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Tarkastuksesta oli sovittu etukäteen, aloitustarkastus.

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1 Omavalvontasuunnitelma
1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus

A

2 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito
2.1 Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan
B Ohjaus ja neuvonta
Tilojen soveltuvuudessa harjoitettavaan toimintaan oli huomautettavaa.
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Varastotiloista oli eriytetty väliseinillä kolmen huoneen muodostama tila, yhdessä huoneessa oli toimisto, toisessa
epämääräinen varastohuone ja kolmas huone oli varattu pakkaustoiminnalle. Eriytetyssä tilassa ei ollut välikattoa.
Pakkaushuone oli huoneista ensimmäinen ja toimistoon kuljettiin pakkaushuoneen läpi.
Pakkaamattomia elintarvikkeita ei pidä käsitellä sellaisessa tilassa, josta puuttuu välikatto ja on suora ilmayhteys
varastotiloihin. Pakkaushuoneen läpi ei myöskään saa olla läpikulkua muihin tiloihin, etenkään sellaisiin, joissa käydään
ilman suojavaatteita.
Elintarvikehuoneiston tilat eivät sellaisenaan sovellu harjoitettavaan toimintaan. Mikäli toimija kuitenkin määräajassa
toteuttaa tiloihin remontin ja eriyttää pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelytilan muista tiloista välikatolla ja järjestää
kulkureitit siten, että käsittelytilassa ei ole läpikulkua, oivarivin arvosanaa ei lasketa.
Toimijan tulee 31.8.2017 mennessä eriyttää pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelytila muista tiloista välikaton avulla.
Samalla kulku toimistotilaan pitää järjestää muuta kautta. Mikäli eriyttämistä ei tehdä annetussa määräajassa, tiloihin
tehdään uusi maksullinen tarkastus, jonka loppuarvosana tulee olemaan C, korjattavaa. Tällä tarkastuksella tilojen
muuttamiselle annetaan uusi määräaika ja tätä tarkastusta seuraa uusi maksullinen uusintatarkastus.
Mikäli toimija toteuttaa remontin määräajassa, remontin toteutus kontrolloidaan maksuttomalla tarkastuksella syyskuun
aikana.
2.2 Tilojen kunto
B Ohjaus ja neuvonta
Tilojen kunnossa oli pientä huomautettavaa.
Lattiapinnat olivat monin paikoin huonokuntoisia lavavarastossa ja huoneessa 3. Huoneen 3 lattiassa oli lisäksi ilmaaukkoja ja paljon erilaisia rakoja (mm. lattiassa olleiden kansien ympärillä). Osa raoista oli jo täytetty tiivistemassalla.
Varastotilojen seinät olivat monin paikoin reikätiiltä.
Toimijan tulee laatia kunnostussuunnitelma, jossa esitetään aikataulu lattiapintojen korjaamiselle. Huoneen 3 lattian raot
tulee tiivistää ja ilma-aukot peittää siten, että lattia on kokonaisuudessaan helposti puhtaana pidettävä.
Reikätiiliseinien puhtautta on syytä tarkkailla ainakin alussa riittävän tiheästi, jotta voidaan varmistua, että tiilien reikiin ei
keräänny likaa tai haittaeläimiä.
2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet
B Ohjaus ja neuvonta
Kalusteiden kunnossa oli huomautettavaa.
Pakkaushuoneen tiskipöydän tukirakenteet olivat huonokuntoista puumateriaalia. Myös käsienpesualtaan tukirakenne oli
rikkonainen.
Toimijan tulee kunnostaa kalusteiden rakenteet siten, että ne ovat helposti puhtaana pidettävät. Jos rakenteissa käytetään
puuta, puu on syytä maalata tai käsitellä siten, että siihen ei imeydy kosteutta.
3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

A

3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus

A

3.3 Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus

A

Tarkastushetkellä pakkaushuoneeseen ei ollut erillisiä siivousvälineitä.
Toimijan on syytä hankkia pakkaushuoneen siivoamista varten omat erilliset siivousvälineet.
3.5 Haitta- ja muut eläimet
B Ohjaus ja neuvonta
Haittaeläintorjunnassa oli puutteita.
Toimija ei ollut vielä asentanut haittaeläinsyöttejä, jotka mainitaan omavalvontasuunnitelmassa. Toimijan kertoman mukaan
aiemmista haittaeläinongelmista on kuitenkin päästy eroon hyvin pussittamalla tukkupakkaukset niiden saapuessa
varastoon.
Toimijan tulee saattaa haittaeläintorjunta omavalvontasuunnitelman mukaiseksi.
3.6 Jätehuolto

A

Jätteiden keräilyalue oli toimijan kertoman mukaan kiinteistön omistajan vastuulla.
4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus
4.1 Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys

A
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Tarkastushetkellä ei ollut pakkaustoimintaa, joten arvio ei koske pakkaustoimintaan liittyvien työtapojen hygieenisyyttä.
4.2 Käsihygienia

A

Pakkaushuoneen käsienpesupisteestä puuttui roska-astia käsipyyhepapereita varten.
4.3 Työvaatteet

A

6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
6.1 Elintarvikkeiden säilytys

A

10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio
B Ohjaus ja neuvonta
Allergeenihallinnassa oli huomautettavaa.
Toimijan kertoman mukaan allergiaa aiheuttavia elintarvikkeita ei tällä hetkellä käsitellä erillisillä välineillä, vaikka asia on
kuvattu omavalvontasuunnitelmassa. Käsittelyn ajallinen erottaminen kuitenkin toimii omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Toimijan on huolehdittava, että allergiaa aiheuttavien elintarvikkeiden käsittely toteutetaan omavalvontasuunnitelman
mukaisesti.
13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät
B Ohjaus ja neuvonta
Yleisiin pakkausmerkintöihin liittyen oli puutteita.
Toimijan verkkokaupassa oli joitakin tuotteita, joille ei ollut merkitty ainesosaluetteloa.
Toimijan tulee varmistaa, että kaikilla (sellaisilla, joille lainsäädäntö edellyttää) verkkokaupan tuotteilla on ainesosaluettelo
näkyvillä.
Pakkausmerkintöjä ei tarkastettu muilta osin.
13.2 Ravintoarvomerkintä
B Ohjaus ja neuvonta
Ravintoarvomerkintä puuttui kaikista tuotteista.
Suomenkielinen ravintoarvoilmoitus puuttui kaikista varastossa olleista tuotteista.
Toimijan tulee lisätä pakkausmerkintöihin ravintoarvoilmoitus kaikille sellaisille tuotteille, joille sitä edellytetään.
Ravintoarvoilmoitus tulee olla näkyvillä myös verkkokaupassa.
Tarkastuksella jäi epäselväksi, tarvitaanko kuivattuihin hedelmiin ravintoarvoilmoitus. Kuivaaminen katsotaan elintarvikkeen
jalostamiseksi ja jalostetulle elintarvikkeelle edellytetään ravintoarvoilmoitusta. Tämä vaatimus koskee siis kaikkia kuivattuja
elintarvikkeita.
15 Elintarvikkeiden toimitukset
15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen

A

Elintarvikkeiden vastaanottamiseen liittyvien korjaavien toimenpiteiden kirjaamiselle ei ollut selkeää käytäntöä. Toimijan
kertoman mukaan korjaavia toimenpiteitä ei ollut tarvinnut tehdä pitkään aikaan.
Toimijan tulee luoda järjestelmä korjaavien toimenpiteiden kirjaamiselle. Järjestelmä tulee kuvata
omavalvontasuunnitelmassa.
18 Oiva-raportin esilläpito
18.1 Oiva-raportin esilläpito

A

A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono

Lisätietoja
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Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki (23/2006)
MMM:n asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
(1367/2011)
Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004

Tarkastusmaksu
203,00 €

Maksuperusteet
Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019 ja
maksutaksa (Espoon kaupunginhallitus 9.1.2017 § 7). Valvontahenkilöstön
työtunnin hinta on 58 euroa. Tarkastusmaksuun sisältyy tarkastukseen
valmistautuminen, tarkastuksen tekeminen ja tarkastuskertomuksen laadinta
sekä kiinteä käyntimaksu 29 euroa.
Tarkastuksesta lähetetään erillinen lasku.

Tarkastajan tiedot

Hygieenikkoeläinlääkäri
Maija Summa
Puh. 09 81623900
maija.summa@espoo.fi
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Valvontayksikkö • Övervakningsenhet

Espoon seudun ympäristöterveys
Esboregionens miljö- och hälsoskydd

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 25.5.2017 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 25.5.2017
1/1

