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Läsnäolijat

Tarkastaja Karoliina Kettunen

Toimipaikan edustaja Kenneth Nars
 

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
2. TILOJEN JA VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS, RIITTÄVYYS JA KUNNOSSAPITO

2.1. Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Toimijalla on kaksi lavapaikkaa Kuljetus Reen Oy:n varastolaitoksessa varastossa 111 Helsingin 
Tukkutorin pakastamolla. Yritys varastoi tiloissa naudanlihaa, joka on peräisin yrityksen kasvattamasta 
lihakarjasta Urjalasta. Naudat on teurastettu ja liha leikattu Meatgard AB:n liha-alan laitoksessa. 
Valmiiksi pakatut lihat toimitetaan Kuljetus Reen Oy:n varastoon. Lihat toimitetaan pääsääntöisesti 
tuoreena, joskus jauhelihaa toimitetaan pakastettuna. Varastosta tuotteet jaetaan joko rahtiliikkeen 
toimesta kylmäkuljetuksena tai toimijan omalla kuljetusajoneuvolla kylmälaatikoissa asiakkaille. 
Asiakkaita ovat ravintolat, vähittäiskauppa ja kuluttajat. Yrityksellä on myös nettikauppa sekä 
suunnitelmissa aloittaa suoramyynti Urjalan tilalta. Tilan suoramyynnistä tulee tehdä 
elintarvikehuoneistoilmoitus Urjalan alueen elintarvikevalvontaviranomaiselle.
 
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS

3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Toimijalle osoitettu lavapaikka oli siisti.
 
6. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILOJEN HALLINTA

6.1. Elintarvikkeiden säilytys

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Elintarvikkeiden varastointi- ja säilytysolosuhteissa ei havaittu huomautettavaa.
 
6.2. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
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Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Elintarvikkeiden lämpötilat olivat infrapunamittarilla mitattuna asianmukaiset. Varaston 
lämpötilanseurannasta vastaa Tukkutori. Toimija saa tiedon mahdollisista poikkeamista Kuljetus Reen 
Oy:n kautta.
 
7. MYYNTI JA TARJOILU

7.2. Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta myynnissä

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Elintarvikkeiden myynti- ja säilyvyysajat ovat hallinnassa.
 
15. ELINTARVIKKEIDEN TOIMITUKSET

15.1. Elintarvikkeiden vastaanottaminen

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Vastaanottotarkastukset tehdään ja niiden havainnot (mitattu lämpötila) merkitään rahtikirjaan. Muut 
havaitut poikkeamat (esim. rikkoutuneet pakkaukset ja niiden johdosta tehtävät reklamaatiot) kirjataan 
toimijan mukaan erilliseen kirjanpitoon.
 
Rahtikirja on kuljetusyrityksen rahtikirja, johon ei ole merkitty tuotteiden eränumeroa. Toimijan tulee 
huomioida, että naudanlihaa lähetettäessä asiakirjaan on jokaisessa lähetysvaiheessa merkittävä 
naudanlihan erätunnus (ks. rivi 16.2). Lisäksi laitoksesta (Meatgard) lähtevään asiakirjaan on merkittävä 
naudanlihan lähettävän laitoksen (Meatgardin) tunnistusmerkki tai tunnistusmerkin tiedot 
(hyväksymisnumero). Vastaanottotarkastusten yhteydessä on tarkastettava, että tuotteiden mukana on 
lainsäädännön vaatimusten mukainen asiakirja. Lisäksi on tarkastettava, että tuotteiden 
pakkausmerkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset (ks. Lisätiedot-kohta 
tarkastuskertomuksen lopussa).
  
15.3. Elintarvikkeiden noutojen ja toimitusten olosuhteet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Elintarvikkeet kuljetetaan suojattuina (vakuumiin pakattuina pahvilaatikoissa) kuljetusyritysten toimesta 
tai omalla kuljetusajoneuvolla. Omalla kuljetusajoneuvolla tehtävät kuljetukset ovat toimijan mukaan 
lyhyitä, selvästi alle kahden tunnin mittaisia. Näissä kuljetuksissa käytetään kylmälaatikoita ja 
kylmäkalleja. Kylmälaatikot olivat siistit ja ehjät.
 
16. JÄLJITETTÄVYYS JA TAKAISINVEDOT

16.2. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Omavalvontasuunnitelmassa ei ole kuvausta naudanlihan merkitsemisjärjestelmästä ja naudanlihan 
jälijtettävyydestä.
 
Tarkastettiin kahden leikatun naudanlihan etiketti. Etiketissä oli naudanlihan merkitsemisjärjestelmän 
mukaiset alkuperä- ja erätiedot.
 
Meatgardilta lähtevien tuotteiden asiakirjassa (rahtikirjassa) ei ole merkitty tuotteiden eränumeroa. 
Toimijan mukaan Meatgardilta tulee tieto leikattujen ja pakattujen ruhojen eränumeroista. Meatgardista 
lähtevässä asiakirjassa ei ollut lähettävän laitoksen (Meatgardin) tunnistusmerkkiä tai tunnistusmerkin 
tietoja (hyväksymisnumero) (ks. rivi 15.1).
 
Honkola Kartanolta asiakkaalle lähtevässä asiakirjassa ei ole päivämäärää. Asiakirjassa ei ole pakatun 
naudanlihan erätunnusta, vaan asiakirjaan on merkitty teurastettujen nautojen EU-tunnukset. Toimijan 
mukaan myynneistä pidetään erillistä jäljitettävyyskirjanpitoa.
 
TOIMENPITEET:

Omavalvonnassa tulee olla kohteen toiminnan huomioon ottava, ajantasainen ja riittävä 1. 



3 (4)

naudanlihan merkintäjärjestelmän kuvaus. Kuvauksesta tulee ilmetä, miten naudanlihan 
alkuperätiedot merkitään pakkauksiin ja miten varmistetaan, että naudanlihan 
jäljitettävyys säilyy koko tuotantoketjun ajan. Kuvauksesta tulee myös ilmetä, miten 
tuotteiden etiketteihin merkittävä erätunnus muodostuu, eli miten erätunnuksen 
perusteella päästään ketjussa taaksepäin tarvittaessa ruhotasolle asti.
Naudanlihaa lähetettäessä asiakirjaan on jokaisessa lähetysvaiheessa (Meatgardilta 
Honkolalle ja Honkolalta asiakkaille) merkittävä naudanlihan erätunnus.

2. 

Honkola Kartanolta asiakkaalle lähtevään asiakirjaan tulee lisätä toimituspäivämäärä ja 
naudanlihan erätunnus.

3. 

 
Edellä todetuista puutteista huolimatta naudanlihan jäljitettävyys toimii käytännössä riittävällä tavalla, 
sillä nautoja teurastetaan vain kerran kuukaudessa ja tieto teurastettujen nautojen erätunnuksista 
kulkee koko toimitusketjun ajan. Varastossa ei ole toimijan mukaan kuin yhtä teurastuserää kerrallaan, 
joten sekaantumisen vaaraa eri erien välillä ei ole. Asia arvioidaan siksi nyt A-arviolla, mutta mikäli 
puutteita ei korjata, arvioidaan asia seuraavalla tarkastuksella B-arviolla.
  
16.6. Takaisinvedot

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Omavalvonnassa on kuvattu ohjeet, miten takaisinvetotilanteessa toimitaan, kenelle tiedotetaan asiasta 
ja millainen kirjanpito tehtäisiin. Takaisinvetoja ei ole ollut.
 
16.9. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyys

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
 
Kuormakirjat tarkastetaan toimitusten yhteydessä. Kuormakirjat säilytetään omavalvonnassa esitetyllä 
tavalla. Ks. havaitut puutteet kuormakirjoissa rivillä 16.2.
  
  

Lisätiedot
 
 
Kyseessä oli valvontasuunnitelman mukainen toiminnan aloitustarkastus, joka tehtiin ennalta sovittuna 
ajankohtana.
 
PAKKAUSMERKINNÄT
Pakkusmerkintöjen tarkastusta ei arvioitu Oiva-riveillä, sillä pakkausmerkinnät tehdään pakkaavassa 
laitoksessa (Meatgard). Tarkastetuissa kahden leikatun naudanlihan pakkausmerkinnöissä oli 
vaadittavat pakolliset tiedot muilta osin, mutta ohje jäädytetyn tuotteen säilyvyydestä oli epäselvä. 
Etiketissä on merkintä "Jos tuote ostettu jäädytettynä, säilytys alla -18. Säilyy jäädytettynä enintään 12 
kk jäädytyspäivästä." Kahdet eri päiväys- ja säilytysmerkinnät samassa pakkauksessa ovat 
harhaanjohtavat. Joko tuote on pakastettu/jäädytetty tuote tai tuoretuote, ja merkinnät tehdään sen 
mukaisesti.
 
Ruokavirasto ohjeistaa, että jäädytettyjen elintarvikkeiden pakkauksessa ilmoitetaan vastaavat 
merkinnät kuin mitä pakasteista. Sanan "pakaste" tai "pakastettu" tilalla ilmoitetaan silloin sana 
"jäädytetty". Kuluttajalle tai suurtaloudelle sellaisenaan myytäväksi tai muuten luovutettavaksi 
tarkoitetun pakasteen pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi 
(MMMa pakasteista 818/2012, 7 §):
- sana pakastettu tai pakaste
- vähimmäissäilyvyysaikaa koskeva merkintä (parasta ennen)
- aika, jonka ostaja voi pakastetta säilyttää
- säilytysohje, josta ilmenee säilytyslämpötila sekä
- merkintä ”ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen”.
 
Lisäksi valmiiksi pakattuun, pakastettuun ja jäädytettyyn lihaan on merkittävä pakastuspäivä 
(pp.kk.vvvv).
 
Toimijalta pyydettiin selvitystä jäädyttämisestä ja pakkausmerkinnöistä, mutta selvitystä ei toimitettu 
ympäristöpalveluihin tarkastuskertomuksen lähettämiseen mennessä.
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Toimijan tulee varmistaa, että jos tuotteita pakastetaan, pakastaminen tehdään viipymättä 
valmistuksen jälkeen ja tuotteisiin tehdään pakasteen pakkausmerkinnät. Jos tuotteet myydään 
tuoreena, ei niiden pakkausmerkinnöissä tule olla viittausta jäädyttämiseen. Pakkausmerkintöjen 
korjaaminen tulee varmistaa ennen tuotteiden vastaanottamista.
 
ETÄMYYNTI
Honkola Kartanolla on myös nettikauppa. Toimijan tulee huomioida etämyynnin vaatimukset (mm. 
elintarvikkeista annettavat tiedot) ja lisätä kuvaus etämyynnistä myös omavalvontasuunnitelmaan. 
Toimijaa ohjeistettiin tarkastuksen jälkeen tutustumaan etämyyntiä koskeviin ohjeisiin Ruokaviraston 
sivuilta.
 
OIVA-RAPORTTI
Oiva-raportti tulee linkittää nähtäväksi yrityksen omille verkkosivuille. Lisätietoja: www.oivahymy.fi.
 
Sovelletut säännökset
 
 
Elintarvikelaki (23/2006),Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen 
elintarvikehygieniasta (1367/2011)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014)
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020)
 
Lasku: Lasku tarkastuksesta toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin Taloushallintopalveluista.
 
  

Maksu 130,00 €
 
Maksuperusteet
 
 
Elintarvikelaki (23/2006) 71 §: Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018
  

  

Tarkastaja Karoliina Kettunen

HYGIEENIKKOELÄINLÄÄKÄRI

0931031584

karoliina.kettunen@hel.fi

 

Jakelu Toiminnanharjoittaja



Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1224236

T
T
T
T
T
T

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Hongola Gård / Kuljetus Reen Oy:n varasto
Sörnäistenkatu 5, 00580 HELSINKI

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

18.11.2020

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

Oivallinen /
Utmärkt 10

Hyvä / Bra

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Huomiot • Observation

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 18.11.2020
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / 
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

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

Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / 
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

Myynti ja tarjoilu / 
Försäljningen och serveringen

Elintarvikkeiden toimitukset / 
Leveranserna av livsmedel

Jäljitettävyys ja takaisinvedot / 
Spårbarheten och återkallelserna

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Valvontayksikkö Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 10.12.2020 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 10.12.2020

Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut

1/1


