ILMOITUS
elintarvikelain (297/2021) 10 §:n mukaisesta elintarvikehuoneistosta

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

TUUDno-_______-_______
Toimija täyttää soveltuvin osin
Ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten tai rekisteröidyn toiminnan olennaisesta muuttamisesta on lähetettävä KeskiUudenmaan ympäristökeskukseen neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
voi pyytää toimijalta lisätietoja toiminnan rekisteröintiä varten. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä, vaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toimittaa elintarvikealan toimijalle todistuksen toiminnan rekisteröinnistä. Rekisteröidyn toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta
toimijan tulee tehdä viivytyksettä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.
Ilmoitukseen on liitettävä elintarvikehygienia-asetuksen (318/2021) 4 §:n mukaisesti elintarvikehuoneiston pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.
Ilmoitus koskee

toiminnan rekisteröimistä

rekisteröidyn toiminnan olennaista muuttamista

muuta, mitä?
1. Toimija

Kotikunta

Yrityksen nimi

Toimijan Y-tunnus (tai henkilötunnus)
Osoite ja postitoimipaikka
Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Verkkolaskuosoite (ensisijainen)

Sähköpostiosoite

Välitystunnus/verkkolaskuoperaattori

Muu laskutusosoite (jos eri kuin toimijan osoite)
2. Toimipaikka

Nimi
Markkinointinimi (jos eri kuin toimipaikan nimi)
Käyntiosoite ja postitoimipaikka

Kotiin perustettu elintarvikehuoneisto
Yhteyshenkilön nimi

Oma talousvesikaivo

Puhelinnumero

3. Tarkastusasiakirjan
postitusosoite
(Oiva-raportti tai muu tarkastusasiakirja)

Toimija

4. Toiminnan arvioitu
aloittamisajankohta tai toiminnan olennaisen muuttamisen arvioitu ajankohta

Toiminnan arvioitu aloittamisajankohta (pvm)

Sähköpostiosoite

Toimipaikka
Muu, mikä?

Toiminnan olennaisen muuttamisen arvioitu ajankohta (pvm)

5. Kuvaus toiminnasta/siihen liittyvästä olennaisesta muutoksesta

6. Tieto omavalvontasuunnitelmasta

Omavalvontasuunnitelma on laadittu
Omavalvontasuunnitelma laaditaan

mennessä
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7. Tieto kohteen rakennusvalvonnallisesta käyttötarkoituksesta ja talouveden hankinnasta

8. Toiminta

verkostovesi
oma kaivo

Valitaan yksi vaihtoehto kohdista 8.1-8.12, joka kuvaa parhaiten pääasiallista elintarvikehuoneistossa tapahtuvaa toimintaa.
Vähittäismyymälä
Teollisesti pakattuja ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita

8.1 Elintarvikkeiden
myynti

Teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita

elintarvikkeiden myyntipinta-ala (m2)

Myydään pakkaamattomia elintarvikkeita
Käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Tuoreiden vihannesten ja hedelmien myynti
Tukkumyynti
Virtuaalinen elintarvikehuoneisto (elintarvikkeet eivät ole toimijan itsensä hallussa)
Ravintolatoiminta
Grilli- tai pikaruokatoiminta

asiakaspaikkojen määrä

Kahvilatoiminta
8.2 Elintarvikkeiden
tarjoilu (sisältää kuljetuksen)

Pubitoiminta, vain juomatarjoilua (sis. vähäistä elintarviketarjoilua)
Keskuskeittiötoiminta (toimittaa ruokaa muualle)
Laitoskeittiötoiminta (koulut, päiväkodit, sairaalat, henkilöstöravintolat ym.)
Tarjoilukeittiötoiminta (ei ruoanvalmistusta, voi olla vähäistä välipala- ja jälkiruokavalmistusta)

keskimääräinen annosten lukumäärä/vuorokausi

Pitopalvelu

8.3 Liikkuva elintarvikehuoneisto

Ulkomyyntipaikka, elintarvikkeiden vähittäismyynti

Teltta

Ulkomyyntipaikka, elintarvikkeiden tarjoilu

Koju

Muu, mikä?

Vaunu
Muu, mikä:

Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus
Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia
8.4 Vilja- ja kasvisala

Ruoka- ja kahvileipien valmistus

arvio tuotantomäärästä
(kg/vuosi)

Myllytoiminta
Muiden viljatuotteiden valmistus (ml. mallastuotanto, esim. kaurapohjaiset maito- ja
kermatuotteet)

elintarviketoimintaan liittyvä pinta-ala (m2)

Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta
Juomien valmistus
Makeisten valmistus
8.5 Muu elintarvikkeiden teollinen valmistus

Yhdistelmätuotteiden valmistus (tuote, joka sisältää jalostettuja eläimistä saatavia ja
kasvisperäisiä elintarvikkeita, esim. pizza, valmisateria)

elintarviketoimintaan liittyvä pinta-ala (m2)

Muu valmistus (esim. kahvinpaahto, etanoiden käsittely, hunajapakkaamotoiminta,
lisäaineiden ja ravintolisien valmistus, hiivatuotanto sekä muut toiminnat, jotka eivät
kuulu mihinkään muuhun elintarvikkeiden valmistuksen toimintatyyppeihin). Mikä:

Elintarvikkeiden maahantuonti, sisämarkkinatuonti
Elintarvikkeiden maahantuonti, kolmasmaatuonti
Elintarvikkeiden maastavienti, sisämarkkinavienti
Elintarvikkeiden maastavienti, vienti kolmansiin maihin
8.6 Vienti ja tuonti

Mitä elintarvikkeita toiminta koskee:
tavanomaiset elintarvikkeet
täydennetyt elintarvikkeet
ravintolisät
erityisruokavaliovalmisteet
elintarvikeparanteet (lisäaineet, aromit, entsyymit)
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elintarviketoimintaan liittyvä pinta-ala (m2)

8.7 Ammattimainen
elintarvikkeiden kuljetus (pelkästään kuljetusta)

Elintarvikkeiden kuljetus, ei lämpötilavaatimusta
Elintarvikkeiden pakastekuljetus

kuljetusväline (auto,
laiva jne.) ja lukumäärä

Elintarvikkeiden kuljetus jäähdytettynä
Elintarvikkeiden kuljetus lämpimänä

8.8 Elintarvikkeiden
varastointi ja pakastaminen (pelkästään varastointia ja/tai pakastamista)

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi, kuvaus varastoitavista elintarvikkeista:

elintarviketoimintaan liittyvä pinta-ala (m2)

Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi
Elintarvikkeiden pakastaminen
Elintarvikkeiden pakkaaminen
Elintarvikkeiden jakaminen, ei helposti pilaantuvia
Elintarvikkeiden jakaminen, helposti pilaantuvia

elintarviketoimintaan liittyvä pinta-ala (m2)

Ruoan valmistaminen
keskimääräinen annosten lukumäärä/vuorokausi

8.9 Ruoka-aputoiminta

Sellaisenaan kulutukseen tarkoitetun raakamaidon ja/tai ternimaidon myynti
8.10 Maitotilalla tapahtuva maitotuotteiden
valmistus ja myynti
ja/tai raakamaidon
myynti

Nestemäiset maitovalmisteet
Juusto
Jäätelö
Muu maitotuotteiden valmistus, mikä?

raakamaidon myynti-/
luovutus-/käyttömäärä
_____ l/v
Tuotteiden valmistukseen liittyy pastörointia
vastaava lämpökäsittely
kyllä
ei

Liha- ja kalatuotteiden valmistus asiakkaan omistamasta lihasta tai kalasta
8.11 Rahtitoiminta

8.12 Alkutuotantopaikalla tapahtuva lihan
käsittely, alkutuotannon toimija toimittaa
paikalliseen vähittäismyyntiin tai luovuttaa
tuotteet suoraan kuluttajalleVähäriskiset, eläimistä
saatavia elintarvikkeita
koskevat toiminnot,
joista on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta
9. Toimijan allekirjoitus
ja nimenselvennys

Muu, mikä?

elintarviketoimintaan liittyvä pinta-ala (m2)

Siipikarjan tai tarhatun kanin teurastus ja lihan leikkaaminen (max. 1 000 eläintä/v)
Poron teurastus sekä poronlihan leikkaaminen
Poron kuivalihan valmistus

Tuotantomäärä kg/vuosi
tai kpl/vuosi

Luonnonvaraisten hirvieläinten, jänisten, kanien ja riistalintujen lihan toimittaminen
tarkastamattomana paikalliseen vähittäismyyntiin (max. 1000 jänistä tai kania, 3000
lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista)
Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan pienien määrien myyminen suoraan kuluttajalle
Muu, mikä?

Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoitus toimitetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen postitse osoitteeseen: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60,
04301 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen: yaktoimisto@tuusula.fi.
Lisätietoja

Ilmoituksen täyttämiseen ja toiminnan rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä neuvontaa saa puhelinnumerosta 09
87181 ja sähköpostisoitteesta yaktoimisto@tuusula.fi.
Henkilötiedot rekisteröidään Ruokaviraston ylläpitämään valvontatietojärjestelmään (VATI). Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/.

Maksu

Toiminnan rekisteröinnistä peritään Keski-Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.
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Sovelletut

Elintarvikelaki (297/2021) 10 §, 73 §

oikeusohjeet

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 4 §
Keski-Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 §
122).
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