
1 (8)

Lähettäjä

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

PL 60

04301 TUUSULA

 

 

 
Vastaanottaja

Ravintola Curry King

Kinnarinkatu 1

04430 JÄRVENPÄÄ

Tarkastuskertomus
Elintarviketoimiala

Pvm 2.3.2023

Tapahtumatunnus 1527305

  

 

Asia Valvontasuunnitelman mukainen seurantatarkastus
Toimija Golden Spice Restaurants Pvt.Ltd Oy (1594660-8)

Kohde Ravintola Curry King

Kinnarinkatu 1, 04430 JÄRVENPÄÄ

Toiminnan nimi Ravintola Curry King

Toiminta Ravintolatoiminta

Aika 22.2.2023

  

Läsnäolijat

Tarkastaja Riina Vallenius

Toimipaikan edustaja Surenda Singh & Anil Singh
 

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. OMAVALVONTASUUNNITELMA

1.6. Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Ravintolassa oli omavalvonta, joka oli esittää tarkastajalle. Omavalvontaan tulee päivittää seuraavat 
asiat:
 

Ohjeistus elintarvikkeiden pakastamisesta (Ohjeistettu tarkemmin Oiva-rivillä 5.4)•
Listaus hygieniapasseista (Ohjeistettu Oiva-rivillä 4.6)•
Listaus terveydentilanselvityksistä (Ohjeistettu Oiva-rivllä 4.4)•
Pintapuhtausnäytteenottosuunnitelman päivitys (Ohjeistettu Oiva-rivillä 17.1)•
Toimijalla on omavalvonnassa Espoon seudun tarkastajien yhteystiedot. Nämä tulee päivittää 
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen yhteystiedoiksi. Yhteystiedot terveystarkastajille: 
Sähköposti: yaktoimisto(at)tuusula.fi, etunimi.sukunimi(at)tuusula.fi puhelin: 09 87181

•

 
2. TILOJEN JA VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS, RIITTÄVYYS JA KUNNOSSAPITO

2.1. Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Nyt tiloissa oli erillinen vesipiste käsienpesua varten. Tilojen soveltuvuudessa harjoitettavaan toimintaan 
ei havaittu tarkastuksen yhteydessä epäkohtia.
 
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS

3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Tilojen yleisessä siisteydessä ei havaittu tarkastuksen yhteydessä epäkohtia.
 
3.2. Työvälineiden, laitteiden ja siivousvälineiden puhtaus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
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Työvälineiden, kalusteiden ja laitteiden siisteydessä ei havaittu tarkastuksen yhteydessä epäkohtia.
 
3.5. Haitta- ja muut eläimet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Haittaeläimistä ei tehty havaintoja tarkastuksen yhteydessä.
 
3.6. Jätehuolto

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Keittiössä olevien jäteastioiden puhtaudessa ei havaittu epäkohtia tarkastuksen yhteydessä.
 
Elintarvikealan toimijoiden on 1.1.2022 alkaen pidettävä kirjaa elintarvikejätteen määristä ja käsittelystä 
sekä mahdollisuuksien mukaan syömäkelpoisesta elintarvikejätteestä, kuten ruokahävikistä. 
 
Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot elintarvikejätteestä:
-toiminnassa syntyvän elintarvikejätteen kokonaismäärä tonneina tai kilogrammoina;  
-pääasialliset jätelajit, joista elintarvikejäte koostuu, sekä mahdollisuuksien mukaan niiden jätenimikkeet 
jäteasetuksen liitteenä olevan jäteluettelon mukaisesti. Tyypillisiä elintarvikejätteeseen sisältyviä 
jätelajeja olisivat jäteluettelon mukaisesti esimerkiksi eläinkudosjätteet, kasvijätteet, biohajoavat keittiö- 
ja ruokalajätteet, ruokaöljyt ja ravintorasvat sekä elintarvikkeiden valmistuksessa syntyvät kulutukseen 
tai jalostukseen soveltumattomat aineet.
-mahdollisuuksien mukaan arvio siitä, mikä määrä elintarvikejätteestä (tonneina tai kilogrammona) olisi 
ollut syömäkelpoista jätteeksi hylkäämisen hetkellä;
-jätteen vastaanottajan tunnistetiedot sekä jätteen käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle 
käsiteltäväksi.
  
4. HENKILÖKUNNAN TOIMINTA JA KOULUTUS

4.1. Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Henkilökunnan hygieenisissä työtavoissa ei havaittu tarkastuksen yhteydessä epäkohtia.
 
4.2. Käsihygienia

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Keittiössä oli vesipiste, joka oltiin varusteltu käsienpesupisteeksi. Varastoon oltiin lisätty yksi 
käsienpesupiste edellisen tarkastuksen jälkeen.
 
Muistutetaan, että käsienpesupistettä tulee käyttää ainoastaan käsienpesuun.
 
Hyvään käsihygieniaan kuuluvat seuraavat asiat:
1.Pese kädet huolellisesti ennen työhön ryhtymistä sekä tarvittaessa työn aikana ja työvaiheiden välillä, 
esimerkiksi raaka-aineiden ja multaisten, likaisten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden käsittelyn jälkeen.
2.Pese kädet aina WC:ssä käynnin yhteydessä, tupakoinnin jälkeen tai yskimisen, aivastamisen tai 
niistämisen jälkeen.
3.Käsien pesutekniikka

Ota käsistä pois sormukset, korut ja kellot.•
Kastele kädet lämpimällä vedellä.•
Ota käsiisi pesunestettä. Palasaippuat eivät ole riittävän hygieenisiä.•
Pese molemmat kädet huolellisesti. Pese myös peukalot, kämmenselkä, sormien välit, 
sormenpäät ja kynsienalustat. Muista, että kynsien alustat ovat oikeita bakteeripesiä!

•

Huuhtele kädet hyvin lämpimän veden alla.•
Taputtele kädet kuiviksi kertakäyttöiseen pyyhkeeseen.•
Ellei hana sulkeudu automaattisesti, sulje hanat pyyhkeellä. Vältä koskettamasta hanaan 
puhtailla käsillä.

•

4.Sellaisessa työssä, jossa kädet joutuvat suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, tulee kynsien 
olla lyhyet ja kynsinauhojen ehjät. Puhtaat, lyhyet kynnet ja terveet kynsinauhat levittävät vähemmän 
mikrobeja kuin pitkät ja likaiset kynnet, joiden alla voi olla tauteja aiheuttavia mikrobeja. Mikäli käsien 
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ihon tai kynsien hoitoon käytetään lääkkeitä tai kosmeettisia aineita, suositellaan käsien suojaamista 
kertakäyttöisillä suojakäsineillä.
5.Työaikana ei saa käyttää koruja etenkään käsissä. Muista, että sormuksien alusta on myös oikea lika- 
ja mikrobipesä!
6.Käsissä olevat haavat tulee peittää huolellisesti erityisellä elintarviketyöhön valmistetulla, puhtaalla 
vesitiiviillä laastarilla ja kertakäyttöisellä suojakäsineellä.
7.Kun käsittelet pakkaamattomia elintarvikkeita tai valmiita ruokia, älä tee samanaikaisesti muuta, kuten 
käsittele rahaa, raakoja elintarvikkeita, pese tiskiä, puhdista pintoja tai asiakastiloja.
8.Kaikkia bakteereja ei voida täydellisesti poistaa käsistä pesemällä tai desinfioimalla. Tämän vuoksi 
sellaisenaan syötäviä ruokia tulisi kosketella mahdollisimman vähän paljain käsin ilman kertakäyttöisiä 
suojakäsineitä ja käyttää vain puhtaita välineitä.
9.Kun käytät kertakäyttöisiä suojakäsineitä, vaihda ne usein ja vaihdon välillä pese kädet. Suojakäsineet 
on tarkoitettu käsiteltävän elintarvikkeen suojaksi, ei vain käsien. Käsineiden puhtaudesta tulee pitää 
samalla tavalla huolta kuin käsistä. Jos kosketat käsineillä likaista kohtaa, vaihda käsineet uusiin.
10.Käsien ihosta huolehtiminen on tärkeää. Käytä kosteuttavaa käsivoidetta aina työvuoron päättymisen 
jälkeen.
  
4.3. Työvaatteet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Henkilökunnan työasussa ei ollut epäkohtia. Molemmilla työntekijöillä oli omavalvonnan mukaisesti 
päähine. Koruja, lävistyksiä tai kelloja ei esiintynyt tarkastuksen aikana.
 
4.4. Henkilökunnan terveydentilan seuranta

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Työntekijä esitti lähetteen salmonellatestistä tarkastajalle. Toimijan tulee huolehtia, että listaus 
terveydentilan selvityksistä on osa omavalvontaa.
 
Henkilön, jolla on elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttuva tauti tai joka on tällaisen taudin 
kantaja tai jolla on esimerkiksi tulehtuneita haavoja, ihotulehduksia, ihovammoja tai ripulia, ei saa sallia 
käsitellä elintarvikkeita tai oleskella mistään syystä elintarvikkeiden käsittelyalueella, jos olemassa on 
suoran tai epäsuoran saastumisen vaara. Elintarvikealan yrityksen työntekijän, jolla on tällainen 
sairaustila ja joka saattaa joutua kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, on välittömästi ilmoitettava 
sairaudesta tai oireista ja mikäli mahdollista niiden aiheuttajista elintarvikealan toimijalle. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004
 
Tartuntatautilain 1227/2016 mukaan terveydentilan selvitys vaaditaan niiltä työntekijöiltä, jotka 
käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita, joita ei kuumenneta ennen niiden tarjoilua. Selvitys 
vaaditaan kaikilta, myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla 
vähintään kuukauden. Alle kuukauden työsuhteessa olevilta selvitystä ei vaadita, mutta se voidaan 
tehdä, mikäli työnantaja katsoo sen tarpeelliseksi. Terveydentilan selvityksellä työsuhteen alussa 
tarkoitetaan työterveyshuollon, terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua. Luotettava 
selvitys terveydentilasta tai
niistä laadittu listaus tulee olla tarkastettavissa elintarvikehuoneistossa.
  
4.5. Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Henkilökunta oltiin perehdytetty omavalvontaan ja osasi vastata tarkastajan esittämiin kysymyksiin 
liittyen omavalvonnan sisältöön.
 
4.6. Hygieniaosaamisen todentaminen

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Molempien paikalla olijoiden hygieniapassit on esitetty tarkastajalle.
 
Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä henkilöllä on 
oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen 
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hygieniapassi, jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 
käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. 
Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden 
elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. 
Elintarvikelaki 297/2021
  
5. ELINTARVIKKEIDEN TUOTANTO- TAI KÄSITTELYHYGIENIA

5.1. Elintarvikkeiden käsittelyn yleinen hygienia ja riskinhallinta

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Elintarvikkeiden valmistuksen riskienhallinnassa ei havaittu tarkastuksen yhteydessä epäkohtia.
 
5.4. Sulattamisen, jäähdyttämisen ja jäädyttämisen hygienia

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Pieniä epäkohtia elintarvikkeiden pakastamisessa.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Elintarvikkeita sulatettiin kylmiössä tarkastuksen aikana.
 
Tarkastuksella havaittiin, että ravintolassa oli erillinen pakastin elintarvikkeiden pakastamista varten. 
Pakastettavat kastikkeet olivat syvissä GN-vuuissa.
 
Tarkastuksen yhteydessä neuvottiin työntekijöitä pakastamaan tuotteet jatkossa mataliin astioihin, jotta 
pakastuminen tapahtuu nopeammin.
 
Ohje:
Mitä hitaammin elintarvike jäätyy sitä suurempia vesikiteitä elintarvikkeeseen muodostuu. Muodostuvat 
jääkiteet rikkovat elintarvikkeen rakennetta. Vastaavasti mitä pienempiä jääkiteitä elintarvikkeeseen 
muodostuu sitä vähemmän ne rikkovat elintarvikkeen rakennetta. Sulaessaan rikkoutunut rakenne 
tarjoaa mikrobeille hyvät edellytykset nopeaan kasvuun.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
5.6. Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Elintarvikkeita ei säilytetty lattiatasolla. Valmistuspäivät oltiin merkitty elintarvikkeisiin. Varaston kierrosta 
huolehdittiin merkitsemällä esivalmisteltuun tuotteeseen päivä, jolloin tuote on viimeistään käytettävä.
 
6. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILOJEN HALLINTA

6.2. Jäähdytettyjen tilojen ja kylmässä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilahallinta

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Tarkastuksella mitattiin kylmälaitteiden lämpötilat:

+5.4°C•
+ 6.3°C•
+3.2°C•

Kirjanpito oli laitteissa. Lämpötilat olivat lainsäädännön mukaisia.
 
6.6. Pakasteiden ja jäädytettyjen elintarvikkeiden lämpötilahallinta

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Tarkastuksella mitattiin pakastimien lämpötilat:

-26.7°C•
- 18.3°C•
-15.5°C•

Pakasteisiin on kirjattu pakastuspäivämäärä ja ne käytetään 10 päivän kuluessa pakastamisesta. 
Kirjanpitoa oltiin pidetty. Ohjeistetaan huolehtimaan (-15.5 °C) viimeisen pakastinarkun lämpötilasta ja 
siitä, että lämpötila on vähintään -18°C. Kirjanpidon mukaan lämpötilat olivat olleen lainsäädännön 
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mukaisia.
 
6.5. Elintarvikkeiden valmistusprosessien lämpötilahallinta

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Jäähdyttämisessä hieman epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Toimija on ohjeistettu pitämään jäähdytyskirjanpitoa. Tämä ei ole noudattanut omavalvontaansa ja 
pitänyt kirjanpitoa jäähdytyksestä.
 
Oiva-rivi arvioitiin arvosanalla B, sillä työntekijät osasivat kertoa jäähdytysprosessin kulun ja 
toimenpiteet.
 
Jatkossa toimijan on noudatettava omavalvontaansa ja pidettävä omavalvonnan mukaista kirjanpitoa. 
Mikäli kirjanpitoa ei ole, tullaan Oiva-arvosanaa laskemaan.
 
Ravintolassa ei ole erillistä jäähdytyslaitetta, vaan jäähdytys toteutetaan kylmän veden avulla.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
6.9. Lämpötilahallinta myynnissä ja tarjoilussa

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Tarkastuksella tarjolla olevien elintarvikkeiden lämpötilat mitattiin lainsäädännön mukaisiksi. Kirjanpitoa 
lämpötiloista oli esittää tarkastuksen yhteydessä.
 
Tarkastuksella keskusteltiin tarjoilun lämpötilarajoista.
 
Muistutus:
Kylmäsäilytystä vaativia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla vain kerran, helposti 
pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötila saa olla tarjolla olon aikana korkeintaan 12 °C, silloin kun ne ovat 
tarjolla enintään neljä tuntia.
 
Kuumana myytävien tai tarjolla olevien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilan on oltava 
vähintään 60 °C ja ne saavat olla tarjolla vain kerran
Mma 23§
 
 
  
13. ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDOT

13.3. Markkinointi

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Markkinoinnissa hieman epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Toimija markkinoi kotisivuillaan annosten gluteenittomuutta. Samassa keittiössä leivotaan 
vehnäjauhoista naanleipää. Naanleivän valmistus tapahtuu samoilla pöydillä ja samassa nurkassa, kuin 
muidenkin annosten. Ristikontaminaatiota ei voida välttää valmistuksen aikana, eikä toimija voi 
todentaa, että myös muiden annosten gluteenipitoisuus on määrättyjen arvojen mukaiset.
 
Toimija markkinoi annoksia gluteenittomina, vaikka niihin sisältyy oletusarvoisesti gluteenia sisältävä 
naan-leipä. Toimija on kirjannut nettisivuille englanniksi tiedon naan-leivän gluteenipitoisuudesta. 
Asiasta ei ole mainintaa suomeksi. Asiakkaat, jotka eivät ymmärrä englantia voivat toimijan merkintöjen 
mukaisesti ymmärtää kyseisen tuotteen annoksen olevan ilmoitetun mukaisesti gluteeniton.
 
Toimijaa on ohjeistettu aiemmin käyttämästään G-merkinnästä ja sen lainsäädännön määritelmästä. 
Toimijan tulee tarvittaessa todentaa ruuan sisältävä gluteeni-pitoisuus.
 
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 828/2014, Sallitut maininnat siitä, että elintarvike 
ei sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty, ja niitä koskevat edellytykset
 
A. Yleiset vaatimukset
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GLUTEENITON
 
Mainintaa ”gluteeniton” voidaan käyttää vain, jos kuluttajille myyntivalmiin elintarvikkeen 
gluteenipitoisuus on enintään 20 mg/kg.
 
ERITTÄIN VÄHÄGLUTEENINEN
 
Mainintaa ”erittäin vähägluteeninen” voidaan käyttää vain, jos kuluttajille myyntivalmiin elintarvikkeen, 
joka koostuu yhdestä tai useammasta ainesosasta, jotka on tehty vehnästä, rukiista, ohrasta, kaurasta 
tai niiden risteytetyistä lajikkeista, jotka on erityisesti käsitelty gluteenipitoisuuden vähentämiseksi, tai 
joka sisältää yhtä tai useampaa tällaista ainesosaa, gluteenipitoisuus on enintään 100 mg/kg. )
 
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
14. PAKKAUS- JA ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIT

14.1. Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Take Away -astioissa on elintarvikekelpoisuudesta kertova malja-haarukkamerkintä.
 
15. ELINTARVIKKEIDEN TOIMITUKSET

15.1. Elintarvikkeiden vastaanottaminen

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Elintarvikkeet oltiin vastaanotettu lainsäädännön mukaisissa lämpötiloissa. Kirjanpito oli esittää 
tarkastuksella.
 
16. JÄLJITETTÄVYYS JA TAKAISINVEDOT

16.9. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyys

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Lihatuotteissa oli niiden alkuperäiset pakkausmerkinnät. Kuormakirjat oli esittää tarkastajalle.
 
17. ELINTARVIKKEIDEN TUTKIMUKSET

17.1. Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Elintarvikenäytteenotossa hieman epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Ravintolan omavalvonnan mukaan valmistetusta ruuasta otetaan mahdollisia ruokamyrkytyksiä varten 
elintarvikenäytteitä.
 
Nyt näytteitä oltiin otettu, mutta ei omavalvonnan mukaista määrää. Tarkastuksella ohjeistettiin, että 
näytteiden määrä tulee olla 200g.
 
Ravintolassa on jääpalakone.
 
Pintapuhtausnäytteenotto:
 
Ravintolan omavalvonnan mukaan pintapuhtausnäytteitä otetaan 2 kertaa vuodessa. Ohjeistetaan 
päivittämään määrä Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen ohjeen mukaisesti 4 kertaa vuodessa, 5 
pinnalta kerrallaan.
 
Nyt pintapuhtausnäytteitä ei oltu vielä otettu. Pintapuhtausnäytteet tulee ottaa. Toimijan kanssa sovittiin, 
että tämä hankkii näyteputket ja ilmoittaa tästä tarkastajalla, jotta tarkastaja tulee opastamaan 
näytteenoton paikan päälle. 1.3.2023 toimija ei vielä ollut ilmoittanut hankkineensa näyteputkia.
 
Ohje:
Näytteet voi ottaa itse esimerkiksi Hygicult-levyillä tai muilla vastaavilla kaupallisilla puhtauden 
tarkkailuun tarkoitetuilla mittareilla/menetelmillä tai laboratorio voi ottaa näytteet. Pintapuhtausnäytteet 
tulee ottaa elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen joutuvilta pinnoilta kuten työtasoista, 
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leikkuulaudoista, työvälineistä ja laitteista (vihannesleikkuri jne.). Näytteet otetaan puhtailta ja kuivilta 
pinnoilta, esimerkiksi aamulla ennen työskentelyn aloittamista. Mikäli näytteet otetaan itse, käytetyn 
menetelmän käyttöohjeita on noudatettava.
 
Toimijan tulee tarkastella tutkimustulosten trendejä (kehityssuuntauksia) pitkällä aikavälillä. Tarkastelu 
tehdään analyysikohtaisesti. Omavalvontanäytteitä tulee ottaa riittävällä tiheydellä niin, että 
kehityssuuntien seuranta on mahdollista. Jos trendi / suuntaus on heikkenevä, toimijan on ryhdyttävä 
viipymättä toimenpiteisiin mikrobiologisten vaarojen estämiseksi, vaikka hälytysrajat eivät vielä 
ylittyisikään. Prosessihygieniavaatimusten ja pintapuhtausnäytteiden tulosten osalta kehityssuuntia 
tarkastelemalla voidaan arvioida, onko tuotantoprosessi ja hygieniatoimet hallinnassa
 
Jos tarjoilupaikassa käytetään itse valmistettuja jäitä juomissa tai sellaisenaan syötävissä ruoissa, tulee 
jään laatu tutkia kerran vuodessa. Jäänäytteestä tutkitaan Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja 
suolistoperäiset enterokokit.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
18. OIVA-RAPORTIN ESILLÄPITO

18.1. Oiva-raportin esilläpito

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Oiva-raportin esillä pidossa hieman epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Oiva-raportti oli ravintolassa, mutta tämä ei ollut asiakkaiden helposti havaittavissa, vaan edelleen tiskin 
takana. Toimijaa on aiemmin jo ohjeistettu siirtämään se ravintolan sisäänkäynnin yhteyteen.
 
Ravintolan nettisivuille on linkitetty Oiva-hymysivusto.
 
Ohje:
Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla 
elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Raportti on julkistettava jokaisella 
toimijan rekisteröimän verkkotunnuksen internetsivujen aloitussivulla näkyvällä ja helposti havaittavalla 
paikalla. Vaihtoehtoisesti aloitussivulle on sijoitettava näkyvälle ja helposti havaittavalle paikalle linkki 
Ruokaviraston internetsivulle, jolla toimijaa koskevat Oiva-raportit julkaistaan. 
 
Jos kuluttajat asioivat toimijan elintarvikehuoneistossa, Oiva-raportti on lisäksi julkistettava 
elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan 
kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa. Oiva-raportti on sijoitettava näkyvälle paikalle ja sellaiselle 
korkeudelle, että se on helposti kuluttajien luettavissa. Elintarvikealan toimijan myydessä elintarvikkeita 
etäviestintävälineellä viimeisimmän tarkastuksen Oiva-raportti on julkistettava etäviestintävälineessä 
näkyvällä ja helposti havaittavalla paikalla tai vaihtoehtoisesti sijoitettava näkyvästi ja helposti havaittava 
linkki Ruokaviraston internetsivulle, jolla toimijaa koskevat Oiva-raportit julkistetaan.
Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista 12/2021
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
  

Lisätiedot
 
Ravintolaan tehtiin seurantatarkastus 23.11.2022 ja 31.1.2023 tehtyjen tarkastuksien perusteella. 
Asiasta on annettu lautakunnan päätös 17.1.2023.
 
 
Tarkastuskertomus on lähetetty toimijalle sähköisesti tiedoksi etusivun oikeassa yläkulmassa 
ilmoitettuna päivänä. Tarkastuskertomus on lähetetty sähköisesti osoitteeseen 
jarvenpaa@ravintolacurryking.fi.
 
Sovelletut säännökset
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista 178/2002/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
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kuluttajille
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta
Elintarvikelaki 297/2021
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 72/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
Hallintolaki 434/2003
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
11.5.2021 § 52)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunta 14.12.2021 § 131)
 
  

Maksu 156,00 €
 
Maksuperusteet
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa, Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunta 14.12.2021 § 131
  

  

Tarkastaja Riina Vallenius

ELINTARVIKETARKASTAJA

+358403142256

riina.vallenius@tuusula.fi
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