
Kontaminaatiot: hankalat rakenteet

• Anturin läpivienti jäänyt purkamatta puhdistuksessa
• Läpiviennin hankalasti puhdistettava rakenne
• Myös anturin pinnassa likaa/pesuainejäämiä



kontaminaatiot: Hankalat rakenteet

• Hankalasti puhdistettavat muodot, erityisesti yhteet ja pumppujen 
sisäosat



kontaminaatiot: Hankalat rakenteet

• Venttiilit, pintojen puhdistaminen haasteellista purkamatta



Kontaminaatiot: pintavauriot 
materiaaleissa

• Naarmuuntuneet pinnat hankaloittavat puhdistusta ja edesauttavat 
biofilmien muodostumista



Kontaminaatioiden hallinta

• Omavalvontasuunnitelma

• Hygieniaosaaminen

• Henkilökunnan suunnitelmallinen perehdytys/koulutus

• Siisteys ja järjestys
• aputyökaluina LEAN ja 5S Tuotantofilosofiat

• Tuotantotilojen täytettävä elintarvikkeiden valmistukselle määritellyt 
ehdot



Näytteenotto 



Omavalvonta testaukseen?

Kohtuullisen hintaisia n.3€/kpl ? eivätkä vaadi kalliita laiteinvestointeja 
sopivan lämpöinen paikka näytteiden viljelyyn riittää



Näytteenotto

• Virheellisellä näytteenotolla voidaan aikaansaada väärä positiivinen tai 
negatiivinen tulos.

• Sopivat näytteenottovälineet

• Näytteenoton suorittaminen
• edustava näyte, helpoin näytteenottokohta on usein myös helpoiten 

puhdistettava kohta
• Tarvittaessa rinnakkaiset näytteet

• Näytteen säilytys (väärä negatiivinen tulos)
• esim. kuljetusolosuhteet matkalla testauslaboratorioon



Näytteenotto

• Pyritään tunnistamaan oireen/makuvirheen perusteella prosessivaihe, 
josta kontaminaatio on peräisin ja kohdentamaan näytteen otto.

• Onko kontaminaatio peräisin raaka-aineesta, prosessilaitteista, 
tuotantotiloista vai työntekijöistä.

• Onko kontaminaation aiheuttaja vielä lopputuotteessa.
• Yleensä keiton jälkeinen vaihe, jossa kontaminaatio pilaa tuotteen.
• Selvitetään onko kontaminaatio yksittäistapaus vai toistuva ongelma 

(piilevä kontaminaatio)
• toistuva ongelma johtuu usein puutteellisista puhdistus- ja 

sanitointimenetelmistä
• laitteiston rakenne saattaa hankaloittaa riittävän tehokkaan 

puhdistuksen suorittamisen mutta saattaa olla myös hankala näytteen 
oton kannalta(pumput, putkistot ja lämmönvaihtimet)



Näytteenotto

• Standardimenetelmät ja menetelmäkohtaiset erityisohjeet
• Viljelymenetelmät: sopiva valikoiva kasvualusta ja kasvatusolosuhteet 

karkeaan tunnistamiseen
• kosketus/painauma malja/tikku -näytteet
• Pintasivelynäytteet

• mikrobi (ja pesuainejäämät)
• Suodatusnäytteet

• yleensä 0,45µm suodattimelle, joka viljellään valikoivalla 
elatusaineella

• Laskeumamaljat ja ilmanäytteen keräimet
• ATP mittaus kertoo onko pinnassa ylipäättään eloperäisiä jäämiä
• kontaminaation tarkka tunnistaminen DNA monistusmenetelmät (PCR) ei 

kerro onko kontamiaation aiheuttaja enää hengissä



PILAAJAMIKROBIEN TUNNISTAMINEN

• Värjäykset, kemialliset testit, miten pitkälle tyypitetään?
• Missä analysoida? Millä tarkkuudella? Millainen vastaus saadaan? 
• Mikä on haitallinen kontaminaatio? 



Kontaminaatiovaiheiden jaottelu

• primäärikontaminaatio
• poistuu tuotteesta esim. suodatuksen avulla 

on pilannut tuotteen jo valmistusvaiheessa

• sekundäärikontaminaatio
• yleisin aiheuttaja maitohappobakteeri
• Valmiin tuotteen pilaantuminen suodatuksen 

jälkeisessä varastoinnissa, astioinnissa.



Erilaisten pesu-, sterilointi- ja sanitointi-
aineiden teho erilaisiin kontaminaatioihin

• hyvä kostutus- ja tunkeutumiskyky
• orgaanisten aineiden liuotuskyky
• liankantokyky
• huuhdeltavuus
• taloudellisuus
• yhteensopivuus puhdistettavien pintojen kanssa

• käytetyt puhdistusaineet yleensä valmiita seoksia, joissa happaman 
tai emäksisen aineen kostutus, tunkeutuvuutta, liankantokykyä ja 
huuhdeltavuutta on parannettu pinta-aktiivisella aineella.

• Pelkkä mikrobin tappaminen ei riitä pinta täytyy saada myös 
puhtaaksi, ettei jää ”ruokaa” uusille kontaminaatioille.



Sinnerin ympyrä, Kiilto Clean Oy

Erilaisten pesu-, sterilointi- ja sanitointi-
aineiden teho erilaisiin kontaminaatioihin



Eri pesu, sterilointi ja sanitointi
valmisteiden valmisteiden teho 
erilaisiin kontaminaatioihin

• lämpökäsittelyt höyry/korkeapaine sterilointi 1 bar/121°C/20 min
• tehoaa suurimpaan osaan mikrobeista ei poista likaa
• ei vaadi huuhtelua jos käsitellään puhtaita pintoja/materiaaleja

• ”Valohoito” UV-C valo pintojen hygienisointiin, ongelmana materiaalien 
haurastuminen ja työntekijöiden altistumisriski. Ei poista likaa

• Hapot (suolahapon kloridi köyhdyttää/pilaa rst pintoja)
• Emäkset (NaOH & KOH)
• Starsan (fosforihappoa ja pinta-aktiivista ainetta)
• Etanoli/isopropanoli 70% (60-80%)
• vapaa kloori (ongelmallinen rst osien kanssa)
• aktiivinen happi (peroksidivalmisteet, ja otsonoitu vesi)



LEAN ja 5S KONTAMINAATIOIDEN 
EHKÄISYSSÄ

• ” taklataan” mikrobiologiset ja makuongelmat
• Toiminnan järkeistäminen, materiaali virtaa prosessin läpi turhat vaiheet 

poistetaan 
• tuotannon suunnitelmallisuus
• minimoidaan raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastointiaika
• uuden laitteiston sijoittelussa puhtaalta pöydältä, ei olla jumissa 

olemassa olevaan sijoitteluun. vanhan laitteiston uudelleen järjestely
• asianmukaiset välineet oikeissa paikoissa
• puhdistusvälineiden värikoodaus 



KIITOS 

• Toiveita seuraaviin seminaareihin?


