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Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

A

3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus

A
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Tarkastuksen yhteydessä tarkistettiin elintarvikkeiden tarjoilussa tai valmistuksessa käytettävien välineiden ja laitteiden
pintapuhtaus SystemSure Plus -luminometrillä. Ultrasnap -testi mittaa mikrobi-, kasvi- ja eläinsoluista peräisin olevien ATPmolekyylien määrää. Tämän kokonais-ATP:n määrä kertoo tutkittavan kohteen hygieniatason ns. RLU-arvona. Mitä
suurempi saatu arvo on, sitä likaisempi pinta on kyseessä.
Luminometrimittauksen raja-arvot ja arvostelu:
RLU-arvo < 20 hyvä
20-30 tyydyttävä/välttävä
> 30 huono
Leik: leikkuulaudat ja -alustat
Ruok: ruokailuvälineet, lautaset, lasit, aterimet
muut: muut keittiötyövälineet, koneiden osat, sekoittimet

Näytteitä otettiin seuraavista kohteista, jotka ovat suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa.
salaattiastia
teräs 87 Huonoruoksäilytys avohyllyssä ylösalaisin
salaattiastia
muovi 124 Huonoruoksäilytys avohyllyssä ylösalaisin
leikkuulauta
muovi
33 Huonoleiksäilytys telineessä hyllyn ylätasolla
ruokalautanenposliini 27 Tyydyttäväruoksäilytys avohyllyssä oikeinpäin
Aistinvaraisesti ei voinut todeta, että välineet olisivat likaisia.
Astiat pestään astianpesukoneella, astiat kuivataan ilmavasti ja siirretään sen jälkeen avohyllyyn ylösalaisin.
Astianpesukoneessa on käytössä Keskon Menu konestiskiaine ja huuhteluaine. Astianpesukone on säädetty tälle
pesuaineelle. Tarkastuksen yhteydessä mitattiin valvojan piikkilämpömittarilla pesulämpötila vedestä, joka oli +64 C-astetta.
Pesukoneen toimintaa on seurattava. Jos epäillään, että astiat voivat likaantua säilytyksen aikana, ne on pestävä ennen
käyttöä.
Ruuanvalmistusvälineitä huollettaessa on huomioitava, että puhtaat ja likaiset välineet pidetään erillään toisistaan.
Puhtaiden välineiden säilytys järjestetään niin, että ne ovat suojassa pölyltä ja likaantumiselta ja puhtaisiin välineisiin
kosketaan vain puhtain käsin.
3.3 Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus

A

6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
6.1 Elintarvikkeiden säilytys

A

6.2 Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

A

Jääkaapit +5,1 ja +5,9 C-astetta. Vitriinin alataso, jossa pizza-palat, +6 C-astetta.
18 Oiva-raportin esilläpito
18.1 Oiva-raportin esilläpito

A

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

Lisätietoja

Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki 23/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 178/2002/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta 1367/2011
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Tarkastusmaksu
150,00 €

Maksuperusteet
Maksusta voi tehdä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
tarkoitetun perustevalituksen, sillä perusteella, että maksu on määrätty tai
maksuunpantu virheellisesti. Vaatimus on perusteltava ja allekirjoitettava. Lasku
on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta. Perustevalitus on
tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona
saaminen on määrätty tai maksuunpantu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallintooikeus, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio. Sähköposti itasuomi.hao@oikeus.fi.

Tarkastajan tiedot

Ympäristöinsinööri
Ilkka Kosonen
Puh. 0206174323
ilkka.kosonen@imatra.fi
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