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Öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen puhdistuksesta 

saatavien turvallisten rehuaineiden valmistusta koskeva alakohtainen 
viiteasiakirja 

 
 
 

1. Johdanto 
 

FEDIOLin jäsenet murskaavat yli 35 tonnia öljysiemeniä vuodessa ja valmistavat 11 
miljoonaa tonnia kasviöljyä. Lisäksi ne käsittelevät kuusi miljoonaa tonnia 
tuontiöljyjä. FEDIOLin jäsenet tuottavat myös 25 miljoonaa tonnia jauhoja. Ne ovat 
suuri toimija EU:n markkinoilla, joka on maailman suurin markkina-alue: jauhojen 
kulutus on tällä alueella 57 miljoonaa tonnia (lähde: Oilworld). Tilastoja voi 
tarkastella osoitteessa http://www.fediol.eu/. 

Euroopassa on noin 150 öljysiementen jalostuslaitosta sekä kasviöljyjen ja -
rasvojen tuotantolaitosta, joissa on noin 20 000 työntekijää. 

 
EU:n proteiinijauho- ja öljyteollisuus käsittelee erilaisia öljyisiä siemeniä, papuja, 
hedelmiä ja pähkinöitä, joista valmistetaan kasviöljyjä sekä ihmisten että eläinten 

käyttöön ja teknisiin tarkoituksiin. Lisäksi niistä valmistetaan öljysiemenrouhetta, 
jota käytetään paljon proteiinia sisältävänä rehuaineena. Yleensä 
murskauslaitoksissa on integroidut jalostuslaitokset. Niissä tuotetaan rasvaisia 

tuotteita, joita voidaan käyttää niin elintarvikkeiden kuin rehun valmistuksessa 
sekä teknisissä käyttötarkoituksissa. Jäljempänä olevissa b- ja c-kohdissa on 

tarkempia tietoja valmistetuista rehuaineista ja toimialalla käytettävistä 
prosesseista. 

 
Jotta FEDIOL voisi tukea yrityksiä turvallisten tuotteiden valmistamisessa, se on 
tehnyt tällä teollisuudenalalla käsiteltävistä pääviljelykasveista saatujen 

rehuaineiden tuotantoketjun riskinarvioinnin (ks. myös d-kohta). Nämä arvioinnit 
ovat öljysiementen murskaus- ja öljynpuhdistusyrityksille hyödyllisiä työkaluja, kun 

ne arvioivat omaa rehuaineiden turvallisuuden hallintajärjestelmäänsä. Ne tukevat 
yrityksiä myös niiden tuotantoketjun valvontaa koskevassa vuoropuhelussa 
asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Riskinarvioinnit auttavat 

siis parantamaan ravintoketjun turvallisuutta. FEDIOL korostaa, että vastuu 
turvallisen rehun tuottamisesta on edelleen ensisijaisesti yrityksillä, eikä näillä 

arvioinneilla voida korvata tätä vastuuta miltään osin. Valvontatoimia sisältävät 
riskinarvioinnit ovat tarkennettu versio perusedellytysohjelmista, kuten liitteenä 
olevan yhteisön ohjeiston luvussa 5 on mainittu. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Rehuaineluettelo 
 

Tärkeimmät EU:n proteiinijauho- ja öljyteollisuuden käsittelemät raaka-aineet ovat 
rapsinsiemenet, soijapavut, auringonkukansiemenet, raaka palmuöljy, raaka 
palmunydinöljy ja raaka kookosöljy. 

 
Nimi Numero 

rehuaineluettelossa 

68/2013 

Numero verkossa 

olevassa 

rehuainerekisterissä 

Kuvaus 

Maissinalkiorouhe 1.2.12 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan uuttamalla 

käsitellyistä maissinalkioista. 

Pellavansiemenpuriste 2.8.2 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

pellavansiemenistä puristamalla. (Kasvitieteellinen 

puhtaus vähintään 93 %.) 

Pellavansiemenrouhe 2.8.3 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

pellavansiemenpuristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. Voi olla 

pötsisuojattu. 

Pellavansiemenpuristerehu 2.8.4 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

pellavansiemenistä puristamalla. (Kasvitieteellinen 

puhtaus vähintään 93 %.) Voi sisältää enintään 1 % 

käytettyä valkaisusavea ja suodatuksen apuaineita (esim. 

piimaa, amorfiset silikaatit ja pii, verkkosilikaatit ja 

selluloosa- tai puukuidut) ja raakalesitiinejä yhdistetyistä 

murskaus- ja puhdistuslaitoksista. 

Pellavansiemenrouherehu 2.8.5 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

pellavansiemenpuristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. Voi sisältää 

enintään 1 % käytettyä valkaisusavea ja suodatuksen 

apuaineita (esim. piimaa, amorfiset silikaatit ja pii, 

verkkosilikaatit ja selluloosa- tai puukuidut) ja 

raakalesitiinejä yhdistetyistä murskaus- ja 

puhdistuslaitoksista. Voi olla pötsisuojattu. 

Pellavansiemenrouherehun 

raaka-aineet 

04306-EN Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

pellavansiemenpuristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä 

rehuaineluettelossa (asetus (EU) N:o 68/2013, tuotenro 

2.8.5) kuvatun mukaisesti. Voi sisältää enintään 2 % 

saippuointisaostumia (pois luettuina lesitiinit) 

yhdistetyistä murskaus- ja puhdistuslaitoksista. 

Rapsipuriste 2.14.2 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

rapsinsiemenistä puristamalla. Voi olla pötsisuojattu. 

Rapsirouhe 2.14.3 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

rapsinsiemenpuristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. Voi olla 

pötsisuojattu. 

Rapsinsiemenet, ekstrudoitu 2.14.4 Tuote, joka saadaan kokonaisista rapsinsiemenistä 

lisäämällä gelatinoitumista kosteus-, lämpö- ja 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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painekäsittelyn avulla. Voi olla pötsisuojattu. 

Tiivistetty 

rapsinsiemenvalkuainen 

2.14.5 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan erottamalla 

rapsinsiemenpuristeen tai rapsinsiemenen valkuaisjae. 

Rapsipuristerehu 2.14.6 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

rapsinsiemenistä puristamalla. Voi sisältää enintään 1 % 

käytettyä valkaisusavea ja suodatuksen apuaineita (esim. 

piimaa, amorfiset silikaatit ja pii, verkkosilikaatit ja 

selluloosa- tai puukuidut) ja raakalesitiinejä yhdistetyistä 

murskaus- ja puhdistuslaitoksista. Voi olla pötsisuojattu. 

Rapsirouherehu 2.14.7 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

rapsinsiemenpuristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. Voi sisältää 

enintään 1 % käytettyä valkaisusavea ja suodatuksen 

apuaineita (esim. piimaa, amorfiset silikaatit ja pii, 

verkkosilikaatit ja selluloosa- tai puukuidut) ja 

raakalesitiinejä yhdistetyistä murskaus- ja 

puhdistuslaitoksista. Voi olla pötsisuojattu. 

Rapsirouherehun raaka-aineet 04263-EN Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

rapsisiemenpuristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä 

rehuaineluettelossa (asetus (EU) N:o 68/2013, tuotenro 

2.14.7) kuvatun mukaisesti. Voi sisältää enintään 2 % 

saippuointisaostumia (pois luettuina lesitiinit) 

yhdistetyistä murskaus- ja puhdistuslaitoksista. 

Seesaminsiemenpuriste 2.17.3 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan seesamkasvin 

siemenistä puristamalla. (HCl:ään liukenematonta 

tuhkaa: enintään 5 %) 

Paahdetut soijapavut 2.18.1 Asianmukaisella tavalla lämpökäsitellyt soijan (Glycine 

max L. Merr.) pavut. (Ureaasiaktiivisuus enintään 0,4 mg 

N/g × min). Voi olla pötsisuojattu. 

Soijapapupuriste 2.18.2 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan soijapavun 

siemenistä puristamalla. 

Soija(papu)rouhe 2.18.3 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan soijapavuista 

uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. 

(Ureaasiaktiivisuus enintään 0,4 mg N/g × min).  

Voi olla pötsisuojattu. 

Soija(papu)rouhe kuorituista 

soijapavuista 

2.18.4 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan kuorituista 

soijapavuista uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella 

lämpökäsittelyllä. (Ureaasiaktiivisuus enintään 0,5 mg 

N/g × min). Voi olla pötsisuojattu. 

Soijan (soijapavun) kuoret 2.18.5 Tuote, joka saadaan soijapapuja kuorittaessa. 

Soijapavut, ekstrudoitu 2.18.6 Tuote, joka saadaan soijapavuista lisäämällä 

gelatinoitumista kosteus-, lämpö- ja painekäsittelyn 

avulla. Voi olla pötsisuojattu. 

Soijapapuhiutaleet 2.18.12 Kuorituista soijapavuista höyryttämällä tai 

infrapunamikronoimalla ja valssaamalla saatu hiutale. 

(Ureaasiaktiivisuus enintään 0,4 mg N/g × min). 

Soijapapurouherehu 2.18.13 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan soijapavuista 

uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. 

(Ureaasiaktiivisuus enintään 0,4 mg N/g × min). Voi 

sisältää enintään 1 % käytettyä valkaisusavea ja 
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suodatuksen apuaineita (esim. piimaa, amorfiset silikaatit 

ja pii, verkkosilikaatit ja selluloosa- tai puukuidut) ja 

raakalesitiinejä yhdistetyistä murskaus- ja 

puhdistuslaitoksista. Voi olla pötsisuojattu. 

Soijapapurouhe kuorituista 

soijapavuista 

2.18.14 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan kuorituista 

soijapavuista uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella 

lämpökäsittelyllä. (Ureaasiaktiivisuus enintään 0,5 mg 

N/g × min). Voi sisältää enintään 1 % käytettyä 

valkaisusavea ja suodatuksen apuaineita (esim. piimaa, 

amorfiset silikaatit ja pii, verkkosilikaatit ja selluloosa- tai 

puukuidut) ja raakalesitiinejä yhdistetyistä murskaus- ja 

puhdistuslaitoksista. Voi olla pötsisuojattu. 

Soijapapurouherehun raaka-

aineet 

04286-EN Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan soijapavuista 

uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä 

rehuaineluettelossa (asetus (EU) N:o 68/2013, tuotenro 

2.18.13) kuvatun mukaisesti. Voi sisältää enintään 1,5 % 

saippuointisaostumia (pois luettuina lesitiinit) 

yhdistetyistä murskaus- ja puhdistuslaitoksista. 

Soijapapurouherehun raaka-

aineet, kuorituista soijapavuista 

04294-EN Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan kuorituista 

soijapavuista uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella 

lämpökäsittelyllä rehuaineluettelossa (asetus (EU) N:o 

68/2013, tuotenro 2.18.14) kuvatun mukaisesti. Voi 

sisältää enintään 1,5 % saippuointisaostumia (pois 

luettuina lesitiinit) yhdistetyistä murskaus- ja 

puhdistuslaitoksista. 

Auringonkukansiemenpuriste 2.19.2 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

auringonkukansiemenistä puristamalla. 

Auringonkukansiemenrouhe 2.19.3 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

auringonkukansiementen puristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. Voi olla 

pötsisuojattu. 

Auringonkukansiemenrouhe 

kuorituista siemenistä 

2.19.4 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan osittain tai 

kokonaan kuorittujen auringonkukansiementen 

puristeesta uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella 

lämpökäsittelyllä. 

Raakakuitupitoisuus enintään 27,5 % kuiva-aineesta. 

Auringonkukansiemenrouherehun 

raaka-aineet 

04285-EN Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

auringonkukansiemenpuristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä 

rehuaineluettelossa (asetus (EU) N:o 68/2013, tuotenro 

2.19.6) kuvatun mukaisesti. Voi sisältää enintään 2 % 

saippuointisaostumia (pois luettuina lesitiinit) 

yhdistetyistä murskaus- ja puhdistuslaitoksista. 

Auringonkukansiemenrouherehun 

raaka-aineet kuorituista 

siemenistä 

04274-EN Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

auringonkukansiemenpuristeesta, josta on poistettu osa 

kuorista tai kaikki kuoret, uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä 

rehuaineluettelossa (asetus (EU) N:o 68/2013, tuotenro 

2.19.7) kuvatun mukaisesti. Voi sisältää enintään 2 % 

saippuointisaostumia (pois luettuina lesitiinit) 

yhdistetyistä murskaus- ja puhdistuslaitoksista. 

Auringonkukansiementen kuoret 2.19.5 Tuote, joka saadaan auringonkukansiementen kuorinnan 

yhteydessä. 
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Auringonkukansiemenrouherehu 2.19.6 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan 

auringonkukansiementen puristeesta uuttamalla ja 

tarkoituksenmukaisella lämpökäsittelyllä. Voi sisältää 

enintään 1 % käytettyä valkaisusavea ja suodatuksen 

apuaineita (esim. piimaa, amorfiset silikaatit ja pii, 

verkkosilikaatit ja selluloosa- tai puukuidut) ja 

raakalesitiinejä yhdistetyistä murskaus- ja 

puhdistuslaitoksista. Voi olla pötsisuojattu. 

Auringonkukansiemenrouherehu 

kuorituista siemenistä 

2.19.7 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan osittain tai 

kokonaan kuorittujen auringonkukansiementen 

puristeesta uuttamalla ja tarkoituksenmukaisella 

lämpökäsittelyllä. Voi sisältää enintään 1 % käytettyä 

valkaisusavea ja suodatuksen apuaineita (esim. piimaa, 

amorfiset silikaatit ja pii, verkkosilikaatit ja selluloosa- tai 

puukuidut) ja raakalesitiinejä yhdistetyistä murskaus- ja 

puhdistuslaitoksista. 

Raakakuitupitoisuus enintään 27,5 % kuiva-aineesta. 

Kasviöljy ja -rasva (nimi 

täydennetään kasvilajin 

mukaan). 

2.20.1 Kasveista saatava öljy ja rasva (paitsi risiinikasvista 

saatava risiiniöljy), josta on poistettu lesitiini ja joka on 

puhdistettu ja/tai hydrattu. 

Raakalesitiinit 2.21.1 Öljykasvien siemenistä ja öljypitoisista hedelmistä 

saatavan raa'an öljyn veden avulla tapahtuvan lesitiinin 

poiston yhteydessä saatava tuote. Sitruunahappoa, 

fosforihappoa tai natriumhydroksidia voidaan lisätä 

poistettaessa lesitiini raa'asta öljystä. 

Unikonsiemenrouhe 2.23.2 Kasviöljyteollisuuden tuote, joka saadaan uuttamalla 

unikonsiemenpuristeesta. 

Kemiallisesta puhdistuksesta 

saatavat happamat öljyt (nimi 

täydennetään ilmoittamalla 

kasvi- tai eläintieteellinen 

alkuperä). 

13.6.1 Tuote, joka saadaan kasvi- tai eläinperäisistä öljyistä ja 

rasvoista emäksellä neutraloimalla, minkä jälkeen seuraa 

hapotus, jonka jälkeen erotetaan vesifaasi, joka sisältää 

vapaita rasvahappoja, öljyjä tai rasvoja ja siementen, 

hedelmien tai eläinkudosten luonnollisia osia, kuten 

mono- ja diglyseridejä, lesitiiniä ja kuituja. 

Fysikaalisesta puhdistuksesta 

saatavat rasvahappotisleet 

13.6.5 Tuote, joka saadaan kasvi- tai eläinperäisistä öljyistä ja 

rasvoista neutraloimalla käyttäen tislausta; se sisältää 

vapaita rasvahappoja, öljyjä tai rasvoja ja siementen, 

hedelmien tai eläinkudosten luonnollisia osia, kuten 

mono- ja diglyseridejä, steroleja ja tokoferoleja. 

Pilkkomisesta saatavat puhtaat, 

tislatut rasvahapot 

13.6.7 Öljyn/rasvan pilkkomisesta raakoja rasvahappoja 

tislaamalla saatu tuote, joka on mahdollisesti myös 

hydrattu. Määritelmän mukaisesti se koostuu puhtaista 

tislatuista rasvahapoista C6–C24, jotka ovat alifaattisia, 

suoraketjuisia, tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä 

monokarboksyylihappoja. 

Voi sisältää enintään 50 ppm nikkeliä hydraamisesta. 

Saippuasaostumaa kemiallisesta 

puhdistuksesta 

13.6.8 Tuote, joka saadaan kasvi- tai eläinperäisistä öljyistä ja 

rasvoista neutraloimalla käyttäen kalsium-, magnesium-, 

natrium- tai kaliumhydroksidin vesiliuosta; se sisältää 

vapaita rasvahappoja, öljyjä tai rasvoja ja siementen, 

hedelmien tai eläinkudosten luonnollisia osia, kuten 

mono- ja diglyseridejä, lesitiiniä ja kuituja. 

Hajunpoistotisleet, joita saadaan 

kemiallisesta puhdistuksesta 

(vain dioksiinianalyysin 

02202-EN Tuote, joka saadaan tislaamalla kasviperäisiä (...) 

neutralisoituja öljyjä ja jota on sen jälkeen käsitelty ja 
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yhteydessä, jäljitettävissä, mikä 

osoittaa, että tämä tuote on 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 

liitteessä II asetettujen 

lakisääteisten rajojen mukainen). 

joka sisältää öljyä tai rasvaa aineosina. 

Orgaanisilla hapoilla esteröityjen 

rasvahappojen mono- ja 

diglyseridit (nimeä on 

muutettava tai täydennettävä 

täsmentämällä käytetyt 

rasvahapot. / nimeä on 

muutettava tai täydennettävä 

täsmentämällä orgaaninen 

happo). 

13.6.9 Orgaanisilla hapoilla esteröidyt rasvahappojen mono- ja 

diglyseridit, joissa on vähintään neljä hiiliatomia. 

Glyseroli, raaka 13.8.1 Sivutuote, joka saadaan seuraavista: 

- Öljyn/rasvan pilkkomisen öljykemiallinen prosessi 

rasvahappojen ja glyseroliveden saamiseksi, mitä seuraa 

glyseroliveden väkevöiminen raakaglyserolin saamiseksi 

tai luonnonöljyjen/-rasvojen transesteröinti (voi sisältää 

enintään 0,5 % metanolia) rasvahappojen metyyliesterien 

ja glyseroliveden saamiseksi, mitä seuraa glyseroliveden 

väkevöiminen raakaglyserolin saamiseksi. 

- Biodieselin (rasvahappojen metyyli- tai etyyliesterit) 

valmistuksen tuote, joka saadaan transesteröimällä 

tarkemmin määrittelemättömiä kasvi- tai eläinperäisiä 

öljyjä ja rasvoja. Kivennäisaineita ja orgaanisia suoloja 

saattaa jäädä glyseroliin (enintään 7,5 %). 

Voi sisältää enintään 0,5 % metanolia ja enintään 4 % 

muuta orgaanista ainesta kuin glyserolia (MONG), joka 

koostuu rasvahappojen metyyliestereistä, rasvahappojen 

etyyliestereistä, vapaista rasvahapoista ja glyserideistä. 

- Kasvi- tai eläinperäisten öljyjen/rasvojen saippuointi, 

tavallisesti alkaleilla/maa-alkaleilla, saippuan saamiseksi. 

Voi sisältää enintään 50 ppm nikkeliä hydraamisesta. 

Glyseriini 13.8.2 Tuote, joka saadaan seuraavista: 

- a) Öljyn/rasvan pilkkomisen öljykemiallinen prosessi, 

jota seuraa glyseroliveden väkevöiminen ja puhdistus 

tislaamalla (ks. B osa, Valmistusmenetelmiä koskeva 

sanasto, kohta 20) tai ioninvaihtoprosessilla; b) 

luonnollisten öljyjen/rasvojen transesteröinti 

rasvahappojen metyyliesterien ja raa'an glyseroliveden 

saamiseksi, mitä seuraa glyseroliveden väkevöiminen 

raakaglyserolin saamiseksi ja puhdistus tislaamalla tai 

ioninvaihtoprosessilla 

- Biodieselin (rasvahappojen metyyli- tai etyyliesterit) 

valmistuksen tuote, joka saadaan transesteröimällä 

tarkemmin määrittelemättömiä kasvi- tai eläinperäisiä 

öljyjä ja rasvoja ja puhdistamalla tämän jälkeen glyseroli. 

Glyserolin vähimmäispitoisuus 99 % kuiva-aineesta. 

- Kasvi- tai eläinperäisten öljyjen/rasvojen saippuointi, 

tavallisesti alkaleilla/maa-alkaleilla, saippuan saamiseksi, 

mitä seuraa raakaglyserolin puhdistus ja tislaus. 

Voi sisältää enintään 50 ppm nikkeliä hydraamisesta. 

 

 
 

Soija(pavut) ja auringonkukansiemenet voidaan kuoria, jolloin saadaan rouhetta, 
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jossa on vähän kuitua ja paljon proteiinia (”proteiinipitoinen” vs. ”vähäproteiininen” 
rouhe). 

 
Muita käsiteltäviä öljysiemeniä ovat pellavansiemenet, seesaminsiemenet, 

maissinalkiot ja unikonsiemenet. Muita käsiteltäviä öljyjä ovat voipuu-, illipe-, 

safflorinsiemen- ja maapähkinäöljy. 
 
Edellä olevaa luetteloa muutetaan tarvittaessa kasviöljy- ja proteiinijauhoteollisuuden 
kehityksen myötä tai silloin, jos EU:n rehuaineita koskevaa lainsäädäntöä muutetaan 

esimerkiksi rehuaineluetteloa tarkistamalla. 
 
Edellä esitetty luettelo ei ole tyhjentävä. Kaikista rehuaineina myytävistä tuotteista on 

oltava saatavilla tämän oppaan mukainen riskinarviointi.  
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3.  Tärkeimpien prosessien esittely 
 

3.1 ÖLJYSIEMENTEN MURSKAUS 
 

3.1.1 SIEMENTEN/PAPUJEN PUHDISTUS, KUIVAUS JA VALMISTELU 

Ensimmäinen vaihe on siemenen/pavun puhdistus ja kuivaus. Ylimääräinen aines, 
kuten kivet, lasi ja metalli, poistetaan siivilöimällä ja magneeteilla, ja se hävitetään 
ravintoketjun ulkopuolella. 

Kuivaus tehdään siten, että raaka-aineen kosketus palamiskaasuihin vältetään, ellei 
kuivauksessa käytetä maakaasua. 

Jotkin öljysiemenet, kuten soijapavut ja auringonkukansiemenet, saatetaan kuoria 
puhdistuksen jälkeen. Kuorimisen jälkeen rouheen raakakuitupitoisuus on pieni, 
mutta proteiinipitoisuus vastaavasti normaalia suurempi. Myös soijapavunkuoria 
voidaan käyttää rehun valmistuksessa joko sellaisenaan tai pelletöityinä. 
 

 
3.1.2 MURSKAUS JA KUUMENNUS 

Siemenet, joiden öljypitoisuus on suuri, kuten rapsinsiemenet ja 
auringonkukansiemenet, yleensä puristetaan mekaanisesti esikuumennusvaiheen 
jälkeen. Puristettu kakku sisältää jopa 18 prosenttia öljyä, ja sen käsittelyä jatketaan 
puristimessa. Toisinaan puristetulle kakulle tehdään vielä syväpuristus. Se vähentää 
öljypitoisuutta alle kymmeneen prosenttiin, ja näin saadaan puriste, jota voidaan 
myydä rehuksi. Soijapapujen öljypitoisuus on melko pieni. Niille tehdään 
lämpökäsittely ja ne murskataan mekaanisesti raaka-aineeksi tai hiutaleiksi, jotka 
uutetaan. 

Joskus öljyä sisältävä raaka-aine puristetaan kuumentamatta. Tällaisia öljyjä 

kutsutaan kylmäpuristetuiksi öljyiksi. Koska kylmäpuristuksessa ei saada uutettua 
kaikkea öljyä, sitä käytetään vain muutamien ruokaöljyjen, kuten oliiviöljyn, 

valmistuksessa. 
 

3.1.3 LIUOTINUUTTO 

Liuotinuutossa öljy erotetaan siemenistä/pavuista. Esikäsitellyt siemenet/pavut 
käsitellään monivaiheisessa vastavirtauuttomenettelyssä liuottimella, kunnes jäljellä 
oleva öljypitoisuus on mahdollisimman pieni. Uuttoliuottimena käytetään yleensä 
heksaania. 
Lopputuloksena saadaan öljyn ja liuottimen seos. Sen kaksi ainesosaa, öljy ja 
liuotin, erotetaan tislaamalla. Liuotin kierrätetään käytettäväksi uuttoprosessissa 
uudestaan. 
 

3.1.4 LIUOTTIMEN POISTAMINEN JA PAAHTAMINEN 

Heksaania sisältävä rouhe käsitellään liuottimen poistavassa ja paahtavassa 
laitteessa epäsuoran kuumennuksen ja höyryn avulla. Tällä käsittelyllä on kolme 

tehtävää. Ensinnäkin se poistaa rouheesta liuottimen, toiseksi sillä parannetaan 
rouheen ravintoarvoa esimerkiksi vähentämällä glukosinolaattien tai trypsiinin 

estäjien pitoisuutta ja kolmanneksi sillä minimoidaan biologisen kontaminaation 

riski. 
 

3.1.5. KUIVAUS, JÄÄHDYTYS, VARASTOINTI 

Jotta saadaan vakaata ja kuljetuskelpoista rehuainetta, jota voi varastoida, rouhe 
kuivataan ja jäähdytetään lopuksi. Öljysiemenistä valmistetut rouheet varastoidaan 
yleensä siiloissa. Säkkeihin niitä pakataan vain poikkeustapauksissa. Jotta rouhe ei 
tarttuisi kiinni siilon seiniin, on yleinen käytäntö, että rouheeseen lisätään 
paakkuuntumisenestoainetta (esimerkiksi mineraalisavea). Tämä on tarpeen etenkin 
hyvin korkeissa siiloissa. Paakkuuntumisenestoaineina käytetään sellaisia aineita, 
jotka on hyväksytty EU:n rehulainsäädännössä. 
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3.2 PUHDISTUS 
 

Puristamalla ja/tai uuttamalla saatuja raakaöljyjä käytetään toisinaan suoraan 
elintarvikkeiden ja rehujen valmistukseen. Useimmiten raakaöljyt kuitenkin 
jatkokäsitellään eli puhdistetaan. 

Raakaöljyjen puhdistukseen kuuluu fosfatidien tai raakalesitiinien ja vapaiden 

rasvahappojen poistaminen öljystä, jotta ruokaöljyyn saadaan neutraali maku 
samalla, kun säilytetään sen ravintoarvo ja varmistetaan tuotteen laatu ja stabiilius. 
 

3.2.1 LESITIININ POISTO: KEMIALLINEN JA FYSIKAALINEN PUHDISTUS 

Puhdistuksen ensimmäinen vaihe on lesitiinin poisto, jossa öljystä poistetaan 
fosfatidit/raakalesitiinit. Siinä raakaöljyä käsitellään vedellä, entsyymeillä tai 

elintarvikelaatuisella hapolla korkeissa lämpötiloissa. Hydratut fosfatidit poistetaan 
tämän vaiheen lopussa tai neutraloinnin jälkeen. Fosfatidit ovat lesitiinien tuotannon 

raaka-ainetta. 
 

3.2.2 NEUTRALOINTI: KEMIALLINEN PUHDISTUS 

Öljyn hapokkuus perustuu vapaisiin rasvahappoihin. Kemiallinen puhdistus on 
öljynjalostuksen perinteinen menetelmä, jossa neutraloidaan raakaöljyn vapaat 

rasvahapot. Neutraloinnin aikana öljyä käsitellään elintarvikelaatuisella emäksisellä 
liuoksella (natriumhydroksidilla). Se reagoi vapaiden rasvahappojen kanssa, jolloin 
muodostuu saippuointisaostumia. 

 
Saippuointisaostuma – ja saostuneet fosfatidit, jos niitä vielä on – erotetaan öljystä 

sentrifugoimalla. Yleensä saippuointisaostumat sisältävät 40 prosenttia vettä ja 60 
prosenttia rasva-ainetta (vapaita rasvahappoja, triglyseridejä). Laitoksissa, joissa 
sekä murskataan öljysiemeniä että puhdistetaan siemenöljyjä (integroitu murskaus 

ja puhdistus), rouheeseen tai puristeisiin voidaan lisätä saippuaa ja fosfatideja noin 
1,5 prosenttia. 

Saippuointisaostumia voidaan myös myydä markkinoille rehuaineeksi nimikkeellä 
”saippuointisaostuma”, tai ne voidaan pilkkoa hapon avulla happamiksi öljyiksi. 
Fosfatidien ja saippuointisaostumien tuotanto integroidussa murskaus- ja 

puhdistuslaitoksessa on prosessi, jossa fosfatidejä ja vapaita rasvahappoja 
poistetaan öljyistä ja lisätään rouheeseen tai puristeisiin jatkuvasti. 

Saippuointisaostuman ainesosat ovat osa siementen tai papujen luonnollista 
koostumusta. Se tarkoittaa, että murskausprosessiin palautetaan vain luonnollisia 
aineosia, jotka on erotettu siemenistä ja pavuista. Se, palautetaanko 

saippuointisaostumia takaisin rouheeseen tai puristeisiin, määräytyy murskaus- ja 
puhdistuslaitoksen rakenteen mukaan. Siinä ei siis ole kyse johdon päivittäisistä 

päätöksistä.  
Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa, 
joka pidettiin 17. ja 18. tammikuuta 2013, eläinten ravitsemusta käsittelevä jaosto 

vahvisti niiden rouheiden ja puristeiden rehuainestatuksen, joihin on lisätty 
saippuointisaostumia integroiduissa murskaus- ja puhdistuslaitoksissa. 

 
3.2.3 VALKAISU: KEMIALLINEN JA FYSIKAALINEN PUHDISTUS 

Valkaisun (tai värin poistamisen) tarkoitus on vähentää esimerkiksi karotenoidien ja 
klorofyllin kaltaisten pigmenttien pitoisuutta, mutta tämä käsittely poistaa myös 

fosfatidien, saippuoiden, metallijäämien, hapetustuotteiden ja proteiinien jäämiä. 
Nämä jäämäaineosat häiritsevät jatkokäsittelyä. Ne heikentävät lopputuotteen 

laatua, ja ne poistetaan adsorboimalla ne aktiivisavella tai piillä. Integroiduissa 
murskaus- ja puhdistuslaitoksissa käytetty valkaisusavi voidaan palauttaa takaisin 
rouheeseen. Pelkistä puhdistuslaitoksista ja/tai kovetuslaitoksista peräisin olevaa 

valkaisusavea ei saa kierrättää takaisin rouheeseen, koska se voi sisältää 
kovetuslaitoksista peräisin olevaa nikkeliä, ja se hävitetään ravintoketjun 
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ulkopuolella. Jos raakaöljyssä on raskaita polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, niiden 
poistossa on käytettävä aktiivihiiltä. Aktiivihiiltä sisältävä valkaisusavi hävitetään 

rehutoimialan ulkopuolella. 
 
 

3.2.4 KITEYTYS: VALINNAISESTI SEKÄ KEMIALLINEN ETTÄ FYSIKAALINEN PUHDISTUS 

Kiteytyksen aikana vahat kiteytetään ja poistetaan suodatusprosessissa. Näin 

vältetään nestejakeen samentuminen viileämmissä lämpötiloissa. Suodatusprosessin 
tuloksena saatava kakku sisältää öljyä, vahoja ja suodatuksen apuainetta. 

Suodatuskakku voidaan kierrättää paahtimeen ja lisätä rouheeseen (integroidussa 
murskaus- ja puhdistuslaitoksessa) tai myydä sellaisenaan rehuaineeksi (pelkkä 

puhdistuslaitos). Kiteytys-termiä alettiin käyttää kymmeniä vuosia sitten, kun 
puuvillansiemenöljyä käsiteltiin talvilämpötiloissa tämän prosessin toteuttamiseksi. 
Kiteytysprosesseja, joissa lämpötilaa käytetään kiteytymisen hallintaan, 

hyödynnetään auringonkukka- ja maissiöljyn käsittelyssä. Tätä prosessia kutsutaan 
myös vahanpoistoksi. 

 
3.2.5 HAJUNPOISTO: KEMIALLINEN PUHDISTUS 

Hajunpoisto on vakuumihöyrytislausprosessi, jolla poistetaan rasvoista ja öljyistä 

suhteellisen haihtuvat aineosat, jotka aiheuttavat ei-toivottuja makuja, värejä ja 
hajuja. Tämä on mahdollista, koska näiden ei-toivottujen aineiden ja triglyseridien 
haihtuvuudessa on suuria eroja. 

Hajunpoiston tarkoituksena on poistaa hajuja, virheflavoreita ja muita 

haihtuvia aineosia, kuten torjunta-aineita ja kevyitä polysyklisiä aromaattisia 

hiilivetyjä strippauksella. Tämän prosessin huolellinen toteuttaminen parantaa öljyn 

stabiiliutta ja väriä ja säilyttää sen ravintoarvon. 

Sen mukaan, kauanko öljyä pidetään hajunpoistolaitteessa, prosessi tehdään 
tyhjiössä (0,5–8 mbar) ja 180–270 °C:n lämpötilassa. 

Lisäksi prosessissa käytetään strippausainetta, kuten höyryä tai typpeä, koska hajuja 
ja makuja aiheuttavat aineet ovat yleensä haihtuvia. Olosuhteita mukautetaan 
mainituilla alueilla sen mukaan, mikä on tarpeen tiettyjen aineiden poiston 

varmistamiseksi. 
Tässä vaiheessa poistetaan myös proteiineja. 

 
3.2.6 TISLAUS: FYSIKAALINEN PUHDISTUS 

Fysikaalisessa puhdistuksessa poistetaan vapaita rasvahappoja tislaamalla. Vapaiden 
rasvahappojen kiehumispiste on matalampi kuin triglyseridiöljyn. Fysikaalisesta 

puhdistuksesta saatavia vapaita rasvahappoja kutsutaan rasvahappotisleiksi. Pelkät 
jalostamot eli ne laitokset, jotka käsittelevät vain raakaöljyjä eivätkä murskaa 
öljysiemeniä, käyttävät usein fysikaalista puhdistusta trooppisten öljyjen, kuten 

palmuöljyn, palmunydinöljyn ja kookosöljyn, käsittelyssä. Myös integroiduissa 
murskaus- ja puhdistuslaitoksissa voidaan käyttää fysikaalista puhdistusta 

esimerkiksi rapsinsiemen-, auringonkukansiemen- ja soijapapuöljyn valmistuksessa. 
Fysikaalinen puhdistus ei sisällä raakaöljyn neutralointivaihetta, joten myöskään 
saippuointisaostumia ei tuoteta. 
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3.3 ÖLJYJEN JA RASVOJEN MODIFIOINTI 

 
3.3.1 HYDRAUS 

Hydrauksen aikana vety reagoi rasvahappojen tyydyttymättömien sidosten kanssa. 
Hydrauksen tarkoituksena on tuottaa öljyjä ja rasvoja, joilla on tietynlaiset 
sulamisprofiilit tai tietty hapettumisvakaus, vähentämällä öljyn tai rasvan 
tyydyttymättömiä kaksoissidoksia. 

Hydrauksessa öljy reagoi vetykaasuun lämmön ja metallikatalyytin, esimerkiksi 
nikkelin, vaikutuksesta. 

 
3.3.2 VAIHTOESTERÖINTI 

Öljyn tai rasvan sulamisprofiilia voidaan parantaa myös vaihtoesteröinnillä. Se 

tarkoittaa eri rasvojen/öljyjen glyseroliin sitoutuneiden rasvahappojen järjestyksen 
vaihtamista rasvamolekyyleissä. 
Vaihtoesteröintiprosesseja on kahdenlaisia, kemiallisia ja entsymaattisia. 

Kemiallisessa vaihtoesteröinnissä rasvahappojen järjestys vaihtuu ei-selektiivisesti tai 

satunnaisesti peruskatalyyttien, esimerkiksi natriummetoksidin, katalysoimana. 
Teollisuudessa käytetään yleisemmin kuitenkin sellaista vaihtoesteröintiä, jossa 

hyödynnetään immobilisoituja lipaaseja, koska sen avulla triglyseridien 
rasvahappojen paikkaa voidaan muokata valikoivammin. 

Vaihtoesteröinnin jälkeen tuote valkaistaan (jos tarpeen) ja siitä poistetaan haju 
(uudestaan). 

 
3.3.3 FRAKTIOINTI 

Triglyseridin ketjunpituus määrittää sen sulamispisteen. Fraktiointi sisältää hallitun 

kiteytyksen. Kiinteät aineet poistetaan liuottimilla, kiteytyksellä tai puristamalla. 
Puristaminen tehdään hydraulipuristimella tai vakuumisuodatuksella. 

Fraktiointia käytetään erikoisrasvojen valmistamiseen palmu- ja palmunydinöljystä. 

 
3.3.4 PILKKOMINEN 

Kun triglyseridien esterisidokset pilkotaan vedellä suuressa paineessa, syntyy 

rasvahappoja ja glyserolimolekyylejä. Glyseroli erotetaan veden avulla. 
 

Jäljempänä olevissa vuokaaviossa kuvataan seuraavat sovellettavat pääprosessit: 

- Öljysiementen murskaus 

- Öljyn kemiallinen puhdistus 

- Öljyn fysikaalinen puhdistus 

- Jalostetun öljyn jatkokäsittely 
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3.4 MURSKAUKSEN VUOKAAVIO 
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3.5 KEMIALLISEN PUHDISTUKSEN VUOKAAVIO  

Puhdistuksen vuokaavio Kemiallinen puhdistus* 

Raakaöljy 

tislauksesta/strippau

ksesta esipuristuksesta 

Raakalesitiini

en poisto 

Raakaöljy, 

josta on 

poistettu 

lesitiini 

(2.20.1)
c 

Neutralisaatio 

Valkaisu 

Kiteytysproses

si 

Hajunpoisto 

Puhdistettu 

öljy 
Sivut 23, 41, 59,73, 

90d 
(2.20.1)

c 

Hajunpoistotisl

e 
Sivut 26, 44, 62, 

76,93d 

Emäksinen 

liuos 

Aktiivihiili 

(valinnainen) 

Suodatusapu

aine 

Raakalesitiinit 

(märät fosfatidit) 

(2.21.1)
c 

Kuivaus 

Lesitiini 

Rasvahapon 

suolat 

(13.6.4)
c 

Liuottimen 

poistoon / 

paahtoonb 

Suodatusapu

aine 

Pilkkominen Hapot 

Suolainen 

vesi 
Hapan öljy 
Sivut 25, 43, 61, 75, 

92**** 
(13.6.1)** 

Käytetty 

valkaisusavi
b 

Liuotinuuttoone 

Liuottimen poistoon 

/ paahtoone 

Hapot 

Saippuointisa

ostumat 

(13.6.8)
c 

aTyypillinen vuokaavio; prosessin vaiheiden järjestys voi vaihdella tuotantolaitoksissa 

bKäytettyä valkaisusavea ja aktiivihiiltä ei syötetä takaisin rouheeseen integroidussa murskauksessa ja puhdistuksessa, ja ne 

hävitetään rehuntuotantoketjun ulkopuolella. 

cNumero tarkoittaa rehuaineluettelossa olevaa numeroa (komission asetus 68/2013) 

dNämä sivunumerot tarkoittavat tässä liitteessä olevia turvallisuusarviointeja 

eKoskee vain integroituja murskaus- ja puhdistuslaitoksia 

Valkaisusavi 
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3.6 FYSIKAALISEN PUHDISTUKSEN VUOKAAVIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puhdistuksen vuokaavio 

Fysikaalinen puhdistus* 

Raakaöljy 

Raakalesitiinie

n poisto 

valkaisusavi 

Kiteytysprosessi suodatusapuai

ne 

Valkaisu 

Liuotinuuttoone Tislaus 

suodatusapuai

ne 

Rasvahappotisle 
Sivu 24, 42, 60, 74,91

d 
(13.6.5)

c 

Liuottimen poistoon / 

paahtoone 

käytetty 

valkaisusavib 

Hapot 

Aktiivihiili 

(valinnainen) 

Puhdistettu öljy 
Sivut 23, 41, 59, 73,90

d 

Raakalesitiinit 

(märät XXX) 

(2.21.1)c 

Liuottimen poistoon / 

paahtoonb 

Raakaöljy, josta 

on poistettu 

lesitiinit (2.20.1)c 

aTyypillinen vuokaavio; prosessin vaiheiden järjestys voi vaihdella tuotantolaitoksissa 

bKäytettyä valkaisusavea ja aktiivihiiltä ei syötetä takaisin rouheeseen integroidussa murskauksessa ja puhdistuksessa, ja ne 

hävitetään rehuntuotantoketjun ulkopuolella. 

cNumero tarkoittaa rehuaineluettelossa olevaa numeroa (komission asetus 68/2013) 

dNämä sivunumerot tarkoittavat tässä liitteessä olevia turvallisuusarviointeja 

eKoskee vain integroituja murskaus- ja puhdistuslaitoksia 
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3.7 JATKOKÄSITTELYN VUOKAAVIO  

Jatkokäsittelyn vuokaavio 

Raaka, puhdistettu 

tai käsitelty öljy 

Hydraaminen 
Vaihtoesteröinti 

Kemiallinen/entsy

maattinen 

Pilkkominen + 

fraktionaalinen 

tislaus 
Fraktiointi 

Hydrattu öljy 

(2.20.1)* 
Vaihtoesteröity 

öljy 

Pilkkomisesta 

saatavat 

rasvahapot 
(13.6.6, 13.6.7)* 

Glyseriini 

(13.8.1, 13.8.2)* 
Oleiini Steariini 

puhdistukseen (mahdollisesti) 

*Numero tarkoittaa rehuaineluettelossa olevaa numeroa (komission asetus 68/2013) 
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4. FEDIOLin elintarvike- ja rehuketjun turvallisuutta koskeva 
riskinarviointimenetelmä 

 
4.1 YHTEENVETO KASVEISTA, JOILLE ON TEHTÄVÄ REHUKETJUN TURVALLISUUTTA 

KOSKEVA RISKINARVIOINTI 

 rapsinsiemenet 
 soijapapu 

 auringonkukansiemenet 
 palmun hedelmä ja palmunydin 
 kookos 

 
4.2 MITEN FEDIOL TEKI KETJUN RISKINARVIOINNIT?  

 
FEDIOL noudatti tämän oppaan luvussa 6 (HACCP-järjestelmä) kuvattua menetelmää. 

 

1.1. FEDIOL laati jokaisesta öljykasvista vuokaavion, joka kattaa seuraavat ketjun 
osat: kasvin kasvatus, kerätyn öljysiemenen tai öljyhedelmän varastointi ja 

kuljetus, niiden käsittely erilaisiksi öljytuotteiksi ja proteiinipitoisiksi tuotteiksi 
sekä niiden varastointi ja kuljetus elintarvike-/rehuteollisuudelle. Rehuaineista 
palmunydinrouhe ja kopra eivät sisälly näihin arviointeihin, koska niitä tuottavat 

yritykset eivät ole FEDIOLin jäseniä. 
 

1.2. FEDIOL kuvasi jokaisesta ketjun osasta elintarvike-/rehuturvallisuuteen liittyvät 
vaarat, joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmaantuvan kyseisessä ketjun 

osassa, ellei varotoimia käytetä. Käsittelyvaiheiden (murskaus ja/tai puhdistus 
sekä jatkokäsittely) laitteisiin liittyviä vaaroja kuvattiin yleisesti. Turvallisuuteen 
liittyvä vaara on tuotteessa oleva biologinen (B), kemiallinen (K) tai fyysinen (F) 

aine tai tuotteen tila,  jonka vuoksi se on ihmisten tai eläinten terveydelle 
haitallinen.  

 
1.3. Ketjun niissä osissa, jotka liittyvät maataloustoimintaan, kuten kasvien kasvatus, 

kerättyjen öljysiementen tai öljyhedelmien kuljetus ja varastointi  sekä 

öljysiementen kuivaaminen ja öljyhedelmien murskaus,  vaarojen hallinta on 
kyseisessä ketjun osassa toimivien tahojen vastuulla. Tämän vuoksi näissä 

osissa esiintyvät vaarat yksilöitiin, mutta niihin liittyviä riskejä  ei arvioitu 
tarkemmin (ei todennäköisyyden ja vakavuuden arviointia). Paikallinen toimija 
voi kuitenkin ryhtyä tarvittaviin toimiin FEDIOLin riskinarvioinneissa 

 mainittujen vaarojen perusteella. FEDIOLin jäsenten on varmennettava tämä, 
kun ne toimivat näissä ketjuissa. Vaarojen hallintatoimiin voidaan tarvittaessa 

ryhtyä myös murskauksen ja puhdistuksen yhteydessä. 
 

1.4. Riskinarvioinnit voivat olla erilaisia kasviöljyjen ja proteiinijauhon tuottajien 

kannalta esimerkiksi raaka-aineiden alkuperän sekä toimijan yksilöllisten ja 
erityisten käsittelyolosuhteiden osalta. 

 
Näissä taulukoissa ei ole myöskään lueteltu operatiivista perusedellytysohjelmaa 
(OPRP:tä) eikä kriittistä valvontapistettä (CCP:tä), koska tällaisen ohjelman tai 

kriittisen valvontapisteen kehittämiseen tähtäävän päätöksen on vastattava 
kunkin laitoksen tai käsittelylinjan todellisuutta. 

 
1.5. FEDIOL piti riskinarviointia perusteltuna. 
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1.6. FEDIOL selvitti, asetetaanko EU-lainsäädännössä tai esimerkiksi FEDIOLin, 
FOSFAn tai NOFOTAn kaltaisten järjestöjen kaupan standardeissa raja-arvot 

tietylle vaaralle, ja jos asetetaan, se merkitsi ne luetteloon. 
 

1.7. Tuotteiden pakkaus ei sisälly tähän ketjun riskianalyysien arvioinnin 
menetelmään. Myöskään noudettuna lähettäjältä -toimitusten kuljetus ei kuulu 
tähän menetelmään. 

 
Soijapapujen, rapsinsiementen, auringonkukansiementen, palmu-/palmunydinöljyn 

ja kookosöljyn elintarvike- ja rehuketjujen turvallisuuteen liittyvät riskinarvioinnit 
ovat liitteenä, ja ne ovat saatavana myös FEDIOLin verkkosivustolla osoitteessa 
http://www.fediol.eu.  

Kuten edellä on kuvattu, kukin riskinarviointi sisältää seuraavat osat: 
 vuokaavio koko toimitusketjusta 

 sivut, joissa käsitellään kuhunkin toimitusketjun vaiheeseen (viljelyyn, 
kuivaamiseen, murskaamiseen, jalostamiseen, varastointiin ja kuljetukseen) liittyviä 
riskejä.  

Katso auringonkukansiemen-, rapsinsiemen-, palmu-/palmunydin- ja 
kookostuoteketjujen varastointiin ja kuljetukseen liittyvät tiedot soijapapujen 

vastaavista tiedoista. 
 
 

FEDIOL arvioi öljysiemen- ja öljyhedelmätuotteiden elintarvike- ja 
rehuketjujen turvallisuuden joka toinen vuosi. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Rehu  
Rapsinsiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 
  

(P
uo

lij
at

ku
va

 

ja
lo

st
us

) 

A) Kuljetus 

 
(4.1) 

Puhdistetu
n öljyn 

tuotanto 

(4.2) 

Rapsin 
rasvahappoti

sleiden 
tuotanto 

 

(4.3) 

Happamie
n öljyjen 
tuotanto 
rapsista 

(4.4) 

Rapsin 
hajunpoistot

isleiden 
tuotanto 

4) Puhdistus 

1) Rapsinsiementen viljely 

   Rapsinsiemenet 

      

Puhdistaminen 

2) Kuivaaminen 

alkutuotannossa 

  Kuivatut 

rapsinsiemenet 

Käytetty valkaisusavi Suoda

tusapu

aineet 

Rasvahapp

ojen suolat 

Raaka rapsinsiemenöljy, 

josta on poistettu lesitiini 

(3) Rapsinsiementen 

murskaus 

 Raakalesitiinit 

3.2) Raakalesitiinien (fosfatidien) tuotanto 

3.1) Raakaöljyn tuotanto 

3.3) Rapsirouheen tuotanto 

                B) Kuljetus 

Puhdistettu 

rapsinsiemenöljy 

Rapsin 

hajunpoistotisleet 

Rapsin 

rasvahappotisleet 

Happamat öljyt 

rapsista 

Rapsin rasvahapposivutuotteen tuotanto 

Rapsin rasvahappojen tuotanto 

Pilkkominen ja tilaus (öljykemian teollisuus) 

Rapsirouhe   A) Kuljetus 

Rapsin rasvahappo -sivutuote 

                B) 

Kuljetus 

   

Sekoittaminen 

EU:N 

REHUTEOLLISUUS 

Pilkkomisesta 

saatavat rapsin 

rasvahapot 

   Rapsinsiementen viljely 

   Rapsinsiemenet 

         

Puhdistaminen 

Kuivaaminen 

alkutuotannossa 

  Kuivatut 

rapsinsiemenet 

A) Kuljetus 
        Varastointi 

Vuokaavio rehunvalmistukseen tarkoitettujen rapsinsiemenöljytuotteiden tuotantoketjusta  

EU:ssa 

EU:n 
ulkopuolella 

EU:n sisällä 
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Rehu  
Rapsinsiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 

5. Rapsirouhe- ja öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi  

 1. Rapsinsiementen viljely* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C    Rapsinsiemeniä vievissä kolmansissa 

maissa on käytössä positiiviluettelot 

viljelyn aikana käytettäville torjunta-

aineille, joista jotkin aineet saattavat olla 

ristiriidassa EU:n torjunta-ainejäämiä 

koskevan lainsäädännön kanssa.  

 

Kosteilta alueilta peräisin olevissa 

rapsinsiemenissä voi olla paljon 

sienimyrkkyjä. 

Asetuksessa (EY) N:o 

396/2005 kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

liitteissä annettuja MRL-

arvoja. Asetuksen (EY) N:o 

178/2006 liitteessä I 

luetellaan ne elintarvike- ja 

rehutuotteet, joihin torjunta-

ainejäämien raja-arvoja 

sovelletaan. Asetuksen (EY) 

N:o 149/2008 liitteissä II, III ja 

IV määritetään liitteessä I 

lueteltuja tuotteita koskevat 

MRL-arvot. 

 

  

GMO-tuotteet, joita ei ole 

hyväksytty EU:ssa. 

B    EU ja kolmannet maat, jotka vievät 

öljysiemeniä, hyväksyvät uusia GMO-

tuotteita eri tahdissa. Riski siitä, että 

EU:hun tuotaviin öljysiemeniin päätyy 

jäämiä GMO-tuotteista, joita ei ole 

hyväksytty EU:ssa. 

  Tämä ongelma liittyy 

ennemminkin 

lainsäädännön 

noudattamiseen kuin 

elintarviketurvallisuutee

n. 

Fytotoksiinit C    Rapsinsiemenet saattavat sisältää 

rikkaruohonsiemeniä. 

Direktiivissä 2002/32/EY 

määrätään myrkyllisten 

rikkaruohonsiementen 

enimmäispitoisuuden raja-

arvot. 

 Rapsinsiementen 

silmämääräinen 

tarkastus. 
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Rehu  
Rapsinsiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 

 2. Rapsinsiementen kuivaaminen alkutuotannossa*  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuivaamisesta johtuvat 

kontaminantit 

        

- dioksiini C    Jätteenpoltossa voi 

muodostua dioksiineja. Tähän 

saakka murskausyritykset 

ovat todenneet, että raa'an 

rapsinsiemenöljyn 

dioksiinipitoisuus on 

havaintorajaa pienempi. 

Dioksiini- ja 

dioksiininkaltaisen PCB-

kontaminaation ehkäisyä 

ja vähentämistä 

elintarvikkeissa ja rehuissa 

koskevat menettelyohjeet 

(Codex CAC/RCP 62-

2006). 

 Hyvä valmistustapa suosittelee 
käyttämään polttoaineita, jotka eivät 
muodosta dioksiineja ja 
dioksiininkaltaisia yhdisteitä ja muita 
haitallisia kontaminantteja.  

Suoralämmityksen yhteydessä on 

käytettävä asianmukaisia polttimia. 

Valvontaa pidetään tarpeellisena 

sen varmistamiseksi, että kuivaus- 

tai lämmitysprosessit eivät johda 

dioksiinien ja dioksiininkaltaisten 

PCB-aineiden pitoisuuden 

suurenemiseen. Jätetuotteita ei saa 

käyttää polttoaineena 

suorakuivauksessa. 

 

Rapsinsiemenistä peräisin olevien 

rehuaineiden on täytettävä dioksiinia 

ja dioksiininkaltaisia PCB-aineita 

koskevat direktiivin 2002/32/EY raja-

arvot. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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Rehu  
Rapsinsiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

  
Palvelut: rapsinsiementen murskaus, öljyn puhdistus ja 
käsittely 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Laitteistosta peräisin olevat 

hydrauliöljyt tai 

voiteluaineet 

C Pieni Suuri 3 Hydrauliöljyt ja voiteluaineet saattavat 

sisältää myrkyllisiä yhdisteitä. 

 Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisilla 

hydrauliöljyillä tai 

voiteluaineilla vältetään ja että 

tuotteen kontaminoitumisen 

riski elintarvikelaatuisilla 

hydrauliöljyillä ja 

voiteluaineilla on 

mahdollisimman pieni. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

 

Vedessä olevat 

kontaminantit, kuten PFOS 

ja PFOA 

 

C Vähäinen Kohtalainen 2 Murskaus- ja puhdistusprosessissa 

käytetään laadultaan asianmukaista vettä. 

Rehun valmistuksessa 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 

mukaan käytetään vettä.  

  

Puhdistusaineet ja 

boilereissa käytettävät 

kemikaalit 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Puhdistusaineet ja höyry pääsevät 

(käytettäessä boilerikemikaaleja) 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Tuotantojärjestelmässä 

käytettävät puhdistusaineet 

on huuhdeltava. 

Puhdistusaineiden ja 

boilerikemikaalien on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Kohtalainen Suuri 4 Muut kuin FEDIOLin jäsenet saattavat yhä 

käyttää termisiä lämmitysnesteitä. 

FEDIOLin ruokaöljyjen 

kuumentamista käsittelyn 

aikana koskevien 

Käytä kuumentamiseen 

kuumaa vettä tai höyryä. 

Muutoin on varmistettava 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Rehu  
Rapsinsiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

  

 

menettelyohjeiden mukaan 

termisten lämmitysnesteiden 

käyttö ei ole sallittua. 

valvontatoimella, että tuotteen 

kontaminoituminen 

lämmitysnesteillä vältetään. 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Rehu  
Rapsinsiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 3. Rapsinsiementen murskaus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-aineista peräisin 

olevat toksiinit 

C Vähäinen Suuri 3 Avoimista laatikoista peräisin 

oleva myrkyllinen vilja voi 

päätyä elintarvikeketjuun. 

 On sovellettava 

elintarvikeketjussa 

käytettäväksi sopivaa torjunta-

aineiden hallintaohjelmaa. 

 

Heksaanista peräisin olevat 

myrkylliset yhdisteet, kuten 

bentseeni 

C Vähäinen Suuri 3 Teollisuudessa käytettävä 

heksaani voi sisältää 

myrkyllisiä yhdisteitä. 

Direktiivissä 2009/32/EY 

säädetään heksaanin käyttöä 

öljysiementen murskauksessa 

koskevat puhtauskriteerit.  

Käytettävän heksaanin on 

oltava elintarvikelaatuista. 

 

Vierasesineet, kuten lasi, 

puu, metallit jne. 

P Kohtalainen Kohtalainen 3 Murskeessa voi olla 

vierasesineitä. 

 Käytössä on oltava 

vierasesineiden poistoon 

tarkoitettu menetelmä. 
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Rehu  
Rapsinsiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 3.1 Raakaöljyn tuotanto  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Suodatuksen apuaineista 

peräisin olevat 

kontaminantit 

C Vähäinen Suuri 3 Raakaöljyyn voi huuhtoutua 

kontaminantteja suodatuksen 

apuaineista. 

 Käsittelyssä on käytettävä 

elintarviketeollisuuteen 

sopivia suodatuksen 

apuaineita. 

 

Viallisesta 

talteenottojärjestelmästä 

peräisin olevat 

mineraaliöljyt 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Heksaanin talteenotossa 

käytetään elintarvikelaatuisia 

mineraaliöljyjä, joiden 

viskositeetti on pieni tai 

kohtalainen. On 

murskausyrityksen edun 

mukaista saada talteen 

mahdollisimman paljon 

heksaania ja huoltaa 

talteenottojärjestelmää hyvin. 

 Talteenottojärjestelmän 

mineraaliöljyn on oltava 

elintarvikelaatuista. 

Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisella öljyllä 

vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisella öljyllä on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

Alankomaiden GMP-raja 

öljyissä olevalle hiilelle (10–

40) on 400 mg/kg. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen* Kohtalainen 2 Rapsinsiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina.  

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen 

käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan elintarviketurvallisuus 

on varmistettu. FEDIOLin 

kannanotossa (11SAF181) 

katsotaan, että 

rapsinsiementen 

keskimääräisen 

 *Tiettyjen rapsinsiementen 

alkuperäpaikkojen yhteydessä 

on varsin mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien osalta. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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öljypitoisuuden (joka vaihtelee 

40–45 prosentin välillä) 

perusteella rapsinsiemenöljyn 

MRL-arvon määrittämisessä  

on käytettävä 

jalostuskerrointa 2,5. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa 

rapsinsiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

  

Dioksiini C Erittäin pieni suuri 2    FEDIOLin tiedonkeruuta 

öljyssä ja rouhetuotteissa 

olevista kontaminanteista 

koskevien menettelyohjeiden 

dioksiinia koskevassa 

liitteessä voidaan määrittää 

tietyiltä maantieteellisiltä 

alueilta peräisin olevien 

rapsinsiementen 

testausvaatimukset. 

 

Raakaöljyyn talteenoton 

jälkeen jäänyt heksaani 

C Suuri pieni 3 Öljyn heksaaniuuton ja 

heksaanin öljystä talteenoton 

jälkeen raakaöljyssä on 

heksaanijäämiä. 

Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että raaka 

rapsinsiemenöljy, jonka 

heksaanipitoisuus on enintään 

1 000 ppm, on rehun 

valmistuksessa turvallinen. 

FOSFAn asettama 

kuljetuksen ja varastoinnin 

turvallisuuteen liittyvä 

leimahduspisteraja on 121  C. 
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Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 
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 3.2 Raakalesitiinien tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Viallisesta 

talteenottojärjestelmästä 

peräisin olevat 

mineraaliöljyt 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Heksaanin talteenotossa 

käytetään elintarvikelaatuisia 

mineraaliöljyjä, joiden 

viskositeetti on pieni tai 

kohtalainen. On 

murskausyrityksen edun 

mukaista saada talteen 

mahdollisimman paljon 

heksaania ja huoltaa 

talteenottojärjestelmää hyvin. 

 Talteenottojärjestelmän 

mineraaliöljyn on oltava 

elintarvikelaatuista. 

Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisella öljyllä 

vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisella öljyllä on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

Alankomaiden GMP-raja 

öljyissä olevalle hiilelle (10–

40) on 400 mg/kg. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen* Kohtalainen 2 Rapsinsiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina.  

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen 

käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan elintarviketurvallisuus 

on varmistettu.  

 *Tiettyjen rapsinsiementen 

alkuperäpaikkojen yhteydessä 

on varsin mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa 

rapsinsiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 
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Raakalesitiineihin 

talteenoton jälkeen jäänyt 

heksaani 

C Suuri pieni 3 Öljyn heksaaniuuton ja 

heksaanin öljystä talteenoton 

jälkeen raakaöljyssä on 

heksaanijäämiä. 

Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että rehuaine, 

jonka heksaanipitoisuus on 

enintään 1 000 ppm, on rehun 

valmistuksessa turvallinen. 

FOSFAn asettama 

kuljetuksen ja varastoinnin 

turvallisuuteen liittyvä 

leimahduspisteraja on 121  C. 

Patogeenit B Vähäinen Kohtalainen 2 Raakalesitiineistä haihtuneen 

veden kondensoitumisesta 

johtuva mikrobiologinen 

kasvu. 
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 3.3 Rapsinsiemenpuristeen ja -rouheen tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Paakkuuntumisenestoainee

sta peräisin oleva dioksiini 

C Vähäinen Suuri 3 Paakkuuntumisenestoaine on 

mineraalista ainetta, ja se voi 

luonnostaan sisältää 

dioksiinia. Dioksiini on 

myrkyllistä ihmisille ja 

eläimille. 

Asetuksessa 2439/1999/EY 

määritetään 

paakkuuntumisenestoaineide

n laatukriteerit. 

Ostettavan 

paakkuuntumisenestoaineen 

on oltava elintarvikelaatuista. 

 

Salmonelloosi B Suuri Suuri 4 Salmonelloosi on rehun 

mikrobiologiseen 

kontaminoitumiseen liittyvä 

suuri vaara. Salmonelloosi on 

levinnyt laajalle ympäristöön, 

ja jokainen elintarvikeketjun 

osa, tuottajista kuluttajiin 

saakka ja myös kuluttajat, voi 

omalta osaltaan vähentää 

riskiä, että salmonelloosista 

koituisi haittaa eläimille tai 

ihmisille. FEDIOL ja kolme 

muuta rehun tuottajia ja 

käyttäjiä edustavaa järjestöä, 

FEFAC, COCERAL ja COPA-

COGECA, ovat ottaneet 

vastuulleen laatia 

teollisuudelle ohjeet, joiden 

tarkoituksena on auttaa 

hallitsemaan salmonelloosia. 

Nämä järjestöt julkaisivat 

kesäkuussa 2011 ohjeiston 

nimeltä ”Common principles 

for the management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain” (yleiset periaatteet 

salmonelloosin riskin 

hallitsemiseksi 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA: Yleiset 

periaatteet salmonelloosin 

riskin hallitsemisessa 

tuotantoketjussa.  

 

FEDIOLin suositukset 

rapsinsiemenrouheen ja 

auringonkukansiemenrouheen 

kosteuspitoisuudesta. 

 

Toimijan 

perusedellytysohjelman on 

sisällettävä seuraavat toimet: 

a) Rehuaineiden 

kontaminoitumisen 

välttäminen käsittelyn ja 

varastoinnin aikana 

esimerkiksi suljettujen 

järjestelmien tai 

hygieniakäytäntöjen avulla tai 

erottamalla tiloista hygieeniset 

alueet tarvittaessa. 

b) Liuottimen poistolaitteen / 

paahtimen aika- ja 

lämpötilavalvonta. 

c) Rouheiden/puristeiden 

kosteuden valvonta. 

FEDIOLin suosittelema 

rapsinsiemenrouheen 

kosteuspitoisuus on enintään 

12,5 prosenttia. 

 

Jos valvontajärjestelmä 

Toimijan on otettava käyttöön 

linjavalvonta, jossa näytteitä 

otetaan koko valmistuslinjalta: 

kun tuote lähtee liuottimen 

poistolaitteesta / paahtimesta, 

kun se siirtyy varastosiiloon, 

lastausalue mukaan luettuna. 

 

Toimijan on asetettava 

realistiset tavoitteet 

rouheidensa/puristeidensa 

salmonellakontaminaation 

esiintymisen vähentämiselle 

aiempien tietojen perusteella. 
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tuotantoketjussa”. 

Eurooppalaista opasta 

turvallisten rehuaineiden 

hyvän käytännön mukaisesta 

teollisesta valmistuksesta on 

muutettu siten, että se on nyt 

näiden periaatteiden 

mukainen. 

 

näyttää, että valmiissa 

rehuaineessa on 

salmonelloosia, on harkittava 

seuraavia toimia: 

o Kontaminaation lähteen 
määrittäminen 
serotyypityksen ja 
jäljitettävyyden avulla 

o Käsittelyolosuhteiden ja 
asiaankuuluvien 
perusedellytysohjelmien 
tarkistus 

o Varaston ja ajoneuvojen 
ylimääräinen puhdistus (jos 
tarpeen)  

o Laitoksen ja laitteistojen 
ylimääräinen puhdistus  

o Aiempien valvontatulosten 
tarkastus 

o Lisäkoulutuksen tai 
prosessin tai 
menettelytapojen 
muuttamisen harkinta 

o  Salmonellapitoisuuden 
pienentäminen 
hyväksyttävälle tasolle 
kemiallisen käsittelyn avulla. 

 

Käytetystä valkaisusavesta 

peräisin oleva dioksiini 

C Vähäinen Suuri 3 Valkaisusavi on mineraalista 

ainetta, ja se voi luonnostaan 

sisältää dioksiinia. Dioksiini on 

myrkyllistä ihmisille ja 

eläimille. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää 

olevan rehuaineen 

dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

FEDIOL on laatinut 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistuksen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

Riski koskee vain integroituja 

murskaus- ja 

puhdistuslaitoksia. 
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öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat 

menettelyohjeet , joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

aineiden enimmäisyläraja on 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Heksaanijäämät C Suuri pieni 3 Öljysiemenrouheessa on 

heksaanijäämiä. 

Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että 

öljysiemenrouheet, joiden 

heksaanipitoisuus on enintään 

1 000 ppm, ovat rehun 

valmistuksessa turvallisia. 

Saksalaisella OVID-järjestöllä 

on käyttöturvallisuustiedote, 

jossa heksaanin 

enimmäispitoisuus 

rapsinsiemenrouheessa on 

300 ppm räjähdyksen 

estämiseksi 

proomukuljetuksen aikana. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4. Puhdistus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Valmistuksen apuaineista 

(emäsliuoksesta, hapoista) 

peräisin olevat  

kontaminantit, kuten 

natriumhydroksidin 

elohopea. 

C Vähäinen Suuri 3 Valmistuksen apuaineet joutuvat 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Suoraan öljyn kanssa kosketuksiin joutuvien 

valmistuksen apuaineiden on oltava 

elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tai 

elintarvikelaatuisia. 
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 4.1 Puhdistetun rapsinsiemenöljyn tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Dioksiini ja dioksiinin 

kaltaiset PCB-yhdisteet 

C Vähäinen Suuri 3 Mahdollinen öljyn 

dioksiinikontaminaation lähde on 

rapsinsiementen kuivaus ja 

valkaisusavi. Valkaisusavea 

annostellaan puhdistuksen 

aikana kuitenkin vain 1–3 

prosenttia. Dioksiini haihtuu 

osittain tislauksen aikana. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL on laatinut 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet *, joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Hanki tuoretta valkaisusavea 

toimittajilta, jotka täyttävät 

tuoretta valkaisusavea 

koskevat FEDIOLin 

määritykset. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Rapsinsiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina.  

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan elintarviketurvallisuus on 

varmistettu. FEDIOLin 

kannanotossa (11SAF181) 

katsotaan, että rapsinsiementen 

keskimääräisen öljypitoisuuden 

(joka vaihtelee 40–45 prosentin 

välillä) perusteella 

rapsinsiemenöljyn MRL-arvon 

määrittämisessä on käytettävä 

*Tiettyjen rapsinsiementen 

alkuperäpaikkojen yhteydessä 

on varsin mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien osalta. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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jalostuskerrointa 2,5. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa rapsinsiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

  

Mikrobiologinen 

kontaminaatio 

 

B Vähäinen Kohtalainen 2 Jalostettujen öljyjen 

kosteuspitoisuus (esimerkiksi 

vesiaktiivisuus) on liian pieni, 

jotta bakteerit kasvaisivat niissä. 

   

Vierasesineet, kuten lasi, 

puu, metallit jne. 

P Kohtalainen Kohtalainen 3   Noudata hygieenisiä 

käytäntöjä (esimerkiksi 

suljettuja järjestelmiä) ja käytä 

suodattimia ennen 

lastaamista. 

 

 

 

 4.2 Fysikaalinen puhdistus: rapsin rasvahappotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Dioksiini C Vähäinen Suuri 3 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde 

öljyn puhdistuksen aikana. 

Valkaisusavea annostellaan 

puhdistuksen aikana kuitenkin 

vain 1–3 prosenttia. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 
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tuotteita, jotka sisältävät 

lakisääteisen rajan ylittävän määrän 

haitallista ainetta, ei saa sekoittaa 

laimentamista varten samojen tai 

muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa 

(direktiivi 2002/32/EY). 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 

mukaan, jolla muutetaan 

rehuhygieniaa koskevista 

vaatimuksista annettua asetusta 

(EY) N:o 183/2005, kaikki rehua 

varten tarkoitettujen 

rasvahappotisleiden erät on 

testattava dioksiinien ja dioksiinin 

kaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismäärän osalta.  

FEDIOL on laatinut 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Rapsinsiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina.  

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu.  

 *Tiettyjen 

rapsinsiementen 

alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on varsin 

mahdollista, että MRL-

arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien 

osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

C Vähäinen Suuri 3 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

Tuotetta, joka ei ole raja-

arvojen mukainen, ei saa 

käyttää rehuaineiden 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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luetellut torjunta-ainejäämät raa'assa rapsinsiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

torjunta-ainejäämille. valmistuksessa. 
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 4.3 
Kemiallinen puhdistus: hajunpoistotisleettömien rapsin 
saippuointisaostumien (suolojen) ja rapsista saatavien 
happamien öljyjen tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Rapsinsiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina.  

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu.  

 *Tiettyjen 

rapsinsiementen 

alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on varsin 

mahdollista, että MRL-

arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien 

osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa rapsinsiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

  

Dioksiini C erittäin pieni Suuri 2 FEDIOLin saippuointisaostumien 

tuotantoon liittyvää murskausta 

ja puhdistusta (asiakirjaviite 

12SAF183) koskevan tiedotteen 

mukaan saippuointisaostumien 

öljyliukoisten kontaminanttien 

pitoisuus vastaa niiden 

pitoisuutta raakaöljyissä.  

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 

mukaan, jolla muutetaan 

rehuhygieniaa koskevista 

vaatimuksista annettua asetusta 

(EY) N:o 183/2005, kaikki rehua 

varten tarkoitettujen 

saippuointisaostumien ja 

happamien öljyjen erät on testattava 

dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten 

PCB-aineiden kokonaismäärän 

osalta.  

 

 Integroiduissa murskaus- 

ja puhdistuslaitoksissa 

saippuointisaostumat 

voidaan laittaa 

turvallisesti takaisin 

rouheeseen. 
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 4.4 Kemiallinen puhdistus: rapsin hajunpoistotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE 

HUOMAUTUK

SET  

        

 

 

Dioksiini C Kohtalainen Suuri 4 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde 

öljyn puhdistuksen aikana. 

Kemiallisen puhdistuksen aikana 

dioksiinit konsentroituvat 

hajunpoistotisleissä. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 

mukaan, jolla muutetaan 

rehuhygieniaa koskevista 

vaatimuksista annettua asetusta 

(EY) N:o 183/2005, kaikki rehua 

varten tarkoitettujen 

hajunpoistotisleiden erät on 

testattava dioksiinien ja dioksiinin 

kaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismäärän osalta.  

 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja 

tuotteita, jotka sisältävät 

lakisääteisen rajan ylittävän määrän 

haitallista ainetta, ei saa sekoittaa 

laimentamista varten samojen tai 

muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa 

(direktiivi 2002/32/EY). 

 

Kemiallisesta puhdistuksesta peräisin 

olevien hajunpoistotisleiden käyttö 

rehussa on kielletty, ellei niitä ole käsitelty 

siten, että dioksiinipitoisuuden voidaan 

varmistaa vastaavan haitallisista aineista 

annetussa direktiivissä 2002/32/EY 

asetettuja raja-arvoja (ks. myös FEDIOLin 

tiedote rehussa käyttöä varten käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, asiakirjaviite 

12SAF196).  

Sellaisista eräpuhdistusprosesseista 

saatuja rasvatuotteita, joissa fysikaaliset ja 

kemialliset puhdistusvaiheet on yhdistetty 

yhteen ja samaan laitteistoon, voidaan 

käyttää rehun valmistukseen, kunhan 

saatavilla on analyysiin perustuva todiste 

siitä, että tuotteet ovat dioksiini- ja 

torjunta-ainejäämiä koskevien raja-arvojen 

mukaisia. 

 

Valkaisusavea on ostettava toimittajilta, 

jotka täyttävät FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja koskevissa 

menettelyohjeissa luetellut määritykset. 
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FEDIOL on laatinut 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Rapsinsiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina. Kemiallisen 

puhdistuksen aikana dioksiinit 

konsentroituvat tisleissä. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan siirtokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Kohtalainen Suuri 4 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa rapsinsiemenöljyssä, on 

kuitenkin hyvin pieni, mutta ne 

konsentroituvat tisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

Kemiallisesta puhdistuksesta peräisin 

olevien hajunpoistotisleiden käyttö 

rehussa on kielletty, ellei niitä ole käsitelty 

siten, että torjunta-ainejäämäpitoisuuden 

voidaan varmistaa vastaavan haitallisista 

aineista annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-arvoja (ks. 

myös FEDIOLin tiedote rehussa käyttöä 

varten käsitellyistä hajunpoistotisleistä, 

asiakirjaviite 12SAF196). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 5. Rapsinsiemenöljyn hydraus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

nikkeli  C Vähäinen Suuri 3 Öljyn hydraamisessa 

(kovettamisessa) käytetään 

nikkeliä katalyyttinä.  

 Suoraan öljyn kanssa kosketuksiin joutuvien 

valmistuksen apuaineiden on oltava 

elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tai 

elintarvikelaatuisia. 

Suodata kovetettu öljy. 

 

FEDIOLin jäsenten 

tuottamien kovetettujen 

öljyjen nikkelipitoisuus on 

reilusti alle 20 ppm.  
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 A. Rapsinsiementen ja rapsirouheen varastointi ja kuljetus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-aineista peräisin 

olevat toksiinit 

C Vähäinen Suuri 3 Avoimista laatikoista peräisin oleva 

myrkyllinen vilja voi päätyä 

elintarvikeketjuun. 

 On sovellettava 

elintarvikeketjussa 

käytettäväksi sopivaa torjunta-

aineiden hallintaohjelmaa. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Torjunta-aineiden käyttö 

öljysiemeniin sadonkorjuun jälkeen 

on huolestuttavaa, koska torjunta-

aineiden hajoamisaika on tällöin 

hyvin lyhyt. Öljysiemeniä vievissä 

maissa on käytössä torjunta-

aineiden positiiviluettelot, jotka 

voivat joidenkin aineiden osalta olla 

ristiriidassa EU:n lainsäädännön 

kanssa etenkin pehmeiden 

siementen, kuten 

auringonkukansiementen, osalta. 

Edellisiin lasteihin varastoinnin ja 

kuljetuksen aikana käytetty torjunta-

aine voi kontaminoida 

rapsinsiemeniä. 

Asetuksessa (EY) N:o 

396/2005 kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

tämän asetuksen liitteissä 

annettuja MRL-arvoja. 

Kuljetus- ja 

varastointiyritysten on 

käytettävä torjunta-aineita 

asianmukaisesti ja 

dokumentoitava niiden käyttö. 

Muutoin niiden on 

varmennettava, että 

kuljetuksen ja varastoinnin 

aikana käytettyjen torjunta-

ainejäämien pitoisuudet ovat 

EU:n lainsäädännön 

mukaiset. 

 

Maatalousperävaunulla, 

kuorma-autolla, proomulla 

tai valtamerialuksella 

tehdyn kuljetuksen aikana 

edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Öljysiemeniä ja öljysiemenrouhetta 

ei yleensä kuljeteta sellaisilla 

kulkuneuvoilla, jotka on tarkoitettu 

elintarvikkeiden tai rehun 

kuljetukseen. 

 Kuljetusyritysten on 

puhdistettava 

maatalousperävaunut, 

kuorma-autot, proomut ja 

valtamerialukset ennen 

lastaamista. Puhtauden 

tarkastus ennen lastaamista. 

 

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio varastoinnin 

aikana 

C Vähäinen Suuri 3 Homemyrkkyjä sisältäneet edelliset 

lastit voivat kontaminoida 

öljysiemenet ja öljysiemenrouheet. 

 Varastointiyritysten on 

puhdistettava varastot ennen 

käyttöä, ja niiden puhtaus on 
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tarkastettava ennen käyttöä. 

Jatkaminen melamiinilla C Vähäinen Kohtalainen 2 Analyyttisesti melamiini muistuttaa 

proteiineja. 

Direktiivissä 2002/32/EY 

rehuaineissa olevan melamiinin 

raja-arvoksi on asetettu 2,5 

mg/kg. 

  

 

 

 Uusi 

B-

osa. 

Rehun valmistukseen tarkoitettujen rapsinsiemenöljyn ja siitä 

johdettujen tuotteiden kuljetus säiliöautolla, säiliövaunulla, 

proomulla tai rannikkoaluksella (pois lukien valtamerialus). 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut 
ja proomut  

C Kohtalainen Suuri 4 Säiliöautoja ja proomuja on voitu 

käyttää muiden kuin elintarvikkeiden tai 

rehun kanssa yhteensopivien 

tuotteiden, kuten petrokemian 

tuotteiden, kuljetukseen. 

 Säiliöautoille ja proomuille, 

joita ei ole varattu 

nimenomaan elintarvikkeiden 

tai rehun kuljetukseen, on 

täytynyt tehdä validoitu 

puhdistusmenettely. 

 

- EU:n elintarvikkeiden 

kuljetusta koskevat 

vaatimukset täyttävät 

säiliöautot, säiliökontit, 

säiliövaunut ja proomut 

C Vähäinen Suuri 3 Suurin osa kasviöljyistä kuljetetaan 

nimenomaan elintarvikkeille 

tarkoitetussa kuljetuksessa. 

Elintarvikehygienia-

asetuksessa (EY) N:o 

852/2004 edellytetään, että 

nestemäisiä elintarvikkeita 

kuljetetaan elintarvikkeille 

tarkoitetuilla säiliöautoilla, 

säiliövaunuilla ja proomuilla. 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

- EU:n elintarvikekuljetuksia 

koskevat vaatimukset 

täyttävät säiliörannikkoalukset 

C Vähäinen Suuri 3 Niissä säiliörannikkoaluksissa, joissa 

kuljetetaan öljyjä ja rasvoja lyhyitä 

merimatkoja EU:ssa, kuljetetun 

välittömästi edeltävän lastin on täytynyt 

olla elintarvike tai jokin tuote direktiivin 

96/3/EY mukaisessa hyväksyttävien 

edeltävien lastien luettelossa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). Sertifioinnista 

vastaavan FOSFAn jäsenen 

myöntämä laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut ja 

proomut 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski sellaisilla 

puhdistusasemilla, joilla puhdistetaan 

sekä rehu- että kemikaalisäiliöitä 

yhdessä paikassa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

Noudata säiliöiden 

puhdistuksessa hyviä 

käytäntöjä. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Säiliörannikkoalukset C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski, jos rannikkoalusta ei 

käytetä pelkästään rehun tai 

elintarvikkeiden kuljetuksessa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. 

FOSFAn yhdistetty Masters-

sertifikaatti, jonka on 

allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa.  

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitys- tai 

jäähdytysnesteet 

        

- Säiliöautot  C Vähäinen Suuri 3 Käytetään ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja säiliöitä, joita 

lämmitetään moottorin jäähdytysvedellä 

kaksoisseinäjärjestelmässä (ei siis 

kuumennuskierukoilla).  

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

Termisten lämmitysnesteiden 

käyttö 

suoralämmitysjärjestelmissä 

on kielletty. 

 

- Säiliövaunut, säiliöproomut  

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

Säiliövaunujen 

kuumennuskierukoiden on 

oltava ruostumatonta terästä. 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Säiliörannikkoalukset 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

 

 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Vierasesineet P Kohtalainen Kohtalainen 3   Laatusuunnitelman mukaan 

jalostetut öljyt pitäisi lastata 

säiliöautoihin katon alla. 

 

Jatkaminen C/P/B Kohtalainen Kohtalainen 3 Näiden öljyjen alkuperämaissa näitä 

öljyjä on väärennetty mineraaliöljyillä 

kuljetuksen yhteydessä. 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138) 

Analysoi kaikki saapuvat erät. 

 

Sovellettava FEDIOLin 

suoraan elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetusta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa koskevista 

työkäytännöistä annettujen 

ohjeiden pakollisia 

vähimmäisvaatimuksia, kuten 

tietoja siitä, missä kuorma-

auto kulloinkin on matkan 

aikana, ja säiliön sinetöinnistä 

(asiakirjaviite 07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Rapsinsiemenöljyn varastointi 

VAARA  KAT.  
TODENNÄK

ÖISYYS  
VAKAVUUS  RISKILUOKKA  PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Erottamisen puutteesta 

johtuva 

kontaminoituminen 

(edellisistä lasteista, 

epäasianmukaisista 

liitoksista, jaetusta 

laitteistosta johtuva 

kontaminaatio) 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta sovelletaan terminaaleihin, 

joissa varastoidaan sekä kemikaaleja että 

kasviöljyjä. Riski on pienempi, jos 

säiliöterminaalissa sovelletaan EU:n luetteloa 

hyväksyttävistä edellisistä lasteista, kun 

kasviöljyjä kuljetetaan varastoon meriteitse. 

Riski on pienin silloin, kun kasviöljyt 

varastoidaan elintarvikkeiden varastointiin 

tarkoitetuissa säiliöissä. 

EU:ssa olevien 

terminaalien, jotka 

varastoivat elintarvikkeisiin 

käytettäviä öljyjä ja 

rasvoja, on noudatettava 

HACCP-järjestelmää 

(asetus (EY) N:o 

852/2004). 

 

Varastosäiliöiden varaaminen 

elintarvikkeille tai rehuille. 

Muutoin varastosäiliöiden osalta 

on noudatettava edellisiä lasteja 

koskevia EU-sääntöjä, jotka on 

määritetty merikuljetusta varten 

direktiivissä 96/3/EY. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama 

kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta sovelletaan terminaaleihin, 

joissa varastoidaan sekä kemikaaleja että 

kasviöljyjä. Ne voivat kieltäytyä käyttämästä 

puhdistusaineita, jotka soveltuvat käytettäviksi 

elintarviketeollisuudessa. Euroopan unionissa 

olevissa säiliöterminaaleissa, joissa noudatetaan 

HACCP-järjestelmää ja joissa kasviöljyt ja 

kemikaalit varastoidaan erikseen, vääränlaisten 

puhdistusaineiden käytön todennäköisyys on 

hyvin pieni. 

 Puhdistusaineiden on oltava 

sopivia elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

 

Pinnoitteista peräisin 

oleva liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Säiliön pinnoitteista öljyyn siirtyvät liuottimet, 

joita voi päätyä myös rasvahappotisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja säiliöitä. 

Jos käytät neitsytpinnoitettuja 

säiliöitä, älä syötä 

rasvahappotisleitä. 

 

Viallisesta laitteistosta 

peräisin olevat 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan silti käyttää. 

Koska varastoinnin aikana lämmityksessä 

käytetään kuitenkin melko alhaisia lämpötiloja, 

 Jos lämmitysnesteitä on käytetty, 

varastoyrityksen on toimitettava 

mahdollista nettohävikkiä 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 
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lämmitysnesteet todennäköisyys, että lämmitysnesteitä vuotaisi 

tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

koskevat asiakirjat ja 

analysoitava hävikki tarvittaessa.  

höyryä. 

Lisäaineiden 

virheellinen käyttö 

C Vähäinen Suuri 3 Ruokaöljylle sallittujen lisäaineiden käyttö rehun 

valmistukseen tarkoitettuun öljyyn – tai 

päinvastoin –, kun niitä ei välttämättä ole 

hyväksytty tähän käyttöön. 

 Sovi selkeät määritykset 

lisäaineiden käytölle. 

 

Mineraaliöljyllä 

jatkaminen 

 Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on tehostettu, ja 

todennäköisyys, että jatkamista edelleen 

tapahtuisi, on pienentynyt. 

   

 

 D. Rapsinsiemenöljyn kuljetus valtamerialuksella  

VAARA  KAT.  
TODENNÄK

ÖISYYS  
VAKAVUUS  

RISKILUO

KKA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuljetuksesta johtuva 

kontaminaatio 

        

- Säiliöissä tai putkissa 

olevien edellisten lastien 

jäämien aiheuttama 

kontaminaatio 

C Kohtalainen  Kohtalainen 3  Elintarvikekäyttöön tarkoitettuja 

öljyjä ja rasvoja EU:hun kuljettavien 

valtamerialusten osalta ehdoton 

minimivaatimus on se, että 

välittömästi edeltävän lastin on 

täytynyt olla elintarvike tai jokin 

tuote direktiivin 96/3/EY mukaisessa 

hyväksyttävien edeltävien lastien 

luettelossa. 

Direktiivissä 96/3/EY (asetuksesta 

(EY) N:o 852/2004 poiketen) 

edellytetään, että edelliset lastit on 

tarkastettava. 

 

 

FOSFAn sopimusten mukaan 

myyjällä on velvollisuus ilmoittaa 

ostajalle, mitkä kolme edeltävää 

lastia ovat olleet öljyjen ja rasvojen 

merikuljetuksen aikana. 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 
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FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien öljyjen ja 

rasvojen kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan unionissa 

(asiakirjaviite 14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

 

Rehukäyttöön tarkoitettujen öljyjen 

ja rasvojen merikuljetusta ei ole 

säädelty EU:ssa. 

       Tiettyjen putkistojen käyttö 

lastaukseen ja purkamiseen. 

 

- Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio  

C Vähäinen  Suuri 3 Yleensä merenkulkualan yritykset 

noudattavat hyviä käytäntöjä. 

 Tarkasta laivan lokikirja.   

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät 

liuottimet, joita voi päätyä myös 

rasvahappotisleisiin puhdistuksen 

aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja säiliöitä, 

älä syötä rasvahappotisleitä. 

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen 

aikana lämmityksessä käytetään 

kuitenkin melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että 

lämmitysnesteitä vuotaisi 

tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien öljyjen ja 

rasvojen kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan unionissa 

(mukaan luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Irtopumpuista peräisin 

olevat hydrauliöljyt 

C Vähäinen Suuri 3 Irtopumpuista peräisin olevat 

hydrauliöljyt voivat olla myrkyllisiä. 

 Irtopumpun käyttö selvästi 

erillään pumpun 

hydraulimoottorista. Jos tämä 

ei ole mahdollista, on 

Suoraan pumppuun liitetyistä 

hydraulimoottoreista voi tulla ei-

toivottuja hydrauliöljyvuotoja 

kasviöljyyn sinetin 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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käytettävä elintarvikelaatuisia 

hydrauliöljyjä. 

rikkoutumisen yhteydessä. 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on 

tehostettu, ja todennäköisyys, että 

jatkamista edelleen tapahtuisi, on 

pienentynyt. 
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6. Soijapapurouhe- ja öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi  

 1. Soijan (soijapapujen) viljely* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C    Soijaa (soijapapuja) vievissä maissa 

(Yhdysvallat, Brasilia, Argentiina ja 

Paraguay) on käytössä positiiviluettelot 

viljelyn aikana käytettäville torjunta-

aineille, joista jotkin aineet saattavat olla 

ristiriidassa EU:n torjunta-ainejäämiä 

koskevan lainsäädännön kanssa. Soijan 

(soijapapujen) torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät lakisääteisten 

raja-arvojen mukaisina. 

Asetuksessa (EY) N:o 

396/2005 kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

liitteissä annettuja MRL-

arvoja. Asetuksen (EY) N:o 

178/2006 liitteessä I 

luetellaan ne elintarvike- ja 

rehutuotteet, joihin torjunta-

ainejäämien raja-arvoja 

sovelletaan. Asetuksen (EY) 

N:o 149/2008 liitteissä II, III ja 

IV määritetään liitteessä I 

lueteltuja tuotteita koskevat 

MRL-arvot. 

  

GMO-tuotteet, joita ei ole 

hyväksytty EU:ssa. 

B    EU ja kolmannet maat, jotka vievät 

öljysiemeniä, hyväksyvät uusia GMO-

tuotteita eri tahdissa. Riski siitä, että 

EU:hun tuotaviin öljysiemeniin päätyy 

jäämiä GMO-tuotteista, joita ei ole 

hyväksytty EU:ssa. 

  Tämä ongelma liittyy 

ennemminkin lainsäädännön 

noudattamiseen kuin 

elintarviketurvallisuuteen. 

Fytotoksiinit C    Soija saattaa (soijapavut saattavat) 

sisältää rikkaruohonsiemeniä. 

Direktiivissä 2002/32/EY 

määrätään myrkyllisten 

rikkaruohonsiementen 

enimmäispitoisuuden raja-

arvot. 

 Valvontatoimenpiteeksi 

suositellaan soijan 

(soijapapujen) silmämääräistä 

tarkastusta. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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  2. Soijan (soijapapujen) kuivaaminen alkutuotannossa* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuivaamisesta johtuvat 

kontaminantit 

        

- dioksiini C    Jätteenpoltossa voi 

muodostua dioksiineja. Tähän 

saakka murskausyritykset 

ovat todenneet, että raa'an 

soija(papu)öljyn 

dioksiinipitoisuus on 

havaintorajaa pienempi. 

Dioksiini- ja 

dioksiininkaltaisen PCB-

kontaminaation ehkäisyä ja 

vähentämistä elintarvikkeissa 

ja rehuissa koskevat 

menettelyohjeet (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Hyvä valmistustapa suosittelee 
käyttämään polttoaineita, jotka eivät 
muodosta dioksiineja ja 
dioksiininkaltaisia yhdisteitä ja muita 
haitallisia kontaminantteja.  

Suoralämmityksen yhteydessä on 
käytettävä asianmukaisia polttimia. 
Valvontaa pidetään tarpeellisena sen 
varmistamiseksi, että kuivaus- tai 
lämmitysprosessit eivät johda 
dioksiinien ja dioksiininkaltaisten 
PCB-aineiden pitoisuuden 
suurenemiseen. Jätetuotteita ei saa 
käyttää polttoaineena 
suorakuivauksessa. 

Soijasta (soijapavuista) peräisin 

olevien rehuaineiden 

on täytettävä dioksiinia ja 

dioksiininkaltaisia PCB-aineita 

koskevat direktiivin 2002/32/EY raja-

arvot. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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Palvelut: soijan (soijapapujen) murskaus, öljyn puhdistus ja 
käsittely  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Laitteistosta peräisin olevat 

hydrauliöljyt tai 

voiteluaineet 

C Vähäinen Suuri 3 Hydrauliöljyt ja voiteluaineet saattavat 

sisältää myrkyllisiä yhdisteitä. 

 Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisilla 

hydrauliöljyillä tai 

voiteluaineilla vältetään ja että 

tuotteen kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisille 

hydrauliöljyillä ja 

voiteluaineilla on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

 

Vedessä olevat 

kontaminantit, kuten PFOS 

ja PFOA 

 

C Vähäinen Kohtalainen 2 Murskaus- ja puhdistusprosessissa 

käytetään laadultaan asianmukaista vettä. 

Rehun valmistuksessa 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 

mukaan on käytettävä 

sopivanlaatuista vettä. 

  

Puhdistusaineet ja 

boilereissa käytettävät 

kemikaalit 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Puhdistusaineet ja höyry pääsevät 

(käytettäessä boilerikemikaaleja) 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Tuotantojärjestelmässä 

käytettävät puhdistusaineet 

on huuhdeltava. 

Puhdistusaineiden ja 

boilerikemikaalien on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Kohtalainen Suuri 4 Muut kuin FEDIOLin jäsenet saattavat yhä 

käyttää termisiä lämmitysnesteitä. 

FEDIOLin ruokaöljyjen 

kuumentamista käsittelyn 

aikana koskevien 

Käytä kuumentamiseen 

kuumaa vettä tai höyryä. 

Muutoin on varmistettava 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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  menettelyohjeiden 
mukaan termisten 

lämmitysnesteiden 

käyttö ei ole 

sallittu. 

valvontatoimella, että tuotteen 

kontaminoituminen 

lämmitysnesteillä  

vältetään. 

 

 3. Soijan (soijapapujen) murskaus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-aineista peräisin 

olevat toksiinit 

C Vähäinen Suuri 3 Avoimista laatikoista peräisin oleva 

myrkyllinen vilja voi päätyä 

elintarvikeketjuun. 

 On sovellettava 

elintarvikeketjussa 

käytettäväksi sopivaa 

torjunta-aineiden 

hallintaohjelmaa. 

 

Heksaanista peräisin olevat 

myrkylliset yhdisteet, kuten 

bentseeni 

C Vähäinen Suuri 3 Teollisuudessa käytettävä heksaani voi 

sisältää myrkyllisiä yhdisteitä. 

Direktiivissä 2009/32/EY 

säädetään heksaanin käyttöä 

öljysiementen murskauksessa 

koskevat puhtauskriteerit.  

Käytettävän heksaanin on 

oltava elintarvikelaatuista. 

 

Vierasesineet, kuten lasi, 

puu, metallit jne. 

P Kohtalainen Kohtalainen 3 Vierasesineitä voi olla.  Käytössä on oltava 

vierasesineiden poistoon 

tarkoitettu menetelmä. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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  3.1 Raakaöljyn tuotanto  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Suodatuksen apuaineista 

peräisin olevat 

kontaminantit 

C Vähäinen Suuri 3 Raakaöljyyn voi huuhtoutua 

kontaminantteja suodatuksen apuaineista. 

 Käsittelyssä on käytettävä 

elintarviketeollisuuteen 

sopivia suodatuksen 

apuaineita. 

 

Viallisesta 

talteenottojärjestelmästä 

peräisin olevat 

mineraaliöljyt 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Heksaanin talteenotossa käytetään 

elintarvikelaatuisia mineraaliöljyjä, joiden 

viskositeetti on pieni tai kohtalainen. On 

murskausyrityksen edun mukaista saada 

talteen mahdollisimman paljon heksaania 

ja huoltaa talteenottojärjestelmää hyvin. 

 Talteenottojärjestelmän 

mineraaliöljyn on oltava 

elintarvikelaatuista. 

Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisella öljyllä 

vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisella öljyllä on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

Alankomaiden GMP-raja 

öljyissä olevalle hiilelle 

(10–40) on 400 mg/kg. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Soijan (soijapapujen) torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät lakisääteisten 

raja-arvojen mukaisina.  

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-/ 

konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen 

tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan 

elintarviketurvallisuus on 

varmistettu.  

FEDIOLin kannanoton 

(11SAF181) mukaan sen 

 *Tiettyjen soijapapujen 

alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on varsin 

mahdollista, että MRL-

arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien 

osalta. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 perusteella, että soijapapujen 

öljypitoisuus on keskimäärin 

18–21 prosenttia, 

soijapapuöljyn MRL-arvon 

määrittämisessä on 

käytettävä jalostuskerrointa 5. 

 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi olla 

ympäristössä. Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa soija(papu)öljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni. Soijan 

(soijapapujen) yhteydessä saa käyttää 

endosulfaania. Valvontatiedot osoittavat, 

että sen jäämät raakaöljyssä ovat 

lakisääteisten rajojen mukaiset. 

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

  

Raakaöljyyn talteenoton 

jälkeen jäänyt heksaani 

C Suuri pieni 3 Öljyn heksaaniuuton ja heksaanin öljystä 

talteenoton jälkeen raakaöljyssä on 

heksaanijäämiä. 

 Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että raaka 

soija(papu)öljy, jonka 

heksaanipitoisuus on 

enintään 1 000 ppm, on 

rehun valmistuksessa 

turvallinen. FOSFAn 

asettama kuljetuksen ja 

varastoinnin 

turvallisuuteen liittyvä 

leimahduspisteraja on 

121  C. 
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 3.2 Raakalesitiinien tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Viallisesta 

talteenottojärjestelmästä 

peräisin olevat 

mineraaliöljyt 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Heksaanin talteenotossa käytetään 

elintarvikelaatuisia mineraaliöljyjä, joiden 

viskositeetti on pieni tai kohtalainen. On 

murskausyrityksen edun mukaista saada 

talteen mahdollisimman paljon heksaania 

ja huoltaa talteenottojärjestelmää hyvin. 

 Talteenottojärjestelmän 

mineraaliöljyn on oltava 

elintarvikelaatuista. 

Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisella öljyllä 

vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisella öljyllä on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

Alankomaiden GMP-raja 

öljyissä olevalle hiilelle 

(10–40) on 400 mg/kg. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Soijan (soijapapujen) torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet saattavat ylittää 

lakisääteiset raja-arvot.  

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-/ 

konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen 

tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan 

elintarviketurvallisuus on 

varmistettu.  

 

Tarkasta saapuvat soijapavut 

tai raakalesitiinit. Jos torjunta-

ainejäämäpitoisuus ylittää 

rajan, on tehtävä rehun 

turvallisuuden arviointi. 

*Tiettyjen soijapapujen 

alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on varsin 

mahdollista, että MRL-

arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien 

osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi olla 

ympäristössä. Todennäköisyys, että niitä 

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 
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 direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

olisi raa'assa soija(papu)öljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni. Soijan 

(soijapapujen) yhteydessä saa käyttää 

endosulfaania. Valvontatiedot osoittavat, 

että sen jäämät raakaöljyssä ovat 

lakisääteisten rajojen mukaiset. 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

Raakalesitiineihin 

talteenoton jälkeen jäänyt 

heksaani 

C Suuri pieni 3 Öljyn heksaaniuuton ja heksaanin öljystä 

talteenoton jälkeen raakaöljyssä on 

heksaanijäämiä. 

Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että rehuaine, 

jonka heksaanipitoisuus 

on enintään 1 000 ppm, 

on rehun valmistuksessa 

turvallinen. FOSFAn 

asettama kuljetuksen ja 

varastoinnin 

turvallisuuteen liittyvä 

leimahduspisteraja on 

121 C. 

Patogeenit B Vähäinen Kohtalainen 2 Märistä fosfatideista haihtuneen veden 

kondensoitumisesta johtuva 

mikrobiologinen kasvu. 
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  3.3 Soija(papu)puristeen ja rouheen tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Paakkuuntumisenestoainee

sta peräisin oleva dioksiini 

C Vähäinen Suuri 3 Paakkuuntumisenestoaine on mineraalista 

ainetta, ja se voi luonnostaan sisältää 

dioksiinia. Dioksiini on myrkyllistä ihmisille 

ja eläimille. 

Asetuksessa 2439/1999/EY 

määritetään 

paakkuuntumisenestoaineide

n laatukriteerit. 

Ostettavan 

paakkuuntumisenestoaineen 

on oltava elintarvikelaatuista. 

 

Salmonelloosi B Suuri Suuri 4 Salmonelloosi on rehun mikrobiologiseen 

kontaminoitumiseen liittyvä suuri vaara. 

Salmonelloosi on levinnyt laajalle 

ympäristöön, ja jokainen elintarvikeketjun 

osa, tuottajista kuluttajiin saakka ja myös 

kuluttajat, voi omalta osaltaan vähentää 

riskiä, että salmonelloosista koituisi haittaa 

eläimille tai ihmisille. FEDIOL ja kolme 

muuta rehun tuottajia ja käyttäjiä 

edustavaa järjestöä, FEFAC, COCERAL 

ja COPA-COGECA, ovat ottaneet 

vastuulleen laatia teollisuudelle ohjeet, 

joiden tarkoituksena on auttaa 

hallitsemaan salmonelloosia. Nämä 

järjestöt julkaisivat kesäkuussa 2011 

ohjeiston nimeltä ”Common principles for 

the management of the Salmonella risk in 

the feed chain” (yleiset periaatteet 

salmonelloosin riskin hallitsemisessa 

tuotantoketjussa”. Eurooppalaista opasta 

turvallisten rehuaineiden hyvän käytännön 

mukaisesta valmistuksesta on muutettu 

siten, että se on nyt näiden periaatteiden 

mukainen. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA: Yleiset 

periaatteet salmonelloosin 

riskin hallitsemisessa 

tuotantoketjussa. 

 

Toimijan 

perusedellytysohjelman on 

sisällettävä seuraavat toimet: 

a) Rehuaineiden 

kontaminoitumisen 

välttäminen käsittelyn ja 

varastoinnin aikana 

esimerkiksi suljettujen 

järjestelmien tai 

hygieniakäytäntöjen avulla tai 

erottamalla tiloista hygieeniset 

alueet tarvittaessa. 

b) Liuottimen poistolaitteen / 

paahtimen aika- ja 

lämpötilavalvonta. 

c) Valvo 

rouheiden/puristeiden 

kosteutta  

 

Jos valvontajärjestelmä 

näyttää, että valmiissa 

rehuaineessa on 

salmonelloosia, on harkittava 

 

Toimijan on otettava 

käyttöön linjavalvonta, 

jossa näytteitä otetaan 

koko valmistuslinjalta: 

kun tuote lähtee 

liuottimen poistolaitteesta 

/ paahtimesta, kun se 

siirtyy varastosiiloon, 

lastausalue mukaan 

luettuna. 

 

Toimijan on asetettava 

realistiset tavoitteet 

rouheidensa/puristeidens

a 

salmonellakontaminaatio

n esiintymisen 

vähentämisessä 

aiempien tietojen 

perusteella. 
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 seuraavia toimia: 

o Kontaminaation 
lähteen määrittäminen 
serotyypityksen ja 
jäljitettävyyden avulla 
o Käsittelyolosuhtei
den ja asiaankuuluvien 
perusedellytysohjelmien 
tarkistus 
o Varaston ja 
ajoneuvojen ylimääräinen 
puhdistus (jos tarpeen)  
o Laitoksen ja 
laitteistojen ylimääräinen 
puhdistus  
o Aiempien 
valvontatulosten tarkastus 
o Lisäkoulutuksen 
tai prosessin tai 
menettelytapojen muuttamisen 
harkinta 
o Salmonellapitoisu
uden pienentäminen 
hyväksyttävälle tasolle 
kemiallisen käsittelyn avulla. 

Käytetystä valkaisusavesta 

peräisin oleva dioksiini 

C Vähäinen Suuri 3 Valkaisusavi on mineraalista ainetta, ja se 

voi luonnostaan sisältää dioksiinia. 

Dioksiini on myrkyllistä ihmisille ja 

eläimille. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää 

olevan rehuaineen 

dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

aineiden kokonaismääräksi 

on rajattu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL on laatinut 

öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , 

joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

Riski koskee vain 

integroituja murskaus- ja 

puhdistuslaitoksia. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 aineiden enimmäisyläraja on 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Heksaanijäämät C Suuri pieni 3 Öljysiemenrouheessa on heksaanijäämiä. Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että 

öljysiemenrouheet, 

joiden heksaanipitoisuus 

on enintään 1 000 ppm, 

ovat rehun 

valmistuksessa 

turvallisia. Saksassa on 

määritetty 

sopimusperusteisesti, 

että soijapapurouheen 

enimmäispitoisuus on 

300 ppm räjähdyksen 

estämiseksi 

proomukuljetuksen 

aikana. 

Kadmium C Vähäinen Kohtalainen 2 Soijapapujen alkuperän mukaan 

kadmiumpitoisuus voi olla suurentunut, 

mikä johtuu kadmiumin kontaminoimaa 

fosforia sisältävien lannoitteiden käytöstä. 

 

  Tämä riski koskee tiettyjä 

maantieteellisiä alueita. 
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  3.4 Soijapavun kuorten erottelu 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Salmonelloosi B Suuri Suuri 4 Salmonelloosi on rehun mikrobiologiseen 

kontaminoitumiseen liittyvä suuri vaara. 

Salmonelloosi on levinnyt laajalle 

ympäristöön, ja jokainen elintarvikeketjun 

osa, tuottajista kuluttajiin saakka ja myös 

kuluttajat, voi omalta osaltaan vähentää 

riskiä, että salmonelloosista koituisi haittaa 

eläimille tai ihmisille. FEDIOL ja kolme 

muuta rehun tuottajia ja käyttäjiä 

edustavaa järjestöä, FEFAC, COCERAL 

ja COPA-COGECA, ovat ottaneet 

vastuulleen laatia ohjeet, joiden 

tarkoituksena on auttaa hallitsemaan 

salmonelloosia. Nämä järjestöt julkaisivat 

kesäkuussa 2011 ohjeiston nimeltä 

”Common principles for the management 

of the Salmonella risk in the feed chain” 

(yleiset periaatteet salmonelloosin riskin 

hallitsemisessa tuotantoketjussa”. 

Eurooppalaista opasta turvallisten 

rehuaineiden hyvän käytännön 

mukaisesta valmistuksesta on muutettu 

siten, että se on nyt näiden periaatteiden 

mukainen. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA: Yleiset 

periaatteet salmonelloosin 

riskin hallitsemisessa 

tuotantoketjussa. 

. 

Toimijan 

perusedellytysohjelman on 

sisällettävä seuraavat toimet: 

a) Rehuaineiden 

kontaminoitumisen 

välttäminen käsittelyn ja 

varastoinnin aikana 

esimerkiksi suljettujen 

järjestelmien tai 

hygieniakäytäntöjen avulla tai 

erottamalla tiloista hygieeniset 

alueet tarvittaessa. 

b) Valvo kosteutta.  

 

Jos valvontajärjestelmä 

näyttää, että valmiissa 

rehuaineessa on 

salmonelloosia, on harkittava 

seuraavia toimia: 

o Kontaminaation 
lähteen määrittäminen 
serotyypityksen ja 
jäljitettävyyden avulla 
o Käsittelyolosuhtei
den ja asiaankuuluvien 
perusedellytysohjelmien 
tarkistus 
o Varaston ja 
ajoneuvojen ylimääräinen 
puhdistus (jos tarpeen)  
o Laitoksen ja 
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 laitteistojen ylimääräinen 
puhdistus  
o Aiempien 
valvontatulosten tarkastus 
o Lisäkoulutuksen 
tai prosessin tai 
menettelytapojen muuttamisen 
harkinta 
o  
Salmonellapitoisuuden 
pienentäminen hyväksyttävälle 
tasolle kemiallisen käsittelyn 
avulla. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Soijapapujen torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät lakisääteisten 

raja-arvojen mukaisina.  

Kolmansien maiden MRL-arvoja koskevat 

periaatteet eroavat EU:n MRL-

periaatteista. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005.  

FEDIOLilla on ostosopimus 

auringonkukansiementen 

ostamisesta Mustanmeren 

alueelta (sopimus sisältää EU:n 

MRL-lainsäädännön 

noudattamista koskevan 

lausekkeen). 

 *Tiettyjen soijapapujen 

alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on varsin 

mahdollista, että MRL-

arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien 

osalta. 
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  4. Jauhaminen  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Valmistuksen apuaineista 

(emäsliuoksesta, hapoista) 

peräisin olevat  

kontaminantit, kuten 

natriumhydroksidin 

elohopea. 

C Vähäinen Suuri 3 Valmistuksen apuaineet joutuvat 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Suoraan öljyn kanssa 

kosketuksiin joutuvien 

valmistuksen apuaineiden on 

oltava elintarvikekäyttöön 

tarkoitettuja tai 

elintarvikelaatuisia. 
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  4.1 Jalostetun soija(papu)öljyn tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE 

HUOMAUTUKSE

T  

Dioksiini ja dioksiinin 

kaltaiset PCB-yhdisteet 

C Vähäinen Suuri 3 Mahdollinen öljyn dioksiinikontaminaation 

lähde on soijapapujen kuivaus ja 

valkaisusavi. Valkaisusavea annostellaan 

puhdistuksen aikana kuitenkin vain 1–3 %. 

Dioksiini haihtuu osittain tislauksen 

aikana. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla kasvitieteellistä 

alkuperää olevan rehuaineen 

dioksiinipitoisuudeksi on rajattu 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , joihin sisältyvä 

dioksiinin ja dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Valkaisusavea on 

ostettava toimittajilta, 

jotka täyttävät 

FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven 

ostoehtoja koskevissa 

menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Soijan (soijapapujen) torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet saattavat ylittää 

lakisääteiset raja-arvot. Kokemus on 

kuitenkin osoittanut, että torjunta-

ainejäämät poistuvat puhdistuksen aikana. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 396/2005. Tämän 

asetuksen mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

FEDIOLin kannanoton (11SAF181) mukaan 

sen perusteella, että soijapapujen 

öljypitoisuus on keskimäärin 18–21 

prosenttia, soijapapuöljyn MRL-arvon 

määrittämisessä on käytettävä 

jalostuskerrointa 5. 

 *Tiettyjen 

soijapapujen 

alkuperäpaikkoj

en yhteydessä 

on varsin 

mahdollista, 

että MRL-arvo 

ylittyy tiettyjen 

torjunta-

ainejäämien 

osalta. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

EFISCin opas – öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen puhdistuksesta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistusta koskeva alakohtainen viiteasiakirja 

 69 

Rehu  
Soija(papu)rouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi  

 Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi olla 

ympäristössä. Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa soija(papu)öljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni. Soijan 

(soijapapujen) yhteydessä saa käyttää 

endosulfaania. Valvontatiedot osoittavat, 

että sen jäämät raakaöljyssä ovat 

lakisääteisten rajojen mukaiset. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan raja-arvot 

useille rehussa oleville torjunta-ainejäämille. 

  

Vierasesineet, kuten lasi, 

puu, metallit jne. 

P Kohtalainen Kohtalainen 3 Vierasesineitä voi olla.  Noudata hygieenisiä 

käytäntöjä (esimerkiksi 

suljettuja järjestelmiä). 

Suodata ennen 

lastaamista.  

 

 

 

 4.2 Fysikaalinen puhdistus: soijan rasvahappotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE 

HUOMAUTUKSE

T  

         

Dioksiini C Vähäinen Suuri 3 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde öljyn 

puhdistuksen aikana. Valkaisusavea 

annostellaan puhdistuksen aikana 

kuitenkin vain 1–3 %. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla kasvitieteellistä 

alkuperää olevan rehuaineen 

dioksiinipitoisuudeksi on rajattu 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, jotka 

sisältävät lakisääteisen rajan ylittävän 

Valkaisusavea on 

ostettava toimittajilta, 

jotka täyttävät 

FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven 

ostoehtoja koskevissa 

menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 
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 määrän haitallista ainetta, ei saa sekoittaa 

laimentamista varten samojen tai muiden 

eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden 

kanssa (direktiivi 2002/32/EY). 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, jolla 

muutetaan rehuhygieniaa koskevista 

vaatimuksista annettua asetusta (EY) N:o 

183/2005, kaikki rehua varten tarkoitettujen 

rasvahappotisleiden erät on testattava 

dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , joihin sisältyvä 

dioksiinin ja dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Soijan (soijapapujen) torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet saattavat ylittää 

lakisääteiset raja-arvot. Puhdistuksen 

aikana torjunta-ainejäämät siirtyvät öljystä 

rasvahappotisleeseen. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 396/2005. Tämän 

asetuksen mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

Tarkasta saapuvat 

soijapavut tai 

rasvahappotisleet. Jos 

torjunta-

ainejäämäpitoisuus 

ylittää rajan, on tehtävä 

rehun turvallisuuden 

arviointi. 

*Tiettyjen 

soijapapujen 

alkuperäpaikkoj

en yhteydessä 

on varsin 

mahdollista, 

että MRL-arvo 

ylittyy tiettyjen 

torjunta-

ainejäämien 

osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Vähäinen Suuri 3 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi olla 

ympäristössä. Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa soija(papu)öljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni. Soijan 

(soijapapujen) yhteydessä saa käyttää 

endosulfaania. Valvontatiedot osoittavat, 

että sen jäämät raakaöljyssä ovat 

lakisääteisten rajojen mukaiset. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan raja-arvot 

useille rehussa oleville torjunta-ainejäämille. 

Tuotetta, joka ei ole 

raja-arvojen mukainen, 

ei saa käyttää 

rehuaineiden 

valmistuksessa. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3 
Kemiallinen puhdistus: hajunpoistotisleettömien soijan 
saippuointisaostumien ja soijasta saatavien happamien öljyjen 
tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen Kohtalainen 2 Soijan (soijapapujen) torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet saattavat ylittää raja-

arvot. Happaman öljyn torjunta-ainejäämät 

vastaavat raakaöljyn jäämäpitoisuutta. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 396/2005. Tämän 

asetuksen mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

Tarkasta saapuvat 

pavut tai 

saippuointisaostuma ja 

hapan öljy. Jos torjunta-

ainejäämäpitoisuus 

ylittää rajan, on tehtävä 

rehun turvallisuuden 

arviointi. 

*Tiettyjen 

soijapapujen 

alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on 

varsin mahdollista, 

että MRL-arvo ylittyy 

tiettyjen torjunta-

ainejäämien osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi olla 

ympäristössä. Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa soija(papu)öljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni. Soijan 

(soijapapujen) yhteydessä saa käyttää 

endosulfaania. Valvontatiedot osoittavat, 

että sen jäämät raakaöljyssä ovat 

lakisääteisten rajojen mukaiset. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan raja-arvot 

useille rehussa oleville torjunta-ainejäämille. 

  

Dioksiini C Erittäin pieni Suuri 2 FEDIOLin saippuointisaostumien 

tuotantoon liittyvää murskausta ja 

puhdistusta (asiakirjaviite 12SAF183) 

koskevan tiedotteen mukaan 

saippuointisaostumien öljyliukoisten 

kontaminanttien pitoisuus vastaa niiden 

pitoisuutta raakaöljyissä. 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, jolla 

muutetaan rehuhygieniaa koskevista 

vaatimuksista annettua asetusta (EY) N:o 

183/2005, kaikki rehua varten tarkoitettujen 

saippuointisaostumien ja happamien öljyjen erät 

on testattava dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten 

PCB-aineiden kokonaismäärän osalta.  

 

 Integroiduissa 

murskaus- ja 

puhdistuslaitoksissa 

saippuointisaostuma

t voidaan näin ollen 

laittaa turvallisesti 

takaisin rouheeseen. 
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 4.4 Kemiallinen puhdistus: soijan hajunpoistotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE 

HUOMAUTU

KSET  

         

Dioksiini C Kohtalainen Suuri 4 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde öljyn 

puhdistuksen aikana. Kemiallisen 

puhdistuksen aikana dioksiinit 

konsentroituvat hajunpoistotisleisiin. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla kasvitieteellistä 

alkuperää olevan rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi 

on rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). 

Dioksiinin ja dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, jolla 

muutetaan rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 

annettua asetusta (EY) N:o 183/2005, kaikki rehua 

varten tarkoitettujen hajunpoistotisleiden erät on 

testattava dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, jotka 

sisältävät lakisääteisen rajan ylittävän määrän 

haitallista ainetta, ei saa sekoittaa laimentamista 

varten samojen tai muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa (direktiivi 

2002/32/EY). 

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja koskevat 

menettelyohjeet , joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden enimmäisyläraja 

on 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Kemiallisesta puhdistuksesta 

peräisin olevien 

hajunpoistotisleiden käyttö 

rehussa on kielletty, ellei niitä 

ole käsitelty siten, että 

dioksiinipitoisuuden voidaan 

varmistaa vastaavan 

haitallisista aineista 

annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-

arvoja (ks. myös FEDIOLin 

tiedote rehussa käyttöä varten 

käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, 

asiakirjaviite 12SAF196). 

 

Sellaisista 

eräpuhdistusprosesseista 

saatuja rasvatuotteita, joissa 

fysikaaliset ja kemialliset 

puhdistusvaiheet on yhdistetty 

yhteen ja samaan laitteistoon, 

voidaan käyttää rehun 

valmistukseen, kunhan 

saatavilla on analyysiin 

perustuva todiste siitä, että 

tuotteet ovat dioksiini- ja 

torjunta-ainejäämiä koskevien 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 raja-arvojen mukaisia. 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Suuri Kohtalainen 4 Soijan (soijapapujen) torjunta-

ainejäämien säännöllinen valvonta 

osoittaa, että torjunta-ainejäämät 

saattavat ylittää lakisääteiset rajat. 

Kemiallisen puhdistuksen aikana 

torjunta-ainejäämät konsentroituvat 

hajunpoistotisleisiin. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan siirtokertoimen käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden hyväksyttyjen torjunta-

aineiden yhteydessä, kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

Tarkasta saapuvat soijapavut 

tai hajunpoistotisle. Jos 

torjunta-ainejäämäpitoisuus 

ylittää rajan, on tehtävä rehun 

turvallisuuden arviointi. 

 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Kohtalainen Suuri 4 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi 

olla ympäristössä. Todennäköisyys, 

että niitä olisi raa'assa 

soija(papu)öljyssä, on kuitenkin erittäin 

pieni. Puhdistuksen aikana 

endosulfaania voi päätyä tisleeseen. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan raja-arvot 

useille rehussa oleville torjunta-ainejäämille. 

Kemiallisesta puhdistuksesta 

peräisin olevien 

hajunpoistotisleiden käyttö 

rehussa on kielletty, ellei niitä 

ole käsitelty siten, että 

torjunta-ainejäämäpitoisuuden 

voidaan varmistaa vastaavan 

haitallisista aineista 

annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-

arvoja (ks. myös FEDIOLin 

tiedote rehussa käyttöä varten 

käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, 

asiakirjaviite 12SAF196). 

 

Mineraaliöljy C Kohtalainen Kohtalainen 3 Pölyä sitovana aineena käytetty 

mineraaliöljy konsentroituu 

hajunpoistotisleessä. 

 Tarkasta saapuvat soijapavut 

tai hajunpoistotisle. 
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  5. Soijapapuöljyn hydraus  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

nikkeli  C Vähäinen Suuri 3 Öljyn hydraamisessa (kovettamisessa) 

käytetään nikkeliä katalyyttinä.  

 Suoraan öljyn kanssa 

kosketuksiin joutuvien 

valmistuksen apuaineiden on 

oltava elintarvikekäyttöön 

tarkoitettuja tai 

elintarvikelaatuisia. 

Suodata kovetettu öljy. 

 

FEDIOLin jäsenten 

tuottamien kovetettujen 

öljyjen nikkelipitoisuus on 

reilusti alle 20 ppm. 
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  A. Soijapapujen ja soijapapurouheen ja -kuorten varastointi ja kuljetus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄ

KÖISYYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-aineista peräisin 

olevat toksiinit 

C Vähäinen Suuri 3 Avoimista laatikoista peräisin oleva myrkyllinen 

vilja voi päätyä elintarvikeketjuun. 

 On sovellettava 

elintarvikeketjussa 

käytettäväksi sopivaa 

torjunta-aineiden 

hallintaohjelmaa. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon) 

C Kohtalaine

n 

Kohtalainen 3 Torjunta-aineiden käyttö öljysiemeniin 

sadonkorjuun jälkeen on huolestuttavaa, koska 

torjunta-aineiden hajoamisaika on tällöin hyvin 

lyhyt. Öljysiemeniä vievissä maissa on käytössä 

torjunta-aineiden positiiviluettelot, jotka voivat 

joidenkin aineiden osalta olla ristiriidassa EU:n 

lainsäädännön kanssa etenkin pehmeiden 

siementen, kuten auringonkukansiementen, 

yhteydessä. 

Asetuksessa (EY) N:o 396/2005 

kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

tämän asetuksen liitteissä 

annettuja MRL-arvoja. 

Kuljetus- ja 

varastointiyritysten on 

käytettävä torjunta-aineita 

asianmukaisesti ja 

dokumentoitava niiden 

käyttö. Muutoin niiden on 

varmennettava, että 

kuljetuksen ja varastoinnin 

aikana käytettyjen torjunta-

ainejäämien pitoisuudet 

ovat EU:n lainsäädännön 

mukaiset. 

 

Maatalousperävaunulla, 

kuorma-autolla, proomulla 

tai valtamerialuksella 

tehdyn kuljetuksen aikana 

edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Öljysiemeniä ja öljysiemenrouhetta ei yleensä 

kuljeteta sellaisilla kulkuneuvoilla, jotka on 

tarkoitettu elintarvikkeiden tai rehun 

kuljetukseen. 

 Kuljetusyritysten on 

puhdistettava 

maatalousperävaunut, 

kuorma-autot, proomut ja 

valtamerialukset ennen 

lastaamista. Puhtauden 

tarkastus ennen 

lastaamista. 

 

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio varastoinnin 

aikana 

C Vähäinen Suuri 3 Homemyrkkyjä sisältäneet edelliset lastit voivat 

kontaminoida öljysiemenet ja öljysiemenrouheet. 

 Varastointiyritysten on 

puhdistettava varastot 

ennen käyttöä, ja puhtaus 

on tarkastettava ennen 

käyttöä. 

 



 

EFISCin opas – öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen puhdistuksesta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistusta koskeva alakohtainen viiteasiakirja 

 76 

Rehu  
Soija(papu)rouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi  

 Soijan (soijapapujen) 

käsittelyssä käytettävä 

pölyä sitova aine 

C Kohtalaine

n 

Kohtalainen 3 Pölyämisen estämiseksi Yhdysvalloissa on 

sallittu suihkuttaa soijaan (soijapapuihin) 

parafiiniöljyä enintään 200 ppm. Etelä-

Amerikassa käytetään soija(papu)öljyä. 

 Tarkasta Yhdysvalloista 

saapuvat soijapavut. 

 

Jatkaminen melamiinilla C Vähäinen Kohtalainen 2 Analyyttisesti melamiini muistuttaa proteiineja. Direktiivissä 2002/32/EY 

rehuaineissa olevan melamiinin 

raja-arvoksi on asetettu 2,5 mg/kg. 

  

 

 

 

 Uusi 

B-

osa. 

Rehun valmistukseen tarkoitettujen soijapapuöljyn ja siitä 

johdettujen tuotteiden kuljetus säiliöautolla, säiliövaunulla, 

proomulla tai rannikkoaluksella (pois lukien valtamerialus). 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, 
säiliövaunut ja proomut  

C Kohtalainen Suuri 4 Säiliöautoja ja proomuja on voitu 

käyttää muiden kuin elintarvikkeiden tai 

rehun kanssa yhteensopivien 

tuotteiden, kuten petrokemian 

tuotteiden, kuljetukseen. 

 Säiliöautoille ja proomuille, 

joita ei ole varattu 

nimenomaan elintarvikkeiden 

tai rehun kuljetukseen, on 

täytynyt tehdä validoitu 

puhdistusmenettely. 

 

- EU:n elintarvikkeiden 

kuljetusta koskevat 

vaatimukset täyttävät 

säiliöautot, säiliökontit, 

säiliövaunut ja proomut 

C Vähäinen Suuri 3 Suurin osa kasviöljyistä kuljetetaan 

nimenomaan elintarvikkeille 

tarkoitetussa kuljetuksessa. 

Elintarvikehygienia-

asetuksessa (EY) N:o 

852/2004 edellytetään, että 

nestemäisiä elintarvikkeita 

kuljetetaan elintarvikkeille 

tarkoitetuilla säiliöautoilla, 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 
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säiliövaunuilla ja proomuilla. 

 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

07COD143F). 

- EU:n elintarvikekuljetuksia 

koskevat vaatimukset 

täyttävät säiliörannikkoalukset 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyjä ja rasvoja lyhyitä merimatkoja 

EU:ssa kuljettavien 

säiliörannikkoaluksissa kuljetetun 

välittömästi edeltävän lastin on täytynyt 

olla elintarvike tai jokin tuote direktiivin 

96/3/EY mukaisessa hyväksyttävien 

edeltävien lastien luettelossa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). Sertifioinnista 

vastaavan FOSFAn jäsenen 

myöntämä laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut ja 

proomut 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski sellaisilla 

puhdistusasemilla, joilla puhdistetaan 

sekä rehu- että kemikaalisäiliöitä 

yhdessä paikassa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

Noudata säiliöiden 

puhdistuksessa hyviä 

käytäntöjä. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

 

. 

 

- Säiliörannikkoalukset C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski, jos rannikkoalusta ei 

käytetä pelkästään rehun tai 

elintarvikkeiden kuljetuksessa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. 

FOSFAn yhdistetty Masters-

sertifikaatti, jonka on 

allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa.  

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitys- tai 

jäähdytysnesteet 

        

- Säiliöautot  C Vähäinen Suuri 3 Käytetään ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja säiliöitä, joita 

lämmitetään moottorin jäähdytysvedellä 

kaksoisseinäjärjestelmässä (ei siis 

kuumennuskierukoilla).  

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

Termisten lämmitysnesteiden 

käyttö 

suoralämmitysjärjestelmissä 

on kielletty. 

 

- Säiliövaunut, säiliöproomut  

 

C 

 

Vähäinen 

 

Suuri 

 

3 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

Säiliövaunujen 

kuumennuskierukoiden on 

oltava ruostumatonta terästä. 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Säiliörannikkoalu
kset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

 

 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

 

 

 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Vierasesineet P Kohtalainen Kohtalainen 3   Laatusuunnitelmassa pitää 

edellyttää, että puhdistetut 

öljyt lastataan säiliöautoihin 

katon alla. 

 

Jatkaminen C/P/B Kohtalainen Kohtalainen 3 Näiden öljyjen alkuperämaissa näitä 

öljyjä on väärennetty mineraaliöljyillä 

kuljetuksen yhteydessä. 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

Analysoi kaikki saapuvat erät. 

Sovellettava FEDIOLin 

suoraan elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetusta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa koskevista 

työkäytännöistä annettujen 

ohjeiden pakollisia 

vähimmäisvaatimuksia, kuten 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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tietoja siitä, missä kuorma-

auto kulloinkin on matkan 

aikana, ja säiliön sinetöinnistä 

(asiakirjaviite 07COD138). 
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 C. Soijapapuöljyn varastointi 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Erottamisen puutteesta 

johtuva kontaminoituminen 

(edellisistä lasteista, 

epäasianmukaisista liitoksista, 

jaetusta laitteistosta jne. 

johtuva kontaminaatio) 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta sovelletaan 

terminaaleihin, joissa varastoidaan sekä 

kemikaaleja että kasviöljyjä. Riski on 

pienempi, jos säiliöterminaalissa 

sovelletaan EU:n luetteloa hyväksyttävistä 

edellisistä lasteista, kun kasviöljyjä 

kuljetetaan varastoon meriteitse. Riski on 

pienin silloin, kun kasviöljyt varastoidaan 

elintarvikkeiden varastointiin tarkoitetuissa 

säiliöissä. 

EU:ssa olevien terminaalien, 

jotka varastoivat 

elintarvikkeisiin käytettäviä 

öljyjä ja rasvoja, on 

noudatettava HACCP-

järjestelmää (asetus (EY) N:o 

852/2004). 

 

Varastosäiliöiden varaaminen 

elintarvikkeille tai rehuille. 

Muutoin varastosäiliöiden 

osalta on noudatettava 

edellisiä lasteja koskevia EU-

sääntöjä, jotka on määritetty 

merikuljetusta varten 

direktiivissä 96/3/EY. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta sovelletaan 

terminaaleihin, joissa varastoidaan sekä 

kemikaaleja että kasviöljyjä. Ne voivat 

kieltäytyä käyttämästä puhdistusaineita, 

jotka soveltuvat käytettäviksi 

elintarviketeollisuudessa. Euroopan 

unionissa olevissa säiliöterminaaleissa, 

joissa noudatetaan HACCP-järjestelmää 

ja joissa kasviöljyt ja kemikaalit 

varastoidaan erikseen, vääränlaisten 

puhdistusaineiden käytön todennäköisyys 

on hyvin pieni. 

 Puhdistusaineiden on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

 

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät liuottimet, joita 

voi päätyä myös rasvahappotisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja säiliöitä, 

älä syötä rasvahappotisleitä. 
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 Viallisesta laitteistosta 

peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan silti 

käyttää. Koska varastoinnin aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin melko 

alhaisia lämpötiloja, todennäköisyys, että 

lämmitysnesteitä vuotaisi tuotteeseen, on 

kuitenkin pieni. 

 Jos lämmitysnesteitä on 

käytetty, varastoyrityksen on 

toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

Lämmityksessä 

suositellaan käytettävän 

kuumaa vettä tai höyryä. 

Lisäaineiden virheellinen 

käyttö 

C Vähäinen Suuri 3 Ruokaöljylle sallittujen lisäaineiden käyttö 

rehun valmistukseen tarkoitettuun öljyyn – 

tai päinvastoin –, kun niitä ei välttämättä 

ole hyväksytty tähän käyttöön.  

 Sovi selkeät määritykset 

lisäaineiden käytölle. 

 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on tehostettu, 

ja todennäköisyys, että jatkamista 

edelleen tapahtuisi, on pienentynyt. 
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  D. Soijapapuöljyn kuljetus valtamerialuksella 

VAARA  KAT.  
TODENNÄ

KÖISYYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuljetuksesta johtuva 

kontaminaatio 

        

- Säiliöissä tai putkissa 

olevien edellisten lastien 

jäämien aiheuttama 

kontaminaatio 

C Kohtalaine

n  

Kohtalainen 3  Elintarvikekäyttöön tarkoitettuja öljyjä ja 

rasvoja EU:hun kuljettavien 

valtamerialusten osalta ehdoton 

minimivaatimus on se, että välittömästi 

edeltävän lastin on täytynyt olla elintarvike 

tai jokin tuote direktiivin 96/3/EY 

mukaisessa hyväksyttävien edeltävien 

lastien luettelossa. 

Direktiivissä 96/3/EY (asetuksesta (EY) 

N:o 852/2004 poiketen) edellytetään, 

että edelliset lastit on tarkastettava. 

 

 

FOSFAn sopimusten mukaan myyjällä 

on velvollisuus ilmoittaa ostajalle, mitä 

kolme edeltävää lastia ovat olleet 

öljyjen ja rasvojen merikuljetuksen 

aikana. 

 

FEDIOLin menettelyohjeet irtotavarana 

kuljetettavien öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan unioniin tai 

Euroopan unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan luettuina 

FOSFAn toimintamenettelyt). 

 

Rehukäyttöön tarkoitettujen öljyjen ja 

rasvojen merikuljetusta ei ole säädelty 

EU:ssa. 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen 

myöntämä laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. 

FOSFAn yhdistetty 

Masters-sertifikaatti, jonka 

on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka 

on allekirjoittanut laivan 

omistaja tai hyväksytty 

agentti ja jota sovelletaan 

ennen lastausta tai lastin 

siirtoa. 

 

       Tiettyjen putkistojen käyttö 

lastaukseen ja 

purkamiseen. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio  

C Vähäinen  Suuri 3 Yleensä merenkulkualan yritykset 

noudattavat hyviä käytäntöjä. 

 Tarkasta laivan lokikirja.   

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät liuottimet, joita 

voi päätyä myös rasvahappotisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja 

säiliöitä, älä syötä 

rasvahappotisleitä. 

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan silti 

käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin melko 

alhaisia lämpötiloja, todennäköisyys, että 

lämmitysnesteitä vuotaisi tuotteeseen, on 

kuitenkin pieni. 

FEDIOLin menettelyohjeet irtotavarana 

kuljetettavien öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan unioniin tai 

Euroopan unionissa (mukaan luettuina 

FOSFAn toimintamenettelyt). 

Jos termisiä 

lämmitysnesteitä on 

käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Irtopumpuista peräisin 

olevat hydrauliöljyt 

C Vähäinen Suuri 3 Irtopumpuista peräisin olevat hydrauliöljyt 

voivat olla myrkyllisiä. 

 Irtopumpun käyttö selvästi 

erillään pumpun 

hydraulimoottorista. Jos 

tämä ei ole mahdollista, on 

käytettävä 

elintarvikelaatuisia 

hydrauliöljyjä. 

Suoraan pumppuun 

liitetyistä 

hydraulimoottoreista voi tulla 

ei-toivottuja 

hydrauliöljyvuotoja 

kasviöljyyn sinetin 

rikkoutumisen yhteydessä. 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on tehostettu, 

ja todennäköisyys, että jatkamista 

edelleen tapahtuisi, on pienentynyt. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

EFISCin opas – öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen puhdistuksesta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistusta koskeva alakohtainen viiteasiakirja 

 85 

Rehu 
Auringonkukansiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

   
 

 

EU:N REHU-  
TEOLLISUUS 

EU:n sisällä 

3.2) Raakalesitiinien (fosfatidien) tuotanto 

3.1) Raakaöljyn tuotanto 

3.3) Auringonkukansiemenrouheen tuotanto 

  A) Kuljetus 

 Raakalesitiinit 

3.3) Kuorten tuotanto 

B) Kuljetus 

B) Kuljetus 

C) Varastointi 

B) Kuljetus 
2) Kuivaaminen 
alkutuotannossa 

(P
uo

lij
at

ku
va

 

ja
lo

st
us

) 

 
(4.1) 

Puhdistetun 
auringonkuk
ansiemenölj

yn tuotanto 

(4.2) 
Auringonkuka
nsiementen 

rasvahappotisl

eiden tuotanto 

4) Puhdistus 

Vaha 
B) Kuljetus 

(P
uo

lij
at

ku
va

 

ja
lo

st
us

) 

D) Kuljetus 

valtamerialuksella 

Vuokaavio rehunvalmistukseen tarkoitettujen auringonkukansiemenöljytuotteiden tuotantoketjusta  

EU:ssa 

 3) Auringonkukansiementen murskaus 

3.1) Raakaöljyn ja fosfatidien tuotanto 

3.3) Auringonkukansiemenrouheen tuotanto 

Auringonkukansiementen viljely 

A) Kuljetus Varastointi 

Kuivaaminen alkutuotannossa 

Raakalesitiinit 

3.3) Kuorten tuotanto 

Suluissa olevat 
merkit 

tarkoittavat 
seuraavilla 

sivuilla olevia 

tietoja 

 

4) 

Puhdistus 

Vaha 

B) Kuljetus 

Varastointi 

A) Kuljetus 

A) Kuljetus 

D) Kuljetus 

valtamerialuksella 

3) Auringonkukansiementen murskaus 

Kuoret 

Auringonkukansiemente

n rasvahappotisleet 

Happamat öljyt 

auringonkukansiemenistä 

Auringonkukansiementen 

kuoret 

Raaka 

auringonkukansiemenöljy, 

josta on poistettu lesitiini 

Auringonkukansiemenrouhe 

Sekoittaminen  C) Varastointi 

C) Varastointi 

1) 

Auringonkukansie

menten viljely 

Auringonkukansie

menet 

Kuivatut 
auringonkukansie

menet 

(4.3) 
Happamien 

öljyjen 
tuotanto 

auringonkuka

nsiemenistä 

(4.4) 
Auringonkuka
nsiementen 

hajunpoistotis
leiden 

tuotanto 

 
Saippuoint

isaostumat Käytetty 

valkaisusavi 

Auringonkukansiemente

n saippuointisaostumat 

Puhdistettu 
auringonkukansiemenöljy  

Suodatuks

en 

apuaineet 

EU:n 
ulkopuolella 

 Kuoret 

Auringonkukansiemenet 

Kuivatut 
auringonkukansiemenet 

 

(4.1) 
Puhdistetun 

auringonkukan
siemenöljyn 

tuotanto 

(4.2) 
Auringonkuka
nsiementen 

rasvahappotis
leiden 

tuotanto 

 

(4.3) 
Happamien 

öljyjen 
tuotanto 

auringonkuka

nsiemenistä 

Auringonkukansiementen 

hajunpoistotisleet 

 Auringonkukansiemente

n rasvahappotisleet 

Happamat öljyt 

auringonkukansiemenistä 
Saippu
ointi- 

saostu
mat 

Käytetty 

valkaisusavi 

Raaka 

auringonkukansiemenöljy, 

josta on poistettu lesitiini 

 Auringonkukansiemenrou

hetisleet 

Auringonkukansieme

nen kuoret 

Varastointi 

(4.4) 
Auringonkuk
ansiementen 
hajunpoistoti

sleiden 
tuotanto 

 

Suodatuksen 

 apuaineet 
Puhdistettu 

Auringonkukkaöljy 



 

EFISCin opas – öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen puhdistuksesta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistusta koskeva alakohtainen viiteasiakirja 

 86 

Rehu 
Auringonkukansiemenrouhe- ja -öljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 7. Auringonkukansiemen- ja auringonkukkaöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 1. Auringonkukansiementen viljely* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon).  

C    Auringonkukansiemeniä vievissä 

kolmansissa maissa (mm. 

Argentiinassa) on käytössä 

positiiviluettelot viljelyn aikana 

käytettäville torjunta-aineille, joista 

jotkin aineet saattavat olla 

ristiriidassa EU:n torjunta-

ainejäämiä koskevan lainsäädännön 

kanssa. Auringonkukansiementen 

osalta sadonkorjuun jälkeinen 

torjunta-aineiden käyttö näyttää 

olevan huolestuttavampaa kuin 

niiden käyttö ennen sadonkorjuuta. 

Asetuksessa (EY) N:o 

396/2005 kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

liitteissä annettuja MRL-

arvoja. Asetuksen (EY) N:o 

178/2006 liitteessä I luetellaan 

ne elintarvike- ja rehutuotteet, 

joihin torjunta-ainejäämien 

raja-arvoja sovelletaan. 

Asetuksen (EY) N:o 149/2008 

liitteissä II, III ja IV 

määritetään liitteessä I 

lueteltuja tuotteita koskevat 

MRL-arvot.  

  

Fytotoksiinit C    Auringonkukansiemenet voivat 

sisältää okahulluruoho (Datura 

Stramonium) -rikkakasvin siemeniä. 

Tämä koskee erityisesti Ranskaa. 

  Valvontatoimenpiteeksi 

suositellaan 

auringonkukansiementen 

silmämääräistä tarkastusta. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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 2. Auringonkukansiementen kuivaaminen alkutuotannossa* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuivaamisesta johtuvat 

kontaminantit 

        

- dioksiini C    Jätteenpoltossa voi 

muodostua dioksiineja. Tähän 

saakka murskausyritykset 

ovat todenneet, että raa'an 

auringonkukansiemenöljyn 

dioksiinipitoisuus on 

havaintorajaa pienempi. 

Dioksiini- ja dioksiininkaltaisen 

PCB-kontaminaation ehkäisyä 

ja vähentämistä 

elintarvikkeissa ja rehuissa 

koskevat menettelyohjeet 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Hyvä valmistustapa suosittelee 
käyttämään polttoaineita, jotka 
eivät muodosta dioksiineja ja 
dioksiininkaltaisia yhdisteitä ja 
muita haitallisia kontaminantteja.  

Suoralämmityksen yhteydessä 
on käytettävä asianmukaisia 
polttimia. Valvontaa pidetään 
tarpeellisena sen 
varmistamiseksi, että kuivaus- tai 
lämmitysprosessit eivät johda 
dioksiinien ja dioksiininkaltaisten 
PCB-aineiden pitoisuuden 
suurenemiseen. Jätetuotteita ei 
saa käyttää polttoaineena 
suorakuivauksessa. 

Auringonkukansiemenistä 

peräisin olevien rehuaineiden 

on täytettävä dioksiinia ja 
dioksiininkaltaisia PCB-aineita 
koskevat direktiivin 2002/32/EY 
raja-arvot. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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Palvelut: auringonkukansiementen murskaus, öljyn puhdistus ja 
käsittely  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Laitteistosta peräisin olevat 

hydrauliöljyt tai 

voiteluaineet 

C Vähäinen Suuri 3 Hydrauliöljyt ja voiteluaineet saattavat 

sisältää myrkyllisiä yhdisteitä. 

 Perusedellytysohjelmassa on 
varmistettava, että tuotteen 
kontaminoituminen ei-
elintarvikelaatuisilla hydrauliöljyillä 
tai voiteluaineilla vältetään ja että 
tuotteen kontaminoituminen 
elintarvikelaatuisille hydrauliöljyillä 
ja voiteluaineilla on 
mahdollisimman vähäistä. 
Perusedellytysohjelmaan voi 
sisältyä käytettyjen määrien 
kirjaaminen. 

 

Vedessä olevat 

kontaminantit, kuten PFOS 

ja PFOA 

 

C Vähäinen Kohtalainen 2 Murskaus- ja puhdistusprosessissa 

käytetään laadultaan asianmukaista vettä. 

Rehun valmistuksessa 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 

mukaan on käytettävä 

sopivanlaatuista vettä. 

  

Puhdistusaineet ja 

boilereissa käytettävät 

kemikaalit 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Puhdistusaineet ja höyry pääsevät 

(käytettäessä boilerikemikaaleja) 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Tuotantojärjestelmässä käytettävät 

puhdistusaineet on huuhdeltava. 

Puhdistusaineiden ja 

boilerikemikaalien on oltava 

sopivia elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

 

C Kohtalainen Suuri 4 Muut kuin FEDIOLin jäsenet saattavat yhä 

käyttää termisiä lämmitysnesteitä. 

FEDIOLin ruokaöljyjen 

kuumentamista käsittelyn 

aikana koskevien 

menettelyohjeiden mukaan 

termisten lämmitysnesteiden 

käyttö ei ole sallittu. 

Käytä kuumentamiseen kuumaa 

vettä tai höyryä. Muutoin on 

varmistettava valvontatoimella, 

että tuotteen kontaminoituminen 

termisellä lämmitysnesteellä 

vältetään. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Auringonkukansiementen murskaus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-aineista peräisin 

olevat toksiinit 

C Vähäinen Suuri 3 Avoimista laatikoista peräisin 

oleva myrkyllinen vilja voi päätyä 

elintarvikeketjuun. 

 On sovellettava elintarvikeketjussa 

käytettäväksi sopivaa torjunta-

aineiden hallintaohjelmaa. 

 

Heksaanista peräisin olevat 

myrkylliset yhdisteet, kuten 

bentseeni 

C Vähäinen Suuri 3 Teollisuudessa käytettävä 

heksaani voi sisältää myrkyllisiä 

yhdisteitä. 

Direktiivissä 2009/32/EY 

säädetään heksaanin käyttöä 

öljysiementen murskauksessa 

koskevat puhtauskriteerit.  

Käytettävän heksaanin on oltava 

elintarvikelaatuista. 

 

Vierasesineet, kuten lasi, 

puu, metallit jne. 

P Kohtalainen Kohtalainen 3 Murskeessa voi olla 

vierasesineitä. 

 Käytössä on oltava vierasesineiden 

poistoon tarkoitettu menetelmä. 
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 3.1 Raakaöljyn tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Suodatuksen apuaineista 

peräisin olevat 

kontaminantit 

C Vähäinen Suuri 3 Raakaöljyyn voi huuhtoutua 

kontaminantteja suodatuksen 

apuaineista. 

 Käsittelyssä on käytettävä 

elintarviketeollisuuteen 

sopivia suodatuksen 

apuaineita. 

 

Viallisesta 

talteenottojärjestelmästä 

peräisin olevat 

mineraaliöljyt 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Heksaanin talteenotossa käytetään 

elintarvikelaatuisia mineraaliöljyjä, 

joiden viskositeetti on pieni tai 

kohtalainen. On murskausyrityksen 

edun mukaista saada talteen 

mahdollisimman paljon heksaania ja 

huoltaa talteenottojärjestelmää 

hyvin. 

 Talteenottojärjestelmän 

mineraaliöljyn on oltava 

elintarvikelaatuista. 

Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisella öljyllä 

vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisella öljyllä on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

Alankomaiden hyvää 

tuotantotapaa koskevissa 

vaatimuksissa C(10–40):n 

pitoisuudeksi 

auringonkukansiemenöljyissä 

ja sivutuotteissa on asetettu 

1 000 mg/kg. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Auringonkukansiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina.  

Kolmansien maiden MRL-arvoja 

koskevat periaatteet eroavat EU:n 

MRL-periaatteista. 

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-/ 

konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen 

tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan 

elintarviketurvallisuus on 

varmistettu. 

FEDIOLin kannanotossa 

(11SAF181) katsotaan, että 

 *Tiettyjen 

auringonkukansiementen 

alkuperäpaikkojen yhteydessä 

on varsin mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien osalta. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 auringonkukansiementen 

keskimääräisen 

öljypitoisuuden (joka vaihtelee 

40–45 prosentin välillä) 

perusteella 

auringonkukansiemenöljyn 

MRL-arvon määrittämisessä  

on käytettävä 

jalostuskerrointa 2,5. 

FEDIOLilla on ostosopimus 

auringonkukansiementen 

ostamisesta Mustanmeren 

alueelta (sopimus sisältää 

EU:n MRL-lainsäädännön 

noudattamista koskevan 

lausekkeen). 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa 

auringonkukansiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

  

Raakaöljyyn talteenoton 

jälkeen jäänyt heksaani 

C Suuri Pieni 3 Öljyn heksaaniuuton ja heksaanin 

öljystä talteenoton jälkeen 

raakaöljyssä on heksaanijäämiä. 

Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että raakaöljy, jonka 

heksaanipitoisuus on enintään 

1 000 ppm, on turvallinen. 

FOSFAn asettama kuljetuksen 

ja varastoinnin turvallisuuteen 

liittyvä leimahduspisteraja on 

121  C. 
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 kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

 

 

 

 3.2 Raakalesitiinien tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Viallisesta 

talteenottojärjestelmästä 

peräisin olevat 

mineraaliöljyt 

C Kohtalainen Suuri 3 Heksaanin talteenotossa käytetään 

elintarvikelaatuisia mineraaliöljyjä, 

joiden viskositeetti on pieni tai 

kohtalainen. On murskausyrityksen 

edun mukaista saada talteen 

mahdollisimman paljon heksaania ja 

huoltaa talteenottojärjestelmää 

hyvin. 

 Talteenottojärjestelmän 

mineraaliöljyn on oltava 

elintarvikelaatuista. 

Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisella öljyllä 

vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisella öljyllä on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

Alankomaiden hyvää 

tuotantotapaa koskevissa 

vaatimuksissa C(10–40):n 

pitoisuudeksi 

auringonkukansiemenöljyissä 

ja sivutuotteissa on asetettu 

1 000 mg/kg. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon) 

C Pieni* Kohtalainen 2 Auringonkukansiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina.  

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen 

käyttö on sallittua 

 *Tiettyjen 

auringonkukansiementen 

alkuperäpaikkojen yhteydessä 

on varsin mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien osalta. 
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 Kolmansien maiden MRL-arvoja 

koskevat periaatteet eroavat EU:n 

MRL-periaatteista. 

prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan elintarviketurvallisuus 

on varmistettu. 

FEDIOLilla on ostosopimus 

auringonkukansiementen 

ostamisesta Mustanmeren 

alueelta (sopimus sisältää 

EU:n MRL-lainsäädännön 

noudattamista koskevan 

lausekkeen). 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa 

auringonkukansiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

  

Raakaöljyyn talteenoton 

jälkeen jäänyt heksaani 

C Suuri pieni 3 Öljyn heksaaniuuton ja heksaanin 

öljystä talteenoton jälkeen 

raakaöljyssä on heksaanijäämiä. 

Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että rehuaine, jonka 

heksaanipitoisuus on enintään 

1 000 ppm, on turvallinen. 

FOSFAn asettama kuljetuksen 

ja varastoinnin turvallisuuteen 

liittyvä leimahduspisteraja on 

121  C. 
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 Patogeenit B Vähäinen Kohtalainen 2 Raakalesitiineistä haihtuneen veden 

kondensoitumisesta johtuva 

mikrobiologinen kasvu.  
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 3.3 Auringonkukansiemenrouheen tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Paakkuuntumisenestoainee

sta peräisin oleva dioksiini 

C Vähäinen Suuri 3 Paakkuuntumisenestoaine on 

mineraalista ainetta, ja se voi 

luonnostaan sisältää dioksiinia. 

Dioksiini on myrkyllistä ihmisille ja 

eläimille. 

Asetuksessa 2439/1999/EY 

määritetään 

paakkuuntumisenestoaineide

n laatukriteerit. 

Ostettavan 

paakkuuntumisenestoaineen 

on oltava elintarvikelaatuista. 

 

Salmonelloosi B Suuri Suuri 4 Salmonelloosi on rehun 

mikrobiologiseen 

kontaminoitumiseen liittyvä suuri 

vaara. Salmonelloosi on levinnyt 

laajalle ympäristöön, ja jokainen 

elintarvikeketjun osa, tuottajista 

kuluttajiin saakka ja myös kuluttajat, 

voi omalta osaltaan vähentää riskiä, 

että salmonelloosista koituisi haittaa 

eläimille tai ihmisille. FEDIOL ja 

kolme muuta rehun tuottajia ja 

käyttäjiä edustavaa järjestöä, 

FEFAC, COCERAL ja COPA-

COGECA, ovat ottaneet vastuulleen 

laatia teollisuudelle ohjeet, joiden 

tarkoituksena on auttaa 

hallitsemaan salmonelloosia. Nämä 

järjestöt julkaisivat kesäkuussa 2011 

ohjeiston nimeltä ”Common 

principles for the management of 

the Salmonella risk in the feed 

chain” (yleiset periaatteet 

salmonelloosin riskin 

hallitsemisessa tuotantoketjussa”. 

Eurooppalaista opasta turvallisten 

rehuaineiden hyvän käytännön 

mukaisesta valmistuksesta on 

muutettu siten, että se on nyt näiden 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA: Yleiset 

periaatteet salmonelloosin 

riskin hallitsemisessa 

tuotantoketjussa. 

 

FEDIOLin suositukset 

rapsinsiemenrouheen ja 

auringonkukansiemenrouheen 

kosteuspitoisuudesta. 

 

 

Toimijan 

perusedellytysohjelman on 

sisällettävä seuraavat toimet: 

a) Rehuaineiden 

kontaminoitumisen 

välttäminen käsittelyn ja 

varastoinnin aikana 

esimerkiksi suljettujen 

järjestelmien tai 

hygieniakäytäntöjen avulla tai 

erottamalla tiloista hygieeniset 

alueet tarvittaessa. 

b) Liuottimen poistolaitteen / 

paahtimen aika- ja 

lämpötilavalvonta. 

c) Rouheiden/puristeiden 

kosteuden valvonta. 

FEDIOLin suosittelema 

auringonkukansiemenrouheen 

kosteuspitoisuus on enintään 

12,5 prosenttia. 

 

Jos valvontajärjestelmä 

näyttää, että valmiissa 

Toimijan on otettava käyttöön 

linjavalvonta, jossa näytteitä 

otetaan koko valmistuslinjalta: 

kun tuote lähtee liuottimen 

poistolaitteesta / paahtimesta, 

kun se siirtyy varastosiiloon, 

kuormausalue mukaan 

luettuna. 

 

Toimijan on asetettava 

realistiset tavoitteet 

rouheidensa/puristeidensa 

salmonellakontaminaation 

esiintymisen vähentämisessä 

aiempien tietojen perusteella. 

 

) 
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 periaatteiden mukainen. 

 

rehuaineessa on salmonellaa, 

on harkittava seuraavia 

toimia: 

o Kontaminaation lähteen 
määrittäminen 
serotyypityksen ja 
jäljitettävyyden avulla 

o Käsittelyolosuhteiden ja 
asiaankuuluvien 
perusedellytysohjelmien 
tarkistus 

o Varaston ja ajoneuvojen 
ylimääräinen puhdistus (jos 
tarpeen)  

o Laitoksen ja laitteistojen 
ylimääräinen puhdistus  

o Aiempien valvontatulosten 
tarkastus 

o Lisäkoulutuksen tai 
prosessin tai 
menettelytapojen 
muuttamisen harkinta 

Salmonellapitoisuuden 

pienentäminen 

hyväksyttävälle tasolle 

kemiallisen käsittelyn avulla. 

 

Käytetystä valkaisusavesta 

peräisin oleva dioksiini 

C Vähäinen Suuri 3 Valkaisusavi on mineraalista ainetta, 

ja se voi luonnostaan sisältää 

dioksiinia. Dioksiini on myrkyllistä 

ihmisille ja eläimille. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää 

olevan rehuaineen 

dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

FEDIOL on laatinut 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

Riski koskee vain integroituja 

murskaus- ja 

puhdistuslaitoksia. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat 

menettelyohjeet , joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

aineiden enimmäisyläraja on 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Mykotoksiinit C Vähäinen Suuri 3 Johtuu auringonkukansiementen 

riittämättömästä kuivauksesta. 

 Tarkasta 

auringonkukansiemenrouheen 

homemyrkkypitoisuus. 

 

Kadmium C Kohtalainen Suuri 4 Kadmium konsentroituu 

puristeeseen murskauksen aikana. 

Auringonkukansiementen 

maantieteellisen alkuperän mukaan 

voi olla riski, että puristeen 

kadmiumpitoisuus ylittää raja-arvon. 

Heikkolaatuista fosforia sisältävien 

lannoitteiden kadmiumpitoisuus voi 

olla suuri.  

Direktiivissä 2002/32/EY 

kasvitieteellistä alkuperää 

olevien rehuaineiden 

enimmäiskadmiumpitoisuudek

si on rajattu 1 ppm. 

Siementen alkuperän mukaan 

saapuvien 

auringonkukansiementen 

eräkohtainen tarkastus. 

Tämä riski koskee tiettyjä 

maantieteellisiä alueita. 

 

Heksaanijäämät C Suuri pieni 3 Öljysiemenrouheessa on 

heksaanijäämiä. 

Rehun markkinoille 

saattamisesta annetussa 

asetuksessa (EY) N:o 

767/2009 säädetään, että 

rehuaineissa ei saa olla niiden 

valmistusprosessista ja 

valmistuksen apuaineista 

johtuvia kemiallisia 

epäpuhtauksia, ellei niille ole 

vahvistettu 

enimmäispitoisuutta yhteisön 

luettelossa. 

Rehuaineluettelossa (asetus 

(EU) N:o 68/2013) 

määritetään raja-arvo niille 

kemiallisten epäpuhtauksien 

 Toksikologiset arvioinnit 

osoittavat, että 

öljysiemenrouheet, joiden 

heksaanipitoisuus on enintään 

1 000 ppm, ovat rehun 

valmistuksessa turvallisia. 

Saksalaisella OVID-järjestöllä 

on käyttöturvallisuustiedote, 

jossa heksaanin 

enimmäispitoisuus 

auringonkukansiemenrouheess

a on 300 ppm räjähdyksen 

estämiseksi proomukuljetuksen 

aikana. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 enimmäispitoisuuksille, joita 

on enemmän kuin 0,1 

prosenttia (1 000 ppm). 

Arseeni C Vähäinen Kohtalainen 2 Espanjassa on havaittu 

auringonkukansiementen 

arseenikontaminaatiota. 

   

Okahulluruoho B Pieni* Kohtalainen 2  Direktiivissä 2002/32/EY 

okahulluruohon 

enimmäispitoisuudeksi 

rehuaineissa on rajattu 1 000 

ppm 

 *Tietyistä paikoista peräisin 

olevien 

auringonkukansiementen 

osalta on kohtalaisen 

todennäköistä, että 

okahulluruohon 

enimmäispitoisuus 

auringonkukansiemenrouheess

a ylittyy. 
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 3.4 Auringonkukansiementen kuorten erottelu 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Salmonelloosi B Suuri Suuri 4 Salmonelloosi on rehun mikrobiologiseen 

kontaminoitumiseen liittyvä suuri vaara. 

Salmonelloosi on levinnyt laajalle 

ympäristöön, ja jokainen elintarvikeketjun 

osa, tuottajista kuluttajiin saakka ja myös 

kuluttajat, voi omalta osaltaan vähentää 

riskiä, että salmonelloosista koituisi haittaa 

eläimille tai ihmisille. FEDIOL ja kolme 

muuta rehun tuottajia ja käyttäjiä 

edustavaa järjestöä, FEFAC, COCERAL 

ja COPA-COGECA, ovat ottaneet 

vastuulleen laatia teollisuudelle ohjeet, 

joiden tarkoituksena on auttaa 

hallitsemaan salmonelloosia. Nämä 

järjestöt julkaisivat kesäkuussa 2011 

ohjeiston nimeltä ”Common principles for 

the management of the Salmonella risk in 

the feed chain” (yleiset periaatteet 

salmonelloosin riskin hallitsemisessa 

tuotantoketjussa”. Eurooppalaista opasta 

turvallisten rehuaineiden hyvän käytännön 

mukaisesta valmistuksesta on muutettu 

siten, että se on nyt näiden periaatteiden 

mukainen. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA: Yleiset 

periaatteet salmonelloosin 

riskin hallitsemisessa 

tuotantoketjussa. 

 

Toimijan 

perusedellytysohjelman on 

sisällettävä seuraavat toimet: 

a) Rehuaineiden 

kontaminoitumisen 

välttäminen käsittelyn ja 

varastoinnin aikana 

esimerkiksi suljettujen 

järjestelmien tai 

hygieniakäytäntöjen avulla tai 

erottamalla tiloista hygieeniset 

alueet tarvittaessa. 

b) Valvo kosteutta.  

Jos valvontajärjestelmä 

näyttää, että valmiissa 

rehuaineessa on salmonellaa, 

on harkittava seuraavia 

toimia: 

o  Kontaminaation lähteen 
määrittäminen 
serotyypityksen ja 
jäljitettävyyden avulla 

o  Käsittelyolosuhteiden ja 
asiaankuuluvien 
perusedellytysohjelmien 
tarkistus 

o  Varaston ja ajoneuvojen 
ylimääräinen puhdistus (jos 
tarpeen)  

o  Laitoksen ja laitteistojen 
ylimääräinen puhdistus  

o  Aiempien valvontatulosten 
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 tarkastus 
o  Lisäkoulutuksen tai 

prosessin tai 
menettelytapojen 
muuttamisen harkinta 

 Salmonellapitoisuuden 

pienentäminen 

hyväksyttävälle tasolle 

kemiallisen käsittelyn avulla. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Auringonkukansiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä valvonnalla 

osoitetaan, että jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen mukaisina.  

Kolmansien maiden MRL-arvoja koskevat 

periaatteet eroavat EU:n MRL-

periaatteista. 

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005.  

FEDIOLilla on ostosopimus 

auringonkukansiementen 

ostamisesta Mustanmeren 

alueelta (sopimus sisältää 

EU:n MRL-lainsäädännön 

noudattamista koskevan 

lausekkeen). 

 *Tiettyjen 

auringonkukansiementen 

alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on varsin 

mahdollista, että MRL-

arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien 

osalta. 
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 4. Jauhaminen 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Valmistuksen apuaineista 

(emäsliuoksesta, hapoista) 

peräisin olevat  

kontaminantit, kuten 

natriumhydroksidin 

elohopea. 

C Vähäinen Suuri 3 Valmistuksen apuaineet 

joutuvat kosketuksiin tuotteen 

kanssa. 

 Suoraan öljyn kanssa kosketuksiin 

joutuvien valmistuksen apuaineiden on 

oltava elintarvikekäyttöön tarkoitettuja 

tai elintarvikelaatuisia. 
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  4.1 Puhdistetun auringonkukansiemenöljyn tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Dioksiini ja dioksiinin 

kaltaiset PCB-yhdisteet 

C Vähäinen Suuri 3 Mahdollinen öljyn 

dioksiinikontaminaation lähde 

on auringonkukansiementen 

kuivaus ja valkaisusavi. 

Valkaisusavea annostellaan 

puhdistuksen aikana kuitenkin 

vain 1–3 %. Dioksiini haihtuu 

osittain tislauksen aikana. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL on laatinut 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 3 Auringonkukansiementen 

torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla 

osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina. Torjunta-aineiden 

käyttö sadonkorjuun jälkeen 

on kuitenkin huolestuttavaa, 

sillä sen vuoksi 

auringonkukansiementen ja 

jalostuksen sivutuotteiden 

MRL-arvot saattavat ylittyä, 

ellei jäämiä poisteta kokonaan 

raakaöljyn puhdistuksen 

aikana. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

FEDIOLin kannanotossa 

(11SAF181) katsotaan, että 

auringonkukansiementen 

keskimääräisen öljypitoisuuden 

(joka vaihtelee 40–45 prosentin 

välillä) perusteella 

auringonkukansiemenöljyn MRL-

arvon määrittämisessä  

2. on käytettävä jalostuskerrointa 

Jos torjunta-

ainejäämäpitoisuus ylittää 

rajan, on tehtävä rehun 

turvallisuuden arviointi. 

*Tiettyjen 

auringonkukansiementen 

alkuperäpaikkojen yhteydessä 

on varsin mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien osalta. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 2,5. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa 

auringonkukansiemenöljyssä, 

on kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

  

Mikrobiologinen 

kontaminaatio 

 

B Vähäinen Kohtalainen 2 Puhdistettujen öljyjen 

kosteuspitoisuus (esimerkiksi 

vesiaktiivisuus) on liian pieni, 

jotta bakteerit kasvaisivat 

niissä. 

   

Vierasesineet, kuten lasi, 

puu, metallit jne. 

P Kohtalainen Kohtalainen 3 Vierasesineitä voi olla.  Noudata hygieenisiä 

käytäntöjä (esimerkiksi 

suljettuja järjestelmiä). 

Suodata ennen lastaamista.  
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 4.2 
Fysikaalinen puhdistus: auringonkukansiementen 

rasvahappotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

         

Dioksiini C Vähäinen Suuri 3 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde öljyn 

puhdistuksen aikana. Valkaisusavea 

annostellaan puhdistuksen aikana 

kuitenkin vain 1–3 %. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja dioksiininkaltaisten 

PCB-aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, 

jotka sisältävät lakisääteisen rajan 

ylittävän määrän haitallista ainetta, ei 

saa sekoittaa laimentamista varten 

samojen tai muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa 

(direktiivi 2002/32/EY). 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, 

jolla muutetaan rehuhygieniaa 

koskevista vaatimuksista annettua 

asetusta (EY) N:o 183/2005, kaikki 

rehua varten tarkoitettujen 

rasvahappotisleiden erät on testattava 

dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat menettelyohjeet , 

joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 PCDD/F-PCB-TEQ). 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Auringonkukansiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina. Torjunta-aineiden käyttö 

sadonkorjuun jälkeen on kuitenkin 

huolestuttavaa, sillä sen vuoksi 

auringonkukansiementen ja 

jalostuksen sivutuotteiden MRL-

arvot saattavat ylittyä. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen mukaan 

jalostus-/ 

konsentraatiokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, kunhan 

rehun turvallisuus on varmistettu.  

 *Tiettyjen 

auringonkukansiemen

ten alkuperäpaikkojen 

yhteydessä on varsin 

mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy 

tiettyjen torjunta-

ainejäämien osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Vähäinen Suuri 3 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa 

auringonkukansiemenöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni; ne 

konsentroituvat rasvahappotisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

Tuotetta, joka ei ole raja-

arvojen mukainen, ei saa 

käyttää rehuaineiden 

valmistuksessa. 
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 4.3 
Kemiallinen puhdistus: hajunpoistotisleettömien 
saippuointisaostumien ja happamien öljyjen tuotanto 
auringonkukansiemenistä  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Pieni* Kohtalainen 2 Auringonkukansiementen 

torjunta-ainejäämien 

säännöllisellä valvonnalla 

osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina. Torjunta-aineiden 

käyttö sadonkorjuun jälkeen 

on kuitenkin huolestuttavaa, 

sillä sen vuoksi 

auringonkukansiementen ja 

jalostuksen sivutuotteiden 

MRL-arvot saattavat ylittyä. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen mukaan 

jalostus-/konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, kunhan 

rehun turvallisuus on varmistettu. 

 

 *Tiettyjen 

auringonkukansiementen 

alkuperäpaikkojen yhteydessä 

on varsin mahdollista, että 

MRL-arvo ylittyy tiettyjen 

torjunta-ainejäämien osalta. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa 

auringonkukansiemenöljyssä, 

on kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan raja-

arvot useille rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

.  

Dioksiini C Erittäin pieni Suuri 2 FEDIOLin 

saippuointisaostumien 

tuotantoon liittyvää 

murskausta ja puhdistusta 

(asiakirjaviite 12SAF183) 

koskevan tiedotteen mukaan 

saippuointisaostumien 

öljyliukoisten kontaminanttien 

pitoisuus vastaa niiden 

pitoisuutta raakaöljyissä. 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, 

jolla muutetaan rehuhygieniaa 

koskevista vaatimuksista annettua 

asetusta (EY) N:o 183/2005, kaikki 

rehua varten tarkoitettujen 

saippuointisaostumien ja happamien 

öljyjen erät on testattava dioksiinien ja 

dioksiinin kaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismäärän osalta.  

 

 Integroiduissa murskaus- ja 

puhdistuslaitoksissa 

saippuointisaostumat voidaan 

näin ollen laittaa turvallisesti 

takaisin rouheeseen. 
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 4.4 

Kemiallinen puhdistus: auringonkukansiementen 
hajunpoistotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE 

HUOMAUTUKSE

T  

         

Dioksiini C Kohtalainen Suuri 4 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde öljyn 

puhdistuksen aikana. Kemiallisen 

puhdistuksen aikana dioksiinit 

konsentroituvat hajunpoistotisleisiin. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja dioksiininkaltaisten 

PCB-aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, 

jotka sisältävät lakisääteisen rajan 

ylittävän määrän haitallista ainetta, ei 

saa sekoittaa laimentamista varten 

samojen tai muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa 

(direktiivi 2002/32/EY). 

 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, 

jolla muutetaan rehuhygieniaa 

koskevista vaatimuksista annettua 

asetusta (EY) N:o 183/2005, kaikki 

rehua varten tarkoitettujen 

hajunpoistotisleiden erät on testattava 

dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat menettelyohjeet , 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

Kemiallisesta puhdistuksesta 

peräisin olevien hajunpoistotisleiden 

käyttö rehussa on kielletty, ellei niitä 

ole käsitelty siten, että 

dioksiinipitoisuuden voidaan 

varmistaa vastaavan haitallisista 

aineista annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-arvoja 

(ks. myös FEDIOLin tiedote rehussa 

käyttöä varten käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, asiakirjaviite 

12SAF196). 

Sellaisista eräpuhdistusprosesseista 

saatuja rasvatuotteita, joissa 

fysikaaliset ja kemialliset 

puhdistusvaiheet on yhdistetty 

yhteen ja samaan laitteistoon, 

voidaan käyttää rehun 

valmistukseen, kunhan saatavilla on 

analyysiin perustuva todiste siitä, 

että tuotteet ovat dioksiini- ja 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

torjunta-ainejäämiä koskevien raja-

arvojen mukaisia. 

 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Auringonkukansiementen torjunta-

ainejäämien säännöllisellä 

valvonnalla osoitetaan, että 

jäämäpitoisuudet pysyvät 

lakisääteisten raja-arvojen 

mukaisina. Kemiallisen 

puhdistuksen aikana dioksiinit 

konsentroituvat tisleisiin. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen mukaan 

siirtokertoimen käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden hyväksyttyjen 

torjunta-aineiden yhteydessä, kunhan 

rehun turvallisuus on varmistettu. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Kohtalainen Suuri 4 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa 

auringonkukansiemenöljyssä, on 

kuitenkin hyvin pieni, mutta ne 

konsentroituvat rasvahappotisleisiin 

puhdistuksen aikana.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

Kemiallisesta puhdistuksesta 

peräisin olevien hajunpoistotisleiden 

käyttö rehussa on kielletty, ellei niitä 

ole käsitelty siten, että torjunta-

ainejäämäpitoisuuden voidaan 

varmistaa vastaavan haitallisista 

aineista annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-arvoja 

(ks. myös FEDIOLin tiedote rehussa 

käyttöä varten käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, asiakirjaviite 

12SAF196).  
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 5. Puhdistetun auringonkukansiemenöljyn hydraus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

nikkeli  C Vähäinen Suuri 3 Öljyn hydraamisessa 

(kovettamisessa) käytetään 

nikkeliä katalyyttinä.  

 Suoraan öljyn kanssa kosketuksiin 

joutuvien valmistuksen apuaineiden on 

oltava elintarvikekäyttöön tarkoitettuja 

tai elintarvikelaatuisia. 

Suodata kovetettu öljy. 

 

FEDIOLin jäsenten tuottamien 

kovetettujen öljyjen 

nikkelipitoisuus on reilusti alle 

20 ppm. 
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A. Auringonkukansiementen ja auringonkukansiemenrouheen 

varastointi ja kuljetus 

VAARA  KAT.  
TODENNÄ

KÖISYYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-aineista peräisin 

olevat toksiinit 

C Vähäinen Suuri 3 Avoimista laatikoista peräisin oleva myrkyllinen 

vilja voi päätyä elintarvikeketjuun. 

 On sovellettava 

elintarvikeketjussa 

käytettäväksi sopivaa 

torjunta-aineiden 

hallintaohjelmaa. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Kohtalaine

n 

Kohtalainen 3 Torjunta-aineiden käyttö öljysiemeniin 

sadonkorjuun jälkeen on huolestuttavaa, koska 

torjunta-aineiden hajoamisaika on tällöin hyvin 

lyhyt. Öljysiemeniä vievissä maissa on käytössä 

torjunta-aineiden positiiviluettelot, jotka voivat 

joidenkin aineiden osalta olla ristiriidassa EU:n 

lainsäädännön kanssa etenkin pehmeiden 

siementen, kuten auringonkukansiementen, 

yhteydessä. Edellisiin lasteihin varastoinnin ja 

kuljetuksen aikana käytetty torjunta-aine voi 

kontaminoida auringonkukansiemeniä. 

Asetuksessa (EY) N:o 396/2005 

kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

tämän asetuksen liitteissä 

annettuja MRL-arvoja. 

Kuljetus- ja 

varastointiyritysten on 

käytettävä torjunta-aineita 

asianmukaisesti ja 

dokumentoitava niiden 

käyttö. Muutoin niiden on 

varmennettava, että 

kuljetuksen ja varastoinnin 

aikana käytettyjen torjunta-

ainejäämien pitoisuudet 

ovat EU:n lainsäädännön 

mukaiset. 

 

Maatalousperävaunulla, 

kuorma-autolla, proomulla 

tai valtamerialuksella 

tehdyn kuljetuksen aikana 

edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Öljysiemeniä ja öljysiemenrouhetta ei yleensä 

kuljeteta sellaisilla kulkuneuvoilla, jotka on 

tarkoitettu elintarvikkeiden tai rehun 

kuljetukseen. 

 Kuljetusyritysten on 

puhdistettava 

maatalousperävaunut, 

kuorma-autot, proomut ja 

valtamerialukset ennen 

lastaamista. Puhtauden 

tarkastus ennen 

lastaamista. 

 

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio varastoinnin 

aikana 

C Vähäinen Suuri 3 Homemyrkkyjä sisältäneet edelliset lastit voivat 

kontaminoida öljysiemenet ja öljysiemenrouheet. 

 Varastointiyritysten on 

puhdistettava varastot 

ennen käyttöä, ja puhtaus 

on tarkastettava ennen 
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 käyttöä. 

Jatkaminen melamiinilla C Vähäinen Kohtalainen 2 Analyyttisesti melamiini muistuttaa proteiineja. Direktiivissä 2002/32/EY 
rehuaineissa olevan melamiinin 
raja-arvoksi on asetettu 2,5 
mg/kg. 

  

 

 

 Uusi 

B-

osa. 

Rehun valmistukseen tarkoitettujen auringonkukansiemenöljyn 

ja siitä johdettujen tuotteiden kuljetus säiliöautolla, 

säiliövaunulla, proomulla tai rannikkoaluksella (pois lukien 

valtamerialus). 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut 
ja proomut  

C Kohtalainen Suuri 4 Säiliöautoja ja proomuja on voitu 

käyttää muiden kuin elintarvikkeiden tai 

rehun kanssa yhteensopivien 

tuotteiden, kuten petrokemian 

tuotteiden, kuljetukseen. 

 Säiliöautoille ja proomuille, 

joita ei ole varattu 

nimenomaan elintarvikkeiden 

tai rehun kuljetukseen, on 

täytynyt tehdä validoitu 

puhdistusmenettely. 

 

- EU:n elintarvikkeiden 

kuljetusta koskevat 

vaatimukset täyttävät 

säiliöautot, säiliökontit, 

säiliövaunut ja proomut 

C Vähäinen Suuri 3 Suurin osa kasviöljyistä kuljetetaan 

nimenomaan elintarvikkeille 

tarkoitetussa kuljetuksessa. 

Elintarvikehygienia-

asetuksessa (EY) N:o 

852/2004 edellytetään, että 

nestemäisiä elintarvikkeita 

kuljetetaan elintarvikkeille 

tarkoitetuilla säiliöautoilla, 

säiliövaunuilla ja proomuilla. 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

- EU:n elintarvikekuljetuksia 

koskevat vaatimukset 

täyttävät säiliörannikkoalukset 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyjä ja rasvoja lyhyitä merimatkoja 

EU:ssa kuljettavien 

säiliörannikkoaluksissa kuljetetun 

välittömästi edeltävän lastin on täytynyt 

olla elintarvike tai jokin tuote direktiivin 

96/3/EY mukaisessa hyväksyttävien 

edeltävien lastien luettelossa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). Sertifioinnista 

vastaavan FOSFAn jäsenen 

myöntämä laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut ja 

proomut 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski sellaisilla 

puhdistusasemilla, joilla puhdistetaan 

sekä rehu- että kemikaalisäiliöitä 

yhdessä paikassa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 
irtotavarana kuljetettavien 
öljyjen ja rasvojen 
kuljetuksesta Euroopan 
unioniin tai Euroopan 
unionissa (asiakirjaviite 
14COD152). 
 

Noudata säiliöiden 

puhdistuksessa hyviä 

käytäntöjä. 

 

 

 

- Säiliörannikkoalukset C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski, jos rannikkoalusta ei 

käytetä pelkästään rehun tai 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 elintarvikkeiden kuljetuksessa. öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. 

FOSFAn yhdistetty Masters-

sertifikaatti, jonka on 

allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa.  

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitys- tai 

jäähdytysnesteet 

        

- Säiliöautot  C Vähäinen Suuri 3 Käytetään ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja säiliöitä, joita 

lämmitetään moottorin jäähdytysvedellä 

kaksoisseinäjärjestelmässä (ei siis 

kuumennuskierukoilla).  

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

Termisten lämmitysnesteiden 

käyttö 

suoralämmitysjärjestelmissä 

on kielletty. 

 

- Säiliövaunut, säiliöproomut  

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

 

Säiliövaunujen 

kuumennuskierukoiden on 

oltava ruostumatonta terästä. 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Säiliörannikkoalukset 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

 

3 

 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Vierasesineet P Kohtalainen Kohtalainen 3   Laatusuunnitelmassa pitää 

edellyttää, että puhdistetut 

öljyt lastataan säiliöautoihin 

katon alla. 

 

Jatkaminen C/P/B Kohtalainen Kohtalainen 3 Näiden öljyjen alkuperämaissa näitä 

öljyjä on väärennetty mineraaliöljyillä 

kuljetuksen yhteydessä. 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

Analysoi kaikki saapuvat erät. 

Sovellettava FEDIOLin 

suoraan elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetusta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa koskevista 

työkäytännöistä annettujen 

ohjeiden pakollisia 

vähimmäisvaatimuksia, kuten 

tietoja siitä, missä kuorma-

auto kulloinkin on matkan 

aikana, ja säiliön sinetöinnistä 

(asiakirjaviite 07COD138). 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Puhdistetun auringonkukansiemenöljyn varastointi 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Erottamisen puutteesta 

johtuva kontaminoituminen 

(edellisistä lasteista, 

epäasianmukaisista liitoksista, 

jaetusta laitteistosta jne. 

johtuva kontaminaatio) 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta sovelletaan 

terminaaleihin, joissa varastoidaan 

sekä kemikaaleja että kasviöljyjä. 

Riski on pienempi, jos 

säiliöterminaalissa sovelletaan EU:n 

luetteloa hyväksyttävistä edellisistä 

lasteista, kun kasviöljyjä kuljetetaan 

varastoon meriteitse. Riski on pienin 

silloin, kun kasviöljyt varastoidaan 

elintarvikkeiden varastointiin 

tarkoitetuissa säiliöissä. 

EU:ssa olevien terminaalien, 

jotka varastoivat 

elintarvikkeisiin käytettäviä 

öljyjä ja rasvoja, on 

noudatettava HACCP-

järjestelmää (asetus (EY) N:o 

852/2004). 

 

Varastosäiliöiden varaaminen 

elintarvikkeille tai rehuille. 

Muutoin varastosäiliöiden 

osalta on noudatettava 

edellisiä lasteja koskevia EU-

sääntöjä, jotka on määritetty 

merikuljetusta varten 

direktiivissä 96/3/EY. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta sovelletaan 

terminaaleihin, joissa varastoidaan 

sekä kemikaaleja että kasviöljyjä. 

Ne voivat kieltäytyä käyttämästä 

puhdistusaineita, jotka soveltuvat 

käytettäviksi 

elintarviketeollisuudessa. Euroopan 

unionissa olevissa 

säiliöterminaaleissa, joissa 

noudatetaan HACCP-järjestelmää ja 

joissa kasviöljyt ja kemikaalit 

varastoidaan erikseen, 

vääränlaisten puhdistusaineiden 

käytön todennäköisyys on hyvin 

pieni. 

 Puhdistusaineiden on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

 

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät 

liuottimet, joita voi päätyä myös 

rasvahappotisleisiin puhdistuksen 

aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja säiliöitä, 

älä syötä rasvahappotisleitä. 
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 Viallisesta laitteistosta 

peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska varastoinnin 

aikana lämmityksessä käytetään 

kuitenkin melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että 

lämmitysnesteitä vuotaisi 

tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 Jos lämmitysnesteitä on 

käytetty, varastoyrityksen on 

toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Lisäaineiden virheellinen 

käyttö 

C Vähäinen Suuri 3 Ruokaöljylle sallittujen lisäaineiden 

käyttö rehun valmistukseen 

tarkoitettuun öljyyn – tai päinvastoin 

–, kun niitä ei välttämättä ole 

hyväksytty tähän käyttöön. 

 Sovi selkeät määritykset 

lisäaineiden käytölle. 

Lisäaineiden väärinkäyttö 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on 

tehostettu, ja todennäköisyys, että 

jatkamista edelleen tapahtuisi, on 

pienentynyt. 
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 D. Auringonkukansiemenöljyn kuljetus valtamerialuksella 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖI

SYYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuljetuksesta johtuva 

kontaminaatio 

        

- Säiliöissä tai putkissa 

olevien edellisten lastien 

jäämien aiheuttama 

kontaminaatio 

C Kohtalainen  Kohtalainen 3  Elintarvikekäyttöön tarkoitettuja 

öljyjä ja rasvoja EU:hun kuljettavien 

valtamerialusten osalta ehdoton 

minimivaatimus on se, että 

välittömästi edeltävän lastin on 

täytynyt olla elintarvike tai jokin 

tuote direktiivin 96/3/EY mukaisessa 

hyväksyttävien edeltävien lastien 

luettelossa. 

Direktiivissä 96/3/EY (asetuksesta (EY) 

N:o 852/2004 poiketen) edellytetään, 

että edelliset lastit on tarkastettava. 

 

 

FOSFAn sopimusten mukaan myyjällä 

on velvollisuus ilmoittaa ostajalle, mitä 

kolme edeltävää lastia ovat olleet 

öljyjen ja rasvojen merikuljetuksen 

aikana. 

 

FEDIOLin menettelyohjeet irtotavarana 

kuljetettavien öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan unioniin tai 

Euroopan unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan luettuina 

FOSFAn toimintamenettelyt). 

 

Rehukäyttöön tarkoitettujen öljyjen ja 

rasvojen merikuljetusta ei ole säädelty 

EU:ssa. 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

       Tiettyjen putkistojen käyttö 

lastaukseen ja purkamiseen. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio  

C Vähäinen  Suuri 3 Yleensä merenkulkualan yritykset 

noudattavat hyviä käytäntöjä. 

 Tarkasta laivan lokikirja.   

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen 

aikana lämmityksessä käytetään 

kuitenkin melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että 

lämmitysnesteitä vuotaisi 

tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

FEDIOLin menettelyohjeet irtotavarana 

kuljetettavien öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan unioniin tai 

Euroopan unionissa (mukaan luettuina 

FOSFAn toimintamenettelyt). 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Irtopumpuista peräisin 

olevat hydrauliöljyt 

C Vähäinen Suuri 3 Irtopumpuista peräisin olevat 

hydrauliöljyt voivat olla myrkyllisiä. 

 Irtopumpun käyttö selvästi 

erillään pumpun 

hydraulimoottorista. Jos tämä 

ei ole mahdollista, on 

käytettävä elintarvikelaatuisia 

hydrauliöljyjä. 

Suoraan pumppuun liitetyistä 

hydraulimoottoreista voi tulla 

ei-toivottuja hydrauliöljyvuotoja 

kasviöljyyn sinetin 

rikkoutumisen yhteydessä. 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on 

tehostettu, ja todennäköisyys, että 

jatkamista edelleen tapahtuisi, on 

pienentynyt. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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3.1) Puhdistetun öljyn tuotanto 

Puhdistetun öljyn tuotanto 

3.2) Rasvahappotisleiden tuotanto 

3.4) Hajunpoistotisleiden tuotanto 

Happamien öljyjen tuotanto rapsista 

 
3.3) Happamien öljyjen tuotanto 

Rapsin hajunpoistotisleiden tuotanto 

 

3) Puhdistus 

EU:N 
ULKOPUOLEL

LA 

EU:N 
REHUTEOLLISUUS 

Suluissa olevat merkit tarkoittavat seuraavilla sivuilla olevia tietoja 

EU:N 
SISÄLLÄ 

(1) Öljypalmun hedelmien viljely 

       Öljypalmun 

hedelmät 

A) Kuljetus öljytehtaaseen 

Palmuytimet 

2) Raakaöljyn tuotanto 

Palmuytimien kuivaus ja käsittely 
Varastointi 

(P
uo

lij
at

ku
va

 

ja
lo

st
us

) 

Rasvahappotisleet 

 

Hajunpoistotisleet 

Happamat öljyt 

C) Varastointi 

B) Kuljetus 

Hedelmäterttujen käsittely 

 Puhdistus 

 
RBD-öljyn tuotanto 

Raakaöljy 

RBD-

öljy 

RDB-fraktiot 

B) Kuljetus 

Fraktiointi 
RBD-

öljy 

4) 

Pilkkominen 
Glyseroli 

Piki 

Puhdistettu öljy 

Fraktiointi Fraktioidut 
palmuöljytuotteet 

Pilkkomisesta saatavat 
rasvahapot 

B) Kuljetus 

D) Kuljetus 

valtamerialuksella 

B) Kuljetus 

Sekoittamin
en 

C) 
Varastointi 

B) Kuljetus 

B) Kuljetus 

Varastointi ja kuljetus  

Vuokaavio rehun valmistukseen tarkoitettujen palmuöljy- ja palmunydinöljytuotteiden 

tuotantoketjusta EU:ssa 

EU:ssa 
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8. Palmuöljy- ja palmunydinöljytuotteiden tuotantoketjun 

riskinarviointi 

 1. Öljypalmun hedelmien viljely* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS* 

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C    Palmuöljyä vievissä maissa 

(Indonesia, Malesia ja muut 

maat, kuten Etelä-Amerikan ja 

Afrikan maat) on käytössä 

positiiviluettelot viljelyn aikana 

käytettäville torjunta-aineille, 

joista jotkin aineet saattavat 

olla ristiriidassa EU:n torjunta-

ainejäämiä koskevan 

lainsäädännön kanssa. Tähän 

mennessä palmuöljyssä ja 

palmunydinöljyssä ei ole 

havaittu torjunta-ainejäämiä.  

Asetuksessa (EY) N:o 

396/2005 kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

liitteissä annettuja MRL-

arvoja. Asetuksen EY (N:o) 

178/2006 liitteessä I luetellaan 

ne elintarvike- ja rehutuotteet, 

joihin torjunta-ainejäämien 

raja-arvoja sovelletaan. 

Asetuksen (EY) N:o 149/2008 

liitteissä II, III ja IV 

määritetään liitteessä I 

lueteltuja tuotteita koskevat 

MRL-arvot.  

  

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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 2. Raa'an palmuöljyn ja raa'an palmunydinöljyn tuotanto* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPI

DE 
HUOMAUTUKSET  

Boilerikemikaalit C    Suurentunut riski laitoksissa, 

joissa ei noudateta hyvää 

tuotantotapaa. 

  Suoraan tuotteen kanssa kosketuksiin 

joutuvan höyryn (boilerikemikaaleja 

käyttäen) on oltava 

elintarviketeollisuudessa käytettäväksi 

sopivaa. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C    Torjunta-ainejäämien 

säännöllinen valvonta 

osoittaa, että näitä jäämiä on 

harvoin raa'assa 

palmuöljyssä, ja jos niitä on, 

pitoisuus on aina 

lakisääteisten rajojen 

mukainen.  

Torjunta-ainejäämien raja-arvot 

on säädetty asetuksessa (EY) 

N:o 396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen 

tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan 

elintarviketurvallisuus on 

varmistettu. FEDIOLin 

kannanoton (11SAF181) mukaan 

sen perusteella, että 

palmuhedelmien öljypitoisuus on 

keskimäärin 50–55 prosenttia ja 

palmunytimien pitoisuus on 

keskimäärin 45 prosenttia, 

palmuöljyn ja palmunydinöljyn 

MRL-arvon määrittämisessä on 

käytettävä jalostuskerrointa 2. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C    Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa palmuöljyssä tai 

palmunydinöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Jäteveden rasvaloukuista 

peräisin olevan 

kontaminoituneen rasvan 

kierrätys 

C    Jätevesi voi olla kemiallisesti 

kontaminoitunutta. 

  Jäteveden rasvaloukuista peräisin olevaa 

rasvaa ei saa kierrättää käytettäväksi 

elintarviketeollisuudessa. 

Laitteistosta peräisin olevat 

hydrauliöljyt tai 

voiteluaineet 

C    Hydrauliöljyt ja voiteluaineet 

saattavat sisältää myrkyllisiä 

yhdisteitä. 

  Perusedellytysohjelmassa on varmistettava, 

että tuotteen kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisilla hydrauliöljyillä tai 

voiteluaineilla vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen elintarvikelaatuisille 

hydrauliöljyillä ja voiteluaineilla on 

mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi sisältyä 

käytettyjen määrien kirjaaminen. 

Alankomaiden GMP-raja öljyissä olevalle 

hiilelle (10–40) on 400 mg/kg. 

Vierasesineet P    Vierasesineitä voi olla.   Käytössä on oltava vierasesineiden 

poistoon tarkoitettu menetelmä. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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  Palvelut: palmuöljyn ja palmunydinöljyn puhdistus ja käsittely  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖISY

YS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Laitteistosta peräisin olevat 

hydrauliöljyt tai voiteluaineet 

C Vähäinen Suuri 3 Hydrauliöljyt ja voiteluaineet saattavat 

sisältää myrkyllisiä yhdisteitä. 

 Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisilla 

hydrauliöljyillä tai voiteluaineilla 

vältetään ja että tuotteen 

kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisille 

hydrauliöljyillä ja voiteluaineilla 

on mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

 

Vedessä olevat 

kontaminantit, kuten PFOS ja 

PFOA 

 

C Vähäinen Kohtalainen 2 Murskaus- ja puhdistusprosessissa 

käytetään laadultaan asianmukaista vettä. 

Rehun valmistuksessa 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 

mukaan on käytettävä 

sopivanlaatuista vettä. 

  

Puhdistusaineet ja 

boilereissa käytettävät 

kemikaalit 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Puhdistusaineet ja höyry pääsevät 

(käytettäessä boilerikemikaaleja) 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Tuotantojärjestelmässä 

käytettävät puhdistusaineet on 

huuhdeltava. 

Puhdistusaineiden ja 

boilerikemikaalien on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

Laitteistosta peräisin olevat C Kohtalainen Suuri 4 Muut kuin FEDIOLin jäsenet saattavat yhä FEDIOLin ruokaöljyjen 

kuumentamista käsittelyn 

Käytä kuumentamiseen 
kuumaa vettä tai höyryä. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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lämmitysnesteet 

 

käyttää termisiä lämmitysnesteitä. aikana koskevien 

menettelyohjeiden mukaan 

termisten lämmitysnesteiden 

käyttö ei ole sallittu. 

Muutoin on varmistettava 
valvontatoimella, että tuotteen 
kontaminoituminen termisellä 
lämmitysnesteellä vältetään. 

  

 3. 
Puhdistus  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Valmistuksen apuaineista 

(emäsliuoksesta, hapoista) 

peräisin olevat  

kontaminantit, kuten 

natriumhydroksidin 

elohopea. 

C Vähäinen Suuri 3 Valmistuksen apuaineet 

joutuvat kosketuksiin 

tuotteen kanssa. 

 Suoraan öljyn kanssa kosketuksiin 

joutuvien valmistuksen apuaineiden on 

oltava elintarvikelaatuisia tai 

elintarvikekäyttöön tarkoitettuja. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Puhdistetun palmuöljyn ja palmunydinöljyn tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Valkaisusavesta peräisin 

oleva dioksiini 

C Vähäinen Suuri 3 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde 

öljyn puhdistuksen aikana. 

Valkaisusavea annostellaan 

puhdistuksen aikana kuitenkin 

vain 1–3 %. Dioksiini haihtuu 

osittain tislauksen aikana. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL on laatinut 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen Kohtalainen 2  Torjunta-ainejäämien 

säännöllinen valvonta osoittaa, 

että näitä jäämiä on harvoin 

raa'assa palmuöljyssä, ja jos niitä 

on, pitoisuus on aina 

lakisääteisten rajojen mukainen. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. FEDIOLin kannanoton 

(11SAF181) mukaan sen 

perusteella, että palmuhedelmien 

öljypitoisuus on keskimäärin 50–55 

prosenttia ja palmunytimien 

pitoisuus on keskimäärin 45 

prosenttia, palmuöljyn ja 

palmunydinöljyn MRL-arvon 

määrittämisessä on käytettävä 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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jalostuskerrointa 2. 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa palmuöljyssä tai 

palmunydinöljyssä, on kuitenkin 

erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

  

Mikrobiologinen 

kontaminaatio 

 

B Vähäinen Kohtalainen 2 Puhdistettujen öljyjen 

kosteuspitoisuus (esimerkiksi 

vesiaktiivisuus) on liian pieni, 

jotta bakteerit kasvaisivat niissä. 

   

Vierasesineet, kuten lasi, 

puu, metallit jne. 

P Kohtalainen Kohtalainen 3   Noudata hygieenisiä käytäntöjä 

(esimerkiksi suljettuja 

järjestelmiä) ja käytä suodattimia 

ennen lastaamista. 
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 3.2 

Fysikaalinen puhdistus: palmun ja palmunytimen 

rasvahappotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

         

Dioksiini C Kohtalainen Suuri 4 Mahdollisia 

dioksiinikontaminaation 

lähteitä 

ovat ympäristölaskeuma 

ja valkaisusavi. Tämä dioksiini 

voi siirtyä rasvahappotisleisiin 

fysikaalisen puhdistuksen 

aikana. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja dioksiininkaltaisten 

PCB-aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, 

jotka sisältävät lakisääteisen rajan 

ylittävän määrän haitallista ainetta, ei 

saa sekoittaa laimentamista varten 

samojen tai muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa 

(direktiivi 2002/32/EY). 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, 

jolla muutetaan rehuhygieniaa 

koskevista vaatimuksista annettua 

asetusta (EY) N:o 183/2005, kaikki 

rehua varten tarkoitettujen 

rasvahappotisleiden erät on testattava 

dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat menettelyohjeet , 

joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-

Tätä riskiä voidaan 

hallita 

- vapauttamalla erä 

positiivisesti 

- suodattamalla dioksiini 

aktiivihiilikäsittelyllä. 

 

 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

EFISCin opas – öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen puhdistuksesta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistusta koskeva alakohtainen viiteasiakirja 

 128 

Rehu 
Palmu- ja palmunydinöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen Kohtalainen 2  Torjunta-ainejäämien 

säännöllinen valvonta 

osoittaa, että näitä jäämiä on 

harvoin raa'assa 

palmuöljyssä, ja jos niitä on, 

pitoisuus on aina 

lakisääteisten rajojen 

mukainen. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen mukaan 

jalostus-/konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, kunhan 

rehun turvallisuus on varmistettu. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Vähäinen Suuri 3 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa palmuöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

Tuotetta, joka ei ole raja-

arvojen mukainen, ei saa 

käyttää rehuaineiden 

valmistuksessa. 

 

PAH-yhdisteet 

palmunydinrasvahappotisle

issä 

C Suuri Kohtalainen 4 Kevyet PAH-yhdisteet 

konsentroituvat 

rasvahappotisleisiin 

hajunpoiston aikana. Jos 

aktiivihiiltä on lisätty, raskaat 

PAH-yhdisteet poistetaan. 

 Tuotetta, joka ei ole raja-

arvojen mukainen, ei saa 

käyttää rehuaineiden 

valmistuksessa. 

GMP+ International 

on määrittänyt 

palmunydinöljyn 

neljälle PAH-

yhdisteelle, jotka 

ovat 

bentso(a)pyreeni, 

bentso(a)antraseeni, 

bentso(b)fluoranteeni 

ja kryseeni, raja-

arvoksi 400 mg/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

määrittänyt 

bentso(a)pyreenin 

raja-arvoksi rehuissa 

käytettäville rasvoille 

50 mg/kg. 
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 3.3 

Kemiallinen puhdistus: Palmusta ja palmunytimestä saatavien 

(hajunpoistotisleettömien) saippuasaostumien ja happamien 

öljyjen tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen Kohtalainen 2  Torjunta-ainejäämien 

säännöllinen valvonta 

osoittaa, että näitä jäämiä on 

harvoin raa'assa 

palmuöljyssä, ja jos niitä on, 

pitoisuus on aina 

lakisääteisten rajojen 

mukainen. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen mukaan 

jalostus-/konsentraatiokertoimen 

käyttö on sallittua prosessoitujen 

tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan rehun 

turvallisuus on varmistettu. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa palmuöljyssä tai 

palmunydinöljyssä, on 

kuitenkin erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

  

Dioksiini C Erittäin pieni Suuri 2 FEDIOLin 

saippuointisaostumien 

tuotantoon liittyvää 

murskausta ja puhdistusta 

(asiakirjaviite 12SAF183) 

koskevan tiedotteen mukaan 

saippuointisaostumien 

öljyliukoisten kontaminanttien 

pitoisuus vastaa niiden 

pitoisuutta raakaöljyissä.  

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 

mukaan, jolla muutetaan 

rehuhygieniaa koskevista 

vaatimuksista annettua asetusta (EY) 

N:o 183/2005, kaikki rehua varten 

tarkoitettujen saippuointisaostumien 

ja happamien öljyjen erät on 

testattava dioksiinien ja dioksiinin 

kaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismäärän osalta.  
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 3.4 

Kemiallinen puhdistus: palmusta ja palmunytimestä 

saatavien hajunpoistotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE 

HUOMAUTUKS

ET  

         

Dioksiini C Suuri Suuri 4 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde 

öljyn puhdistuksen aikana. 

Kemiallisen puhdistuksen 

aikana dioksiinit 

konsentroituvat 

hajunpoistotisleisiin. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja dioksiininkaltaisten 

PCB-aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, 

jotka sisältävät lakisääteisen rajan 

ylittävän määrän haitallista ainetta, ei 

saa sekoittaa laimentamista varten 

samojen tai muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa 

(direktiivi 2002/32/EY). 

 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, 

jolla muutetaan rehuhygieniaa 

koskevista vaatimuksista annettua 

asetusta (EY) N:o 183/2005, kaikki 

rehua varten tarkoitettujen 

hajunpoistotisleiden erät on testattava 

dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

 

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat menettelyohjeet , 

Kemiallisesta puhdistuksesta 

peräisin olevien hajunpoistotisleiden 

käyttö rehussa on kielletty, ellei niitä 

ole käsitelty siten, että 

dioksiinipitoisuuden voidaan 

varmistaa vastaavan haitallisista 

aineista annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-arvoja 

(ks. myös FEDIOLin tiedote rehussa 

käyttöä varten käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, asiakirjaviite 

12SAF196). 

 

Sellaisista eräpuhdistusprosesseista 

saatuja rasvatuotteita, joissa 

fysikaaliset ja kemialliset 

puhdistusvaiheet on yhdistetty 

yhteen ja samaan laitteistoon, 

voidaan käyttää rehun 

valmistukseen, kunhan saatavilla on 

analyysiin perustuva todiste siitä, 

että tuotteet ovat dioksiini- ja 

torjunta-ainejäämiä koskevien raja-

arvojen mukaisia. 

 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen Kohtalainen 3  Torjunta-ainejäämien 

säännöllinen valvonta 

osoittaa, että näitä jäämiä on 

harvoin raa'assa 

palmuöljyssä, ja jos niitä on, 

pitoisuus on aina 

lakisääteisten rajojen 

mukainen. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen mukaan 

jalostus-/konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, kunhan 

rehun turvallisuus on varmistettu. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Kohtalainen Suuri 4 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa palmuöljyssä tai 

palmunydinöljyssä, on 

kuitenkin hyvin pieni, mutta ne 

konsentroituvat tisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

Kemiallisesta puhdistuksesta 

peräisin olevien hajunpoistotisleiden 

käyttö rehussa on kielletty, ellei niitä 

ole käsitelty siten, että torjunta-

ainejäämäpitoisuuden voidaan 

varmistaa vastaavan haitallisista 

aineista annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-arvoja 

(ks. myös FEDIOLin tiedote rehussa 

käyttöä varten käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, asiakirjaviite 

12SAF196). 

 

Palmunytimestä saatavissa 

hajunpoistotisleissä olevat 

PAH-yhdisteet 

C Suuri Kohtalainen 4 Kevyet PAH-yhdisteet 

konsentroituvat 

hajunpoistotisleisiin 

hajunpoiston aikana. Jos 

aktiivihiiltä on lisätty, raskaat 

PAH-yhdisteet poistetaan. 

 Tuotetta, joka ei ole raja-arvojen 

mukainen, ei saa käyttää 

rehuaineiden valmistuksessa. 

GMP+ 
International 
on määrittänyt 
palmunydinöljy
n neljälle PAH-
yhdisteelle, 
jotka ovat 
bentso(a)pyre
eni, 
bentso(a)antra
seeni, 
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bentso(b)fluor
anteeni ja 
kryseeni, raja-
arvoksi 400 
mg/kg. 
OVOCOM 
(GMP) on 
määrittänyt 
bentso(a)pyre
enin raja-
arvoksi 
rehuissa 
käytettäville 
rasvoille 50 
mg/kg. 

 

 4. 

Raa'an ja puhdistetun öljyn pilkkominen vedellä, lämmöllä ja 

paineella ja sen jälkeinen puhtaiden rasvahappojen ja 

glyseriinin tuotanto fraktionaalisella tislauksella* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Käytetystä valkaisusavesta 

peräisin oleva dioksiini 

C    Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde öljyn 

puhdistuksen aikana. Valkaisusavea 

annostellaan puhdistuksen aikana 

kuitenkin vain 1–3 %. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää 

olevan rehuaineen 

dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 

mukaan, jolla muutetaan 

rehuhygieniaa koskevista 

 Tuotetta, joka ei ole 

raja-arvojen 

mukainen, ei saa 

käyttää rehuaineiden 

valmistuksessa. 
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vaatimuksista annettua 

asetusta (EY) N:o 183/2005, 

kaikki rehua varten 

tarkoitettujen raa'asta öljystä 

saatujen puhtaiden 

rasvahappojen erät on 

testattava dioksiinien ja 

dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän 

osalta.  

 

FEDIOL on laatinut 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat 

menettelyohjeet , joihin 

sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-

aineiden enimmäisyläraja on 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C    Torjunta-ainejäämien säännöllinen 

valvonta osoittaa, että näitä jäämiä on 

harvoin raa'assa palmuöljyssä, ja jos niitä 

on, pitoisuus on aina lakisääteisten rajojen 

mukainen. 

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen 

käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C    Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi olla 

ympäristössä. Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa palmuöljyssä tai 

palmunydinöljyssä, on kuitenkin erittäin 

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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pieni.  

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 

 

 

 5. Palmurasvahappotisleiden hydraus  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Nikkeli  C Vähäinen Suuri 3 Öljytuotteiden hydraamisessa 

(kovettamisessa) käytetään 

nikkeliä katalyyttinä.  

 Suoraan öljyn kanssa kosketuksiin joutuvien 

valmistuksen apuaineiden on oltava 

elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tai 

elintarvikelaatuisia. 

Suodata kovetettu öljy. 

 

FEDIOLin jäsenten 

tuottamien kovetettujen 

öljytuotteiden 

nikkelipitoisuus on reilusti 

alle 20 ppm. 

Dioksiiniyhdisteet ovat 

muuttuneet 

myrkyllisemmiksi 

C Kohtalainen Suuri 4 Nikkelillä tehtävä hydraus voi 

muuttaa dioksiiniyhdisteitä 

myrkyllisemmiksi. 

Asetuksen (EU) N:o 

225/2012 mukaan, jolla 

muutetaan rehuhygieniaa 

koskevista vaatimuksista 

annettua asetusta (EY) N:o 

183/2005, kaikki rehua varten 

tarkoitettujen hydrattujen 

palmurasvahappotisleiden 

erät on testattava dioksiinien 

ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän 

osalta.  
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A. Hedelmäterttujen ja palmunytimien kuljetus öljytehtaaseen ja 

palmunytimien varastointi* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPI

DE 
HUOMAUTUKSET  

Vierasesineet P    Raaka-aineen seassa voi olla 
vierasesineitä, kuten 
likaisista kuorma-autoista peräisin 
olevia kiviä ja 
lasinsirpaleita, kuolleita jyrsijöitä 
ja puiden 
lehtiä. 

  Kuljetusajoneuvojen 
lastausosastoissa ei saa 
olla edellisten lastien jäämiä ennen 
hedelmäterttujen lastaamista. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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 Uusi 

B-

osa. 

Rehun valmistukseen tarkoitettujen palmuöljyn ja 

palmunydinöljyn sekä niistä johdettujen tuotteiden kuljetus 

säiliöautolla, säiliövaunulla, proomulla tai rannikkoaluksella 

(pois lukien valtamerialus). 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut 
ja proomut  

C Kohtalainen Suuri 4 Säiliöautoja ja proomuja on voitu 

käyttää muiden kuin elintarvikkeiden tai 

rehun kanssa yhteensopivien 

tuotteiden, kuten petrokemian 

tuotteiden, kuljetukseen. 

 Säiliöautoille ja proomuille, 

joita ei ole varattu 

nimenomaan elintarvikkeiden 

tai rehun kuljetukseen, on 

täytynyt tehdä validoitu 

puhdistusmenettely. 

 

- EU:n elintarvikkeiden 

kuljetusta koskevat 

vaatimukset täyttävät 

säiliöautot, säiliökontit, 

säiliövaunut ja proomut 

C Vähäinen Suuri 3 Suurin osa kasviöljyistä kuljetetaan 

nimenomaan elintarvikkeille 

tarkoitetussa kuljetuksessa. 

Elintarvikehygienia-

asetuksessa (EY) N:o 

852/2004 edellytetään, että 

nestemäisiä elintarvikkeita 

kuljetetaan elintarvikkeille 

tarkoitetuilla säiliöautoilla, 

säiliövaunuilla ja proomuilla. 

 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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- EU:n elintarvikekuljetuksia 

koskevat vaatimukset 

täyttävät säiliörannikkoalukset 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyjä ja rasvoja lyhyitä merimatkoja 

EU:ssa kuljettavien 

säiliörannikkoaluksissa kuljetetun 

välittömästi edeltävän lastin on täytynyt 

olla elintarvike tai jokin tuote direktiivin 

96/3/EY mukaisessa hyväksyttävien 

edeltävien lastien luettelossa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). Sertifioinnista 

vastaavan FOSFAn jäsenen 

myöntämä laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut ja 

proomut 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski sellaisilla 

puhdistusasemilla, joilla puhdistetaan 

sekä rehu- että kemikaalisäiliöitä 

yhdessä paikassa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

Noudata säiliöiden 

puhdistuksessa hyviä 

käytäntöjä. 

 

. 

 

 

 

- Säiliörannikkoalukset C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski, jos rannikkoalusta ei 

käytetä pelkästään rehun tai 

elintarvikkeiden kuljetuksessa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

koskeva sertifikaatti. 

FOSFAn yhdistetty Masters-

sertifikaatti, jonka on 

allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa.  

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitys- tai 

jäähdytysnesteet 

        

- Säiliöautot  C Vähäinen Suuri 3 Käytetään ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja säiliöitä, joita 

lämmitetään moottorin jäähdytysvedellä 

kaksoisseinäjärjestelmässä (ei siis 

kuumennuskierukoilla).  

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

Termisten lämmitysnesteiden 

käyttö 

suoralämmitysjärjestelmissä 

on kielletty. 

 

- Säiliövaunut, säiliöproomut  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

 

 

Säiliövaunujen 

kuumennuskierukoiden on 

oltava ruostumatonta terästä. 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

 

 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Säiliörannikkoalukset 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

3 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Vierasesineet P Kohtalainen Kohtalainen 3   Laatusuunnitelmassa pitää 

edellyttää, että puhdistetut 

öljyt lastataan säiliöautoihin 

katon alla. 

 

Jatkaminen C/P/B Kohtalainen Kohtalainen 3 Näiden öljyjen alkuperämaissa näitä 

öljyjä on väärennetty mineraaliöljyillä 

kuljetuksen yhteydessä. 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

Analysoi kaikki saapuvat erät. 

 

Sovellettava FEDIOLin 

suoraan elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetusta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa koskevista 

työkäytännöistä annettujen 

ohjeiden pakollisia 

vähimmäisvaatimuksia, kuten 

tietoja siitä, missä kuorma-

auto kulloinkin on matkan 

aikana, ja säiliön sinetöinnistä 

(asiakirjaviite 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Palmuöljyn ja palmunydinöljyn varastointi 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Erottamisen puutteesta 

johtuva kontaminoituminen 

(edellisistä lasteista, 

epäasianmukaisista liitoksista, 

jaetusta laitteistosta johtuva 

kontaminaatio) 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta 

sovelletaan terminaaleihin, 

joissa varastoidaan sekä 

kemikaaleja että kasviöljyjä. 

Riski on pienempi, jos 

säiliöterminaalissa 

sovelletaan EU:n luetteloa 

hyväksyttävistä edellisistä 

lasteista, kun kasviöljyjä 

kuljetetaan varastoon 

meriteitse. Riski on pienin 

silloin, kun kasviöljyt 

varastoidaan elintarvikkeiden 

varastointiin tarkoitetuissa 

säiliöissä. 

EU:ssa olevien terminaalien, 

jotka varastoivat 

elintarvikkeisiin käytettäviä 

öljyjä ja rasvoja, on 

noudatettava HACCP-

järjestelmää (asetus (EY) N:o 

852/2004). 

 

 Varastosäiliöiden varaaminen 

elintarvikkeille tai rehuille. 

Muutoin varastosäiliöiden 

osalta on noudatettava 

edellisiä lasteja koskevia EU-

sääntöjä, jotka on määritetty 

merikuljetusta varten 

direktiivissä 96/3/EY. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta 

sovelletaan terminaaleihin, 

joissa varastoidaan sekä 

kemikaaleja että kasviöljyjä. 

Ne voivat kieltäytyä 

käyttämästä puhdistusaineita, 

jotka soveltuvat käytettäviksi 

elintarviketeollisuudessa. 

Euroopan unionissa olevissa 

säiliöterminaaleissa, joissa 

noudatetaan HACCP-

järjestelmää ja joissa 

kasviöljyt ja kemikaalit 

varastoidaan erikseen, 

vääränlaisten 

puhdistusaineiden käytön 

todennäköisyys on hyvin 

 Puhdistusaineiden on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 
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pieni. 

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät 

liuottimet, joita voi päätyä 

myös rasvahappotisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja säiliöitä, 

älä syötä rasvahappotisleitä. 

 

Viallisesta laitteistosta 

peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä 

voidaan silti käyttää. Koska 

varastoinnin aikana 

lämmityksessä käytetään 

kuitenkin melko alhaisia 

lämpötiloja, todennäköisyys, 

että lämmitysnesteitä vuotaisi 

tuotteeseen, on kuitenkin 

pieni. 

 Jos lämmitysnesteitä on 

käytetty, varastoyrityksen on 

toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Lisäaineiden virheellinen 

käyttö 

C Vähäinen Suuri 3 Ruokaöljylle sallittujen 

lisäaineiden käyttö rehun 

valmistukseen tarkoitettuun 

öljyyn – tai päinvastoin –, kun 

niitä ei välttämättä ole 

hyväksytty tähän käyttöön. 

 Sovi selkeät määritykset 

lisäaineiden käytölle. 

 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on 

jatkettu mineraaliöljyillä. 

Valvontaa on tehostettu, ja 

todennäköisyys, että 

jatkamista edelleen tapahtuisi, 

on pienentynyt. 
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 D. Palmuöljyn ja palmunydinöljyn kuljetus valtamerialuksella  

VAARA  KAT.  
TODENNÄK

ÖISYYS  
VAKAVUUS  

RISKILUO

KKA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuljetuksesta johtuva 

kontaminaatio 

        

- Säiliöissä tai putkissa 

olevien edellisten lastien 

jäämien aiheuttama 

kontaminaatio 

C Kohtalainen  Kohtalainen 3  Elintarvikekäyttöön tarkoitettuja 

öljyjä ja rasvoja EU:hun kuljettavien 

valtamerialusten osalta ehdoton 

minimivaatimus on se, että 

välittömästi edeltävän lastin on 

täytynyt olla elintarvike tai jokin 

tuote direktiivin 96/3/EY mukaisessa 

hyväksyttävien edeltävien lastien 

luettelossa. 

Direktiivissä 96/3/EY (asetuksesta 

(EY) N:o 852/2004 poiketen) 

edellytetään, että edelliset lastit on 

tarkastettava. 

 

 

FOSFAn sopimusten mukaan 

myyjällä on velvollisuus ilmoittaa 

ostajalle, mitä kolme edeltävää 

lastia ovat olleet öljyjen ja rasvojen 

merikuljetuksen aikana. 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien öljyjen ja 

rasvojen kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan unionissa 

(asiakirjaviite 14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

 

Rehukäyttöön tarkoitettujen öljyjen 

ja rasvojen merikuljetusta ei ole 

säädelty EU:ssa. 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

       Tiettyjen putkistojen käyttö 

lastaukseen ja purkamiseen. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio  

C Vähäinen  Suuri 3 Yleensä merenkulkualan yritykset 

noudattavat hyviä käytäntöjä. 

 Tarkasta laivan lokikirja.   

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät 

liuottimet, joita voi päätyä myös 

rasvahappotisleisiin puhdistuksen 

aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja säiliöitä, 

älä syötä rasvahappotisleitä. 

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen 

aikana lämmityksessä käytetään 

kuitenkin melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että 

lämmitysnesteitä vuotaisi 

tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien öljyjen ja 

rasvojen kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan unionissa 

(mukaan luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Irtopumpuista peräisin 

olevat hydrauliöljyt 

C Vähäinen Suuri 3 Irtopumpuista peräisin olevat 

hydrauliöljyt voivat olla myrkyllisiä. 

 Irtopumpun käyttö selvästi 

erillään pumpun 

hydraulimoottorista. Jos tämä 

ei ole mahdollista, on 

käytettävä elintarvikelaatuisia 

hydrauliöljyjä. 

Suoraan pumppuun liitetyistä 

hydraulimoottoreista voi tulla ei-

toivottuja hydrauliöljyvuotoja 

kasviöljyyn sinetin 

rikkoutumisen yhteydessä. 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on 

tehostettu, ja todennäköisyys, että 

jatkamista edelleen tapahtuisi, on 

pienentynyt. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 
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4.1) Puhdistetun öljyn tuotanto 

Puhdistetun öljyn tuotanto 

4.2) Rasvahappotisleiden 
tuotanto 

4.4) Hajunpoistotisleiden tuotanto 

Happamien öljyjen tuotanto 

4.3) Happamien öljyjen tuotanto 

4) Puhdistus 

Puhdistettu 

kookosöljy 

Kookosrasvahappo–

tisleet 

Kookoshajunpoisto–

tisleet 

Happamat öljyt 

kookoksesta 

EU:N 

REHUTEOLLISUUS 

Suluissa olevat merkit tarkoittavat seuraavilla sivuilla olevia tietoja 

EU:n 
ulkopuolella 

EU:n sisällä 

Vuokaavio rehunvalmistukseen tarkoitettujen kookosöljytuotteiden tuotantoketjusta  

EU:ssa 

(2) Kookospähkinöiden viljely 

       

Kookospähkinät 

2) Kopran kuivaaminen alkutuotannossa 

Kuivattu kopra 

A) Kopran varastointi ja kuljetus 

3) Kopran puristus 

3.1) Raa'an kookosöljyn tuotanto 

Raaka 

kookosöljy B) Kuljetus Varastointi 

B) Kuljetus Varastointi 

B) Kuljetus 

Sekoittami

nen 

C) 

Varastointi 

B) Kuljetus 

D) Kuljetus 

valtamerialuksella 
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 

9. Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 1. Kookospähkinöiden viljely* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C    Kookosöljyä vievissä maissa 

(Filippiinit, Indonesia ja muut 

maat) on käytössä 

positiiviluettelot viljelyn aikana 

käytettäville torjunta-aineille, 

joista jotkin aineet saattavat 

olla ristiriidassa EU:n torjunta-

ainejäämiä koskevan 

lainsäädännön kanssa. Tähän 

mennessä kookosöljyssä ei 

ole havaittu torjunta-

ainejäämiä.  

Asetuksessa (EY) N:o 

396/2005 kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

liitteissä annettuja MRL-

arvoja. Asetuksen (EY) N:o 

178/2006 liitteessä I luetellaan 

ne elintarvike- ja rehutuotteet, 

joihin torjunta-ainejäämien 

raja-arvoja sovelletaan. 

Asetuksen (EY) N:o 149/2008 

liitteissä II, III ja IV 

määritetään liitteessä I 

lueteltuja tuotteita koskevat 

MRL-arvot.  

  

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 2. Kopran kuivaaminen alkutuotannossa* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPI

DE 
HUOMAUTUKSET  

Kuivaamisesta johtuvat 

kontaminantit 

        

- PAH-yhdisteet C    Viljelyksillä kopraa kuivataan 

avotulella, joka on kopran 

PAH-kontaminaation lähde. 

  PAH-kontaminaatio voidaan estää 

kuivaamalla kopra auringossa tai 

epäsuorasti lämmönvaihtimilla (joiden 

yhteydessä on vältettävä kopran 

kontaminoituminen pakokaasuilla). 

JECFA (FAO:n ja WHO:n yhteinen 

elintarvikelisäaineita käsittelevä 

asiantuntijakomitea) suosittelee suoran 

kuivaamisen vaihtamista epäsuoraan 

kuivaamiseen. Suoran kuumennuksen 

osalta hyvässä tuotantotavassa 

suositellaan, ettei suoran kuivaamisen 

polttoaineena käytetä jätetuotteita. 

Lämpötilaa ja aikaa on valvottava PAH-

yhdisteiden muodostumisen 

välttämiseksi. Laitteisto on pidettävä 

puhtaana, ja sitä on huollettava hyvin. 

- dioksiini C    Viljelyksillä kopraa kuivataan 

avotulella, joka on kopran 

dioksiinikontaminaation lähde. 

Dioksiini- ja 

dioksiininkaltaisen PCB-

kontaminaation ehkäisyä 

ja vähentämistä 

elintarvikkeissa ja rehuissa 

koskevat menettelyohjeet 

(Codex CAC/RCP 62-

2006). 

 Suoran kuivaamisen polttoaineena ei 

saa käyttää jätetuotteita. 

- mineraaliöljy C    Tienvarsilla kuivattavaan 

kopraan voi kertyä vuotanutta 
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mineraaliöljyä.  

- Aflatoksiinit C    Aflatoksiineja voi muodostua, 

jos kopra ei ole tarpeeksi 

kuivaa.  

Direktiivissä 2002/32/EY on 

asetettu aflatoksiini B1:n raja-

arvoksi koprassa ja siitä 

johdetuissa tuotteissa 0,02 

mg/kg (sellaisen tuotteen 

perusteella, jonka 

kosteuspitoisuus on 12 

prosenttia). 

 FEDIOL kehottaa kuivaamaan kopraa 

auringossa tai (mieluiten) epäsuoralla 

kuivausmenetelmällä, kunnes 

kosteuspitoisuus on enintään kuusi 

prosenttia.  

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 
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 3. Koprauutteen puristaminen* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Heksaanista peräisin olevat 

myrkylliset yhdisteet 

C    Joissakin kookosöljytehtaissa 

käytetään heksaania 

raakaöljyn uuttoliuottimena. 

Teollisuudessa käytettävä 

heksaani voi sisältää 

myrkyllisiä yhdisteitä.  

Direktiivissä 88/344/ETY 

säädetään heksaanin käyttöä 

elintarvikkeiden tuotannossa 

koskevat puhtauskriteerit. 

 Öljyn uuttamisessa 

käytettävän heksaanin on 

oltava elintarvikelaatuista. 

Viallisesta laitteistosta 

peräisin olevat hydrauliöljyt 

tai voiteluaineet 

C    Hydrauliöljyt ja voiteluaineet 

saattavat sisältää myrkyllisiä 

yhdisteitä. 

  Tuotteen kontaminoitumista 

muilla kuin 

elintarvikelaatuisilla 

hydrauliöljyillä tai 

voiteluaineilla on ehdottomasti 

vältettävä, esimerkiksi 

merkitsemällä muistiin 

käytetyt määrät. 

Tuotteen elintarvikelaatuisilla 

hydrauliöljyillä ja 

voiteluaineilla 

kontaminoitumisen riski on 

pidettävä mahdollisimman 

pienenä.  

Vierasesineet P    Vierasesineitä voi olla.   Käytössä on oltava 

vierasesineiden poistoon 

tarkoitettu menetelmä. 

Jäteveden rasvaloukuista 

peräisin olevan 

kontaminoituneen rasvan 

kierrätys  

C    Jätevesi voi olla kemiallisesti 

kontaminoitunutta. 

  Jäteveden rasvaloukuista 

peräisin olevaa rasvaa ei saa 

käyttää elintarvikkeisiin eikä 

rehuun liittyvässä toiminnassa 

paitsi silloin, jos käytössä on 

nimenomaan prosessiveden 

käsittelyyn tarkoitetut 
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rasvaloukut. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja osion d) Riskianalyysi kohdasta 2.3.  
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 3.1 Raa'an kookosöljyn tuotanto* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄ

KÖISYYS  
VAKAVUUS  RISKILUOKKA  PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Polysykliset aromaattiset 

hiilivedyt 

C    PAH-yhdisteiden konsentroituminen raa'assa 

kookosöljyssä kopran puristamisen aikana. 

FOSFAlla on erilliset määrärajat 

raa'alle kookosöljylle, jonka BaP-

pitoisuus ylittää 50 μg/kg. 

 GMP+ International on 

määrittänyt kookosöljyn 

osalta neljälle PAH-

yhdisteelle, jotka ovat 

bentso(a)pyreeni, 

bentso(a)antraseeni, 

bentso(b)fluoranteeni ja 

kryseeni, raja-arvoksi 400 

mg/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

määrittänyt 

bentso(a)pyreenin raja-

arvoksi rehuissa 

käytettäville rasvoille 50 

mg/kg. 

Dioksiini C    Kopran suora kuivaus on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde.  

  Valvontatiedot osoittavat, 

että kookosöljyn osalta on 

riski, että dioksiinipitoisuus 

ylittää tämän kontaminantin 

lakisääteiset raja-arvot 

rehussa, mutta tähän 

vaikuttaa kookosöljyn 

alkuperä.  

Mineraaliöljyt C    Maanteiden varsilla kuivattavaan kopraan voi 

kertyä vuotanutta dieseliä, joka konsentroituu 

raakaöljyssä sen puristamisen aikana. 

  Alankomaiden hyvää 

tuotantotapaa koskevissa 

vaatimuksissa C(10–40):n 

pitoisuudeksi öljyissä ja 

rasvoissa on asetettu 400 

mg/kg. 
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Aflatoksiinit C    Aflatoksiineja voi muodostua, jos 

riittämättömästi kuivattua kopraa 

varastoidaan usean päivän ajan. Varastoinnin 

ja kuljetuksen aikaiset sateet kiihdyttävät 

aflatoksiinien muodostumista. Niitä voi kertyä 

jonkin verran myös raakaan kookosöljyyn 

kopran puristamisen aikana. 

   

MRL-arvon ylittävät 

rikkakasvi-, hyönteis-, sieni- 

tai rotanmyrkkyjäämät 

C    Raa'assa kookosöljyssä on havaittu torjunta-

aineiden jäämiä.  

Asetuksessa (EY) N:o 396/2005 

kielletään sellaisten 

hyödykkeiden liikkeeseen 

laskeminen, jotka eivät täytä 

liitteissä annettuja MRL-arvoja. 

Tämän asetuksen mukaan 

jalostus-/konsentraatiokertoimen 

käyttö on sallittua prosessoitujen 

tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan 

elintarviketurvallisuus on 

varmistettu. FEDIOLin 

kannanotossa (11SAF181) 

katsotaan, että 

kookospähkinöiden 

keskimääräisen öljypitoisuuden 

(20 prosenttia) perusteella 

kookosöljyn MRL-arvon 

määrittämisessä  

on käytettävä jalostuskerrointa 5. 

  

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja osion d) Riskianalyysi kohdasta 2.3. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Palvelut: kookosöljyn puhdistus ja käsittely  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖISY

YS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT 

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Laitteistosta peräisin olevat 

hydrauliöljyt tai 

voiteluaineet 

C Vähäinen Suuri 3 Hydrauliöljyt ja voiteluaineet saattavat 

sisältää myrkyllisiä yhdisteitä. 

 Perusedellytysohjelmassa on 

varmistettava, että tuotteen 

kontaminoituminen ei-

elintarvikelaatuisilla 

hydrauliöljyillä tai 

voiteluaineilla vältetään ja että 

tuotteen kontaminoituminen 

elintarvikelaatuisille 

hydrauliöljyillä ja voiteluaineilla 

on mahdollisimman vähäistä. 

Perusedellytysohjelmaan voi 

sisältyä käytettyjen määrien 

kirjaaminen. 

 

Vedessä olevat 

kontaminantit, kuten PFOS 

ja PFOA 

 

C Vähäinen Kohtalainen 2 Murskaus- ja puhdistusprosessissa 

käytetään laadultaan asianmukaista vettä. 

Rehun valmistuksessa 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 

mukaan on käytettävä 

sopivanlaatuista vettä. 

  

Puhdistusaineet ja 

boilereissa käytettävät 

kemikaalit 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Puhdistusaineet ja höyry pääsevät 

(käytettäessä boilerikemikaaleja) 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Tuotantojärjestelmässä 

käytettävät puhdistusaineet on 

huuhdeltava. 

Puhdistusaineiden ja 

boilerikemikaalien on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 

 

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

 

C Kohtalainen Suuri 4 Muut kuin FEDIOLin jäsenet saattavat yhä 

käyttää termisiä lämmitysnesteitä. 

FEDIOLin ruokaöljyjen 

kuumentamista käsittelyn 

aikana koskevien 

menettelyohjeiden mukaan 

termisten lämmitysnesteiden 

Käytä kuumentamiseen 

kuumaa vettä tai höyryä. 

Muutoin on varmistettava 

valvontatoimella, että tuotteen 

kontaminoituminen termisellä 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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käyttö ei ole sallittu. lämmitysnesteellä vältetään. 

  

 4. Jauhaminen 

VAARA  KAT.  
TODENNÄK

ÖISYYS  
VAKAVUUS  RISKILUOKKA  PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Valmistuksen 

apuaineista 

(emäsliuoksesta, 

hapoista) peräisin 

olevat 

kontaminantit, kuten 

natriumhydroksidin 

elohopea. 

C Vähäinen Suuri 3 Valmistuksen apuaineet joutuvat 

kosketuksiin tuotteen kanssa. 

 Suoraan öljyn kanssa kosketuksiin 

joutuvien valmistuksen apuaineiden on 

oltava elintarvikelaatuisia tai 

elintarvikekäyttöön tarkoitettuja. 
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 4.1 Puhdistetun kookosöljyn tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Polysykliset aromaattiset 

hiilivedyt 

C Suuri Kohtalainen 4 Raaka kookosöljy voi olla erittäin 

voimakkaasti PAH-yhdisteillä 

kontaminoitunutta puutteellisten 

kuivauskäytäntöjen vuoksi. 

Asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 BaP-

pitoisuuden raja-arvoksi öljyille ja 

rasvoille, jotka on tarkoitettu suoraan 

ihmisten kulutukseen tai käytettäväksi 

aineosana ruoanvalmistuksessa, on 

asetettu 2,0 μg/kg. 

Lisätyn aktiivihiilen määrän ja 

hajunpoistoprosessin 

tehon on oltava riittävät sekä 

raskaiden että kevyiden PAH-

yhdisteiden poistamiseksi. 

GMP+ International on 

määrittänyt kookosöljyn 

osalta neljälle PAH-

yhdisteelle, jotka ovat 

bentso(a)pyreeni, 

bentso(a)antraseeni, 

bentso(b)fluoranteeni ja 

kryseeni, raja-arvoksi 

400 mg/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

määrittänyt 

bentso(a)pyreenin raja-

arvoksi rehuissa 

käytettäville rasvoille 50 

mg/kg. 

Dioksiini ja dioksiinin 

kaltaiset PCB-yhdisteet 

C Vähäinen Suuri 3 Mahdollinen öljyn 

dioksiinikontaminaation lähde on 

kopran kuivaus ja valkaisusavi. 

Papua-Uudesta-Guineasta peräisin 

olevaan raakaan kookosöljyyn on 

todettu liittyvän suuri 

dioksiinikontaminaation riski. 

Valkaisusaven annostus 

puhdistuksen aikana on vain 1–3 %. 

Dioksiini haihtuu osittain tislauksen 

aikana. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla 

kasvitieteellistä alkuperää olevan 

rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi on 

rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). Dioksiinin ja dioksiininkaltaisten 

PCB-aineiden kokonaismääräksi on 

rajattu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven 

ostoehtoja koskevat menettelyohjeet , 

joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Valkaisusavea on ostettava 

toimittajilta, jotka täyttävät 

FEDIOLin öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja 

koskevissa menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Kookosöljyssä on havaittu torjunta-

aineiden jäämiä. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on 

säädetty asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen mukaan 

jalostus-/konsentraatiokertoimen käyttö 

on sallittua prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, kunhan 

rehun turvallisuus on varmistettu. 

Tämän asetuksen mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden 

hyväksyttyjen torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan 

elintarviketurvallisuus on varmistettu. 

FEDIOLin kannanotossa (11SAF181) 

katsotaan, että kookospähkinöiden 

keskimääräisen öljypitoisuuden (20 

prosenttia) perusteella kookosöljyn 

MRL-arvon määrittämisessä  

on käytettävä jalostuskerrointa 5. 

Tarkasta saapuva raaka 

kookosöljy tai puhdistettu öljy. 

 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa kookosöljyssä, on kuitenkin 

erittäin pieni.  

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan 

raja-arvot useille rehussa oleville 

torjunta-ainejäämille. 

  

Aflatoksiinit 

 

 

C Erittäin pieni Suuri 2 Raaka kookosöljy voi olla 

kontaminoitunutta 

aflatoksiinijäämillä.  

Direktiivissä 2002/32/EY on asetettu 

aflatoksiini B1:n raja-arvoksi koprassa 

ja siitä johdetuissa tuotteissa 0,02 

mg/kg (sellaisen tuotteen perusteella, 

jonka kosteuspitoisuus on 12 

prosenttia). 

Validoi aflatoksiinien poiston 

puhdistusprosessi. 

Aflatoksiinit häviävät 

normaaleissa 

puhdistusolosuhteissa.  

Vierasesineet  P Kohtalainen Kohtalainen 3 Vierasesineitä voi olla.  Noudata hygieenisiä 

käytäntöjä (esimerkiksi 

suljettuja järjestelmiä) ja käytä 

suodattimia ennen 

lastaamista. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 4.2 Fysikaalinen puhdistus: kookosrasvahappotisleiden tuotanto  

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILU

OKKA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

PAH C Suuri Kohtalainen 4 Kevyet PAH-yhdisteet konsentroituvat 

rasvahappotisleisiin hajunpoiston 

aikana. Jos aktiivihiiltä on lisätty, 

raskaat PAH-yhdisteet poistetaan. 

 Tuotetta, joka ei ole 

raja-arvojen mukainen, 

ei saa käyttää 

rehuaineiden 

valmistuksessa. 

GMP+ International 

on määrittänyt 

kookosöljyn osalta 

neljälle PAH-

yhdisteelle, jotka ovat 

bentso(a)pyreeni, 

bentso(a)antraseeni, 

bentso(b)fluoranteeni 

ja kryseeni, raja-

arvoksi 400 mg/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

määrittänyt 

bentso(a)pyreenin 

raja-arvoksi rehuissa 

käytettäville rasvoille 

50 mg/kg. 

Dioksiini  C Suuri Suuri 4 Kopran kuivaus ja valkaisusavi ovat 

mahdollisia dioksiinikontaminaation 

lähteitä. Papua-Uudesta-Guineasta 

peräisin olevaan raakaan kookosöljyyn 

on todettu liittyvän suuri 

dioksiinikontaminaation riski. 

Valkaisusaven annostus puhdistuksen 

aikana on vain 1–3 %. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla kasvitieteellistä 

alkuperää olevan rehuaineen dioksiinipitoisuudeksi 

on rajattu 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). 

Dioksiinin ja dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, jotka 

sisältävät lakisääteisen rajan ylittävän määrän 

haitallista ainetta, ei saa sekoittaa laimentamista 

varten samojen tai muiden eläinten rehuksi 

tarkoitettujen tuotteiden kanssa (direktiivi 

2002/32/EY). 

Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, jolla 

muutetaan rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 

Hajunpoistotisle-erien 

vaatimustenmukaisuud

en vahvistaminen tai 

aktiivihiilikäsittely 

dioksiinin 

suodattamiseksi.  

 

Valkaisusavea on 

ostettava toimittajilta, 

jotka täyttävät 

FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven 
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annettua asetusta (EY) N:o 183/2005, kaikki rehua 

varten tarkoitettujen rasvahappotisleiden erät on 

testattava dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen tarkoitetun 

tuoreen valkaisusaven ostoehtoja koskevat 

menettelyohjeet , joihin sisältyvä dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden enimmäisyläraja 

on 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

ostoehtoja koskevissa 

menettelyohjeissa 

luetellut määritykset. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Raa'assa kookosöljyssä on havaittu 
torjunta-ainejäämiä 

(klooripyrifossietyyliä, malationia). 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-/konsentraatioikertoimen käyttö on 

sallittua prosessoitujen tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

Tarkasta saapuva 

raaka kookosöljy tai 

rasvahappotisle. 

 

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Vähäinen Suuri 3 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita voi 

olla ympäristössä. Todennäköisyys, 

että niitä olisi raa'assa kookosöljyssä, 

on kuitenkin hyvin pieni, mutta ne 

konsentroituvat rasvahappotisleisiin 

fysikaalisen puhdistuksen aikana. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan raja-arvot 

useille rehussa oleville torjunta-ainejäämille. 

Tuotetta, joka ei ole 

raja-arvojen mukainen, 

ei saa käyttää 

rehuaineiden 

valmistuksessa. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3. 

Kemiallinen puhdistus: hajunpoistotisleettömien 
saippuointisaostumien ja happamien öljyjen tuotanto 
kookoksesta 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Polysykliset aromaattiset 

hiilivedyt 

 

C Suuri Kohtalainen 4 Kemiallisen puhdistuksen 

aikana rasvahappojen PAH-

pitoisuuden oletetaan olevan 

sama kuin raa'an kookosöljyn.  

 Tuotetta, joka ei ole raja-

arvojen mukainen, ei saa 

käyttää rehuaineiden 

valmistuksessa. 

GMP+ International on 

määrittänyt kookosöljyn osalta 

neljälle PAH-yhdisteelle, jotka 

ovat bentso(a)pyreeni, 

bentso(a)antraseeni, 

bentso(b)fluoranteeni ja 

kryseeni, raja-arvoksi 400 

mg/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

määrittänyt bentso(a)pyreenin 

raja-arvoksi rehuissa 

käytettäville rasvoille 50 

mg/kg. 

Torjunta-ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, hyönteis-, 

sieni- tai rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä ylittää MRL-

arvon). 

C Vähäinen Kohtalainen 2 Tähän mennessä raa'assa 

kookosöljyssä ei ole havaittu 

torjunta-ainejäämiä. 

Torjunta-ainejäämien raja-

arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 

396/2005. Tämän asetuksen 

mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen 

käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden 

torjunta-aineiden yhteydessä, 

kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

  

Haitallisista aineista 

rehuissa annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY 

luetellut torjunta-ainejäämät 

C Erittäin pieni Suuri 2 Joitakin kiellettyjä torjunta-

aineita voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä 

olisi raa'assa kookosöljyssä, 

Direktiivissä 2002/32/EY 

asetetaan raja-arvot useille 

rehussa oleville torjunta-

ainejäämille. 
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on kuitenkin erittäin pieni.  

Aflatoksiinit C Vähäinen Suuri 3 Aflatoksiinit poistetaan 

raakaöljyn käsittelyssä 

käytetyn valkaisusaven ja 

aktiivihiilen avulla.  

Aflatoksiinit ovat vesiliukoisia. 

Kemiallisen puhdistuksen 

aikana jäjellä olevat 

aflatoksiinit poistetaan öljystä 

ja konsentroituvat 

hajunpoistotisleettömiin. 

Direktiivissä 2002/32/EY on 

asetettu aflatoksiini B1:n raja-

arvoksi koprassa ja siitä 

johdetuissa tuotteissa 0,02 

mg/kg (sellaisen tuotteen 

perusteella, jonka 

kosteuspitoisuus on 12 

prosenttia). 

  

Dioksiini C Suuri Suuri 4 Dioksiinikontaminaatio on 

mahdollinen sen mukaan, 

mikä on raa'an kookosöljyn 

alkuperä.  

 Vaatimustenmukaisuuden 

vahvistaminen. 
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 4.4 Kemiallinen puhdistus: kookoksen hajunpoistotisleiden tuotanto 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILU

OKKA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

         

PAH C Suuri Kohtalainen 4 Kevyet PAH-yhdisteet 

konsentroituvat tisleissä 

hajunpoiston aikana. Jos 

aktiivihiiltä on lisätty, raskaat PAH-

yhdisteet poistetaan. 

 Tuotetta, joka ei ole raja-arvojen 

mukainen, ei saa käyttää rehuaineiden 

valmistuksessa. 

GMP+ International on 

määrittänyt kookosöljyn 

osalta neljälle PAH-

yhdisteelle, jotka ovat 

bentso(a)pyreeni, 

bentso(a)antraseeni, 

bentso(b)fluoranteeni ja 

kryseeni, raja-arvoksi 

400 mg/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

määrittänyt 

bentso(a)pyreenin raja-

arvoksi rehuissa 

käytettäville rasvoille 50 

mg/kg. 

Dioksiini  C Kohtalainen Suuri 4 Valkaisusavi on mahdollinen 

dioksiinikontaminaation lähde öljyn 

puhdistuksen aikana. Kemiallisen 

puhdistuksen aikana dioksiinit 

konsentroituvat 

hajunpoistotisleisiin. 

Direktiivin 2002/32/EY nojalla kasvitieteellistä 

alkuperää olevan rehuaineen 

dioksiinipitoisuudeksi on rajattu 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). Dioksiinin ja 

dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

kokonaismääräksi on rajattu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, jotka 

sisältävät lakisääteisen rajan ylittävän määrän 

haitallista ainetta, ei saa sekoittaa 

laimentamista varten samojen tai muiden 

eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden 

kanssa (direktiivi 2002/32/EY). 

 

Kemiallisesta puhdistuksesta peräisin 

olevien hajunpoistotisleiden käyttö 

rehussa on kielletty, ellei niitä ole 

käsitelty siten, että dioksiinipitoisuuden 

voidaan varmistaa vastaavan 

haitallisista aineista annetussa 

direktiivissä 2002/32/EY asetettuja raja-

arvoja (ks. myös FEDIOLin tiedote 

rehussa käyttöä varten käsitellyistä 

hajunpoistotisleistä, asiakirjaviite 

12SAF196).  

Sellaisista eräpuhdistusprosesseista 

saatuja rasvatuotteita, joissa fysikaaliset 

ja kemialliset puhdistusvaiheet on 
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Asetuksen (EU) N:o 225/2012 mukaan, jolla 

muutetaan rehuhygieniaa koskevista 

vaatimuksista annettua asetusta (EY) N:o 

183/2005, kaikki rehua varten tarkoitettujen 

hajunpoistotisleiden erät on testattava 

dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-

aineiden kokonaismäärän osalta.  

 

FEDIOL on laatinut öljynpuhdistukseen 

tarkoitetun tuoreen valkaisusaven ostoehtoja 

koskevat menettelyohjeet , joihin sisältyvä 

dioksiinin ja dioksiininkaltaisten PCB-aineiden 

enimmäisyläraja on 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

yhdistetty yhteen ja samaan laitteistoon, 

voidaan käyttää rehun valmistukseen, 

kunhan saatavilla on analyysiin 

perustuva todiste siitä, että tuotteet ovat 

dioksiini- ja torjunta-ainejäämiä 

koskevien raja-arvojen mukaisia. 

 

Valkaisusavea on ostettava toimittajilta, 

jotka täyttävät FEDIOLin 

öljynpuhdistukseen tarkoitetun tuoreen 

valkaisusaven ostoehtoja koskevissa 

menettelyohjeissa luetellut määritykset. 

 

Torjunta-

ainejäämien määrä 

ylittää MRL-arvon 

(rikkakasvi-, 

hyönteis-, sieni- tai 

rotanmyrkkyjen 

jäämien määrä 

ylittää MRL-arvon). 

C Vähäinen Kohtalainen 3 Tähän mennessä raa'assa 

kookosöljyssä ei ole havaittu 

torjunta-ainejäämiä. 

Torjunta-ainejäämien raja-arvot on säädetty 

asetuksessa (EY) N:o 396/2005. Tämän 

asetuksen mukaan jalostus-

/konsentraatiokertoimen käyttö on sallittua 

prosessoitujen tuotteiden torjunta-aineiden 

yhteydessä, kunhan rehun turvallisuus on 

varmistettu. 

  

Haitallisista 

aineista rehuissa 

annetussa 

direktiivissä 

2002/32/EY luetellut 

torjunta-ainejäämät 

C Kohtalainen Suuri 4 Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita 

voi olla ympäristössä. 

Todennäköisyys, että niitä olisi 

raa'assa kookosöljyssä, on 

kuitenkin hyvin pieni, mutta ne 

konsentroituvat tisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan raja-arvot 

useille rehussa oleville torjunta-ainejäämille. 

Kemiallisesta puhdistuksesta peräisin 

olevien hajunpoistotisleiden käyttö 

rehussa on kielletty, ellei niitä ole 

käsitelty siten, että torjunta-

ainejäämäpitoisuuden voidaan 

varmistaa vastaavan haitallisista 

aineista annetussa direktiivissä 

2002/32/EY asetettuja raja-arvoja (ks. 

myös FEDIOLin tiedote rehussa käyttöä 

varten käsitellyistä hajunpoistotisleistä, 

asiakirjaviite 12SAF196). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 A. Kopran varastointi ja kuljetus öljytehtaaseen* 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI 

SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Aflatoksiinit C    Aflatoksiineja voi muodostua, jos 

riittämättömästi kuivattua kopraa 

varastoidaan usean päivän ajan. 

Varastoinnin ja kuljetuksen aikaiset sateet 

kiihdyttävät aflatoksiinien muodostumista. 

  Varastointi ja kuljetus- 
yritysten on suojattava kopra 
sateelta ja merivedeltä. 
Ilmastus varastoinnin aikana. 
 
Jos kopraa käsitellään heti 
sadonkorjuun jälkeen, 
aflatoksiinien muodostumisen 
riski on pieni. 

Vierasesineet P    Koprassa voi olla vierasesineitä, kuten 

likaisista kuorma-autoista peräisin olevia 

kiviä ja lasinsiruja, kuolleita jyrsijöitä ja 

puiden lehtiä. 

  Öljytehtaiden on tarkastettava 
saapuva kopra ja poistettava 
siitä 
vierasesineet. 

*EU:n ulkopuolisten riskien arviointi ei kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Katso lisätietoja menetelmäasiakirjan kohdasta 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFISCin opas – öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen puhdistuksesta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistusta koskeva alakohtainen viiteasiakirja 

 163 

Rehu 

R 
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 Uusi 

B-

osa. 

Rehun valmistukseen tarkoitettujen kookosöljyn ja siitä 

johdettujen tuotteiden kuljetus säiliöautolla, säiliövaunulla, 

proomulla tai rannikkoaluksella (pois lukien valtamerialus). 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Edellisen lastin aiheuttama 

kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut 
ja proomut  

C Kohtalainen Suuri 4 Säiliöautoja ja proomuja on voitu 

käyttää muiden kuin elintarvikkeiden tai 

rehun kanssa yhteensopivien 

tuotteiden, kuten petrokemian 

tuotteiden, kuljetukseen. 

 Säiliöautoille ja proomuille, 

joita ei ole varattu 

nimenomaan elintarvikkeiden 

tai rehun kuljetukseen, on 

täytynyt tehdä validoitu 

puhdistusmenettely. 

 

- EU:n elintarvikkeiden 

kuljetusta koskevat 

vaatimukset täyttävät 

säiliöautot, säiliökontit, 

säiliövaunut ja proomut 

C Vähäinen Suuri 3 Suurin osa kasviöljyistä kuljetetaan 

nimenomaan elintarvikkeille 

tarkoitetussa kuljetuksessa. 

Elintarvikehygienia-

asetuksessa (EY) N:o 

852/2004 edellytetään, että 

nestemäisiä elintarvikkeita 

kuljetetaan elintarvikkeille 

tarkoitetuilla säiliöautoilla, 

säiliövaunuilla ja proomuilla. 

 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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- EU:n elintarvikekuljetuksia 

koskevat vaatimukset 

täyttävät säiliörannikkoalukset 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyjä ja rasvoja lyhyitä merimatkoja 

EU:ssa kuljettavien 

säiliörannikkoaluksissa kuljetetun 

välittömästi edeltävän lastin on täytynyt 

olla elintarvike tai jokin tuote direktiivin 

96/3/EY mukaisessa hyväksyttävien 

edeltävien lastien luettelossa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Tarkasta edelliset lastit 

FEDIOLin kuljetusvälineitä ja 

säiliöiden sisäpintaa 

koskevien käytännön ohjeiden 

mukaisesti (asiakirjaviite 

07COD143F). Sertifioinnista 

vastaavan FOSFAn jäsenen 

myöntämä laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

        

- Säiliöautot, säiliövaunut ja 

proomut 

C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski sellaisilla 

puhdistusasemilla, joilla puhdistetaan 

sekä rehu- että kemikaalisäiliöitä 

yhdessä paikassa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

Noudata säiliöiden 

puhdistuksessa hyviä 

käytäntöjä. 

 

. 

 

 

 

- Säiliörannikkoalukset C Kohtalainen Kohtalainen 3 Suurentunut riski, jos rannikkoalusta ei 

käytetä pelkästään rehun tai 

elintarvikkeiden kuljetuksessa. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

koskeva sertifikaatti. 

FOSFAn yhdistetty Masters-

sertifikaatti, jonka on 

allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa.  

Laitteistosta peräisin olevat 

lämmitys- tai 

jäähdytysnesteet 

        

- Säiliöautot  C Vähäinen Suuri 3 Käytetään ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja säiliöitä, joita 

lämmitetään moottorin jäähdytysvedellä 

kaksoisseinäjärjestelmässä (ei siis 

kuumennuskierukoilla).  

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

Termisten lämmitysnesteiden 

käyttö 

suoralämmitysjärjestelmissä 

on kielletty. 

 

- Säiliövaunut, säiliöproomut  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152). 

 

 

 

 

Säiliövaunujen 

kuumennuskierukoiden on 

oltava ruostumatonta terästä. 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

 

 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 

 

 

- Säiliörannikkoalukset 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Vähäinen 

 

 

 

Suuri 

 

 

 

3 

Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien 

öljyjen ja rasvojen 

kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan 

unionissa (asiakirjaviite 

14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Vierasesineet P Kohtalainen Kohtalainen 3   Laatusuunnitelmassa pitää 

edellyttää, että puhdistetut 

öljyt lastataan säiliöautoihin 

katon alla. 

 

Jatkaminen C/P/B Kohtalainen Kohtalainen 3 Näiden öljyjen alkuperämaissa näitä 

öljyjä on väärennetty mineraaliöljyillä 

kuljetuksen yhteydessä. 

FEDIOLin työkäytäntöjä 

koskevat ohjeet suoraan 

elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetuksesta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa (asiakirjaviite 

07COD138). 

Analysoi kaikki saapuvat erät. 

 

Sovellettava FEDIOLin 

suoraan elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen rasvojen ja 

öljyjen kuljetusta 

irtotavarasäiliöissä ja 

säiliökonteissa koskevista 

työkäytännöistä annettujen 

ohjeiden pakollisia 

vähimmäisvaatimuksia, kuten 

tietoja siitä, missä kuorma-

auto kulloinkin on matkan 

aikana, ja säiliön sinetöinnistä 

(asiakirjaviite 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 

  C. Kookosöljyn varastointi 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖIS

YYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, 

TEOLLISUUDEN STANDARDIT 

JA/TAI SOPIMUSEHDOT  

VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Erottamisen puutteesta 

johtuva kontaminoituminen 

(edellisistä lasteista, 

epäasianmukaisista liitoksista, 

jaetusta laitteistosta johtuva 

kontaminaatio) 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta 

sovelletaan terminaaleihin, 

joissa varastoidaan sekä 

kemikaaleja että kasviöljyjä. 

Riski on pienempi, jos 

säiliöterminaalissa 

sovelletaan EU:n luetteloa 

hyväksyttävistä edellisistä 

lasteista, kun kasviöljyjä 

kuljetetaan varastoon 

meriteitse. Riski on pienin 

silloin, kun kasviöljyt 

varastoidaan elintarvikkeiden 

varastointiin tarkoitetuissa 

säiliöissä. 

EU:ssa olevien terminaalien, 

jotka varastoivat 

elintarvikkeisiin käytettäviä 

öljyjä ja rasvoja, on 

noudatettava HACCP-

järjestelmää (asetus (EY) N:o 

852/2004). 

 

Varastosäiliöiden varaaminen 

elintarvikkeille tai rehuille. 

Muutoin varastosäiliöiden 

osalta on noudatettava 

edellisiä lasteja koskevia EU-

sääntöjä, jotka on määritetty 

merikuljetusta varten 

direktiivissä 96/3/EY. 

 

Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio 

C Vähäinen Suuri 3 Tätä riskiluokitusta 

sovelletaan terminaaleihin, 

joissa varastoidaan sekä 

kemikaaleja että kasviöljyjä. 

Ne voivat kieltäytyä 

käyttämästä puhdistusaineita, 

jotka soveltuvat käytettäviksi 

elintarviketeollisuudessa. 

Euroopan unionissa olevissa 

säiliöterminaaleissa, joissa 

noudatetaan HACCP-

järjestelmää ja joissa 

kasviöljyt ja kemikaalit 

varastoidaan erikseen, 

vääränlaisten 

puhdistusaineiden käytön 

todennäköisyys on hyvin 

 Puhdistusaineiden on oltava 

sopivia 

elintarviketeollisuudessa 

käytettäväksi. 
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

pieni. 

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät 

liuottimet, joita voi päätyä 

myös rasvahappotisleisiin 

puhdistuksen aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja säiliöitä, 

älä syötä rasvahappotisleitä. 

 

Viallisesta laitteistosta 

peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä 

voidaan silti käyttää. Koska 

varastoinnin aikana 

lämmityksessä käytetään 

kuitenkin melko alhaisia 

lämpötiloja, todennäköisyys, 

että lämmitysnesteitä vuotaisi 

tuotteeseen, on kuitenkin 

pieni. 

 Jos lämmitysnesteitä on 

käytetty, varastoyrityksen on 

toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa.  

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Lisäaineiden virheellinen 

käyttö 

C Vähäinen Suuri 3 Ruokaöljylle sallittujen 

lisäaineiden käyttö rehun 

valmistukseen tarkoitettuun 

öljyyn – tai päinvastoin –, kun 

niitä ei välttämättä ole 

hyväksytty tähän käyttöön. 

 Sovi selkeät määritykset 

lisäaineiden käytölle. 

 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on 

jatkettu mineraaliöljyillä. 

Valvontaa on tehostettu, ja 

todennäköisyys, että 

jatkamista edelleen tapahtuisi, 

on pienentynyt. 
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

 D. Kookosöljyn kuljetus valtamerialuksella 

VAARA  KAT.  
TODENNÄKÖI

SYYS  
VAKAVUUS  

RISKILUOK

KA  
PERUSTELUT  

LAINSÄÄDÄNTÖ, TEOLLISUUDEN 

STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT  
VALVONTATOIMENPIDE HUOMAUTUKSET  

Kuljetuksesta johtuva 

kontaminaatio 

        

- Säiliöissä tai putkissa 

olevien edellisten lastien 

jäämien aiheuttama 

kontaminaatio 

C Kohtalainen  Kohtalainen 3  Elintarvikekäyttöön tarkoitettuja öljyjä ja 

rasvoja EU:hun kuljettavien 

valtamerialusten osalta ehdoton 

minimivaatimus on se, että välittömästi 

edeltävän lastin on täytynyt olla 

elintarvike tai jokin tuote direktiivin 

96/3/EY mukaisessa hyväksyttävien 

edeltävien lastien luettelossa. 

Direktiivissä 96/3/EY (asetuksesta 

(EY) N:o 852/2004 poiketen) 

edellytetään, että edelliset lastit on 

tarkastettava. 

 

 

FOSFAn sopimusten mukaan 

myyjällä on velvollisuus ilmoittaa 

ostajalle, mitä kolme edeltävää 

lastia ovat olleet öljyjen ja rasvojen 

merikuljetuksen aikana. 

 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien öljyjen ja 

rasvojen kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan unionissa 

(asiakirjaviite 14COD152) (mukaan 

luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Sertifioinnista vastaavan 

FOSFAn jäsenen myöntämä 

laivan säiliöiden 

vaatimustenmukaisuutta, 

puhtautta ja sopivuutta 

koskeva sertifikaatti. FOSFAn 

yhdistetty Masters-sertifikaatti, 

jonka on allekirjoittanut 

kapteeni/perämies, tai 

vastaava lausunto, jonka on 

allekirjoittanut laivan omistaja 

tai hyväksytty agentti ja jota 

sovelletaan ennen lastausta 

tai lastin siirtoa. 

 

       Tiettyjen putkistojen käyttö 

lastaukseen ja purkamiseen. 

 

- Puhdistusaineiden 

aiheuttama kontaminaatio  

C Vähäinen  Suuri 3 Yleensä merenkulkualan yritykset 

noudattavat hyviä käytäntöjä. 

 Tarkasta laivan lokikirja.   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Kookosöljytuotteiden tuotantoketjun riskinarviointi 

Pinnoitteista peräisin oleva 

liuotin 

C Vähäinen Suuri 3 Öljyyn pinnoitteista siirtyvät liuottimet, 

joita voi päätyä myös 

rasvahappotisleisiin puhdistuksen 

aikana. 

 Käytä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja 

säiliöitä. Jos käytät 

neitsytpinnoitettuja säiliöitä, 

älä syötä rasvahappotisleitä. 

 

Viallisesta laitteistosta 

peräisin olevat 

lämmitysnesteet 

C Vähäinen Suuri 3 Myrkyllisiä lämmitysnesteitä voidaan 

silti käyttää. Koska kuljetuksen aikana 

lämmityksessä käytetään kuitenkin 

melko alhaisia lämpötiloja, 

todennäköisyys, että lämmitysnesteitä 

vuotaisi tuotteeseen, on kuitenkin pieni. 

FEDIOLin menettelyohjeet 

irtotavarana kuljetettavien öljyjen ja 

rasvojen kuljetuksesta Euroopan 

unioniin tai Euroopan unionissa 

(mukaan luettuina FOSFAn 

toimintamenettelyt). 

Jos termisiä lämmitysnesteitä 

on käytetty, öljyn kuljettajan 

on toimitettava mahdollista 

nettohävikkiä koskevat 

asiakirjat ja analysoitava 

hävikki tarvittaessa. 

Lämmityksessä suositellaan 

käytettävän kuumaa vettä tai 

höyryä. 

Viallisista irtopumpuista 

peräisin olevat hydrauliöljyt 

C Vähäinen Suuri 3 Irtopumpuista peräisin olevat 

hydrauliöljyt voivat olla myrkyllisiä. 

 Irtopumpun käyttö selvästi 

erillään pumpun 

hydraulimoottorista. Jos tämä 

ei ole mahdollista, on 

käytettävä elintarvikelaatuisia 

hydrauliöljyjä. 

Suoraan pumppuun liitetyistä 

hydraulimoottoreista voi tulla 

ei-toivottuja hydrauliöljyvuotoja 

kasviöljyyn sinetin 

rikkoutumisen yhteydessä. 

Mineraaliöljyllä jatkaminen  Vähäinen Suuri 3 Alkuperämaissa öljyjä on jatkettu 

mineraaliöljyillä. Valvontaa on 

tehostettu, ja todennäköisyys, että 

jatkamista edelleen tapahtuisi, on 

pienentynyt. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Liite: Valvonnan vähimmäisvaatimukset – kasviöljyt ja 

proteiinirouhe 

1. Öljysiementen, kasviöljyjen ja sivutuotteiden valvontasuunnitelma 

EFISC-järjestelmään osallistujien on toteutettava valvontasuunnitelma EFISCin 

ohjeessa §4.4.3 kuvatun mukaisesti.  

Jos riskinarviointiin on käytettävissä liian vähän tietoa, on noudatettava 

seuraavia valvonnan vähimmäisvaatimuksia. Analyysin 

kokonaisvähimmäismäärään vaikuttaa yhdessä paikassa valmistettujen 

rehuaineiden määrä tonneina jäljempänä olevassa taulukossa esitetyn 

mukaisesti. 

Taulukko A. Öljysiemenet, puriste, rouhe, kuoret ja lesitiini 

Vuotuinen tuotanto 

tonneina / parametri 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoksiini B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioksiini 4 6 8 

Dioksiinin kaltaiset 

PCB-yhdisteet 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Raskasmetallit (Pb, 

As, Hg, CD) 

4 6 8 

Torjunta-aineet 

(siemenissä) 

4 6 8 

Torjunta-aineet 

(rouheessa) 

4 6 8 

 

*Seuraavissa tuotteissa on suurentunut riski aflatoksiinien osalta: 

puuvillansiemenet, maapähkinät, maapähkinäpuriste, uutetut maapähkinät, 

kuivattu kopra, koprapuriste, uutettu kopra ja saksanpähkinäpuriste. Niiden 

osalta on tehtävä lisäanalyyseja (ks. taulukko C). 
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Taulukko B. Tutkimusten lukumäärä yhdessä paikassa tuotettavien 

rehuöljyjen ja -rasvojen (raa'at, puhdistetut ja pötsisuojatut) ja niiden 

sivutuotteiden vuotuisen tuotantomäärän (tonneina) perusteella 

Vuotuinen 

tuotanto tonneina 

/ parametri 

< 100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Dioksiini* 8 10 12 

dl PCB* 8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikkeli** 4 6 8 

Torjunta-aineet 4 6 8 

PAH (BAP) 4 6 8 

 

*Rasvahappotisleiden, palmurasvahappotisleiden, hydrattujen 

hajunpoistotisleiden, saippuointisaostumien ja happamien öljyjen sekä raa'an 

kookosöljyn dioksiinitestausta koskeva valvontasuunnitelma (ks. FEDIOLin 

dioksiineja koskeva menettelyohje). 

**Analysoitava vain, jos valmistusprosessissa käytetään nikkeliä. 

Ei tutkimuksia kasviöljyjen ja rasvojen homemyrkyistä, poikkeuksena raaka 

kookosöljy: ks. taulukko C. 

Taulukko C. Aflatoksiini B1 -lisäanalyysien lukumäärä 

tuotantopaikkaa/vuotta kohti 

Vuotuinen 

tuotanto tonneina 

/ parametri 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoksiini B1 12 16 24 
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