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 Raja-arvojen vertailu eri elintarvikevirastojen välillä (FDA ja EVIRA) 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erään Turun elintarviketehtaan mikrobiologisia riskejä ja raja-
arvoja vihannes- ja sillisäilykkeissä (raaka-aineissa ja lopputuotteissa), analysoida ja arvioida 
nykyistä näytteenottosuunnitelmaa koostettua teoriaa vastaan.  

Yritys on Suomen yksi johtavimmista elintarvikeyrityksistä. Tuotantolaitos sijaitsee Turussa, jossa 
valmistetaan vihannes- ja kalasäilykkeitä. Oman valmistuksen lisäksi yritys markkinoi mm. 
ketsuppia, mehuja, kalatuotteita, tuorepastoja sekä pizzoja ja muita pakasteita. 

Työssä tutustuttiin HACCP-järjestelmään ja vertailtiin eri elintarvikevirastojen (FDA, EVIRA) raja-
arvoja. HACCP-järjestelmä on elintarvikehuoneiston omavalvonta järjestelmä, jolla pyritään 
luomaan puitteet ja pohja turvallisten, säilyvien ja elintarvikemääräykset täyttävien tuotteiden 
valmistamiselle ja myymiselle.  

Työssä tutkittiin lähdetietoja (tutkimuksia, artikkeleja) mm. histamiinista, listeriasta, homeista ja 
hiivoista. Nämä ovat elintarviketuotannossa mikrobiologisia patogeenejä, jotka kontaminoivat 
tuotteita.  

Turun tehtaan näytteenottosuunnitelmassa keskityttiin näytteenottotiheyden ja näytemäärien 
päivittämiseen sekä tekemään siitä selkeä tehtaan käyttöön. Näytteenottosuunnitelman 
laatiminen on lakisääteinen velvollisuus elintarvikeyrityksille, jolla pyritään näytteenoton 
edustavuuden varmistamiseksi. Edustava tuotenäyte on näyte, jolla voidaan tehdä luotettavia 
arvioita sen ympäristön osan/tuotteen ominaisuuksista, josta näyte on otettu.  

Tuloksena todettiin näytteenottosuunnitelman olevan ajan tasainen eikä vaatinut päivitystä 
verratessa koostettua teoria vastaan. FDA:n ja Eviran raja-arvoja verratessa toisiinsa ei löytynyt 
juurikaan eroavaisuuksia.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to study microbiological risks and the limit values of 
preserved fish and vegetables (raw materials and end products), and to analyze and evaluate the 
sampling plan against compiled reference values and theory for a food factory in Turku.  

The factory is one of the leading food companies in Finland. The production plant for preserved 
fish and vegetables is located in Turku. In addition to their own production, the company markets 
ketchup, fish products, juices, fresh pastas, and among other items. 

The HACCP system was studied and the limit values of the different national food agencies (FDA 
and Evira) were compared. HACCP is a food safety system which aims to create frameworks and 
background for making and selling safe and preserved products that meet the requirements of   
food regulations. 

The reference material for the study was found on in different studies and articles on histamine, 
listeria, fungi and yeast. These are microbiological pathogens that contaminate products in food 
production.  

In the sampling plan, the focus was to update the sampling frequency and sampling number, and 
also to make it clearer to use for the factory. Food companies are mandated by law to compile a 
sampling plan in order to secure the representativeness of the sampling. A representative product 
sample is a sample that can be used to make reliable estimates of the sampled environmental / 
product properties. 

As a result, the sampling plan was found to be up to date. It did not require updating when 
compared against the compiled theory. When comparing the limit values of FDA and Evira, hardly 
any differences were found. 
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1 TYÖN TARKOITUS 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia elintarvike tehtaassa valmistavien elintarvikkeiden 

mikrobiologiset riskejä, päivittää mikrobiologisten riskien hallintaa ja raja-arvoja. Erityi-

sesti työssä on tutkittu histamiinia kaloissa ja listeriaa kalassa ja vihanneksissa.  

Lisäksi elintarvikkeiden näytteenottosuunnitelman analysoidaan ja arvioidaan sen päivi-

tys mahdollisuutta, jonka jälkeen ehdotetaan uuttaa näytteenottosuunnitelmaa, jos siihen 

on tarve.  

Työssä tarkastellaan myös Eviran ja FDA:n raja-arvojen eroavaisuuksia.  
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2 YRITYS 

Tiedot yrityksestä on pyydetty pitämään salaisina.  
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3 HACCP-JÄRJESTELMÄ 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control points) on elintarvikehuoneiston omaval-

vontajärjestelmä, jolla pyritään luomaan puitteet ja pohja turvallisten, säilyvien ja elintar-

vikemääräykset täyttävien tuotteiden valmistamiselle ja myymiselle. Lisäksi sen tavoit-

teena on rakentaa tuotteille ja tuotelinjoille HACCP-menettelyn mukaiset kriittiset hallin-

tapisteet.  

Omavalvontajärjestelmään kuuluu myös henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulu-

tus sekä omavalvonnan tukijärjestelmä, johon kuuluu mm. elintarvikehuoneiston ja ra-

kenteisiin ja tiloihin liittyvät elintarviketurvallisuuskäytännöt, puhdistusohjelma, jäte-

huolto-ohjelma, haittaeläinohjelma, henkilökohtaista hygieniaa ja työtapoja koskeva 

omavalvonta sekä jäljitettävyys.[1] 

3.1 HACCP- järjestelmän seitsemän periaatetta 

HACCP-ryhmä pitää sisällään henkilöitä, jotka on koulutettu soveltamaan HACCP-peri-

aatteita järjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa. He laativat HACCP-ohjelman 

vuokaavion käyttäen seuraavia seitsemää periaatetta.  

3.1.1 Periaate 1 – Vaarojen arviointi 

Tunnistetaan kaikki mahdolliset vaarat tuotannon kaikissa valmistusvaiheissa, jotka il-

menevät raaka-aineissa, käsittelyssä, valmistuksessa, pakkaamisprosessissa, jake-

lussa ja kulutuksessa.  

Arvioidaan vaarojen vakavuus ja esiintymisen todennäköisyys, joiden avulla määritetään 

ennaltaehkäisevät toimenpiteet. [2] 

3.1.2 Periaate 2 – Kriittisten hallintapisteiden määrittäminen 

Määritetään käsittely- ja tuotantoprosessissa ilmenevät vaarakohdat, jotka voidaan pois-

taa tai minimoidaan niiden esiintyminen. Näitä kohtia kutsutaan kriittisiksi hallintapisteiksi 
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(Critical Control Point, CCP), joka voi olla mikä tahansa vaihe elintarvikkeen valmistus-

tai käsittely prosessissa esim. valmistusohjeissa- tai menetelmissä.  

Tyypilliset kriittiset hallintapisteet voivat olla esimerkiksi[3]: 

• herkästi pilaantuvat valmistusaineiden vastaanotto tai käyttöönotto 

• lämpökäsittely 

• jäähdytys- ja pakastusprosessit 

• säilöntäaineen lisäys  

• pakkausprosessi  

3.1.3 Periaate 3 – Kriittisten rajojen määrittäminen 

Jokaisella kriittisellä hallintapisteellä on oma tavoitetasonsa ja kriittiset rajat, joita on nou-

datettava, jotta kriittinen hallintapiste on hallinnassa.  

Kriittiset rajat ovat minimi- tai maksimiarvoja, joiden avulla elintarvikkeiden terveydelliset 

vaarat pysyvät hallinnassa tai estetään ilmentymästä kokonaan.  

Tavoitetasot ja kriittiset rajat voivat olla kemiallisia, biologisia tai fysikaalisia ominaisuuk-

sia esimerkiksi lämpötila, aika, vesiaktiivisuus (aw), pH, säilöntäainepitoisuus, suolapitoi-

suus tai aistinvarainen ominaisuus. [4] 

3.1.4 Periaate 4 – Seurantakäytäntöjen laatiminen  

Seurantajärjestelmällä varmistetaan, että tilanne kriittisessä hallintapisteessä on hallin-

nassa. Seuranta suoritetaan ennalta sovittujen mittausten ja/tai havainnointien avulla.  

Kriittisiä hallintapisteitä seurataan suunnitellusti, jotta voidaan valvoa, pysytäänkö vaa-

dittujen tavoitetasojen ja kriittisten rajojen sisällä tai lähestytäänkö niitä.  

Seurantamenetelmien on oltava nopeita (kemialliset ja fysikaaliset menetelmät), koska 

mittaukset tehdään usein elintarvikkeiden valmistuksen ja käsittelyn yhteydessä ja tulok-

set saatava nopeasti, jotta toimenpiteet voidaan käynnistää tarvittaessa.  Seurantatihey-

den on oltava riittävä ja määritettävä ajan tai valmistuserän mukaan.  
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3.1.5 Periaate 5 – Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen 

Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, kun seurannassa huomataan, ettei kriittinen hallin-

tapiste ole hallinnassa.  

Jokaisella kriittisellä hallintapisteellä on suunniteltu sille sopiva korjaava toimenpide. Toi-

menpiteen avulla pyritään saamaan tilanne hallintaan ennen kuin vaara syntyy tai py-

säytetään vaaran aiheuttava tuotteen pääsy kulutukseen. Esimerkiksi lämpötilojen kor-

jaus, pH:n säätö, lisäpuhdistustoimet, laitteiden huolto tai korjaus.  

Poikkeaman esiintymisaikana altistuneille elintarvikkeille suoritetaan tarvittaessa uudel-

leenjärjestelyt turvallisuuden takaamiseksi esimerkiksi tuotteiden käyttökielto tai takai-

sinveto.  

Kaikki toimenpiteet ja uudelleenjärjestelyt dokumentoidaan HACCP-kirjanpitoon. [5] 

3.1.6 Periaate 6 – Todentamiskäytäntöjen laatiminen ja HACCP- ohjelman validointi 

Todentamiskäytännöillä varmistetaan, että koko HACCP-järjestelmä on riittävä ja toimiva 

ja myös pyritään näyttämään, että HACCP-ohjelman mukaisesti toimitaan. Todentami-

seen kuuluu kriittisten hallintapisteiden suunnitelmien, ohjeiden ja tallennetun seuranta-

tiedon sekä seurantakäytännön arviointia ja mittalaitteiden toimivuuden tutkimista. Li-

säksi siihen voi kuulua myös kemiallisia, fysikaalisia tai mikrobiologisia tutkimuksia tai 

aistinvaraisia arviointeja.  

Todentamiseen laaditaan säännölliset ajankohdat ja se tehdään myös silloin kun on ha-

vaittu vaaran esiintyminen. Todentamisen dokumentoi ja suorittaa muu henkilö, joka on 

yrityksen johtoon yhteydessä laadusta vastaavan henkilöstön kanssa. Todentamiset 

ovat osa elintarvikevalvontaa.  

Validoimalla HACCP-järjestelmä arvioidaan sen oikeellisuus, toteavuus ja riittävyys ta-

kaamaan tuotteiden turvallisuus ja siitä tehdään aina kirjallinen raportti. Validointi teh-

dään aina kun järjestelmä otetaan käyttöön, prosessia tai tuotetta on muutettu, terveys-

vaara on ilmennyt tai kriittisen rajan ylittyessä toistuvasti. [6] 
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3.1.7 Periaate 7 – HACCP – asiakirjat ja tallenteet sekä niiden hallinta 

HACCP- asiakirjat ovat mm. tuotteista tai tuotelinjoista laaditut HACCP-ohjelmat, var-

mistetut vuokaaviot, tuotekuvaukset, seuranta- ja mittausohjeet, raaka-aineita ja tuotteita 

koskevat tieota ja hyväksymiskriteerit, joilla ohjataan järjestelmän toteuttamista.  

Kriittisten hallintapisteiden mittaukset, korjaavista toimenpiteistä, todentamisesta ja vali-

doinnista kirjoitetut kirjoitukset ja raportit ovat osa HACCP-järjestelmän tallenteita, joita 

tulee säilyttää kaksi vuotta ja vähintään kuusi kuukautta yli tuotteen myyntirajan. [7] 
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4 OMAVALVONTA 

Omavalvontajärjestelmällä elintarvikealalla pyritään varmistamaan, että elintarvike, alku-

tuotanto ja elintarvikehuoneisto sekä siellä oleva toiminta täyttävät elintarvikemääräyk-

sissä asetetut vaatimukset. Elintarvikealan toimijan tulee hallita toimintansa riskit oma-

valvonnan avulla.  

Elintarvikealan toimija varmistaa, että elintarvikkeet ovat kemiallisesti, fysikaalisesti ja 

mikrobiologisesti laadultaan sellaisia, etteivät sisällä ihmisen terveydelle haitallisia vaa-

roja.  

4.1 Omavalvonnan rakenne 

Omavalvontajärjestelmä koostuu tukijärjestelmästä, joka taas koostuu erillisistä ohjel-

mista. Sen sisältö vaihtelee toiminnan luonteesta riippuen. Tehtaan omavalvonta koos-

tuu mm. siivous ja puhtaana pidosta, hygieniasta, jätehuollosta, tuholaistorjunnasta, ve-

den laadusta, huolto ja kunnossa pidosta, tuotetarkastuksista (mikrobiologiset, kemialli-

set, aistinvaraiset) ja kuljetuksesta. Näihin kaikkiin on laadittu tarvittavat ohjeistukset.  

Mikäli vaaroja arvioidessa voidaan todeta, että tietty työvaihe täyttää kriittisen hallinta-

pisteen kriteerit eikä kyseistä vaaraa voida hallita enää seuraavissa työvaiheissa, käyte-

tään työvaiheen hallinnassa soveltavalla tavalla seitsemää HACCP-periaatetta.  

Omavalvontaa laadittaessa on otettava huomioon yrityksen koko ja toiminnan laatu, 

jossa noudatetaan hyvää hygieniakäytäntöjä ja muuta tukijärjestelmää, toimialansa hy-

vän käytännön ohjeita tai soveltaa kaikkia seitsemää HACCP-periaatetta.  Evira arvioi 

toimijan laaditut ohjeet ja niiden käyttö on suositeltavaa. HACCP-periaatteiden sovelta-

misesta löytyy ohjeita Eviralta; Eviran ohje 10002/1: HACCP-järjestelmä, periaatteet ja 

soveltaminen. [8] 
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5 HISTAMIINI 

Histamiini on biogeeninen amiini, jota voi muodostua elintarvikkeisiin esim. kalaan, bak-

teereiden erittämänä dekarboksylaasientsyymin vaikutuksesta. Muutamissa kalalajeissa 

kuten tonnikalassa, makrillissa ja sardiinissa sekä sillin sukuisissa kaloissa voi esiintyy 

korkeita histamiinipitoisuuksia, jotka aiheuttavat myrkytysoireita. Myös silakassa olete-

taan esiintyvän histamiinia, mutta Eviran tekemässä kartoituksessa suomalaisissa sila-

koissa ei todettu histamiinia. Riskihallinnassa raaka-aineen säilytys on pidettävä alle 3 

°C:ssa. [9] 

Kalastusaluksen puhtaus, kalan säilytysolosuhteet (lämpötila, hygenia), tuotteiden val-

mistushygienia ja tuotteissa oleva pilaajabakteerien määrä sekä tuotteen ikä vaikuttavat 

kalavalmisteiden amiinipitoisuuksiin.  

Histamiinin aiheuttamat oireet voivat alkaa yleensä muutaman minuutin tai korkeintaan 

muutaman tunnin kuluttua histamiinia sisältävän ruoan syömisen jälkeen ja ne saattavat 

kestää yleensä tunnista muutamaan tuntiin, mutta korkeintaan vuorokauden. Oireet ovat 

mm. punotus, turvotus, nokkosihottuma, oksentelu, pahoinvointi, ripuli, päänsärky ja nä-

köhäiriöt.  

Histamiini on lämpöstabiili eli se ei poistu tuotteesta kuumentamalla, joten on tärkeätä 

ottaa näytteitä sekä tuoreesta kalasta, että säilykkeestä.  

Lihateollisuuden tutkimuskeskus teetätti laatuhankkeen vuonna 2010, jonka tavoitteena 

oli lisätä ja varmistaa suomalaisten kala-alan elintarvikevalmistajien kilpailukykyä tutki-

malla ja ohjeistamalla yritysten riskinhallintaa erityisesti säilyvyys- ja myyntiajan määrit-

tämiseen liittyvissä seikoissa. Kuvassa 1 on hankeen tekemä esimerkki, jossa kuvaste-

taan histamiinin muodostumista. Näytteenä on käytetty 2 %:n suolapitoista tuotetta, 

jossa histamiini muodostuu kahden viikon sisällä (punainen katkoviiva) ja 5,2 %:n suola-

pitoista tuotetta, jossa histamiini ei muodostu kahdessa kuukaudessakaan (sininen kat-

koviiva). Molemmat näytteet olivat + 3 °C. [9] 
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Kuva 1. Histamiinin muodostumista arvioiva malli 

Riskihallinnassa on siis pidettävä erittäin hyvää huolta puolisäilykkeiden raaka-aineen 

säilytyksestä sekä suolauksesta.  

5.1 Eviran elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset  

Eviran näytteenottovaatimusten mukaan näytteitä otetaan 9 kappaletta kalatuotteista 1-

2 kertaa vuodessa (näytteenottotiheys). Tuotteet, jotka sisältävät suuria määriä histidii-

nipitoisuuksia, ovat mm. tonnikala, makrilli, sillit, anjovikset ja sardiinit. Näiden kalojen 

raja arvot ovat 100-200 mg/kg välillä. Näytteet hyväksytään seuraavilla vaatimuksilla:  

• keskiarvo on ≤ 100 

• enintään c/n todettu arvo on välillä 100 mg/kg 

• mikään arvo ei ylitä 200 mg/kg rajaa 

Analyyttisena vertailumenetelmänä käytetään HPLC-menetelmää.  
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5.2 FDA kemikaaliset tutkimusrajat ja kriittisen rajan määritys 

FDAn kriittinen raja histamiinille on 50 ppm, jonka näytteiden lämpötila on ≤ 40 F. Mikäli 

kalaa käsitellään jälkeenpäin (esim. sushin valmistus) yli 40 F, on rajana 30 ppm. Näyt-

teitä otetaan 18 eri kalasta, jotka on kalastettu samasta paikasta ja nostettu kylmään 

samaan aikaan. Näytteet otetaan kalan keskiosasta eväästä n. 250g. Jos kalanäytteet 

ovat pieniä esim. sillin kokoisia, kerätään näytteitä useasta kalasta, jotta vaadittu näyt-

teen paino 250g saadaan täytettyä.  

Esimerkiksi: Kala näytteet jaetaan ryhmiin esim. 18 kalanäytettä jaetaan 6 ryhmään, 

jossa jokaisessa ryhmässä on 3 näytettä. Maksimin raja 50 ppm jaetaan 3, josta saadaan 

tuloksena 16,7 ppm histamiinin kriittinen piste. [10] 
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6 LISTERIAN TUTKINTA KALASTA JA VIHANNEKSISTA 

Yksittäiset listerioosi tapaukset ovat tavallisia nykypäivänä, mutta viime aikoina Suo-

messa ja myös muualla maailmassa on esiintynyt myös laajoja elintarvikevälitteisiä epi-

demioita. Listeria voi aiheuttaa lievän ripulin tai vakavan verenmyrkytyksen ja aivokalvo-

tulehduksen.  

Suomessa keskimäärin 50 ihmistä saa vuosittain listeria infektion. Vuonna 2015 tapauk-

sia oli 46, joista yli puolet havaittiin yli 75-vuotiailla eikä yhtäkään vastasyntyneellä. 

Vuonna 2006 epidemian aiheutti kotona säilötyt suolasienet ja vuonna 2012 sellaisenaan 

syötävät viipaloitu lihatuote.  

6.1 Listeria (Listeria monocytogenes) 

Listeria on yleinen ympäristöbakteeri ja sen aiheuttamaa tautia ihmisellä kutsutaan liste-

rioosiksi, joka tarttuu yleensä elintarvikkeiden välityksellä. Harvinaisuudestaan huoli-

matta, listerian kuolleisuus on korkea 20 – 40 % ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvat hen-

kilöt (vastasyntyneet, vanhukset, raskaana olevat, vastustuskyvyltään heikentyneet hen-

kilöt) ovat erityisen alttiita sille.  

Listeria on ongelmallinen elintarviketuotannossa, koska se pystyy kasvamaan ainakin 20 

% suolapitoisuudessa ja säilyy pakastetuissa ja kuivatuissa elintarvikkeissa pitkiä aikoja. 

Se pystyy myös lisääntymään jääkaappilämpötiloissa, mutta tuhoutuu pastörointilämpö-

tiloissa, +72 °C. Listeria voi esiintyä maidossa, lihassa, kalassa, vihanneksissa sekä 

niistä valmistetuissa tuotteissa. [11] 

Listerian kasvuvaatimukset eivät poikkea kovinkaan paljon FDA:n ja Eviran tiedoissa.  
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Taulukko 1. FDA ja Eviran listerian kasvuvaatimukset 

 FDA Evira 

Minimi aw  0,92 < 0,92 

pH min - max 4,4 -9,4 4,1 – 9,6 

Suola pitoisuus vedessä 

%, estää kasvun  

10 >10,0  

Lämpötila °C min - max -0,4 – 45 -0,4 – 44 

 

6.2 Eviran mikrobiologiset vaatimukset, näytteenottosuunnitelma ja 

näytteenottotiheydet kala tuotteista 

Eviran antamien omanvalvonnan suositetut näytteenottotiheydet tehdään tuotantolaitok-

sen vuosituotannon mukaisesti. Käytännössä on tarkasteltava elintarvikeyrityksen tuo-

tantoa ja laadittava sen mukaisesti näytteenottosuunnitelma ja näytteenottotiheys. Esi-

merkki kts. Taulukko 2 ja 3.  

Taulukko 2. Esimerkki 1 näytteenottosuunnitelmasta 

Näyte Näyte määrä Näytteenottotiheys  

Raaka-aine (kala) vt 30 000 – 

100 000 kg 

5 osanäytettä  4 krt /a 

Lopputuote (purkitettu) 5 osanäytettä 6 krt /a 

Tuotantopinnat vt < 250 000 

kg/a 

min. 3  min. 4 krt/a 
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Taulukko 3. Esimerkki 2 näytteenottosuunnitelmasta 

Näyte  Näyte määrä Näytteenottotiheys 

Raaka-aine (kala) vt > 100 000 

kg 

5 osanäytettä 6 krt/a 

Lopputuote (purkitettu) 5 osanäytettä  12 krt/a 

Tuotantopinnat vt 250 000 – 

500 000 kg/a 

min. 3  min. 6 krt/a 

 

Lisäksi raaka-aine toimittaja lähettää omat näytteensä tuotantoon tulevista raaka-ai-

neista. Näiden kaikkien lisäksi jokainen tuoteryhmä tutkitaan 1 krt/a.  

Elintarvikelaitoksen pitää itse arvioida näytteenottosuunnitelmassaan tuotteille oikeat 

näyteanalyysitulosten rajat. Jos tuotteet (esim. puolisäilykkeet tai kaikki tuotteet, joiden 

myyntiaika on alle 5 vrk) saatetaan markkinoille myyntiaikana, tulee rajana olla 5 näyt-

teelle 100 pmy/g. Mikäli tuote lähtee myöhemmin toimittajan välittömästä valvonnasta, 

on raja arvona 5 näytteelle Ei todettu/25 g. Nämä raja-arvot vaihtelevat elintarvikeriski-

luokassa. Tehtaassa listeria-näytteet otetaan lainsäädännön ohjeiden mukaisesti.[12] 
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6.3 Eviran mikrobiologiset vaatimukset, näytteenottosuunnitelma ja 

näytteenottotiheydet kasviksista 

Eviran omavalvonnan suositetut näytteenottotiheydet on määritettävä sen mukaan, mi-

hin elintarvikeluokkaan yrityksen tuottamat tuotteet kuuluvat sekä on tarkisteltava yrityk-

sen vuosituotantoa edellisen vuoden budjetista.  

Taulukko 4. Lakisääteiset vaatimukset Listeria ja E. coli tuotenäytteiden raja-arvoille 
((EY) N:o 2073/2005) ja suositeltu näytteenottotiheys (Eviran ohje 10501). (myyntiaika ≥ 
5 vrk) 

Mikrobi (m) (M) Näytteenottotiheys 

 Hyväksytty Ei hyv.  Vuosi tuotanto < 

0,5 milj kg/a 

Vuosituotanto ≥ 0,5 

milj kg/a 

Listeria ei todettu/g 100 pmy/g 4-6 krt/a 12 krt/a 

E. coli 100 pmy/g 1000 pmy/g 4-6 krt/a 12 krt/a 

 

Tämän lisäksi raaka-aineista (kokonainen kasvis) on otettava näytteet myös E. coli, Sal-

monella, B. cereus, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis sekä hiivoille ja homeille. 

Tehtaassa pastöroidaan kaikki punajuuri ja kurkku tuotteet, jonka takia listerian näytteen-

otolle ei ole tarvetta.  

6.4 FDA mikrobiologiset vaatimukset ja raja-arvot 

Ready-to-eat kalatuotteiden raja-arvo (ei havaittavissa) FDA ja EPAN Listeria monocyto-

genesille on ≤ 1pmy/25g näytteessä. [10] Tämä ei hirveästi poikkea Eviran omista raja-

arvoista. FDA ja Yhdysvaltain Maatalous-osaston tekemän riskianalyysi osoittaa, että n. 

8 % raaoista kalatuotteista on kontaminoitunut 1 – 103 pmy/g verran ja noin 91 % on 

kontaminoitunut vähemmän kuin 1 pmy/g. Lisäksi alle 1 % raaoista kalatuotteista on kon-

taminoitunut yli 103 pmy/g eikä yhtään yli 106 pmy/g. [13] 
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7 HOMEET JA HIIVAT  

Homeet ja hiivat eli sienet ovat mikrobeja, joita ei paljaalla silmällä näe elintarvikkeiden 

pinnalta, mutta niiden aiheuttamat kasvustot on kuitenkin mahdollista erottaa paljain sil-

min.  

Elintarvikkeet voivat saastua näihin mikrobeihin missä tahansa elintarvikeketjun vai-

heessa, jos elintarvike joutuu olosuhteisiin missä mikrobit pääsevät esteettä lisäänty-

mään. Ne voivat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen ja sairauksia aiheuttavat mikrobit 

elimistöön päästyään ruokamyrkytyksen.  

Mikrobien joutumista ruokaan ei aina voida estää, jonka takia on tärkeätä estää niiden 

lisääntyminen ruoassa.  

7.1 Homeet 

Homeet ovat mikrobeja, jotka kasvavat rihmastona ja ne lisääntyvät rihmaston kappalei-

den ja itiöiden avulla. Ravinnoksi homeelle sopii puu, paperi ja kaikki elintarvikkeet ja 

ilman happi on niiden ehdoton edellytys kasvulle. Jotkut homeet tuottavat aineenvaih-

dunnassaan myrkkyä, jota kutsutaan mykotoksiiniksi.   

Homesolujen optimaalinen kasvu lämpötila on + 20 – 45 °C, mutta tuhoutuu itiöiden li-

säksi + 70 – 80 °C:ssa. Homeet pystyvät kasvamaan vaatimattomissa olosuhteissa ku-

ten kuivien elintarvikkeiden pinnalla, suola- ja sokeriliuosten pinnalla sekä kasvavat 

myös happamissa elintarvikkeissa ja hilloissa. Niiden suotuisin kasvualue on pH 3 – 5. 

[14] 

7.2 Hiivat 

Yksisoluiset mikrobit nimeltä hiivat esiintyvät joskus epämääräisinä soluryhmittyminä, 

jotka lisääntyvät pääasiassa kuroutumalla ja jakautumalla. Ne viihtyvät sokeripitoisissa 

mehuissa, hilloissa ja marjoissa, sillä ne tarvitsevat sokereita lisääntyäkseen. Hiivat eivät 

välttämättä tarvitse happea, joten ne pystyvät toimimaan anaerobisessa ympäristössä.  
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Niiden optimilämpötila on + 20 – 35 °C, mutta tuhoutuvat yli + 45 °C:ssa. pH 5 on paras 

arvo hiivojen lisääntymiseen, mutta pystyvät myös lisääntymään pH 3 – 8 arvojen välillä 

ja tarvitsevat enemmän kosteutta kuin homeet. [14] 

7.3 Eviran mikrobiologiset vaatimukset ja raja-arvot 

Eviran julkaisemassa Elintarvikkeiden mikrobiologisia ohjausarvoja viimeisenä käyttö-

päivänä (4.3.2015) – aineistossa suositus raja-arvot kasvistuotteiden home ja hiiva ar-

voille löytyy taulukosta 5. Taulukossa ei ollut erikseen hiivoille tai homeille raja-arvoja 

kalatuotteisiin. Kalatuotteiden hiivan, homeen ja muiden mikrobien kasvua voidaan estää 

pitämällä tuotteiden suolapitoisuutta, vedenaktiivisuutta ja pH:ta suosituissa rajoissa. 

Tällä tarkoitetaan säilyvyysseurantaa, jossa otetaan näytteitä säilyvyystutkimuksiin 

(omavalvontanäyte).  

Taulukko 5. Kvantitatiivisten määritysten suositus raja-arvot mikrobiologisille näytteille 

 Mikrobi m (pmy/g) M (pmy/g) 

Kasvikset Hiivat 1 x 104 1 x 105 

Homeet 1 x 103 1 x 104 

Raaka kala Maitohappobakteerit/aerobiset 

mikrobit 

1 x 106 1 x 107 

Rikkivetyä tuottavat bakteerit 1 x 105 1 x 106 

Vakuumipa-

katut 

Aerobiset mikrobit 1 x 106 1 x 107 

Rikkivetyä tuottavat bakteerit 1 x 105 1 x 106 

Escherichia coli 1 x 102 1 x 103 

Enterobakteerit 1 x 103 1 x 104 

Koag.pos.stafylokokit / S.aureus 1 x 102 1x 103 

Sulfiittia pelkistävät klostridit 10 1 x 102 

 

Varsinaista näytteenottomäärää ja näytteenottotiheyttä ei Eviralta löytynyt, joten oletet-

tavasti toimitaan yrityksen oman omavalvontajärjestelmän mukaisesti, jossa keskitytään 

säilyvyyden seurantaan.  
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7.4 FDA mikrobiologiset vaatimukset ja raja-arvot 

FDA:lla on valvontaohjelmia kemikaalisten saasteiden valvomiseen elintarvikkeissa, 

jotka tutkivat mm. myrkyllisiä elementtejä ruoassa ja ruoka-aineissa sekä radionuklidit 

elintarviketuotannossa ja kotimaassa, tuholais- ja teollisuuskemikaaleja kotimaan ja 

maahantuoduista elintarvikkeista ja mykotoksiineja elintarvikkeissa. Hiivat ja homeet lu-

keutuvat näihin mykotoksiineihin. Mykotoksiineista aflatoksiini B1, B2, G1 ja G2 raja on 

kaikille elintarvikkeille sama 20 µg/kg paitsi maidolle, jonka raja on 0,5 µg/kg. [15] 
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8 NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA 

Näytteenottosuunnitelma kuuluu omavalvontaa, jossa on suunniteltu näyteottotiheydet, 

näytemäärät ja elintarvikelaboratoriot, joihin näytteet lähetetään tutkittavaksi. Suunnitel-

malla pyritään näytteenoton edustavuuden varmistamiseksi, jonka perusteella voidaan 

tehdä luotettavia arvioita tietyn näytteen ympäristön osan tai tuotteen ominaisuuksista. 

Tärkeimpänä vaiheena on asettaa tavoitteet, joihin näytteenotolla halutaan saada vas-

tauksia. Tämän jälkeen voidaan määritellä mistä, miten, millaisia, kuinka monta ja miten 

usein näytteitä otetaan.  

8.1 Tämän hetkinen tilanne 

Näytteenottosuunnitelmaan on otettu ylös kaikki tarvittavat raaka-aineet, lopputuotteet, 

pinnat ja muut tarvittavat näytteenottopaikat. Suunnitelma on asiallinen ja järjestelmälli-

nen. Kyseisestä suunnitelmasta tarkasteltiin ja tutkittiin tarkemmin näytteenottotiehyttä 

ja näytemäärää. Tarkoituksena oli tarkistaa, voitiinko laboratorio kuluja pienentää. Kts 

liite 1.  

8.2 Kurkut ja punajuuret 

Tarkasteltaessa näytteenottosuunnitelmaa voidaan todeta, että se on hyvin suunniteltu 

ja säästöihin on pyritty jo aikaisemminkin. Suunnitelmassa on otettu huomioon edellisen 

vuoden näytteenottosuunnitelma, jonka mukaan suunnitelma on tehty. Suunnitelmassa 

ei ole erikseen otettu esille listerian mahdollisuutta esiintyä vihannes tuotteissa (kur-

kussa tai punajuuressa), koska sitä ei ole havaittavissa lainkaan tehtaan tuotteissa pas-

töroinnin jälkeen. Luken tekemän vuoden 2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimusra-

portissa listerian näytteenoton painotus on niissä tuotteissa, jossa se voi kasvaa sekä 

tuotteiden myyntiaika on vähintään 5 vrk. [16] 

Yrityksen kurkku ja punajuuri tuotteiden myyntiaika on enemmän kuin 5 vrk. Tuotteissa 

pidetään huolta niiden säilyvyyden seurannasta, jossa tutkitaan mm. suola, etikka, pH, 

sekä pastöroinnin onnistuminen, joita seurataan jatkuvasti ja pidetään kirjaa. Tarkastel-

lessani listerian kasvuvaatimuksia taulukosta 1, voidaan päätellä, että tuotteista tutkittu 
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suolan pitoisuus vedessä täytyy olla suurempi ja pH:n pitää olla rajatun alueen ulkopuo-

lella, jotta listeria ei pääse kasvamaan tuotteessa. Tämän lisäksi pastöroinnissa lämpö-

tila on tärkeä komponentti, sillä listeria tuhoutuu + 72 °C:ssa.  

Lakisääteiset ja suositellut mikrobiologiset analyysit tehdään myös kurkku ja punajuuri 

tuotteille. Näihin kuuluu listerian lisäksi mm. ruokamyrkytyksen aiheuttaja hiivat ja ho-

meet, ja muut aerobiset mikrobit.  

Pintapuhtaus näytteet otetaan kaikista tehtaan pinnoista ja linjoista, joihin raaka-aineet 

(kurkut/punajuuret) ovat olleet kosketuksessa, minimissään 12 näytettä vuodessa. Näyt-

teenottotiheyteen ja -määrään vaikuttaa tuotantojakson pituus. 

8.3 Kala 

Tehtaan kalatuotteiden raaka-aineet ovat peräisin Norjanmereltä ja Pohjanmereltä, jotka 

tulevat tehtaaseen valmiiksi paloiteltuna tuotteina. Kalat voivat helposti kuljetuksessa 

saastua mm. histamiinille, jollei niiden kuljetus tapahdu optimaalisessa ympäristössä. 

Näytteenottosuunnitelmassa on listattu 4 eri listeria-tutkimusta: kalaosaston pinnat, 

raaka-aine, lopputuotteet ja lisäksi raaka-aineiden toimittaja toimittaa listeria tulokset lä-

hetyskuukausittain yritykselle. Jokaisen näytteenottotiheydet ja näytteiden määrät riip-

puvat yrityksen tuotantomääristä, jonka mukaan suunnitelma on tähän mennessä laa-

dittu.  

Kalaosaston pinnoista otetaan listeria tutkimukseen näytteitä minimissään 24 kpl vuoden 

sisällä, raaka-aine näytteitä 13 kpl 4 kertaa vuodessa, sekä lopputuotteesta 5 kpl näy-

tettä 6 kertaa vuodessa eli yht. 30 kpl. Tehtaan raaka-ainetoimittaja tekee myös osan 

näytteistä.   

Eviran omavalvonnan suositellut näytteenottotiheys ohjeessa näytteen muodostavien 

osanäytteiden määrä 5 jokaisessa listerian elintarvikeluokan kohdassa. Suunnitelmassa 

ei kerrota ovatko näytteet osanäytteitä vai näytteitä.  Tähän asiaan mahdollisesti pitää 

tehdä selvennys.  

Histamiini tutkimuksiin otetaan näytteet vain lopputuotteen kosher-eristä 9 kpl vuodessa. 

Eviran ohjeessa 10501/1 mainitaan, että mikäli tavarantoimittaja noudattaa toiminnas-

saan säännöllistä histamiinivalvontaa, voidaan näytteenottotiheyttä harventaa. Asiak-

kaan vaatimuksesta kosher näytemäärään ei voida vaikuttaa. [12] 
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Muut mikrobiologiset analyysit tehtiin säilyvyysseurannan avulla. Ainoastaan mikrobiolo-

giset pinta-näytteet otetaan jokaisena tuotantokuukautena (min. 60 kpl vuodessa) ja 

nämä näytteet kuuluvat omaan laadunvalvontaan.  

8.4 Ehdotukset uuteen suunnitelmaan 

Seuraavien ehdotuksien on tarkoituksena tehdä näytteenottosuunnitelmasta selkeä teh-

taan käyttöön. Uudistettu näytteenottosuunnitelma Kts. liite 2.  

8.4.1 Kalaosasto – Listeria 

Kalaosaston tuotantopintojen näytteenottotiheys riippuu tuotantomäärästä kts. Taulukko 

7.  

Taulukko 6. Listerian näytteenottotiheydet vuosituotannon mukaan laitoksen pinnoista 

Vuosituotanto Mikrobi Näytteitä min. Näytteenottotiheys Yhteensä 

< 250 000 kg Listeria 3 min. 4 krt/a 12 kpl/a 

250 000 – 500 000 

kg 

Listeria 3 min. 6 krt/a 18 kpl/a 

> 500 000 kg Listeria 3 min. 8 krt/a 24 kpl/a 

 

Tämän hetkisen tietojen mukaan tuotanto on siis yli 500 000 kg, jonka mukaan näytteitä 

otetaan vuosittain 24 kpl. Muutosta tarvitsee tehdä, vain jos vuosituotannossa tapahtuu 

muutoksia.  

Raaka-aineiden näytteenottotiheydessä ja näytemäärässä tulkittiin, että näytteitä ote-

taan 3 kpl 4 kertaa vuodessa. Tähän ei voida vaikuttaa asiakkaan vaatimuksesta.   

 Eviran antaman ohjeen 10501/1 mukaan ”Kala-alan laitos” – taulukossa osanäytteitä 

pitää jokaisessa elintarvikeluokassa ottaa 5, jotka muodostuvat yhdestä näytteestä. 
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Taulukko 7. Raaka-aine ja lopputuotteiden näytteenottotiehys ja näytteiden määrä 

Vuosituotanto Mikrobi Osanäytteitä Näytteenottotiheys Yhteensä 

< 30 000 kg Listeria 5 min. 2 krt/a 10 kpl/a 

30 000 – 100 000 kg Listeria 5 min. 4 krt/a 20 kpl/a 

> 100 000 kg Listeria 5 min. 6 krt/a 30 kpl/a 

Jokainen tuoteryhmä tutkitaan vähintään 1 krt/a.  

 

Jokainen tuoteryhmä on tutkittava vähintään kerran vuodessa.  

8.4.2 Kalaosasto – Histamiini 

Histamiinin näytteenottosuunnitelmassa ei ole tarvetta muutokselle. Näytteitä otetaan 9 

kpl lopputuotteesta kerran vuodessa. Hyväksyttävät kriteerit tuotteista, joissa esiintyy 

korkeita histamiinipitoisuuksia:  

• todettu keskiarvo on ≤ 100 mg/kg 

• enintään osanäytteet ovat todettua arvoa välillä 100 – 200 mg/kg 

• mikään arvo ei ylitä 200 mg/kg rajaa 

Jos yllä olevat vaatimukset ylittyvät, tuotteet eivät ole hyväksyttäviä markkinoille.  

On kumminkin tärkeää, että raaka-ainetoimittaja toimittaa omat näytteensä. Eviran oh-

jeen 10501/1 mukaan toimijakohtainen näyte otetaan jokaisesta saapuvasta erästä, joka 

on 2% sen kokonaisuudesta. Yllä olevat kriteerit pätevät myös toimijakohtaisessa tulos-

ten tulkinnassa.  

8.4.3 Vihannesosasto – Mikrobiologiset analyysit  

Näytteenottosuunnitelmassa ei ole erikseen laadittu punajuurelle tai kurkulle listeria 

määrityksiä, sillä tuotteet pastöroidaan tarpeeksi korkealla lämpötilalla, jossa listeria tu-

houtuu. Mikrobiologisten analyysissä seurataan säilyvyyden arvoja. Suurin osa mikro-

beista ja patogeeneistä tuhoutuu pastöroinnissa, jossa lämpötila nostetaan tarpeeksi 

korkealle. Vihannesosastolta otetaan listeria näytteitä riskiarvioinnin perusteella.  
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Tehtaan suunnitelmassa on pintapuhtaus näytteille merkitty vain näytteenottotiheys, 

mutta jätetty näyte määrät tyhjäksi. Tehtaalla on erillinen riskiarviointi tyhjille jätetyille 

kohdille, jossa kohde ja näytteenottotiheys liittyvät vuoden ajankohtaan. Vihannespuo-

lella on pintahygienianäytteiden kohdista ja määristä tarkat riskinarvioinnit, joita nouda-

tetaan. [16]  
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9 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Turun elintarvike tehtaan mikrobiologisia riskejä 

sekä raja-arvoja vihannes- ja sillisäilykkeissä (raaka-aineissa ja lopputuotteissa), analy-

soida ja arvioida nykyistä näytteenottosuunnitelmaa koostettua teoriaa vastaan. Lisäksi 

työssä tutustuttiin HACCP-järjestelmään ja vertailtiin eri elintarvikevirastojen (FDA ja 

EVIRA) raja-arvoja. 

Mikrobiologisiin riskeihin kuuluvat mm. erilaiset bakteerit, homeet ja hiivat sekä hista-

miini, joita ei paljaalla silmällä näe. Kyseisiä riskejä tutkitaan lähettämällä näytteitä mm. 

raaka-aineista ja lopputuotteista laboratorioon, jotta saadaan luotettavia tuloksia niiden 

laadusta. Tuloksia verrataan Eviran antamiin mikrobiologisiin raja-arvo vaatimuksiin.  

Näytteenotot tehdään näytteenottosuunnitelman mukaisesti tietyin väliajoin.  

Näytteenottosuunnitelma kuuluu omavalvontaan, joka on järjestelmä elintarvikealalla. 

Sillä pyritään varmistamaan, että elintarvike, alkutuotanto ja elintarvikehuoneisto sekä 

siellä oleva toiminta täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. 

Opinnäytetyössä tuloksena todettiin, että tehtaan näytteenottosuunnitelma oli ajan tasai-

nen eikä se vaatinut merkittävästi päivitystä verratessa koostettua teoria vastaan. FDA:n 

ja Eviran raja-arvoja verratessa toisiinsa ei löytynyt juurikaan eroavaisuuksia.  

Opinnäytetyön aikana käytiin läpi syvemmin HACCP-järjestelmä, omavalvonta-järjestel-

mää ja sen merkitystä elintarviketeollisuudessa sekä merkittävät mikrobiologiset riskit ja 

niiden eliminointi elintarvikkeissa.  



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari-Susanna Lahtela 

LÄHTEET 

[1] HACCP . Viitattu Nov 17, 2016 https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/. 

[2] HACCP periaate 1 . Viitattu Jan 5, 2017 https://www.evira.fi/yhteiset/omaval-
vonta/haccp/haccp--periaate-1/. 

[3] HACCP periaate 2 . Viitattu Jan 5, 2017 https://www.evira.fi/yhteiset/omaval-
vonta/haccp/haccp-periaate-2/. 

[4] HACCP periaate 3 . Viitattu Jan 5, 2017 https://www.evira.fi/yhteiset/omaval-
vonta/haccp/haccp-periaate-3/. 

[5] HACCP periaate 5 . Viitattu Jan 5, 2017 https://www.evira.fi/yhteiset/omaval-
vonta/haccp/haccp-periaate-5/. 

[6] HACCP periaate 6 . Viitattu Jan 5, 2017 https://www.evira.fi/yhteiset/omaval-
vonta/haccp/haccp-periaate-6/. 

[7] HACCP periaate 7 . Viitattu Jan 5, 2017 https://www.evira.fi/yhteiset/omaval-
vonta/haccp/haccp-periaate-7/. 

[8] Omavalvonta . Viitattu Jun 2, 2017 https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/. 

[9] Laatuhanke, 1 3 2008-28 2 2010. KALAVALMISTEIDEN TURVALLINEN MYYNTI-
AIKA LOPPURAPORTTI . Viitattu 11.4., 2017 http://www.laatuketju.fi/laatu-
ketju/www/fi/hankkeet/2008/KALAVALMISTEIDEN_TURVALLINEN_MYYN-
TIAIKA_LOPPURAPORTTI.pdf. 

[10] Drug Administration (FDA’s). APPENDIX 5: FDA and EPA Safety Levels in Regu-
lations and Guidance . Viitattu 17.1., 2017 https://www.fda.gov/downloads/food/guidan-
ceregulation/ucm252448.pdf. 

[11] Listeria monocytogenes . Viitattu Mar 20, 2017 https://www.evira.fi/elintarvik-
keet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheut-
tavia-bakteereja/listeria/. 

[12] Eviran ohje 1. Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen 
(EY) No 2073/2005 soveltaminen https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvik-
keet/oppaat/elintarvikkeiden-mikrobiologiset-vaatimukset-komission-asetuksen-ey-no-
20732005-soveltaminen/. 

[13] Food and Drug Administration, (FDA). CHAPTER 16: Pathogenic Bacteria Survival 
Through Cooking or Pasteurization . Viitattu 17.1., 2017 https://www.fda.gov/down-
loads/Food/GuidanceRegulation/UCM252435.pdf. 

[14] Yleistä mikrobeista: Homeet ja hiivat . Viitattu Apr 22, 2017 
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrky-
tykset/yleista-mikrobeista/. 

https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp--periaate-1/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp--periaate-1/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-2/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-2/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-3/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-3/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-5/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-5/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-6/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-6/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-7/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/haccp-periaate-7/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/2008/KALAVALMISTEIDEN_TURVALLINEN_MYYNTIAIKA_LOPPURAPORTTI.pdf
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/2008/KALAVALMISTEIDEN_TURVALLINEN_MYYNTIAIKA_LOPPURAPORTTI.pdf
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/2008/KALAVALMISTEIDEN_TURVALLINEN_MYYNTIAIKA_LOPPURAPORTTI.pdf
https://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm252448.pdf
https://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm252448.pdf
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/listeria/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/listeria/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/listeria/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvikkeet/oppaat/elintarvikkeiden-mikrobiologiset-vaatimukset-komission-asetuksen-ey-no-20732005-soveltaminen/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvikkeet/oppaat/elintarvikkeiden-mikrobiologiset-vaatimukset-komission-asetuksen-ey-no-20732005-soveltaminen/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvikkeet/oppaat/elintarvikkeiden-mikrobiologiset-vaatimukset-komission-asetuksen-ey-no-20732005-soveltaminen/
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM252435.pdf
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM252435.pdf
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/yleista-mikrobeista/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/yleista-mikrobeista/


31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari-Susanna Lahtela 

[15] Lawley Richard. AFLATOXINS : Food Safety Watch . Viitattu Apr 22, 2017 
http://www.foodsafetywatch.org/factsheets/aflatoxins/. 

[16] Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma, Hanna-Riitta Kymäläinen. Luke: Hyvän 
käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille . Viitattu 12.4., 2017 https://ju-
kuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/485824/luke-luobio_10_2015.pdf?sequence=4. 

  

http://www.foodsafetywatch.org/factsheets/aflatoxins/
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/485824/luke-luobio_10_2015.pdf?sequence=4
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/485824/luke-luobio_10_2015.pdf?sequence=4

