ESPOON KAUPUNKI
Espoon seudun ympäristöterveys

ILMOITUS
elintarvikelain (23/2006) 21 a §:n momentin mukaisesta virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta
ELINTARVIKKEEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVAT
MATERIAALIT JA TARVIKKEET
Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Virtuaalisia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi ns. agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien
materiaalien ja tarvikkeiden (kontaktimateriaalien) vienti- ja tuontikauppaa ja muut toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat
kontaktimateriaaleja esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että kontaktimateriaalit varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.
Elintarvikelain (23/2006) mukaan toimijan, joka saattaa markkinoille kontaktimateriaaleja, on tehtävä ilmoitus harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Ilmoitus lähetetään osoitteella Espoon seudun ympäristöterveys, PL 210, 02070 Espoon kaupunki tai sähköpostitse osoitteella tuoteturvallisuus(at)espoo.fi. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä. Espoon seudun ympäristöterveys ottaa toimijaan yhteyttä, mikäli on tarvetta lisäselvityksiin. Toiminnassa tapahtuvista
olennaisista muutoksista tulee myös ilmoittaa Espoon seudun ympäristöterveyteen.
Ilmoitus

toiminnan aloittamista

toiminnan olennaista muuttamista

toimijan vaihtumista

toiminnan keskeyttämistä

toiminnan lopettamista

muuta, mitä?

Toimija täyttää soveltuvin osin
1. Toimija

Toimijan nimi

Y-tunnus (tai sen puuttuessa) henkilötunnus)

Osoite

Postinumero

Kotikunta

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö

Puhelin

Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (jos eri kuin toimijanosoite)
2. Markkinointi nimi
3. Toiminnan suunniteltu
aloittamis-, muutos- tai
lopettamisajankohta

Toiminnan arvioitu aloittamis-, muutos- tai toimijan vaihtumisen ajankohta (pvm)
Toiminnan keskeyttämisen ajankohta (pvm-pvm)
Toiminnan päättymisen ajankohta (pvm)

4. Toiminta
5. Toiminnan tarkennukset

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
tuoteturvallisuus(at)espoo.fi

tuonti EU:n alueelta

tuonti EU:n alueen ulkopuolelta

Valitse tuotavat kontaktimateriaalit annetuista vaihtoehdoista (asetus (EY) N:ro 1935/2004). Voit valita useita
vaihtoehtoja laittamalla rastin valintaruutuun. Tarvittaessa alleviivaa se kontaktimateriaali, joka on pääasiallisin
vaihtoehto.
1. Aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja tarvikkeet

10. Muovit

2. Liimat

11. Painovärit

3. Keramiikka

12. Regeneroitu selluloosa (= sellofaani)

4. Korkki

13. Silikonit

5. Kumi

14. Tekstiilit

6. Lasi

15. Lakat ja pinnoitteet

7. Ioninvaihtohartsit

16. Vahat

8. Metallit ja metalliseokset

17. Puu

9. Paperi ja kartonki

18. Muu

Käyntiosoite
Pihatörmä 1 C
Olari
www.espoo.fi/ymparistoterveys

Puhelin
09-8162 3900
ma - pe klo 9.00 - 11.00

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Espoo
Kauniainen
Kirkkonummi

6. Toiminnan tarkennukset
jatkuu

Valitse toimintatyypin tarkennus annetuista vaihtoehdoista. Voit valita useita vaihtoehtoja. Anna tarkennus
toimintatyypeittäin. Kirjoita toimintatyyppiä kuvaava numero (katso kohta 5) tarkennuksen kohdalle.
Pikkulapsille (0-3 v) tarkoitettuja kontaktimateriaaleja, mitä?
Vientiä, mihin?
Kierrätysmateriaalien käyttöä, mitä?
Pintabiosidien käyttöä, mitä?
Dual use lisäaineiden käyttöä, mitä?
Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, mikä?

7. Pääasiallisin käyttötarkoitus

Valitse kontaktimateriaalin käyttötarkoitus annetuista vaihtoehdoista. Voit valita useita vaihtoehtoja.
Elintarvikkeiden pakkausmateriaalit

Elintarvikkeen säilytykseen tarkoitetut tarvikkeet

Elintarviketeollisuuden tuotantolaitteet ja

Keittiölaitteet, astiat, välineet ja vastaavat

-välineet
8. Toiminnan laajuutta kuvaava tieto

Muu, mikä?

Tuotantomäärä

Tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala

< 100 kpl/vuosi tai < 10 000 kg/vuosi

< 100 m2

100-1000 kpl/vuosi tai 10000 - 1 milj. kg/vuosi

100-500 m2

> 1000 kpl/vuosi tai > 1 milj. kg/vuosi

> 500 m2

Liikevaihto

9. Laadunhallintajärjestelmä

Henkilöstön määrä

< 2 milj. €/vuosi

< 15

2-10 milj. €/vuosi

15-100

> 10 milj.€/vuosi

> 100

Laadunhallintajärjestelmä (asetus (EY) N:o 2023/2006)
on laadittu

10. Toimijan allekirjoitus ja
nimenselvennys

Paikka

laaditaan (pvm)

Päivämäärä

mennessä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Toimija-, toimipaikka- ja toimintatiedot rekisteröidään Espoon seudun ympäristöterveyden valvonnan tietojärjestelmään. Järjestelmän
rekisteriseloste on nähtävissä Espoon seudun ympäristöterveydessä, osoitteessa Pihatörmä 1 C, 02240 ESPOO.
Ilmoituksen tarkastus

Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti

Ilmoituksen täydennyspyyntö

Pyydetyt lisätiedot on saatu

lähetetty / annettu
kyllä

ei

_____/_____ 20_____

_____/_____ 20 _____

_____/_____ 20 ______

Tarkastajan allekirjoitus

Tarkastajan allekirjoitus

Tarkastajan allekirjoitus

Järjestelmästä saatu tarkastustiheys

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
tuoteturvallisuus(at)espoo.fi

0,35 krt/vuosi

0,5 krt/vuosi

Käyntiosoite
Pihatörmä 1 C
Espoo
www.espoo.fi/ymparistoterveys

1 krt/vuosi

Puhelin
09-8162 3900
ma - pe klo 9.00 - 11.00

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Espoo
Kauniainen
Kirkkonummi

