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TUOTANTOHYGIENIAN OSATEKIJÄT

Laadukas raaka-
aine

Laadunvalvonta

• Omavalvonta

• Puhdistusohjelma

• Puhtauden 
seuranta

Työntekijät

• Koulutus ja 
opastus

• Oikeat työtavat

• Henkilöstön 
hygienia

Tuotantoympäristö ja –
laitteet

• Hygienia-alueet

• Suunnittelu

• Puhdistettavuus

• Pintamateriaalit

• Likatyypit

• Siisteys

• Jätehuolto
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EPÄPUHTAUKSIEN KULKEUTUMISEN 
VÄLITTÄJÄT TUOTANTOLAITOKSISSA

Tuote tai 
kontaminaatiota 

välittävä pinta 
tai ilma

Muu materiaali

Vesi

Raaka-aine Työntekijät

Kuljetusvälineet

Laitteet
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PINTOJEN BIOFILMIT

Biofilmin muodostumisen  vaiheet  soveltaen  Pulliaista  (2005).  
Piirros Hanna-Riitta Kymäläinen 

• Biofilmiksi sanotaan pintaan kiinnittyneitä mikrobi- ja likakerrostumia
• Eloperäinen  aines  sekä  pinnan epätasaisuus ja huokoisuus edistävät 

biofilmien muodostumista. 
• Prosessilaitteisiin muodostuneet biofilmit kontaminoivat pintaa koskettavan 

elintarvikkeen varsin helposti ja aiheuttavat siten merkittävän hygieniariskin. 
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YLEISTÄ ELINTARVIKEVIRASTON OHJEEN 
PERUSTEELLA 

• Hygieniatasoltaan erilaiset tilat ja toiminnot on sijoitettava jo 
laitoksen suunnittelussa tai muutostöiden suunnittelun yhteydessä 
eri huonetiloihin.

• Tämä voidaan joissakin tapauksissa toteuttaa myös sijoittamalla 
erilaiset toiminnot riittävän etäälle toisistaan tai eri aikoina 
tapahtuviksi.

• Laitoksen henkilökunnan liikkumista hygienia-alueelta toiselle tulee 
välttää ja tarvittaessa vaihtaa suojavaatteita siirryttäessä hygienia-
alueelta toiselle.

• Työntekijöiden taukotilat tulisi myös sijoittaa hygienia-alueittain.

Eviran ohje Dnro 662/32/03
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YLEISTÄ ELINTARVIKEVIRASTON OHJEEN 
PERUSTEELLA

• Jokaiseen hygienia-alueeseen ja sen puhdistusohjelmaan kuuluvat 
myös alueella käytettävät:

• laitteet, työvälineet, astiat, puhdistusvälineet ja joissain tapauksissa 
myös kunnossapidon työkalut. 

• Liikuteltavia astioita tai laitteita ei saa tuoda alemman hygienian 
alueelta korkeamman hygienian alueelle ilman huolellista pesua. 

Eviran ohje Dnro 662/32/03
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HYGIENIA-ALUEET JA NIIDEN VÄRIKOODAUS

Hygienia-alue Väri-

koodi 

Kuvaus Esimerkkejä tiloista 

Korkean 

hygienian alue 

  Korkein puhtausvaatimus 

 Alueella käsitellään tai säilytetään suojaamattomia tuotteita, jotka on tarkoitettu 

syötäväksi kuumentamatta 

 Tuotteiden käsittelyltä edellytetään korkeaa työskentelyhygieniaa ja hygieenistä 

työjärjestystä 

 Tuotantotiloista ei ole suoraa kulkuyhteyttä ulos tai laitoksen likaisiin tiloihin 

 Vihannesten ja kasvisten 

prosessointi-, säilytys- ja 

pakkaustilat. 

Hyvän 

hygienian alue 

  Korkea puhtausvaatimus 

 Alueella käsitellään tai säilytetään suojaamattomia raaka-aineita tai tuotteita, jotka 

kuumennetaan ennen syöntiä 

 Työntekijöiltä edellytetään hyvää työskentelyhygieniaa 

 Esimerkiksi keittojuuresten (ei 

tuoreina syötävien kasvisten) 

tuotantotilat 

Neutraalin 

hygienan alue 

  Alueella käsitellään tai säilytetään pakattuja tai muuten suojattuja raaka-aineita tai 

tuotteita  

 

 Lähtevien tuotteiden varasto ja 

lähettämö  

 Toimistot, sosiaalitilat  

 Pakkaustarvike- ja pesuainevarasto 

Likainen alue   Alueella käsitellään esimerkiksi multaisia raaka-aineita ja jätteitä 

 Tiloissa tulee olla siistiä ja puhdasta, jottei helpoteta kontaminaation siirtymistä 

muihin tuotantotiloihin tai luoda otollisia olosuhteita tuhoeläinten pääsylle tiloihin 

tai  niiden lisääntymiselle 

 Jätehuoneet ja tekniset tilat 

 

Eviran ohje Dnro 662/32/03
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YRITYKSEN  TILAT JAETTUNA HYGIENIA-ALUEISIIN

Nuoli kuvaa tavaran kulkua jatkojalostus yrityksessä
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PUHDISTUSSUUNNITELMA

• Elintarvikehuoneiston hyvän hygieenisen tason ylläpitäminen 
edellyttää, että osana omavalvontasuunnitelmaa on laadittu 
kattava puhdistussuunnitelma, jossa on jokaiselle koneelle, 
laitteelle, työpinnoille, lattioille, kylmätilojen lattioille ja 
hyllyille suunniteltu puhdistusohjelma. 

• Puhdistusohjelman tulee olla kirjallinen, ja sen tulee sisältää 
siivouksen työnjako, aikataulu sekä siivousohjeet kohteittain. 

• Ohjeiden tulee olla siivouskohteissa käytettävissä. 
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PINTOJEN PUHDISTUS

• Puhdistuksen onnistumiseen vaikuttavat

• pesuaineen ominaisuudet

• käytettävän veden laatu ja lämpötila

• puhdistukseen käytetty aika

• mekaanisen puhdistamisen tehokkuus

• Yhden osatekijän tehon väheneminen vaatii muiden 
tehostamista, jotta pesutulos pysyisi hyvänä

• Jos jokin osatekijä on hyvin heikko, esimerkiksi 
riittämätön mekaaninen puhdistus tai pesuliuoksen 
väärä lämpötila, ei tehostamalla muita tekijöitä saada 
aikaan hyvää pesutulosta

• Myös siivousvälineiden puhdistuksesta tulee huolehtia

123/18/2016

Valokuva: Risto Kuisma



PESU- JA DESINFEKTIOMENETELMÄN VAIHEET
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Puhdistusmenetelmä Välineet tai toteutus Vaikutus

Kuiva-/esipuhdistus Imuri, harja tai lasta Karkean, irrallaan olevan lian poistaminen

Esipesu Vesi ja lasta tai harja Karkean, irrallaan olevan lian poistaminen

Pesu tai vaahdotus Pesuaineen levittäminen
Mekaaninen vaahdotus

Lian pehmentäminen ja irrottaminen

Huuhtelu matalapaine Irronneen lian ja pesuaineen poistaminen

Kuivaus Lasta ja ilmanvaihto Veden ja pesuainejäämien poistaminen 
desinfektion onnistumiseksi

Desinfektio Desinfektioaineen 
levittäminen

Mikrobien tuhoaminen pinnoilta

Huuhtelu Matalapaine Jäämien poistaminen

Kuivaus Ilmanvaihto Mahdollisen mikrobikasvuston estäminen
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PESUPROSESSI

• Näkyvän lian keräys mekaanisesti

• Esipesu

• Pesuaineen levitys/vaahdotus

• Mekaaninen pesu, laadun varmistus

• Desinfektio/huuhtelu

• Näytteenotto

• Lämpötilat nousevat kylmissä tiloissa jopa +5 ºC

• Kosteus lisääntyy

• Kondenssivesi 

• Ristisaastumisen riski: välineet, liikkuminen, epähygieeniset toimintatavat

Kriittiset tekijät puhdistuksen aikana

143/18/2016

Valokuva: Risto Kuisma



PUHDISTUSMENETELMÄT

• Pesu: hankaaminen, harjaavien välineiden ja koneiden avulla 
tapahtuva lian poisto + huuhtelu ja kuivaus

• Pesussa poistetaan 90% mikrobeista!

• Pesu  desinfiointi

• Desinfektio tuhoaa 99% mikroneista!

Valokuva: Risto Kuisma
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DESINFEKTIOAINEET

• Desinfektioaineilla tarkoitetaan kemikaaleja, joita käytetään mikrobien 
tuhoamiseen. 

• Desinfektioaineen vaikutus riippuu vaikuttavasta aineesta, käyttöliuoksen 
väkevyydestä, vaikutusajasta, lämpötilasta, pH:sta, veden kovuudesta, lian 
määrästä, pinnan tyypistä ja tuhottavista mikrobeista. 

• Desinfektioaineet eivät steriloi eli tuhoa kaikkia mikrobeja ja niiden 
itiömuotoja. 

• Yleisemmin käytettyjä desinfioivia aineita ovat klooriyhdisteet, peroksidit, 
kvaternaariset ammoniumyhdisteet ja alkoholit. 

3/18/2016 16



KEMIALLINEN TEKIJÄ

• Puhdistusaine: koostumus, pH, konsentraatio

• Vesi: koostumus, kovuus, puhtaus

Lian poistaminen kemian avulla (www.puhdasmaatila.fi)

Likatyyppi Poistamismekanismi Tehoaine

Rasvalika Saippuoituminen, 
emulgoituminen

Emäksen, suolat, tensidit, orgaaniset 
liuotteet

Hiilihydraatit Dispergoituminen Tensidit, dispergointiapuaineet (esim. 
polykarboksylaatit)

Värilika Hapetus, kompleksointi Hapettimet, hapot, kompleksinmuodostajat 
(NTA, EDTA)

Valkuaisaineet Pilkkoutuminen, 
dispergoituminen

Emäkset, tensidit, dispergointiaineet

Saostumat Liuotus Hapot, kompleksointiaineet
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DESINFIOINTIAINEET

Desinfektioaine Klooriyhdisteet Peretikkahappo Alkoholit Kvaternääriset
ammoniumyhdisteet

Vaikutustapa Yhdistyy 
solukalvon 
proteiinien kanssa 
-> häiritsee 
aineenvaihduntaa

Hajottaa 
solurakenteen

Denaturoivat 
proteiineja, 
liuottavat 
solukalvolipidit

Reagoivat solukalvon 
entsyymien kanssa -> 
soluseinän 
läpäisykyky suurenee 
-> solukalvo repeytyy

Tehoaa 
parhaiten

Bakteerit, hiivat, 
sienet, virukset

Bakteerit, 
sienet, itiöt, 
virukset

Mikrobien 
vegetatiivisolut

Gram+ bakteerit, 
hiivat, lipofiiliset
virukset

Käyttö Käytetyin 
desinfiointiaineryh
mä

Sopii CIP-
pesuihin

Käytetään 
usein muiden 
yhdisteiden 
kanssa

Liian pienet 
käyttöpitoisuudet -> 
entsyymit 
aktivoituvat -> 
muodostuu
resistenttejä kantoja

Yleisimmin käytettyjä desinfiointiaineita

(Pintahygieniaopas 2007)
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PUHDISTUSMENETELMÄN VALINTAAN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

• Pestävä kohde ja sen rakenne

• Pestävän kohteen puhtaudelle asetettavat vaatimukset 

• Veden kovuus, lian määrä, puhdistettavan pinnan rakenne ja 
materiaali sekä tuhottavien mikro-organismien ominaisuudet

Valokuva Faitech Oy
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PUHDISTUSAINEIDEN JAOTTELU PH:N MUKAISESTI 

3/18/2016 20



VÄÄRÄN PUHDISTUSAINEANNOSTELUN 
VAIKUTUKSET
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Teräspintakin vaurioituu käytössä 
ja puhdistettaessa, mutta on silti 
muovia kestävämpi ja siksi 
suositeltavampi materiaali 
useimpiin elintarviketuotannon 
kohteisiin

Valokuva Esa Pienmunne

Annostelu Vaikutus

Liian pieni • Lian pinttyminen pinnoille
• Pinta ei puhdistu

Liian suuri • Puhdistusteho saattaa laskea
• Kustannusten nousu
• Pintamateriaalien vaurioituminen
• Runsas vaahdon muodostuminen, mikä vähentää 

puhdistusaineliuoksen kostutuskykyä, jolloin 
työskentely hidastuu ja huuhtelu vaikeutuu

• Haitalliset ympäristövaikutukset
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PUHDISTUSVÄLINEET

• Puhdistusvälineiden tulee olla kuhunkin tarkoitukseen soveltuvia, ja 
niiden tulee olla hyvässä kunnossa, jotta välineet eivät levittäisi 
mikrobeja paikasta toiseen. 

• Eri pinnoille ja tiloille on hyvä varata omat puhdistusvälineet, ja ne tulee 
säilyttää erillään toisistaan. 

• Välineet on hyvä merkitä esimerkiksi eri väreillä tilojen puhtausasteen 
mukaan, jotta puhtaustasoltaan eroavien työpisteiden välineet eivät 
sekoitu keskenään.

• Siivousaineille ja -välineille tulee olla erillinen asianmukaisesti varustettu 
säilytystila

• Puhdistusvälineet tulee pestä huolella ja desinfioida käytön jälkeen. 

3/18/2016 22



PUHDISTUKSEEN KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET
• Välineiden tulee olla kestäviä (vesi, höyry, keittäminen, kemikaalit, mekaaninen 

kulutus), hygieenisiä ja ergonomisia

• Välineet voidaan desinfioida klooripitoisessa liuoksessa, jonka klooripitoisuus on 
500 ppm ja liotusaika vähintään 10-15 minuuttia

• Siivousvälineet tulee säilyttää asianmukaisesti niille varatuilla seinätelineillä

Värikoodaus helpottaa hygienian ylläpitoa ja ehkäisee ristikontaminaation tapahtumista:

Valokuva: Risto Kuisma
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KÄYTÄNNÖN OHJEITA TILOJEN JA LAITTEIDEN 
PUHDISTUKSEEN JA DESINFIOINTIIN

• Laitoksen puhdistukseen sisältyy sekä työpäivän 
jälkeen tai sen aikana tehtäviä puhdistustöitä että 
harvemmin tehtäviä toimenpiteitä riittävän 
puhtauden, siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseksi.  

• Pinnat ja laitteet, jotka voivat saastuttaa 
elintarvikkeen, tulee pestä vähintään päivittäin. 

• Puhdistus koskee kaikkia laitoksen tiloja, myös 
lastauslaitureita ja ulkoalueita (Elintarvikeviraston 
ohje 662/32/03) 

Valokuva: Risto Kuisma
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• Miten kohde puretaan ja kootaan?

• Miten kohde pestään ja desinfioidaan?

• Millä välineillä ja aineilla pestään ja desinfioidaan?

• Minkälaisina liuoksina pesu- tai desinfiointiaineita käytetään?

• Kuka on vastuuhenkilö?

• Mistä pesu- ja desinfiointiaineiden käyttöturvallisuustiedotteet 
löytyvät?

• Miten siivousvälineet puhdistetaan?

• Miten puhdistustulosta valvotaan?

(Elintarviketurvallisuusvirasto 2012a). 

KÄYTÄNNÖN OHJEITA TILOJEN JA LAITTEIDEN
PUHDISTUKSEEN JA DESINFIOINTIIN

Koneiden, laitteiden, työpöytien ja -tasojen sekä lattioiden puhdistusohjeen tulee 
sisältää muun muassa seuraavat näkökohdat:

253/18/2016

Valokuva: Risto Kuisma



KÄYTÄNNÖN OHJEITA TILOJEN JA LAITTEIDEN 
PUHDISTUKSEEN JA DESINFIOINTIIN
• Tilojen puhdistusjärjestys

• Työpäivän aikana tapahtuva puhdistus

• Työpäivän jälkeen tapahtuva puhdistus

• Säännöllinen tehopuhdistus

• Puhdistus ongelmatilanteessa

• Erityiskohteiden puhdistus

Valokuvat:  Esa Pienmunne
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PUHDISTUSTULOKSEN ARVIOINTI

• Hyvän hygieenisen tason ylläpitäminen edellyttää, että 
elintarvikehuoneistossa seurataan säännöllisesti 
puhtaanapidon tuloksia, puhdistuksen riittävyyttä

• Seurantaan on hyvä nimetä 
vastuuhenkilö

• Aistinvarainen arviointi ja 
silmämääräinen tarkastelu 
riittävät yleensä päivittäiseen 
puhtauden arvioimiseen, mutta 
ne voivat antaa väärän turvallisuuden tunteen

• Säännöllinen mikrobiologinen puhtaustarkkailu antaa 
paremman kuvan puhdistustoimen riittävyydestä 

273/18/2016

Valokuva: Esa Pienmunne



Mikrobiologiset viljelymenetelmät

• Kontaktiagar 

•Visuaaliset immunotestit

Pikamenetelmät eloperäisen aineksen tutkimiseen

•ATP-bioluminesenssi 

• Proteiinitesti 

•Glukoosi- ja laktoositestit

Molekyylibiologiset menetelmät

• PCR 

Allergeenitestit

•On-site -testi 

PINTAHYGIENIAN MÄÄRITYSMENETELMIÄ

283/18/2016



YLEISIÄ OHJEITA MIKROBIOLOGISILLE 
KOSKETUSLEVYILLE TAI -FILMEILLE

• Puhdistuksen jälkeen valitut pinnat

• Älä kontaminoi kastolevyjä/petrifilmejä. Käytä oikean kokoisia 
kertakäyttökäsineitä ja suojavaatetusta.

• Painele kastolevy tai -filmi pintaan niin, että se osuu siihen tasaisesti.

• Sulje kastolevy korkilla tai -filmi muovisuojuksella.

• Siirrä nimikoidut putket, levyt ja maljat inkuboitumaan (hautumaan) sopivaan 
lämpötilaan. Noudata valmistajan ohjetta kasvatusolosuhteista ja -ajasta. Jos 
kasvatusaika on liian lyhyt, pesäkkeet eivät ehdi kasvaa, ja jos taas liian pitkä, 
agarpinta voi kasvaa umpeen ja tulos vääristyä. On tärkeää, että käytetään aina 
samaa inkubointilämpötilaa ja -aikaa, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia.

• Hygicult- ja vastaavat putket tulee pitää pystyasennossa.

• Petrifilmit inkuboidaan vaakatasossa.
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YLEISIÄ OHJEITA MIKROBIOLOGISILLE 
KOSKETUSLEVYILLE TAI -FILMEILLE

• Hae omaan yritykseesi parhaiten toimivat pintapuhtautta mittaavat 
menetelmät.

• Voit hyödyntää alussa valmistajan antamaa tulosten tulkintaohjetta. Omia 
raja-arvoja tulisi kuitenkin tehdä omaan yritykseen ja kunkin kohteen 
mukaan. 

• Samat arviointikriteerit eivät siis välttämättä sovi kaikille pinnoille. 

• Tee tulosten trendiseuranta.

• Laadi yrityskohtaiset raja-arvot sen jälkeen, kun tulosten seurantaa on tehty 
jonkun aikaa.

• Pintapuhtauden seurannalle ei ole lakisääteisiä raja-arvoja.

303/18/2016



SUOSITELLUT TOIMENPITEET, JOS TUOTANTOYMPÄRIS-
TÖSSÄ TODETAAN SALMONELLA-, LISTERIA- TAI 
E. COLI -BAKTEEREITA.
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SUOSITELLUT TOIMENPITEET, JOS TUOTANTOYMPÄRIS-
TÖSSÄ TODETAAN SALMONELLA-, LISTERIA- TAI 
E. COLI -BAKTEEREITA.
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KIITOKSET  MIELENKIINNOSTA

TUOPRO2-HANKETTA ON RAHOITTANUT
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