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Tämä kandidaatintyö käsittelee meijeriteollisuudessa käytössä olevia pintapuhtauden 

mittausmenetelmiä. Työn tavoitteena on selvittää pintapuhtauden mittaamisessa tällä 

hetkellä vallalla olevia käytäntöjä ja mahdollisia keinoja pintapuhtauden ja 

tuoteturvallisuuden parantamiseksi. Kiinnostus kohdistuu myös siihen, millaisia 

mittausmenetelmiä olisi tarpeen kehittää tulevaisuudessa. Meijeriteollisuus on suuri 

vedenkuluttaja ja ympäristövaikutusten aiheuttaja. Pintapuhtauden validoinnilla voidaan 

ylläpitää vaadittavaa puhtaustasoa ilman, että suoritetaan tarpeetonta puhdistamista. 

Tällöin voidaan säästää vettä, energiaa, työtä ja kemikaaleja.  

Työssä käydään läpi meijeriteollisuuden puhdistuskäytäntöjä, lainsäädännön asettamia 

vaatimuksia ja pintapuhtauden mittausperäiseen validointiin käytössä olevia menetelmiä. 

ATP-bioluminesenssin havaitaan olevan nykyisistä mittausmenetelmistä nopein ja 

luotettavin meijeriteollisuuden pintapuhtauden mittaamiseen. Tulevaisuudessa voisi olla 

myös tarvetta kokonaan uudelle mittausmenetelmälle, joka vastaisi ATP-

bioluminesenssin tämänhetkisiin puutteisiin.  
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1 JOHDANTO 

Pintapuhtauden ylläpidon merkitys meijeriteollisuudessa on suuri tuoteturvallisuuden 

kannalta. Kaikki jalostettavat maitotuotteet käyvät läpi yhteiskäsittelyn, joka sisältää 

raakamaidon separoinnin, vakioinnin ja lämpökäsittelyn. Näin ollen raakamaidon 

patogeenit tuhoutuvat lämpökäsittelyn kautta heti alussa. Jatkojalostus kuitenkin luo 

mahdollisuuden jälkikontaminaation tapahtumiselle myöhemmissä prosessivaiheissa. 

Jälkikontaminaation estämisestä huolehditaan prosessihygienian ja pintapuhtauden 

ylläpidon avulla koko prosessin ajan. Puhtauden ylläpito vaatii paljon työtä, energiaa, 

vettä ja kemikaaleja, jotka aiheuttavat merkittäviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.  

Pintapuhtauden mittaamisen avulla voidaan seurata, että käytössä olevat 

puhdistusmenettelyt tuottavat meijeriteollisuuden vaatimukset täyttäviä puhtaustuloksia 

ilman, että suoritetaan ylimitoitettuja tai turhia puhdistustoimia. Tämän työn tavoitteena 

on selvittää, miten pintapuhtauden mittaamista hyödynnetään meijeriteollisuuden 

puhdistuksen validoinnissa tällä hetkellä, ja millaisille uusille menetelmille tai 

parannuksille voisi olla tarvetta tulevaisuudessa.   
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2 PINTAPUHTAUS MEIJERITEOLLISUUDESSA 

Elintarviketuotteilta edellytetään fyysistä, kemiallista ja biologista puhtautta, jotta ne ovat 

turvallisia kuluttajien käyttöön. (European Hygienic Engineering and Design Group, 

2016, s. 6) Elintarviketyöntekijöiltä taas vaaditaan salmonellatutkimustodistusta ennen 

työsuhteen alkamista (Välikylä, 2018, s. 33). Heidän tulee osoittaa myös 

hygieniaosaamisensa suorittamalla Eviran hygieniaosaamistesti (Laukkanen, 2012, s. 6).  

2.1 Kontaminaation lähteet 

Tuotantotilojen pinnat voivat kontaminoitua fysikaalisesti, kemiallisesti tai 

mikrobiologisesti (Korkeala, 2007, s. 362). Fysikaalisen kontaminaation aiheuttavat 

esineet, jotka eivät kuulu tuotteeseen. Tällaisia vierasesineitä ovat muun muassa hiukset, 

kivet, kuolleet hyönteiset, pakkausmateriaalipalaset ja pinnoilta irronnut maali. 

Kemiallista kontaminaatiota aiheutuu esimerkiksi lisäaineiden annosteluvirheistä, 

koneiden voiteluaineista sekä pesu- ja desinfiointiainejäämistä. Mikrobiologisella 

kontaminaatiolla tarkoitetaan mikrobien ja tuhoeläinten aiheuttamaa saastumista. 

(Välikylä, 2018, s. 6). 

Mikrobikontaminaatio tuotantotiloissa voi tapahtua laitoksen ulkopuolelta tulevan 

kontaminaation tai laitoksen sisäisen kontaminaation kautta. Laitoksen ulkopuolisiin 

kontaminaation lähteisiin kuuluvat tuotteiden raaka-aineet, laitoksen lähiympäristö, 

henkilökunta ja puhdistamaton ilma. Sisäisessä kontaminaatiossa raaka-aineet, tuotteet, 

materiaalivirrat, henkilökunta ja ilma sen sijaan siirtävät kontaminaatiota laitoksen sisällä 

paikasta toiseen. (Korkeala, 2007, s. 363–364)  

Elintarviketehtaiden huoltohenkilöstö liikkuu tuotantoalueilla sekä sen ulkopuolella, ja 

he ovat usein kosketuksissa pintoihin, jotka koskevat elintarvikkeisiin. Vaikka he ovat 

tästä tietoisia, elintarviketehtaiden huoltohenkilöstön hygieenisiä työtapoja 

tarkastelevassa tutkimuksessa (Aarnisalo ym., 2006) vain puolet huoltohenkilöstöstä 

ilmoitti käyttävänsä käsineitä ja vielä harvempi pesevänsä käsiään hygieenisyyttä 

vaativassa työskentelyssä. Bakteerimäärä huoltohenkilöstössä ja heidän vaatteissaan sekä 

työvälineissään oli keskimäärin korkea. Mikrobinäytteet osoittivat, että 

huoltohenkilöstön käsineet ja haalareiden hihat sisälsivät suurimman osan aerobisten 
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bakteerien kokonaismäärästä, ja työvälineet sekä ympäristönäytteet sisälsivät niitä 

huomattavasti vähemmän.  

Tutkimuksessa (Aarnisalo ym., 2006) selvisi, ettei osa huoltohenkilöstöstä tiennyt, mistä 

hygieniaohjeet löytyvät. Tärkeää olisi, että huoltohenkilöstöllä olisi heidän työtään 

ajatellen suunnitellut hygieniaohjeet helposti saatavilla. Moni huoltohenkilöstöstä koki 

myös, etteivät he olleet saaneet riittävää hygieniaopastusta työnkuvaansa nähden. Myös 

huoltohenkilöstön hygieniaosaamiselle tulisi asettaa vaatimuksensa lainsäädännössä ja 

elintarvikehygienian opintojen tulisi olla pakollisia heidän peruskoulutuksessaan.  

Tutkimustuloksista (Aarnisalo ym., 2006) ilmeni myös säännöllisen suojavaatteiden 

vaihdon merkitys kontaminaation ehkäisyssä. Työvälineillä ei osoittautunut olevan 

erityistä merkitystä kontaminaatiossa, vaikka on mahdollista, että ne siirtävät 

epäpuhtauksia prosessialueella. Tämän vuoksi työvälineet tulee puhdistaa ja desinfioida 

säännöllisesti. Kyselyt osoittivat, että yleisessä käytössä olevien välineiden 

puhdistuksesta sekä huoltotoimien jälkeisistä laitepuhdistuksista vastaavia henkilöitä ei 

ollut usein määritelty, vaikka kaikkien elintarviketehtaiden hygieniavastuiden tulisi olla 

hyvin selkeitä.  

Meijereissä pinnoille voi muodostua erilaisia kerroksia. Organismien kertymistä pinnoille 

kuvataan termeillä biofilmi ja biologinen likaantuminen. (Wirtanen ym., 2002) Biofilmi 

koostuu mikrobisoluista ja niihin liittyneistä solun ulkopuolisista polymeerisistä aineista, 

jotka ovat kiinnittyneet pintaan aktiivisesti ja lisääntyvät sen pinnalla (Flint ym., 1997, 

ref. Wirtanen ym., 2002). Pinnan sisältäessä biofilmin lisäksi myös orgaanista likaa, 

puhutaan biologisesta likaantumisesta biofilmin sijaan (Wirtanen ym., 2002). Meijereissä 

pinnoille kertyvä lika on pääasiassa maitojäämiä, eli se sisältää rasvaa, proteiineja, 

laktoosia ja maitokiveä (Kessler, 1981, ref. Wirtanen ym., 2002). Meijerin nestemäisten 

tuotteiden lämmitys indusoi heraproteiiniaggregaattien ja kalsiumfosfaattipartikkelien 

muodostumista, mikä saa aikaan makroskooppisten epäpuhtauksien kerrostumisen 

lämmityspinnoille (Visser & Jeurnink, 1997).  

Meijerien tuotantotilat luovat mikrobeille useimmiten niiden lisääntymiseen vaadittavat 

kosteat olosuhteet, mikä parantaa mikrobien selviytymismahdollisuuksia pinnoilla. 

Tuotantotilojen pinnat tarjoavat mikrobeille myös ravinteita, joten ne toimivat hyvänä 

alustana mikrobien kasvulle. Tämä luo haasteita tuotantotiloissa tapahtuvan 

kontaminaation estämiselle. (Korkeala, 2007, s. 362–363) Tuotantotilojen olosuhteet ovat 
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otollisia psykrotrofisille kylmää sietäville mikrobeille, kuten L. monocytonegenesille 

(Korkeala, 2007, s. 362). L. monocytogenes on yksi meijeriteollisuuden haastavimmista 

patogeeneistä, sillä se on hyvin vastustuskykyinen ulkoisten tekijöiden vaikutuksille ja 

menestyy myös vaikeissa olosuhteissa. (Wirtanen, 2002) 

Mikrobikontaminaatio voi olla peräisin eri lähteistä, esimerkiksi laitepinnoilta, 

pakkausmateriaaleista, henkilökunnasta tai ilmasta (Faille ym., 2018). Prosessin aikainen 

kontaminoituminen voi tapahtua ennen tai jälkeen kuumakäsittelyn. Kuumennuksen 

jälkeen tapahtuva kontaminaatio on jälkikontaminaatiota, jossa olosuhteet ovat otolliset 

mikrobien kasvulle kilpailevan mikrobiston tuhouduttua kuumakäsittelyssä. (Korkeala, 

2007, s. 365) Suomessa lähes kaikkien meijereissä valmistettavien tuotteiden raaka-

aineena käytetään pastöroitua maitoa, joten tuotteiden mikrobisto riippuu pitkälti juuri 

jälkikontaminaation mahdollisuudesta käsittelyissä ennen pakkaamista ja sen aikana. 

(Korkeala, 2007, s. 206–207)    

Tuotteiden jälkikontaminoituminen voi tapahtua prosessilaitteiden tai muiden 

saastuneiden pintojen kautta. Myös henkilökunnan hygieniakäytännöillä on suuri 

merkitys tuotehygieniaan. Virheet tuotteiden käsittelyssä voivat aiheuttaa kontaminaation 

siirtymisen henkilökunnan välityksellä pinnalta toiselle tai itse tuotteeseen. 

Prosessipinnoille ja tuotteisiin voi päätyä bakteereita myös ilmateitse. (Korkeala, 2007, 

s. 365) Prosessissa käytettävän käsittelyveden, höyryn ja lisäaineiden tulee olla 

laadukkaita, jotta ne eivät aiheuta kontaminaatioriskiä (Wirtanen & Salo, 2004). 

2.2 Pintamateriaalin merkitys 

Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevien pintamateriaalien tulee täyttää useita vaatimuksia. 

Niiden täytyy olla myrkyttömiä, korroosion kestäviä, sileitä, helposti puhdistettavia ja 

inerttejä tuotteelle sekä pesu- ja desinfiointiaineille niiden käyttöolosuhteissa. 

Käytännöllisistä syistä myös muiden kuin tuotteeseen suoraan kosketuksissa olevien 

pintojen tulee olla mekaanisesti kestäviä, tasaisesti viimeisteltyjä ja helposti 

puhdistettavia. (Lewan & Partington, 2014)  

Laitepinnoilta tai rakenteista ei saa aiheutua vaaraa vierasesineiden päätymiselle 

tuotteeseen. Laitteen pinnoitusten ja maalien tulee olla kestäviä, etteivät ne hilseile tai 

irtoa alustastaan muodostaen bakteereille lisääntymispaikkoja. Huokoiset 
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pintamateriaalit mahdollistavat patogeenien piiloutumisen desinfiointiaineilta ja 

mekaaniselta puhdistukselta. (Korkeala, 2007, s. 356)  

Euroopan unionin kehysasetus 1935/2004 rajaa elintarvikkeiden kanssa välillisesti tai 

suoraan kosketuksissa olevien materiaalien ja tarvikkeiden käyttöä. Käytettävien 

kontaktimateriaalien tulee olla sellaisia, ettei niistä siirry ainesosia elintarvikkeeseen siinä 

määrin, että ne tekisivät elintarvikkeen terveydelle haitalliseksi tai muuttaisivat sen 

koostumusta tai aistinvaraisia ominaisuuksia.   

Biofilmin muodostuminen hiotulla pinnalla on vähäisempää karheaan pintaan verrattuna. 

Tämän vuoksi prosessissa käytettäville pintamateriaaleille on hyvä asettaa 

sileysvaatimukset, jotka varmistavat puhdistus- ja desinfiointitoimien riittävyyden eri 

pinnoilla. (Wirtanen, 2002) Elintarvikkeeseen kontaktissa oleville pinnoille suositellaan 

sellaista käsittelyä, että pinnankarheutta kuvaavaksi Ra-arvoksi saadaan alle 0,8 μm. 

Mikäli kyseinen Ra-arvo ei ole saavutettavissa, voi olla tarpeen muuttaa 

puhdistusohjelmaa puhdistustuloksen varmistamiseksi. (Lewan & Partington, 2014) 

Pintamateriaalin valinnalla on suuri merkitys pintahygieniaan. Erilaisten mikro-

organismien kyky saastuttaa pintoja vaihtelee kasvualustana toimivan materiaalin 

mukaan. (Faille ym., 2018) Eroja on niin bakteerien kiinnittymisessä materiaaleihin 

(Faille ym., 2002, ref. Faille ym., 2018) kuin niiden kyvyssä muodostaa biofilmejä niiden 

pinnalla (Somers & Wong, 2004, ref. Faille ym., 2018). Eroja selittää se, että materiaalin 

komponenttien, kuten ruostumattomaan teräkseen lisätyn nikkelin, on katsottu pystyvän 

vaikuttaa siihen kiinnittyvien bakteerien kasvuun ja elinkykyyn (Lopes ym., 2005, ref. 

Faille ym., 2018). 

Myös materiaalin luonteella on merkitystä kiinnittyneiden bakteerien ja biofilmien 

poistamisen kannalta (Faille ym., 2018). Bakteerien on todettu irtoavan helpommin 

ruostumattomasta teräksestä suhteessa muihin materiaaleihin (Midelet & Carpentier, 

2002; Somers & Wong, 2004, ref. Faille ym., 2018). Materiaalien pintaominaisuuksilla, 

kuten fysikaalisella kemialla ja topografialla, on oletettu olevan vaikutusta materiaalien 

ja mikro-organismien välisiin vuorovaikutuksiin ja sitä kautta pintapuhtauteen. Pinnan 

käsittely ja vanhentuminen voivat muuttaa pinnan ominaisuuksia. (Faille ym., 2018) 

Fysikaalisen kemian kannalta merkittävää on bakteerien ja monien pintamateriaalien 

negatiivinen varaus useimmissa ympäristöolosuhteissa. Esimerkiksi negatiivisen 
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varauksen omaavien ruostumattoman teräksen ja bakteerien välillä esiintyy hylkivää 

vuorovaikutusta, joka alentaa bakteerien adheesiota ja vähentää näin bakteerien 

kiinnittymistä teräksen pintaan. (Faille ym., 2018) Vastaavasti positiivisesti varautuneita 

pintamateriaaleja käyttämällä bakteerien ja pintamateriaalien välille saadaan aikaiseksi 

voimakas vuorovaikutus, joka heikentää solujen jakautumista ja estää myöhempää 

kolonisaatiota (Gottenbos, 2001, ref. Faille ym., 2018).  

2.3 Prosessi- ja laitehygienia 

Elintarviketehtaat tarjoavat kosteutta, lämpöä ja ravintoa mikrobeille, joten ne ovat 

otollisia paikkoja niiden kasvulle. Riittämätön puhdistus mahdollistaa bakteerien nopean 

kasvun, jolloin harmittomatkin mikrobit voivat lisääntyä siinä määrin, että ne aiheuttavat 

haittaa elintarvikkeelle. Mikrobien kasvua hallitaan pitämällä huolta laitteiden ja 

välineiden säännöllisestä puhdistuksesta sekä niiden oikeanlaisesta sijoittamisesta. 

Erityistä huomiota tulee kohdistaa suoraan elintarvikkeisiin kosketuksissa olevien 

laitteiden ja välineiden puhdistukseen. (Välikylä, 2018, s. 5)  

Biofilmin synty ei vaadi suurta määrää ravinteita, ja esimerkiksi jo juomavesi sisältää 

tarpeeksi ravinteita biofilmin synnyn mahdollistamiseksi. Biofilmi voi tuoda tarttuvia 

tauteja aiheuttaville organismeille suojaa, ja organismit voivat toimia sen osana. Tämän 

vuoksi on tärkeä estää biofilmin muodostuminen. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä on 

suuri merkitys meijerien putkistojen biofilmiongelmien välttämisessä. (Wirtanen, 2002)   

Prosessin laite- ja käsittelypintojen katvealueet mahdollistavat mikrobien lisääntymisen 

ja biofilmin muodostumisen. Katvealueita muodostuu muun muassa putkiston mutkiin ja 

taskuihin, joista prosessiaines ei poistu kunnolla tai joihin pesuvaikutus ulottuu 

heikommin. Myös laitteiden likaa ja ravinteita keräävät tiivisteet voivat edistää biofilmin 

syntyä helpottamalla mikrobien kiinnittymistä pinnoille. (Wirtanen, 2002) 

Biofilmin muodostumisen ilmetessä on tärkeää löytää syy sen syntyyn, sillä biofilmin 

muodostuminen johtuu prosessin toimintahäiriöstä. Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi 

tuleekin kohdistaa itse häiriön syntysyihin jälkien korjaamisen sijaan. Ennakkoon 

suoritettu huolellinen laitesuunnittelu auttaa välttämään biofilmin muodostumista 

laitteiston pinnoilla. Se on myös huomattavasti kannattavampi ratkaisu kuin puutteellisen 

suunnittelun aiheuttamien ongelmien korjaaminen jälkikäteen. (Wirtanen, 2002)  
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Prosessin suunnittelussa tuleekin huomioida laitteiston, pesupisteiden ja tilojen 

sijoittaminen siten, että hygieenisten kulkureittien ja työtapojen noudattaminen on 

yksinkertaista ja ergonomista.  Tuotantotilojen tulee olla tarkastettavissa ja 

puhdistettavissa kaikkialta, joten koneet ja tukirakenteet tulee sijoittaa sen mukaisesti. 

Näin ollen kiinteiden rakenteiden ympärille ja alle on mitoitettava aina sen verran tilaa, 

että niiden puhdistaminen onnistuu vaivattomasti. Rakenteet voidaan kiinnittää lattiaan 

tai seinään myös saumattomasti, jolloin syntyvät kulmat tulee pyöristää. (Korkeala, 2007, 

s. 359)   

Myös meijerin laitteisto on rakennettava siten, että bakteerien on hankala päästä 

muodostamaan niissä pysyvää kontaminaatiota. Hygieenisen laitesuunnittelun 

tavoitteena on suunnitella helposti puhdistettavia laitteita, jotka eivät kontaminoi tuotteita 

bakteereilla tai kemiallisilla aineilla. Laitteissa ei saa olla epätasaisia, kuluneita, 

haljenneita tai veden kerääntymisen mahdollistavia pintoja. Kaikille laitteille 

määritellään myös huolto- ja kunnossapito-ohjelmat, ja niiden kunnossapitotoimet 

dokumentoidaan. (Korkeala, 2007, s. 360)  

Umpinaisten laitteiden, esimerkiksi säiliöiden, on oltava puhdistuksen helpottamiseksi 

tarpeeksi väljiä ja kulmiltaan pyöristettyjä. Laitteita kootessa hitsaussaumoista tulee tehdä 

jatkuvia ja tasaisia. Ruuvien ja muttereiden käyttäminen on kiellettyä elintarvikkeisiin 

kosketuksissa olevilla pinnoilla, sillä ne keräävät tuotejäämiä eivätkä puhdistu kunnolla. 

Laitteissa tulee myös välttää hankalasti irrotettavia osia, jotka vaikeuttavat puhdistusta ja 

mahdollistavat tuotejäämien kerääntymisen ja sitä kautta mikrobien kasvun ja tuotteen 

kontaminaation. (Korkeala, 2007, s. 360)   

Puhdistus- ja desinfiointitoimien tehokkuutta validoimalla saadaan dokumentoitua tietoa 

niiden tuottamista puhdistustuloksista sekä prosessilaitteiden sopivuudesta 

käyttötarkoitukseensa. Elintarvikealan toimija vastaa itse puhdistustoimiensa 

validoimisesta. Puhdistuskäytäntöjä voidaan optimoida seuraamalla validoituja 

puhdistuksen lähtökohtia, jolloin voidaan vähentää kemikaalien, energian, veden, 

työvoiman, seisokkien ja jätevesien määrää. (European Hygienic Engineering and Design 

Group, 2016, s. 6)    

Puhdistuksen validointi perustuu joko testaamalla saatuihin tuloksiin tai historiallisten 

tietojen analysointiin. Historiallisiin tietoihin perustuva validointimenetelmä ei ole enää 

suositeltava, vaan validoinnin tulisi perustua testaamalla saatuihin tuloksiin. 
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Puhdistusmenetelmän validointi tapahtuu suorittamalla puhdistustoiminto vähintään 

kolmesti peräkkäin hyväksytyin tuloksin. (European Hygienic Engineering and Design 

Group, 2016, s. 6) Laitevalmistajat voivat myös sertifioida omia tuotteitaan todisteeksi 

siitä, että ne puhdistuvat laitepesujen avulla.  

Suomalaisten elintarviketehtaiden laitehygieniaa käsittelevässä tutkimuksessa (Aarnisalo 

ym., 2006) laitteiden hankintaa koskevissa kysymyksissä tärkeimmiksi ostopäätökseen 

vaikuttaviksi kriteereiksi osoittautuivat laitteen toimintavarmuus, kulut ja 

puhdistettavuus. Pääosin laitteet ostettiin Saksasta, Suomesta, Tanskasta, Hollannista ja 

Ruotsista. Suurella osalla elintarviketehtaista oli myös itsevalmistettuja laitteita. 

Yksikään kyselyn vastaajista ei ollut hankkinut kaikkia laitteitaan Suomen ulkopuolelta, 

joten itsetehtyjä ja kotimaisia laitteita selkeästi pidettiin ulkomailta ostettuja laitteita 

hygieenisempinä.  

Ongelmallisimpia laitteita selvitettäessä esille nousivat pakkauskoneet, kuljettimet, 

annostelijat, viipalointikoneet ja jäähdytyskoneet. Laitteiden puhdistettavuutta 

parantaviksi toimiksi lueteltiin laitteiden helppo purettavuus, yksinkertaisemmat 

rakenteet, mahdollisuus käyttää vettä puhdistuksessa, kansien helppo avattavuus, sekä 

voimakasta puhdistusta, desinfiointia ja lämpöä sietävien materiaalien käyttö. (Aarnisalo 

ym., 2006) 

2.4 Pesu- ja puhdistusprosessit 

Puhdistuksen ja desinfioinnin tavoitteena on huolehtia tuotteiden turvallisuus-, säilyvyys- 

ja laatuvaatimusten täyttymisestä. Tehokkaan puhdistuksen suorittamiseksi täytyy 

ymmärtää, millaista likaa pinnoilta ollaan poistamassa (Wirtanen & Salo, 2004). Hyvän 

hygieniatason omaavalta elintarviketehtaalta löytyy laadittu siivousohjelma sekä omat 

puhdistusohjelmat laitteille, työpinnoille, lattioille ja hyllyille. Myös käsienpesupisteitä 

on sijoiteltu ympäristöön riittävästi. (Välikylä, 2018, s. 22)  

Elintarvikkeiden käsittelypintojen ja työalueiden puhdistaminen säännöllisesti poistaa 

pinnoilta ruoan jätteet, rasvan, pölyn ja muun lian, jotka tarjoavat mikro-organismeille 

kasvualustan. Puhdistuksen kautta yli 90 % mikro-organismeista tuhoutuu, mutta usein 

jäljelle jääneiden mikro-organismien tuhoamiseksi tarvitaan vielä desinfiointikäsittely. 

Edes desinfiointikäsittely ei riitä kuitenkaan steriloimaan pintoja, sillä bakteeri-itiöt ja 
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jotkut bakteerisolut eivät tuhoudu sen vaikutuksesta. Desinfiointikäsittely tuhoaa 

kuitenkin 99 % mikrobeista, jolloin patogeenien ja muiden mikro-organismien määrä on 

elintarvikehygieenisesti merkityksetön. (Välikylä, 2018, s. 41) 

Meijeriteollisuudessa raaka-aineet ja tuotteet ovat pitkälti nestemäisiä, joten niiden 

siirtämisessä ja käsittelyssä käytetään pääasiassa putkistoja ja säiliöitä. Meijerien 

putkistot ja tankit puhdistetaan niitä purkamatta clean-in-place eli CIP-menetelmää 

hyödyntäen. (Korkeala, 2007, s. 362) CIP-menetelmässä laitteistojen sisäinen puhdistus 

tapahtuu automaattisesti tai puoliautomaattisesti (Memisi ym., 2015). Laitteiden 

puhdistus tapahtuu kiertävien pesuliuosten avulla. Pesuliuoksia voidaan käyttää useita 

kertoja ottamalla ne talteen kierrätyksen avulla. Tehokkaiden puhdistustulosten 

varmistamiseksi tuotantoprosessi ja CIP-piirit on hyvä suunnitella samanaikaisesti 

kohteen puhdistusvaatimukset huomioiden. (Thomas & Sathian, 2014)  

Lian irrottaminen kiertopesujen avulla perustuu mekaanisen kitkan vaikutukseen. Kitka 

syntyy nesteiden virratessa pinnoilla suurilla nopeuksilla. Tehokkaan puhdistuksen 

varmistamiseksi laitteiden tulee olla helposti puhdistettavia. Kyseisen menetelmän käyttö 

vaatii myös erityissuunnittelua käsiteltävien pintojen osalta. CIP-järjestelmä sisältää 

perinteisesti neljä säiliötä, jotka sisältävät kylmän veden, hapon, emäksen ja höyryveden. 

(Memisi ym., 2015) Esimerkiksi pastörointilaitteen kiertopesuohjelmaan kuuluu 

tavallisesti esihuuhtelu, emäksisen pesuliuoksen kierrätys, välihuuhtelu, happaman 

pesuliuoksen kierrätys ja jälkihuuhtelu (Wirtanen ym., 2002). 

CIP-pesujen pesuaikojen tulee olla riittävän pitkiä, ja käytettävien lämpötilojen sekä 

virtausnopeuksien tarpeeksi suuria. Putkistojen ja tankkien lisäksi kontaminaatioriskejä 

meijereissä voivat aiheuttaa annostelu- ja täyttökoneet. Niissä olevat liitoskohdat keräävät 

helposti tuotejäämiä, joten putkiliitokset tulee hitsata sileiksi ja saumattomiksi. 

(Korkeala, 2007, s. 362) Pastörointilaitteistojen sterilointi suoritetaan ennen tuotannon 

aloittamista useimmiten aamuisin. Tavallisesti tämä tapahtuu kierrättämällä niiden läpi 

90–95 °C:sta vettä 10–15 minuutin ajan, kunnes laitteisto on saavuttanut 85 °C:n 

lämpötilan. (Memisi ym., 2015)  

Laitteiden ja tilojen puhdistuksessa käytetään kemiallisia ja fysikaalisia menetelmiä, ja 

usein puhdistus perustuukin näiden kahden yhdistelmään. Pintahygienian ylläpito vaatii 

mekaanista energiaa, lämpöenergiaa, tehoaineita ja aikaa puhdistuksen suorittamiseksi. 

Puhdistuksen kohde määrää menetelmän, jolla puhdistus kannattaa suorittaa. Tähän 
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vaikuttaa kohteen koon lisäksi se, onko prosessi avoin vai suljettu. Prosessin ollessa avoin 

tuotteen käsittely tapahtuu avoimilla pinnoilla, kun taas suljetussa prosessissa tuote 

kulkee laitteiston sisällä. (Korkeala, 2007, s. 366)   

Puhdistusmenetelmänä voidaan käyttää pesua- ja desinfiointia, kuumaa vettä, höyryä, 

ultraviolettivaloa ja ultraääntä. Näistä suurimmassa käytössä on pesu- ja 

desinfiointimenetelmä, jota voidaan hyödyntää niin avoimien kuin suljettujen prosessien 

kohdalla. Siinä lika pehmennetään ensin pesuaineiden ja vaahdotuksen avulla ja 

irrotetaan sitten mekaanisella pesulla. Puhdistuksessa tulee huomioida pinnan kestävyys, 

ja pintojen tulee antaa kuivua huuhteluiden jälkeen. Pesuveden lämpötila vaihtelee usein 

50–55 °C:n välillä, ja sillä on vaikutusta lian irtoamiseen. Rasva irtoaa hyvin kuumissa 

pesulämpötiloissa, mutta proteiinit palavat pintoihin kiinni. (Korkeala, 2007, s. 366–367) 

Meijeriteollisuudessa käytettävät pesuaineet voidaan jakaa pääasiallisesti emäksisiin ja 

happamiin pesuaineisiin. Emäspesu suoritetaan tavallisesti ensimmäisenä pesuvaiheena. 

Emäksiset pesuaineet poistavat orgaanisen lian, esimerkiksi maitojäämät. Käytetyimpiä 

emäspesuaineita ovat natriumhydroksidi, kaliumhydroksidi, natriumkarbonaatti ja 

natriumsilikaatit. Happamat pesuaineet taas tehoavat epäorgaaniseen materiaaliin, kuten 

kalsiumfosfaattiin ja kalsiumkarbonaattiin. Happopesuaineista suosituimpia ovat 

typpihappo, fosforihappo ja sitruunahappo. (Thomas & Sathian, 2014)  

Desinfiointiaineen on tärkeä tavoittaa kaikki pinnat ja laitteiden osat riittävässä 

konsentraatiossa, sillä liian pieni konsentraatio mahdollistaa mikrobien selviytymisen ja 

resistenssin kehittymisen. Konsentraation säilyttämiseksi desinfiointiaine tulee levittää 

aina kuivalle pinnalle. Myös lämpötilan on oltava oikea, sillä desinfiointiaineiden teho 

voi heikentyä väärässä lämpötilassa. Desinfiointiainetta on hyvä vaihdella, jotta bakteerit 

eivät pääse kehittämään resistenssiä sitä vastaan. Silmämääräisesti likaista pintaa on turha 

desinfioida, sillä rasvaa ja proteiineja sisältävä pinta heikentää desinfiointiaineiden 

toimintaa. Pintojen huuhtominen desinfioinnin jälkeen on tärkeää, jottei pinnalle jää 

jäämiä desinfiointiaineesta. (Korkeala, 2007, s. 367) Yleisimmin käytettyjä 

desinfiointiaineita ovat hapettavat aineet, esimerkiksi vetyperoksidi, otsoni, hypokloriitti 

ja peretikkahappo (Thomas & Sathian, 2014).  

Desinfiointiaineiden tehokkuuden määritys tapahtuu tavallisesti suspensioilla. Suspensiot 

eivät kuitenkaan vastaa kasvuolosuhteita pinnoilla, joten luotettavamman tiedon 

saamiseksi tarvitaan pinnan kasvua jäljitteleviä kantajatestejä. Desinfiointiaineen 
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tehokkuuden mittaamiseksi luotettavasti ja helposti on kehitetty myös 

laboratoriomallisten biofilmien viljelymenetelmä. Biofilmien on havaittu suojaavan 

mikrobeja desinfiointiaineen vaikutuksilta molempien biofilmikantajatestien kohdalla. 

(Wirtanen & Salo, 2004)    

Desinfioinnissa hyödynnetään myös kuumaa vettä ja höyryä, joiden desinfiointiteho on 

hyvä korkean lämpötilan säilyessä pinnalla tarpeeksi kauan. Pinnan lämpötilan tulisi olla 

vähintään 60 °C useiden sekuntien ajan. On huomioitava, että kylmät pinnat sekä matka 

jakeluletkussa ja ilmassa ennen pintaan osumista laskevat veden ja höyryn lämpötilaa. 

Suuri etu käytettäessä höyryä desinfioinnissa on sen pääsy myös vaikeisiin paikkoihin. 

(Korkeala, 2007, s. 367–368)   

Myös ultraviolettivalolla ja ultraviolettisäteilyllä on mikrobeja tuhoava vaikutus, joka 

perustuu niiden kykyyn muuttaa mikrobien perimää. Vaikutuksen teho riippuu 

käytettävän UV-valon aallonpituudesta, UV-lähteen ja kohteen välisestä etäisyydestä, 

valolähteen intensiteetistä sekä altistusajasta. Kaikkein tehokkainta mikrobien 

tuhoutuminen on UVC-alueella eli alle 280 nm aallonpituuksilla ja erityisesti 

aallonpituudella 253,7 nm. (Korkeala, 2007, s. 368)   

UV-valon desinfioivaa vaikutusta hyödynnetään erityisesti ilmalla ja nesteillä, joiden läpi 

se usein kykenee tunkeutumaan heikosta läpäisykyvystään huolimatta. UV-valosta ei jää 

veteen, elintarvikkeisiin tai pinnoille mitään jäämiä, ja se on lisäksi täysin hajutonta ja 

mautonta. Sameat nesteet, pölyinen ilma, likaiset pinnat ja epätasaisen pinnan aiheuttamat 

varjostukset heikentävät UV-valon pääsyä pinnoille. (Korkeala, 2007, s. 368)   

Ultraäänipuhdistus perustuu 20–100 kHz:n taajuuksien sekä väliaineena toimivan veden 

hyödyntämiseen eri materiaalien puhdistamisessa. Ultraäänen nesteeseen aiheuttamien 

ali- ja ylipaineen vaihteluiden kautta nesteeseen syntyy ilmiö nimeltään kavitaatio. 

Alipaineen ja ylipaineen vaihtelun seurauksena kavitaatiokuplat ensin kasvavat ja 

luhistuvat sitten kokoon vapauttaen energiaa lämpönä sekä liike-energiana. Kavitaation 

aikaan saamat paineiskut irrottavat likaa mekaanisesti myös vaikeasti saavutettavissa 

olevilta alueilta. Ultraäänipuhdistuksen etuna onkin sen tavanomaista pesua tehokkaampi 

puhdistustulos pinnan urissa ja koloissa. (Korkeala, 2007, s. 369)    

Ultraäänielementin tehona käytetään usein 5–15 W/l. Ultraääni absorboituu pehmeisiin 

materiaaleihin, joten ultraääni soveltuu vain kovien pintojen puhdistukseen. Ultraäänen 
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hyödyntäminen on vähäistä elintarviketehtaissa, ja sitä hyödynnetäänkin lähinnä 

juustomuottien puhdistuksessa. Juustomuotit sisältävät pieniä uria heran valutusta varten, 

ja niiden puhdistaminen onnistuu paremmin ultraäänipuhdistuksella tavalliseen pesuun 

nähden. Ultraäänipuhdistus on tavallista pesua nopeampi, mutta menetelmä on kallis ja 

synnyttää kuulosuojainten käyttöä vaativia aliharmonisia ääniä. Elintarviketeollisuuteen 

on kehitteillä myös muita ultraäänipuhdistusta hyödyntäviä sovelluksia. (Korkeala, 2007, 

s. 369)    

Tehopesu ja saneerauspesu ovat tavallisista puhdistuskäytännöistä poikkeavia toimia. 

Niitä käytetään, kun tavalliset puhdistuskäytännöt havaitaan riittämättömiksi tai kun 

hygieniaongelmia halutaan estää jo ennakolta. Tehopesujen desinfiointiaika on 

pidennetty, ja laitteet puretaan tavallista pienempiin osiin puhdistuksen tehostamiseksi. 

Lisäksi käytössä on usein emäs-happo-emäspesu, joka toimii tehokkaasti pinnoille 

saostuneiden mineraalien irrottamisessa. Saneerauspesulla taas tarkoitetaan vielä 

tehopesuakin laajempaa puhdistusta, joka suoritetaan listeria-ongelmien ilmentyessä 

toistuvasti. Saneerauspesussa laitteet puretaan erityisen huolellisesti osiinsa, ja 

käytettävät desinfiointiaineet ovat usein vahvempia, ja niiden annetaan vaikuttaa 

pidempään. Saneerauspesussa voidaan hyödyntää myös muita desinfiointimenetelmiä, 

kuten osien tai kokonaisen laitteen kuumasterilointia. (Korkeala, 2007, s. 369)    

Toimenpiteitä ristikontaminaation välttämiseksi eri hygienia-alueiden välillä ovat 

jalkineiden vaihto sekä jalkineiden desinfiointialtaiden käyttö. Jalkineiden desinfioinnin 

tehokkuudesta ja tähän soveltuvista desinfiointiaineista ei ole paljoa dokumentoitua 

tietoa. Desinfiointiaineen tulisi kuitenkin olla tehokas myös altaaseen jäävää likaa 

kohtaan ja torjua biofilmin muodostumista ilman, että mikrobit muodostavat sitä kohtaan 

resistenssiä. Toisaalta sen tulisi olla harmiton ihmisille, jalkineille sekä lattiapinnoille. 

Pahimmillaan voi käydä niin, että desinfiointiallas toimiikin kontaminaation lähteenä 

levittämällä siinä lisääntymään päässeitä bakteereja tuotantoalueille. (Wirtanen ym., 

2002) 

Tutkimuksessa (Wirtanen ym., 2002), johon osallistui yksitoista norjalaista meijeriä, 

jalkineiden desinfiointialtaissa havaittiin esiintyvän usein itiöitä muodostavia bakteereita. 

75 % altaista otetuista näytteistä sisälsi bakteereita, joita löydettiin myös pinnoilta. 

Mikään käytössä olleista desinfiointiaineista ei estänyt bakteerien selviytymistä 

täydellisesti. Elinkykyisten bakteerien löytyminen altaista viittasi siihen, että 
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desinfiointiaineet olivat neutraloituneet lian vaikutuksesta tai bakteerit olivat kehittäneet 

resistanssia niitä kohtaan. Tehokkaampana hygieniatoimenpiteenä jalkineiden vaihto 

onkin suositeltavaa kriittiselle alueelle siirryttäessä ja jalkineet tulisi vaihtaa aina korkean 

riskin alueelle siirryttäessä.  

 

 

 



16 

 

3 SÄÄDÖKSET 

3.1 Lainsäädäntö 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden elintarvikelainsäädäntö perustuu EU-säädöksiin, jotka 

luovat yhteiset periaatteet ja vaatimukset niiden lainsäädännölle. Näiden vaatimusten 

täyttymistä valvotaan jokaisessa jäsenvaltiossa valtion itse säätämien kansallisten lakien 

ja säädösten avulla. Suomessa elintarviketurvallisuutta ohjataan elintarvikelailla ja siihen 

perustuvilla asetuksilla ja muilla viranomaismääräyksillä. Annetuista EU-säädöksistä 

merkittävimpiä ovat Yleinen elintarvikeasetus (EY 178/2002) ja Yleinen 

elintarvikehygienia-asetus (EY 852/2004). (Laukkanen, 2012, s. 4) 

Elintarvikelain (297/2021) tarkoituksena on suojella kuluttajaa terveydellisiltä ja 

taloudellisilta haitoilta varmistamalla elintarvikkeiden ja niihin kosketuksissa olevien 

materiaalien laatu sekä niistä annettavien tietojen riittävyys ja todenmukaisuus. 

Pyrkimyksenä on myös parantaa elintarvike- ja kontaktimateriaalialan toimijoiden 

toimintaedellytyksiä. Lakia sovelletaan elintarvikkeisiin, elintarvike- ja kontaktialan 

toimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikkeiden ja elintarvikkeisiin 

kosketuksissa olevien materiaalien tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. 

3.2 Omavalvonta ja ohjeistukset  

Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikealan toimijoita suorittamaan omavalvontaa 

laatimansa kirjallisen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Omavalvonnalla 

tarkoitetaan toimijan omaa järjestelmää, jolla varmistetaan elintarvikemääräyksissä 

asetettujen vaatimusten toteutuminen elintarvikkeen, alkutuotantopaikan ja 

elintarvikehuoneiston sekä sen toiminnan osalta. (Välikylä, 2018, s. 48–49) 

Omavalvontasuunnitelma kuuluu yrityksen omiin asiakirjoihin, ja sen mukainen 

riskienhallinta on toimijan omalla vastuulla. Omavalvontasuunnitelmaa ei näin ollen 

tarvitse hyväksyttää elintarvikeviranomaisella, mutta viranomaisella on oikeus tarkistaa 

se ja puuttua sen sisältöön tarvittaessa. Viranomainen voi antaa ohjeita tai määräyksiä, 

joilla varmistetaan omavalvonnan toimivuus. Omavalvontasuunnitelman tukena voi 

toimia myös toimialan laatima hyvän käytännön ohje, jonka Evira on arvioinut. (Välikylä, 

2018, s. 49) 
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Yrityksen omavalvontasuunnitelmassa tulee määritellä toiminnan riskikohdat 

hygieenisille ja muunlaisille vaaratilanteille, menetelmät vaaratilanteiden valvomiseksi, 

valvonnan toimenpiderajat sekä korjaavat toimenpiteet raja-arvojen ylittyessä. Tämän 

lisäksi suunnitelmaan kirjataan valmistettaviin elintarvikkeisiin ja niissä käytettäviin 

valmistus-, lisä- sekä vierasaineisiin kohdistettavat omavalvontatoimenpiteet, tavat 

omavalvontajärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi, ja suunnitelmat tavaran 

vastaanotolle ja jäljittämiselle, näytteenotolle sekä asiakaspalautteiden käsittelylle. 

(Välikylä, 2018, s. 49) Omavalvontasuunnitelma sisältää myös pesu- ja 

puhdistussuunnitelman sekä suunnitelman puhtauden tarkkailemiseksi. 

Pesusuunnitelmassa määritellään aikataulut laitteiden ja tilojen pesuille. Siihen kirjataan 

myös käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet sekä pesumenetelmät. (Korkeala, 2007, 

s. 366)   

Kansainvälisesti tehokkaimpana elintarvikkeiden turvallisuutta valvovana järjestelmänä 

pidetään HACCP-järjestelmää, jonka tarkoituksena on hallita elintarvikkeen 

turvallisuutta koko sen käsittelyketjun ajan (Ijäs ym., 2004). HACCP-menettelyssä 

tunnistetaan tuotteen käsittelyketjuun sisältyvät hygieniariskit ja analysoidaan riskien 

syitä ja seurauksia. Riskien arvioimisen perusteella valitaan kriittiset hallintapisteet, 

joissa terveysriskien toteutuminen voidaan estää valvonnan avulla. (Laukkanen, 2012, s. 

38) 

Omavalvonnan avulla toimijan riskien valvonta kohdistuu olennaisimpiin kohteisiin ja 

hyödyllisimpiin toimiin riskienhallinnassa, jolloin myös elintarviketurvallisuus paranee. 

Yrityksen tiedostaessa oman toimintansa tason paremmin myös toiminnan 

suunnitelmallisuus ja tehokkuus lisääntyy. Toimiva omavalvonta lisää asiakkaiden ja 

viranomaisten luottamusta yritykseen, ja useimmiten se vähentää viranomaisten tarvetta 

valvoa yrityksen toimintaa. (Välikylä, 2018, s. 49) 
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4 MITTAUSMENETELMÄT 

Hygienian ylläpito vaatii puhdistustulosten ja puhdistuksen riittävyyden säännöllistä 

seurantaa. Puhdistustehokkuutta voidaan seurata aistinvaraisesti tai mikrobiologisesti. 

(Välikylä, 2018, s. 43) 

4.1 Aistinvaraiset menetelmät 

Elintarvikehygieenisen laadun tutkimiseen kuuluu elintarvikkeen arvioiminen 

aistinvaraisesti. Aistinvaraisessa arviossa arvioidaan tuotteen ulkonäkö, rakenne ja haju. 

Näiden lisäksi arvioidaan tuotteen maku sen ollessa mahdollista. (Korkeala, 2007, s. 

181) Yksinkertaisimmillaan pesu- ja desinfiointikäsittelyjen tehokkuuden kontrollointi 

tapahtuu tarkastelemalla pintaa silmämääräisesti (Välikylä, 2018, s. 41). Pinnan puhtautta 

voidaan arvioida myös pintoja tunnustelemalla sekä puhdistukseen käytettyjen 

työvälineiden kuten harjojen, pyyhkeiden ja pesuveden puhtauden arvioimisella.  

Riittämätön puhdistus ilmenee aistinvaraisissa arvioissa esimerkiksi näkyvänä likana ja 

hajuna. Aistinvaraisen arvioinnin ongelmaksi voi muodostua henkilöstön tottuminen 

päivittäisen työympäristönsä puutteisiin. (Välikylä, 2018, s. 43) On tärkeää huomioida, 

että silmämääräisesti puhdas pinta voi saada aikaan virheellisen turvallisuuden tunteen. 

Tämän vuoksi aistinvaraisen arvion rinnalla tulee suorittaa pistokokeita muilla 

menetelmillä todellisen puhdistustehon selvittämiseksi. (Välikylä, 2018, s. 41) 

4.2 Mikrobiologiset menetelmät 

Säännöllisesti otetut mikrobiologiset pinta- ja puhtausnäytteet ovat aistinvaraista 

arviointia luotettavampi menetelmä arvioitaessa puhdistustoimien riittävyyttä. 

Puhtaustason tarkkailemisen lisäksi niitä käytetään laitteiden kunnon ja toimivuuden 

seurantaan. Eri pinnoilta pistokoeluontoisesti otettavat näytteet auttavat puhdistuksen 

kehittämisessä ongelmakohtien tunnistamisen kautta. (Välikylä, 2018, s. 43–44) 

Pintapuhtausnäytteet otetaan kohteista, jotka ovat tuotteen kannalta kriittisiä tai kuvaavat 

hyvin puhdistuksen onnistumista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi valmistuslinjat, 

työskentelypinnat, työvälineet, ovenkahvat ja henkilökunnan kädet. (Laukkanen, 2012, s. 

28) 
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Pinnoilta mitataan usein kokonaisbakteerien, enterobakteerien tai E. colin esiintyvyyttä. 

Tutkittavia patogeenisiä bakteereita ovat puolestaan L. monocytogenes ja Salmonella. 

Mikrobiologisesti pinnan puhtautta voidaan mitata kontaktiagar-menetelmällä tai 

sivelymenetelmällä. Kontaktiagar-menetelmää käytettäessä agarpinta painetaan suoraan 

tutkittavaa pintaa vasten, jolloin sen pintaan kiinnittyy mikrobeita. Kaupallisesti 

saatavilla olevia kontaktiagar-valmisteita ovat Valmis kontaktiagarlevy, Hygicult, 

Envirocheck ja Petrifilm. Sivelymenetelmässä pintaa sivellään esimerkiksi 

pumpulitikulla ja tikkuun tarttuneet kontaminantit siirretään laimennusliuokseen. 

Laimennusliuoksen viljely tapahtuu elatusainealustalla. (Korkeala, 2007, s. 370–372) 

Vaikka perinteiset mikrobiologiset tekniikat ovat saaneet paljon kritiikkiä, ne 

mahdollistavat tulosten historiallisen trendin analysoimisen. Trendien tulokset auttavat 

paikallistamaan ne alueet, joissa puhdistusta on parannettava. Täytyy kuitenkin muistaa, 

että näin voidaan seurata vain riittämättömän puhdistuksen mikrobiologista puolta, ja 

tuotejäämät, jotka eivät ole näkyvissä, jäävät havaitsematta. Tulosten analysoiminen on 

myös niin hidasta, että kontaminoituja pintoja keritään käyttämään uudelleen ennen 

tulosten saamista. Viime aikoihin asti mikrobiologisten tekniikoiden yksinkertaisuus ja 

herkkyys ovat kuitenkin olleet tärkeämpiä ominaisuuksia tulosten nopeaan saantiin 

verrattuna. (Hawronskyj & Holah, 1997) 

Elintarvikkeiden ja tuotantoympäristön testaaminen mikrobiologisesti perinteisillä 

menetelmillä on työlästä ja vaatii paljon aikaa (Hawronskyj & Holah, 1997). Perinteisiä 

mikrobiologisia menetelmiä käyttämällä kokonaispesäkkeiden laskemiseen voi kulua 24–

48 tuntia, ja jos tämän lisäksi halutaan arvioida tiettyjen mikro-organismien esiintymistä, 

tuloksen saaminen voi kestää 4–7 päivää. Näin ollen mikrobiologisten testien tulokset 

voivat saapua vasta, kun tuote on jo päätynyt kuluttajalle. (Hawronskyj & Holah, 1997)  

Perinteisillä viljelytekniikoilla suoritettava hygieniavalvonta ei siis riitä tarjoamaan 

tyydyttävää ratkaisua puhtauden validointiin. Pinnoille puhdistuksesta huolimatta jäävät 

tuotejäämät toimivat ravintoaineiden lähteenä mikro-organismeille ja voivat suojata niitä 

desinfioinneilta. Teollisuuden tarve ja kiinnostus keskittyy tämän vuoksi yhä enemmän 

niihin menetelmiin, jotka havaitsevat pintojen mikrobikontaminaation ja orgaanisen lian 

nopeasti. (Hawronskyj & Holah, 1997) 
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4.3 Luminometria 

Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta kuuluu niiden tuottajalle. 

Hygieniaohjelman tehokkaan valvonnan kannalta pintapuhtauden mittaustulokset on 

tärkeää saada nopeasti. ATP-bioluminesenssi onkin luotettava ja nopea vaihtoehto 

perinteisille mikrobiologisille menetelmille. ATP-menetelmän käyttö hygienian 

valvonnassa mahdollistaa hygieniaongelmiin puuttumisen heti niiden ilmentyessä. Näin 

prosessi pysyy hallinnassa, ja vältytään tuotteiden takaisinvedoilta, tuotteiden 

hylkäämisiltä ja haitalliselta julkisuudelta, jotka johtaisivat väistämättä myynnin 

vähentymiseen. (Hawronskyj & Holah, 1997) 

Kaikki elävät organismit sisältävät ATP:tä, ja sitä esiintyy myös suurina määrinä 

erilaisissa elintarvikkeissa. Solun ATP-sisältöä mittaamalla saadaan hyvä käsitys 

biomassan määrästä, ja solujen ATP-varastojen on osoitettu olevan suhteellisen vakioita. 

ATP voi esiintyä niin ei-mikrobisena ruokajätteessä kuin vapaana ATP:nä elävissä mikro-

organismeissa, mikä mahdollistaa kontaminaation kaksoishavaitsemisen 

luminometrialla. Säännöllisesti suoritettavissa hygieniatesteissä riittää tavallisesti ATP:n 

kokonaismäärän mittaaminen eikä ole tarpeen erottaa siitä ei-mikrobiaalista ATP:tä.  

(Hawronskyj & Holah, 1997)  

ATP-menetelmässä näytteenotto tapahtuu pyyhkimällä pintaa näytealueelta 

vanupuikolla. Vanupuikko upotetaan tämän jälkeen tarvittavia reagensseja ja ATP:tä 

vapauttavia aineita sisältävään putkiloon, ja putkilo asetetaan luminometrin 

mittauskammioon. Luminometri mittaa valon määrää, joka on suoraan verrannollinen 

mikro-organismien ja lian määrään. Todellisen ATP-määrän tai pesäkkeitä muodostavien 

yksiköiden laskemisen sijaan ATP-pitoisuus ilmoitetaan suhteellisissa valoyksiköissä, 

RLU:na. (Hawronskyj & Holah, 1997) 

ATP-bioluminesenssi havaitsee pinnoille jääneet mikro-organismit ja tuotejäämät. 

Nopeasti saatavilla olevat tulokset mahdollistavat prosessiympäristön puhtaustason 

reaaliaikaisen tarkkailun ja välittömien korjaustoimenpiteiden suorittamisen. 

Prosessilaitteiden puhdistuksen onnistuminen voidaan varmistaa myös edellyttämällä 

hyväksyttyä testitulosta jo ennen tuotannon aloittamista. Välittömästi tapahtuva 

pintapuhtauden todentaminen voi myös lisätä henkilöstön motivaatiota puhtauden 

ylläpitoon. (Hawronskyj & Holah, 1997)  
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ATP-bioluminesenssin huonona puolena on, että se ei anna tietoa patogeenien 

esiintymisestä, sillä mittaus kertoo vain ATP-kontaminaation kokonaistasosta. Lisäksi 

testaus onnistuu vain niiltä laitepinnoilta, joista näytteenotto on mahdollista. Pesuaineet 

ja muut kemikaalit voivat häiritä bioluminesenssimääritystä, ja sen vaatimat reagenssit 

tekevät menetelmästä kalliin suhteessa perinteisiin viljelytekniikoihin. Korkean 

teknologiansa vuoksi menetelmä on tavannut olla myös liian kallis pienten 

elintarvikevalmistajien käyttöön. Tulosten esittäminen RLU-arvoina on tuottanut myös 

oman hankaluutensa mikrobiologeille, jotka ovat tottuneet käsittelemään todellisia 

bakteerimääriä. (Hawronskyj & Holah, 1997) 

4.4 Käyttöveden laadun ja jäteveden mittaukset 

Maitotuotteiden valmistusprosessi ja prosessilaitteiden pesu- ja puhdistustoimet 

kuluttavat suuria määriä vettä ja aiheuttavat ympäristövaikutuksia (Kaur, 2021). 

Meijeriteollisuuden vedenkulutus onkin elintarvikealoista suurinta prosessin raaka-

aineyksikköä kohden (Faille ym., 2018).  

Vedenkulutusta voitaisiin pienentää mahdollisesti käyttämällä puhdistuksessa 

kaksifaasisia virtauksia, jotka sisältäisivät veden lisäksi esimerkiksi ilmaa. (Faille ym., 

2018) Vedessä kiertävien kuplien on osoitettu kehittävän kapillaarivoiman, joka on 

tarpeeksi vahva irrottamaan mikronikokoiset hiukkaset kiinteistä pinnoista (Kondjoyan 

ym., 2009, ref. Faille ym., 2018).  

Toinen keino vedenkulutuksen hallintaan olisi vaahdon hyödyntäminen pintojen 

puhdistuksessa. Vaahtopuhdistus on jo laajasti käytössä avoimien pintojen 

puhdistuksessa, mutta suljettujen järjestelmien puhdistuksessa sitä on käytetty harvoin. 

Vaahtovirtausten on todettu synnyttävän samoilla virtausnopeuksilla vähintään 100 

pascalia nestevirtauksia suurempia parietaalisia leikkausjännityksiä. (Faille ym., 2018)  

Meijerin jätevettä ei voida kierrättää ilman käsittelyä, sillä se sisältää suuria määriä 

epäpuhtauksia. Jäteveden suuri kemiallinen ja biologinen hapenkulutus sekä sen 

sisältämät epäorgaaniset ja orgaaniset hiukkaset ja ravinteet saastuttaisivat vesistöjä ja 

vaikuttaisivat ekosysteemiin ja biodiversiteettiin ympäristöön päästessään. Jäteveden 

epäpuhtauksien poistamiseksi onkin kehitetty useita menetelmiä, joiden avulla se saadaan 

käsiteltyä kierrätyskelpoiseksi. (Kaur, 2021) 
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Jäteveden puhtauden arvioimiseen käytettäviä menetelmiä ovat kemiallisen hapen 

kulutuksen määritys COD sekä biologisen hapen kulutuksen määritys BOD. Raakaveden 

puhtauden tutkimiseen taas on käytettävissä kokonaishiilimittaus TOC, joka kertoo 

orgaanisen aineen määrästä. TOC-mittausten avulla voidaan varmistaa, että pesuihin 

käytettävä ja tuotteisiin lisättävä vesi on puhdasta, eikä se aiheuta kontaminaatioriskiä 

valmistettaville tuotteille.  
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5 YHTEENVETO 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, millä tavoin pintapuhtauden 

mittaamiseen kehitettyjä menetelmiä hyödynnetään meijeriteollisuuden puhdistustoimien 

validoinnissa. Kiinnostus kohdistui pintapuhtauden ja sitä kautta tuoteturvallisuuden 

parantamiseen sekä uusien mittausmenetelmien kehityksen tarpeen kartoitukseen. 

Jälkikontaminaatiota ehkäistään prosessihygienian ja pintapuhtauden ylläpitämisellä läpi 

prosessin. Mittausperusteisesti pintapuhtautta validoimalla voidaan seurata, että 

puhdistustoimet ovat riittäviä, mutta eivät ylimitoitettuja. Puhdistuskäytäntöjen 

optimoimisella voidaan vähentää käytettävän veden, energian ja kemikaalien määrää, ja 

vaikuttaa näin meijeriteollisuuden kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin.  

Meijeriteollisuudessa tieto puhdistustoimien onnistumisesta on tärkeää saada 

reaaliajassa. ATP-bioluminesenssi on tällä hetkellä nopein ja luotettavin menetelmä 

meijerien pintapuhtauden valvontaan. Menetelmä ei kuitenkaan anna tarkkaa tietoa 

patogeenien määrästä, vaan kertoo ATP-kontaminaation kokonaistasosta. Korkea 

teknologia tekee menetelmästä myös kalliin pienten meijerien käyttöön. Tulevaisuudessa 

voisikin olla tarvetta uudelle mittausmenetelmälle, joka vastaisi laajasti 

meijeriteollisuudessa käytössä olevan ATP-bioluminesenssin puutteisiin.  
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