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1. JOHDANTO
Suomessa on erittäin vähän tietoa salmonellan esiintymisestä markkinoilla olevissa kasviksissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pyysi kuntien elintarvikevalvontayksiköitä osallistumaan omalla alueellaan valtakunnalliseen ”Salmonellan esiintyminen kasviksissa”projektiin vuosien 2010–2011 aikana. Oulun seudun ympäristötoimi selvitti vuonna 2010
toimialueensa vähittäismyyntipaikoissa (myymälöissä, ravintoloissa, tarjoilukeittiöissä sekä
laitos- ja keskuskeittiöissä) myytävien ja tarjoiltavien kokonaisten kasvisten, pilkottujen
salaattien, tuoreiden yrttien ja itujen salmonellaa. Samalla selvitettiin niiden muuta mikrobiologista laatua, myyntiolosuhteita ja näytteenottopaikan omavalvonnan toimivuutta. Projektisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.
Edellisen kerran Oulun alueella toteutettiin vuonna 2006 Salaattiprojekti (raportti 4/2007),
jolloin selvitettiin henkilöstö- ja oppilaitosravintoloissa tarjolla olevien salaattien mikrobiologista laatua.
Projektin toteutukseen osallistuivat Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajat.
Loppuraportin laativat terveystarkastajat Elvi Leskinen ja Teija Kurvinen.

2. NÄYTTEET, TUTKIMUKSET JA OMAVALVONTA
2.1.

Näytteet

Projektinäytteet otettiin vuoden 2010 aikana. Näytteeksi otettiin kokonaisia kasviksia ja
salaatteja (esim. jäävuorisalaatteja, porkkanoita, ruukkusalaattia, papuja, purjoa, taateleita, piparjuuria), tuoreita yrttejä ja ituja sekä pilkottuja salaatteja. Pilkotuissa salaattinäytteissä ei saanut olla lainkaan eläinperäisiä ainesosia. Valvontanäytteet otettiin 21 myymälästä ja 49 tarjoilupaikasta, joista kustakin otettiin 1-7 näytettä. Näytteitä oli kaikkiaan 88
kpl, joista 37 otettiin myymälöistä ja 51 tarjoilupaikoista. Näytteiksi otettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia kasviksia. Näytteistä kokonaisia kasviksia oli 34 kpl, pilkottuja salaatteja 50, kaksi tuoretta yrttiä ja kaksi idätettyä mungpapunäytettä. Kokonaiset kasvikset ja
yrtit tutkittiin sellaisenaan, näytteitä ei pesty ennen tutkimusta. Näytteenoton yhteydessä
täytettiin liitteen 2 mukainen tarkastuslomake.
Kaikista näytteistä tutkittiin salmonella, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia coli, hiivat ja homeet. Lisäksi tutkittiin koagulaasipositiiviset stafylokokit raastesalaateista/pilkotuista salaateista, Yersinia pseudotuberculosis porkkanaraasteista ja jäävuorisalaateista.

2.2.

Tutkimusmenetelmät ja raja-arvot

Näytteet tutkittiin Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa lukuun ottamatta
yersiniatutkimuksia, jotka tehtiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n Hämeenlinnan laboratoriossa. Taulukossa 1 on esitetty mikrobiologisissa tutkimuksissa käytetyt menetelmät ja taulukossa 2 mikrobiologisissa tutkimuksissa käytetyt raja-arvot.
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Taulukko 1. Mikrobiologisissa tutkimuksissa käytetyt menetelmät
Mikrobi
Salmonella
Listeria monocytogenes
Bacillus cereus
Escherichia coli
Koag. posit. stafylokokit
Yersinia pseudotuberculosis
hiivat
homeet

Menetelmä
NMKL 71:1999
Vidas LMO2
NMKL 67:2003m
NMKL 125:2005
NMKL 66:2009
METO 2.0.40 (PCR)
NMKL 98:1995m
NMKL 98:1995m

Taulukko 2. Mikrobiologisissa tutkimuksissa käytetyt raja-arvot
Mikrobi

Näytteen mikrobiologinen laatu
hyvä, *pmy/g
välttävä, pmy/g
Salmonella
ei osoitettavissa/25g
L. monocytogenes
enintään 100**
Y.pseudotuberculosis
ei osoitettavissa/25g
Bacillus cereus
alle 100
100-1 000
E. coli
alle 10
10–100
koag. posit. stafylokokit alle 100
100-1 000
hiivat
alle 100 000
homeet
alle 1 000
1 000-10 000
*pmy=pesäkettä muodostavaa yksikköä
**myyntiaikana tutkitussa sellaisenaan syötävässä tuotteessa

2.3.

huono, pmy/g
osoitettavissa/25g
yli 100
osoitettavissa/25g
yli 1 000
yli 100
yli 1 000
yli 100 000
yli 10 000

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta.
Toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja. Myynnissä
olevista tuoreista kasviksista tulee ilmoittaa alkuperämaa. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.
Toimijan tulee huolehtia elintarvikkeiden jäljitettävyydestä. Elintarvikkeet on pystyttävä
jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan, että elintarvikealan toimija pystyy osoittamaan, mistä raaka-aine- tai muu tuoteerä on tullut. Lisäksi elintarvikkeiden hankinta- ja luovutusajankohdat on oltava tiedossa.
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä kasviksista tulee tarkastaa tuotteiden laatu ja kunto.
Tuotteiden on oltava eheitä, terveitä, puhtaita ja lähes kokonaan vailla tuholaisia. Kasviksissa ei myöskään saa olla epätavallista pintakosteutta, vierasta hajua/makua tai tavanomaista enempää näkyviä vierasaineita. Tuotteiden kunnon on oltava sellaisia, että ne
kestävät kuljetuksen ja käsittelyn ja saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan.
Kasvisten laatua on seurattava myös myynnin aikana.
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Toimijoiden on toteutettava elintarvikkeiden lämpötilan valvontaa ja varmistettava kylmäketjun jatkuminen. Elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksen yhteydessä helposti pilaantuvista elintarvikkeista, myös iduista ja pilkotuista kasviksista, tulee mitata lämpötilaa. Helposti pilaantuvien kasvisten säilytyslämpötilojen seuraaminen ja kirjaaminen kuuluvat
myös omavalvontaan. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet on säilytettävä enintään +6
°C:ssa. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat tässä projektissa idut, paloitellut kasvikset
ja raasteet. Tarjoilupaikoissa salaattien lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään 12
°C:een.

3. TULOKSET
3.1.

Aistinvarainen laatu

Näytteen aistinvaraisen laadun arvioi tarkastaja näytteenottohetkellä ja kirjasi sen tarkastuslomakkeelle. Osasta kohteita otettiin vain projektinäytteet ja siksi aistinvaraisen laadun
tietoja ei ole kaikista näytteistä käytettävissä. Aistinvarainen laatu arvioitiin 66 näytteestä,
joista yksi arvioitiin heikentyneeksi nahistuneen ulkonäön vuoksi. Muut näytteet arvioitiin
hyviksi.

3.2.

Mikrobiologinen laatu

Mikrobiologinen laatu tutkittiin 88 näytteestä. Mikrobiologisesti hyviksi luokiteltiin 68 näytettä (77 %), välttäviksi 14 näytettä (16 %) ja huonoiksi 6 näytettä (7 %). Välttäviksi luokiteltiin 10 näytettä kohonneen homepitoisuuden vuoksi, neljä Bacillus cereus bakteerimäärän vuoksi ja yksi salaattisekoitusnäyte E. coli -bakteereiden vuoksi. Huonoista näytteistä kolmessa näytteessä oli korkea hiivapitoisuus, kahdessa korkea homepitoisuus ja
yhdessä porkkanaraastenäytteessä todettiin Y. pseudotuberculosis -bakteeri. Porkkanaraaste oli tullut tarjoilupaikkaan kotimaiselta valmistajalta. Tulos ilmoitettiin porkkanaraastevalmistajaa valvovalle valvontaviranomaiselle. Taulukossa 3 on esitetty näytteiden yleisarvostelu mikrobiologisen laadun perusteella.
Taulukko 3. Näytteiden yleisarvostelu mikrobiologisen laadun perusteella

Yleisarvostelu (N=88)

Näytteen mikrobiologinen laatu
hyvä
välttävä
68 (77 %)
14 (16 %)

huono
6 (7 %)

Taulukossa 4 on esitetty näytteiden luokittelu tutkitun mikrobin mukaan. Yhdessäkään
näytteessä ei todettu salmonella- (88 tutkimusta) eikä listeriabakteereita (86 tutkimusta).
Koagulaasipositiivisia stafylokokkibakteereja ei todettu tutkituista pilkotuista salaateista
(50 tutkimusta). Bacillus cereus -bakteeri tutkittiin 86 näytteestä, joista pitoisuuden perusteella viisi (6 %) näytettä, kiinankaali, tomaattilohkot, porkkanaraaste, vihersalaatti ja
rucola, luokiteltiin välttäviksi. E. coli -bakteeri määritettiin 88 näytteestä, joista yksi ulkomainen salaattisekoitus luokiteltiin välttäväksi kohonneen E. coli -bakteeripitoisuuden
vuoksi.
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Y. pseudotuberculosis -bakteeri tutkittiin 41 porkkanaraaste- ja jäävuorisalaattinäytteestä,
joista yhdessä porkkanaraastenäytteessä todettiin Y. pseudotuberculosis -bakteereita PCRmenetelmällä. Viljelymenetelmällä samaa bakteeria ei kuitenkaan todettu. PCRmenetelmällä
pystytään
toteamaan
matalammat
Y.
pseudotuberculosis
bakteeripitoisuudet kuin viljelymenetelmällä. Lisäksi PCR- menetelmä tunnistaa myös
kuolleiden bakteerien osat. Näyte oli otettu kesäkuun alussa ja todennäköisesti raaste oli
valmistettu edellisen vuoden porkkanasadosta. Pitkä säilytys viileässä suosii Yersinian lisääntymistä.
Hiivat tutkittiin 88 näytteestä, joista kolme näytettä (3 %) luokiteltiin huonoiksi. Nämä olivat salaattisekoitus, kokonainen porkkana ja jäävuorisalaatti. Näytteistä kaksi oli ulkomaisia ja yksi suomalainen.
Homeet tutkittiin 88 näytteestä, joista kymmenen näytettä (11 %) luokiteltiin välttäväksi.
Nämä olivat pavut, kirsikkatomaatit, ruusukaali, salaattisekoitus, kiinankaali, piparjuuri,
ruukkusalaatti, persilja, rucola ja tilli. Näistä näytteistä oli puolet kotimaisia ja puolet ulkomaisia. Homepitoisuuden vuoksi huonoiksi luokiteltiin kaksi (2 %) näytettä. Nämä olivat
ulkomaiset papu ja kiinankaali.
Tarkastetuista näytteeksi otetuista kokonaisista kasviksista oli suomalaisia 12 näytettä ja
ulkomaisia 19 näytettä. Suomalaisista kasvisnäytteistä oli mikrobiologisesti hyviä seitsemän näytettä (58 %) ja välttäviä viisi (42 %). Vastaavasti ulkomaisista kasvisnäytteistä
hyviä oli 10 näytettä (53 %), välttäviä viisi (26 %) ja huonoja neljä (21 %).
Taulukko 4. Näytteiden luokittelu tutkitun mikrobin mukaan
Tutkittava mikrobi (N=näytemäärä)
Salmonella (N=88)
Listeria monocytogenes (N=86)
koag. posit. stafylokokit (N=50)
Bacillus cereus (N=86)
Escherichia coli (N=88)
Yersinia pseudotuberculosis (N=41)
Hiivat (N=88)
Homeet (N=88)

3.3.

Näytteen mikrobiologinen laatu
hyvä
välttävä

huono

88 (100 %)
86 (100 %)
50 (100 %)
81(94 %)
87 (99 %)
40 (98 %)
85 (97 %)
76 (87 %)

1 (2 %)
3 (3 %)
2 (2 %)

5 (6 %)
1 (1 %)

10 (11 %)

Omavalvonnan toimivuus

Tarkastetuista 51 kohteesta omavalvontasuunnitelma oli 48 kohteessa (94 %), kolmessa
kohteessa suunnitelmaa ei ollut tarkastushetkellä esittää. Vastaanottotarkastuksien yhteydessä 20 kohteessa (43 %) oli pilkottujen salaattiainesten ja itujen mitattuja lämpötiloja
kirjattu, vastaavasti 26 kohteessa (57 %) ei kirjauksia ollut tehty. Kasvisten säilytyslämpötiloja oli kirjattu 44 kohteessa (86 %), kirjauksia ei ollut tehty seitsemässä kohteessa
(14 %). Kaikissa kohteissa kasvikset oli jäljitettävissä hankintapaikkaan. Taulukossa 5 on
esitetty tarkastetuissa kohteissa osa-alueittain omavalvonnan toteutuminen.
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Taulukko 5. Omavalvonnan toteutus kohteissa
Tarkastettu osa-alue (N=määrä)

Toteutunut

Omavalvontasuunnitelma (N=51)
Vastaanottotarkastus lämpötilat kirjattu (N=46)
Kasvisten säilytyslämpötilojen kirjattu (N=51)
Kasvisten jäljitettävyys (N=51)

48
20
44
51

(94 %)
(43 %)
(86 %)
(100 %)

Ei toteutunut
3 (6 %)
26(57 %)
7 (14 %)

Näytteenoton yhteydessä 38 pilkotusta salaatti- ja itunäytteestä mitattiin lämpötilat.
Myynti- ja tarjoilupaikkojen näytteiden lämpötilat on esitetty taulukossa 6 näyteryhmittäin.
Näytteeksi otetuista kokonaisista kasviksista ei mitattu säilytyslämpötiloja, koska näille ei
ole säilytyslämpötilavaatimusta. Myymälöiden palvelumyynnissä mitattiin lämpötila seitsemästä pilkotusta salaatti/raastenäytteestä. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee säilyttää enintään +6 °C:ssa. Kaksi näytettä (29 %) ylitti tämän lämpötilan. Nämä olivat
porkkanaraaste (+9 °C) ja juuressalaatti (+11 °C). Itujen säilytyslämpötila oli vaatimusten mukainen (kaksi näytettä).
Tarjoilupaikoissa mitattiin lämpötila 29 salaatista/raasteesta. Tarjolla oleva salaatin lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään +12 °C:een. Kolme näytettä (10 %) ylitti tämän
tarjoilulämpötilan. Salaattien/raasteiden lämpötila vaihteli +3 - +14 °C.
Taulukko 6. Myynti- ja tarjoilupaikkojen näytteiden lämpötilat näyteryhmittäin
Näyteryhmä (N=näytemäärä)
myymälöiden salaatti (N=7)
myymälöiden idut (N=2)
tarjoilupaikkojen salaatti (N=29)

lämpötila hyvä
5 (71 %)
2 (100 %)
26 (90 %)

lämpötilaylitys
2 (29 %)
3 (10 %)

4. JOHTOPÄÄTÖKSET
Projektin tarkoituksena oli selvittää ympäristötoimen toimialueen myynti – ja tarjoilupaikoissa myytävien ja tarjoiltavien kokonaisten kasvisten ja salaattien, pilkottujen salaattien, tuoreiden yrttien ja itujen mikrobiologista laatua sekä omavalvonnan toimivuutta. Projektinäytteet otettiin sekä kotimaisista että ulkomaisista tuotteista 21 myymälästä ja 49
tarjoilupaikasta kustakin 1-7 näytettä.
Projektissa tutkittiin 88 näytettä, joista mikrobiologisesti oli hyviä 68 näytettä (77 %),
välttäviä 14 (16 %) ja huonoja kuusi (7 %). Kasvisten mikrobiologinen laatu patogeenisten salmonella- ja listeriabakteereiden osalta oli erinomainen, koska löydöksiä ei ollut.
Myöskään käsittelyhygieniaa ilmentäviä koagulaasipositiivisia stafylokokkibakteereita pilkotuista salaateista/raasteista ei löytynyt. Maaperäbakteeria Bacillus cereusta todettiin 86
näytteestä viidessä (6 %) välttäväksi luokiteltavia määriä (kiinankaali, tomaattilohkot,
porkkanaraaste, vihersalaatti ja rucola). Huonoiksi luokiteltiin hiiva- tai homepitoisuuden
vuoksi viisi näytettä (salaattisekoitus, kokonainen porkkana, jäävuorisalaatti, pavut ja kiinankaali). Korkea hiiva- ja/tai homepitoisuus pilkotuissa salaateissa/raasteissa kuvastaa
tuotteen heikentynyttä laatua ja voi olla osoitus liian pitkästä myyntiajasta. Kasviksissa on
luontaisesti hiivoja ja homeita, joten kokonaisten kasvisten pesu ennen tutkimusta olisi
saattanut vähentää homeiden ja hiivojen määrää. Kasvikset on syytä pestä ennen käyttöä,
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koska kasvisten pesu vähentää mikrobien määrää. Tärkeää on käyttää ruoanvalmistuksessa ja tarjoilussa tuoreita, hyväkuntoisia ja pestyjä kasviksia.
Vain yksi näyte (porkkanaraaste) luokiteltiin huonoksi patogeenisen Yersinia pseudotuberculosis -bakteerin takia. Y. pseudotuberculosis on aiheuttanut Suomessa useita epidemioita kotimaisten, talven yli varastoidun porkkanan välityksellä. Bakteeri ei ole yleinen,
mutta saattaa joutua porkkanoihin jo korjuuvaiheessa maaperästä. Y. pseudotuberculosis
-bakteeri
pystyy
monista
muista
bakteereista
poiketen
lisääntymään
myös
kylmävarastoinnin aikana (0-5 asteessa). Yersiniabakteerin ehkäisyssä on tärkeää, että
pilaantuneet porkkanat poistetaan muiden porkkanoiden joukosta ennen porkkanoiden
kuorimista, raastamista tai muuta käsittelyä. Kuorittua, pestyä porkkanaa käytettäessä
pestään porkkanat runsaalla vedellä ennen käyttöä, mikäli ne tarjotaan kypsentämättömänä. Tuotteet kulutetaan välittömästi. Kuumennus tuhoaa yersiniabakteerin. Evira on
antanut ohjeen koskien porkkanoiden käsittelyä varastoinnissa ja jalostuksessa.
Arvioidut näytteet olivat aistinvaraisesti hyviä lukuun ottamatta yhtä nahistunutta jäävuorisalaattia.
Osasta kohteita otettiin vain projektinäytteet, joten omavalvontatietoja oli käytettävissä
vain 51 kohteesta. Tarkastetuista 51 kohteesta omavalvontasuunnitelma oli melkein jokaisessa kohteessa (48 kohteessa, 94 %), vain kolmessa kohteessa suunnitelmaa ei ollut
esittää tarkastushetkellä. Omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito on säilytettävä siten, että ne ovat valvontaviranomaisen käytettävissä, koska tarkastukset tehdään
pääasiassa ennalta ilmoittamatta. Kaikkien työntekijöiden tulee olla perehtyneitä omavalvontaan.
Vastaanottotarkastuksien yhteydessä 20 kohteessa (43 %) oli pilkottujen salaattiainesten
ja itujen mitattuja lämpötiloja kirjattu, vastaavasti 26 kohteessa (57 %) ei kirjauksia ollut
tehty. Vastaanottotarkastuksissa kirjataan yleensä muiden helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuten liha-, maito- ja kalavalmisteiden lämpötiloja. Jos kohteeseen toimitetaan
ituja tai pilkottuja kasviksia, tulisi myös näiden lämpötilaa seurata. Kokonaisista kasviksista ei edellytetä lämpötilaseurantaa vastaanottotarkastuksissa.
Kasvisten säilytyslämpötiloja oli kirjattu hyvin 44 kohteessa (86 %). Jäljitettävyys kasvisten osalta oli hoidettu erinomaisesti, koska kaikissa kohteissa kasvikset oli jäljitettävissä
hankintapaikkaan. Myymälöissä oli ilmoitettu hyvin kokonaisten kasvisten, itujen ja yrttien
alkuperämaa.
Näytteenoton yhteydessä näytteistä mitatut lämpötilat vastasivat melko hyvin lämpötilavaatimuksia. Myymälän palvelumyynnistä otetuista seitsemästä näytteestä kaksi näytettä
(29 %) ylitti lakisääteisen +6 °C:een. Tarjoilupaikoista otetuista näytteistä kolme (10 %)
ylitti tarjolla olevalle pilkotulle salaatille/raasteelle annetun enimmäislämpötilavaatimuksen
+12 °C. Lämpötila mitattiin 29 näytteestä ja lämpötila vaihteli +3 - +14 °C.
Tämän projektin tuloksia verrattaessa vuonna 2006 toteutettuun salaattiprojektiin kasvisten laatu on pysynyt hyvänä. Vertailussa on huomioitu näytetulokset kummassakin projektissa Bacillus cereus, E. coli, koagulaasipositiiviset stafylokokit ja Yersinia pseudotuberculosis -bakteerien osalta. Tässä projektissa pilkottuja salaatti/raastesalaattinäytteitä oli
50, joista hyviä 47 näytettä (94 %), välttäviä 2 näytettä (4 %) ja yksi huono näyte (2 %).
Vastaavasti vuonna 2006 salaattiprojektissa näytteitä oli 127, joista hyviä 126 (99 %) ja
huonoja yksi (1 %).
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Verrattaessa tämän projektin tuloksia Helsingissä kesällä 2006 toteutettuun projektiin
kasvispohjaisten näytetulosten osalta todetaan, että Oulun seudulla on kasvisten laatu ollut hieman parempi. Taulukossa 7 on esitetty kasvisraasteiden ja pilkottujen salaattien
näytetulosten vertailu näiden projektien kesken. Helsingin projektissa näytteistä tutkittiin
myös enterokokit, mikä voi vaikuttaa näytetuloksiin heikentävästi.
Taulukko 7. Kasvisraasteiden ja pilkottujen salaattien näytetulosten vertailu
Projekti
Kasvisten mikrobiologinen laatu
Oulun seudulla 2010, (N=50)
Salaattien mikrobiologinen laatu
Helsingissä kesällä 2006 (N=46)

Näytteen mikrobiologinen laatu
hyvä
välttävä
47 (94 %)
2 (4 %)

huono
1 (2%)

32 (70 %)

7 (15 %)

7 (15 %)

Valvonnassa muistutetaan toimijoita huolehtimaan siitä, että kohteissa on omavalvontasuunnitelma ja sitä toteutetaan käytännössä. Lämpötiloja tulee tarkkailla jo tuotteiden
saapuessa toimipaikkaan. Lisäksi toimijoiden on huolehdittava omavalvonnassa pilkottujen
salaattien ja raasteiden säilyttämisestä oikeissa lämpötiloissa tarjoilussa ja myynnissä.

5. VIITTEET
Elintarvikelaki 23/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011
Eviran ohje ”Yersinia porkkanoissa; Porkkanoiden varastointiin ja käsittelyyn kiinnitettävä
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Kasvisten salmonella ja mikrobiologinen laatu 2010, projekti 10/1.
Projektin tavoite on vuoden 2010 aikana selvittää Oulun seudun ympäristötoimen toimintaalueen vähittäismyyntipaikoissa (vähittäismyymälöissä, ravintoloissa, kahviloissa,
tarjoilukeittiöissä, laitos- ja keskuskeittiöissä) myytävien ja tarjoiltavien kokonaisten salaattien,
pilkottujen raakasalaattien, tuoreiden yrttien ja itujen salmonellaa. Samalla selvitetään kasvisten,
raasteiden ja salaattien muuta mikrobiologista laatua, myyntiolosuhteita ja näytteenottopaikan
omavalvontaa. Projekti on osa Eviran EVO-hanketta Salmonella esiintyminen kasviksissa 2010–
2011.
- Tarkastuksen yhteydessä täytetään liitteenä oleva tarkastuslomake (tarkastuskertomus)
ja tallennetaan L:\YMPTER\Elintarvikeprojektit\Elintarvikeprojektit 2010\Kasvisten
salmonellaprojekti 2010 - 2011.
- Näytettä otettaessa pilkotun salaatin ja itujen säilytyslämpötilat mitataan.
- Jokaisen näytteen osalta täytetään Eviran lomake ”Kasvisten salmonellaprojekti 2010–
2011”.
- Jäljentävä näytteenottotodistus täytetään.
Näytteenotto
Näytteitä otetaan kuukausittain 3 – 10 näytettä tämän vuoden ajan. Samasta erästä otetaan
kaksi näytettä. Eri puolilta erää otettuja näytteitä ei saa sekoittaa keskenään. Salmonella
tutkitaan kummastakin osanäytteestä. Muut tutkimukset tehdään laboratoriossa yhdistetystä
näytteestä. Valmiiksi pakatut tuotteet, esim. salaatit, tutkitaan viimeisenä käyttöpäivänä.
Näytettä otetaan kaksi osanäytettä (vähintään a’ 150 g), ruukkusalaattia ja -yrttejä vähintään
kolme ruukkua. Porkkanaraaste- ja jäävuorisalaattinäytteistä laboratorio erottaa tarvittavan
määrän Hämeenlinnaan Yersinia-tutkimukseen.

Näytteenottaja kirjaa näytteen (= kaksi osanäytettä) tiedot Eviran ”Kasvisten salmonellaprojekti
2010 -2011”-lomakkeelle. Lomakkeesta otetaan itselle kopio ja alkuperäinen lomake toimitetaan
näytteen mukana laboratorioon. Laboratorio lähettää salmonellatulokset Eviraan.
Tutkittavat bakteerit
- salmonella
- listeria
- Bacillus cereus
- Escheria coli
- hiivat ja homeet
- Staphylococcus aureus pilkotusta salaatista
- Y. pseudotuberculosis porkkanaraasteesta ja jäävuorisalaatista; Y. enterocolitica tutkitaan vain,
jos epäillään sen aiheuttaneen sairastumisia (Elmo tehnyt muutoksen 8.3.10)
Vastuuhenkilöt: Teija Kurvinen ja Elvi Leskinen
LIITTEET

Tarkastuslomake,
Eviran näytteenotto- ja raportointilomake ”Kasvisten salmonellaprojekti 2010–2011
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TARKASTUSKERTOMUS
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Tarkastus pvm:

Tarkastuskohde:
Osoite:
Tarkastuksessa läsnä:
Näytetiedot
Näytteen nimi
Tuotteen alkuperämaa

Näyte 1/

Näyte 2/

Näyte 3/

Suomi
muu, mikä

Suomi
muu, mikä

Suomi
muu, mikä

Tuote on valmistettu
Tuote on

Teollisesti
Itse, milloin
irtomyynnissä
valmispakkauksessa

Teollisesti
Itse, milloin
irtomyynnissä
valmispakkauksessa

Teollisesti
Itse, milloin
irtomyynnissä
valmispakkauksessa

Onko pakkausmerkinnät kunnossa?****?

kyllä
ei, miksi

kyllä
ei, miksi

kyllä
ei, miksi

Onko tuotteen
ulkonäkö kunnossa?
Näytteen lämpötila (°C)
Viimeinen käyttöpäivä

kyllä
ei, miksi

kyllä
ei, miksi

kyllä
ei, miksi

OMAVALVONTA
Kyllä Ei
1. Onko toimijalla esittää omavalvontasuunnitelma?
2. Onko vast.ottotarkastuksessa mitattu ja kirjattu
lämpötiloja?
3. Onko kasvisten säilytyslämpötiloja seurattu ja
kirjattu?
4. Onko kasvikset jäljitettävissä hankintapaikkaan?

Havaintoja
(1)
(2)
(3)
(4)

(1) Omavalvontasuunnitelma on laadittava viipymättä, säilytettävä toimipaikassa ja oltava
valvontaviranomaisen saatavilla.
(2) Vastaanottotarkastuksessa tulee säännöllisesti mitata helposti pilaantuvien (mm. pilkottujen salaattien ja itujen) lämpötiloja. Yöllä saapuneiden erien lämpötila mitataan pakkausten välistä työvuoron alussa.
(3) Kylmälaitteiden lämpötiloja tulee säännöllisesti tarkkailla ja vähintään kerran viikossa kirjata lämpötilat.
(4) Toimijalla tulee olla tiedot tavaroiden toimittajista, tuotteista ja toimitusajoista. Jos raakaaineita on ostettu päivittäistavarakaupasta tai tukusta, pitää tieto ostoista säilyttää.
____________________________________________________________
Tarkastajan allekirjoitus ja puh. sekä nimen selvennys
HAILUOTO, KEMPELE, KIIMINKI, LIMINKA, LUMIJOKI,
MUHOS, OULU, OULUNSALO, TYRNÄVÄI

Postiosoite: PL 34, 90015 OULUN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kauppatori
Telefax: (08) 5584 6799
www.ouka.fi/ymparisto
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Evira
KASVISTEN SALMONELLAPROJEKTI 2010-2011
NÄ YTTEENOTTO- JA RAPORTOINTILOMAKE

Lomakkeelle kirjataan yhden näytteen (=kahden osanäytteen) tiedot.
Näytteenottaja toimittaa lomakkeen näytteen mukana laboratorioIle ja SÄILYTTÄÄ SIITÄ KOPION,
Näytteenottopäivämäärä

Näytteenottaja

Näytteenottopaikan toimijan nimi, paikkakunta
Näytteenottopaikka

D
D
D
D
D

D
D
D
D

Vähittäismyymälä
Ravintola
Kahvila
Tarjoilukeittiö
Suuri yleisötilaisuus

Tori- tai ulkomyynti
Grilli tai pikaruokala
Laitos- tai keskuskeittiö
Pitopalvelu

Näytteen tiedot/Näytetyyppi
1) Salaatit

Mikä
D Pilkottu salaatti·, pakattu
D Pilkottu salaatti·, pakkaamaton
sisältää, mitä

D
D
D
2) Tuoreet yrtit

Kokonainen, pakattu
Kokonainen, pakkaamaton

Mikä

D
D
D
3) Idul

Ruukkusalaatti

Ruukkuyrtti
Kokonainen, pakattu
Kokonainen, pakkaamaton

Mikä
Sekoitus, mitä

D
D
Tuotetiedot ......

Pakattu
Pakkaamaton

Tuotteen kauppanimi
Valmistaja/pakkaaja
Tuotteen alkuperämaa, jos muu kuin Suomi
Parasta ennen/viimeinen käyttöpäivä
• Jos näyte on pilkottu salaatti tai ituja, mitataan säilytyslämpötila (T) näytteenotlopaikassa:
Kylmäaltaan T '1lyymälän mittarilla
Kylmäaltaan T näytteenottajan mittarilla

"C
"C

Laboratorioanalyysitulokset: Salmonellaa on todettu
Osa näyte 1
Osanäyte 2

D
D

Elintan'iketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 020 77 2003 • Faksi 020 77 24350
etunimi.sukunimi@evira.fi • www.evira.fi

Ei
Ei

D
D

Kyllä, MPN-tulos
Kyllä, MPN-tulos

Livsmedelssikerhetsverkel Evirll
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 020 77 2003 • Fax 020 77 24350
förnamn.ef\ernamn@evira.fi • www.evira.fi

Finnish Food Safcfy Authorify Evira
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 20 77 2003· Fax +358 20 77 24350
firstname.lastname@evira.fi·y,.ww.evira.fi
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