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ILMOITUS
kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle tilapäisestä
elintarvikemyynnistä
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5, IISALMI
Harjukatu 2, KIURUVESI
ymparisto@ylasavonsote.fi

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Toimija täyttää; kaikkiin kohtiin tulee vastata
Ilmoitus on lähetettävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut ottavat ilmoittajaan yhteyttä, mikäli on tarvetta lisäselvityksiin.
Ilmoitus koskee
enintään kaksi vuorokautta kestävää ja harvemmin kuin 30 päivän välein samassa paikassa toistuvaa tilapäistä elintarvikkeiden myyntiä
suuri yleisötilaisuus
1. Tapahtuma
Tapahtuman nimi
Päivämäärä(t)
Paikka
2. Toimija

Toimijan nimi

Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Osoite ja postitoimipaikka

Kotikunta

Puhelin

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö

Faksi

Puhelin

Sähköpostiosoite
3. Elintarvikkeet

Luettelo pakkaamattomina myytävistä tai luovutettavista elintarvikkeista

Luettelo pakattuina myytävistä tai luovutettavista elintarvikkeista

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät

1)

4. Kuljetus

Kuvaus elintarvikkeiden kuljetuksesta tapahtumaan ja tapahtumasta pois

5. Toiminta

Kuvaus elintarvikkeiden käsittelystä tapahtumassa

Luettelo käytössä olevista laitteista (esim. kylmäkalusteet, lämpökalusteet)

Onko laitteisto hyväksytty siirrettäväksi elintarvikehuoneistoksi ? Missä kunnassa ja milloin ulkomyyntilaitteet on
hyväksytty

6. wc-tilat
(mikäli kysymyksessä on
ruuantarjoilu ja/tai juomien
anniskelu)

Yleisömäärä

Henkilökunnan wc:t (kpl)

Yleisö-wc:t (kpl)
Naisille

Miehille

Inva wc:t
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7. Hygienia ja jätehuolto

Miten käsien ja välineiden pesu on järjestetty

Miten jätehuolto on järjestetty

8. Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelman laatija
Laatimispäivämäärä
Omavalvonnan vastuuhenkilö

Päiväys
Allekirjoitus

Nimen selvennys
Liitteet

Omavalvontasuunnitelma
Muut liitteet, mitkä?
HUOM. Yleisötilaisuudessa tapahtuvassa elintarvikkeiden valmistuksessa, tarjoilussa ja myynnissä on erityisesti huolehdittava käsienpesusta
ja ruoan käsittelyvälineiden puhtaudesta.
Aina kun valmistetaan tai myydään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, valmistus- ja myyntipaikalla on oltava käsienpesupiste,
kertakäyttöpyyhkeitä ja nestesaippua. Käsienpesupiste tulee mitoittaa toiminnan mukaisesti. Mikäli pesupistettä ei voida kytkeä vesi- ja viemäriverkkoon, voidaan käyttää lämpöeristettyjä säiliöitä, jolloin käytössä on oltava riittävä määrä lämmintä vettä.
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Toimijan pakkaamiin, myytävien tai luovutettavien elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä ainakin
o
elintarvikkeen nimi
o
yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat
o
valmistuspäivä

4. Tässä liitteessä säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa,
jos tilaisuuden luonne ja paikka sitä edellyttävät. Käymälätarvetta vähentävinä tekijöinä voidaan huomioida muun muassa lähistöllä yleisön käytössä olevat muut käymälät taikka osanottajien
majoittuminen matkailu-autoissa tai -vaunuissa. Käymälöiden
määrää on vastaavasti lisättävä muun muassa, jos tilaisuus
kestää yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa anniskellaan alkoholia.

Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ovat
o
Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä, ruis, ohra,
kaura, speltti, kamut-vilja sekä niiden hybridikannat ja viljatuotteet
o
Äyriäiset ja äyriäistuotteet
o
Kananmunat ja munatuotteet
o
Kalat ja kalatuotteet
o
Maapähkinät ja maapähkinätuotteet
o
Soija ja soijatuotteet
o
Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)
o
Pähkinät, eli manteli, hasselpähkinä, saksanpähkinä, cashewpähkinä, pekaanipähkinä, parapähkinä, pistaasipähkinä, Macadamia nut ja pähkinätuotteet
o
Selleri ja sellerituotteet
o
Sinappi ja sinappituotteet
o
Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli
10 mg/kg tai 10 mg/litra rikkidioksidina ilmoitettuna.

5. Tässä liitteessä tarkoitetuista ohjeellisista käytettävissä olevien käymälöiden määrästä muissa kuin suurissa yleisötilaisuuksissa voidaan poiketa ottaen huomioon tilaisuuden kesto ja
luonne.
Osallistujamäärä

Naisille

Miehille

Näistä liikuntaesteisille

< 50 *

1

1

1

51–250 *

2

2

1

251–500 *

3

3

1

501–750

5

4

1

751–1 000

6

5

1

+1

+1

1/1 000 osallistujaa

yli 1 000 osallistujaa, jokaista

KÄYMÄLÄT SUURESSA YLEISÖTILAISUUDESSA (STMa
405/2009)

250 osallistujaa
kohden

1. Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava käytettävissä riittävästi
asianmukaisesti varustettuja käymälöitä sekä miehille että naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla
tapahtuma-aluetta. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai muu riittävä
mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon. Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet
käymälöiden sijainnista.

*ohjeellinen

2. Käymälöitä varataan alla olevan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi käymälä alkavaa 1 000 henkilöä
kohden. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava hankkimaan
paikalle tarvittaessa lisää käymälöitä riittävän nopeasti.
3. Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita.
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