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1. Johdanto
Pizzaprojekti toteutettiin Oulun kaupungin ympäristöviraston toimesta kesällä 2000.
Projektin tarkoituksena oli selvittää pizzerioiden jauhelihan hankintaa, käsittelyä ja
mikrobiologista laatua sekä kartoittaa omavalvonnan toteutumista. Selvitys toteutettiin
näytteenotoin,
mittauksin ja kyselykaavakkeen avulla.
Projektisuunnitelman,
kyselykaavakkeen ja jauhelihan käsittelyohjeet laati terveystarkastaja Tuula Lumila.
Näytteidenotosta, lämpötilamittauksista ja kyselykaavakkeesta vastasi harjoittelija EnniMaria Pesonen. Raportin laadintaan osallistuivat terveystarkastajat Tuula Lumila ja Ulla
Pahtamaa sekä harjoittelija Enni-Maria Pesonen.
Projekti päätettiin toteuttaa, koska elintarvikevalvonnassa on havaittu epäkohtia
jauhelihan käsittelyssä. Epäkohtia on esiintynyt mm. kypsän jauhelihan jäähdytyksessä
sekä kylmäsäilytyksessä. Useimmissa pizzerioissa jauheliha kypsennetään ja
jäähdytetään
itse.
Ympäristövirastoon
on
tullut
myös
muutamia
ruokamyrkytysilmoituksia, joissa aiheuttajaksi on epäilty jauhelihaa.

2. Tutkimusmenetelmät ja raja-arvot
Näytteistä määritettiin aerobiset mikro-organismit, enterobakteerit , Bacillus cereus ja
Bacillus sp. Tutkimukset tehtiin seuraavilla menetelmillä:
Aerobiset mikro-organismit
Bacillus cereus
Enterobacteriaceae
Bacillus sp. (verimalja)

NMKL86m
NMKL67m
NMKL 144
50-55°C /24-48 h

Virallisia raja-arvoja kypsän jauhelihan mikrobimäärille ei ole olemassa. Tässä
tutkimuksessa raja-arvot valittiin perustuen NMKL:n ja Rantalan esittämiin rajoihin sekä
yleiseen mikrobiologiseen asiantuntemukseen. Aerobisten mikro-organismien (bakteerit,
hiivat ja homeet) määrän perusteella. Raja-arvon valintaperusteena oli jauhelihan
käsittelyhygienian mikrobiologinen valvonta. Kypsennetyn jauhelihan laadun katsottiin
olevan hyvä, jos mikrobipesäkkeitä todettiin alle 10 000 kappaletta grammassa
elintarviketta (pmy/g). Huonon laadun rajana pidettiin yli 1 000000 pmy/g.
Enterobakteerit ovat yleisiä ympäristöbakteereja. Lisäksi niihin kuuluu monia tauteja
aiheuttavia bakteereita, kuten salmonellat ja yersiniat.
Bakteereita esiintyy mm.
ulosteissa ja maaperässä. Näyte arvioitiin hyvälaatuiseksi, kun pesäkemäärä oli alle
100 pmy/g ja huonoksi, kun pesäkkeitä oli yli 10000 pmy/g.
Bacillus cereus on yleisimpiä ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereita. Sitä esiintyy
yleisesti maaperässä ja raaoissa elintarvikkeissa kuten riisissä, kasviksissa ja myös
lihassa. Näytteen laatua pidettiin hyvänä, kun bakteereja oli alle 1 000 pmy/g ja
huonona, kun määrä ylitti 10 000 pmy/g. Bacillus cereuksen aiheuttamat
ruokamyrkytykset johtuvat sen tuottamasta toksiinista. Tällaisia toksiineja tuottavia
kantoja esiintyy myös muilla Bacillus-suvun lajeilla. Myös niiden on epäilty aiheuttavan
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ruokamyrkytyksiä. Verimaijalla voidaan havaita muita Bacillus-sukuun kuuluvia
bakteereita. Viljely 55°C:n lämpötilassa estää kontaminanttiflooran kasvua. Hyvän
laadun rajana pidettiin 1 000 pmy/g ja huonon 10 000 pmy/g. Laboratoriotutkimuksissa
todetut pesäkkeet lähetettiin jatkotutkimuksiin Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen
lajinmääritystä ja siittiötoksisuustestausta varten.
Säädösten mukaan mikrobiologisesti helposti pilaantuva elintarvike tulee säilyttää
kylmälaitteessa. Jauheliha on säilytettävä siten, että raa'an jauhelihan lämpötila on
enintään +6°C ja kypsän jauhelihan lämpötila enintään +rc.

3. Projektin toteutus
Tutkimuksessa oli mukana 29 oululaista pizzeriaa kaikkiaan 35 pizzeriasta. Projektin
ulkopuolelle jäi kuusi yhdeksästä pizzaketjuun kuuluvasta pizzeriasta. Pizzerioista
otettiin
22
näytettä
kypsennetystä
jauhelihasta,
joista
määritettiin
kokonaisbakteerimäärä, enterobakteerit, Bacillus cereus ja Bacillus sp. Kahdessa
ravintolassa ei käytetty lainkaan jauhelihaa. Näytteet analysoitiin Oulun kaupungin
elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. Näytteenoton yhteydessä mitattiin jauhelihan ja
kylmä/aitteiden lämpötiloja. Mittauksissa käytettiin piikkilämpömittareita (Multithermometer ja GTH 175/MO-K digitalthermometer) ja elohopeamittaria. Kyselykaavake
täytettiin haastattelemalla ravintolan henkilökuntaa (liite 1).

4. Tulokset
4.1. Jauhelihanäytteiden mikrobiologinen laatu
Jauhelihanäytteiden mikrobiologinen laatu jakaantui seuraavasti: hyviä 45% (10kpl),
välttäviä 32% (7kpl) ja huonoja 23% (5kpl) (kuva 1.) Aerobisten mikro-organismien
osalta 45% (10kpl) näytteistä oli hyviä, 41% (9kpl) välttäviä ja 14% (3 kpl) huonoja.
Enterobakteerien osalta 64% (14 kpl) näytteistä oli laadultaan hyviä, 32% (7 kpl)
välttäviä ja 4% (1 kpl) huonoja. Bacillus cereus - bakteerien osalta kaikki 22 näytettä
olivat hyviä. Bacillus sp.-bakteerien osalta yksi näyte oli välttävä ja muut hyviä.
Näytteiden tutkimustulokset on esitetty liitteessä 2.

45 %

o Hyvä
~Välttävä

• Huono

Kuva 1. Jauhelihanäytteiden mikrobiologinen laatu
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4.2. Lämpötilojen mittaustulokset
Kypsän jauhelihan lämpötila oli näytteenottohetkellä säädösten mukainen (enintään
+rC) 9 näytteessä ja 12 näytteen lämpötila oli liian korkea (yli +rC). Lämpötilojen
mittaustulokset on esitetty liitteessä 2.
Kylmälaitteen lämpötila oli luettavissa 14 paistopisteestä. Mittarin osoittama lämpötila oli
riittävän kylmä (enintään +yoC) kahdeksassa pizzeriassa, näistä kylmälaitteista
kuudessa myös jauhelihan lämpötila oli enintään +yoC. Kuuden paistopisteen
kylmälaitteen mittarin osoittama lämpötila oli liian lämmin, yli +rc. Tällöin vastaavasti
neljän jauhelihan lämpötila oli selvästi yli +rc ja yhden alle +yoC. Kahdessa
pizzeriassa paistopisteen kylmälaitteet olivat rikki ja yhdestä paistopisteestä puuttui
kylmälaite kokonaan. Lämpömittari puuttui viiden paistopisteen kylmä laitteesta.

4.2.1. Lämpötilan vaikutus laatuun

Laadultaan hyvien jauhelihojen lämpötilat vaihtelivat välillä +0,1 - +10,rC.
Poikkeuksena oli jauhelihanäyte nro 2, joka oli huoneenlämpöinen. Kyseessä oli
lihanjalostuslaitoksessa valmistettu kypsä jauhelihakastike, joka yrittäjän mukaan oli
lämmennyt kuljetuksen aikana. Välttävien jauhelihojen lämpötilat vaihtelivat välillä +0,1
- +11,9°C ja jauhelihanäytteen nro 13 lämpötila oli +1Y,0°C. Tässä pizzeriassa
kylmälaite oli tarkastushetkellä rikki ja jauhelihaa oli yritetty jäähdyttää
kylmäpatruunoilla. Laadultaan ala-arvoisten jauhelihojen lämpötilat vaihtelivat välillä
+12,9 - +14,5°C. Laadultaan ala-arvoinen jauhelihanäyte nro 14 oli ollut pakastettuna.
Pakastimen säilytyslämpötila oli määräysten vastainen -5,1 °C. Pakasteessa lihan
lämpötilan tulee olla -18°C tai kylmempi. Ala-arvoisen jauhelihanäytteen nro 8 lämpötila
oli +14,5°C. Kypsennettyä jauhelihaa oli jäähdytetty jääkaapissa, joka oli ollut rikki ja
sen jälkeen liha oli siirretty paistopisteen kylmälaitteeseen. Esimerkit osoittavat
lämpötilan omavalvonnan tarpeellisuuden, että pizzerian työntekijä seuraa ja mittaa
jokaisen kylmälaitteen lämpötiloja.

4.3. Kyselykaavakkeen tulokset
4.3.1. Työntekijöiden koulutus ja terveystodistukset

Tarkastetuissa kohteissa työskenteli yhteensä 111 työntekijää. Suullisen ilmoituksen
mukaan 35 työntekijällä (32%) oli jonkinlaista elintarvikealan koulutusta. Neljässätoista
pizzeriassa (48%) ei ollut lainkaan elintarvikealan koulutusta saaneita työntekijöitä.
Vähintään yksi elintarvikealan koulutusta saanut henkilö oli 15:ssä pizzeriassa (52%).
Kun jauhelihan laadun yleisarvio oli hyvä, tällöin koulutettua henkilökuntaa oli YO%:lIa
pizzerioista. Jauhelihan laadun ollessa välttävä koulutettua henkilökuntaa oli 43%:lIa
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pizzerioista ja huonolaatuisen jauhelihan kohdalla koulutettua henkilökuntaa oli 20%: lIa
pizzerioista.

100 %
80 %
60%

• Ei koulutusta

40%

o Koulutus

20%
0%

H

V

A

Kuva 2. Jauhelihan laatu vs. henkilökunnan elintarvikealan koulutus

Salmonellatodistus oli todistettavasti 11 %:lIa pizzerioiden työntekijöistä (12hlöä). Lisäksi
suullisen ilmoituksen mukaan salmonellatodistus oli 25%:lIa työntekijöistä (30hlöä),
mutta sitä ei ollut esittää tarkastuskohteessa. Työntekijöistä 54%:lIa (69hlöä) puuttui
salmonellatodistus. Kolmessatoista pizzeriassa (45%) oli vaadittu salmonellanäyte
työntekijöiltä heidän palattuaan vähintään 4 vrk:n pituiselta Pohjoismaiden ulkopuolelle
suuntautuneelta matkalta. Kaikilla pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevillä
työntekijöillä tulee olla elintarviketyöntekijän terveystodistus, jonka yhteydessä
tarvittaessa ja myös käytännössä useimmiten tutkitaan salmonellabakteerit.

4.3.2. Jauhelihan hankinta
Tutkituissa pizzerioissa jauhelihaa hankitaan raakana (70 %), kypsänä (19 %) tai
raakana pakasteena (11 Olo) (kuva 3). Hankintapaikkoja ovat pääosin tukkuliikkeet (81
%) ja lihanjalostuslaitokset. Jauhelihaa ostettiin keskimäärin 2-3 kertaa viikossa.
Kahdessa pizzeriassa ei käytetty jauhelihaa.
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Kuva 3. Jauhelihan hankinta
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4.3.3. Jauhelihan käsittely

Suurin osa pizzerioista kypsensi jauhelihan heti sen hankkimisen jälkeen. Yleisin
kypsennystapa (90%) oli kattilassa keittäminen. Yhdessä pizzeriassa jauheliha
kypsennettiin uunissa ja yhdessä paikassa parilaIla. Kerralla kypsennettiin keskimäärin
4,5 kg jauhelihaa. Suuri osa (47%) pizzerioista kypsensi kerralla noin 5 kg jauhelihaa.
Kypsä jauheliha tulisi ohjeiden mukaan jäähdyttää +60°C:sta +8°C:aan alle neljässä
tunnissa. Viidessä kohteessa (23%) kypsennettyä jauhelihaa jäähdytettiin korkeintaan
puoli tuntia huoneenlämpötilassa ja kahdessa kohteessa (9%) ensijäähdytys tapahtui
vesihauteessa, minkä jälkeen jauheliha laitettiin kylmälaitteeseen. Kahdessa kohteessa
(9%) kypsä jauheliha laitettiin suoraan kylmälaiteeseen. Kypsennettyä jauhelihaa
jäähdytettiin huoneenlämpötilassa yli puoli tuntia 13 pizzeriassa (59%) useimmissa noin
1-2t, yhdessä jopa 5t (kuva 4). Kypsennetyn jauhelihan mikrobiologinen laatu oli sitä
heikompaa, mitä pitempään jauhelihaa jäähdytettiin huoneenlämpötilassa. Hyväksi
todetuissa jauhelihoissa jäähdytysaika huoneenlämmössä oli keskimäärin 45 minuuttia
(kuva 5).

9%
13 Huoneenlämpö
alle %h

o Huoneenlämpö yli
'Yzh
D Kylmävesihaude
• Kylmälaite

59 %

Kuva 4. Kypsennetyn jauhelihan jäähdytys
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Kuva 5. Kypsennetyn jauhelihan keskimääräinen jäähdytysaika huoneenlämmössä
luokiteltuna jauhelihan mikrobiologisen laadun mukaan.
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Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, merkitäänkö pakastettaessa kypsän jauhelihan
pakkaukseen sen pakastuspäivämäärää. Kymmenessä pizzeriassa (40%) pakastettiin
kypsennettyä jauhelihaa, mutta päiväysmerkintä puuttui kaikista. Merkinnän puute
selitettiin jauhelihan nopealla kierrolla.

4.3.4. Omavalvonnan toteutuminen
Tutkituista 29 pizzeriasta 11 :ssä (38%) oli esittää kirjallinen omavalvontasuunnitelma.
Kahdeksassatoista paikassa (65%) sitä ei ollut laadittuna (kuva 6).
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Kuva 6. Omavalvonnan toteutuminen pizzerioissa

Kolmessatoista pizzeriassa (45%) oli esittää lämpötilojen mittaustuloksia. Suurin osa
(70%) pizzerioista, jotka seurasivat kylmälaitteiden lämpötiloja, kirjasivat ne viikoittain
(kuva 7).
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Kuva 7. Lämpötilaseuranta pizzerioissa
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Ravintoloitsija voi itse toimittaa elintarvikenäytteitä laboratorioon tutkittavaksi ns.
omavalvontanäytteinä. Vain kolmessa pizzeriassa (11 %) oli satunnaisesti otettu
omavalvontanäytteitä.

5. Pohdinta ja toimenpiteet
Selvityksessä oli mukana 29 kaikkiaan 35 oululaista pizzeriasta. Pizzerioiden
paistopisteistä otettujen 22 jauhelihanäytteen mikrobiologinen laatu oli hyvä 45
prosentissa näytteistä (10 kpl), välttävä 32 prosentissa näytteistä (7 kpl) ja huono 23
prosentissa näytteistä (5 kpl). Väittävän ja huonon laadun syynä oli korkea aerobisten
mikro-organismien ja enterobakteerien määrä. Yhdessä näytteessä kohonnut Bacillussp.-bakteerien määrä.
Kypsennetyn jauhelihan mikrobiologinen laatu heijastaa tuotteen käsittelyn aikana
sattuneita virheitä. Elintarvike voi Iikaantua epäsiisteistä käsittelytiloista ja laitteista sekä
epäsiisteistä työskentelytavoista. Suuri kokonaisbakteerimäärä voi aiheutua myös liian
korkeista säilytyslämpötiloista, liian hitaasta jäähdyttämisestä sekä tuotteen
vanhentumisesta. Enterobakteerien runsas esiintyminen viittaa hygienian laiminlyöntiin.
Jauheliha on herkästi pilaantuva elintarvike, jonka käsittely vaatii huolellisuutta ja
asianmukaisia kylmälaitteita.
Selvityksessä tuli esille, että jauhelihan mikrobiologista laatua heikensivät liian lämpimät
säilytysolosuhteet. Paistopisteiden kylmälaitteissa säilytettyjen kypsien jauhelihojen
lämpötilat olivat liian korkeita. Liian lämpimässä (yli +7°C) säilytettiin 55% tutkituista
jauhelihanäytteistä (12kpl). Näistä oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä 33% (4 kpl),
välttäviä 33% (4 kpl) ja huonoja 33% (4 kpl). Kaikki mikrobiologisesti ala-arvoiset
jauhelihat säilytettiin määräysten vastaisissa lämpötiloissa. Riittävän kylmässä eli
enintään +rC:n lämpötilassa oli 45% (9 kpl) tutkituista jauhelihanäytteistä. Näistä oli
mikrobiologiselta laadultaan hyviä 67% (6 kpl), välttäviä 33% (3 kpl). Laadultaan
huonoja ei todettu.
Jauhelihan käsittelyssä tarkasteltiin pääasiassa jauhelihan kypsennyksen jälkeistä
jäähdytystä. Selvänä puutteena ilmeni, että kypsennyksen jälkeen jauhelihaa
jäähdytettiin liian kauan huoneenlämpötilassa. Jopa 59%:ssa pizzerioista ilmoitti
jäähdyttävänsä jauhelihaa enemmän kuin puoli tuntia huoneenlämpötilassa ennen
laittamista kylmälaitteeseen. Yleisohjeena on, että kypsennetyn jauhelihan tulee
jäähtyä +60°C:sta +8°C:seen alle neljässä tunnissa. Liian hidas jäähdyttäminen lisää
ruokamyrkytysriskiä. Hitaan jäähtymisen aikana saatavat kuumentamista kestäneet
bakteeri-itiöt kehittyä
ruokamyrkytysbakteereiksi, jotka pystyvät muodostamaan
elintarvikkeeseen myös kuumentamisen kestävää myrkkyä. Tällöin myös pizzat voisivat
aiheuttaa uudelleen kuumentamisesta huolimatta ruokamyrkytyksiä.
Tarkastuskäyntien yhteydessä selvityksessä mukana olleille pizzerioille jaettiin
ympäristövirastossa laadittu jauhelihan käsittelyohje (liite 3). Siinä opastetaan
vaadittavista jauhelihan säilytyslämpötiloista ennen ja jälkeen kypsennyksen sekä
riittävän nopean jäähdytyksen merkityksestä.
Haastatteluiden perusteella on selvä puute, että vain 45%:ssa pizzerioissa (13 kpl) oli
vaadittu salmonellanäytteenotto ulkQmaanmatkan jälkeen. Puutteellista on myös, että
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54%:lIa työntekijöistä ei ole terveystodistusta. Elintarviketyöntekijän terveystodistus on
oltava kaikilla pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevillä työntekijöillä. Työnantaja on
tartuntatautilain mukaan velvollinen vaatimaan lääkärintodistuksen tai muun riittävän
selvityksen siitä, ettei työntekijä sairasta elintarvikkeiden välityksellä leviäviä tauteja.
Pizzerian työntekijöiden koulutuksella oli yhteys jauhelihan mikrobiologiseen laatuun.
Tämä yhteys näkyi selvimmin vertailtaessa pizzerioita sen mukaan, oliko niissä yhtään
koulutettua työntekijää. Jauhelihan laadun yleisarvio oli hyvä 70%:ssa niistä
pizzerioista, joissa oli koulutettua henkilökuntaa. Vastaavasti koulutettua henkilökuntaa
oli vähemmän niissä pizzerioissa, joissa jauhelihan laadun yleisarvio oli välttävä tai
huono.
Pizzerioiden omavalvonnan toteutuminen oli puutteellista. Selvityksessä mukana
(18kpl)
puuttui
omavalvontasuunnitelma.
olleista
pizzerioista
65%: lIa
Terveydensuojelulaki velvoittaa, että omavalvontasuunnitelma laaditaan ja sitä
toteutetaan kaikissa elintarvikkeita käsittelevissä paikoissa. Tärkeä osa omavalvontaa
on kylmälaitteiden lämpötilojen seuranta ja kirjaus. Tarkastuskäyntien yhteydessä
kohteisiin jaettiin valmis omavalvontasuunnitelmamalli. Sen mukaan eri kylmälaitteiden
lämpötiloja tulee seurata päivittäin ja kirjata ne kerran viikossa. Seuranta edellyttää, että
jokaisessa kylmälaitteessa on lämpötilamittari tai käytössä on siirrettävä mittari. On
myös tarkkailtava, että kylmälaitteen todellinen lämpötila ja mittarin osoittama lukema
vastaavat toisiaan.
Ympäristövirasto on lähettänyt pizzerioille kirjeen (liite 4), jossa on kehotettu
korjaamaan selvityksessä havaitut epäkohdat v. 2000 loppuun mennessä.
Omavalvontasuunnitelmasta tulee esittää kopio terveystarkastajalIe. kaikkiin
kylmälaitteisiin
on
hankittava
mittarit
lämpötilojen
seurantaa
varten.
Elintarviketyöntekijöiden terveystodistukset on hankittava. Niitä pizzerioita. joiden
jauhelihan mikrobiologinen laatu todettiin ala-arvoiseksi, on velvoitettu toimittamaan
laboratorioon kypsennetty jauhelihanäyte tutkittavaksi.

LIITE 1

JAUHELIHAPROJEKTI PIZZERIOISTA

1. Yritystiedot:

Kohdenro

1

Kohde:
Osoite:
Puh.nro:
Toiminnanharjoittaja:
Vakituiset

_ _ _ kpl

Tilapäiset

_ _ _ kpl

Kuinka moni on saanut elintarvikealan koulutusta

_ _ _ kpl

Henkilökunta (Ikm):

Mikä koulutus?

2. Salmonellatodistukset

Onko työntekijöillä salmonellatodistukset
Kyllä - - - kpl

Ei

_ _ _ kpl

Onko työntekijöiltä vaadittu salmonellanäyte aina heidän palattuaan vähintään 4 vrk:n
pituiselta Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneelta matkalta?
Kyllä D
Ei D

3. Jauhelihan hankinta

Ostetaanko jauheliha raakana D

kypsänä D ?

(pakasteena? D)

Kuinka usein viikossa jauhelihaa hankitaan?
Jauhelihan ostopaikka (-paikat)
Jauhelihan määrä viikossa keskimäärin _ _ _ _ kg
Jäähdytetäänkö jauhelihaa pizzeriassa

Kyllä D

Ei D

Jauhelihan lämpötila (kylmiö/jääkaappi/kylmälaatikko/pakaste/muu
-- raaka
-- kypsä

De
De
-----

_

4. Jauhelihan käsittely pizzerioissa
Kuinka nopeasti oston jälkeen kypsennetään?

_

h

Kypsennystapa: paistettu 1 kypsennetty uunissal

_

Kuinka suuri jauhelihaerä kypsennetään kerralla?

kg

Miten jäähdytetään kypsennyksen jälkeen?
huoneenlämmössä 1 kylmiössä 1jääkaapissa/tehostetulla ilmankierrolla
varustetussa laitteessa
Jos jäähdytetään huoneenlämmössä, kuinka kauan
Jäähdytetyn kypsän jauhelihan lämpötila

---

h

De

Milloin ko. erä on paistettu? pvm

klo

Kylmiön/jääkaapin lämpömittarin lukema

----

De

Jos kypsä jauheliha on pakastettu, onko pakastuspäivää?

Kyllä D

Ei D

5. Jauhelihanäyte
Näyte otetaan pizzan paistopisteestä säilytyspaikasta
Missä kypsä jauheliha säilytetään pizzanpaistopisteessä?
Jääkaapissa D

Kylmälaatikossa D

Kylmiössä D

Huoneenlämmössä D

Kypsän jauhelihan lämpötila paistopisteessä

---

Kylmälaatikoston/jääkaapin lämpömittarin lukema

De

---

De

6. Omavalvonnan dokumentointi (tarkastus)
Onko kirjallista omavalvontaohjelmaa?

Kyllä D

Ei D

Onko kylmälaitteiden lämpötiloja mitattu ja kirjattu ylös?

Kyllä D

Ei D

Lämpötilat kirjataan ylös

Päivittäin D

Viikottain D

Onko henkilökuntaa perehdytetty omavalvontaan

Kyllä D

Ei D

Sisältääkö omavalvontasuunnitelma näytteiden ottamista

Kyllä D

Ei D

Jos sisältää, onko otettu näytteet suunnitelman mukaisesti

Kyllä D

Ei D

Oulussa

___ 1 _ _-

2000
allekirjoitus

LllTE2
Kypsennetyn jauhelihan mikrobipitoisuudet ja mikrobiologinen laatu sekä jauhelihan lämpötila näytteenottohetkellä.
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'~äyte pakastettu kypsennyksen jälkeen

H=Hyvä

V= Välttävä

A= Ala-arvoinen
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JAUHELIHAN KÄSITTELYÄ KOSKEVIA OHJEITA
+

Jauheliha on helposti pilaantuva tuote.

+ Jauhelihan varastointilämpötila on enintään + 6 DC.

+

Käsittele raakaa lihaa ja jauhelihaa aina eri työvälineillä kuin kypsiä tuotteita.

+

Hanki raakaa lihaa varten oma leikkuulauta.

+

Pese raa'an lihan kanssa kosketuksissa olleet työvälineet ja astiat sekä kätesi.

+

Vaihda työpintojen pyyhkimiseen käyttämääsi välinettä riittävän usein.

+

Kypsennä liha kauttaaltaan kypsäksi, vähintään 70 asteeseen.

+ Jäähdytä jauheliha nopeasti jäähdytyskaapissa.

+

Jäähdyttäminen on voitava suorittaa niin, että ruoka jäähtyy + 60 DC
lämpötilasta + 8 DC lämpötilaan korkeintaan neljässä tunnissa.

+ Yleisimmät ruokamyrkytyksen syyt ovat: riittämätön kuumennus, liian hidas
jäähdytys, säilytys liian lämpimässä ja puhtauden laiminlyönti.

+

Mikäli ruokaa säilytetään kuumana ennen tarjoilua, sen tulee olla vähintään
+ 60 DC.

+

Ruokaa ei ole suotavaa säilyttää kuumana kahta tuntia pitempään.

+

Tutkituta ulosteen salmonellanäyte palatessasi vähintään neljän vuorokauden
pituiselta Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneelta matkalta.

+

Pese aina kätesi ennen kuin laitat ruokaa ja eri raaka-aineiden käsittelyjen
välillä. Pese kätesi aina WC:ssä käynnin jälkeen.

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Käynliosoite Kauppatori
PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

LIITE 4
telefax (08) 558 46799

19.10.2000

Pizzerioille

Kesällä 2000 on todettu erilaisia epäkohtia pizzerioissa. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava,
että seuraavat asiat hoidetaan vuoden 2000 loppuun mennessä kuntoon.

o
o

Kopio omavalvontasuunnitelmasta on lähetettävä ympäristövirastoon.

Elintarviketyöntekijän terveystodistus on hankittava niiden henkilöiden, jotka
käsittelevät helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Todistuksen saa omalta
terveysasemalta.

o

Lämpömittarit on hankittava kaikkiin kylmälaitteisiin.

o

Rikkinäinen kylmälaite on korjattava pikaisesti.

o

Liikkeenharjoittajan on otettava kustannuksellaan kypsästä jauhelihasta
omavalvontanäyte (näytteenotto-ohje liitteenä).

Asiasta antavat tarvittaessa ohjeita terveystarkastajat.
Määräajan umpeutumisen jälkeen tullaan tarkastamaan ainakin edellä mainitut asiat.

Maija Nurminen
Johtava hygieenikko

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintualias. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

