
Vilma Tatar

lektor

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
õppetool

07.02.2023

Puhastamine ja 

desinfitseerimine 

toidukäitlemisettevõttes



Sissejuhatus

• Kõik toiduga kokkupuutuvad vahendid, inventar ja seadmed

peavad olema tõhusalt puhastatud ja vajaduse korral 

desinfitseeritud. Puhastamine ja desinfitseerimine peab 

toimuma piisava sagedusega, et vältida toidu mistahes 

saastumise riski (EÜ määrus nr. 852/2004).

• Hügieeni tagamisel on oluline tähelepanu pöörata kogu 

sanitatsioonile toiduainetööstuses. Selle all mõeldakse üldist 

koristamist, töökoha korrashoidu, ruumide, pindade 

puhastamist ja desinfitseerimist, nende tegevuste läbiviimise

meetodeid, tulemuste analüüsi ning dokumenteerimist. 

• Toidukäitlemisettevõttel on kohustus koostada puhastus- ja 

desinfitseerimiskava ning sellest juhinduda. 

https://estko.e

e/tootekatego

oria/koristusta

rvikud/page/5/
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Nendes peab olema kirjas: 

 alad, varustus ja töövahendid, mida peab puhastama ja desinfitseerima;

 milliseid puhastusvahendeid kasutatakse;

 puhastamise ja desinfitseerimise meetod ja sagedus;

 konkreetsete toimingute eest vastutajad;

 järelevalve- ja verifitseerimistoimingud.

Toidukäitlejad peavad tagama, et kõik ettevõtte osad on nõuetekohaselt puhtad, sealhulgas peab 

nendes kavades olema ette nähtud ka puhastusvahendite puhastamine. 

Üksuse juht või selleks volitatud

isik:

 korraldab puhastustööde

teostamise vastavalt

puhastusplaanile

 vastutab puhastusvahendite

vastavuse ja sobivuse eest

toidukäitlemise ettevõtte nõuetele

 tagab puhastusvahendite, 

materjalide eraldi hoiustamise ruumi

korrasoleku ja ligipääsetavuse

 kontrollib …. x nädalas

puhastusplaani toimivust (kuidas?)

Puhastus- ja desinfitseerimisplaan
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80 % mustusest kantakse 

siseruumidesse väliskeskkonnast 

(toorainega kingade, riiete, autorataste, 

pakendite, kaubaga)

20 % mustusest on tingitud 

inimtegevusest (toidupuru, töötlemine)

Mustus???

Mustus on vales kohas asetsev aine, mis

halvendab pinna välisilmet, kvaliteeti, 

ohutust ja hügieenilisust

valgud mineraalid rasv

Puhastatav pind

Väliskeskkonnast mustuse siseruumidesse 

kandumise vältimiseks tuleks planeerida ettevõttes:

• võimalikult suur varikatus

• tuulekoja matid

• porimatid

• desovannid

Dairy Processing Handbook Füüsikaline puhtus – kõik silmaga nähtav 
mustus puhastatavalt pinnalt eemaldatud
Keemiline puhtus – lisaks on eemaldatud ka 
aroomi ja lõhna muutvad ained
Bakterioloogiline puhtus – saavutatakse 
peale pindade desinfitseerimist
Steriilne puhtus – saavutatakse peale pindade
steriliseerimist

!

https://puhastajakau

bamaja.ee/toode/no

mad-aqua-plus-

4500-porivaip-must-

60x90-cm/

Satub pinnale:

 laskudes – tolm, kuivainete peened osad

 otsene kontakt teise pinnaga – kokkupuude

toiduga,  jalanõu, rehvi jäljed põrandal, 

sõrmejäljed ukselingil
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Mustuse kinnitumine pinnale

 Rasva abil – tolmud, nõgi, liiv võib 
seguneda rasvaga, mis omakorda seob 
pinnaga;

 Vee abil – poorsed materjalid imavad 
endasse vett või rasva, nendega koos 
ka mustus (töötlemata puitpind);

 Staatilise elektri abil – kuivalt pühkides 
annab pinnale elektrit juurde ja mustus 
kinnitub veelgi paremini

Ettevõttes võib olla tegemist:

 lahtise mustusega, mida  on võimalik eemaldada 

lihtsate meetoditega (prügi, tolm, kuiv ja märg lahtine 

mustus) ja

 kinnistunud mustusega, mille eemaldamiseks tuleb 

kasutada spetsiaalseid vahendeid ja keemilisi aineid 

(erinevad plekid, pindadele kleepunud või kuivanud 

mustus)
Mustuse iseloom ja vees lahustuvus

Mustust tuleks hinnata:

 Määrdumisastme järgi

 Mustuse tüübi järgi

 Mustuse kinnitumise järgi

 Mustuse iseloomu ja vees lahustuvuse järgi

Dairy Processing Handbook
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Vajalikud puhastusmeetodid ja -vahendid

sõltuvad:

 toidukäitlemisettevõtte iseloomust

 toidu liigist (mustuse liigist)

 puhastamist vajava pinna iseloomust

Kuivpuhastus (käsi- või masin-

tolmuimejad)

Soovitatav kasutada nendes ettevõtetes või 

ruumides, mis tegelevad kuiva või madala 

niiskusesisaldusega toiduainete töötlemisega 

või hoiustamisega (kuivainte hoiuruumid, 

pakendatud toitu käitlevad ettevõtted, 

külmutatud toitu käitlevad ettevõtted jne). 

Tugevate hapete ja leeliste poolt võivad saada 

kahjustatud 

Alumiinium

Ühevärviline teras

Tsink

Vältima peaks tugevate hapete kasutamist 

betoonpõrandatel ja kahhelseinte betoonsegu 

kohtades

Puhastusmeetodid

 Käsipesu

 Vahupesu

 Survepesu

 CIP pesu (cleaning in place)

 Pihustuspesu (väikesed pinnad, 

transportöörid….)

https://www.puhastusimport.ee/e

t/koristustarvikud/vahupesususte

emid

Vahu toime
 nakkub pinnaga, püsib kauem pinnal

 võimaldab töödelda raskesti

ligipääsetavaid pindu

 turvaline - tekib vähem aerosooli
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Kasutatakse erinevaid pesuaineid

 Aluselised pH 8 -14 

eemaldab rasvad, valgud

 Happelised pH 2 – 6

eemaldab mineraalid, setted

 Neutraalsed pH 6 - 8

pesutoime saavutatakse

pindaktiivsete ainetega
Pesemise ja desinfitseerimise  

operatsioonide järjekord (CIP pesu)

35-40

˚C

70-75

˚C

70-75

˚C

60-65

˚C

60-65

˚C

20-30

˚C

Vesi

Aluseline 

pesuaine ja vesi Vesi Vesi

Happeline 

pesuaine ja vesi

Desinfitseeriv 

lahus, kuum vesi 

või aur

Toote-

jäägid

Pesuaine 

jäägid

Mineraalid Pesuaine 

jäägid

MikroobidRasv ja 

valk

Loputus Aluseline pesu Loputus Happeline pesu Loputus
Desinfitseerimine, 

lõpploputus

tugevalt happeline nõrgalt happeline tugevalt aluselinenõrgalt aluseline

pH neutraalne

Ükskõik  millist pinda või 

töövahendit puhastatakse, 

tegevuste järjekord on sama

Operatsioonide kestust ja 

temperatuuri mõjutab

 puhastamise meetod (käsitsi- või 

automaatpesu, CIP pesu)

 puhastusaine valik (selle koostis)
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Pesemistulemust mõjutavad tegurid

Vesi - kõige vajalikum, kuid ainult 
veest ei piisa

Pesuaine ja selle kontsentratsioon-
õige kogus!!!!

Mehhaaniline mõju- kasutada survet 
mustusele

Aeg – kui aega ei ole, siis puhtaks ei 
saa

Temperatuur – sõltub meetodist, rasva 
eemaldamiseks vähemalt 40°С

Järgige alati pesuaine tootja poolt 

antud kasutusjuhendit ja toimige selle 

järgi

https://www.youtube.com/watch?v=ut5SyS3

Ka1Q

https://www.youtube.com/watch?v=C_1lMjY

Lu0I 8

Näiteks

Kasutusjuhend (Kiilto Grill)

Tavapuhastamisel kantakse toodet 

lahjendamata kujul jahutatud pindadele 

(temperatuuril kuni +40 °C). Toote 

maksimaalne lubatud toimimisaeg on 15 min.

Seejärel pühitakse pind puhtaks ja mustus 

eemaldatakse paberrätikuga……. 



Vesi

Tähtsaim puhastusaine ja selle koostisosa. 

Funktsioon:

 niisutab pinnad

 hajutab ja kannab üle mustust

 eemaldab mustuse

 kannab ja juhib soojusenergiat

 lahustab pesuainet

 loputab mustuse ja pesuaine pinnalt

VEE KVALITEET!!!!

Pesu sisukohalt on vee tähtsamad

omadused:

 puhtus (füüsikaline, keemiline, 

mikrobioloogiline)

 karedus

 rauasisaldus

Piisav kogus loputamiseks!

H2O

Pehme vesi on puhastamiseks parim. 

Soolad, mis esinevad karedas vees võivad 

reageerida pesemisvahendi komponentidega 

ja tulemus on pesutoime vähenemine. 
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Pesuainete omadused

 Hea lahustuvus vees

 Võime orgaanilist ainet pinnalt eemaldada

 Hea märgumisvõime

 Võime suuremaid osakesi väiksemateks 

lagundada

 Kergesti eemaldatav

 Võime lahustada välja sadenenud Ca ja Mg 

soolasid

 Võime Ca, Mg soolasid lahuses hoida

 Võimalikult lai temperatuurispekter

Puhastusvahendeid tuleb hoida 

toidust eraldi, selgelt 

identifitseeritavates anumates.

Põhikoostises

Leelised (KOH, NaOH) või 

leeliselise reaktsiooniga soolad 

(Na2CO3) 

RCOOH + KOH = RCOOK + H2O

Happed HNO3, HCl, H3PO4 –

Lahustavad karbonaate ja teisi 

mineraalseid osakesi (piimakivi, 

lihakivi, õllekivi)

3 CaHPO4 Ca3(PO4)2 + H3PO4

Vahutavad vs 

mittevahutavad
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Pindaktiivsed ained ehk tensiidid

 alandavad vee pindpinevust,

 parandavad vee niisutus- ja 

puhastusomadusi

 eemaldavad ja lahustavad mustust,

 takistavad mustusel kinnituda tagasi 

pinnale, hoiavad seda pesuvees

anioonsed – rohkelt vahutavad

kannab negatiivset laengut, näiteks karboksüül-, fosfaat- või 

sulfaatrühm 

eriti hästi eemaldavad need õli

vees võivad need reageerida katioonidega nagu magneesium 

ja kaltsium, mille tulemusena võib pesuaine aktiivsus langeda

katioonsed –

kannab positiivset laengut, mille annavad näiteks 

kvaternaarsed ammooniumühendid

on head desinfitseerivad omadused

mitteioonsed – laeng puudub

head emulgaatorid

samuti eemaldavad osavalt ka rasva ja õli

kuna mitteioonsetel pindaktiivsetel ainetel laeng puudub, siis 

nende aktiivsust ei saa mõjutada vee kareduse ioonid

amfoteersed –nii positiivse kui ka negatiivse laenguga

head dermatoloogilised omadused

nõudepesuvahenditesse lisatakse neid vahu tekitamiseks

Näiteks

Koostis (pesuaine, aluseline)

Mitteioonsed pindaktiivsed ained 5-15%, 

katioonsed pindaktiivsed ained <5%

Näiteks

Koostis (pesuaine, happeline) 

Lämmastikhape <25%, sidrunhape 5-15%, 

amfoteersed pindaktiivsed ained <5%.

1%-lise lahuse pH 1,5
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Pindaktiivse aine toime

vesi vesi+pesuaine

mustus

hüdrofiilne, 

kannab laengut

hüdrofoobne

Head tulemust annab pindaktiivsete

ainete segu, aga

anioonsed ei sobi kokku

katioonsetega, sest toime efekt kaob

Paljude vees lahustuvate ainete molekulid 

on suutelised koonduma lahuse pinnakihti, 

tulemuseks on vee pindpinevuse

(pinnaenergia) vähenemine (piltlikult vee 

„kile“ lõhkumine)

Vee suhtes on pindaktiivseteks aineteks 

alkoholid, karboksüülhapped ja nende 

soolad (sh. seebid), aldehüüdid, ketoonid, 

eetrid, valkained jne. 
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Vee karedust alandavad ained

Kompleksimoodustajad/sekvestrandid seovad vee karedust

põhjustavad soolad (Ca ja Mg soolad) veeslahustuvateks 

kompleksühenditeks.

Seovad ka rauda, mangaani, vaske.

 EDTA, (etüleendiamiintetraatsetaat)

 NTA, (nitrotriatsetaat)

 heptonaadid, glükonaadid

 polüfosfaadid, heksametafosfaat, fosfonaadid

Näiteks

Koostis (pesuaine, happeline) 

Ortofosforhape >30%, mitteioonsed 

pindaktiivseid aineid <5%, fosfonaat <5%

1%-lise lahuse pH 2.

Näiteks

Koostis (pesuaine, aluseline) 

Amfoteersed pindaktiivsed ained < 5%

Mitteioonsed pindaktiivsed ained 5 - 15% 

EDTA < 5%.

Naatriumhüdroksiid 5 - 15%

EDTA molekulil on võime ümbritseda ja 

moodustada koordineeritud 

kovalentseid sidemeid kareda vee 

katioonidega, nagu kaltsium, 

magneesium ja raud.
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Väikeste pindade hügieeniline puhastus
Desinfitseerivate rätikutega on mugav desinfitseerida väikeseid pindasid elu-
ja tööruumides. 85% alkoholiga impregneeritud rätikud sobivad telefonitorude, 
klaviatuuride, käepidemete, ostukärude, kassaaparaatide, laudade ja kõikide 
pindade puhastamiseks, mida puudutab suur hulk inimesi.

Väliskeskkonnas leiduvate tõvestavate ehk 
patogeensete mikroorganismide (ka viiruste) 
hävitamine

 Vesi, vähemalt 82˚C – hävitab küll 
vegetatiivsed mikroobivormid, kuid mitte nende 
spoore

 Füüsikalised vahendid (tuli, keev vesi, aur, 
ultraviolettkiired, kuiv kuum õhk, ultraheli jne.)

 Keemilised vahendid (kloorlubi, kloramiinid, 
fenoolid, mineraalhapped, leelised, etüülalkohol, 
jne.)

DESINFEKTSIOON

 desinfitseerida võib ainult eelnevalt 

puhastatud pindu. 

 keemiliste desinfektantide töölahuste 

optimaalne temperatuur on 20…40 ̊C. 

 desinfektante on soovitav teatud aja tagant 

(näiteks ühe aasta möödudes) vahetada, kuna 

mikroobid kohanevad pikema aja jooksul 

desinfektandis oleva toimeainega ja muutuvad 

resistentseks.

 desinfektantide valikul lähtuda sellest, millised 

mikroobiliigid on antud tootmises 

domineerivad.
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1. Kloori vabastavad ühendid (kloor, kloorlubi, 
kloramiin ja hüpokloritid):

+ tugevatoimeline mikroobide hävitaja

+ temperatuur madal, toimeaeg lühike

+ desinfitseeriv toime aluselises keskkonnas

+ koos ammooniumsooladega toime tugevam

- söövitavad

- orgaaniline mustus seob kloori

- pikal säilitamisel aktiivne kloor laguneb

- vajalik loputus

- kantserogeenid

- happelises kk-s tekib mürgine Cl-gaas
(HClO)!

- hallitusseentele ei mõju kuigi tapvalt

DESINFEKTANDID

Mikroorganismide hävitamisel on 80-90%-line 

osatähtsus puhastamisel ja pesemisel, 10-20% 

desinfitseerimisel

2. Kvaternaarsed ammooniumisoolad – QAC 
(NH4)

+ temperatuuri tõstmine tõhustab toimet

+ pindadele mõjub “pehmelt”

+ toimivad nii aluselises kui happelises

keskkonnas

+ hävitab grammpositiivsed bakterid, 

hallitusseened ja pärmid

+ biolagunevad

- vajab loputamist

- metallpindadelt eraldub halvasti (lasta mitte

kuivada)

Näiteks

Koostis (aluseline desinfitseeriv pesuaine)

>30% naatriumhüpoklorit (aktiivkloori sisaldus 3,5%),

<5 % kaaliumhüdroksiid, 5-15 % mitteioonsed tensiidid, 

<5 % polüakrülaadid,

<5 % fosfaadid. 

Kasutuslahuse pH 1215



DESINFEKTANDID
4. Leelised NaOH

5. Happed HNO3, H3PO4, HCl

6. Jodofoorid – võrreldavad

klooriühenditega

7. Alkoholid 70…80% (etanool, propanool, 

isopropanool)

+ bakteritsiidse, fungitsiidse ja viiruste vastase

toimega

- põhjustab tugevat silmade ärritust

- ei sobi kasutamiseks akrüülklaasile ja 

alkohollahustuvale lakile.

8. Osoon – sobib õhu desinfitseerimiseks

+ tugev toime mikroorganismidele

+ neutraliseerib lõhnasid

+ tänu gaasilisele olekule desinfitseerib

raskestiligipääsetavad kohad

- mürgine gaas

9. Bioloogilised vahendid – mikroobid, ensüümid

3. Oksüdeerivad ühendid, H2O2; C2H4O3

+ tugev bakteritsiidne toime, ka biokilele
+ antiviiruslik
+ lai mikroobivastane toimespekter, sh
hallitusseentele
+ on efektiivsem happelises keskkonnas

+ ei vaja loputamist, laguneb H2O + O2

õhuhapniku toimel poole tunni
jooksul
+ toimib madalal temperatuuril
- ebastabiilne
- söövitav nahale ja limaskestadele
- pikem kontakt
Erilised ettevaatusabinõud!

Näiteks

Koostis (desinfektant)

Peräädikhape 5 % 

Vesinikperoksiid 25 %

Näiteks

Koostis (desinfektant)

Sisaldab 75% alkoholi
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DESINFEKTANTIDE toimespekter

Toimeaine gram-

pos.

bakterid

gram-

neg.

bakterid

myco-

bacterium

pärmid hallitused viirused spoorid

fenoolid + + +/- + +/- +/- -

alkoholid + + + + + + -

kvaternaarsed

ammooniumi

ühendid, QAC
+ +/- - + +/- - -

vesinikperoksiid,

sh peräädikhape
+ + +/- +/- +/- +/- -

kloriidid,

hüpokloritid
+ + + + + + +

jodofoorid + + + + + + +

aldehüüdid + + + + +/- +/- +/-

(Heinz, Hautzinger, 2007) 17



Listeria monocytogenes

mikroobi ellujäämise 

strateegia, stabiilsem 

elukeskkond kui vabalt 

ujuval üksikul mikroobirakul

Aleksei Nelovkov Kus ta pesitseb?

 Listeeriad satuvad 

ettevõttesse:

◦ toorainega

◦ töötajate riiete ja 

jalanõudega

◦ kartongi, aluste, taaraga

 Ettevõttes pesitsevad 

listeeriad:

◦ põrandatel ja trappides

◦ jäätmete nõudel

◦ seadmetel (viilutajad,

transportöörid jne)

◦ igal pinnal, mida korralikult 

ei pesta ega desinfitseerita
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Raskesti puhastatavad 

seadmed ja inventar

http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/uk137.pdf

Listeria monocytogenes 
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Puhastamiseks ja 

desinfitseerimiseks kasutatav 

inventar on vastava märgistusega

NB!

Säilita pesu- ja desovahendid alati 

originaalpakendis, et vältida ekslikku 

kasutamist

Töölahuste valmistamise juhendid nähtaval 

ja sildistatud

Puhastamise vahendid hoitakse pärast 

kasutamist eraldi ruumis, kus on 

küllaldane ventilatsioon

Mõtle, millist puhastusvahendit, -

tarvikut sul tarvis läheb?

 harjad (käsi- või põrandaharjad)

 puhastuslapid

 mopid

 ämber

 pihustid

 vee kaabitsad

 majapidamispaber

 tolmuimeja

 koristusmasin
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AITÄH 

KUULAMAST!
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