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Jääpalojen valmistuksen hygieniaohjeet    

Jää, jota käytetään elintarvikkeena tai kosketuksessa elintarvikkeen kanssa 
on valmistettava, käsiteltävä ja varastoitava sellaisissa olosuhteissa, että se 
on suojassa saastumiselta. Jää on valmistettava puhtaasta talousvedestä, jo-
ka täyttää talousveden laatuvaatimukset.  Runsas mikrobien määrä jääpalois-
sa voi aiheuttaa oireita tai jopa ruokamyrkytyksen.  

Jäiden valmistukseen ja säilytykseen käytettävät laitteistot ja altaat on sijoitet-
tava ja suunniteltava niin, että ne ovat helposti puhtaana pidettävät. Jään 
kanssa käytettävien välineiden tulee olla elintarvikekäyttöön soveltuvia. 

Jääpalojen valmistus on huomioitava toimipaikan omavalvonnassa. Toimin-
nassa tulee huomioida riittävän puhdistustiheyden varmistaminen, pintojen 
eheys ja puhdistuksen riittävyys. Riittävän puhdistustiheyden määrittämiseen 
voidaan käyttää apuna pintapuhtausnäytteitä.  

Jääpalakoneen pesussa ja huollossa tulee noudattaa valmistajan antamia oh-
jeita. Jääpalasäiliön säännöllisen puhdistamisen lisäksi myös laitteistojen mui-
den osien, kuten jääntekolaitteiston, letkujen ja mahdollisen vedensuodatti-
men puhdistamisesta tulee huolehtia.  

Jäitä käsiteltäessä tulee huomioida hyvä hygienia. Jäiden käsittelyyn käytettä-
vien välineiden (esimerkiksi kauhojen) puhtaudesta tulee huolehtia ja niitä tu-
lee käsitellä ja säilyttää hygieenisesti. Jokaiselle kauhalle on suositeltavaa olla 
oma puhdas säilytysastia.  

 

Hygieeniset käsittelytavat 

- Muista hyvä käsihygienia. Pese kädet huolellisesti saippualla ennen jääpa-
lojen käsittelyä.  

- Suojaa jääpalat saastumiselta esimerkiksi kannen avulla. 

- Huolehdi päivittäin säilytysastian ja käsittelyvälineiden puhtaudesta sekä 
niiden hygieenisestä säilytyksestä.  

- Säilytä käsittelyvälineitä hygieenisesti ja niin, että ne ovat suojassa likaan-
tumiselta. Kauhan säilyttäminen jääpalojen seassa ei ole hygieeninen ta-
pa.  

- Kiinnitä huomiota jääpalojen säilytysaikaan. Jääpalojen säilytysaika piden-
tyy, kun niitä käsitellään hygieenisesti ja ne suojataan saastumiselta.  
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Yleiset puhdistusohjeet jääpalakoneille  

 

Jääpalakoneen yleispuhdistus (1-2 krt/kk) 

- Laita vesihana kiinni ja irrota laite verkosta. 

- Tyhjennä jääsäiliö ja poista koneesta irrotettavat osat. 

- Pese säiliö ja irrotettavat osat desinfioivalla pesuliuoksella ja huuhtele huolel-
lisesti. 

- Pese kalkkisakka pois, mikäli sitä on säiliössä. 

- Pyyhi koneen ulkopinnat ja käynnistä kone. 

- Älä siirrä jääpalasäiliöstä pesun ajaksi poistettuja jääpaloja takaisin säiliöön. 

 

Perusteellinen puhdistus ja huolto (1-2 krt/v) 

- Yleispesun lisäksi tulee tehdä laitteiston ja letkujen puhdistus tai vaihto. 
Puhdista myös viemäri, johon poistovesi ohjautuu. Jääpalakoneille teh-
dään huoltoliikkeen suorittamat huollot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


