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Ympäristöterveyskeskuksessa
toteutettiin toukokuussa projekti, jonka
tavoitteena oli selvittää
valmistuskeittiöiden pintapuhtauden
tasoa. Projektissa myös kartoitettiin, miten
keittiöissä tällä hetkellä toteutetaan
puhtaanapidon omavalvontaseurantaa.
Projektissa hyödynnettiin
luminometrilaitetta, joka mittaa
orgaanisen lian määrää pinnoilla.
Luminometri ei mittaa mikrobien määrää
tai laatua, mutta orgaaninen lika antaa
mikrobeille hyvät kasvuolosuhteet ja
kertoo siten pintapuhtauden yleisestä
tasosta.
Kahdestatoista suurtalouskeittiöstä otettiin
yhteensä 60 kpl luminometrinäytteitä.
Lisäksi otettiin Hygicult TPC-menetelmällä
39 kpl näytteitä samoista näytepisteistä
menetelmien vertailemiseksi. Hygicult
TPC on edelleen yleisin menetelmä
omavalvonnan pintapuhtausseurannassa
ja se määrittää tutkittavan kohteen
mikrobien kokonaismäärää.
Näytteitä otettiin vihannesleikkureista,
leikkuuveitsien teristä, työtasoista,
leikkuulaudoista ja gn-vuoista. Konepestyt
gn-vuoat olivat puhtaustasoltaan hyviä.
Heikoimmat tulokset tulivat
vihannesleikkureiden teristä ja
leikkuuveitsistä.

Luminometrillä ja hygicultilla otetuissa
tuloksissa oli jonkin verran eroja. Hygicult-
testeillä otetuista näytteistä 80 % oli hyviä
ja luminometrillä 59 %. Eroa voi selittää
se, että luminometri mittaa kaiken
orgaanisen lian määrää pinnalla. Jos
pinnalla ei ole mikrobilikaa, voi hygicult
antaa samasta näytepisteestä paremman
tuloksen.

Luminometri-menetelmän osalta
projektissa todettiin, että sen etuna on
seurannan nopeus ja helppous. Hygicult-
menetelmässä puhtausnäytteitä otetaan
tasaisilta pinnoilta, jolloin hankalammat
kohteet voivat jäädä vähemmälle
huomiolle. On kuitenkin
elintarvikehuoneiston toiminnasta
vastaavan itse päätettävissä, millä
menetelmällä pintapuhtausseurantaa
tehdään.
Projektin tulosten perusteella
elintarvikevalvojat ohjaavat
elintarvikehuoneistoja tarvittaessa
korjaustoimenpiteissä ja omavalvonnan
pintapuhtausseurannan kehittämisessä.
Valvojat hyödyntävät jatkossa
luminometriä elintarvikehuoneistojen
pintapuhtauden tarkkailuun
valvontakäyntien yhteydessä.

Miksi pintapuhtausnäytteitä on
tärkeää ottaa omavalvonnassa?
Siivouksen tason tarkistaminen:
ü Varmistetaan, että pintojen ja

välineiden puhdistus on riittävää.
ü Kosketuspinnoista ei välity

mikrobeja tai allergeeneja
elintarvikkeisiin.

ü Havaitaan ongelmakohdat, joiden
puhdistusta täytyy tehostaa.

ü Korjataan virheelliset
siivousmenetelmät.

Laitteistojen toiminnan ja pintojen kunnon
seuraaminen:
ü Varmistetaan astianpesun

tehokkuus.
ü Todennetaan vaurioituneiden

pintojen uusimistarve.

Ruokanäytteenottoa
suositellaan
ruokamyrkytysepäilyn
varalta

Valmistuskeittiöiden ja ravintoloiden
kannattaa ottaa itse valmistetuista
ruokaeristä omavalvontanäytteitä, joita
säilytetään omassa pakastimessa 2–4
viikon ajan. Näin helpotetaan mahdollista
ruokamyrkytysepäilyn selvitystyötä, mikäli
kyseistä ruokaa epäiltäisiin
ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi.

Näytteitä otetaan keittiön itse valmistamista
lämpimistä ruoista ja salaateista. Ruoista
on hyvä ottaa 200–300 g:n näyte /
valmistettu elintarvike-erä. Eri ruokalajeja
ei laiteta samaan näyteastiaan.
Näyteastioihin kirjoitetaan ruokalajin nimi ja
pakastuspäivä. Näyte otetaan hygieniasta
huolehtien tehdaspuhtaisiin astioihin tai
muovipusseihin. Myös biohajoavia
tehdaspuhtaita pusseja voidaan käyttää,
mutta silloin pussien sisältö siirretään
hygieenisesti muovipuisseihin tai -astioihin
ennen kuin näytteet toimitetaan
laboratorioon tutkittavaksi. Näytteiden
lähettämisestä laboratorioon huolehtii
valvova viranomainen.

Mahdollista ruokamyrkytyksen selvitystyötä
ajatellen kannattaa myös ruokalistat
säilyttää. Jos ruokalistaan tehdään
muutoksia, on hyvä, että keittiö kirjaa
muutokset.
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Valmistuskeittiöiden
pintapuhtauden tasoa selvitettiin
projektissa
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Valitse suojakäsineet
käyttötarkoituksen
mukaan

Kertakäyttöisten suojakäsineiden ensisijainen
tarkoitus on elintarvikkeiden suojaaminen käsien
kautta leviävältä lialta ja mikrobeilta. Käsineiden
materiaali voi olla vinyyliä, lateksia (luonnonkumi)
tai nitriiliä (synteettinen kumi). Suojakäsineiden
tulee soveltua elintarvikkeiden käsittelyyn.
Parhaiten soveltuvuuden saa selville
pakkauksessa olevasta pikari/haarukka
merkistä. Mikäli merkki tai sanallinen
maininta elintarvikekäytöstä puuttuu,
tulee käyttö varmistaa tuotteen käyttöohjeesta.

Suojakäsineen on oltava napakka ja ehjä.
Suojakäsineitä valittaessa tulee huomioida
markkinoilla olevien suojakäsineiden
käyttötarkoitus. Käyttöolosuhteet ja
käyttötarkoitus selviävät tuotteen
pakkausmerkinnöistä tai käyttöohjeesta.
Esimerkiksi siivoukseen tarkoitettuja
suojakäsineitä (mm. tuotemerkit Iisi ja Sini) ei ole
tarkoitettu käytettävän elintarvikkeen kanssa
kosketuksessa.

Suojakäsineiden käyttöä elintarvikkeiden kanssa
kosketuksessa rajoittaa myös tuotetiedoissa tai
käyttöohjeessa mainittu käytön rajoitus.
Yleisimpiä käytön rajoituksia suojakäsineissä on
mm. ”ei pidä käyttää rasvaisten elintarvikkeiden
kanssa kosketuksessa”, ”käyttö kuumille
elintarvikkeille kielletty” ja ”ei suositella kalan
käsittelyyn”.

Käsineet on vaihdettava aina, jos niillä on
koskettu esimerkiksi likaisia pintoja, likaisia
työvälineitä tai rahaa. Suojakäsineitä on käytettävä
vähintään silloin, jos työntekijällä on rakennekynnet
koruja tai haavoja käsissään.

Ilmoittamalla edullisista
hävikkiannoksista somessa tai
ravintolasi ovessa voit saada lisää
tyytyväisiä asiakkaita.
Ravintolalla on vastuu myydyn ja
luovutetun hävikkituotteen
turvallisuudesta. Kun ruoka luovutetaan
asiakkaalle, vastuu siirtyy hänelle.
Muista ohjeistaa asiakkaita ruoan
oikeanlaisesta säilytyksestä sekä
allergiaa ja intoleransseja aiheuttavista
aineista.

Muista hävikkiruoan osalta nämä:

ü Kerran tarjolla ollutta ruokaa ei
saa laittaa toistamiseen tarjolle.

ü Luovuta tai myy hävikkinä vain
aistinvaraiselta laadultaan
moitteetonta ruokaa.

ü Pidä ruoka oikeassa lämpötilassa
siihen asti, kun asiakas tai ruoka-
aputoimija noutaa sen.

Ruokahävikkiä voidaan luovuttaa
hyväntekeväisyyteen ruoka-apua
jakaville järjestöille. Tämäkin tulee
kuvata omavalvonnassa.

Lisätietoa ruokahävikistä:

o Saa Syödä! - Näin vähennät
ruokahävikkiä (saasyoda.fi)

o Hävikistä-hyvikiksi.pdf (msl.fi)

Ruokahävikki tarkoittaa
ruokaa, joka on alun perin ollut
syömäkelpoista mutta ei
päädykään syödyksi.
Ruokahävikin vähentäminen
kannattaa, sillä hävikin
kustannuksiin sisältyvät raaka-
ainekustannusten lisäksi myös
ruoan valmistuksen
kustannukset.

Ylijäävän ruoan myynti
ulkopuolisille ei vaadi mitään
erikoislupaa ja kaikki ravintolat
voivat myydä tai luovuttaa
ruokaa, joka uhkaa päätyä
hävikkiin. Toimijan on kuitenkin
huomioitava hävikkiruuan
luovutus omavalvonnassa.

Myy hävikkinä ainoastaan
ruokaa, joka on päätymässä
hävikkiin. Hävikkisovellukset
edellyttävät, että hävikkiruoka
myydään reilulla alennuksella
tai omakustannehintaan, ei
normaalihinnalla.
Hävikkisovelluksilla on helppo
ilmoittaa asiakkaille myytävästä
hävikistä. Tällöin asiakas
maksaa annoksen sovelluksen
kautta.

Päijät-Soten ympäristöterveyskeskuksen palvelut siirtyvät uusiin
organisaatioihin 1.1.2023 alkaen

Vuoden 2023 alussa voimaan
tuleva sote-uudistus aiheuttaa
muutoksia myös
ympäristöterveydenhuollon
palveluihin. Asikkalan,
Hartolan, Heinolan, Hollolan,
Iitin, Kärkölän, Orimattilan,
Padasjoen ja Sysmän
ympäristöterveydenhuollon
palvelut siirtyvät yhteistoiminta-
alueelle, jonka toiminnan
järjestämisestä ja hallinnosta
vastaa Hollolan kunta.

Organisaatiomuutoksen takia
terveydensuojelun henkilöstön
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
muuttuvat 1.1.2023 alkaen. Tiedotamme
uusista yhteystiedoista lähempänä
vuodenvaihdetta, joten kannattaa seurata
sähköpostia. Terveydensuojelun
toimiston puhelinnumero säilyy ennallaan,
puh. 03 780 0211.

Terveydensuojelun toimipisteiden palveluihin ei
tule muutoksia ja ne sijaitsevat jatkossakin
Hollolassa, os. Virastotie 3 C, 15870 Hollola ja
Heinolassa, os. Rauhankatu 3 a, 18100 Heinola.

Myrskylän ja Pukkilan kuntien
ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät
1.1.2023 Porvoon kaupungin järjestettäväksi.
Uusista yhteystiedoista tiedotetaan tarkemmin
lähempänä vuodenvaihdetta.
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Näin myyt tai luovutat
ravintolasi hävikkiruokaa

https://www.saasyoda.fi/
https://www.saasyoda.fi/
https://verkko-opisto.msl.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ha%CC%88vikista%CC%88-hyvikiksi.pdf

