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Tootmisruumid

• Seinad: hele sein = hallitus ja mustus paremini hähtav
• Põrand: ühtlane ja sile; kaldega trapi suunas

• põrandate ja seinte ühenduskohad ei tohi olla 
mikroobide kogunemiskohaks.

• Uksed ja aknad: kergesti puhastatavad, 

• Välisseinad ja katus -hooldatud ja heas 
seisukorras. 

• Vihmavee ärajuhtimise süsteemid peavad ära 
hoidma vee tungimise tootmishoonesse. 

Kahjurid

•Putukad: prussakad, kärbsed, sipelgad

•Närilised: hiired, rotid, 

• Linnud: kajakad, varblased, 

•Kiskjad: hulkuvad kassid-koerad, rebased

3

4



27.10.2020

3

• Vältida ripplagesid või õõnsaid vaheseinu
• Suletud uksed-aknad, kärbsevõrgud
• Tooraine ladustamine riiulitele / hoidmine

kahjurikindlas taaras
• Kahjurite liikumisteed tööstuses kaardistatud   
• Kahjuritõrjeplaan / regulaarne kahjuritõrje 

• Maha pudenenud tooraine ja toit puhastada 
võimalikult kiiresti 

• Õige jäätmekäitlus 
• (jäätmed välja! püginõud kaetud)

• Puhtus ja kord ka väljaspool hoonet
• Vältida lopsakat rohukasvu hoonete läheduses
• Hoone seinte äärde koli kogunemist
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Seadmete paigutus

• Seintele mitte liiga lähedal,
• Jalgade kõrgus: peab saama seadme alt puhastada

Katelde kaaned 
Külmkapp
Kraanikausi laud
Nõudepesumasina jm kubud
Väljalasketorud…

Seadmete hügieen

Tihendid (kumm) ja keeruka kujuga sulgurid:
mustus kerge kogunema, 

Ruumide niiskus  ja temperatuur 

Soojus ja niiskus soodustavad mikroobide paljunemist
Oluline madal temperatuur ja kuivus
Erineva funktsiooniga ruumidel  erinevad nõudmised 
temperatuuri  osas 

Oluline teada ruumi kastepunkti:  kondentsvee tekkimise 
ennetamine
• Temperatuur  hoida kastepunktist kõrgemal
• Ventilatsioon
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Õhuvahetussüsteemid

Ventilatsioonisüsteemid: 
• Sissepuhe / väljatõmme
• Õhk ei tohi liikuda mustalt puhtale (nt tooraine alalt 

valmistoodete alale) 
• Tualettide ventilatsioon peab olema lahus

tootmisruumide ventilatsioonist

• Kes tootmise õhus ringi lendab?
• Tootmisruumi aknad avatud?

Mis akna taga toimub?  

- Ringlev veesüsteem 
- Veeauru / aerosooli teke
- Mikroobe sisaldava aerosooli levik tootmisliinil

Filtrite-torude regulaarne  korrashoid ja kontroll, 
Puhastus, läbivoolutamine, 
Vee seiskumise vältimine
Tekkivate aurude eelmaldamine ruumist

Konditsioneerid, õhuniisutajad: 
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Veesüsteemid

Toitained + niiskus
Coli-laadsed (E. coli, Klebisella spp, Enetrobacter colacae, Serratita marrescens); 
Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, batsillid, Moraxella spp, Legionella spp

Mikroobide hulga määramine vees, 
Orgaanika ladestumise kontroll
Rooste
Antimikroobsete ühendite lisamine vette /pH  muutmine

Lahtised süsteemid: eelfiltreerimine

Pakkematerjalid 

Pakendi eesmärk: 
kaitsta toitu väliste mõjutuste eest

• Isegi väga väike hulk aseptilisse pakendisse 
sattunud mikroobe on ohtlik

• Saastumisteed: 
• tolm
• pakendi pealispind
• toidu kokkupuude pakendi servadega
• keevitused
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Pakkematerjalid 

Pakkematerjale  hoida saastumist vältivates ja 
tootja poolt ette antud tingimustes, jälgides 
temperatuuri, õhuniiskust

Kiulisest materjalist pakendite (paber, papp) 
saastumise oht suurem
Klaas vs plastik

Taara:
• Kaste ei aseta põrandale
• Kasutada reste, kastide aluseid või kärusid
• Erinevate tööetappide jaoks kasutada eri värvi 

taarat
• Must taara koguda eraldi ruumi
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• Soov minimeerida tootmiskulusid
• Odavama tooraine otsing kogu maailmast

→Ühes tootes koostisosad paljudest riikidest

Toore

• Toorme kontroll saabumisel 

• ei võta vastu tooret,  mille kohta on alust
arvata, et need on saastunud

(nt hallitanud marju ja puuvilju) 

Toorme transpordil ja töötlusel mikroobide 
arvukus muutub:

• transpordil, säilitamisel, peenestamisel 
jne. arvukus suureneb

• Esimesena sisse, esimesena välja
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• Toormelao  korrashoid ja puhtus
Niiskusaste: 
oluline eriti kuivainete puhul

Nõuetele vastav säilitamine
Temperatuurid
• -18oC ...-24oC: 

• mikroobide metabolism peatunud, 
• ensüümid osaliselt toimivad

• +1oC...+5oC: 
• psührofiilid  tegutsevad

Oma toore

• Teada kvaliteet
• Lühike tarneahel

• Laut tootmisruumide läheduses? 

• Vaheuksed sageli pärani?

• Töötajad käivad sisse-välja? Jalanõud?
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• Kogenud personal: koolitatud, instrueeritud
• Regulaarne kohustuslik  tervisekontroll, tervisetõend

Personal

• Ääremaal töötajaid raskem leida, valik väiksem

• Üks “raudvara”, kohusetundlik ületöötanud tehnoloog

• Koolitused

• Töössesuhtumine

• Hügieenireeglitest kinnipidamine?

Toidukäitleja kui võimalik
mikrobioloogiline saasteallikas

• Kaudne ja otsene kontaminatsioon

Otsene: 

inimese keha satub kontakti

• toidutoote / toorainega

Kaudne:

• isik on vektor kontaminandile
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• Enne puhkepausi töökoht korda
• Tootmisruumides ei söö, ei suitseta, ei sülita
• Töölaua peal ei istu
• Haigena ei tööta,
• Haavad kätel:

• Plaasterdatud veekindla, kireva plaastiga, 
• Ühekordsed (värvilised) kindad

Personal

• Tootmisruumides kutsumata isikud ei käi 
• Pikemaks jäävad isikud: tervisetõend
• Intruktsioon sisekorraeeskirjadest, ohutusest, 
• Kaitseriietus, peakatted, kilesussid vm

• Remonditöölised,  järelvalveametnikud...

Tööprotsessiga mitte seotud isikud 
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Hooldusinsenerid, transporditöölised…

Potentsiaalne mikrobioloogiline oht:
• Liikumine erinevate ruumide vahel
• Otsesene kokkupuude seadmetega või 

pakkematerjalidega
• Riietus saastunud, eriti kindad
• Tööriistad saastunud

Kaitseriietus
Instrueerimine 
- Vältida  kontakti toorme ja toodanguga 
- Ei jäta võõrkehasid (tööriistad jm) liini peale / lähedusse

Personali hügieen 

Sage ja korralik kätepesu  ja 
järgnev desinfektsioon. 
Vastavalt juhendile 

• enne töö alustamist,
• töötamise ajal,
• pärast tööprotsessi lõppu,
• pärast tualetis käimist,
• enne ja pärast söömist,
• enne ja pärast puhkepausi puhkeruumis,
• pärast musta materjali nt prügi puudutamist

23

24



27.10.2020

13

Zapka et al., 2011

Valige teine disain
Täitepakiga dosaatorid vs lahtised dosaatorid

Kui lahtine seebidosaator on saastunud, ei leevenda
probleemi selle puhastamine ja pesemine. 
Probleem kordub paari nädala pärast

Kätepesuvahendid

Lahtine vedelseebi dosaator
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+ Hügieeniline kätekuivatusvahend

NB! Kätepesu WC vs tootmisruum

Peale toore kana 
käsitsemist

Peale nõudepesu-
lapi puutumist 

Peale tualettruumi 
kasutamist

Peale 
lihalõikelaua 
puhastamist
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Väikevahendid: 
kulbid, ämbrid jt, noad, restid, 
juustuvõrgud, lõikelauad jne

• Töövahenditel on kindel koht 
• Pärast kasutust pesta ja asetada ettenähtud kohta 
• Vahendite pesemiseks ja hoidmiseks on erinevad 

ruumid

• Samade seadmete / pindade kasutamine nii toorme
kui toodangu käitlemiseks
• nt Pumba kasutamine toorpiima ja seejärel jogurti jaoks

• nt Vaniljekreemi käitlemine koogitaginaga samal 
tööpinnal 

• “Uus” seade

• Viilutamine / riivimine

• Maitseained!

Ristsaastumine

• Suurenenud tootmismaht / nomenklatuur
→ Lühenenud pesuajad

• CIP vee korduvkasutamine
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Pesutarvikud

Käsnad, nuustikud, lapid, harjad, 

Kraanikausid

Toidujäätmed, niiskus, soojus
= ideaalne tingimus mikroobide arenguks

Kokkupuude käitleja kätega → ristsaastumine

Syguła-Cholewińska et al 2014 

Peale puuvillase
nõudepesulapi loputamist

40oC vees
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• Limakihiga ümbritsetud mikroorganismide kooslus, 

• tekib piirpindadele

(vesi vs tahke, õli vs tahke, õli vs vesi...)

• 85…96% biokilest koosneb veest, kuivadel pindadel ca 
2…5%

Biokile / katt
/bakteriaalne saastelima

Biokirme ... 

Biokile – mikroobi ellujäämisstrateegia

Biokile fosiilid: 3,2 miljardit aastat tagasi

Kaitse:  biokile moodustumine stressireaktsioonina

Kolonisatsioon: 

soodsamad eultingimused
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• Enamik mikroorganisme elab biokilede koosseisus

• Biokile võib koosneda erinevatest mikroobiliikidest

• Biokilet moodustavad nii patogeenid kui saprofüüdid

Kõik tuntumad toidupatogeenid  oskavad biokilet moodustada:
Bacillus cereus, 
Staph. aureus, 
Listeria monocytogenes, 
Mycobacterium paratuberculosis,
Clostridium perfringens, 
Escherichia coli O157:H7, 
Salmonella Typhimurium, 
Yersinia enterocolitica
Campylobacter jejuni, 

Tekib kõikidele niisketele kehapindadele

Tervise  vaatepunktist
• “Heade” mikroobidega koloniseerumine
• Biokile võib olla infektsiooni allikas 

• hambakatt 
• haiglainfektsioonid: patogeenide kinnitumine 

kateetritele jm implantaatidele

Elu-olu vaatepunktist tüütu / potentsiaalselt ohtlik 

Biokile inimese  vaatepunktist   
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Teatud toidutoodete valmistamisel oluline:
- Maitse, proteolüüsi soodustamine (nt Limburger; õitsva
koorikuga juustud: Tomme jt)

• Mõjutab  negatiivselt tehnilisi näitajaid, 
Nt   pöördosmoosi membraanidel vähendab läbiimbuva vee hulka, suurendab 
elektrikulusid, lühendab membraani kasutusiga

• ummistused
• Saastab tootmisliine
• Negatiivne mõju toidutoote kvaliteedile 
• Toiduohutusele 

• Toidumürgituse puhangud sageli seotud biokilega

Tööstuse vaatepunktist 

Faas

1 Planktooniliste rakkude 

esmane, pöörduv 

kinnitumine

rakud log–faasis, Van der 

Waalsi jõudude ületamine

kestab sekundeid

2 Pöördumatu kinnitumine kestab minuteid
3 Küpsemine I mikrokolooniate 

moodustumine

kestab tunde/päevi

4 Küpsemine II struktuuride 

moodustumine, kanalid 

toitainete liikumiseks

kestab tunde/päevi

5 Rakkude vabanemine kestab päevi ja kuid

Biokile areng
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Erinevate bakteriliikide seondumisjärjestus mõjutab
biokile koostist.

Initsiaatormikroobid
• Esmaselt seonduv populatsioon võib muuta pinna 

omadusi, 
• Hilisemad tulijad saavad kinnituda, agregatsioon

• suureneb biokile stabiilsus 

Kriitiline mass = 
„Biokile programmi” aktiveerimine

- suure hulga geenide ekspressioon.

Quorum sensing

Infovahetus bakterite vahel

Mikroobide suhtlemine signaalmolekulide  abil, 

tegevuse koordineerimine (kinnitumine, limakapsli teke, 

biokile küpsemine ja levimine, stressivastus, jm)

Gram-negatiivsetel  ja Gram –positiivsetel erinevad 

signaalmolekulid
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Quorum sensing  põhjustatud  mikroobirakkude 
“altruistlik” surm ja autolüüs. 

Rakuväline DNA  
Aitab teistel mikroobidel pinnale kinnituda

Ainevahetuse  kooridneerimine koloonias olevate 
mikroobirakkude vahel, kooslus käitub nagu hulkrakne 
organism.

“Sotsiomikrobiloogia”,  teadus, mis uurib
hulgakäitumist mikroobikommuunis

Geneetilise materjali 
vahetamine, 
(horisontaalne
geeniülekanne)

sh
virulentsusfaktorid
antibiootikumresistentsus
jm

Kuidas biokilest tootesse
sattunud mikroob käitub?
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Kui palju mikroobe võib olla biokiles?

„kohev, heas toonuses“ mitmekihiline biokile: 

108 PMÜ/cm2

keskmine: 101- 105 PMÜ/cm2

Kas biokile maatriks  on alati sama koostisega?

Sama mikroobiliik ehitab biokile üles erinevalt, 

sõltuvalt saada olevatest toitainetest ja tingimustest

Toitained: 

Orgaaniliste molekulidega kaetud pind soodustab
mikroobide kinnitumist ja biokilet

Salmonella eelistab toitaineterikast keskkonda, listeeria 
toitainetevaest
Stafülokokk moodustab biokile meelsamini soola ja suhkru 
juureolekul

Biokile moodustumist mõjutavad faktorid

Halvasti ühendatud tootmisliinid + vilets hügieen
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Biokile on võimeline tekkima kõikidele pidadele

Toiduga kontaktis olevate pindade omadused (karedus, 

puhastatavus, desinfitseeritavus, pinnalaeng, 

hüdrofoobsus, kulumiskindlus)

Nt Salmonella ja  Listeria eelistavad hüdrofoobsemat (teflon)

Kulunud pinnad, kriiimud, keermed, praod

Marchand et al., 2012 Comprehensive 
Reviews in Food Science and Food Safety

Temperatuur:  mõjutab mikroobiraku pinna 
struktuure
Nt C. jejuni elujõulisem  biokiles 12o ja 23...32oC 
juures

Aeg  
nt Campylobacter suudab biokile moodustada 2 
päevaga

Kombinatsioon eelmistest:
nt Listeeria  eelistus klaaspinna suhtes +4o, 12o ja 22oC juures 

teras ja klaas  +37oC juures
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Biokile:
vastupidav vesikeskkonnas, 

ei karda  UV, kuivamist, desinfektante 

Biokile vastu võitlemise peamine
strateegia -

ennetamine, mitte ravimine

• Füüsiliselt puhas pind on vaba nähtavast mustusest
• Keemiliselt puhas pind on vaba 

• nähtavast mustusest ja 
• desoaine jääkidest 

• Steriilne pind on vaba 
• mustusest, 
• mikroobide vegetatiivsetset rakkudest eostest
• mikroobide ensüümisest

• Mikrobioloogiliselt puhas: pind on vaba  elusatest 
mikroobidest

Sanitatsioon 
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Pinna puhtuse kiirhindamine 
- visuaalselt (nähtava mustuse olemasolu), 

Vaatlus loomulikus /kunstlikus / UV valguses

- taktiilselt (kompimine: pinna rasvasus, jääkide 
esinemine) 

kraapimine spaatli vm abil, puhta lapiga, paberiga

- olfaktioorselt (ebameeldivate lõhnade olemasolu)

Pilk petab: visuaalne hindamine jätab mulje, et see on 
puhas, kui seda tegelikult pole

• Bioluminestsents tekib ensüüm lutsiferiini 
reageerimisel hapnikuga. 

• Reaktsiooniks vajalik energia saadakse ATP-st

ATP + lutsiferiin/lutsiferaas → AMP + PP + helendus

• Bioluminestsents on iseloomulik nii mikroobidele kui ka 
toidujäätmetele, 

Sinine valgus 
või ATP bioluminestsentsanalüüs
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• Probleemsete kohtade kiirtuvastus 
• Kinnitus pindade puhtuse kohta in situ  
• Tuvastab orgaanilist päritolu (k.a nähtamatu) 

mustust sh desinfitseeritud pindadel
• Tulemus sõltub pinna saastumise olemusest
• Tulemused  ei korrelleeru alati mikrobioloogilise 

analüüs tulemustega 

ATP 
bioluminestsentsanalüüs

Desoaine ei toimi ühtlaselt

- lima (EPS)  aeglustab desoaine diffundeerumist
(60...80%)

Takenaka et al., 2016

Juba moodustunud  biokile raskendab pinna 

puhastamist 
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Oluline on sobivate meetodite valik
eksopolüsahhariidse maatriksi mehaaniliseks ja
keemiliseks lõhkumiseks ja eemaldamiseks

Valitakse sõltuvalt
-töödeldava toidu tüübist,
-tekkiva mustuse olemusest,
-puhastatavate pindade omadustest

Efektiivne puhastusprotseduur:

Biokile mehaaniline lõhkumine 
- tagab desoainele ligipääsu biokile sügavamatsesse  

kihtidesse
- Agressiivne küürimine

→pinna edasine kulumine
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Käsitsi puhastamine lappide , moppide, harjade, jms
abil. 
• Kasutatav aladel, mida on muude meetoditega

keeruline puhastada
• Puhastamise tõhususe tagamiseks peab meetod

olema selgelt määratletud ja töötajad koolitatud

Ringpesu süsteemi – CIP (cleaning in place)

Puhastamistulemust mõjutavad tegurid: 
• Temperatuur
• Pesuaine kogus
• Mehaaniline mõju
• Aeg

Mehaaniline pesu kõrgematel temperatuuridel 
1. nõuab nühkimiseks vähem füüsilist jõudu
2. vigastab biokiles olevaid mikroobirakke

NB! Ainult biokile lõhkumine 
• vabastab 90% mikroobidest, 
• viib need planktoonilisse vormi ja
• võimaldab uue biokile teket mujal 

Aga:  planktoonilises vormis mikroobirakud on desoaine 
suhtes tundlikumad!
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Efektiivseks desinfitseerimiseks on 
puhastusprotseduur kohustuslik 

- vastasel juhul võivad jäägid desoaine inaktiveerida 

Desoained kogustes, mis mõjuvad planktoonilises vormis 
mikroobile surmavalt, 
- vajavad sama liigi  arvukuse vähendamiseks biokiles 

100 ...>1000 x doose 
- oluliselt pikemat mõjuaega

Tõhusus  madalam, ellujääjad tugevamad

Bakterid on kiired kohanejad

Korduv stress (nt subletaalne temperatuur,  desoaine 
alakontsentratsioonid)  suurendab vastupidavust 
järgnevale samale stressile 

- aitab paremini taluda erinevaid stresse (nt füüsiline  ja 
keemiline stress)

→Mikroobiraku ja spooride ainevahetuse 
ümberkõlastamine

Stressivastus

Tulemuseks on ettevõttespetsiifilised tüved
Biokile ebatõhus keemiline mõjutamine 

→ uus ja „parem“ biokile
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Desinfektsioonivahendi subletaalse 
kontsentratsiooni korral 

Resistentsuse tekke oht antimikroobsete ainete 
suhtes 
- stressi tingimustes suurenevad spontaansed 

mutatsioonid, 
- resistentsusgeenide  ülekanne

Suurem desoaine kontsentratsioon / pikem  mõjuaeg

→ tõhusam hävitamine 

→ suurem keskkonnakahju

Mida teha? 

Konsulteerige pesu- ja desoainete 
edasimüüjatega oma ettevõttele kõige sobilikuma 
lahenduse leidmiseks
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https://toiduteave.ee

Indikaatormikroobid

Tootmiskeskkonna hügieeniseisundi ja sellega
seonduva toidu mikrobioloogilise kvaliteedi
hindamiseks

• Enterobakterid

• Coli-laadsed

• Escherichia coli (E. coli) 

• Pärm- ja hallitusseened

• Aeroobsed mikroorganismid

• Pseudomonas spp

• Bacillus spp.
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Tööstuse-põhised biokile moodustajad 

Seotud konkreetsele toidule /toormele iseloomuliku
mikrobiootaga. 

Termotolerantsed mikroobid toormes
• läbivad toodete valmistamisel vajaliku termilise 

töötluse (nt jäävad pastöriseerimisel 
eluvõimelisteks)

• paljunevad biokiles
• jõuavad valmistootesse 

• mõjutades negatiivselt selle kvaliteeti  kuni  riknemiseni

Sageli termotolerantsed mikroobid 

• Sõltuvalt nende füsioloogilistest omadustest saab
termotolerantseid jaotada järgmistesse kategooriatesse:

• termofiilsed termotolerandid (kasv temperatuuril 
40–60 °C; optimum 50–55 °C)

• mesofiilsed termotolerandid (kasv 5–50 °C, 
optimum  ~30 °C)

• psührofiilsed termotolerandid võivad kasvada alates 
külmumistemperatuurist kuni temperatuurini 25 °C
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• Pastöriseerimise-järgseks saasteallikaks on 
tööstuse-omased tüved 

• Liigiline mitemekesisus suurem kui toorainest 
tuleneval saastusel

• Tekivad konkreetsele tööstusele omased tüved

Bacillus spp

Bacillus spp omab EL-s QPS staatust

• v.a Bacillus cereus grupp

Bacillus cereus grupp

• Mitu erinevat liiki

• sh B. anthracis
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Bacillus spp

• Gram-positiivsed aeroobsed / fakultatiivselt
anaeroobsed,  endospoore moodustavad
pulkbakterid

• Reservuaar -

• pinnas, taimed

• Võimelised kasvama väga laias temperatuuri-
vahemikus: 1oC….70oC

Bacillus spp

Biokeemiliselt aktiivsed, 

Lai spekter ensüüme – proteinaasid, lipaasid, amülaasid,  
fosfolipaasid, 

Toodete kvaliteedi mõjutajad:

• Lima, gaas, maitse muutused
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Mitmed Bacillus spp liigid on 

Oportunistlikud patogeenid 

Suudavad toota toksiine
• Termostabiilne (oksendamisega toidumürgistus), 
• Termolabiilsed toksiiinid

Nakatutakse: lai spekter toiduaineid (sh liha  ja taimsed)
Piisav doos: 103 PMÜ /g, ml

TOIDU SÄILIMISAJA MÄÄRAMINE
II OSA

Mikrobioloogilised  näitajad toidugruppide kohta 

https://toiduteave.ee
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Näide

Tänan tähelepanu eest!
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