
   17.6.2021 

 
JÄÄN HYGIEENISEN LAADUN SELVITYS RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUK-
SEN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA VUONNA 2021 
 

Johdanto 

Jään, jota käytetään elintarvikkeena tai kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa tulee täyttää sille 

asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Jään mikrobiologistalaatua tarkastellaan 

talousvesiasetuksen antamien mikrobien enimmäisarvojen perusteella. Jää tulee valmistaa 

puhtaasta talousvedestä ja sen käsittelyssä tulee huolehtia hyvästä hygieniasta.  

Projektin tavoitteet 

Projektin tavoitteena oli selvittää elintarvikehuoneistoissa valmistetun jään hygieeninen laatu ja 

jään valmistuksen toimintatavat, Riihimäen seudun ympäristöterveyden valvonta-alueella. Projekti 

ja siihen kuuluvat tutkimukset tehtiin alueella sijaitsevissa ravintoloissa, grilli-/pikaruoka kohteissa, 

pubeissa ja elintarvikkeiden vähittäismyymälöissä, jotka valmistavat vesijohtovedestä jääpaloja, 

jäähilettä tai jäämurskaa. Kohteita oli yhteensä 29 kpl (7 vähittäismyymälää, 8 ravintolaa, 7 gril-

li/pikaruokatoimintaa ja 7 pubia). Vähittäismyymälöissä jäämursketta käytettiin palvelutiskillä tuo-

reiden kalastustuotteiden kylmäsäilytyksessä. Muissa elintarvikehuoneistoissa valmistettiin jääpa-

loja, joita käytettiin suoraan asiakkaille tarjottavissa juomissa. Projekti toteutettiin keväällä 2021.  

Projektin toteutus 

Projekti toteutettiin valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla. Tarkastusten avuksi laadittiin 

tarkastuslomake, johon merkittiin jään valmistustavat ja valmistusta koskeva omavalvonta. Jään 

hygieenistä laatua tutkittiin näytteenotolla, joka kattoi mikrobiologista tutkimusta varten otettavan 

jäänäytteen, talousvesinäytteen (tarvittaessa), Hygiena Ultrasnap ATP-testillä otettavan pintapuh-

tausnäytteen ja aistinvaraisen arvioinnin. Jäänäytteistä tutkittiin laboratoriossa koliformiset baktee-

rit, heterotrofinen kokonaispesäkeluku (22 ºC), Escheria coli ja suolistoperäiset enterokokit.  

Jäänäytteen tuloksen perusteella näyte arvioitiin mikrobiologiselta laadulta hyväksi tai huonoksi. 

Laatuvaatimusten tai – tavoitteiden ylittyessä haettiin kohteesta uusintanäyte ja talousvesinäyte.  

 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 1 Jäänäytteistä tutkitut muuttujat ja niiden laatuvaatimukset sekä - tavoitteet. 

Muuttuja Laatuvaatimus Tulkinta 

E.coli 0 MPN/100ml Tuore ulosteperäinen saastuminen.  

Enterokokit 0 pmy/100ml Vanha ulosteperäinen saastuminen, tai voi 

olla myös ilman ulosteperäisyyttä.  

- Laatutavoite - 

Koliformiset bakteerit 0 MPN/100ml Merkki yleisestä likaantumisesta, lähtökoh-

taisesti näytteessä ei saa esiintyä.  

Heterotrofinen kokonaispesäkeluku 

(22 ºC) 

Ei epätavallisia muutoksia, 

Merkittävä >1000 pmy/ml (jäässä) 

Merkittävä >100 pmy/ml (talousve-

dessä) 

Kohonneet pitoisuudet voivat olla merkki 

viipymästä tai laitteistojen likaisuudesta. 

Merkittävän pesäkkeiden lukumäärän 

ylittyessä otetaan uusintanäyte. 

 

Tarkastuksien yhteydessä otettiin pintapuhtausnäytteitä ATP-testeillä jään kanssa kosketuksissa 

olevilta pinnoilta ja käsittelyvälineistä. Näytteet tutkittiin Hygiena SystemSURE II -luminometrillä. 

Laite kertoo ATP:n määrän, eli tutkittavan pinnan hygieniatason ns. RLU-arvona. Laiteen antamaa 

RLU-arvoa verrattiin laitteen valmistajan raja-arvosuosituksiin, jotka on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2. Pintapuhtausnäytteille asetetut raja-arvot. 

Laitteen antama RLU 

tulos 

Tuloksien tulkinta raja-arvojen mukaisesti 

<20 Hyvä 

20–40 RLU Välttävä 

>40 Huono 

 

Aistinvaraisella arvioinnilla tarkasteltiin jääkoneen ja jään käsittelyvälineiden puhtautta. Puhtausta-

so arvioitiin hyväksi, kohtalaiseksi tai huonoksi. Projektitarkastuksilla jaettiin kirjallisia toimintaohjei-

ta jään hygieeniseen valmistamiseen, joissa ohjeistettiin muun muassa jääkoneen puhtaanapidos-

ta.  

Tulokset 

Jäänäytteitä otettiin ensimmäisellä tarkastuskerralla yhteensä 29 kappaletta. Jäätä valmistettiin 

koneella 28 kohteessa ja yhdessä kohteessa jäätä valmistettiin kertakäyttöisillä jääpalapusseilla. 

Näytteistä 13 luokiteltiin mikrobiologiselta laadultaan huonoksi. Hieman yli puolet näytteistä (16) oli 

elintarvikejäälle asetettujen laatuvaatimusten ja -suositusten mukaisia. Jäänäytteiden tulokset on 

esitetty kuvassa 1. Ravintolatoimintaan kuuluvista kohteista otettiin 8 näytettä, joista 5:n tulos oli 

huono ja 3:n hyvä. Vähittäismyyntiin kuuluvista kohteista otettiin myös 8 näytettä, joista 3:n näyt-

teen tulos oli huono ja 5:n hyvä. Grilli-/pikaruokatoimintaan kuuluvista kohteista otettiin 6 näytettä, 



joista 2:n näytteen tulos oli huono ja 4:n hyvä. Pubitoimintaan kuuluvista kohteista otettiin 7 näytet-

tä, joista 3:n näytteen tulos oli huono ja 4:n hyvä. 

 

Kuva 1 Jäänäytteiden tulokset 

Huono tulos johtui kaikissa näytteessä kokonaispesäkeluvun 22 ºC laatutavoitteen ylittymisestä. 

Laatutavoite ylittyi, kun pesäkkeiden määrä oli yli 1000 pmy/ml. Yhdessä huonoksi luokitellussa 

näytteessä ylittyi tämän lisäksi myös koliformisten bakteerien määrä (laatutavoite 0 mpn/100 ml). 

Suolistoperäisisä enterokokkeja tai E.coli-bakteereita ei havaittu yhdessäkään jäänäytteessä. 

Heterotrofinen kokonaispesäkeluku kuvaa jään yleistä mikrobipitoisuutta. Saatuihin tuloksiin voivat 

vaikuttaa jääkoneen ja sen letkujen epäpuhtaus, epähygieeniset käsittelytavat, kiinteistön putkiston 

ikääntyminen ja jäiden pitkä säilytysaika. 

Huonojen tuloksien johdosta toimijoita kehotettiin korjaaviin toimenpiteisiin, kuten jääkoneen huo-

lelliseen puhdistukseen ja koneen osien kunnon varmistamiseen. Korjaavien toimenpiteiden jäl-

keen tehtiin jään uusintanäytteenotto ja talousvesinäytteenotto.  

Osassa kohteista koneen huolellisen puhdistuksen yhteydessä oli havaittu koneeseen kertynyttä 

epäpuhtautta, joka oli voinut olla syy jäänäytteen huonoon tulokseen.  

Yhdessä näytteessä olleiden koliformisten bakteerien syyksi arveltiin, käsittelyvälineiden epäpuh-

tautta. Toimipaikan yhteyshenkilön mukaan välineitä oli käytetty lattiakaivon puhdistuksessa ja 

lattiakaivon hygieniataso on yleisesti alhainen. Yhteyshenkilöä kehotettiin käyttämään jatkossa 

siivouksessa ainoastaan siihen tarkoitettuja välineitä, jotta hygieniariskiltä voidaan jatkossa välttyä. 

Yhden huonon näytetuloksen syyksi epäiltiin jääpalakoneen sammuttamista aina toimipaikan olles-

sa kiinni. Koneetta ei tyhjennetty tai puhdistettu sen sammutusten jälkeen. Jään säilytysolosuhtei-

den muutokset ovat voineet vaikuttaa jäästä saatuun huonoon tulokseen. Toimijaa ohjeistettiin 

pitämään konetta päällä myös kohteen ollessa kiinni. 

Ensimmäisiä uusintanäytteitä haettiin projektin aikana 10 kohteesta ja näytteistä tutkittiin laatuta-

voitteet ylittäneet muuttujat. Uusintanäytteistä 4 oli edelleen tuloksiltaan huonoja, koska kokonais-

pesäkeluvun 22 ºC laatutavoite oli ylittynyt. Huonojen tulosten määrä, kuitenkin laski 60 % korjaa-

vien toimenpiteiden johdosta. Talousvesinäytteiden tulosten perusteella jään valmistuksessa käyte-

tyn talousveden laatu oli hyvä. Näytteiden perusteella pystyttiin poissulkemaan talousveden laadun 

ja osin kiinteistöjen putkistojen mahdollinen vaikutus huonoihin jäänäytetuloksiin. 



Huonojen uusintanäytteiden osalta otettiin yhdestä toimipaikasta toinen uusintanäyte. Toisen uu-

sintanäytteen tulokset olivat edelleen heterotrofisen pesäkeluvun 22 ºC osalta luokiteltava huo-

noiksi. Toimija oli päättänyt huonojen tuloksien seurauksena lopettaa jääpalojen valmistuksen ky-

seisellä jääpalakoneella ja aloittaa kertakäyttöisten jääpalapussien käyttämisen. 

Kaikkia jäänäytteenoton uusintatuloksia ei saatu tutkittua projektin toteutuksen aikana ja loppupää-

telmät on suoritettu vain tutkittujen näytteiden osalta. Kohteiden jatkossa itse ottamien jään oma-

valvontanäytteiden tuloksia tarkastellaan säännöllisen valvonnan yhteydessä. 

Pintapuhtausnäytteet ja aistinvarainen arviointi 

Pintapuhtausnäytteitä otettiin ensimmäisillä tarkastuskäynneillä yhteensä 40 kappaletta. Suurin 

osa näytteistä luokiteltiin huonoiksi. Eniten pintapuhtausnäytteitä otettiin jään käsittelyvälineistä, 

joista suurimman osan tulos oli huono noin 51 % näytteistä, hyvä noin 37 % ja välttävä noin 11 %. 

Huonoiksi luokiteltujen näytteiden määrä ei laskenut ensimmäisien tarkastuksien ja uusintatarkas-

tuksien välillä. Molemmissa tapauksissa huonojen tuloksien määrä oli noin puolet näytteistä.  

Jääkoneiden puhtautta arvioitiin myös aistinvaraisella arvioinnilla. Aistinvaraisen arvioinnin tulokset 

oli luokiteltu kolmeen luokkaan: hyvä, kohtalainen ja huono. Kohtalainen arvio annettiin hieman alle 

puolelle koneista noin 45 %, hyvä arvio 41 % koneista ja huono noin 14 % koneista. 

 

Kuva 2 Aistinvaraisesti puhdas jääkone (vas.), kohtalainen (oik.) 

 

Kuva 3 Aistinvaraiselta puhtaustasolta huonot jääpalakoneet 

 



Jään valmistuksen omavalvonta 

Valvontasuunnitelman mukainen Oiva-tarkastus toteutettiin 66 % kohteista projektitarkastuksen 

yhteydessä. Tarkastuksilla toteutettujen haastattelujen perustella jään valmistuksen omavalvon-

nassa oli kehitettävää suuressa osassa kohteista. Jääkoneen huoltokirjanpito, puhdistussuunnitel-

ma ja puhdistuskirjanpito puuttuivat noin 20 kohteesta.  

Kohteista 6 kappaletta teki omavalvontaan kuuluvaa Ruokaviraston ohjeen (10591/1) veden ja jään 

valvonta elintarvikehuoneistoissa mukaista säännöllistä jäänäytteenottoa. Pubit voivat korvata jää-

näytteenoton pintapuhtausnäytteillä Ruokaviraston ohjeen (10591/1), liitteen 2 mukaisesti. Suu-

rimmassa osassa kohteista toimijoille kuuluvaa jäänäytteenottoa ei ollut ohjeistettu ennen projekti-

tarkastuksia. Kohteita ohjeistettiin asiasta tarkastuskäynneillä ja tarkastuksista muodostetuissa 

pöytäkirjoissa. 

Kohteista 13 kappaletta (n. 45 %) noudatti jääkoneen suositeltua puhdistustiheyttä (1-2 x/kk), 4 

kohdetta puhdisti konetta sitä useammin ja 11 kohdetta harvemmin. Kohteisiin, joissa puhdistusti-

heys oli suositeltua harvempi, ohjeistettiin puhdistamaan kone kuukausittain ja seuraamaan tarvit-

tavaa puhdistustiheyttä esimerkiksi pintapuhtausnäytteiden avulla. 

Jään käsittelyvälineiden puhtaanapidossa ja säilytyksessä havaittiin parannettavaa useassa koh-

teessa. Välineen säilytystapa vaihteli paljon kohteittain. Välineitä säilytettiin suoraan pöytätasolla, 

jääkoneen päällä, avonaisessa astiassa, jääkoneen sisällä ja jäiden seassa. Kohteisiin suositeltiin 

välineille varattavaa helposti puhtaana pidettävää kannellista astiaa, jotta välineiden säilytys olisi 

mahdollisimman hygieenistä. Välineisiin oli mahdollista päästä epäpuhtauksia pinnoilta ja ilmavälit-

teisesti säilytystavasta riippuen.  

Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 

Tutkimuksen tuloksien perusteella jään hygieenisen laadun havaittiin olevan huono useassa pro-

jektikohteessa, koska jäälle asetetut laatutavoitteet olivat ylittyneet. Jäässä ei havaittu laatuvaati-

muksia ylittäviä mikrobeja. Jään valmistuksen toimintatavoissa havaittiin parannettavaa suuressa 

osassa kohteista. Projektin aikana annettu ohjeistus aiheesta oli tarpeellista, projektin aikana tehty-

jen havaintojen perusteella. Jääkoneen puhdistustiheyttä tulisi nostaa useassa kohteessa aistinva-

raisen arvioinnin ja jään huonon mikrobiologisen laadun perusteella. Toimipaikkojen jään valmis-

tuksen omavalvontaa tulisi myös kehittää esimerkiksi omavalvontakirjanpidolla ja omavalvonta-

näytteillä, jotta jään hygieenisestä valmistuksesta voitaisiin varmistua. Käsittelyvälineiden puhdis-

tukseen ja säilytykseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Toimintatapojen parantaminen paran-

taa jään hygieenistä laatua. Jään hygieenistä laatua ja valmistuksen toimintatapoja saatiin paran-

nettua projektin aikana ja sen jälkeen. Jään hygieeninen valmistus tulisi huomioida myös entistä 

enemmän kohteisiin tehtävillä valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuskäynneillä. 

 

 

 

 

 

 



Lisätiedot 

Lisätietoja valvontaprojektista voi lukea osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/496458  

 

Lisätietoja antavat:  

Terveystarkastaja Meeri Kumlin puh. 019 758 5888 

Terveystarkastaja Jenita Kuossari puh. 019 758 5776  

Terveystarkastaja Sari Tiinanen puh. 019 758 5686 

Hygieenikkoeläinlääkäri Leena Manner puh. 019 758 5778 

Sähköpostit ovat muotoa nimi.sukunimi@riihimaki.fi 

tai ytos@riihimaki.fi 
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