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1 Johdanto 

 

Salmonella on maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä elintarvikevälitteisistä 

taudinaiheuttajista (teoksessa Graziani ym. 2017). Arviolta noin 94 miljoonaa ihmistä 

maailmassa sairastuu salmonellan aiheuttamaan tautiin eli salmonelloosiin vuosittain. 

Näistä noin 80 miljoonaa sairastumista on arvioitu olevan elintarvikkeista peräisin 

(Majowicz ym. 2010). Salmonelloosi on  Euroopan toiseksi yleisin bakteerizoonoosi eli 

eläimistä ihmisiin tarttuva tauti, ja salmonella merkittävin yksittäinen elintarvike- tai 

vesivälitteisten taudinpurkausten aiheuttaja (EFSA ja ECDC 2019).  Ihmisten 

salmonellatartunnoilla on myös suuret kansantaloudelliset vaikutukset. EFSAn arvion 

mukaan niistä aiheutuu vuosittain EU:ssa yli kolmen miljardin euron kulut (EFSA 2021).  

 

Viime vuosina raportoitujen tautitapausten määrä on pysynyt suunnilleen samana. 

Esimerkiksi vuonna 2019 salmonelloosi todettiin lähes 88 000 EU-kansalaisella (EFSA 

ja ECDC 2021). Kuitenkin Suomessa salmonellatartuntojen määrä on lähtenyt laskuun 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tapausten määräksi ilmoitettiin 1182 tartuntaa 

vuonna 2019, mikä oli noin 300 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin (THL 2021a). 

Suurin osa suomalaisten tartunnoista on peräisin ulkomaanmatkoilta (EFSA ja ECDC 

2019). Oletetaan, että salmonelloosien määrän pysyminen EU:ssa samanlaisena tai 

laskusuuntaisena voi olla tulosta onnistuneesta salmonellan valvontaohjelmasta 

siipikarjalla (teoksessa Rabsch ym. 2015) 

 

Kypsentämättömät kasvikset ovat merkittävä ruokamyrkytysepidemioiden lähde (Duffy 

ym. 2005). Ruokamyrkytysepidemioiden lähteitä on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa. 

Vuosina 1973–1997 tilastoiduista kasvisperäisistä ruokamyrkytysepidemioista 60 % oli 

bakteerien aiheuttamia. Salmonella oli aiheuttajabakteerina 48 % tapauksista, mikä tekee 

siitä yleisimmän bakteerilajin näissä epidemioissa. Suurin osa näistä salmonellooseista 

oli peräisin syödystä salaatista, iduista ja meloneista (katsauksessa Sivapalansingam 

2004). Kasvisten salmonellakontaminaatio on ulosteperäistä: saastuminen johtuu joko 

saastuneiden lannoitteiden tai kasteluveden käytöstä, tai sadonkorjuun jälkeisestä 

kasvisten käsittelystä likaisin käsin tai välinein (Doyle 1990).   
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Nykyään määrällisesti eniten kasvisperäisiä ruokamyrkytyksiä aiheuttaa bakteerien 

sijaan norovirus. Se aiheutti aikavälillä 2004–2012 noin puolet epidemioista sekä 

Yhdysvalloissa että EU:ssa. Yhdysvalloissa tapaukset liittyivät yleensä salaattiin ja 

EU:ssa vadelmiin. Norovirusperäisten epidemioiden määrän kasvu saattaa johtua niiden 

aiempaa paremmasta diagnosoinnista. Noroviruksen jälkeen yleisin taudinaiheuttaja oli 

kuitenkin edelleen Salmonella (Callejón ym. 2015). Kasviksiin liitettyjen 

salmonellaepidemioiden määrät ovat nykyisin kasvussa, vaikka muuten 

elintarvikeperäisten salmonelloosien määrät ovatkin laskeneet. Määrän kasvu on 

herättänyt viime vuosina kiinnostusta tutkimuskentällä (Cooley ym. 2003).  

 

Yksi potentiaalinen syy määrän kasvulle on salmonellan kyky lisääntyä kasviksissa joko 

niiden pinnalla tai sisäosissa (Cooley ym. 2003). Ihmispatogeeneillä on erityinen keino 

kontaminoida kasvistuote tunkeutumalla kasvin sisäosiin, jossa ne pysyttelevät 

desinfektio- ja pesuaineiden ulottumattomissa. Tätä kykyä kutsutaan internalisaatioksi. 

Salmonella voi internalisoitua useisiin eri kasviksiin, mutta tehokkuus riippuu kasvilajista 

(Golberg ym. 2011). 

 

Internalisaatioon vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja sitä kautta internalisaation 

ehkäisykeinojen lisääminen ovat tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, koska nykyiset 

dekontaminaatiomenetelmät eivät ole riittäviä (Golberg ym. 2011). Parempia menetelmiä 

ongelman hallintaan ja ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan kasvisperäisten taudinpurkausten 

lisääntyessä, koska kasvistuotteet voivat kontaminoitua missä tahansa 

tuotannonvaiheessa. Jotta taudinpurkauksia ja kontaminaatioita voidaan vähentää 

maailmanlaajuisesti, tarvitaan enemmän tietoa asiaan vaikuttavista tekijöistä ja parhaista 

toimintatavoista (Callejón ym. 2015). 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa kootaan yhteen tuloksia, joita tutkimukset Salmonellan 

internalisaatiosta kasviksiin ovat tuottaneet viimeisten vuosien aikana. Tässä työssä 

perehdytään myös Salmonellan internalisaation reitteihin ja internalisaatioon vaikuttaviin 

tekijöihin. Lisäksi työssä käsitellään Salmonellan elinkyvyn säilymistä kasviksissa ja sen 

muodostamaa uhkaa elintarviketurvallisuudelle.  Työssä tarkastellaan myös lyhyesti 

menetelmiä, joilla bakteerien internalisaatiota kasviksissa voidaan tutkia. Lopuksi 

esitellään keinoja, joilla internalisaatiota voidaan estää, ja pohditaan, mitä tutkimuksia 

aiheesta tarvittaisiin tulevaisuudessa. 
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2 Salmonella ja infektiot ihmisillä 
 

 

2.1. Yleistietoa salmonellasta  

 

Salmonella on itiöitä muodostamaton gramnegatiivinen sauvabakteeri (teoksessa Rabsch 

ym. 2015), joka kuuluu Enterobacteriaceae-heimoon (teoksessa Graziani ym. 2017). 

Salmonella on mesofiili  (teoksessa Korkeala 2007) eli bakteeri, joka kasvaa parhaiten 

35-37 C lämpötilassa (teoksessa Graziani ym. 2017). Se lisääntyy parhaiten kosteassa 

korkean vesiaktiivisuuden ympäristössä ja säilyy elävänä myös kuivemmissa oloissa. 

Salmonella kuolee yleensä lämpötilan ylittäessä 70 C. Se sietää suurtakin happamuuden 

vaihtelua, mutta optimaalisin pH-alue sen kasvulle on 6,5-7,5 (teoksessa Graziani ym. 

2017).  

 

Salmonella-suvussa on kaksi lajia: Salmonella enterica ja Salmonella bongori. 

S. entericalla on lisäksi kuusi alalajia (teoksessa Graziani ym. 2017). Salmonellan alalajit 

jaetaan edelleen bakteerin flagellan, lipopolysakkaridin ja kapselin antigeenien mukaan 

yli 2600 serotyyppiin (teoksessa Sanderson ja Nair 2013). Kaikki merkittävimmät 

salmonellat ovat S. enterica alalaji enterican serotyyppejä (teoksessa Korkeala 2007) ja 

niitä tunnetaan nykyään yli 1500 erilaista (teoksessa Graziani ym. 2017). Nämä edellä 

mainitut serotyypit aiheuttavat pääosan ihmisten ja tasalämpöisten eläinten 

salmonellainfektioista (teoksessa Graziani ym. 2017). Salmonellan serotyypit kirjoitetaan 

usein sovitusti lyhennettynä. Esimerkiksi Salmonella enterica alalaji enterica serotyyppi 

Typhimurium lyhennetään kirjallisuudessa muotoon Salmonella Typhimurium (Brenner 

ym. 2000). 

 

Salmonella infektoi eläinten ja ihmisten ruoansulatuskanavaa aiheuttaen oireita, mutta 

monet nisäkkäät, sammakkoeläimet, matelijat ja linnut voivat olla myös salmonellan 

oireettomia kantajia (teoksessa Fulford ja Weese 2011). Myös ihminen voi kantaa 

salmonellaa oireettomana (THL 2021b). Salmonellainfektion kehittyminen taudiksi 

riippuu ruoansulatuskanavaan päässeiden bakteerien määrästä (teoksessa Sanderson ja 

Nair 2013). Yleensä infektioannoksen on oltava ihmisellä 105 bakteerisolua serotyypistä 

riippuen. Ravinnon korkea rasvapitoisuus voi alentaa tarvittavaa annosta, koska rasva 

suojaa bakteereita mahahapoilta (Korkeala ja Lindström 2009). Lisäksi taudin 
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kehittymiseen ja taudinkuvaan vaikuttavat isännän perimä, ikä, muut sairaudet, 

immuunijärjestelmä sekä bakteerin perimä, ominaisuudet ja virulenssitekijät (teoksessa 

Sanderson ja Nair 2013). 

 

2.2. Ihmisten salmonellainfektiot 
 

Salmonellan lukuisat serotyypit voidaan jaotella niiden aiheuttaman taudinkuvan 

perusteella isäntälajispesifisiin ja -epäspesifisiin serotyyppeihin (teoksessa Sanderson ja 

Nair 2013). Isäntälajilleen epäspesifiset serotyypit (non-typhoidal Salmonellae, NTS) 

aiheuttavat salmonelloosia eli suolistotulehduksia useille eri lajeille. Taudin oireita ovat 

yleensä kuume, vatsakipu ja lievä tai vakavampioireinen ripuli. Salmonelloosi rajoittuu 

usein itsestään (Velge ym. 2012). Vakavampia systeemitulehduksia esiintyy enintään 

yhdellä kymmenestä (teoksessa Graziani ym. 2017), jolloin tarvitaan usein avuksi neste-  

ja antibioottihoitoa. Vuonna 2019 EU:ssa noin 43 % salmonelloositapauksista vaati 

sairaalahoitoa (EFSA ja ECDC 2021). Salmonelloosi on vakavin pienille lapsille ja 

immuunipuutteisille tai iäkkäille ihmisille (katsauksessa Santos ym. 2009). 

Salmonelloosiin liittyvät kuolemantapaukset ovat kuitenkin harvinaisia: vuonna 2019 

EU:ssa salmonelloosiin kuoli 140 ihmistä (EFSA ja ECDC 2021).  

 

Isäntälajispesifiset serotyypit, esimerkiksi ihmisten lavantautia aiheuttava Salmonella 

Typhi ja pikkulavantautia aiheuttava Salmonella Paratyphi aiheuttavat puolestaan vain 

ihmisille vakavia yleisinfektioita (teoksessa Graziani ym. 2017). Kaikki salmonellan 

serotyypit voivat kuitenkin sairastuttaa ihmisen lajispesifisyydestä riippumatta (teoksessa 

Korkeala 2007). Lajispesifisiä serotyyppejä ei käsitellä tässä kirjallisuuskatsauksessa.  

 

2.3 Tartuntalähteet 
 

Salmonella tarttuu feko-oraalisesti, eli salmonellapitoisen ulosteen kulkeutuessa suun 

kautta elimistöön. Mahalaukun suolahappo vähentää salmonellabakteerien määrää, mutta 

jäljelle jääneet bakteerit kulkeutuvat edelleen suolistoon. Ne vaurioittavat 

suolistoepiteelin M-soluja aiheuttaen taudille tyypilliset suolistoinfektio-oireet (teoksessa 

Graziani ym. 2017). 
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Suurin osa ihmisille tautia aiheuttavista salmonellan serotyypeistä on zoonoottisia. Ne 

voivat siirtyä eläinreservuaarista ihmiseen joko suoraan eläinten ulosteiden välityksellä 

tai epäsuoraan ruoasta, vedestä tai ympäristöstä (teoksessa Graziani ym. 2017). Ihminen 

voi saada salmonellainfektion myös suorasta kontaktista lemmikkiin tai muuhun 

eläimeen, etenkin matelijaan (teoksessa Fulford ja Weese 2011). Salmonella voi tarttua 

myös ihmisestä toiseen puutteellisen käsihygienian vuoksi (katsauksessa Gurtler ym. 

2018).  

 

Suurin osa ihmisten salmonellooseista on kuitenkin peräisin elintarvikkeista. Merkittävin 

riskielintarvike on kananmuna, joka oli aiheuttaja 45,6 %:ssa salmonellaepidemioista 

EU:n alueella (EFSA ja ECDC 2019).  Muita merkittäviä elintarviketartuntalähteitä ovat 

huonosti kypsennetty siipikarjan- ja sianliha ja pastöroimattomat maitotuotteet (EFSA ja 

ECDC 2019). Salmonella voi päätyä eläinperäisiin elintarvikkeisiin joko tuotantoeläimen 

infektoiduttua tai elintarvikkeen saastuessa sen prosessoinnin aikana (ECDC 2013).  

Ihminen tai eläin voi saada tartunnan myös elintarvikkeiden ristisaastumisen kautta, eli 

syömällä elintarviketta, johon mikrobi on siirtynyt suoraan kosketuksella tai välillisesti 

käsien tai välineiden välityksellä (Tuominen ym. 2015). Kasvisperäiset 

salmonellaepidemiat voivat myös olla laajoja ja tavoittaa suuria ihmisjoukkoja 

maailmanlaajuisestikin. Esimerkiksi vuonna 2006 kaksi tomaatteihin liittyvää 

salmonellaepidemiaa kattoivat yhdessä noin 23 % kaikista Yhdysvalloissa raportoiduista 

salmonellatapauksista (katsauksessa Heaton ja Jones 2018). EFSA:n ja ECDC:n raportin 

mukaan vuonna 2018 tutkituista kasvisnäytteistä 0,6 prosenttia oli salmonellapositiivisia 

(EFSA ja ECDC 2019).  

 

 

3 Kasvisten tuotanto  

 

3.1 Kasvikset ja kasvistuotteet 

 

Kasvisten suvun jaottelulle ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kasvitieteellinen jaottelu perustuu 

kasvisten erilaisiin solukkoihin ja elimiin. Tämä on kaikista täsmällisin luokittelukeino 

(teoksessa Radovich 2018). Tästä huolimatta yleensä kasviksiin luetaan kuuluviksi 

omiksi alaryhmikseen vihannekset, marjat ja hedelmät. Vihanneksiin ajatellaan kuuluvan 
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esimerkiksi kaalit, juurekset, salaatit, kurkut, tomaatit, sipulit ja yrtit (Kotimaiset 

kasvikset ry 2021).  

 

Kasvikset voidaan myös jaotella ryhmiin niiden käyttötavan mukaan. Juureksiin 

lasketaan mukaan kasvit, joista syödään maan alla kasvava juuriosa. Vihanneshedelmiä 

ovat esimerkiksi tomaatti, kurkku ja paprika. Näiden siemenet ovat hedelmien tapaan 

syötävän osan sisällä (Kotimaiset kasvikset ry 2021). Lehtivihanneksia ovat puolestaan 

kasvit, joista syödään yleensä sellaisenaan ilman kypsentämistä kasvin lehtiosat 

(teoksessa Radovich 2018). Esimerkiksi salaatit, pinaatti, yrtit ja vuonankaali ovat 

lehtivihanneksia (Kotimaiset kasvikset ry 2021).   

 

Kasvisten anatominen rakenne voidaan erotella varsiin, lehtiin ja juuriin, jotka 

muodostuvat edelleen kolmesta solukkotyypistä. Pintasolukko muodostaa lehtien, 

hedelmien ja muiden maanpinnan yläpuolisten osien pintakerroksen, ja sen tehtävänä on 

suojata kasvin sisäosia. Perussolukko on kasviksen sisällä olevaa erilaisista soluista 

koostuvaa tuki- ja varastosolukkoa, jotka muodostavat tärkkelysvarastoja ja joustavan 

tukirakenteen. Kolmas solukkotyyppi on johtosolukko, joka johtaa veden ja ravinteet 

juurista muualle kasvinosiin (teoksessa Radovich 2018).  

 

Kasviksen rakennetta voidaan jaotella myös toiminallisten osien mukaan. Ilmaraot, 

vesiraot ja solukarvat ovat esimerkkejä kasvisten pintaosissa olevista mikroskooppisista 

toiminnallisista rakenteista. Niiden määrä vaihtelee kasvilajista riippuen. Ilmaraot ovat 

pieniä aukkoja kasvin lehdissä tai varressa, jotka osallistuvat fotosynteesiin eli 

yhteyttämiseen huolehtimalla kaasujenvaihdosta ja veden haihduttamisesta. Näiden 

aukkojen avautuminen ja sulkeutuminen on tarkasti säädeltyä ja niiden toimintaan 

vaikuttavat esimerkiksi valon määrä, kosteus ja hiilidioksidipitoisuus. Säätelystä 

vastaavat muun muassa kasvihormonit ja ilmarakojen ympärillä olevat erikoistuneet 

solut, joiden tehtävänä on tehostaa fotosynteesiä sekä vähentää veden menetystä 

(Kroupitski ym. 2009a). Vesiraot puolestaan ovat ilmarakojen kaltaisia rakenteita, mutta 

niiden avautumiseen eivät vaikuta ympäröivät solut. Vesiraot päästävät pisaroita kasvin 

sisältä lehden pinnalle esimerkiksi aamukasteen aikaan, kun ilmaraot ovat kiinni. 

Solukarvat ovat erilaisia kasvin pintaa suojaavia rakenteita, mutta ne vaurioituvat herkästi 

ja siten altistavat solukon ulkoisille vaaratekijöille (katsauksessa Erickson 2012).   
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Kasvikset ovat tärkeä osa ihmisten ruokavaliota, koska ne sisältävät terveydelle 

elintärkeitä ravintoaineita, esimerkiksi vitamiineja, kuituja ja kivennäisaineita (Keatinge 

ym. 2011). Kasvisten kulutus on lisääntynyt väestön tulotason noustua etenkin korkean 

tulotason maissa. Myös kuluttajien lisääntynyt tietoisuus kasvisten terveellisyydestä ja 

lisääntynyt mainonta ovat johtaneet niiden kulutuksen kasvuun. Lisääntyneellä 

kysynnällä on ollut vaikutuksia myös tarjontaan. Kasvisten tuotantomäärät ovat nousseet, 

vaihtoehtojen määrä on kasvanut ja tuotteiden levinneisyys ja saatavuus on parantunut. 

Kaupoissa on esimerkiksi tarjolla tuotteita, joiden olemassaolosta harva tiesi vielä 20 

vuotta sitten. Lisäksi ulkomailta tuonnin ansiosta erilaisia sesonkituotteita, kuten parsaa 

ja tuoreita marjoja, voi ostaa kaupasta ympäri vuoden. Nykyisin on myös käytössä 

kehittyneempää teknologiaa, jolla kasvisten ja hedelmien laatua voidaan ylläpitää 

pidempään (teoksessa Pollack 2001).  

 

Kuten muutkin elintarvikkeet, myös kasvistuotteet ovat prosessoidumpia kuin 

aikaisemmin. Kuluttajat suosivat aiempaa enemmän ehkä kiireisen elämäntyylin vuoksi 

helposti käytettäviä valmiita tuorekasviksia (teoksessa Pollack 2001). Ne ovat valmiita 

tuotteita, jotka on pesty, kuorittu ja leikattu valmiiksi pakkauksiin (katsauksessa Francis 

ym. 2012). Esimerkkejä tuorekasviksista ovat valmiiksi pilkotut lehtisalaattisekoitukset 

ja babyporkkanat, joiden kulutus on lisääntynyt huomattavasti. Myös pakastettujen 

vihannesten ja hedelmien suosio on kasvanut, koska kuluttajan ei tarvitse itse nähdä 

vaivaa niiden kuorimiseen ja pilkkomiseen (teoksessa Pollack 2001).  

 

Useimmat hedelmät ja kasvikset kulutetaan raakoina. Kontaminoituessaan patogeenisilla 

mikrobeilla sellaisenaan syötävät kasvikset muodostavat siten korkeamman riskin 

ruokamyrkytyksille kuin kypsennettävät elintarvikkeet (Ceuppens ym. 2015). Kasvisten 

kulutuksen lisäännyttyä myös niihin yhdistetyt ruokamyrkytysepidemiat ovat 

lisääntyneet (Callejon ym. 2015). Tietyille alueille on muodostunut isoja 

tuottajakeskittymiä, joiden tuotteiden levikki on laaja-alaista. Tällaisten ympäri 

maailman jaeltujen tuotteiden aiheuttamia taudinpurkauksia on usein hankala selvittää. 

Selvitystyötä vaikeuttavat kasvisten nopea jakelu, lyhyt myyntiaika, heikko jäljitettävyys 

ja tuotteen kuluttaminen kokonaan, mikä vaikeuttaa näytteiden ottamista jälkikäteen. 

Lisäksi epäilys epidemiasta herää usein liian myöhään: usein koko sato on jo ehditty 

korjata ennen kuin tuotteen alkutuotantopaikka paikallistetaan. Epidemioiden 
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selvittämistä helpottaa nykyisin patogeenien alatyypittäminen, mutta selvitystyö vaatii 

edelleen paljon resursseja ja kansainvälistä yhteistyötä (katsauksessa Lynch ym. 2009).  

 

3.2. Alkutuotanto 

 

Kasvisten alkutuotannolla tarkoitetaan kasvisten tuotantoa, kasvatusta, viljelyä ja 

sadonkorjuuta (EY 178/2002 3 artikla). Kasvisten alkutuotantoon luetaan siis mukaan 

koko tuotantoprosessi pellolta, kasvihuoneesta tai puutarhasta pakkaamoon ja 

vähittäismyyntiin. Alkutuotannoksi lasketaan myös alkutuotantopaikalla tehty kasvisten 

peseminen ja pakkaaminen. Kuitenkaan kasvistuotteiden jatkojalostus, esimerkiksi 

kuoriminen tai pakkaaminen eivät kuulu alkutuotantoon piiriin, vaan ne ovat 

elintarvikehuoneistoon liittyvää toimintaa. 

 

Elintarvikelain 23/2006 7 §:n mukaan elintarvikkeina kulutetuista kasviksista ei saa 

koitua ihmisen terveydelle vaaraa. Viranomaiset valvovat alkutuotantoa ja toiminnan 

aloituksesta tulee ilmoittaa. Lisäksi alkutuotantoasetus (MMMa 1368/2011) velvoittaa 

toimijan kirjanpitoon, vedenlaadun selvittämiseen, omavalvonnan kuvaamiseen ja 

tuotteiden tietojen toimittamiseen. Asetus sisältää myös vaatimuksia kasvisten 

luovuttamiseen ja toimittamiseen liittyen. Lisäksi hygieenistä toimintaa säätelevät useat 

kansalliset ja komission hygienia-asetukset. 

  

3.3 Lannoitteet 

 

Kasvisten viljelyssä käytetään usein lannoitteita, joilla halutaan edistää kasvien kasvua 

tai parantaa sadon laatua. Lannoitevalmisteita ovat esimerkiksi orgaaniset ja 

epäorgaaniset lannoitteet, kalkitus- ja maanparannusaineet (Lannoitevalmistelaki 

539/2006 4 §). Organisiin lannoitteisiin kuuluvat eläinperäinen lanta ja liete, 

teurastamojätteet ja jätevesiliete (katsauksessa Heaton ja Jones 2008). Lannalla 

tarkoitetaan muiden tuotantoeläinten kuin kalojen ulosteita kuivikkeiden kanssa tai ilman 

(EY 1069/2009 3 artikla).  

 

Orgaaninen lannoite on tärkeä ravinteiden lähde kasvisten viljelyssä. Se myös parantaa 

maaperän laatua. Lannan käyttö lannoitteena on kuitenkin ongelmallista, sillä sen 
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sisältämät patogeenit voivat selviytyä pitkiäkin aikoja taudinaiheuttamiskykyisinä ja 

siirtyä lannasta kasviksiin (FAO ja WHO 2008). Tämän takia lannan käyttö onkin laissa 

säännösteltyä. Orgaanisia lannoitteita saa Suomessa levittää pellolle vain huhtikuusta 

lokakuuhun, ja ne tulee muokata maahan vuorokauden sisällä levityksestä. Niitä ei saa 

levittää lumipeitteiseen, routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan, eikä niistä 

saa aiheutua valumia vesistöihin (VNa 1250/2014 10 § 1-3.mom). Lannoitteiden käyttö 

ei saa vaarantaa elintarviketurvallisuutta (Lannoitevalmistelaki 539/2006 5§). 

Oikeanlaisella lannoitevalinnalla estetään viljeltyjen kasvisten kontaminoituminen haitta-

aineilla ja mikrobeilla. Käsittelemätöntä lantaa tai virtsaa ilman hygienisointikäsittelyä ei 

tulisi käyttää sellaisenaan syötävien kasvisten viljelyssä satovuotena (Tuominen ym. 

2015).  Salmonellapositiivisesta karjasta peräisin olevan lannan käyttö kasvisten 

viljelyssä on kielletty kokonaan (MMMa 24/11 liite IV).  

 

3.5 Alkutuotannossa käytettävä vesi 

 

Kasvikset ovat erityisen alttiita kasteluvedestä, maaperästä tai kasvillisuudesta peräisin 

olevalle bakteerikontaminaatiolle kasvisten kasvatusmenetelmistä johtuen (FAO ja WHO 

2008). Tämän takia vedenlaadulla on suuri merkitys kasvisten elintarviketurvallisuudelle. 

Sen turvaamiseksi sellaisenaan syötävien kasvisten alkutuotannossa käytetyn 

kasteluveden tulee täyttää alkutuotantoasetuksessa (MMMa 1368/2011) liitteessä I 

määrätyt laatuvaatimukset. Puhtausvaatimus koskee kasteluveden ohella myös kasvisten, 

laitteiden, välineiden ja pintojen pesemiseen tai huuhteluun käytettävää vettä (MMMa 

1368/2011 liite I ).  

 

Vedestä täytyy tutkia kolmen vuoden välein vähintään Escherichia coli ja suolistoperäiset 

enterokokit, sekä arvioida veden väri ja haju aistinvaraisesti (MMMa 1368/2011 liite I). 

Juoma- tai kerättyä sadevettä pidetään turvallisimpana kasteluvetenä (FAO ja WHO 

2008), mutta yleisimmin käytössä on kuitenkin pintavesistöistä saatu vesi (katsauksessa 

Heaton ja Jones 2008, Tuominen ym. 2015). Pintavettä käytettäessä tulee myös 

syanobakteerien esiintyminen tutkituttaa (MMMa 1368/2011 liite I). 
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3.5 Kasvisten jatkojalostus 

 

Kasvistuotteiden jatkojalostus lasketaan kuuluvaksi elintarvikehuoneistotoimintaan. 

Elintarvikelain mukaan elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta, 

huoneistoa tai niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten 

luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, 

pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa 

(Elintarvikelaki 23/2006 6 §). Jos esimerkiksi juureksia raastetaan tai marjoista 

puristetaan mehua, on kyseessä elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa. Myös 

elintarvikehuoneiston perustamisesta, tuotteiden myynnistä, valmistuksesta tai 

käsittelystä tulee tehdä ilmoitus kunnan viranomaisille (Elintarvikelaki 23/2006 13 §, 

Tuominen ym. 2015). Toiminnan hygieenisyydestä määrää elintarvikelain lisäksi monet 

eri asetukset. Sekä elintarvikehuoneistoja että alkutuotannon toimintaa koskevat laissa 

määrätyt vaatimukset pakkausmerkinnöistä, toimijan vastuusta ja tuotteiden 

jäljitettävyydestä (Ruokavirasto 2021a).  

 

3.6. Kasvistuotteiden tuotantoprosessi 

 

Kasvisten tuotantoprosessi koostuu alkutuotannosta ja usein myös 

elintarvikehuoneistossa tapahtuvasta kasvisten jatkokäsittelystä, johon kuuluu usein 

monia eri vaiheita (kuva 1). Suomessa salaatteja ja yrttejä viljellään ympärivuotisesti 

ruukuissa joko viljelykouruissa tai kasvatuspöydillä ja tomaatteja ja kurkkuja kasvatetaan 

kasvihuoneissa. Avomaalla kasvatetaan esimerkiksi erilaisia kaaleja, sipuleita ja 

juureksia (Piirainen ja Iivonen 2012).  
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Kuva 1. Kasvisten yleinen tuotantoprosessi (muokattu teoksesta Raju ym. 2018). 

 

Sadonkorjuun ajankohtaan vaikuttavat vihanneksen kypsyysaste, koko ja käyttötarkoitus. 

Sato tulee korjata vaurioittamatta tuotetta ja kastelun ajankohta valita niin, ettei maaperä 

ole märkä tai mutainen korjuuhetkellä. Näin tuotteet pysyvät mahdollisimman puhtaina. 

Sadonkorjuun jälkeen tuotteet viedään viljelykseltä säiliöissä pakkaamolle tai varastoon, 

jossa ne jäähdytetään esimerkiksi veden, tyhjiön, kylmän ilman tai jään avulla (teoksessa 

Raju ym. 2018). 

 

Kasvikset varastoidaan usein alhaisessa lämpötilassa, jotta ne pysyvät hyvälaatuisina. 

Kylmyys saattaa kuitenkin aiheuttaa paleltumavaurioita, jotka voivat nopeuttaa kasviksen 

pilaantumista myöhemmin. Sopiva varastolämpötila riippuukin kasvislajista (teoksessa 

Raju ym. 2018). Varastosta jäähdytetyt kasvikset viedään jatkokäsittelyyn, jolloin ne 

usein pestään irtoliasta ja puhdistetaan. Peseminen tehdään esimerkiksi upottamalla 

kasvikset veteen tai suihkuttamalla niitä vedellä. Lehtikasvikset ovat kaikista alttiimpia 

sadonkorjuun jälkeiselle kuivumiselle niiden rakenteesta johtuen (teoksessa Radovich 

ym. 2018). Tämän takia ne yleensä upotetaan huuhtelualtaaseen viileään veteen 

jäähdyttämisen ja näkyvän lian poistamiseksi (Duffy ym. 2005).  
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Pakkaukset vähentävät kasvisten kuivumista ja suojaavat niitä mikrobeilta ja mekaanisilta 

vaurioilta kuljetuksen aikana. Ne myös ylläpitävät kasvistuotteen luonnollista väriä, 

koostumusta, makua ja ravintoaineita. Pakkaukset voivat olla tehty erilaisista 

materiaaleista ja eri muotoisia, esimerkiksi pusseja, kalvoja tai rasioita. Tuoreita 

kasvistuotteita pakataan myös suojakaasupakkauksiin, koska ne pidentävät tuotteen 

myyntiaikaa. Niissä on ympäristöä korkeampi hiilidioksidipitoisuus ja matalampi 

happipitoisuus. Erilaisen kaasuympäristön tarkoitus on hidastaa kasvin soluhengitystä, 

mikä edesauttaa säilymistä (teoksessa Pascall ja Siddiq 2018).  

 

3.7 Kasvisten mikrobiologiset elintarviketurvallisuustekijät 

 

3.7.1 Mikrobiologiset vaarat 

 

Jokaiseen kasviksen tuotantovaiheeseen liittyy erilaisia elintarviketurvallisuuteen ja 

laatuun vaikuttavia vaaratekijöitä, jotka voivat muodostaa myös terveysriskin 

kuluttajalle. Kasviksiin kohdistuvat vaarat jaetaan mikrobiologisiin, fyysisiin ja 

kemiallisiin tekijöihin. Mikrobiologiset taudinaiheuttajat muodostavat näistä kuitenkin 

merkittävimmän uhan kasvisten elintarviketurvallisuudelle (FAO ja WHO 2008), minkä 

takia jatkossa tässä työssä keskitytään vain niihin.  

 

Kasviksiin kohdistuvia mikrobiologisia vaaroja ovat erilaiset bakteerit, virukset, loiset ja 

sienet. Usein kasvikset kontaminoituvat näillä taudinaiheuttajilla joko suorassa 

kosketuksessa mikrobilähteeseen, esimerkiksi ulosteeseen tai maaperään, tai välillisesti 

veden, tuholaisten, maaperän, huonon käsihygienian, välineiden tai laitteiden välityksellä 

(FAO ja WHO 2008). 

 

Bakteereita on ympäristössä kaikkialla, joten ne ovat hyvin keskeinen vaaratekijä 

kasvisten elintarviketurvallisuudelle. Bakteerit lisääntyvät nopeasti suotuisissa oloissa, 

jolloin niiden taudinaiheuttamiskyky kasvaa. Muutamissa tunneissa bakteerimäärä voi 

kasvaa monimiljoonakertaiseksi. Joillain patogeenisilla bakteereilla sairastuttamiseen 

riittää jo pienikin infektioannos (FAO ja WHO 2008). 
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EU:ssa mikrobikriteeriasetus (EY 2073/2005) asettaa tuorekasviksille mikrobiologiset 

kriteerit. Sellaisenaan syötävistä kasvistuotteista on tutkittava E. coli- ja Salmonella-

bakteerit. Salmonellaa ei saa esiintyä laisinkaan 25 grammassa näytettä. Tuoreille, 

leikkaamattomille ja jalostamattomille kasviksille ei tällaisia 

mikrobitutkimusvaatimuksia ole (EY 2073/2005 liite I).  

 

3.7.2 Kasvisten kontaminoituminen 

 

Viljely, sadonkorjuu ja jälleenmyyntituotteiden käsittely ovat kasvistuotantoon kuuluvia 

prosesseja, joissa ihmisten ja välineiden kontaktia kasviksiin on vaikea välttää. Siksi 

kasviksille tyypillisesti käsin tehtävät käsittelyvaiheet, kuten niiden poimiminen, lajittelu, 

niputtaminen ja irtolian huuhteleminen altistavat kasviksen helposti myös mahdollisille 

taudinaiheuttajille (Duffy ym. 2005). Salmonella-bakteerit myös kiinnittyvät paremmin 

tuorekasvisten leikkuupintaan verrattuna leikkaamattomiin kasviksiin (Kroupitski ym. 

2009b). Kuoriminen ja pilkkominen poistavat myös suoraan luonnollisen suojakerroksen 

kasviksen pinnalta ja luovat edullisemmat olosuhteet mikrobikasvulle (katsauksessa 

Franz ja van Bruggen 2008). Maanviljelyn tehostumisen myötä kasvinviljelyalueet 

sijaitsevat nykyään lähempänä tuotantoeläinten pitopaikkoja (katsauksessa Lynch ym. 

2009). Tästä syystä taudinaiheuttajatkin ovat fyysisesti aiempaa lähempänä vihanneksia. 

 

Kontaminaatio voi tapahtua ennen sadonkorjuuta suoraan tai epäsuoraan eläinten, 

hyönteisten, veden, maaperän, likaisten työvälineiden, hyönteismyrkkyjen ja ihmisten 

käsien kautta. Sadonkorjuun jälkeen mahdollisia mikrobikontaminaatiolähteitä ovat 

ihmisten likaiset kädet, eläinten ulosteet, laitteet ja säiliöt, hyönteiset, pöly, huuhteluvesi, 

jää ja kuljetusajoneuvot (katsauksessa Beuchat 2002). Tärkeimpiä kontaminaatiolähteitä 

ovat kuitenkin orgaaniset lannoitteet, kasteluvesi ja maaperä (katsauksessa Franz ja van 

Bruggen 2008). Eräässä tutkimuksessa on havaittu, että likaisen kasteluveden ja 

käsittelemättömän lannan käytöllä on havaittu suora yhteys korkeampaan Salmonellan 

esiintyvyyteen kasviksissa (Ceuppens ym. 2015). Enteropatogeenit voivat levitä 

taudinaiheutuskykyisinä lantakasoista tai maaperästä kasviksiin myös ilmateitse 

bioaerosoleina. Näin voi tapahtua esimerkiksi sadekuuron aikana vesipisaroiden kautta 

tai hyönteiskarkotteiden tai muiden vesipohjaisten sumutteiden mukana (Cevallos-

Cevallos 2012). Kumar ym. (2017) ovat myös todenneet, että salmonella voi siirtyä 
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ilmateitse multahiukkasten mukana tomaatinkukkiin ja siirtyä niistä edelleen kasvaviin 

tomaatteihin.  

 

Lantaa käytetään rutiininomaisesti kasvisten ja hedelmien viljelyyn monissa maissa 

(katsauksessa Franz ja van Bruggen 2008). Lanta ja liete sisältävät ravintoaineita, jotka 

edistävät kasvien kasvua ja parantavat satoa (katsauksessa Beuchat 2006). Lanta ja muut 

orgaaniset lannoitteet voivat kuitenkin myös sisältää suolistopatogeenejä, jotka säilyvät 

elinkykyisinä lannassa jopa kuukausia (Nicholson ym. 2005). Käsittelemättömän lannan 

käyttöön liittyykin ongelma enteropatogeenien levittymisestä maaperään, jolloin ne 

voivat päätyä sellaisenaan syötäviin vihanneksiin ja hedelmiin (katsauksessa Beuchat 

2006) ja muodostaa uhan elintarviketurvallisuudelle (Nicholson ym. 2015). Esimerkiksi 

Salmonellaa ja E.colia on löydetty naudanlannalla lannoitetuista rucolasta ja retiiseistä 

(Natvig ym. 2002).  

 

Saastuneen kasteluveden käytöllä on todettu suora yhteys kasvisten kontaminoitumiseen. 

Islam ym. (2004) löysivät tutkimuksessaan, että Salmonellalla saastutetun kasteluveden 

käytöstä seurasi maaperässä kasvatettujen porkkanoiden ja retiisien kontaminoituminen 

patogeeneillä. Espinoza-Medinan ym. (2006) tekemän tutkimuksen mukaan viideltä eri 

meksikolaiselta verkkomeloniviljelykseltä otetuista kasteluvesinäytteistä noin 24 % 

sisälsi salmonellaa. Myös useita taudinpurkauksia on yhdistetty saastuneen kasteluveden 

käyttöön. Esimerkiksi Espanjasta tuodut, saastuneella vedellä kastellut jäävuorisalaatit 

aiheuttivat useita S. Typhimurium-epidemioita Suomessakin vuonna 2005 (Takkinen ym. 

2005). Viljelyksien kasteluun saatetaan käyttää myös käsiteltyä jätevettä, mutta 

tutkimuksissa tällaisesta vedestä on löydetty salmonellabakteereja. Kastelumenetelmällä 

ja viimeisen kastelun ja sadonkorjuun välisellä ajalla on todettu olevan myös merkitystä 

kasteluveteen liittyvän salmonellariskin suuruuteen (katsauksessa Beuchat 2006). 

 

Myös pintaveden käyttö kasvisten kastelussa voi olla mikrobikontaminaation lähde. 

Esimerkiksi Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa 6,2 % pintavesinäytteistä sisälsi 

salmonellaa (Johnson ym. 2003). Ulosteet, saastunut maaperä ja jäteveden ylivuoto 

voivat suoraan vaikuttaa pintavesien saastumiseen (katsauksessa Heaton ja Jones 2008).  

Kontaminaatio voi tapahtua esimerkiksi rankkasateiden huuhtoessa orgaanista 

materiaalia pintavesistöihin (FAO 2010). Valuma-alueen pintavesien kontaminaatio on 

lähtöisin joko karjasta, ihmisistä tai luonnonvaraisista eläimistä (Vereen ym. 2013), 
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etenkin linnuista ja matelijoista (katsauksessa Beuchat 2006). Pintavesistöissä 

salmonellaa on todettu enemmän maatalousalueilla, mutta maatilojen määrää 

merkittävämpi tekijä on maatalouden erikoistumisala. Esimerkiksi 

siipikarjatalousalueilla pintavedessä havaittiin salmonellaa yli kaksi kertaa useammin 

kuin alueilla, joissa siipikarjantuotantoa ei ollut (Vereen ym. 2013).   

 

 

4 Salmonellan internalisaatio kasviksiin 

 

4.1. Internalisaatio ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Internalisaatiolla tarkoitetaan mikrobin kulkeutumista kasviksen sisäosiin (Solomon ym. 

2002). Siirtymistä on todettu tapahtuvan moniin eri kasviksiin, esimerkiksi kurkkuun 

(Burris ym. 2020), tomaattiin (Guo ym. 2002), salaattiin (Solomon ym. 2002) ja pinaattiin 

(Gomez-Lopez ym. 2013). Tämän hetken tiedon mukaan ainakin Salmonellan monet eri 

serotyypit, Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes ja Staphylococcus aureus 

ovat sellaisia ihmisille tautia aiheuttavia bakteereja, jotka pystyvät internalisoitumaan 

kasviksiin (Standing ym. 2013). Edellä mainittujen patogeenien internalisaatio kasviksiin 

on riski elintarviketurvallisuudelle. Kasvistuotteen jalostuksen aikana tai vasta kotona 

tehtävät puhdistustoimenpiteet eivät pysty poistamaan kasviksen sisäosissa olevia 

mikrobeja (katsauksessa Franz ja van Bruggen 2008).  

 

Internalisaatio voi tapahtua kasvikseen juurien, lehtien, varren tai kukintojen kautta 

(Cevallos-Cevallos ym. 2012). Mikrobit kulkeutuvat näistä kasviin joko luonnollisten 

aukkojen tai vauriokohtien kautta (katsauksessa Deering ym. 2012). Esimerkiksi tomaatin 

varsi muodostuu huokoisesta solukosta, josta patogeenit pääsevät sisään (Xia ym. 2012). 

Vaihtoehtoisesti ne voivat kulkeutua myös veden kautta siementen liuotusvaiheessa, 

kasteluvedestä tai prosessoinnin aikaisten pesu- ja huuhteluvesien mukana (katsauksessa 

Deering ym. 2012). Internalisaatio voi tapahtua kasviksen kasvun aikana tai vasta 

sadonkorjuun yhteydessä tai sen jälkeen. Internalisaatiota ei yleensä pysty näkemään 

ulkoapäin, koska siitä ei välttämättä aiheudu kasville näkyvää haittaa, kuten lakastumista 

tai kuolioitumista (Gu ym. 2011).  
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Ihmispatogeenien kiinnittyminen ja internalisaatio kasviksiin ovat monimutkaisia 

kasviksesta ja patogeenista riippuvia tapahtumia. Niihin vaikuttavat esimerkiksi 

patogeenin laji, pitoisuus ja kyky muodostaa biofilmejä (Kroupitski ym. 2019). Myös 

kasvin kasvuolosuhteilla, kehitysasteella, lajikkeella ja kontaminaation paikalla on 

todettu olevan merkitystä. Internalisaatiota on havaittu tapahtuvan tehokkaammin 

esimerkiksi jäävuorisalaattiin ja rucolaan kuin tomaattiin tai persiljaan (Golberg ym. 

2011). Toisessa (Xia ym. 2012). tutkimuksessa havaittiin selvä ero S. enterican 

internalisaation tehokkuudessa eri tomaattilajikkeiden välillä.  

 

Internalisaatioon vaikuttavia olosuhteita ovat esimerkiksi vuodenaika ja sää. 

Kesäkuukausina Salmonella internalisoitui kasviksiin tutkimuksissa parhaiten (Golberg 

ym. 2011). Lisäksi internalisaatioon saattaa vaikuttaa myös ilmastonmuutos sen 

aiheuttamien sään ääriolosuhteiden vuoksi. Tutkimuksen mukaan kuivuus ja myrskyt 

lisäsivät S. Typhimuriumin internalisaatiota salaattiin lehtien kautta, kun maaperän 

bakteeripitoisuus oli suuri (Ge ym. 2012).  

 

4.2 Internalisaatio juuriston tai siementen kautta 

 

Patogeenit voivat internalisoitua kasvikseen juuriston tai siementen kautta.  Salmonellaa 

on löydetty esimerkiksi kontaminoituneessa maassa kasvaneen salaatin (Bernstein ym. 

2017), kevätsipulin (Ge ym. 2012), kurkun (Burris ym. 2020) ja basilikan juurista 

(Gorbatsevich ym. 2013) sekä kontaminoiduista siemenistä kasvatetuista 

maapähkinäkasveista (katsauksessa Deering ym. 2012). Salmonella säilyy mullassa 

elinkykyisenä jopa 231 päivää, mikä mahdollistaa bakteerin siirtymisen maaperästä 

juurien kautta kasvikseen (Islam ym. 2004).  

 

Juurten kautta tapahtuneen internalisaation jälkeen suolistopatogeenejä on havaittu 

kasvin eri osissa, mutta tutkimustietoa patogeenien kulkeutumismekanismeista on 

saatavilla vähän (Gorbatsevich ym. 2013). Patogeenit eivät pysty siirtymään maasta 

suoraan juurien solujen sisään, vaan ne todennäköisesti kulkeutuvat juuren sisälle 

passiivisesti juurten vauriokohdista tai luonnollisista aukoista. Kasvin juuret voivat 

vaurioitua luonnollisesti pintakerroksesta niiden kasvaessa tai mekaanisesti taimien 

istutuksen yhteydessä. Juurien vaurioituminen avaa niiden sisällä olevan johtosolukon 
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kanavan, jota pitkin bakteerit voivat päästä helpommin kasvin sisään (Zheng ym. 2013). 

Gorbatsevich ym. (2013) tutkimuksessa salmonellabakteerit jakautuivat kasvin eri osiin 

samassa suhteessa kuin kulkeutunut vesi. Tästä pääteltiin, että bakteerit kulkeutuvat 

juurista muualle kasviin passiivisesti veden mukana. Juurien kautta tapahtuva 

internalisaatio ei ole kuitenkaan yksiselitteistä ja tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. 

Lisätutkimusta tarvitaan siitä, miten salmonella kulkeutuu juurista eteenpäin muihin 

kasvinosiin johtosolukon sisällä ja onko prosessi patogeenin ja kasvin kannalta passiivista 

vai aktiivista (Burris ym. 2020). 

 

Juurten vaurioitumisen tiedetään lisäävän internalisaatiota. Salmonellaa esimerkiksi 

mitattiin kymmenkertaiset määrät salaatinlehdistä juurien leikkaamisen jälkeen 

(Bernstein ym. 2007). Myös Zheng ym. (2013) mukaan tomaatintaimien istutusvaiheessa 

tomaattikasvit ovat herkempiä juurten kautta tapahtuvalle internalisaatiolle, mutta 

tehokkuus riippuu Salmonellan serotyypistä ja kontaminaation ajankohdasta. Jos 

kontaminaatio tapahtuu viikko taimien siirrostuksen jälkeen, internalisaatiota ei 

tapahtunut lainkaan todennäköisesti juurten vaurioiden korjaannuttua. Sen sijaan 

ensimmäisten kolmen päivän kuluessa tapahtunut altistus sai noin 20 % bakteereista 

internalisoitumaan.  

 

Kasviksen kasvatusalustalla on paljon vaikutusta: Salmonella internalisoitui juurista 

paremmin vesiviljeltyihin kuin multaan istutettuihin lehtivihanneksiin (Franz ym. 2007, 

Sharma ym. 2009). Syyksi on arveltu mullan sisältämiä luontaisia bakteereja, jotka 

hidastavat suolistopatogeenien internalisaatiota kasvin juuriin (katsauksessa Erickson 

2012). Internalisaatio mullasta mahdollisesti heikkenee ajan kuluessa, mikä voi johtua 

patogeenin liikkumiskyvyn rajallisuudesta maaperässä. Bakteerit nimittäin absorboituvat 

multapartikkeleihin, minkä takia ne eivät voi liikkua pitkiä matkoja (Lapidot ja Yaron 

2009). Salmonella Montevideo myös internalisoitui tomaattiin juurien kautta 

vesiviljelyksessä (Guo ym. 2002), mutta ei laisinkaan männynkuorihakealustalta (Miles 

ym. 2009). Männynkuorihakkeessa bakteereilla on luultavasti vähemmän ravintoaineita 

ja heikommat mahdollisuudet kiinnittyä kasvin juuriin (katsauksessa Hirneisen ym. 

2012). Todennäköisesti vesi tai runsaalla vedellä kyllästetty multa ovatkin bakteerien 

kannalta parhaita ympäristöjä liikkumiseen kasvisten juurien luo ja internalisoitumiseen.   
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Juurten kautta tapahtuvan internalisaation tehokkuus vaihtelee patogeeneittäin. 

Tutkimuksissa Salmonella siirtyi Listeria monocytogenestä paremmin mullasta 

esimerkiksi tomaatin-, pinaatin- ja salaatintaimiin (katsauksessa Hirneisen ym. 2012). 

Juurien kautta tapahtuvan salmonellan internalisaation tehokkuuteen vaikuttaa myös sen 

serotyyppi (Zheng ym. 2013). Esimerkiksi Guo ym. (2002) totesivat tutkimuksessaan, 

jossa tomaattikasvin juuret altistettiin S. Montevideolle ja S. Enteritidikselle 

vesiviljelyksessä, että vain S. Montevideo oli internalisoitunut ja kulkeutunut hedelmän 

sisuksiin asti. Myös toisessa tutkimuksessa S. Typhimurium kulkeutui tomaattiin 

paremmin kuin S. Newport (Han ja Micallef 2014).  

 

Juurten kautta tapahtuvaan internalisaatioon vaikuttaa myös kasvin ikä. Salmonella 

internalisoitui 33 päivää vanhoihin salaatteihin juuriston kautta, mutta internalisaatiota ei 

tapahtunut 17 tai 20 päivän ikäisiin salaatteihin (Bernstein ym. 2007). Toisaalta kasvin 

kehitysaste vaikuttaa niin, että nuoret salaatinlehdet ovat alttiimpia internalisaatiolle. S. 

enterica kasvoi kymmenkertaisesti nuorissa, sisimmissä roomansalaatinlehdissä kuin 

salaatin keskiosan keski-ikäisissä lehdissä. Nuorissa lehdissä mitattiinkin suuremmat 

pitoisuudet typpeä ja hiiltä, millä oli todennäköisesti vaikutusta. Suuremmat 

ravinnepitoisuudet saattavat johtua nuorten lehtien runsaasta trikoomien eli 

kasvikarvojen määrästä. Nuoret lehdet voivatkin toimia kontaminaation lähteinä 

myöhemmissä prosessointivaiheissa tai muodostaa patogeenien reservuaarin pellolla 

(Brandl ja Amundson 2008).   

 

4.3 Internalisaatio kasviksen pinnasta 

 

Patogeenit voivat internalisoitua kasvikseen ja sen syötäviin osiin sen kasvun aikana 

myös erilaisten pintarakenteiden, kuten lehtien ilmarakojen tai kukintojen kautta. 

Pintarakenteet ovat osoittautuneet tehokkaammaksi internalisaation väyläksi kuin juuret 

(Gorbatsevich ym. 2013, Zheng ym. 2013). Salmonella on internalisoitunut 

tomaattikasveihin esimerkiksi kukinnoista, varresta (Guo ym. 2001, Zheng ym. 2013) ja 

lehdistä ja kulkeutunut aina tomaattien sisäosiin asti (Gu ym. 2011). Muidenkin 

kasvisten, esimerkiksi kurkun kukintojen on todettu olevan erityisen merkittävä 

internalisaation reitti Salmonellalle (Burris ym. 2020). Myös kasvin lehden 

vaurioituminen voi edesauttaa patogeenin internalisaatiota. Erickson ym. (2010) totesivat 
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tutkimuksessaan, että pelkästään hienovarainen lehden hierominen lasisauvalla vaurioitti 

lehdenpintaa niin, että E. coli -bakteerit pystyivät helpommin kulkeutumaan kasvin 

sisäosiin.  

 

Pinnasta tapahtuvaan internalisaatioon vaikuttaa useita eri tekijöitä. Bakteerit käyttävät 

omia pintarakenteitaan, kuten flagellojaan, kasvin lehtiin kiinnittymiseen ja solukon 

sisälle pääsemiseen. Kroupitski ym. (2009a) totesivat tutkimuksessaan, että salmonellan 

liikkumiskyvyn ja kemotaksiksen eli liikkumisen kohti tai poispäin kemiallisesta 

ärsykkeestä poistaminen bakteereilta geneettisesti esti niiden internalisaation 

jäävuorisalaattiin. Tästä voidaan päätellä, että salmonellan internalisaatio riippuukin 

bakteerin omasta liikkumiskyvystä ja kemotaksiksesta. Liikkumiskykyyn vaikuttaa 

ympäristön lämpötila. Lämpö lisää bakteerien aineenvaihduntaa ja energiantuotantoa ja 

siten myös liikkumista. Kroupitski ym. (2009a) havaitsivatkin, että korkeammassa 

lämpötilassa salmonellan kiinnittymistä ja internalisaatiota tapahtui enemmän kuin 

alhaisemmassa.  

 

Bakteerien pintarakenteiden lisäksi internalisaatio riippuu myös kasvilajista, koska niillä 

on erilaisia pintarakenteita, aineenvaihduntatuotteita ja muita kemiallisia tekijöitä. 

Esimerkiksi Salmonellan internalisaatio on tehokkaampaa kasvin lehdeltä 

jäävuorisalaattiin ja basilikaan kuin persiljaan tai tomaatinlehtiin (Golberg ym. 2011). 

Erilaiset lajikkeet myös eroavat toisistaan Salmonellan internalisaation suhteen. 

Esimerkiksi Erickson ym. (2018) tutkimuksessa eri lajikkeisten kaalien lehdille 

suihkutettiin Salmonella-bakteereita. Internalisoituminen vaihteli 62 - 92 %:n välillä 

riippuen lajikkeesta.  

 

Myös valon määrällä on todettu olevan merkitystä. Valo saa aikaan kasvilehtien 

ilmarakojen avautumisen. Kroupitski ym. (2009a) tutkimuksessa S. Typhimurium -

bakteerit kulkeutuivat valoisissa olosuhteissa ilmarakoihin ja niistä edelleen lehden 

sisäpuolelle, mutta pimeässä ilmarakojen ollessa kiinni internalisaatiota ei tapahtunut. 

Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä enemmän valoa oli saatavilla, sitä 

enemmän bakteerit internalisoituivat. Tutkimuksessa ilmarakoja pidettiin myös 

keinotekoisesti auki pimeässä, mutta internalisaatiota ei tällöin tapahtunut, koska 

bakteerit eivät liikkuneet kohti ilmarakoja. Tästä voitiin päätellä, että valo on 

internalisaatiota aikaansaava tekijä.  
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4.4. Sadonkorjuun jälkeinen internalisaatio 

 

Internalisaatio voi tapahtua myös sadonkorjuuhetkellä tai eri tuotantovaiheissa sen 

jälkeen. Monia kasviksia käsitellään sadonkorjuun jälkeen esimerkiksi pesemällä, 

kuorimalla tai leikkaamalla. Lisäksi niitä jäähdytetään eri menetelmillä. Nämä 

tuotantovaiheet sadonkorjuuprosessin lisäksi lisäävät patogeenien mahdollisuutta 

internalisaatioon (katsauksessa Erickson 2012).  

 

Jäävuorisalaattikerät korjataan pellolta leikkaamalla ne käsin käyttäen laitetta, jossa on 

terä. Leikkaaminen tapahtuu lähellä maanpintaa, jolloin vastaleikattu salaatti voi helposti 

ristikontaminoitua terän kautta, jos terä on ollut kosketuksissa maaperään. Patogeeni voi 

tällaisessa tilanteessa internalisoitua salaatin sisälle solukkoon. E. colille tehdyissä 

tutkimuksissa (McEvoy ym. 2009, Taormina ym. 2009) havaittiin, ettei edes kunnollinen 

salaatin leikkauspinnan desinfektiokäsittely kloorilla pystynyt estämään E. colin 

internalisaatiota, vaikka desinfektioaine tuhosikin bakteerit salaatin leikkauspinnalta. 

Myös toisessa tutkimuksessa leikatut ja pieneksi silputut salaatinlehdet sisälsivät 

moninkertaisesti E. coli-bakteereita jo muutaman tunnin kuluttua käsittelystä verrattuna 

toisiin salaatinlehtiin, joita ei prosessoitu (Brandl 2008). Lisäksi silppuamisen on todettu 

nopeuttavan S. enterican kasvua korianterin lehdissä (Campbell ym. 2001).  

 

Lämpötilanhallinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä kasvisten laadun varmistamiseksi. 

Tyhjiöjäähdytys on tehokas tapa poistaa lämpöä nopeasti varsinkin kasviksista, joilla on 

suuri pinta-ala tilavuuteensa nähden.  Sen takia sitä käytetään esimerkiksi salaatille, 

pinaatille ja varsisellerille. Tyhjiöjäähdytyksessä kasviksen lämpötila laskee, kun sen 

sisältämä vesi haihtuu paineen muuttuessa.  Samanaikaisesti kasviksen päälle sumutetaan 

vettä kosteuden säilyttämiseksi (katsauksessa Erickson 2012). Tyhjiöjäähdytyksen on 

kuitenkin havaittu lisäävän patogeenien internalisaatiota.  Li ym. (2008) totesivat 

tutkimuksessaan, että kasviksen ilmaraot olivat tällaisen käsittelyn jälkeen tavallista 

suuremmat, mikä edesauttoi enteropatogeenien läpäisyä kasvikseen.  

 

Kasviksia jäähdytetään myös suoraan joko suihkuttamalla niiden päälle kylmää vettä tai 

upottamalla niitä kylmään veteen. Jos lämpötilaero on suuri, kasviksen kutistuessa 
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kylmyydestä johtuen niiden solujen väliin muodostuu tilaa. Tästä aiheutuu negatiivinen 

paine-ero. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi tomaatilla ja appelsiinilla 

tämä muodostuva paine-ero lisää patogeenien internalisaatiota etenkin hedelmän 

kantaosan kautta (Zhuang ym. 1995). Tämän takia Yhdysvaltojen elintarvike- ja 

lääkevirasto (FDA) ei suosittele tomaattien upotusta kylmään veteen prosessoinnin 

aikana (FDA 2018). Kuitenkin Turner ym. (2016) ja Xia ym. (2012) ovat todenneet 

tutkimuksissaan, etteivät yleisesti käytössä olevat pienet lämpötilaerot tomaattien ja 

upotusveden välillä ole vaikuttaneet Salmonellan internalisaatioon lainkaan. 

Samanlaisiin tutkimustuloksiin päätyivät Duffy ym. (2005) tutkiessaan persiljaa ja 

Gomez-Lopez ym. (2013) lehtipinaattia. Tästä voidaan päätellä, ettei prosessiveden 

maltillisella lämpötilan erolla kasviksen lämpötilaan nähden ole merkitystä Salmonellan 

internalisaation kannalta, vaikka FDA:n suositukset antavatkin ymmärtää toisin.  

 

Vesipuhdistuksen kestolla on kuitenkin havaittu olevan merkitystä patogeenin 

internalisaatioon. Mitä kauemmin persiljaa (Duffy ym. 2005) tai tomaattia (Turner ym. 

2016) pidettiin salmonellaa sisältäneessä vesikylvyssä, sitä enemmän internalisoitumista 

havaittiin. Myös sadonkorjuun ja vesiupotuksen väliin jäävä aika on merkitsevä, koska 

tässä ajassa hedelmän irrotuskohtaan jäävä kanta-arpi kuivuu. Äskettäin irrotetun 

tomaatin kanta-arven kautta imeytyy vettä hedelmän sisään, mikä voi viedä myös 

taudinaiheuttajia mukanaan. Jos upotus tehdään 16 tuntia myöhemmin, on kanta-arpi 

kuivunut jo niin, että internalisaatiota tapahtuu huomattavasti vähemmän (Xia ym. 2012).  

 

Kasvisten prosessointivaiheen ympäristötekijöiden vaikutusta internalisaatioon on myös 

tutkittu. Tilojen valaistuksella ei havaittu olevan vaikutusta salmonellan internalisaatioon 

pinaatinlehtiin pesuprosessin aikana (Gomez-Lopez ym. 2013) tai salaatinlehtiin 

varastoinnin aikana (van der Linden ym. 2016).  Sen sijaan ympäristön ilmankosteudella 

on merkitystä. Ympäristön korkea suhteellinen ilmankosteus nimittäin lisäsi S. 

Typhimuriumin internalisaatiota. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että kuivassa lehden 

ilmaraot sulkeutuvat sisäisen kosteuden ylläpitämiseksi. Kun ympäristön suhteellinen 

ilmankosteus nousee, ilmaraot avautuvat ja mahdollistavat bakteerien tunkeutumisen 

lehden sisäosiin. Korkea ilmankosteus myös heikentää lehtien rakennetta ja lisää niiden 

vaurioitumista tuotantoprosessin aikana. Muodostuneet vauriokohdat toimivat 

internalisaation porttina bakteereille (Gomez-Lopez ym. 2013).  
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5 Internalisaatiosta aiheutuvat elintarviketurvallisuusriskit 

 

5.1 Salmonellan elinkyky kasvisten pinnoilla 

 

Yksittäisten bakteerisolujen internalisoituminen kasvikseen ei itsessään muodosta uhkaa 

ihmisen terveydelle, vaan patogeenin tulee myös lisääntyä infektiivisen annoksen 

edellyttämään populaatiokokoon ja säilyä taudinaiheuttamiskykyisenä kasviksessa koko 

sen kasvun ja prosessointivaiheiden ajan aina kuluttajan lautaselle asti (katsauksessa 

Franz ja van Bruggen 2008). Vaihtelevat, nopeasti muuttuvat ja vaikeatkin olosuhteet 

koettelevat suolistopatogeenien selviytymistä kasvien pinnoilla (Hirano ja Upper 2000). 

Toisin kuin suolistossa, kasvien pinnoilla on hapelliset olosuhteet ja niukasti 

patogeeneille sopivia ravintoaineita. Kasvien lehdillä ne altistuvat myös auringon 

ultraviolettisäteilylle. Lisäksi kasvien pinnoilla patogeenit joutuvat kilpailemaan 

niukoista resursseista muiden mikrobien kanssa (katsauksessa Brandl 2006). Viljelyksillä 

ympäristön lämpötila on myös usein alhaisempi kuin suolistossa (Brandl ja Mandrell 

2002). Patogeenien onkin täytynyt kehittää erilaisia sopeutumismekanismeja, joiden 

avulla ne pystyvät selviytymään kasviksissa (katsauksessa Brandl 2006).  

 

Selviytyäkseen kasviksessa patogeenin tulee ensimmäiseksi kiinnittyä sen pintaan. 

Salmonella esimerkiksi käyttää kiinnittymiseen samoja pintarakenteitaan, pitkiä karvoja 

(Barak ym. 2005) kuin suoliston epiteelisoluihin kiinnittymiseen ja niihin 

tunkeutumiseen (Sukupolvi ym. 1997). Salmonella myös tuottaa entsyymejä, kuten 

sellulaasia, joiden avulla se voi hajottaa kasvisolun soluseinää ja tunkeutua soluihin 

(Deering ym. 2012).  

 

Toiseksi patogeenien tulee lisääntyä kasveissa (katsauksessa Brandl 2006). S. enterican 

on todettu kasvavan kasvien pinnalla hyvin silloin, kun lämpötila on korkea ja 

kosteusolosuhteet samanaikaisesti sopivat, koska se pystyy silloin hyödyntämään 

enemmän tarjolla olevia ravintoaineita (Brandl ja Mandrell 2002). Kasvua kuitenkin 

rajoittaa sopivien ravintoaineiden määrä kasvilehtien pinnoilla. Tämän arvellaan olevan 

syy sille, miksi S. enterica aiheuttaa harvemmin ruokamyrkytyksiä lehtivihanneksissa 

kuin hedelmissä, joissa sopivia sokereita on tarjolla enemmän (katsauksessa Brandl 

2006). Han ja Micallefin (2014) tutkimuksen mukaan salmonellan kasvu tosin oli 
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heikompaa tomaattien sisällä kuin lehdillä, minkä arveltiin johtuvan tilan tai ravinteiden 

rajallisuudesta.  

 

Salmonellan elinkyvyn säilymiseen kasviksen pinnalla vaikuttaa useita muitakin 

tekijöitä. Toisin kuin monet muut bakteerit, suolistopatogeenit ovat sopeutuneet 

selviytymään kuivissakin olosuhteissa, mikä on seurausta niiden normaalisti kohtaamasta 

osmoottisesta stressistä suolistossa (katsauksessa Brandl 2006). Salmonellan hyvästä 

kuivuudensietokyvystä johtuen se on voinut aiheuttaa ruokamyrkytysepidemioita 

esimerkiksi kuivissa manteleissa (Isaacs ym. 2005). Lisäksi salmonella pystyy 

lisääntymään nopeasti, kun kosteusolosuhteet muuttuvat taas edullisimmaksi. Tästä 

johtuen salmonella selviää hyvin kasvisten pinnoilla ympäristön kosteuden vaihteluista 

huolimatta. Kuivuudensietokyvystä johtuen vähäinenkin salmonellakontaminaatio 

viljelyn aikana voi saavuttaa infektiiviseen annokseen vaaditun pitoisuuden sadon 

varastoinnin tai prosessoinnin aikana (Brandl 2006).  

 

Kosteissa olosuhteissa salmonellabakteerit liittyvät yhteen muodostaen ryhmiä 

(katsauksessa Brandl 2006). Brandl ym. (2005) tutkimuksen mukaan yli puolet tutkituista 

S. enterica -soluista asettui vähintään 128 bakteerisolun ryhmiin korianterin lehdissä 

kolmen päivän aikana. Ryhmittyminen suojaa bakteereita kosteuden vaihteluilta. 

Salmonellat myös muodostavat biofilmejä (Brandl 2006), jotka ovat monimutkaisia 

suurempia solujen ryhmittymiä lehtien tai juurien pinnoilla. Biofilmimuodostus onkin 

yksi keino parantaa selviytymistä kasvisten pinnoilla, koska biofilmeissä bakteerit ovat 

mikroympäristössä (katsauksessa Morris ja Monier 2003) suojassa ympäristön 

stressitekijöiltä (katsauksessa Heaton ja Jones 2007). Biofilmit eivät kuitenkaan 

muodostu nopeasti. Lapidot ym. (2006) tutkimuksen mukaan vasta viikon kuluttua 

salmonellakontaminaatiosta kasviksen pinnalle oli muodostunut biofilmi, josta oli selvää 

hyötyä bakteerin säilymiselle.  

 

Sadon säilytyslämpötilalla on myös suuri merkitys salmonellan selviytymiseen. 

Esimerkiksi persiljassa salmonella lisääntyi viikon säilytyksen aikana merkittävästi, kun 

varastointilämpötila oli 25 C. Kun lämpötilaa pidettiin 4 C:ssa, bakteerimäärät laskivat 

alkuperäisestä tasaisesti ja viikon kuluttua yhtäkään elävää bakteerisolua ei enää löydetty 

(Duffy ym. 2005).  Beuchat ja Mann (2008) tutkimuksen mukaan salmonellabakteerit 

pysyivät elävinä tomaattien pinnoilla, kun niitä säilytettiin 4 C lämpötilassa kaksi 
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viikkoa, mutta bakteerit eivät kuitenkaan lisääntyneet tässä lämpötilassa. Samanlaiseen 

tutkimustulokseen päätyivät Chang ja Fang (2007) tutkittuaan salmonellan säilymistä 

leikatussa jäävuorisalaatissa. Kyseisessä tutkimuksessa todettiin myös, että 

salmonellamäärä kasvoi tuhatkertaisesti, kun säilytyslämpötilana oli 22 C. Tästä voidaan 

päätellä, että salmonellabakteerit selviytyvät ja lisääntyvät parhaiten lämpötilan ollessa 

vähintään 22 C.  

 

Epifyytit ovat kasvien pinnoilla luonnostaan eläviä haitattomia mikrobeja. 

Suolistopatogeenit ovat kehittäneet samanlaisia geneettisiä ominaisuuksia, joita 

epifyyteilläkin tavataan. Ne edesauttavat kasvien pinnoilla selviytymistä. Tällaisia 

ominaisuuksia ovat esimerkiksi kyvyt sietää UV-säteilyä (katsauksessa Brandl 2006) ja 

tuottaa selluloosaa, jota tarvitaan biofilmien muodostamiseen (Lapidot ym. 2006).  

 

Suolistopatogeenit vuorovaikuttavat kasvipatogeenien kanssa, mutta asiaa on tutkittu 

toistaiseksi vähän (Brandl ym. 2013). Kasvipatogeenit voivat myötävaikuttaa salmonella 

internalisoitumiseen. Jotkut kasvipatogeenit voivat esimerkiksi avata ilmarakoja kasvin 

puolustusreaktiosta huolimatta, mikä voi auttaa ihmispatogeenien läpäisyä niistä kasvin 

sisäosiin. Lisäksi esimerkiksi erään kasviviruksen läsnäolo myötävaikutti S. 

Typhimuriumin selviytymiseen salaatin juuristossa (Ge ym. 2014).  Myös kasviksen 

pilaantumiseen vaikuttavat kasvipatogeenit ovat edesauttaneet salmonellan kasvua 

kasviksissa (Wells ja Butterfield 1997). Jotkut kilpailevat bakteerit puolestaan voivat 

heikentää internalisaatiota (Shi ym. 2009). Lisäksi tiedetään, että eri enteropatogeenit 

vuorovaikuttavat keskenään ja jakavat geenejään kasvien pinnoilla, mikä voi puolestaan 

vaikuttaa antibioottiresistenssin kehittymiseen (katsauksessa Brandl 2006).  

 

5.2. Salmonellan selviytyminen kasvisten sisäosissa 

 

Salmonella voi elää kasvisten pintojen lisäksi myös niiden sisällä. Internalisaation on 

todettu lisäävän salmonellan selviytymismahdollisuuksia kasviksissa (Gu ym. 2011). 

Salmonellan elinkykyä kasviksissa lisää sen kyky sopeutua kasvisten sisällä vallitseviin 

olosuhteisiin, kuten korkeaan happamuuteen. Esimerkiksi tomaatin sisäosan matalalla pH 

-arvolla ei todettu vaikutusta salmonellan kasvuun (Asplund ja Nurmi, 1991). Myös 

toisen tomaatteja tutkineen tutkimusryhmän mukaan tomaattien lajikkeella tai 
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kypsyysasteella ei ollut heikentävää vaikutusta salmonellan kasvuun (Beuchat ja Mann 

2008). Selviytymismahdollisuuksiin tosin on havaittu vaikuttavan bakteerin sijainti eri 

kasvinosissa. Ge ym. (2014) tutkimuksen mukaan salmonella selviytyi elinkykyisenä 

paremmin salaatinlehtien kuin juurien sisällä. Tämä voi johtua siitä, että lehdissä on 

fotosynteesin tuottamia ravintoaineita, joita bakteeri voi hyödyntää (Kroupitski ym. 

2009a).  

 

Salmonellan elinkyky kasviksissa riippuu kasvislajista. Salmonella esimerkiksi elää 

basilikan lehtien sisäpuolella vain alle 30 tuntia. Basilikaan liitetyt ruokamyrkytykset 

ovat todennäköisesti ennemminkin seurausta pintakontaminaatiosta sadonkorjuun 

jälkeen kuin bakteerien internalisoitumisesta. Lyhyeen selviytymisaikaan saattavat 

vaikuttaa basilikan sisältämät eteeriset öljyt tai muut antibakteeriset yhdisteet 

(Gorbatsevich ym. 2013). Salmonellan selviytymistä kasviksissa heikentävät myös 

kilpailu muiden mikrobien kanssa (Klerks ym. 2007) ja epäsuotuisat olosuhteet kasvien 

sisäosissa (katsauksessa Brandl 2006). Tomaateissa puolestaan salmonellan on todettu 

selviytyvän elinkykyisenä kauemmin, jopa 49 vuorokautta internalisoitumisen jälkeen 

(Guo ym. 2001).   

 

Salmonellabakteerit selviytyvät myös kasvinsuojeluaineissa ja leviävät niiden tai 

hyönteismyrkkyjen (Gu ym. 2011) kautta esimerkiksi tomaattien pinnalle (katsauksessa 

Gurtler ym. 2018). Monet kasvinsuojeluaineet sisältävät surfaktantteja, jotka vähentävät 

veden pintajännitystä kasvien vahapintaisilla lehdillä. Surfaktanttien tarkoituksena on 

edistää vettä sisältävien liuosten pääsyä kasviin. Gu ym. (2011) tutkimuksen mukaan 

surfaktantit näyttivät myös lisäävän salmonellan selviytymiskykyä tomaatinlehtien 

sisällä, mutta syytä ei löydetty. 

 

Kuten aiemassa luvussa (4.3) mainittiin, valon on todettu lisäävän salmonellan 

internalisoitumista kasvisten pinnoilta (Kroupitski ym. 2009a). Valo vaikuttaa kasvin 

sokeripitoisuuteen, solunesteen happamuuteen ja osmoottiseen paineeseen ja niiden 

ajateltiin siksi vaikuttavan bakteerin selviytymiskykyyn myös kasviksen sisällä 

(Gorbatsevich 2013). Gorbatsevich ym. (2013) tutkivat valon vaikutusta salmonellan 

selviytymiseen basilikassa, mutta tuloksissa ei havaittu eroa valoisan ja pimeän 

varastointiolosuhteen välillä. Ainakaan tämän tutkimuksen perusteella valon määrällä ei 

näytä olevan vaikutusta salmonellan selviytymiskykyyn kasvisten sisäosissa.  
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Katsauksessaan Brandl (2006) totesi, ettei kasvisten sisältämien patogeenipopulaatioiden 

koko oikeastaan selitä kasviksista saatuja ruokamyrkytyksiä. Vaikka patogeenin määrä 

kasviksessa olisikin pieni tai sen kasvu vähäistä, vähäinenkin määrä bakteeria voi riittää 

taudin aiheuttamiseen. Enteropatogeenien vuorovaikutus kasvisten kanssa saattaa 

parantaa patogeenien selviytymistä kasviksissa ja myös lisätä taudinaiheutuskykyä 

ihmisissä (katsauksessa Brandl 2006). Esimerkiksi salmonellan on todettu sietävän 

mahalaukun ja suoliston happamuutta paremmin, jos se on ensin altistunut 

happamuudelle kasviksen pinnalla (Kroupitski ym. 2009b).  

 

 

6 Internalisaation todentaminen 

 

Salmonellan internalisaatio kasviksiin voidaan todentaa erilaisilla menetelmillä. 

Perinteisesti kasvis ensin kontaminoidaan tietyllä salmonellan serotyypillä ja sen pinta 

desinfioidaan. Tämän jälkeen kasviksesta otetaan näytteitä internalisaation tutkimiseksi 

(Deering ym. 2012). Yleistä on myös altistaa esimerkiksi kasvin juuret salmonellalle 

mullan kautta ja tutkia löytyykö bakteeria muusta kasvinosasta, kuten lehdistä. Tällöin 

tosin täytyy olettaa, että bakteeri on päätynyt lehtiin sisäisen kulkeutumisen kautta, eikä 

esimerkiksi veden kapillaari-ilmiön avulla kasvin pintaa pitkin (katsauksessa Erickson 

2012).   

 

Kasvisnäyte jauhetaan hienoksi ja sekoitetaan nesteeseen. Syntyneestä uutteesta tehdään 

bakteeriviljely (katsauksessa Erickson 2012) sopivaan elatusaineeseen (Deering ym. 

2012). Bakteerikasvun jatkotutkimukset tehdään usein mikroskopoimalla, johon on useita 

eri vaihtoehtoja (Deering ym. 2012). Konfokaalimikroskopia, joka on yksi 

fluorerenssimikroskopiatekniikoista, on ollut kaikista yleisimmin käytetty työkalu 

internalisoitujen bakteerien todentamiseen kasviksista. Menetelmässä bakteereihin joko 

istutetaan fluoresoivia plasmideja etukäteen tai niihin kiinnittyy fluoresoivia vasta-aineita 

vasta kasvisolukossa. Menetelmän heikkoutena on alhainen herkkyys, minkä takia sen 

käyttö vaatii korkeita bakteeripitoisuuksia toimiakseen (katsauksessa Erickson 2012).  
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Myös pyyhkäisyelektronimikroskopiaa (scanning electron microscopy, SEM) on 

käytetty, mutta menetelmän vaatimat esikäsittelyt voivat vääristää bakteerin morfologiaa 

ja vaikeuttaa lajitunnistusta (katsauksessa Erickson 2012). Mikroskopian lisäksi 

bakteerin tunnistukseen käytetään PCR-menetelmää (polymerase chain reaction) 

(Espinoza-Medina ym. 2006, Standing ym. 2013). Jokaisessa käytetyssä 

tutkimusmenetelmässä on rajoitteensa, minkä takia useamman eri menetelmän 

yhdistelmä on yleensä toimivin (Standing ym. 2013).  

 

 

7 Kasvisten kontaminoitumisen ehkäisy 

 

Elintarviketurvallisuudella on suuria vaikutuksia ihmisten terveyteen ja talouteen. 

Ruokamyrkytysepidemiat voivat johtaa tuotteiden takaisinvetoon. Ne voivat myös 

heikentää yritysten mainetta, mikä vaikuttaa tuotteiden kysyntään ja siten koko 

toimitusketjun yritysten kannattavuuteen. Näistä syistä johtuen monet tuottajat ovat 

sitoutuneita noudattamaan hyviä toimintatapoja vähentääkseen tuotteiden 

kontaminoitumisen riskiä (katsauksessa Berger ym. 2010). Kasvisten 

elintarviketurvallisuuteen voidaan vaikuttaa valitsemalla viljely- ja 

sadonkorjuumenetelmät, lajike sekä pakkaus- ja varastointiolosuhteet sopiviksi 

(Tuominen ym. 2015).  

 

Yhtä ainoaa ehkäisevää toimenpidettä tai strategiaa tuotteiden elintarviketurvallisuuden 

parantamiseksi ei ole (katsauksessa Gil ym. 2015). Doyle ym. (1990) mukaan paras keino 

tuottaa mikrobiologisesti turvallisia kasvistuotteita on käyttää hyvin suunniteltua ja 

oikein toteutettua HACCP-järjestelmää (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Alkutuotannon toimijoita tulisikin kannustaa toimimaan HACCP-järjestelmän 

periaatteiden mukaisesti (katsauksessa Gil ym. 2015). HACCP-ohjelma on osa 

omavalvontajärjestelmää, ja siihen laaditaan tuotteittain kriittiset hallintapisteet 

mahdollisten terveysvaarojen pysäyttämiseksi. Nämä hallintapisteet ovat kasvistuotteen 

tuotantovaiheita, joissa riski voidaan määrittää, kuten lämpötila mittaamalla 

(Ruokavirasto 2021b). HACCP-järjestelmän mukaan tuorekasvisten kontaminoitumisen 

ennaltaehkäiseminen on yksi kriittinen hallintapiste, koska kontaminaatiota ei voida enää 
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myöhemmissä tuotantovaiheissa poistaa kovin tehokkaasti (katsauksessa Lynch ym. 

2009).  

 

Alkuvaiheen kontaminaation ehkäisemisen lisäksi on tärkeää poistaa jo mahdollinen 

kontaminaatio, pastöroida tuote tai estää lisäkontaminaatio ja bakteerikasvu 

myöhemmissä tuotantovaiheissa (Tauxe ym. 1997). Salmonellan internalisaation 

ennaltaehkäisemiseksi ja terveysvaaran minimoimiseksi huomiota tulisikin kiinnittää 

viiteen kasvistuotantoon liittyvään osa-alueeseen: ulostekontaminaation estämiseen, 

veden laatuun, kasvisten puhdistukseen, lämpötilan hallintaan ja työskentelyhygieniaan 

(katsauksessa Lynch ym. 2009). Internalisaation ehkäisemiseksi olisi myös tärkeää 

vaikuttaa käytännön tasolla niihin tämän kirjallisuuskatsauksen luvussa 4 mainittuihin 

tekijöihin, joiden on todettu lisäävän salmonellan internalisaatiota kasviksiin.  

 

Kasveilla on puolustusmekanismeja kasvien omia kasvitaudinaiheuttajia vastaan (Jones 

ja Dangl 2006) ja pidetäänkin mahdollisena, että kasvit käyttävät 

immuunijärjestelmäänsä myös internalisoituja suolistobakteereja vastaan. Kasvisten 

immuunijärjestelmän hyödyntäminen voisi olla yksi keino ehkäistä internalisaatiota. 

Patogeenisten mikrobien tulee päästä kasvikseen joko tunkeutumalla suoraan lehden tai 

juurten pinnasta tai käyttäen vauriokohtia tai luonnollisia aukkoja sisälle pääsemiseksi 

(Kroupitski ym. 2009a). Kasvit voivat kuitenkin immuunijärjestelmänsä avulla havaita 

mikrobit ja puolustautua niitä vastaan. Esimerkiksi kasvilehden pinnalla on erityisiä 

reseptoreja, jotka havaitsevat bakteerin sen flagellojen tai lipopolysakkaridien avulla 

(katsauksessa Chisholm ym. 2006).  

 

7.1 Ulostesaastumisen ennaltaehkäisy 

 

Salmonellan lähteitä tulisi vähentää ympäristöstä, jotta riski kasvisten 

kontaminoitumiseen vähentyisi. Salmonellan pääasiallinen varasto on naudoissa (Franz 

ym. 2007). Salmonellan esiintyvyyttä nautakarjassa lisää nautojen laidunnus lannoitetulla 

pellolla (Fossler ym. 2005), etenkin jos käytetty lanta on käsittelemätöntä (Nicholson ym. 

2005). Myös karjan syömä rehu vaikuttaa salmonellan selviytymiseen lannassa ja 

edelleen pellolla. Salmonellabakteerit selviytyivät paremmin lannassa, jos karja oli 

ruokittu energiapitoisella säilörehulla kuivaheinän sijaan (Franz ym. 2005). Tästä voidaan 

päätellä, että infektioriskiä voidaan vähentää muuttamalla nautojen ruokintaa ja 
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laidunolosuhteita sekä alentamalla eläintiheyttä. Tuotanto- ja villieläinpopulaatioihin ja 

niiden määrään kasvisviljelysten lähellä tulisi muutenkin kiinnittää huomiota, koska ne 

voivat kontaminoida vihanneksia ulosteillaan joko suoraan tai epäsuoraan esimerkiksi 

pölyn, veden ja aerosolien kautta (FAO ja WHO 2008).  

 

Tuoreen lannan levittäminen pellolle sellaisenaan lisää vihannesten kontaminoitumisen 

riskiä (Nicholson ym. 2005) ja etenkin saastuneen lannan käytön lopettaminen voisi estää 

patogeenien leviämisen ruokaketjuun (Hutchison ym. 2004). Tutkimuksessa (Nicholson 

ym. 2005) on osoitettu, että lannan käsittely esimerkiksi kompostoimalla heikensi 

suolistopatogeenien selviytymistä lannassa huomattavasti. Viikon kuluttua patogeenejä 

ei havaittu enää lainkaan. Käsittelemättömässä lannassa patogeenit selviytyivät 

puolestaan noin kuukauden ajan, kun sitä oltiin levitetty pellolle (Nicholson ym. 2005). 

Lannanlevitys kannattaa myös ajoittaa kevääseen tai myöhäiseen syksyyn niin, että 

lannanlevityksen ja sadonkorjuun väliin jää vähintään 120 päivää. Tutkimuksen mukaan 

tällöin mahdolliset salmonellabakteerit ovat kuolleet eivätkä siirry kasvaviin 

vihanneksiin (Natvig ym. 2002). Lanta kannattaa myös levittää ohuelti, sillä paksut 

lantakasat tai nestemäinen lanta voivat suojata bakteereita kuivuudelta ja korkeilta 

lämpötiloilta (Hutchison ym. 2004).  

 

7.2. Veden laatu 

 

Vettä pidetään yhtenä merkittävimpänä kasvisten kontaminoitumisen reittinä (FAO ja 

WHO 2018). Vettä käytetään sekä kasvisten kasteluun että pesuihin tai jäähdytykseen 

prosessoinnin eri vaiheissa (katsauksessa Lynch ym. 2009). Vesi voikin toimia sekä 

kontaminaation lähteenä että puhdistusaineena (Chang ja Fang 2007). EU:n hyvien 

kasvinviljelykäytänteiden ohjeen mukaan käytetyn veden tulisi olla juomakelpoista 

(Komission tiedote 2017/C 163/01), ja sen tulee täyttää alkutuotannossa käytettävälle 

vedelle asetetut laatuvaatimukset, joista on kerrottu tarkemmin edellä luvussa 3.5.  

 

Kastelumenetelmistä parhaimmaksi on todettu maanalainen kastelujärjestelmä, koska se 

vähentää riskiä patogeenin kulkeutumiselle vedestä kasvavaan kasvikseen. (FAO ja 

WHO 2018). Kasvikset voivat kontaminoitua myös huuhteluveden kautta, koska siihen 

kertyy prosessin aikana kasviksista irronnutta ainesta ja mahdollisesti myös epätoivottuja 
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patogeenejä. Huuhteluveden puhtaudesta täytyykin huolehtia, mutta sen vaihtaminen 

uuteen toistuvasti on taloudellisesti epäkannattavaa. Tästä johtuen huuhteluveteen tulisi 

Lopez-Galvez ym. (2009) mukaan lisätä desinfiointiainetta. Se ei itsessään puhdista 

kasviksia patogeeneistä kovin tehokkaasti, mutta se voi auttaa pitämään huuhteluveden 

puhtaampana, jolloin ristikontaminaation riski vähenee (Lopez-Galvez ym. 2009).  

 

 7.3 Kasvisten puhdistus 

 

Bakteerien tuhoaminen jo kontaminoituneen kasviksen sisäosista on lähes mahdotonta 

(katsauksessa Lynch ym. 2009, Golberg ym. 2011), koska kasvisten desinfioinnilla ei ole 

todettu olevan vaikutusta internalisoituneisiin patogeeneihin (Solomon ym. 2002). 

Desinfektiokäsittelyt eivät myöskään riitä poistamaan tiukasti kiinnittyneitä bakteereita 

kasvisten leikkauspinnoilta, eivätkä ne tehoa biofilmeihin (katsauksessa Franz & Van 

Bruggen). Kasvisten peseminen ja desinfioiminen eivät korvaa alkukontaminaation 

ennaltaehkäisemistä, mutta niillä voidaan parantaa kasvisten mikrobiologista 

elintarviketurvallisuutta estämällä jatkokontaminoitumista ja hillitsemällä 

bakteerikasvua kasvisten pinnoilla (katsauksessa Burnett ja Beuchat 2001).  Esimerkiksi 

tomaattien käsittely klooripitoisella desinfektioaineella vähensi Salmonella Montevideo 

-bakteerien kasvua niiden pinnoilla, vaikkakin tomaattien sisällä bakteerit jatkoivat 

kasvuaan (Wei ym. 1995).  

Eurooppalainen näkemys on käyttää kasvisten puhdistamiseen mieluummin puhdasta 

vettä kuin yrittää dekontaminoida saastunutta tuotetta (Van der Linden ym. 2016). Lisäksi 

klooripohjaisten desinfektioaineiden käyttö huolestuttaa kuluttajia, koska kloori reagoi 

vedessä muodostaen yhdisteitä, jotka on yhdistetty sisäelinsyöpiin (katsauksessa Artes 

ym. 2009, teoksessa Betts ym. 2005). Useassa EU-valtiossa, esimerkiksi Tanskassa ja 

Saksassa klooripohjaisten aineiden käyttö kasvisten desinfiointiin onkin kielletty 

(teoksessa Betts ym. 2005). Näitä, kuten muitakaan kemikaaleja ei voida myöskään 

käyttää luomutuotannossa (katsauksessa Heaton ja Jones 2007). Kloorivalmisteille onkin 

tutkittu korvaavia vaihtoehtoja (taulukko 1), mutta ne eivät ole toistaiseksi osoittautuneet 

tarpeeksi tehokkaiksi (Chang ja Fang 2007). Vaihtoehtoisten desinfiointiaineiden 

ongelmina ovat myös niiden korkea hinta tai kasvisten ulkonäön heikentyminen 

(katsauksessa Artes ym. 2009).  
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Taulukko 1. Kasvisten puhdistusvaiheessa käytetään yleensä klooripitoista vettä, mutta 

klooriin liitettyjen mahdollisten terveyshaittojen vuoksi vaihtoehtoisiakin 

puhdistusmenetelmiä on tutkittu laajasti (muokattu katsauksesta Rico ym. 2007). 

 

 

7.4 Lämpötilan hallinta 

Lämpötila on yksi merkittävin bakteerien kasvuun ja selviytymiseen vaikuttava tekijä. 

Kasvistuotteen bakteerimäärä kymmenkertaistuu vuorokaudessa, jos niitä säilytetään 

huoneenlämmössä (FAO ja WHO 2018). Lämpö lisää bakteerien liikehdintää ja siten 

myös internalisaatiota (Kroupitski ym. 2009a). Sellaisenaan syötäviä tuorekasviksia ei 

lämpökäsitellä ennen kuluttamista (katsauksessa Gil ym. 2015). Näistä syistä lämpötilan 

hallinta ja kylmäketjun ylläpitäminen ovat tärkeitä koko kasviksen tuotantoketjun ajan 

(FAO ja WHO 2018). Alhaisessa lämpötilassa tapahtuvan kasvisten jatkokäsittelyn ja 

varastoinnin on todettu vähentävän bakteerien lisääntymistä (katsauksessa Lynch ym. 

2009). Suomessa paloitellut tuorekasvikset tulee myydä ja säilyttää enintään 6 C:ssa 

(MMMa 1367/2011 7 § 3. mom).  

7.5 Työskentelyhygienia 

Infektiota kantavan työntekijän kädet voivat olla tärkeä salmonellakontaminaation lähde. 

Jotta kasvistuote ei kontaminoituisi, tulee myös työntekijöiden käsihygieniaan kiinnittää 

huomiota (katsauksessa Lynch ym. 2009). Eräässä tutkimuksessa otettiin 

puhtausnäytteitä työntekijöiden käsistä meksikolaisilla verkkomeloniviljelyksillä. Noin 

17 % melonien pakkaajien näytteistä sisälsi Salmonellaa, mikä on merkki huonosta 

käsihygieniasta (Espinoza-Medina ym. 2006).  Työntekijöiden käyttämät käsineetkin 

voivat toimia tartunnanlähteenä. Brar ja Danyluk (2013) totesivat tutkittuaan laboratorio-
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olosuhteissa salmonellan siirtymistä työntekijöiden käsineistä tomaatteihin, että bakteerit 

siirtyvät niihin sekä kerta- että uudelleenkäytettävistä käsineistä. Mielenkiintoista oli, että 

likaiset uudelleenkäytettävät suojakäsineet eivät kuitenkaan levittäneet salmonellaa 

tomaatteihin sen enempää kuin puhtaat kertakäyttökäsineetkään. Itse asiassa puhtaat 

käsineet siirsivät bakteereja seuraaviin tomaatteihin enemmän kuin likaiset 

uudelleenkäytettävät käsineet. Tutkijat suosittelivatkin tämän tutkimuksen perusteella 

sadonkorjuutyöntekijöille kestokäsineitä, mutta niitä tulisi pestä päivittäin orgaanisen 

lian kertyessä niiden pinnalle (Brar ja Danyluk 2013).  

 

8 Pohdinta 

Kasviksia kulutetaan yhä enenevissä määrin, ja sellaisenaan syötävien kasvistuotteiden 

kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti. Kasvisten tuotanto on keskittynyttä ja 

kasvistuotteiden jakelu maanrajat ylittävää. Salmonellan internalisaatio kasviksiin on 

lisännyt kasvisperäisten ruokamyrkytysepidemioiden määrää viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Yhtä tiettyä täsmäkeinoa internalisaation ehkäisemiseksi ei 

toistaiseksi tunneta. Ihmispatogeenit ovat kasviksen sisäosissa desinfiointiaineilta 

suojassa. Tämä tekee internalisaatiosta maailmanlaajuisen ongelman.  

Tähän mennessä tehdyt tutkimukset salmonellan internalisaatiosta kasviksiin ovat 

painottuneet erilaisiin siihen vaikuttaviin tekijöihin, kuten ympäristöolosuhteisiin, 

viljelytekniikkoihin ja bakteerin ja kasvin ominaisuuksiin. Jotta suolistobakteerien 

internalisaatiota kasviksiin voitaisiin ehkäistä, tulisi niiden käyttäytymistä kasveissa ja 

vuorovaikutusta muiden mikrobien ja kasvin kanssa tutkia lisää.  

Parempi ymmärrys edellä mainituista asioista voisi johtaa uusiin menetelmiin, joilla 

enteropatogeenien selviytymistä kasvistuotteissa voitaisiin rajoittaa. Tällaisia 

menetelmiä voisivat olla esimerkiksi kilpailevan mikrobiston käyttäminen, bakteerien 

keskinäisen vuorovaikutuksen kemiallinen heikentäminen ja bakteerien kiinnittymisen 

estäminen molekyylitasolla. Myös bakteerien elinkykyyn pellolla vaikuttavien tekijöiden 

ymmärtäminen voisi johtaa uusiin strategioihin, joilla voidaan vaikuttaa bakteereihin 

kasviksessa, vedessä, maaperässä tai lannoitteissa ennen levitystä (katsauksessa Heaton 

ja Jones 2007).  
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Lisätutkimusta tarvittaisiin kasvien vuorovaikutuksesta ihmispatogeenien kanssa, jotta 

kasvin puolustusjärjestelmän vaikutusta suolistopatogeenien internalisaatioon voitaisiin 

ymmärtää paremmin. Löytämällä keinoja kasvin oman puolustuksen aktivoitumiseen 

voitaisiin samalla ehkäistä internalisaation tapahtumista. Esimerkiksi erään tutkimuksen 

mukaan salaatin mekaaninen vaurioittaminen tai altistaminen tuholaisille vähensi E.colin 

internalisaatiota salaatinlehtiin, koska nämä toimet aktivoivat salaatin omaa 

puolustusjärjestelmää (Erickson ym. 2010). Tulevaisuudessa olisikin hyvä selvittää lisää 

kasvin immuunijärjestelmän puolustuskeinoja bakteerien internalisaatiota ja säilymistä 

kasvin sisällä vastaan.  

Tähänastiset tutkimukset ovat myös olleet pääasiassa laboratorio-olosuhteissa tehtyjä. 

Kasveihin on internalisaation aikaansaamiseksi esimerkiksi istutettu niin isoja 

salmonellabakteerimääriä, että ne olisivat luonnollisissa olosuhteissa viljelyksillä 

epärealistisia. Tällaisten tutkimusten tulokset eivät välttämättä ole suoraan sovellettavissa 

käytäntöön. Jatkotutkimuksia aidoissa viljely-ympäristöissä ja olosuhteissa tarvitaankin 

lisää.  
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