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1. Hygienia

• Hygienia tarkoittaa terveyden edistämistä ja säilyttämistä, 
erityisesti huolehtimalla, ettei ympäristössä ole tauteja 
aiheuttavia mikrobeja tai myrkyllisiä kemikaaleja tai muita 
vaaratekijöitä



1.1. Hygienia ja 
elintarvikkeiden 
mikrobiologinen 
laatu

• Nykyisen ajattelun mukaan ensisijaisesti 
elintarvikealan toimijoiden vastuulla

• Tämä edellyttää elintarvikeketjun toimijoilta 
perustietoja hygieenisistä toimintatavoista; tähän 
velvoittaa mm. EU:n elintarvikelainsäädäntö 
(EU:n elintarvikehygienia-asetus (EC) NO 
852/2004)

• Elintarvikelaitoksilla on oltava 
omavalvontasuunnitelma, jonka pitää  perustua 
ns. HACCP periaatteelle (Hazard Analysis Critical 
Control Points)

• Hazard analysis = vaara-analyysi

• Critical Control Point =kriittinen hallintapiste



1.1.1. HACCP:n ”seitsemän 
pilaria”

• Jokaisesta elintarvikeprosessista tehdään
vuokaavio alkaen elintarvikkeen
saapumisesta elintarvikelaitokselle ja 
päätyen tuotteen siirtymiseen laitokselta
vastaanottajalle

• Vuokaaviosta arvioidaan kuhunkin
vaiheeseen liittyvät vaarat ja luodaan
niitä vastaavat kriittiset hallintapisteet ja 
niille kriittiset rajat (esimerkiksi tietty
korkein sallittu mikrobien
kokonaispesäkemäärä)

• Päämääränä on itseään koko ajan
korjaava kontrollikäytäntö (ks. oheinen
kaavio)

Lähde: Jari Kuosa 2019, Tampereen 
Ammattikorkeakoulu



1.1.2. Esimerkki 
HACCP 
vuokaaviosta

• Ohessa siipikarjan 
prosessointia kuvaava HACCP-
vuokaavio



1.2. 
Hygieniapassi
• Jokaiselta elintarvikelaitoksella 

työskentelevällä täytyy olla 
Ruokaviraston valtuuttamien 
testaajien myöntämä 
hygienapassi

• Testissä varmistetaan, että 
henkilöllä on perustiedot 
elintarvikehygieniasta ja 
elintarvikkeiden turvallisesta 
käsittelystä



1.3. Elintarvikelaitosten ja –
tilojen hygieeniset 

vaatimukset

• Likaiset ja puhtaat linjat pidettävä mahdollisimman 
erillisinä

• Lattioiden ja seinien tulee olla sileitä sekä helposti 
pestäviä ja desinfioitavia 

• Vesipisteitä on oltava tarpeeksi (sekä kylmää että 
kuumaa vettä saatavilla)

• Ovet ja ikkunat suunniteltava siten, että hyönteisten, 
lintujen, jyrsijöiden yms. pääsy on varmasti estetty

• Henkilöstön asianmukaiset työasut

• Jne, jne



2. Desinfiointi

• Desinfioinnilla tarkoitetaan mikrobien 
hävittämistä kemiallisin keinoin 
pinnoilta ja esineistä

• Yleensä desinfektio suoritetaan 
yhdessä pesujen kanssa ja 
desinfektioaineiden yhteensopivuus 
pesuaineiden kanssa syytä tarkistaa

• Ei yleensä 100% tehoa, kuten 
steriloinnissa

• Kun desinfektio kohdistuu ihmisen tai 
eläimen ihoon puhutaan aseptiikasta



2.1. Hyvän desinfektioaineen 
ominaisuuksia

• Tehokas

• Käyttöturvallinen

• Turvallinen ympäristölle

• Ei-syövyttävä

• Ei jätä jäämiä

• Soveltuu käytettäväksi yleisten 
teollisuuspesuaineiden kanssa 



2.2. Yleisesti käytettäviä desinfektioaineita

Alkoholit

Klooriyhdisteet

Peroksidit

Kvaternaariset ammniumyhdisteet



2.2.1. Alkoholit

• Etanoli, isopropanoli ja n-propanoli

• 70% etanoli soveltuu hyvin pintojen 
puhdistukseen

• Isopropanolilla ja n-propanolilla (60 – 90 % 
liuokset) luonteenomainen haju (käytetään 
paljon käsideseissä)

• Eivät tehoa erityisen hyvin bakteeri- tai 
homeitiöihin



2.2.2. Klooriyhdisteet 

• Hypokloriitti

• Soveltuu hyvin elintarviketeollisuuden haastaviin 
kohteisiin

• Käyttöliuokset sisältävät lipeää

• Saattaa muodostaa joissakin olosuhteissa 
myrkyllisiä tai räjähtäviä yhdisteitä tai palavien 
aineiden kanssa reagoidessaan palovaaran

• Voi aiheuttaa korroosiota

• Lue käyttöturvallisuustiedote ja seuraa sitä

• Kloramiini

• Pintojen sterilointi (nykyisin etenkin sairaaloissa)

• Vähemmän haittoja kuin hypokloriitilla, joskin voi 
aiheuttaa myrkytyksiä ja yliherkkyyttä



2.2.3. Peroksidit

• Voimakkaasti hapettava (tarkistettava, 
millaisille pinnoille sopii)

• Sopii valkaisuun ja hajunpoistoon

Vetyperoksidi

• Voimakkaasti hapettava, voi aiheuttaa 
tulipalo- tai räjähdysvaaran

• Hajotessaan tuottaa etikkahappoa 
(korroosio)

Peretikkahappo



2.2.4. Kvaternääriset 
ammoniumyhdisteet

• Voimakkaita emäksiä

• Sekä desinfioivat että
irrottavat likaa



2.3. Fysikaalisia 
desinfektiokeinoja

• Lievät lämpökäsittelyt

• Termisointi (maidon kuumennus 15 
s  65 – 70 °C)

• Pastörointi (15 s kuumennus 
nesteille 72 °C:ssa)

• Nesteiden käsittelyt korkeissa 
lämpötiloissa

• Korkeapastörointi (0,5 -2 s, 125 –
135 °C)

• UHT-käsittely eli iskukuumennus 
(muutama sekunti 135 °C:ssa)



3. Sterilointi

• Tarkoitus tuhota tai poistaa 
mikrobit käytännössä 
täydellisesti käsiteltävistä 
kohteista

• Yleisimmät sterilointikeinot 
ovat lämpökäsittelyt, 
suodatus ja säteilytys



3.1. Lämpösterilointi

• Kuivalämpösterilointi lasille, metallille 
ym. soveltuville materiaaleille

• 180 °C ainakin kaksi tuntia

• Kostealämpösterilointi (autoklavointi)

• 121 °C lämpötilassa, yhden 
ilmakehän paineessa ja 
kyllästetyssä vesihöyryssä 
vähintään 15 minuutin ajan

• Nesteet, laboratorioliuokset, 
umpioidut säilykkeet, steriloitu 
maito



3.2. Säteilytys

• Gamma-säteilytys
• Sovelletaan laboratoriovälineisiin 

(kertakäyttöiset petrimaljat, lanat, 
silmukat ym) ja elintarvikkeista 
mausteisiin

• Ultravioletti eli UV-säteilytys
• Soveltuu instrumenttien ja pintojen 

sterilointiin
• Käytetään myös paljon veden 

sterilointiin



3.3. Suodatus

• Bakteriologiset suodattimet 
(huokoskoko 0,5 - 5 µm) poistavat 
bakteerit nesteistä tai ilmasta

• Virusfilttereiden huokoskoot ovat vielä 
sata kertaa pienempiä 

• Tiloissa, joissa tarvitaan korkean luokan 
suodattimia, ovat käytössä HEPA-
standardin (High Efficiency Particulate 
Absorbing) mukaiset suodattimet; 
näiden täytyy pidättää 99,95% ilman 
hiukkasista, joiden koko on > 0,3 µm
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Valmistushygienia



Ei koruja, kelloja, kyniä, särkyvää esim. lasia

1. Työntekijä ja valmistushygienia

1.1 Pukeutuminen

Puhtaat, ehjät suojavaatteet esim.

• Takki
• Hanskat
• Päähine
• Suojalasit
• Laitoskohtaiset kengät

Vaihdetaan tultaessa vihreän ja keltaisen rajalla



• Laitokseen tultaessa (punainen alue) 
kädet pestään huolellisesti

• Käytettävä tarpeen mukaan
suojakäsineitä

Muut hygieniatoimenpiteet?

1.2 Käsienpesu



Muista hygieniarajat!

2. Kulkeminen laitoksessa



3.1 Käsin pestävät kohteet

3. Pesu –ja puhdistustoimenpiteet maidonjalostuslaitoksessa

Kohteet, jotka eivät ole 
kiertopesussa (CIP) 

Neutraali tai NaOH2 –liuos

Viemärit
NaOH + Peretikkahappo / 
Klooripohjainen pesuaine

Astiat Neutraali pesuaine

Työvälineet Neutraali pesuaine



3.2 Elintarviketuotannossa esiintyvät
biofilmejä muodostavat bakteerit

Gram-negatiiviset

• Pseudomonas spp.

• Salmonella spp.

• E. coli

• Campylobacter spp.

• Yersinia enterocolitica

• Muut enterobacteriaceae

• Klebsiella

• Serratia

Gram-positiiviset

• Listeria 
monocytogenes

• Bacillus cereus

• Staph. aureus



3.3 EMÄS vs. HAPAN

Emäkset pH 8-14

• Vahvat emäkset saippuoivat 
rasvaa, pilkkovat proteiinin ja 
tärkkelyksen 
• Natrium- ja kaliumhydroksidi

• Karbonaatit

• Silikaatit

• Fosfaatit

Hapot pH 1-6

• Liuottavat saostumia (maitokivi, 
olutkivi)

• orgaaniset hapot 
• sitruunahappo, etikkahappo, 

viinihappo

• epäorgaaniset hapot
• typpihappo, fosforihappo, 

suolahappo



3.3 pH

ammoniakki 4% NaOH

merivesi
leivontasooda

puhdas
vesi

sadevesietikkavatsahappo

Hapan Neutraali Emäs

Mida Foam 155
100% = 9

Mida Foam 193
Mida Flow 109
100% = 13
1% =12,5

Mida Foam 255
100% = 2
1% =2,5

Mida Flow 110
100% = 13,5
1% =12,5

Mida Chriox 5
100% = 2,5
0.5% =3,5

Lunosept Conc.
100% = 11,5
0.5% =10

Coca-Cola kahvi

Mida Flow 
210
100% = 0
1% = 1



3.4 Mitä pesu on?

Pesulla tarkoitetaan: 

Pintojen puhdistamista liasta ja tuotejäämistä, ja samalla 
pinnoilla tapahtuvaa mikrobien poistoa / tuhoamista.

• Matalapainepesu / vaahtopesu 
• Kemia…
• Aika…
• Lämpötila…
• Mekaniikka…



3.4.1 Miten matalapainepesu tehdään oikein?

Pesujärjestys 
• Esipesu

• Vaahdotus

• Pesu

• ( Desinfiointi )

• ( Valuminen ennen desinfiointia…)

• Kuivaus tarvittaessa…



3.4.2 Esipesu

• Tärkein vaihe pesutapahtumassa

• Tavoitteena saada kaikki näkyvä lika
irti ja kerättyä pois

Kerää mahdolliset elintarvikejätteet yms. ensin 
pois, koska vesisuihkulla lattialta ison likamäärän 
liikuttaminen on työlästä

• Lapio tai lasta tai …kuitenkin letkulla…



3.4.3 Lattiakaivojen ja 
lattioiden pesu

1

2

Lattiakaivojen pesu suoritetaan aina 
lattian pesun yhteydessä – ESIPESUN 
yhteydessä!

Vasta tämän jälkeen vaahdotus, 
jolloin saadaan myös lattiakaivoon 
pesevä- ja desinfioiva vaikutus. 
→ Pesuaine ei vaikuta lian läpi!



Vaikutusaika 
10-20 min

Vaahdon tulee olla 
kosteahko – paineilman 

säätö

Yksi vaahtokerros, 
rauhallinen liike, 

alhaalta ylös, 
tasainen peittävä kerros!

Liika vaahto heikentää 
pesutulosta

3.4.4 Vaahdotus

Mida Foam 193

Erittäin voimakas, klooripitoinen vaahtopesuaine
✓ pilkkoo erinomaisesti orgaanista ja epäorgaanista 
likaa

✓ tuhoaa mikrobeja

✓muodostaa vaahdon, joka pysyy hyvin pinnoilla

✓ pitää pinnat kirkkaina 

Käytä aina 
vaahdotussuutinta!!



3.4.5 Mekaniikkaa
pesussa ei voita mikään



3.4.6 Pesu

• Pesu tapahtuu vaahdon 
vaikutusajan jälkeen paineisella 
(20 bar) vedellä
→ ”matalapainepesu”

• Tavoitteena saada pesuaineen 
irrottama kiintolika pois pinnoilta 
ja huuhdella se viemäriin

• Pesussa käytetään pesusuutinta

• Ei milloinkaan pestä ilman 
suutinta!



3.4.7 Homeisten pintojen 
pesu

• Home levittää itiöitä (kuin voikukka 
siemeniään tuulessa)

• Ensimmäisenä homeiselle pinnalle 
laitetaan desinfioiva vaahtopesuaine 
ennen esipesua → estetään itiöiden 
leviäminen. 

• Vasta sen jälkeen aloitetaan esipesu, 
jonka jälkeen taas vaahto pinnoille.



3.4.8 Desinfiointi eri 
menetelmin

Desinfiointi peretikkahapolla

• Dosatron tai satelliitti

• Mida Chriox 5, 0,5- 0,8%

Desinfiointi alkoholilla

• Painesumutuskannu tai 
pyyhintä

• Mida San 311, raakana

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QiV3kJf0qPELsM&tbnid=ALF9yPVq9Ut8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prospect.fi/product_info.php?products_id=204&ei=e3WtU9CPLuS8ygPQw4HIDA&bvm=bv.69837884,d.bGQ&psig=AFQjCNH_RKnLB8dMrUQDlCgnDsm-XQs77w&ust=1403963130776807


3.4.9 Yleisimmät pesuvirheet ja niiden vaikutukset

• Puutteellinen esipesu

• Puutteellinen vaahdotus (joka paikka huolellisesti 
valkoiseen vaahtoon)

• Pesuaineen annetaan kuivaa pinnoille (ei tauolle 
pesuaineen vaikutusaikana)

• Puutteellinen mekaniikka pesun aikana (suutin, harja) 

• Huuhtelu puutteellinen (ei milloinkaan ilman suutinta)

• Desinfioinnin puuttuminen tai virheellinen suoritus 



3.5 CIP

Kiertopesu (CIP) on tyypillinen elintarviketeollisuuden linjastojen, tankkien ja prosessilaitteiden
pesujärjestelmä. Valvonta epäsuoraa ja vaatii välillä lujaa uskoa!



3.5.1 Erilaisia tapoja tehdä kiertopesu

1. Alkuhuuhde

2. Kemikaali E/H

3. Huuhtelu

1. Alkuhuuhde

2. Kemikaali E/H

3. Välihuuhde

4. Desinfiointi
(PEH, steriilivesi > 92˚C)

5. Loppuhuuhde

1. Alkuhuuhde

2. Emäspesu

3. Välihuuhde

4. Happopesu

5. Välihuuhde

6. Desinfiointi

( PEH, steriilivesi > 
92˚C )

7. Loppuhuuhde

Aivan sama juttu kuin pintapesuissa



3.5.2 Kiertopesun pääkohdat

• Oikea kemikaali

• Toimiva annostelu

• Lämpötila

• Aika

• Riittävä pesuvirtaus
• Turbulenttinen virtaus

• 1,5 m / s

Oikeaopppisen kiertopesun pääkohdat



3.5.2 CIP-piirakka
Kiertopesu

ja taas se

Sinnerin ympyrä

Aika
Lämpötila
Mekaniikka = turbulenssi
Kemia

Yht: = K + M + Lä + Ai = 100 %

• Yht: Pesutulos
• Koostuu ylläolevasta summasta

• K: Kemia
• Oikea kemikaali ja pitoisuus

• M: Mekaniikka
• 1,5 m/s turbulenttivirtaus

• Lä: Lämpötila
• Emäs aina > 72˚C

• Happo >= 50˚C

• Ai: Aika
• Riittävä pesuaika, ei ali/ ylilaatua

• MUTUA ? Oikeastaan kaikki em.



3.5.3 Kiertopesujen tyypit

Panospesu

• Pesuliuos aina viemäriin.

• Käyttö likaisissa kohteissa mm. UHT ja
esim. pakkauskoneet.

• Plussat

• Aina puhdas liuos

• Halpa ämpäritekniikka

• Miinukset

• Kemikaalikustannukset

• Ympäristökuorma

• Epävakaa annostelu ja lämpötila

Pesukesus

• Pesuliuos palautetaan osittain tai 
kokonaan.

• Käyttö normaaleissa
elintarviketeollisuuden kohteissa. 

• Plussat

• Kemikaalisäästö

• Vesi ja energiasäästö

• Käyttäjä ystävällinen

• Miinukset

• Kallis perustamiskustannus mm.

säiliöt ,anturit, automaatio jne.



3.5.4 Huomioitavaa

Putkiston suunnittelu

• Ei erilaisia putkikokoja

• Kuvassa näkyy
virtausnopeuden muutos→
huono pesutulos

2″ putki 4″ putki

Virtaus 2 m/s Virtaus 0.5 m/s



3.5.4.1 Vielä putkiston pesusta

Umpiperät / Dead end!
• Pesuliuos ei pääse vaikuttamaan, koska virtaus on lähes nolla. Tuote jää kyllä

putkeen... 

• Maksimi umpiperä saa olla 1.5 x putken halkaisja

Virtaus heikko
→ pesutulos huono



Kiertopesu ( cip ) ohjelma:

- emäspesu 70˚c / 20 - 30 min / 1 – 2 %
mida flow 110

- happo 50˚c / 15 – 30 min / 1 – 2 %
mida flow 210

- desinfiointi….peh 0,3 %, kuumasteriili  > 92˚c / 
15 min
mida chriox 5

3.5.5 Kiertopesuesimerkki



3.6 Riskejä

ÄLÄ koskaan sekoita kemikaaleja. 

→ Seuraukset voivat olla vakavia:

• Kloorituote + Happo = Kloorikaasua

• Happo + Emäs = Voimakas reaktio




