Lähettäjä

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue,
ympäristöterveydenhuolto
PL 1199
70211 KUOPIO

1 (5)

Tarkastuskertomus
Elintarviketoimiala
Pvm
Tapahtumatunnus

24.9.2019
1076184

Vastaanottaja

Savox
Teollisuuskatu 1
70620 KUOPIO

Asia
Toimija
Kohde
Toiminnan nimi
Toiminta
Aika

Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
Tukeva-säätiö sr (2211414-8)
Savox
Teollisuuskatu 1, 70620 KUOPIO
Savox
Ravintolatoiminta
23.9.2019

Läsnäolijat
Tarkastaja
Toimipaikan edustaja

Pirkko Marin
Keijo Natri

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
2. TILOJEN JA VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS, RIITTÄVYYS JA KUNNOSSAPITO
2.2. Tilojen kunto
Toiminnan arviointi

B = Hyvä

Oivahuomio

Tiloissa on tarvetta kunnossapidolle

Havainnot ja toimenpiteet
Keitto- ja paistopisteen yläpuolisen huuvan sisäinen laipiopinnoite irtoilee paikoin. Nämä irtoilevat pinnoitteen
osat on syytä raapata pois niin, että ne eivät pääse tippumaan alapuolella valmistettavien ruokaerien sekaan.
Valvontatoimenpiteet
Ohjaus ja neuvonta
2.3. Työvälineet, kalusteet ja laitteet
Toiminnan arviointi
B = Hyvä
Oivahuomio

Keittiön laitteessa on tarvetta kunnossapidolle.

Havainnot ja toimenpiteet
Taikinakoneen "tassut" ovat haurasta, vaikeasti puhdistettavissa olevasta materiaalista tehdyt. "Tassut" on syytä
uusia. Materiaalin on oltava helposti puhtaana pidettävissä (esim. silikoni, kumi).
Valvontatoimenpiteet
Ohjaus ja neuvonta
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS
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3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Tiloissa vallitsee hyvä yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
3.2. Työvälineiden ja laitteiden puhtaus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Elintarvikehuoneiston työvälineet ja laitteet ovat puhtaita.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
3.3. Siivousvälineiden säilytykseen ja huoltoon käytettävien tilojen sekä siivousvälineiden puhtaus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Keittiön siivousvälinevarasto on siisti ja hyvässä järjestyksessä. Tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettävät
siivousvälineet olisi hyvä merkitä esim. lattiakaivojen pesuun käytettävä lattiaharja.
Valvontatoimenpiteet
Ohjaus ja neuvonta
3.6. Jätehuolto
Toiminnan arviointi

B = Hyvä

Oivahuomio

Jäteastioiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia.

Havainnot ja toimenpiteet
Keittiön iso muovinen jäteastia ja jätesäkkitelineen suojakehikko ovat likaiset. Jäteastioiden ja niiden suojien
puhtaanapitoa on syytä tehostaa.
Valvontatoimenpiteet
Ohjaus ja neuvonta
4. HENKILÖKUNNAN TOIMINTA JA KOULUTUS
4.2. Käsihygienia
Toiminnan arviointi

A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
Keittiön käsienpesupisteen varustelu on kunnossa.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
4.3. Työvaatteet
Toiminnan arviointi
Havainnot ja toimenpiteet

A = Oivallinen

Henkilökunnalla on työhön soveltuvat vaatteet ja riittävä suojavaatetus. Korujen käyttöä ei ollut havaittavissa.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
5. ELINTARVIKKEIDEN TUOTANTO- TAI KÄSITTELYHYGIENIA
5.5. Pakkaaminen
Toiminnan arviointi

A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
Elintarvikkeiden kääreet ovat puhtaita ja niitä varastoidaan siten etteivät ne pääse saastumaan.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
6. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILOJEN HALLINTA
6.1. Elintarvikkeiden säilytys
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Elintarvikkeet säilytetään oikein ja niiden käyttöajankohdat on hallinnassa.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
13. ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDOT
13.1. Yleiset pakkausmerkinnät
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Lihan alkuperämaasta ja elintarvikkeiden sisältämistä allergeeneista ilmoittaminen on huomioitu info-lapuin.
Kinkku-sanan käyttö on otettu huomioon raaka-ainehankinnassa.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
14. PAKKAUS- JA ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIT
14.1. Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Tarkastettu kertakäyttökäsineet
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
18. OIVA-RAPORTIN ESILLÄPITO
18.1. Oiva-raportin esilläpito
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
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Oiva-raportti on asiakkaiden nähtävillä kohteessa ja yrityksen nettisivulla. Nettisivulle tarvitsee linkittää vain Oiva- 4 (5)
raportti. Tarkastuskertomuksen osuutta ei tarvitse linkittää.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia

Lisätiedot

Keskusteltiin akryyliamidista. Akryyliamidi on syöpäriskiä lisäävä aine, jota
muodostuu lähinnä uunissa tai rasvassa paistettavissa, paljon hiilihydraatteja
sisältävissä elintarvikkeissa kuten leivässä, laatikkoruuissa tai
ranskanperunoissa. Akryyliamidin muodostumista ruoan valmistuksessa on
käytännössä mahdotonta estää kokonaan, mutta sen määrää voi vähentää muun
muassa välttämällä ruoan liiallista kuumentamista. Kannattaa myös noudattaa
puolivalmisteiden paistolämpötila- ja aikaohjeita.Ruokavirasto on laatinut ohjeen
akryyliamidipitoisuuksien vähentämiseksi:
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/elintarvikeala/kemiallisetvaatimukset/eviran_ohje_17056_1.pdf
Toimija voi esittää huomautuksensa tämän tarkastuskertomuksen mahdollisista
virheistä viikon kuluessa tarkastuskertomuksen tiedoksi saannista.

Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki (23/2006)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)(852/2004)
elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1169/2011 elintarviketietojen
antamisesta kuluttajille
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
834/2014
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista
vaatimuksista
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13b §
Hallintolaki (434/2003)

Maksu

130,00 €

Maksuperusteet

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Valvontamaksun
muutoksenhakuohje

Tarkastus on Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan
hyväksymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen
tarkastus. Tarkastuksesta peritään valvontamaksu, joka määräytyy Kuopion
kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaan. Maksutaksan
mukainen valvontamaksu perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan ja
keskimääräiseen matka-aikaan. Tarkastukseen sisältyy tarkastuksen valmistelu,
tarkastustapahtuma ja tarkastuskertomuksen laadinta.

Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja 5 (5)
taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toimija voi tehdä maksusta verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun
perustevalituksen. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen
saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus tehdään ItäSuomen hallinto-oikeudelle. Postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio. Perustevalitus
on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona
saaminen on määrätty tai maksuunpantu.
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun
merkittyyn eräpäivään mennessä.
Tarkastaja

YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJA
Pirkko Marin
044 718 2280
pirkko.marin@kuopio.fi

Jakelu
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Viimeisin tarkastus •
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Tarkastustulos • Inspektionresultat • 23.09.2019
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

23.09.2019

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien

16.05.2018

Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer
Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel

08.08.2017

Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Oivallinen /
Utmärkt
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Hyvä / Bra
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Korjattavaa /
Bör korrigeras

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

T
T

T

T
Huono / Dålig

T

Huomiot • Observation
Tiloissa on tarvetta kunnossapidolle Keittiön laitteessa on tarvetta kunnossapidolle.
Jäteastioiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia.
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