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TUOREKASVISTEN KÄSITTELYKETJUN KEHITTÄMINEN
Marja Lehto, Luonnonvarakeskus

TOIMIVA KÄSITTELYKETJU ON LAADUKKAAN
TOIMINNAN EDELLYTYS
• Tärkeitä osatekijöitä ovat
•
•
•
•
•

Henkilöstö
Tuotantotilat
Raaka-aineet
Tuotantoprosessi
Laadunhallinta
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HENKILÖSTÖ
• Tärkeässä roolissa laadukkaiden elintarvikkeiden
tuotannossa
• Henkilöstön sitoutuminen ja osaaminen

• Hyvät työskentelykäytännöt, varusteet ja hygieniaja henkiökunnan tilat edesauttavat laadukasta työtä
• Henkilöstökoulutuksella ylläpidetään osaamista ja
tietotaitoa
• Työhön perehdyttäminen
• Omavalvontasuunnitelma, hygienia (hygieniapassi)

• Hygienia ja terveydentila sekä niiden seuranta
• Ohjeet henkilöstölle täytyy olla helposti saatavilla ja
kaikkien ymmärrettävissä
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TUOTANTOTILAT (1)
• Hygienia-alueet on otettava huomioon
tuotantotilojen
•
•
•
•

Suunnittelussa
Materiaalien kulussa
Puhdistuksessa
Henkilöstön kulkemisessa – korkean hygienian
alueella kulkeminen on rajoitettava minimiin

• Pinnat täytyy olla kestäviä ja helposti puhdistettavia
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ONGELMALLISIA KOHTIA TUOTANTOTILOISSA (2)
• Puhdistukseen kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota
• Vaikeasti puhdistettavat kohteet korkean hygienian
alueella
• Mm. kuljetinhihnat, leikkuulaudat, leikkurit, kuorintakoneet,
pussituskone, salaattilinko.

• Pakkaukset, muovi- ja pahvilaatikot, rullakot neutraalin
hygienian alueella
• Pinnoilla hiivoja ja mikrobeja
• Pakkausmateriaalin säilytykseen on kiinnitettävä huomiota

• Koko tuotantotilassa
•

Lattiakaivot, pesualtaat, ovet, pumppukärryt ym.
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SÄÄNNÖLLINEN SEURANTA ON TÄRKEÄÄ (3)
• Lämpötilojen seuranta
• Tuotteille tavoite- ja optimilämpötilat
• Tilojen lämpötilat

• Ilman laadun seuranta
• Veden laadun seuranta
• Tilojen ja laitteiden kunnossapidon seuranta
• Myös säiliöiden puhdistus

• Jätehuollon, sivutuotteiden, jätevesien ja
haittaeläinten seuranta
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HAITTAELÄINTEN TORJUNTA (4)
• Elintarvikelainsäädäntö edellyttää toimijoilta
haittaeläinten tehokasta torjuntaa
• Toimenpiteet ovat riittäviä, jos merkkejä haittaeläimistä ei ole havaittavissa

• Torjunnassa on suositeltavaa käyttää mekaanisia loukkuja sekä
myrkyttömiä sähkö- ja hiilidioksidiansoja
• Suomessa saa käyttää vain Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes)
hyväksymiä jyrsijämyrkkyjä
• Hyväksytyt valmisteet löytyvät Tukesin biosidirekisteristä
http://biosidit.tukes.fi
• Osa valmisteista on rajoitettu vain ammattimaisten tuholaistorjujien
käyttöön
• Jyrsijämyrkyt tehoavat vain jos jyrsijät syövät riittävästi syöttejä
– ei muuta ruokaa tai suojapaikkoja tarjolla
• Tukes on kieltänyt jyrsijämyrkkyjen jatkuvan käytön

• Ohje osoitteessa:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/ohjeet/jyrsijatorjun
taohje_2015.pdf
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ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET
HAITTAELÄINTEN TORJUNNASSA
• Ennaltaehkäisy on perusta onnistuneelle torjunnalle.
• Ulko-ovet tiivistetään ja pidetään suljettuna aina kun
mahdollista. Muut aukot suljetaan riittävän tiheäsilmäisellä
verkolla.

• Pihalta poistetaan jyrsijöille suojaa antava kasvillisuus,
erityisesti rakennuksen seinien läheltä.
• Huolehditaan piha-alueiden puhtaudesta niin, että jyrsijöille
ei ole ravintoa tarjolla.
• Tarkastetaan, että saapuvan materiaalin mukana sisään ei
pääse haittaeläimiä.
• Huolehditaan jätehuollosta. Jätteet säilytetään suljetuissa
astioissa.
• Tuotanto- ja varastotilat pidetään puhtaina.
Poistetaan tarpeeton tavara.
• Tarkkaillaan merkkejä jyrsijöistä säännöllisesti.
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KASVISRAAKA-AINE
• Kasvisraaka-aineen tulee täyttää lainsäädännön sekä
tilaajan asettamat vaatimukset ulkoisen ja sisäisen
laadun osalta.
• Valitse raaka-aineen toimittaja huolella
• Tarkasta kuormakirjojen vastaavuus toimitetun tavaran
kanssa
• Tarkasta laatusertifikaatit ja analyysitodistukset
• Selvitä viljelykirjanpito ja esim. kasvinsuojeluaineiden
käyttö sekä jäljitettävyyskirjanpito
• Tarkasta pakkausmerkinnät, aistinvarainen laatu sekä
raaka-aineen lämpötila
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PAKKAUSMATERIAALIT
• Materiaalista ei saa siirtyä haitallisia aineita eikä makua
tai hajua elintarvikkeeseen.
• Materiaali ei saa muuttaa elintarvikkeen koostumusta.

• Pakkausmateriaalilla täytyy olla
elintarvikekelpoisuustodistus
• Tunniste- ja materiaalitiedot
• Minkälaisen elintarvikkeen pakkaamiseen tuote soveltuu
• Mihin elintarvikekelpoisuus perustuu

• Pakkausmateriaalinen tulee olla jäljitettäviä.
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TUOREKASVISTEN KÄSITTELYKETJUN
- KAIKKI OSA-ALUEET TÄYTYY OLLA KUNNOSSA
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KYLMÄKETJU
- Käsitellyille kasviksille lämpötilavaatimus on < 6 oC
- Leikkaaminen nopeuttaa hengitystä ja tuotteiden kuivumista
- Jäähdyttäminen hidastaa vihannesten hengitysnopeutta,
pilaantumista ja mikrobien kasvua.
- Jäähdytetyt kasvikset menettävät kosteuttaan hitaammin ja kylmät
tuotteet kolhiintuvat vähemmän
Tuoteryhmä
Mansikka, omena, luumu
Salaatti, porkkana,
punajuuri, purjo, kaali
Peruna
Sitrushedelmät
Paprika, tomaatti,

Lämpötilavaatimus

+2…+4oC
+4…+8oC
+9…+12oC

Kurkku, kesäkurpitsa

Huomioitavaa
Etyleeniä tuottavia, voimakastuoksuisia.
Etyleenille herkkiä. Pilaantuvat ja nuutuvat nopeasti
lämpötilan noustessa.
Herkkä etyleenille ja valolle. Voimakastuoksuiset
tuotteet aiheuttavat sivumakua.
Tuottavat etyleeniä ja voimakkaita aromeja.
Tuottavat kohtalaisesti etyleeniä ja ovat herkkiä
kylmävaurioille.
Herkkiä etyleenille. Saavat erittäin herkästi
kylmävaurioita. Voimakastuoksuiset tuotteet
aiheuttavat sivumakua.

SKAL-opas
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ELINTARVIKETURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT
SEKÄ MUUT HALLINTAJÄRJESTELMÄT
• Tavoitteena on varmistaa, että kuluttajan nauttima ruoka on
turvallista.
• Esim. ostaja voi vaatia yritykseltä hallintajärjestelmää
• Hallintajärjestelmien aihealueet menevät osittain päällekkäin.

• Järjestelmiä mm.
•
•
•
•
•
•

ISO 22000 Elintarviketurvallisuusjärjestelmä
FSSC (Food safety system certification)
BRC Global standard for food safety ja IFS
(International food Standard)
ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmä
ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä
OHAS 18001 Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä
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PAKKAUSMERKINNÄT
Tuotteesta on annettava pakkauksessa riittävät
tiedot ja pakkausmerkintöjen on oltava
lainsäädännön mukaiset (mm. KTMa
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004
muutoksineen), Eviran ohje 17068/1 Elintarviketietoopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Pilkottujen kasvisten pakkausmerkintöjä:
Elintarvikkeen nimi
Allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet
Tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien
määrät (tarvittaessa).
Sisällön määrä (jos tuotetta ei punnita ostovaiheessa).
Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen
käyttöajankohta.
Erityiset säilytys- tai käyttöolosuhteet.
Elintarvikealan toimijan nimi ja osoite.
Alkuperämaa (viljelymaa) tai lähtöpaikka
Ravintoarvoilmoitus (13.12.2016 alkaen)
Erätunnus/päiväysmerkintä
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ALLERGEENIT
- Allergeenien huomioon ottaminen ja tunnistus on tärkeää koko
tuotantoketjussa.
- Yrityksessä täytyy olla tietoa ruoka-allergioista ja allergeeneista, mm.
- kasvisten aiheuttamista yliherkkyysreaktioista
- ymmärtää miksi allergeeniturvallisuus on tärkeää sekä
- miten allergeeneja hallitaan.
- tunnistaa ne työvaiheet, joihin liittyy ristikontaminaation
vaara.

Tärkein allergiaa aiheuttava kasvis on selleri.
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ELINTARVIKEHUONEISTOISSA
KÄYTETTÄVÄ VESI
• Talousvettä (tai tietyissä tilanteissa puhdasta vettä)
•

Talousvettä on oltava riittävästi saatavilla

• Käytettävän talousveden laadun valvonta
elintarvikehuoneistossa on yhteistyötä
elintarvikevalvontaviranomaisen ja
terveydensuojeluviranomaisen kanssa
• Toimijan on aina oltava tietoinen käyttämänsä veden
laadusta ja siitä, miten se vaikuttaa elintarvikkeiden
laatuun
• Vesilaitteet ja tarvittaessa verkosto on puhdistettava
riittävän hyvin ja usein, jotta voidaan varmistaa
prosessin hygieenisyys
•
•

Veden pitkä viipymä tai seisominen kiinteistön
verkostossa tai säiliössä heikentää yleensä veden laatua
Vesilaitteiden ja putkistojen materiaalien laatu tärkeä
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HUOMIOITAVA TUOREKASVISTEN
KÄSITTELYKETJUSSA
• Tuoreuteen ja säilyvyyteen vaikuttavat sekä ulkoiset tekijät ja
olosuhteet että tuotteen omat ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
•

tuotteessa olevat mikrobityypit ja mikrobien määrä
veden aktiivisuus tuotteessa
tuotteen happamuus, soluhengitys ja koostumus
ulkoiset, tuotteen laatuun vaikuttavat, tekijät (ympäristön
lämpötila, suhteellinen kosteus, ilma/kaasukoostumus, hygienia,
ympäröivä ilma)
tuotteen käsittelymenetelmät
pakkaaminen (suojakaasu, pakkausmateriaali)
pakkaamista edeltävät viiveet

• Tuotteelle asetetut vaatimukset varmistetaan
ensisijaisesti erilaisten dokumenttien,
ohjeistusten ja tuotantotapojen avulla
•

tarvittaessa otetaan näytteitä
Kuva: Esa Pienmunne
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KIITOS
Lisätietoa:
• Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville
yrityksille
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/4858
24/luke-luobio_10_2015.pdf?sequence=4
• marja.lehto@luke.fi

Hanketta on rahoittanut:
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