
Osaamista ja visioita
Ruuan turvallisuutta voidaan varmistaa sekä mikrobitunnistuksella että 
vierasesinetunnistuksella. FSC panostaa tuotantoprosessivaiheeseen 
tuomalla alan yritysten käyttöön uniikkeja röntgen- ja nanoteknologian sekä 
optisen teknologian sovelluksia ja edistyksellistä näytteenkäsittelyä.

Turvallinen ruoka on haluttua
Ruokaturvallisuus on mittava taloudellinen ja imagollinen tekijä. Globaalisti 
elintarviketurvallisuusmarkkina kasvaa nopeasti ja saavuttaa 10 miljardia 
euroa lähivuosina. EU:ssa yhtenä merkittävänä tavoitteena on  ruoka-
turvallisuuden parantaminen. Elintarvikkeiden tuottaminen ja prosessointi 
on tarkoin valvottua ja lainsäädäntö kiristyy koko ajan.

Suomessa ruokaturvallisuusosaaminen on korkeatasoista. Kansallisella 
valvontaohjelmalla varmistetaan muun muassa, että salmonellataso pysyy 
alle prosentin niin naudan-, sian- kuin siipikarjan lihassa sekä kananmunissa.

HYVÄ TAVOITE

YHDISTÄÄ

Tavoitteemme
• Bio-, nano- ja it-teknologian 
 yhteensovittaminen
• Mahdollisuus kaukovalvontaan 
 ja -ohjaukseen
• Tulokset nopeasti
• Laitteet edullisia ja kenttä-
 kelpoisia

• Online/semi-online monitorointi     
 integroituna tuotantolinjoille
• Herkät ja spesifiset biosenso-
 reihin pohjautuvat mikrobien 
 tunnistusmenetelmät
• Edistynyt röntgenteknologia 
 vierasesinetunnistuksessa

Erilaisia riskitekijöitä

Oulun Food Safety Cluster on ruokaturvallisuuden online-
mittaamisen johtava kehittäjä ja liiketoimintakumppani. 

Edistämme ruokaturvallisuutta helpottamalla 
elintarviketeollisuuden omavalvontaa.

KEMIALLISET RISKITEKIJÄT 
(esim. toksiinit, raskasmetallit, antibiootit)

MIKROBIOLOGISET RISKITEKIJÄT 
(bakteerit, esim. salmonella ja listeria, virukset, homeet, hiivat)

FYSIKAALISET RISKITEKIJÄT 
(vierasesineet, esim. luun tai lasin sirut, metalli)

EAKR-hanke

HYVÄ RUOKA ON 
MAUKASTA JA LAADUKASTA

FOOD SAFETY CLUSTER

KIINNOSTAAKO RUOKATURVALLISUUS? 
Ota yhteyttä.

 
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Biotekniikka- ja elintarviketutkimus

Food Safety Cluster
Teknologiantie 3B

90570 Oulu 

Riitta Laitinen
040 487 2078

riitta.laitinen@mtt.fi

www.mtt.fi



MIKROBITUNNISTUS 
löytää bakteerit

Food Safety Clusterin kehittämässä 
menetelmässä rikastuksesta siirrytään 
konsentrointiin, jolloin prosessi nopeu-
tuu merkittävästi. Mikrobitunnistus 
voidaan tehdä saman työpäivän aikana 
tuotantolinjan vieressä. 
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Rikastamisesta konsentrointiin  

Mikrobitutkimuksen vaiheet
  
1  Näytteenotto

2 Esikäsittely

3 Rikastus        >   KONSENTROINTI

4 Detektointi

5 Tulosten käsittely

VIERASESINE-
TUNNISTUKSELLA 
entistä tarkemmat tulokset

Vierasesinetunnistus toteutetaan 
tuotantolinjalla linjanopeudella ja tehdään 
pakatusta tuotteesta. FSC:n monienergia-
tunnistuksella päästään entistä tarkempiin 
tuloksiin useammilla materiaaleilla. 

Tunnistus perustuu useiden päällekkäisten 
kuvien ottamiseen ja niiden matemaattiseen 
käsittelyyn.

TUOTE TAI MATERIAALI 
HIHNALLA

MONIENERGIA-
MITTALAITE TUOTEHYLKÄÄJÄ HYVÄKSYTYT TUOTTEET

SIIRTYVÄT ETEENPÄIN

HYLÄTTY TUOTE POISTETAAN
MATERIAALIVIRRASTA

HYVÄ RUOKA ON 
MAUKASTA JA LAADUKASTA


