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1 Omavalvontasuunnitelma

1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus A

Omavalvontasuunnitelma on päivitetty 5.3.2015.

2 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito

2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet A

3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus

3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus A

3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus A

3.5 Haitta- ja muut eläimet A

Tuhoeläimistä ei ole ollut havaintoja. Kuivauslaitteisto pestään aina huolellisesti käytön jälkeen.

4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus
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4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen A

Kari Tuominen esitti hygieniapassinsa tarkastuksella.

6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta

6.1 Elintarvikkeiden säilytys A

13 Elintarvikkeista annettavat tiedot

13.1 Yleiset pakkausmerkinnät A

Pakkausmerkinnät tarkastettiin ennen uuden pussierän tilausta, jotta ne vastaisivat uusia elintarviketietoasetuksen (EU
1169/2011) mukaisia vaatimuksia. Ne katsottiin ensin sähköpostilla lähetetystä vedoksesta (7.5.2015) ja toistamiseen
toimistolla vedospussista (27.5.2015). Huomattiin, että nettisivulla ja pakkauksessa on erilaiset arvot
ravintoarvomerkintätaulukossa. Pakkauksen tiedoissa oli virhe, jotka korjattiin ja vedospussissa ne olivat jo oikein. Sovittiin,
että pakkauksen ainesosien kohdalle tulisi ainesosat-sana näkyviin (art. 18). Ravintoarvotaulukossa muutettiin suolassa
oleva %-määrä samaan yksikköön kuin muut eli mg/ 100 g.

Päivämäärä ja erä tulee pakkauksiin leimasimella. Tarkastushetkellä pussitettavana oli vuoden 2016 kolmas erä, jolloin
leimassa oli koodina E3. Parasta ennen -päivämäärä oli muodossa 06 2016. Päivämäärämerkintä oli lähellä erämerkintää,
mistä johtuen merkintä ei ollut lukijalle täysin yksiselitteinen ja selkeä. Sovittiin, että eränumeron ja päivämäärän väliin
jätetään isompi väli, ja päivämäärä merkitään muodossa 06/2016.

Elintarviketietoasetuksessa sanotaan lisäksi, että kun  parasta ennen -ajankohta ilmoitetaan kuukautena ja vuotena, on
sana "loppua" lisättävä päiväyksen loppuun. Tämän mukaisesti täydellinen päivämäärämerkintä olisi siis "parasta ennen
06/2016 loppua". Vaihtoehtoinen tapa on ilmoittaa päivämäärä päivän tarkkuudella eli "parasta ennen 30.6.2016".
Asetuksen mukaisen merkintätavan käyttöönottoa voitaisiin harkita varsinkin, jos käytössä olevalla leimasimella asia
pystytään hyvin toteuttamaan.

13.2 Ravintoarvomerkintä A

Paikan päällä tehdyn tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että ravintoarvoilmoituksessa oli esitetty siinä vaadittavien tietojen
lisäksi myös natriumin määrä. Ravintoarvoilmoituksessa voidaan kyllä esittää niiden kivennäisaineiden määrät, jotka on
lueteltu elintarviketietoasetuksen (EU 1169/2011) liitteessä XIII sillä edellytyksellä, että niitä esiintyy tuotteessa riittävä
(ravitsemuksellisesti merkittävä) määrä, mutta natriumia ei ole liitteessä mainittu eli sen määrää ei voida
ravintoarvotaulukossa ilmoittaa. Kun seuraava erä pakkauspusseja tilataan, tulee natrium poistaa ravintoarvotaulukosta.
Pusseja on nyt tilattu 12 000 kpl. Yksi erä on 1 200 kg ja pakkauskoko 800 g, eli nykyiset pussit riittävät kahdeksaan erään.

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

Pussikoko on muuttunut 1 kg -> 800 g. Uusi pussi suljetaan kuumaliiman avulla. Tätä varten on hankittu laitteisto.
Liima on Hot Melt Oy:stä. Se on elintarvikekelpoista.

Pakkauspussit on hankittu Pyroll Oy:stä. Toimijalla ei ole valmistajalta saatua todistusta materiaalin
elintarvikekelpoisuudesta. Sovittiin, että todistus pyydetään valmistajalta.

Edellisessä tarkastuksessa oli todettu, että kuivauslaitteen ympärillä oleva pressukatos ei ole riittävä suojaamaan
raaka-aineita likaantumiselta. Kuivaustilan ympärille oli nyt rakennettu kiinteät seinät kahdelle avoinna olleelle
sivulle. Seinien välisessä kulmauksessa oli aukko, joka peitetään. Yksi sivu oli vielä kokonaan auki, ja siihen on
tulossa pressuovi tämän kesän aikana.

Herneen osuus tuotteessa on 300 g / 100 kg massaa ennen keittoa. Kuivatun massan jauhatuksessa hernettä
poistuu lisää (70 %), ja lopullisessa tuotteessa herneen määrä on hyvin vähäinen.

Tuotteet kuljetetaan suoraan myymälöihin ilman tukkuporrasta. Jakelualueeseen kuuluvat tällä hetkellä Salon
lisäksi Kemiönsaari, Forssa, Tammela ja Turku (Kauppahalli).

Elintarvikkeiden valmistuspaikkoihin liittyvät Oiva-raportit julkaistaan oivahymy.fi -sivustolla vuoden 2016 alusta
lähtien. (Järjestelmä kirjaa raportin alareunaan virheellisesti, että raportti julkistettaisiin jo viimeistään 28.6.2015,
mutta näin ei ole.) Oiva-raportti tulee myös linkittää toimijan verkkosivulle. Oivahymy.fi -sivustolla on annettu
asiasta ohje: 

Ohjeita Oiva-raporttien linkittämiseen yritysten verkkosivuille
· Oiva-raportit tulee linkittää nähtäväksi yritysten omille verkkosivuille viimeistään 1.7.2014. Linkki tehdään
näkyvälle ja helposti havaittavalle paikalle etusivulle. 
· Linkin tulee johtaa www.oivahymy.fi -sivustolle, jolla yritystä koskevat Oiva-raportit julkistetaan. Yrityksen omat
Oiva-raportit etsitään ensin Hae yrityksiä -hakupalvelun kautta esim. käyttämällä hakusanoina yrityksen ja kadun
nimeä sekä paikkakuntaa. Hakutuloksesta saatua www-osoitetta käytetään linkittämisessä. Tällöin linkki vie
kuluttajan suoraan yrityksen omiin Oiva-raportteihin. 
· Vaihtoehtoisesti oivahymy.fi -sivuston Hae yrityksiä -palvelusta voi ladata ja tallentaa yrityksen omat Oiva-raportit
pdf-muodossa ja lisätä ne yrityksen verkkosivuille. Tällöin sivustolle on lisättävä kolmesta viimeisimmästä
tarkastuksesta saadut Oiva-raportit. 
· Yritykset voivat käyttää linkityksessä ns. bannerina oikeasta palstasta löytyvää Oiva-sinettilogoa. Toisin sanoen
kuva voi toimia linkkinä raportteihin ohjaten kuluttajan www.oivahymy.fi -sivustolle. Kuva on ladattavissa yritysten
käyttöön vain linkitystarkoitukseen. Oivan logoa ei saa käyttää markkinointitarkoituksessa.

Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki (23/2006)
EPNAs (EY) 852/2004 elintarvikehygieniasta
MMM asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
(1367/2011)
EPNAs (EU) 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

Tarkastusmaksu

110,00 €

Maksuperusteet

Tästä suunnitelman mukaisesta tarkastuksesta peritään 110 € maksu, joka
veloitetaan erillisellä laskulla. Maksu  määräytyy Salon kaupunginvaltuuston
27.1.2014, 8 § hyväksymän ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella.
Lisävalvonnasta aiheutuvat kustannukset peritään toimijalta muodostuneiden
kustannusten mukaan.
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Tarkastajan tiedot Terveystarkastaja

Nina Rostiala

Puh. 02 7781

nina.rostiala@salo.fi
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Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn
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Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Kivisaaren Piapojauhot
Haukanojantie 130, 25320 RAATALA

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

11.06.2015

Selite • Definition

Oivallinen / Utmärkt

Hyvä / Bra

Korjattavaa / Bör korrigeras

Huono / Dålig

Huomiot • Observation

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 11.06.2015

Omavalvontasuunnitelma / 
Planen för egenkontroll

Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / 
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / 
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Henkilökunnan toiminta ja koulutus / 
Personalens arbete och utbildning

Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / 
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

Elintarvikkeista annettavat tiedot / 
Informationen som skall ges om livsmedel

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Valvontayksikkö • Övervakningsenhet Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 28.6.2015 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 28.6.2015
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