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1. LUKIJALLE
Tämä projekti on osa Oulun kaupungin ympäristöviraston elintarvikehuoneistoja koskevaa
hygieniatasoselvitystä. Projektin toteutuksesta sekä raportoinnista vastaa kotitaiousteknikkoopiskelija Katja Orava. Työn ol1iaajana on toiminut eläinlääkäri Maija Nurminen Oulun
kaupungin ympäristövirastosta.
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2. JOHDANTO
Ympäristöterveydenhuollon avaintehtäviin vuosille -97 ja -98 kuuluu elintarvikehuoneistojen
hygieenisen tason selvitys sekä hygienialain edellyttämien omavalvontasuunnitelmien
valmistumisen valvonta ja elintarvikelain edellyttämän omavalvonnan opastaminen ja koulutus.
Projektin tarkoituksena oli selvittää elintarvikemyymälöiden hygieniatasoa ja kartoittaa
omavalvonnan toteutumista
Omavalvonta tuli pakolliseksi
Suomessa vuoden
1995
alusta.
Omavalvonta
elintarvikehuoneistoissa tarkoittaa sitä., että toiminnanhaIjoittaja itse valvoo ja varmistaa
tuotteensa laadun ja turvallisuuden koko elintarvikkeen käsittelyketjun ajan. Elintarvikeviraston
tavoitteena on ollut, että omavalvonta olisi toteutettu kaikissa elintarvikehuoneistoissa vuoden
1996 loppuun mennessä. Kuitenkin vain noin viidenneksessä elintarvikemyymälöistä oli toimiva
omavalvonta. Oulun kaupungin ympäristövirasto halusi selvittää Oulun alueen
elintarvikemyymälöiden hygieniatasoa ja omavalvonnan toimivuutta vuoden 1997 lopussa.
Projektissa oli mukana 19 eri kokoista pakkaamatonta lihaa käsittelevää elintarvikemyymälää.

3. LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan unioniin liittyrnisen jälkeen elintarvikevalvontaan liittyvät lait on saatettu vastaamaan
eurooppalaisia säädöksiä. Elintarvikelait ovat muuttuneet peruusteellisesti viime vuosina,
etenkin vuonna 1995. Yksi suurimmista muutoksista oli omavalvonnan pakollisuus
viraomaisvalvonnan ohella. Elintarvikkeiden omavalvonnasta säädetään pääasiassa
terveydensuojelulaissa ja elintarvikelaissa.

Terveydensuojelulaki 36 §: Toiminnanharjoittajan omavalvonta
Toiminllanharjoillajan on tUllnellava elintarvikkeiden käsillelyyn liillyvät hygieeniset vaarat
yrityksessään ja laadillava suullnitelma ja toteutellffi1a se ten1eyshaittoja aiheullffi1ien
epäkohtien estämiseksi ja poistamiseksi.Kunnan ten1eydensuojeluviranomainen on velvollinen
ml/amaan neuvoja toimi/lllmlharjoittajalle omavalvontasu/lllllilelmml laatimisessa ja
toteuttmllisessa.

Elintm"ikelaki 8. J ja 8.2 §: Elinkeinonhmjoillajan velvollisuus suorittaa omavalvontaa
Elinkeinonharjoittajalla on oltava riillävät ja oikeat tiedot elintarvikkeesta, jota hän tuollaa,
valmistaa, tltO maahml, vie maasta, pakkaa, pitää kaupOII, tmjoilee tai muutoin luovullaa
elintan1ikkeeksi.Elinkeinonharjoittajan ontunnistellava ja luelleloitava elintan1ikemääräysten
kannalta kriilliset kohdat elintan1ikkeiden valmistuksessa ja käsilelyssä sekä Iyhdyttävä
tan'iltffi'iin toimenpiteisiin näiden kohtien säännölliseksi valvomiseksi. Tässä tarkoituksessa
elinkeinonhmjoillajml on laadittffila kiljallinen omffi1alVOII/asuunnilelma, joka on annellffi1a
tiedoksi paikalliselle valvontffi1iranomaiselle ja pyynnöstä muulle valvontffi1iranomaiselle.

3
4. PROJEKTIN TOTEUTUS
Projektiin otettiin mukaan
19 erikokoista pakkaamatonta lihaa käsittelevää
elintarvikemyymälää. Tälläisiä myymälöitä on Oulun alueella yhteensä 41. Projektia toteutettiin
marras-joulukuun aikana.
Puhtausnäytteet otettiin ns. kontaktimaljoilla puhtailta ja kuivilta pinnoilta. Kohteina olivat
pääasiassa lihankäsittelyhuoneet. Näytteitä otettiin n. 6 kpVmyymälä. Näytteenottoajankohta
oli aamuisin ennen kuin työskentely lihahuoneissa alkoi. Kontaktimaljanäytteet tutkittiin
elintarvikelaboratoriossa.
Tutkimustuloksista
lähetettiin
elintarvikemyymälöihin
tutkimustodistukset, joissa esitettiin tuloksen tulkinta. Elintarvikeliikkeiden siisteyttä arvioitiin
myös aistinvaraisesti. Havainnot merkittiin lomakkeeseen.
Puhtausnäytteitä otettiin lihankäsittelylaitteista sekä muilta pinnoilta. Pääasialliset kohteet
olivat lihamyllyt, lihasahat, siivutuskoneet, leikkuulaudat, pöytätasot, veitset, pakkauslaitteet,
käsienpesualtaiden hanat ja palvelutiskien pöytätasot. Aistinvaraista arviointia tehtiin emo
kohteiden
lisäksi
käsienpesupisteistä,
yleishygieniasta,
ristikontaminaatiosta,
lihanvarastointitiloista, pakkausmateriaalien säilytystiloista., työasuista, ja siivouskomeroista.
Omavalvonnan toimivuutta selvitettiin haastattelemalla myymälöiden henkilökuntaa ja
tutustumalla myymälöiden omavalvontasuunnitelmiin. Haastattelussa selvitettiin suunnitelman
tekemistä, lämpötilojen tarkkailua., puhtaustarkkailua ja salmonellaohjeiden antamista. Samalla
etsittiin omavalvonnan toteutumiseen liittyviä ongelmia ja otettiin vastaan palautetta.
Myymälöille annttiin ohjeita omien puhtausnäytteiden ottamisesta ja jätettiin Hygicult-esite.

5. TULOKSET
PUHTAUSNÄYTTEET
Puhtausnäytteitä otettiin 18 elintarvikemyymälästä. Onnistuneiden näytteiden lukumäärä oli
107. Joidenkin näytteiden bakteerikasvusto oli niin levinnyt, että lukuarvoa ei saatu. 45 %
kaikista näytteistä oli huonoja (>250 bakteeripesäkettä/25 cm2). Heikoimmat tulokset tulivat
lihamy!lyistä, leikkuulaudoista., käsienpesualtaiden hanoista, ja pöytätasoilta. Kaikki hanoista
otetut näytteet olivat huonoja. Yhdessä myymälässä kaikki tulokset olivat huonoja ja kahdessa
myymälässä kaikki puhtausnäytteet olivat hyviä « 50 bakteeripesäkettä/25 cm2). Kymmenen
myymälän näytteistä puolet tai yli puolet tuloksista olivat huonoja.
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AISTINVARAINEN ARVIOINTI

Aistinvaraisessa arvioinnissa käytettiin arvosteluasteikkoa 1-5, jossa arvo 5 tarkoittaa hyvää ja
arvo 1 huonoa. Osa kohteista arvioitiin sanallisesti käyttämättä arvosteluasteikkoa.
Yhtä myymälää lukuunottamatta kaikissa oli riittävän lähellä oleva ja hyvä käsienpesupiste.
Joistakin pisteistä puuttui saippua ja pyyhkeet.
Arvioitaessa lihankäsittelylaitteiden puhtautta saatiin kaikkien arvojen keskiarvoksi 4,0.
Arvioitaessa lihankäsittelyhuoneen yleistä hygieniaa saatiin kaikkien arvojen keskiarvoksi 4,0.
Joissakin myymälöissä lihankäsittelyhuoneen lattia oli epäsiisti.
Ristikontaminaation vaaraa selvitettiin kysellen ja silmämääräisesti. Muutamassa kohteessa
ristikontarninaatiota voi olla korkeintaan vähän. Broileria ja kalaa käsiteltiin yleisesti muista
tuotteista erillään. Jos omaa tilaa ei ollut, käytettiin eri leikkuulautoja ja välineitä. Maksaa ja
muita sisäelimiä käsiteltiin samassa tiloissa lihan kanssa, mutta maksa jauhettiin eri myllyssä.
Lähes puolet elintarvikemyymälöistä säilytti lihaa ja eineksiä samassa kylmävarastossa.
Joissakin myymälöissä kalakin oli samassa varastossa. Monissa varastoissa oli pakkaamatonta
lihaa peittämättömänä hyllyillä tai kärryissä.
Lihavaraston siistevttä arvioitaessa saatiin kaikkien arvojen keskiarvoksi 3,9. Joissakin
varastoissa lattialla, hyllyillä ja seinillä oli verta. Parissa myymälässä lihavaraston hyllyt olivat
ruostuneet. Viidessä myymälässä lihavarastot olivat moitteettomassa kunnossa.
Pakkausmateriaalien säilytystilat olivat paikoin aika heikot. Yhdessä myymälässä oli eriIIinen
komero pakkausmateriaaleille. Muutamassa myymälässä oli pakkausmateriaaleille rajattu, siisti
tila. Yleisimmin pakkausmateriaalia oli monissa paikoissa esim. lihankäsittelyhuoneissa,
varastojen hyllyillä ja lattioilla. Materiaalit olivat kuitenkin melkein aina pakattuna muoveihin.
Henkilökunnan tvöasut olivat kaikissa myymälöissä siistit. Yhdessä myymälässä työasujen pesu
oli mahdollista milloin vain. (pesukone henkilökunnan käytössä)
Yhtä myymälää lukuunottamatta kaikissa oli erillinen tila siivousvälineille. Siivouskomeroiden
kunnosta huolehtivat siivoojat. Kolmessa myymälässä oli omat siivoojat ja 16 myymälässä
siivouksesta huolehti siivousliike. Viidessä myymälässä siivoukomeron koko oli selvästi liian
pieni. Kaikille siivousvälineille ei ollut tilaa. Suurimmassa osassa siivouskomeroista oli
lämpökierukka, allas, letku ja lattiakaivo. Kuivaustilaa esim. siivoupyyhkeille oli paikoin
vähän. Arviotaessa siivouskomeroiden siisteyttä ja järjestystä asteikolla 1-5, saatiin
keskiarvoksi 4,0. Muutamassa myymälässä siivoukomero oli erittäin likainen ja huonossa
kunnossa. Välineet olivat likaisia ja siivouspyyhkeet eivät olleet kuivumassa. Kaikkien
myymälöiden varastotilojen (kuivavarastot, käytävät) puhtaudessa ja järjestyksessä olisi
parantamisen varaa. Monissa myymälöissä oltiin jo tietoisia, että puhtaustasoa olisi syytä
nostaa. Siivousliikkeiden kanssa oli neuvoteltu moneen kertaan. Asian ratkaisemista vaikeuttaa
siivoojien suuri vaihtuvuus.
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OMAVALVONTA
Kaikissa myymälöissä kahta lukuunottamatta suoritettiin omavalvontaa. Kahdessa myymälässä
ei ollut ollenkaan omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelmien pohjat olivat lähes
poikkeuksetta tulleet kauppaketjuilta. Joihinkin suunnitelmiin oli tehty muutoksia, mutta
yleensä niitä sovellettiin sellaisenaan. Jos siivoussuunnitelma oli, sen oli tehnyt siivousliike
yhdessä kauppiaan kanssa. Omavalvonnan päätoimenpide oli lämpötilojen seuranta. Kaikissa
myymälöissä seurattiin jollakin tavalla lämpötiloja. Säännöllinen lämpötilojen mittaus oli
yleensä varastoissa ja myyntilaitteissa. Tulevan tavaran lämpötilojen seurannassa oli paljon
puutteita. 17 myymälässä mitatut lämpötilat kirjattiin taulukkoon. Kirjauksissa oli paljon
katkoksia. Viisi myymälää oli itse ottanut puhtausnäytteitä Hygicultilla. Muutoin näytteet olivat
terveystarkastajien ottamia. Monikaan siivousliike ei vielä ottanut omia puhtausnäytteitä.
Kahdessa myymälässä ei oltu ollenkaan kerrottu henkilökunnalle saimonellaselvityksen
jättämisestä ulkomaamnatkan jälkeen. Muissa myymälöissä suurin osa työntekijöistä oli
tietoisia selvityksen jättämisestä.
Kaikki myymälät olivat haastattelun mukaan saaneet tarpeeksi apua omavalvontasuunnitelman
laatimisessa. He olivat tyytyväisiä yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Omavalvonnan
toteuttamisen ongelmia henkilökunnan mielestä olivat ajan puute (henkilökunnan vähyys,
kiire), säädösten monimutkaisuus ja "kapulakieli", kustannukset, uuden asian omaksuminen,
omavalvonnan perustelujen puute, omavalvonnan valvomisen puute ja kiJjaarnisen
muistaminen. Hyödyiksi nähtiin hävikin väheneminen, laadun paraneminen ja mikrobiologisten
vaaratilanteiden pois sulkeminen.

6. YHTEENVETO
Marras-joulukuussa 1997 Oulun Ympäristövirastossa toteutettiin projekti joka selvitti
elintarvikemyymälöiden hygieniatasoa ja omavalvonnan toimivuutta. Projektin tarkoituksena
oli kartoittaa pääasiassa lihankäsittelyhuoneiden ja -laitteiden hygieniaa ja selvittää
omavalvonnan käytännön toimivuutta sekä etsiä mahdollisia omavalvonnan ongelmakohtia.
Omavalvontaa on edellytetty elintarvikehuoneistoilta jo vuoden 1995 alusta. Projektin avulla
pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava käsitys Oulun alueen elintarvikemyymälöiden
hygieniatasosta ja omavalvonnata.
Projektissa oli mukana 19 pakkaamatonta lihaa käsittelevää elintarvikemyymälää. Tälläisiä
liikkeitä Oulussa on yhteensä 41. Puhtausnäytteitä otettiin 18 myymälästä. Puhtausnäytteistä
45% oli huonoja. Vain kahden myymälän näytteistä kaikki olivat moitteettomia. Näytteet
otettiin pääasiassa lihankäsittelylaitteista ja -välineistä. Heikoimmat tulokset tulivat
leikkuulaudoista, lihamyllyistä, pöytätäsoilta ja käsienpesualtaiden hanoista.
Omavalvontaa suoritettiin 17 myymälässä. Kahdessa myymälässä ei ollut lainkaan
omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelman pohja oli usein kauppaketjun laatima ja
sitä oli muokattu myymälään sopivaksi tai sovellettu sellaisenaan. Omavalvonnan toteutus
keskittyi pääasiassa lämpötilojen seurantaan. Lämpötiloja seurattiin varastoissa ja
myyntilaitteista.
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Tulevan tavaran lämpötilojen mittaus oli heikkoa. Lämpötilojen kiIjauksissa oli joitakin
puutteita. Tulosten kiIjaaminen oli usein katkonaista.
Suurimmassa osassa myymälöistä henkilökunta oli tietoinen salmonellaselvityksen jättämisestä
ulkomaanmatkan jälkeen. Joissakin myymälöissä vain osa henkilökunnasta tiesi selvityksen
jättämisestä.
Viisi elintarvikemyymälää oli tehnyt puhtaustestejä Hygicultilla. Myymälöitä
siivousfirmat eivät juuri ole itse tehneet puhtaustestejä.

siivonneet

Projektin valmistuttua on käynyt ilmi, että elintarvikemyymälöiden hygieniatasossa on
parantamisen varaa. Viranomaisnäytteenoton vähenemisen myötä myymälöiden tulisi enemmän
itse tarkkailla puhtaustasoa.
OmavalvontajäIjestelmä on käynnistynyt kohtuullisesti. Parantamisen varaa kuitenkin olisi.
Lämpötilojen tarkkailu tulisi olla säännöllisempää. Henkilökunnan koulutusta tulisi lisätä, jotta
kaikki voisivat osallistua omavalvonnan toteuttamiseen ja ymmärtäisivät omavalvonnan
merkityksen. Omavalvonta tulisi saada osaksi työtehtäviä niin, ettei sitä koettaisi rasitteeksi.
Myymälöissä kuitenkin tunnistettiin omavalvonnan tuomat edut, eikä ongelmia pidetty
ylitsepääsemättöminä.

