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1 JOHDANTO 

 

Mausteet mielletään usein mikrobiologisesti turvallisiksi raaka-aineiksi ja niihin mahdollisesti 

liittyvät bakteriologiset riskit saattavatkin jäädä vähäisemmälle huomiolle esimerkiksi 

ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyössä (Székács ym. 2018). Kuluttajan mielikuva 

mausteiden turvallisuudesta johtunee niiden kuivasta luonteesta, jonka ajatellaan estävän 

bakteereiden esiintymisen mausteissa. Todellisuudessa mausteiden kuivattaminen estää 

bakteereiden lisääntymisen, mutta ei estä mausteiden primaaria kontaminoitumista tai 

bakteereiden selviytymistä (Gurtler ym. 2019). Mausteissa esiintyvien bakteereiden takia 

onkin kehitetty erilaisia dekontaminaatiomenetelmiä, joiden avulla pyritään tuhoamaan 

bakteereita ja niiden itiöitä. Tällaisia menetelmiä ovat muun maussa säteilytys, lämpö-, 

höyry- ja kaasukäsittelyt (Mathot ym. 2021). 

 

Mausteissa esiintyvät bakteerit ovat aiheuttaneet laajojakin ruokamyrkytysepidemiota (Van 

Doren ym. 2013). Erityisenä ja ajankohtaisena huolena pidetään salmonellan esiintymistä 

mausteissa. Keväällä 2021 EU-alueella mustapippureiden virallista rajavalvontaa päädyttiin 

tehostamaan salmonellalöydösten yleistyttyä Brasiliasta tuoduissa mustapippureissa 

(Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/608). Vuonna 2021 RASFF-hälytyksiä 

tehtiin kaiken kaikkiaan jopa 143 kappaletta, joka on melkein kaksinkertainen verrattuna 

vuoteen 2020, jolloin hälytyksiä tehtiin 87 kappaletta (RASFF 2020, RASFF 2021). Kaikista 

hälytyksistä salmonella aiheutti vuonna 2021 noin 90 % ja vuonna 2020 69 % (RASFF 2020, 

RASFF 2021). Hälytysten määrän nouseminen herättää huolen mausteiden bakteriologisesta 

turvallisuudesta ja tästä syystä mausteiden bakteriologisen tilanteen tutkiminen olisi 

elintarvikehygienian kannalta merkittävää. 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää kuivattuihin mausteisiin ja yrtteihin 

liittyviä bakteriologisia vaaroja ja niiden hallintaa elintarviketuotannossa ja –teollisuudessa. 

Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä osassa käsitellään kuivattuihin mausteisiin liitettyjä 

ruokamyrkytysepidemioita ja tärkeimpiä mausteissa esiintyviä patogeenejä. Tämän jälkeen 

tarkastellaan erilaisia keinoja, joilla ruokamyrkytysbakteereiden leviämistä mausteissa 
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voidaan hallita. Näiden keinojen tarkoituksena on joko estää mausteissa esiintyvien 

bakteereiden lisääntymistä tai vähentää bakteereiden lukumäärää erilaisilla 

dekontaminaatiomenetelmillä. Mausteissa esiintyneiden bakteerimäärien hallinta vähentää 

samalla mausteisiin liittyvää terveysriskiä ja ruokamyrkytysepidemioiden syntymistä. 

 

Tässä kirjallisuuskatsaus käsitellään maustekasveista saatavia kuivattuja mausteita ja yrttejä, 

mutta nestemäiset mausteet rajataan kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle, sillä ne eroavat 

huomattavasti ominaisuuksiltaan kuivatuista mausteista. Käsiteltävien mausteiden rajauksen 

lisäksi kirjallisuuskatsauksessa keskitytään käsittelemään mausteissa esiintyviä bakteereita. 

Bakteereiden lisäksi mausteista voidaan löytää muitakin mikrobeita, kuten homeita, hiivoja ja 

niiden tuottamia mykotoksiineita (Lundström 2007) sekä viruksia, mutta niitä ei käsitellä tässä 

kirjallisuuskatsauksessa. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Mausteet, niiden tuonti ja tuotanto 

 

2.1.1 Mausteet ja niiden käyttö 

Mausteilla tarkoitetaan elintarvikkeisiin lisättäviä kasveista peräisin olevia raaka-aineita, 

joiden tarkoituksena on muun muassa parantaa elintarvikkeiden makua, hajua tai väriä 

(Paavola ja Hokkanen 2015). Historiallisesti mausteita on käytetty peittämään pilaantuneen 

elintarvikkeen hajua ja lisäämään niiden säilyvyyttä (Paavola ja Hokkanen 2015). Mausteisiin 

kuuluvat niin kuivatut kuin tuoreet yrtit, kuivattujen kasvien eri osat ja erilaiset nestemäiset 

maustetahnat tai -seokset. Nestemäisiä mausteita ovat esimerkiksi ketsuppi, sinappi ja 

currytahna. Mausteita käytetään laajasti ruoantuotannon ja -jalostamisen eri tasoilla: 

kuluttajan, ravintoloiden, suurkeittiöiden ja elintarviketeollisuuden toimesta.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään kuivattuihin kasviperäisiin mausteisiin ja mausteyrtteihin. 

Kuivattuina mausteina käytetään monia kasvien eri osia: lehtiä, kukkia, juuria, varsia, kuoria, 

hedelmiä, marjoja tai siemeniä. Esimerkiksi basilikan lehdet rouhitaan pienemmiksi, inkiväärin 

maajuuri kuivataan ja jauhetaan, ja pippurikasvin marjat, eli pippurit voidaan käyttää joko 

sellaisenaan, rouhittuna tai jauhettuna. Monista mausteista tehdään lisäksi valmiita 

mausteseoksia, joissa käytetään useita mausteita. Suomalaisille kuluttajille tuttuja 

mausteseoksista ovat muun muassa curry, grillimauste, chilijauhe tai aromisuola (Meira 

2020b). 
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Kuva 1. Erilaisia mausteina käytettäviä kasvinosia. Vasemmalta ylhäältä kuivattuja chilejä, 

tuore inkivääri, kuminan siemeniä, maustepippureita, tähtianista, kokonainen kanelitanko ja 

laakerinlehtiä. Kuva: Sophie Saastamoinen 

 

2.1.2 Mausteiden käyttö Euroopassa 

Ruoka kuuluu tärkeänä osana kulttuureihin, joten käytettyjen mausteiden merkitys korostuu 

maittain. Unkarilaiseen keittiöön kuuluu olennaisesti paprika ja valkosipuli, kun taas 

italialaiseen basilika ja oregano. Szűcs ym. (2018) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin 

mausteiden ja yrttien kulutustottumuksia. Seitsemän eurooppalaisen valtion tutkimuksessa 

selvisi, että pippuri, paprika, persilja ja basilika ovat yleisimmin käytettyjä mausteita ja yrttejä. 

Maailman kalleimpana mausteena pidetty sahrami oli tulosten perusteella vähiten käytetty 

mauste. Kyselyssä havaittiin maakohtaisia eroja mausteiden käytössä: esimerkiksi oreganon 

käyttö oli tyypillisintä itävaltalaisille, kun taas pippuri oli saksalaisille ja kaneli unkarilaisille 

(Szűcs ym. 2018). 

 

Suomalaisia kuluttajia ei sisältynyt Szűcusin ym. (2018) tutkimukseen, mutta Suomessa 

maustevalmistaja Meira oy:n vuonna 2020 tuottamassa maustetutkimuksessa selvitettiin 

vastaavasti suomalaisten kuluttajien mausteiden käyttöä (Meira 2020b). Kyselyn perusteella 
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käytetyimmiksi mausteiksi nousivat mustapippuri, paprikajauhe, chilimauste ja curry. Yrteistä 

eniten käytettiin basilikaa ja oreganoa (Meira 2020b).  

 

Globalisoituvassa maailmassa kuluttajien kiinnostus uusia makuja ja ruokakulttuureita 

kohtaan on kasvanut (Szűcs ym. 2018) ja erilaiset ruokatrendit ovat levinneet nopeasti. Myös 

suotuisista terveysvaikutuksista kertoneet uutisoinnit ja tiedejulkaisut voivat lisätä 

kiinnostusta yksittäisiin maustekasveihin. Kurkuma ja inkivääri kiinnostavat kuluttajia 

terveyttä edistävien vaikutusten toivossa, sillä inkiväärin on viestitty auttavan muun muassa 

kroonista ruoansulatushäiriöistä kärsiviä ja madaltavan veren kolesterolitasoja (Healthline 

2021). Kuluttajien kiinnostus uusia makuja kohtaan voidaan havaita myös aikaisemmin 

mainitusta Meiran maustetutkimuksesta, jonka mukaan lähes 90 % suomalaisista olisi 

kiinnostunut lisäämään omaa mausteidenkäyttöä, mutta omat makutottumukset oli koettu 

suurimmaksi esteeksi (Meira 2020b). Ongelmallisena pidettiin myös sopivien reseptien 

löytämistä ja eksoottisempien mausteiden rajallisia käyttömahdollisuuksia (Meira 2020b). 

 

2.1.3 Kolmansista maista Eurooppaan tuodut mausteet 

Eurooppa on yksi merkittävimmistä mausteiden ja yrttien markkina-alueista (Székács ym. 

2018), mutta Euroopan maustemarkkinat ovat pitkälti riippuvaisia muilta kauppa-alueilta 

tuotavista mausteista. Globaalisti tuotetuista mausteista jopa 40–50 erilaista maustetta on 

merkittäviä vientituotteita tuottajamailleen (Szűcs ym. 2018). Maustekaupan globaalisuus on 

seurausta siitä, että monet mausteiksi kasvatetut kasvit ovat erittäin spesifisiä 

kasvatusolojensa suhteen (Székács ym. 2018). Esimerkiksi kaneli kasvaa parhaiten kuuman 

kosteassa trooppisessa ilmastossa (Ribeiro-Santos ym. 2017). Ilmastospesifisyys saattaa 

maustekohtaisesti rajata merkittävästikin mausteiden viljelyalueita. Viljelyalueilta mausteet 

on kuitenkin kuljetettava kauppa-alueille eri puolille maailmaa (Székács ym. 2018). Esimerkiksi 

vuonna 2019 Eurooppaan tuotiin 379 000 000 kg mausteita EU:n ulkopuolisista maista 

(EUROSTAT 2020). Eniten tuotiin inkivääriä (111 000 000 kg), paprikajauhetta ja 

maustepippuria (94 000 000 kg) ja pippuria (69 000 000 kg) (Kuva 2). Inkiväärin suuria 

tuontimääriä selittää osin, ettei edellä mainituissa tilastoissa ole huomioitu erikseen tuoreen 

ja kuivatun inkiväärin tuontimääriä.  
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Mausteiden kohdalla voidaan havaita tiettyjen maiden tuottavan enemmän mausteita 

verrattuna muihin maihin. Kuva 2 havainnollistaa mistä maista tuodaan Eurooppaan mitäkin 

maustetta ja kuinka suuren prosenttiosuuden kyseinen maa tuo. Tällaisia 

markkinajohtajamaita ovat muun muassa Kiina, Vietnam ja Intia. Kiina esimerkiksi tuotti 69 % 

Eurooppaan tuotavasta inkivääristä, paprikasta ja maustepippurista. Vietnam tuotti taas 44 % 

pippurista ja Intia 79 % kurkumasta (Kuva 2). 

Kuva 2. Tärkeimmät Eurooppaan tuotavat mausteet ja niiden päätuottajamaat (EUROSTAT 

2020). 

  

Tullin ylläpitämän Uljas-tietokannan mukaan vuonna 2020 Suomeen tuotiin mausteita 

Euroopan sisä- ja ulkokauppana yhteensä noin 3 000 000 kg (Uljas-tietokanta 2020). Tuonnin 

arvo oli yhteensä noin 19,5 miljoonaa euroa. Inkivääri oli määrällisesti eniten tuotu mauste, 

sillä sitä tuotiin noin 747 000 kg. Lisäksi Piper-suvun pippureita tuotiin 630 000 kg, 

kardemummaa 141 000 kg ja kurkumaa 137 000 kg (Uljas-tietokanta 2020). 
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2.1.4 Esimerkkejä maustekasvien alkutuotannosta ja prosessoinnista mausteeksi 

 

2.1.4.1 Maajuuret: Inkivääri ja kurkuma 

Inkivääriä tuotetaan Zingiber officinale -nimisen kasvin maajuuresta (Mathot ym. 2021). 

Korjuun jälkeen ensimmäisenä vaiheena inkiväärin maajuuret kuoritaan. Inkiväärin suomuisen 

pinnan kuoriminen helpottaa inkiväärin kuivattamista. Kuoriminen tapahtuu joko 

manuaalisesti bambuterällä tai mekaanisesti harjaamalla. Kuorittu inkivääri kuivatetaan 

auringossa 7–10 päivää, minkä jälkeen se voidaan jauhaa (Mathot ym. 2021).  

 

Inkiväärin lisäksi myös kurkumaa (Curcuma longa) tuotetaan kasvien maajuurista (Mathot ym. 

2021). Korjuun jälkeen kurkuma käy läpi useita käsittelyvaiheita. Kurkuman maajuuret 

upotetaan kiehuvaan veteen 60–90 minuutiksi, minkä jälkeen juuret asetellaan 

bambumatoille tai maahan kuivumaan aurinkoon 10–15 päiväksi. Kuivattu kurkuma voidaan 

tämän jälkeen jauhaa ja värjätä (Mathot ym. 2021).  

 

Mikrobiologisten riskien näkökulmasta inkiväärin ja kurkuman maajuurien korkeat 

bakteerikontaminaatioluvut selittyvät niiden kasvunaikaisella maakontaktilla (Mathot ym. 

2021), joka tässä tapauksessa tarkoittaa maajuuren saastumista suurella määrällä 

kasvuympäristön bakteereita.  

 

2.1.4.2 Marjat: Piper -pippurit 

Pippuritertut kerätään käsin kypsymisen mukaan (Mathot ym. 2021). Keräämisen jälkeen 

pippurit erotetaan tertusta käyttämällä joko perinteistä puintimenetelmää tai mekaanisia 

hakkaajia. Perinteisessä puintimenetelmässä terttuja poljetaan maahan, mikä kuitenkin lisää 

pippurin pinnan mikrobi- ja maa-ainesmääriä. Mekaanisten hakkaajien käytöllä voidaan 

vähentää pippureiden kontaminoitumista, mutta niiden käyttö on rajoittunut vain suuriin 

viljelmiin. Tertuista irrotetut pippurit ryöpätään upottamalla ne kiehuvaan veteen yhdeksi 

minuutiksi. Ryöppäämisen tarkoituksena on puhdistaa pippurit, tummentaa 

mustapippureiden väriä ja helpottaa niiden kuivatusta. Ryöppäämisen jälkeen mustapippurit 

levitetään kuivumaan auringossa. Puinnin ja kuivaamisen jäljiltä pippureiden joukossa saattaa 
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olla muun muassa kiviä ja muuta maa-ainesta, jotka erotellaan muun muassa seulomisella 

(Mathot ym. 2021). 

 

Kuva 3. Erilaisia pippureita ja pippuria sisältäviä mausteseoksia. Vasemmalta ylhäältä 

viherpippuri, rosépippuri, valkopippurijauhe, valkopippuri, maustepippuri, 

sitruunapippurirouhe ja mustapippurirouhe. Kuva: Sophie Saastamoinen 

 

Musta- ja valkopippuri ovat peräisin samasta kasvista, Piper nigrum, eli ryytipippurista, mutta 

niiden kypsyysaste keräämisajankohtana ja keräämisen jälkeinen käsittely eroavat toisistaan 

(Mathot ym. 2021). Valkopippurit kerätään kypsinä, kun taas mustapippurit kerätään ennen 

kypsymistä. Lisäksi valkopippureita liotetaan juoksevassa vedessä viikon ajan, jotta ne 

saadaan kuorittua. Kuorimisen jälkeen valkopippurit pestään ja kuivataan samalla tavalla kuin 

mustapippurit (Mathot ym. 2021).   

 

2.1.4.3 Kaarna: Kaneli 

Kaneli on peräisin Cinnamomum verum tai Cinnamomum zeylanium -nimisistä ikivihreistä 

parimetrisistä puista, jotka ovat kotoperäisiä Sri Lankassa (Mathot ym. 2021). Kanelina 

käytetään näiden puiden sisempää kaarnaa. Kerätty kaarna leikataan tikuiksi, kasataan ja 

painetaan kasaan, jonka aikana kaarnassa tapahtuu sen vähäinen fermentoituminen. Tämän 
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jälkeen rullatut kaneli kuivatetaan joko auringossa tai kuivurissa (Mathot ym. 2021). Kanelin 

säilyvyyttä voidaan parantaa rikkikäsittelyllä (Mathot ym. 2021).  

 

Kanelin viljelyn haaste on kanelin korjuuseen liittyvät avohakkuut ja sen aiheuttamat 

ekosysteemiset ongelmat (Meira 2020). Kanelin korjuussa voidaan kuitenkin käyttää 

avohakkuille vaihtoehtoista menetelmää, jossa hakkuiden sijaan kanelipuu jätetään 

kasvamaan, mutta siitä leikataan kerättävä kuori pois. Puu yleensä selviää kuorimisesta ja 

tuottaa seuraavan sadon nopeammin kuin uuden puun kasvamiseen menisi aikaa (Meira 

2020). Uuden kanelipuun kasvamiseen korjuuvalmiiksi kestäis kolme vuotta (Ribeiro-Santos 

ym. 2017).  

 

2.2 Mausteet ruokamyrkytysten aiheuttajina  

 

Mausteiden alkutuotantoprosessit (Mathot ym. 2021) sekä markkinoiden globaalisuus tuovat 

haasteita elintarviketurvallisuuteen (Lakner ym. 2018). Mausteiden riskit voidaan jakaa 

mikrobiologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin riskeihin, jotka pääasiassa johtuvat mausteiden 

viljelystä ja ensimmäisten prosessointivaiheiden olosuhteista ja toimintatavoista. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään kuitenkin mausteissa esiintyviin mikrobiologisiin 

riskeihin. Esimerkiksi mausteiden kuivattaminen avomaalla altistaa mausteet 

mikrobikontaminaatiolle ja mikrobiologisille riskeille (Mathot ym. 2021).  

 

2.2.1 Mausteet ruokaketjussa 

Mausteita käytetään laajasti ruoantuotannon ja -jalostamisen eri tasoilla: kuluttajien, 

ravintoloiden, suurkeittiöiden ja elintarviketeollisuuden toimesta. Suurkeittiössä mauste-

erien määrät ovat suurempia ja vaihtuvuus on tiheämpää, joten uuden kontaminoituneen 

mauste-erän saapumisen todennäköisyys kasvaa. Siksi onkin tärkeää huomioida, että 

suurkeittiöt ovat potentiaalinen uhka laajojen ruokamyrkytysepidemioiden syntymisessä. 

Tämä johtuu siitä, että suurkeittiöissä tuotettujen ruoka-annosten määrät voivat olla erittäin 

suuria ja asiakaskunta voi tulla laajalta alueelta.  
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Mausteiden käytölle on tyypillistä mausteiden riittoisuus ja siten pitkät säilytysajat (Meira 

2020b). Tämä voidaan havaita aikaisemmin mainitussa Meiran 

kuluttajamaustetutkimuksessa, jossa havaittiin, että lähes 40 %:lla suomalaisista kodeista 

vanhimmat mausteet olivat vähintään kaksi vuotta vanhoja (Meira 2020b). Virheelliset 

säilytysolosuhteet (liiallinen lämpö ja kosteus) voivat osaltaan aiheuttaa mikrobien kasvua 

mausteissa ja näin heikentää mausteiden hygieenistä laatua (Paavola ja Hokkanen 2015). 

Mausteiden pitkät säilytysajat hankaloittavat myös mausteiden jäljitettävyyttä, sillä eri 

mauste-eriä on saatettu sekoittaa keskenään (Schaarschmidt ym. 2018). Näin erien 

yhdistäminen vaikeuttaa ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyötä.  

 

Mausteita ohjeistetaan säilyttämään kuivissa ja pimeissä olosuhteissa (Meira 2020a). 

Muutokset mausteiden säilytysolosuhteissa voivat aiheuttaa aistinvaraisesti havaittavia 

laatuvirheitä (Paavola ja Hokkanen 2015). Lisäksi säilytysolosuhteiden muutokset voivat 

aiheuttaa mikrobien lisääntymisen mausteissa ja näin heikentää mausteiden mikrobiologista 

laatua (Paavola ja Hokkanen 2015). Mausteiden säilyvyyden takia niitä ei suositella 

säilytettävän kotikeittiössä liesituulettimen päällä, jossa ne altistuvat liedeltä nousevaan 

kosteuteen ja lämpöön (Meira 2020a). Suurkeittiöissä ja ravintoloissa keittiön lämpötilat 

voivat nousta päivän aikana todella korkeaksi pitkiksikin ajoiksi, mikä tulisi Paavolan ja 

Hokkasen (2015) mielestä ottaa huomioon mausteiden säilytyksessä. 

 

2.2.2 Mausteiden mikrobiologiset riskit 

Mausteissa esiintyy monenlaisia bakteereita, joista useimmat ovat ihmiselle harmittomia, 

mutta osa niistä voi aiheuttaa ruokamyrkytyksiä tuottamiensa toksiinien tai muiden 

mekanismien avulla. Mausteiden on uskottu olevan bakteriologisesti puhtaita niin, ettei 

ruokamyrkytysbakteereita esiinny niissä, mutta viime vuosina mausteita on pystytty 

yhdistämään ruokamyrkytysepidemioihin ja tuotteiden takaisinvetoihin (Gurtler ja Keller 

2019). Tutkimustiedon lisääntyessä tiedetään, ettei mausteiden alhainen vesiaktiivisuus 

suojaa mausteita kontaminaatiolta (Gurtler ym. 2019). Alhainen vesiaktiivisuus vain estää 

mikrobien lisääntymisen mausteissa, mutta se ei välttämättä tuhoa niitä  (Gurtler ym. 2019). 

Tämä voidaan havaita esimerkiksi siinä, että kuivatuissa mausteissa havaitaan salmonellaa 1,9 
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kertaa todennäköisemmin kuin muissa tuotteissa, joiden tuontia FDA, eli Yhdysvaltojen 

elintarvike- ja lääkevirasto sääntelee (Gurtler ym. 2019). Mausteiden korkeampi 

salmonellariski aiheuttaa kuluttajan terveydelle vakavan riskin muun muassa sairastumisen 

ruokamyrkytyksiin.  

 

Mausteiden kuivattamisella pyritään mausteiden alhaiseen vesiaktiivisuuteen, minkä 

tarkoitus on parantaa mausteiden säilyvyyttä (Keto-Timonen 2007) ja helpottaa niiden 

käytettävyyttä. Kuivattaminen ehkäisee muun muassa bakteereiden lisääntymistä mausteissa, 

mutta osa bakteereista pystyy muodostamaan itiöitä elinolosuhteiden muuttuessa niille 

epäsuotuisiksi (Paavola ja Hokkanen 2015). Kun elinolosuhteet taas palautuvat bakteerille 

suotuisiksi esimerkiksi lisättäessä maustetta muihin raaka-aineisiin ruuanlaiton tai 

elintarviketeollisuuden tuotannon yhteydessä, voi bakteeri lisääntyä ruuassa nopeastikin 

(Paavola ja Hokkanen 2015). Esimerkiksi suotuisissa olosuhteissa yhdestä Clostridium 

perfringens -itiöstä voi jakautua kahdessa tunnissa miljoonia bakteerisoluja (Korkeala ja 

Heikinheimo 2007). Tehokas keino ehkäistä bakteerikasvua elintarvikkeissa on säilyttää 

kuumana myytävät elintarvikkeet kuumina (> 60 °C) ja kylmät kylminä (< 6 °C) (Ruokavirasto 

2021). Näiden lämpötilojen väliin jää bakteereiden lisääntymiselle otollinen lämpötila-alue, 

jota välttämällä minimoidaan elintarvikkeissa tapahtuva bakteerikasvu (Ruokavirasto 2021). 

 

Tarkasteltaessa mausteiden merkitystä ruokamyrkytysten aiheuttajina on huomioitava kaksi 

mausteiden käyttöön liittyvää seikkaa (Lakner ym. 2018, Székács ym. 2018). Ensinnäkin, vaikka 

mausteita tai maustetta lisätään elintarvikkeeseen suhteellisen pieni grammamäärä, sama 

mauste-erä voi olla käytössä useassa laitoksessa, jopa maassa tai osavaltiossa (Lakner ym. 

2018). Kontaminoitunut erä voi aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä ja taloudellisia 

menetyksiä, jos kyseinen mauste-erä joudutaan esimerkiksi vetämään takaisin markkinoilta. 

Toiseksi vain pienessä osassa (alle 20 %) ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyössä 

onnistutaan osoittamaan tartunnan lähde tai aiheuttajaelintarvike (Székács ym. 2018). 

Jäljitystyö keskittyy ruokamyrkytysten kannalta merkittävimpiin raaka-aineisiin ja on 

mahdollista, että mausteiden mahdollinen rooli jää epätodennäköisenä aiheuttajana jopa 

kokonaan huomioimatta. Epidemioiden jäljityksessä on lisäksi huomioitava, etteivät monet 
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käytössä olevat tutkimusmenetelmät sovellu käytettäviksi mausteiden ja yrttien tutkimiseen 

niiden heterogeenisyyden takia (Székács ym. 2018). Nämä ruokamyrkytysten jäljittämiseen 

liittyvät haasteet voivat aiheuttaa virheellisen kuvan mausteiden mikrobiologisesta riskistä 

ruokamyrkytysten aiheuttajina. 

 

2.2.3 Mausteiden välittämät ruokamyrkytykset  

Mausteiden tiedetään aiheuttaneen laajoja ruokamyrkytysepidemioita, myös kansainvälisiä, 

joiden seurauksena mauste-eriä on vedetty markkinoilta useamman maan alueelta (Van 

Doren ym. 2013). Toistaiseksi laajin mausteisiin yhdistetty epidemia on vuonna 1993 Saksassa 

havaittu erittäin laajaksi levinnyt salmonellaepidemia, jossa arvioidaan noin 1000 henkilön 

sairastuneen puolen vuoden aikana (Lehmacher ym. 1995, Van Doren ym. 2013). 

Tutkimuksissa selvisi epidemian aiheuttajaksi sipseissä käytetty paprikajauhe (Lehmacher ym. 

1995). Paprikajauhe tuotiin Etelä-Amerikasta, mutta salmonellabakteerin alkuperää tai reittiä 

paprikajauheeseen ei pystytty osoittamaan. Kontaminoitunutta mausteseosta lisättiin 

paahdettuihin sipseihin tuotantolinjan lopussa, jolloin sipsien lämpötila oli enää 60 °C 

(Lehmacher ym. 1995). Potilaista ja epidemiaan yhdistetyistä elintarvikkeista (sipsit) eristettiin 

kaiken kaikkiaan 94 Salmonella -serotyyppiä (Lehmacher ym. 1995). Saksan vuoden 1993 

epidemiatapaus osoittaa kontaminoituneiden mausteiden olevan huomattava riski 

ruokamyrkytysepidemioiden kannalta. 

 

Merkittävimmiksi taudinaiheuttajiksi mausteiden aiheuttamissa ruokamyrkytysepidemioissa 

on todettu Salmonella enterica ssp. (Taulukko 1) ja Bacillus spp. (Taulukko 2). Van Doren ym. 

(2013) raportoi 14 mausteiden välittämää ruokamyrkytysepidemiaa vuosina 1973–2010. 

Näistä epidemioista salmonella aiheutti 10 tapauksessa (71 %) ja Bacillus spp. neljässä 

tapauksessa (29 %). Epidemioihin liittyneistä sairastuneista 87 % oli salmonellan aiheuttamia 

ja 13 % bacillusten aiheuttamia (Van Doren ym. 2013). Taulukoista 1 ja 2 voidaan havaita, että 

ruokamyrkytysepidemioihin liittyneet sairastuneiden määrissä on suurta vaihtelua 

epidemioiden välillä. Salmonellan kohdalla sairastuneiden vaihteluväli oli 8 sairastuneesta 

jopa arviolta 1000 sairastuneeseen (Taulukko 1). Bacillus spp. osalta on myös nähtävissä suuri 

sairastuvuuden vaihtelu, sillä pienimmässä epidemiassa oli 2 sairastunutta ja suurimmassa 
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146 (Taulukko 2). Vaikka mausteet ovatkin aiheuttaneet paljon ruokamyrkytyksiä, ei 

taulukoissa 1 ja 2 esiintyvissä tapauksissa ole raportoitu kuin kaksi kuolemaan johtanutta 

tapausta. Kuolemaan johtaneiden tapausten aiheuttajina oli salmonella. 

 

Taulukko 1. Mausteiden välittämät salmonellaepidemiat (Van Doren ym. 2013). 

Vuosi, maa Serotyyppi Mauste (alkuperä) ja ruokalaji Sairastuneet 
(Kuolleet) 

2016, Kreikka, 
Saksa, Tšekki 
ja Luxembourg 
a 

 

Enteritidis Seesamin siemenet, (ei tiedossa), 
tahini b) 

40 (ei raportoitu) 

2015, Ruotsi c 

 
Enteritidis Maustesekoitus (ei mainittu) 174 (ei raportoitu) 

2009, USA d Montevideo Mustapippuri (Vietnam) ja paprika 
(Intia ja Kiina), salami 
 

272 (0) 

2009, USA d  
 

Senftenberg Mustapippuri (Vietnam) ja paprika 
(Intia ja Kiina), salami 
 

11 (ei raportoitu) 
 

2008, USA Rissen Valkopippuri (Vietnam), laitoksen 
näyte positiivinen 
 

87 (1) 

2007, Saksa Senftenberg Fenkolin siemenet (ei tietoa), tee 
 

14 (ei raportoitu) 

2007, USA e Wandsworth 
 

Mausteseos (Kiina – 
parsakaalijauhe, muiden 
mausteiden alkuperiä ei tiedetä), 
välipalanaksu 
 

69 (0) 

2007, USA e Typhimurium Mausteseos (Kiina – 
parsakaalijauhe, muiden 
mausteiden alkuperiä ei tiedetä), 
välipalanaksu 
 

18 (0) 

2002, Saksa Agona Aniksen siemenet (Turkki), tee 
 

42 (0) 

2002, Englanti  
ja Wales 

Braenderup Curry (Intia), ravintolan avattu ja 
avaamaton maustepussi 
 

20 (0) 

1996, Englanti  
ja Wales 

Enteritidis Mustapippuri (ei tiedossa), 
ravintola 
 

8 (0) 
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1993, Saksa useita Paprikajauhe (Etelä-Amerikka), 
sipsit 

n. 1000 
(ei raportoitu) 
 

1981, Norja Oranienburg Mustapippuri (Brasilia) 
 

126 (ainakin 1) 

1973, Kanada Weltevreden Mustapippuri (Intia) 17 (ei raportoitu) 
a Lähde: Gurtler ja Keller (2019) 

b Tahini-maustetahnaan käytetyistä seesaminsiemenistä löydettiin salmonellaa.  

c Lähde: FSAI (2020) 

d Samaa tapausta. 

e Samaa tapausta. 

 

Taulukko 2. Mausteiden välittämät ruokamyrkytysepidemiat, joiden aiheuttaja oli mausteissa 

esiintyneet Bacillus -kantojen aiheuttamat ruokamyrkytykset (Van Doren ym. 2013). 

Vuosi, maa Laji Mauste (alkuperä) Sairastuneet 

(Kuolleet) 

2010, Tanska B. cereus Valkopippuri  

(ei tiedossa), muhennos työpaikkaruokalassa 

 

112 (0) 

2007, Ranska B. cereus Mausteseos  

(ei tiedossa), kuskusateria 

 

146 (0) 

1997, Uusi–

Seelanti  

B. subtilis Pippuri  

(Malesia), kypsennetty ja kypsentämätön 

pihvi, mausteseos ja pippuri 

 

20 (0) 

1995, 

Englanti  

ja Wales 

B. subtilis ja 

B. pumilus 

Kurkuma  

(ei tiedossa), kebabliha 

2 (0) 

 

Suomessakin mausteiden on epäilty tai osoitettu toimineen välittäjänä ainakin yhdeksässä 

ruokamyrkytystapauksissa (Taulukko 3). Suomessa mausteiden välittämät ovat olleet 
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pääosin Bacillus cereuksen aiheuttamia (Taulukko 3). Tapauksia on yhdistänyt 

aiheuttajabakteereiden lisäksi mausteiden tuntematon alkuperä, toisin sanoen mausteita ei 

pystytty jäljittämään takaisin niiden valmistajiin. Tämä hankaloittaa tiedon kulkua 

mausteiden tuottajille, jotta tuottajat pystyisivät reagoimaan tuotannossaan mahdollisesti 

tapahtuneeseen käsittelyvirheeseen.  

 

 Taulukko 3. Mausteisiin liitetyt ruokamyrkytysepidemiat Suomessa 

Vuosi Aiheuttaja Mauste (alkuperä) Altistuneet/ 
sairastuneet 

Lähde 

2018  Bacillus 
cereus 

Mausteet (tuntematon) 
 

19 / 15 (Ruokaviraston 
henkilökohtainen 
tiedonanto, 2021) 

2017  Salmonella 
Bareilly  

Mausteet: curry, kurkuma, 
chili (tuntematon) 
 

ei tiedetä / 
23 

(Ruokaviraston 
henkilökohtainen 
tiedonanto, 2021) 

2013 Bacillus 
cereus 
 

Mausteet (tuntematon a) 
 

4 / 4 (Pihlajasaari ym. 
2016) 

2012  Bacillus 
cereus 
 

Mausteet (tuntematon a) 
 

100 / 7 (Pihlajasaari ym. 
2016) 

2011 Bacillus 
cereus 

Juustokumina (Britanniassa 
pakattu, alkuperämaa 
tuntematon a) 
 

700 / 3 (Pihlajasaari ym. 
2016) 

2011  Bacillus 
cereus 

Kurkuma (Britanniassa 
pakattu, alkuperämaa 
tuntematon a) 
 

100 / 4 (Pihlajasaari ym. 
2016) 

2011  Bacillus 
cereus 

Kurkuma (Britanniassa 
pakattu, alkuperämaa 
tuntematon a) 
 

ei tietoa / 
19 

(Pihlajasaari ym. 
2016) 

2003  Tuntematon Mausteet ja yrttiteet (Etiopia 
a, b)  
 

ei tietoa (Hatakka ym. 2004) 

2000  Bacillus 
cereus 

Mausteseos (ei tiedossa) ei tietoa (Hatakka ym. 2001) 

a Ruokavirasto (2021a) 

b Mausteet liittyivät toimintakeskuksen epidemiaan. 
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2.2.4 Mausteiden mikrobiologinen laatu suomalaisissa selvityksissä 

Helsingissä vuonna 2011 todettujen mausteisiin liittyvien ruokamyrkytysepidemioiden takia 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus toteutti vuosina 2012–2013 mausteiden 

mikrobiologista laatua tutkivan selvityksen (Paavola ja Hokkanen 2015). Tutkimuksessa 

tutkittiin 100 elintarvike-erää, joista jokaisesta otettiin kolme osanäytettä. Kaiken kaikkiaan 

tutkittavia näytteitä oli 300, joista 72 oli kuivattuja yrttejä, 108 mausteseoksia ja 120 

yksittäistä maustetta. Näytteet kerättiin ravintoloista, tukuista ja vähittäismyymälöistä ja 

niistä tutkittiin Escherichia colin, B. cereus -ryhmän bakteereiden, C. perfingensin ja 

salmonellan esiintyvyyksiä (Paavola ja Hokkanen 2015).  

 

Selvityksessä mausteiden mikrobiologiselle laadulle laadittiin luokittelu, jossa mausteet 

jaettiin hyviin, välttäviin ja huonoihin (Paavola ja Hokkanen 2015). Saatujen tulosten 

perusteella mausteiden, mausteseosten ja yrttien hygieeninen laatu on pääsääntöisesti hyvä. 

Selvityksen perusteella kuitenkin havaittiin, että noin kolmasosa (32 %) tutkituista mauste-

eristä oli laadultaan välttäviä tai huonoja. Mikrobiologiselta laadultaan heikoimmaksi 

mausteryhmäksi todettiin mausteseokset, joista 53 % todettiin laadultaan välttäväksi (42 %) 

tai huonoksi (11 %) (Paavola ja Hokkanen 2015). Mausteseosten suhteellisen huonoa 

mikrobiologista laatua selittänee monien mausteiden sekoittaminen keskenään. Esimerkiksi   

koostuu viidestä eri mausteesta: korianterista, kurkumasta, sarviapilasta, juustokuminasta ja 

mustapippurista (Meira, Curry – ei lisättyä suolaa). Eri mausteiden sekoittaminen keskenään 

lisää lopullisen mausteseoksen kontaminaatioriskiä. On siis mahdollista, että esimerkiksi 

curryseoksen valmistamisessa kontaminoituneen mausteen lisääminen kontaminoi koko 

mausteseoksen. Mausteseoksissa yleisin kontaminantti oli B. cereus -ryhmän bakteerit 

(34/108, 32 %) (Paavola ja Hokkanen 2015). Koko aineistossa havaittiin eniten B. cereus ja C. 

perfringens -itiöitä. Toisaalta pelkästään kyseessä olevien bakteeri-itiöiden esiintyminen 

mausteissa ei vielä riitä aiheuttamaan ruokamyrkytystä, vaan itiöiden on germinoiduttava 

vegetatiivisiksi bakteerisoluiksi ja lisäännyttävä korkeisiin pitoisuuksiin. Tämän mahdollistaa 

erilaiset elintarvikkeiden käsittelyvirheet, kuten riittämätön kuumennus tai liian hidas 

jäähdytys, jotka luovat germinaatiolle ja bakteerien lisääntymiselle suotuisat olosuhteet 

(Paavola ja Hokkanen 2015). 
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Helsingissä tutkittiin uudestaan mausteiden mikrobiologista laatua vuonna 2019 (Helsingin 

kaupunki 2020). Tällä kertaa tutkittiin 23 maustenäytteen mikrobiologista laatua. Kaksi 

näytettä luokiteltiin mikrobiologiselta laadultaan huonoksi niistä löytyneiden 

salmonellabakteereiden takia. Salmonellan lisäksi maustenäytteistä 6 luokiteltiin löytyneen B. 

cereus -bakteerin takia mikrobiologiselta laadultaan välttäväksi (1 000–10 000 pmy/g). Lisäksi 

C. perfringensiä ja E. colia havaittiin kumpaakin yhdestä näytteestä välttävä määrä. 

Mikrobiologiselta laadultaan välttävää tarkoittaa C. perfringensin kohdalla 100–1 000 pmy/g 

ja E. colin kohdalla 10–100 pmy/g. Myös vuoden 2020 selvitys osoitti, että mausteiden 

mikrobiologisessa laadussa on parannettavaa (Helsingin kaupunki 2020).  

 

2.3 Ruokamyrkytysbakteerit mausteissa 

 

Mausteisiin päätyy aina jonkin verran elinvoimaisia mikrobeja, joiden kasvua kuivatuissa 

mausteissa rajoittaa sekä mausteiden koostumus että mausteen vesiaktiivisuus. Lisäksi 

bakteerin säilymiseen ja kasvuun mausteissa vaikuttavat bakteerin ominaisuudet, kuten kyky 

sietää kuivuutta ja matalaa vesiaktiivisuutta, mistä lähteestä tai missä elintarvikeketjun 

vaiheessa se päätyy mausteeseen.  

 

2.3.1 Mausteiden ominaisuuksien vaikutus bakteereihin 

Mausteiden kemiallinen koostumus vaihtelee suuresti ja on riippuvainen kasvilajista 

(Lundström 2007). Mausteet voivat sisältää runsaasti rasvaa, hiilihydraatteja sekä kalsiumia, 

kaliumia ja rautaa. Mikrobiologian näkökulmasta monen mausteen sisältämät eteeriset öljyt 

ovat kiinnostavia, sillä niillä on antimikrobisia ominaisuuksia (Lundström 2007). Antimikrobisia 

yhdisteitä on havaittu useissa mausteissa muun muassa kanelissa, neilikassa, 

maustepippurissa, oreganossa, timjamissa, valkosipulissa, sipulissa, muskotissa, 

muskottipähkinässä, kurkumassa, mustapippurissa, laakerinlehdessä, rosmariinissa, 

valkopippurissa, salviassa ja meiramissa (Gurtler ym. 2019). Mausteet eroavat toisistaan 

antimikrobisilta ominaisuuksiltaan (Gurtler ym. 2019). Antimikrobisen ominaisuuden vaikutus 

riippuu antimikrobisten yhdisteiden, mikrobilajien ja -kantojen herkkyydestä yhdisteille 

(Lundström 2007).  
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Mausteiden eteerisillä öljyillä on grampositiivisiin bakteereihin myös bakteriosidinen, eli 

bakteereita tappava vaikutus, mutta gramnegatiivisiin vain bakteriostaattinen, eli kasvua 

estävä vaikutus (Lundström 2007). Syynä lienee gramnegatiivisten bakteereiden hydrofiilinen 

ulkokalvo, jonka lävitse öljyjen on vaikeampi päästä. On kuitenkin huomattava, että 

mausteiden suhteellisen pienten käyttöpitoisuuksien takia mausteen sisältämien eteeristen 

öljyjen pitoisuudet jäävät ruoassa tasolle, jolla niillä ei ole merkittävää mikrobien kasvua 

rajoittavaa vaikutusta (Lundström 2007) . 

 

Kuivatuille mausteille ja yrteille on tyypillistä alhainen vesiaktiivisuus, joka on noin aw= 0,3–

0,65 (Kornacki 2014). Tällaisissa vesiaktiivisuuksissa bakteerien kasvu estyy (Kornacki 2014). 

Vaikka bakteerien lisääntyminen estyykin, on huomioitava, ettei alhainen vesiaktiivisuus estä 

bakteerisolujen selviytymistä elinvoimaisena (Gurtler ym. 2019).  

 

Vesiaktiivisuuden lisäksi myös mausteen happamuus voi rajoittaa bakteerien kasvua etenkin 

yhdistettynä alhaiseen vesiaktiivisuuteen. Eri mausteiden pH-arvojen välillä on suurta 

vaihtelua, mutta yleensä pH-arvo sijoittuu välille 4–7 (Lundström 2007). Esimerkiksi 

salmonellan ja S. aureuksen matalin kasvua salliva pH on 4 (Korkeala 2007b, Korkeala 2007c).  

 

2.3.2 Ruokamyrkytysbakteereiden ominaisuudet ja esiintyvyys mausteissa 

Tutkimuksissa mausteista on eristetty tai havaittu niin sanotun viljelystä riippumattoman 

analytiikan avulla lähes kaikkia tunnettuja ruokamyrkytysbakteereita, mutta erityisesti 

salmonellabakteereita, Escherichia colia, Clostridium perfringenstä ja Bacillus cereusta 

(Gurtler ja Keller 2019). Mausteista todetut bakteerit esiintyvät maaperässä, kasvillisuudessa, 

vedessä tai ulosteessa, ja niitä voidaan havaita jo maustekasvien kasvuvaiheessa (Lundström 

2007). Alkutuotannon kastelun, korjuun ja käsittelyn lisäksi kontaminaatio voi tapahtua 

varastoinnissa, jakelussa, jälleenmyynnissä tai kuluttajan käytössä (Garbowska ym. 2015). 

Mausteiden alkuperämaan ja mikrobimäärien välillä ei ole kuitenkaan huomattu 

ennustettavaa korrelaatiota (Lundström 2007). Tässä osassa perehdytään tarkemmin 
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bakteerilajeihin, joiden on todettu aiheuttaneen ruokamyrkytysepidemioita mausteiden 

välityksellä tai ne ovat muuten tunnettuja kuivien elintarvikkeiden kontaminantteja ja sitä 

kautta potentiaalisia mausteissa esiintyviä patogeenejä. 

 

2.3.2.1 Salmonella 

Salmonella -suvun bakteerit ovat yksi merkittävimmistä ruokamyrkytyksiä aiheuttavista 

patogeeneistä (Taulukko 1). Salmonella -suvussa on kaksi lajia S. enterica ja S. bongori 

(Korkeala 2007b), joiden serotyyppejä tunnetaan yli 2500 (THL 2019). Nämä kaikki 

salmonellan serotyypit voivat aiheuttaa ihmisille ruokamyrkytyksen (Ruokavirasto 2019a). 

Salmonellan aiheuttamat oireet vaihtelevat oireettomasta korkeaan sahaavaan kuumeeseen 

ja veriripuliin. Taudin itämisaika on yleensä puolesta päivästä muutamaan päivään, mutta se 

voi vaihdella muutamista tunnista jopa kolmeen vuorokauteen (Ruokavirasto 2019a). 

 

Salmonella on erittäin kestävä bakteeri, joka fakultatiivisesti anaerobisena bakteerina pystyy 

lisääntymään niin hapellisissa kuin hapettomissa olosuhteissa (Korkeala 2007b). Lisäksi 

salmonella omaa laajan kasvulämpötila-alueen, 7–47 °C. Salmonella Typhimuriumilla on lisäksi 

kantoja, joiden on havaittu kasvavan 54 °C:n tai 2 °C lämpötiloissa. Näin laaja kasvulämpötila-

alue on tärkeää huomioida elintarvikehygienian kannalta (Korkeala 2007b), sillä kylmää 

kestävät kannat voivat lisääntyä myös jääkaappiolosuhteissa, elintarvikkeiden kylmäketjun 

aikana. 

 

Mikäli ruokien jäähdytyksessä, säilytysolosuhteissa tai kuumennuksessa on puutteita, pääsee 

salmonella lisääntymään elintarvikkeessa. Salmonellalle yleinen leviämistapa on 

ristisaastuminen (Ruokavirasto 2019a), jossa raa’asta elintarvikkeesta siirtyy taudinaiheuttajia 

kypsennettyyn elintarvikkeeseen. Joidenkin Salmonella -suvun bakteereiden serotyyppien 

infektiivinen annos on erittäin pieni, jopa yksittäisen solun on havaittu riittävän aiheuttamaan 

infektion (Pinkas ja Keller 2014). Ruokamyrkytysten taustalla ei siis välttämättä ole 

salmonellan lisääntyminen mausteessa, vaan riittää, että mausteessa on elinvoimaisia 

salmonellasoluja, jotka siirtyvät elintarvikkeeseen (Pinkas ja Keller 2014). 
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Salmonellan esiintyvyydestä mausteissa on runsaasti tutkimustietoa, ja esiintyvyys on 

vaihdellut paljonkin ajankohdasta, maustelaaduista ja mausteiden alkuperästä riippuen. 

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) vuosina 2007–2009 tekemässä 

tutkimuksessa Yhdysvaltoihin tuotujen mausteiden salmonellabakteereiden prevalenssiksi, eli 

esiintyvyydeksi saatiin 6,6 % (Pinkas ja Keller 2014). Myöhemmin vuosina 2013–2015 

Yhdysvalloissa tutkituista 11 erilaisesta mausteesta prevalenssiksi saatiin arvoja 0 %-0,64 % 

väliltä (Zhang ym. 2017b). Suurin esiintyvyys havaittiin jauhetusta punapippurista (0,64 %), 

minkä jälkeen seuraavaksi suurimpia esiintyvyyksiä havaittiin korianterista (0,56 %) ja 

kuivatusta valkosipulista (0,49 %). Moreira ym. (2009) havaitsivat São Paulossa, Brasiliassa, 

salmonellan prevalenssin havaittiin olevan mustapippurissa hyvin korkea, 18,2 %. Lisäksi 

Irlantiin vuonna 2017 tuotujen mausteiden prevalenssiksi saatiin 0,5 % (FSAI 2020). Irlannin 

tuoreessa mausteaineistossa salmonellaa havaittiin tillistä, kuivatusta basilikasta, inkivääristä 

ja korianterijauheesta (FSAI 2020). Euroopan elintarvikeviranomaisen (EFSA) One Health 2020 

zoonoosiraportin mukaan mausteissa havaittiin salmonellaa 0,83 %, vuosina 2016–2019 

salmonellan prevalenssi oli 0,90 % (EFSA ja ECDC 2021). Tässä kirjallisuuskatsauksessa 

esitettäviä prevalenssiarvoja vertaillessa on huomioitava, että osa tutkimuksista ilmoittivat 

kaikkien tutkittujen mausteiden yhteisen prevalenssin kun taas osa tutkimuksista ilmoitti 

salmonellan prevalenssin maustekohtaisesti.  

 

2.3.2.2 Bacillus cereus -ryhmä 

Bacillus cereus on maabakteeri, jonka takia se saastuttaa herkästi maan kanssa kontaktissa 

oleva elintarvikkeita, kuten juureksia ja mausteita (Korkeala 2007a). B. cereus -bakteereiden 

joutumista elintarvikkeisiin ei pystytä täysin estämään ja siksi niitä esiintyy lähes kaikissa 

elintarvikkeissa (Ruokavirasto 2019b). Tästä syystä on pyrittävä estämään elintarvikkeissa 

olevien bakteereiden lisääntymistä (Korkeala 2007a). B. cereus kasvaa sekä hapellisissa että 

hapettomissa olosuhteissa. Mikäli olosuhteet muuttuvat bakteerille epäsuotuisaksi, ne 

muodostavat itiömuotoja, jotka kestävät korkeaa lämpötilaa, kuivuutta ja ravinnon puutetta.  

Elintarvikkeiden kuumentaminen yli 60 °C lämpötilaan tuhoaa B. cereuksen vegetatiivisolut, 

mutta itiöiden tuhoamiseen vaaditaan esimerkiksi säilykkeiden valmistuksessa käytettävää 

autoklavointikäsittelyä (Korkeala 2007a). Autoklavointikäsittelyssä esimerkiksi matalan pH:n 
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omaava elintarvike kuumennetaan 121 °C vähintään kolmen minuutin ajaksi (Ruokavirasto 

2019b). 

 

B. cereus aiheuttaa kahdenlaista ruokamyrkytystyyppiä: oksennus- ja ripulimuotoa 

(Ruokavirasto 2019b). Oksennusmuotoinen tauti on seurausta bakteereiden 

elintarvikkeeseen tuottaman kereulidi-toksiinin joutumisesta ihmisen ruoansulatuselimistöön 

(Korkeala 2007a). Kereulidi on hyvin stabiili, minkä takia se on haasteellinen 

elintarvikehygienian varmistamisen kannalta. Tämä johtuu siitä, ettei elintarvikkeiden 

normaalit lämpökäsittelyt eivät tuhoa kereulidia. Koska kereuliditoksiini ovat jo valmiina 

syötävässä ruuassa, potilaan oireet alkavat yleensä nopeasti noin 15 minuutista 6 tuntiin 

ruoan nauttimisesta. Toisin kuin oksennusmuodossa, ripulimuodossa B. cereus -bakteeri 

pääsee ruuan mukana ohutsuoleen, jossa se tuottaa enterotoksiineita. Enterotoksiinit eivät 

ole yhtä stabiileita kuin kereulidi-toksiinit, joten kuumennus ja esimerkiksi mahalaukun 

entsyymit tuhoavat sen helposti. Ohutsuolessa toksiinin tuottamiseen kuluu enemmän aikaa, 

mikä taas voidaan havaita tautimuodon pidempänä itämisaikana, 8 tunnista jopa 16 tuntiin 

(Korkeala 2007a). 

 

B. cereus ja B. licheniformis ovat mausteista yleisimmin tavattuja itiöitätuottavia bakteerilajeja 

(Mathot ym. 2021). Vuosina 1973–2010 esiintyneistä mausteisiin liittyvistä 

ruokamyrkytysepidemioista B. cereus todettiin aiheuttaneen 29 % epidemioista (Mathot ym. 

2021). Fogele ym. (2018) tutkivat B. cereuksen esiintymistä mausteissa ja kuivatuissa yrteissä. 

Näytteistä 83 % (50/60) todettiin B. cereusta. Vaikka B. cereusta esiintyikin useimmissa 

näytteissä, bakteerin pitoisuudet eivät ylittäneet hyväksyttävänä pidettyä ohjausarvoa ≤ 104 

pesäkettä muodostavaa yksikköä (pmy)/g rajaa (Fogele ym. 2018). Suurin pitoisuus havaittiin 

jauhetusta musta pippurista, 309 pmy/g (2,49 log10 pmy/g), joka jää ohjausarvon alapuolelle  

(Fogele ym. 2018). 

 

2.3.2.3 Muut mausteisiin liittyneet ruokamyrkytysbakteerit 

Salmonella- ja Bacillus cereus -bakteereiden lisäksi mausteista on löydetty muun muassa 

Clostridium perfringens, Escherichia coli, Staphylococcus aureus (Gurtler ja Keller 2019) ja 
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Cronobacter spp. bakteereita (Garbowska ym. 2015). Näiden bakteereiden aiheuttama 

ruokamyrkytysriski ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin aikaisemmin mainittujen 

salmonellabakteereiden ja B. cereus kohdalla, jotka ovat olleet mausteisiin liitettyjen 

ruokamyrkytysten pääasiallisia aiheuttajia (Van Doren ym. 2013). Cronobacter sakazaki -

bakteeria esimerkiksi havaittiin erään toisen ruokamyrkytysepidemian tutkimisen aikana 

avaamattomasta välipalatuotteessa (Van Doren ym. 2013). Lisäksi C. perfringens on yhdistetty 

muutamaan ruokamyrkytysepidemiaan Tanskassa, joissa mausteet olivat välittäjänä (Mathot 

ym. 2021). Näiden lisäksi S. aureusta tutkitaan ja havaitaan harvoin mausteista (Dinh Thanh 

ym. 2018). 

 

Kaikille aikaisemmin mainituille bakteereille on tyypillistä niiden kyky selvitä matalan 

vesiaktiivisuuden omaavissa elintarvikkeissa kuten mausteissa. Kuivatuille mausteille ja 

yrteille on tyypillistä alhainen vesiaktiivisuus (𝑎𝑤= 0,3–0,65) (Kornacki 2014). Cronobacter spp. 

pystyy lisääntymään matalissa vesiaktiivisuuksissa (0,30–0,83) (Garbowska ym. 2015), minkä 

takia Cronobacter spp. pystyy myös lisääntymään mausteissa. S. aureuksen kasvu vaatii 

korkeampaa vesiaktiivisuutta, 0,83–0,86 ja ruokamyrkytystoksiinien tuottoon jopa 0,86 

vesiaktiivisuuden (Dinh Thanh ym. 2018). C. perfringensin matalin vesiaktiivisuus, jossa 

bakteeri kasvaa on 0,93 (Korkeala ja Heikinheimo 2007). Vaikka C. perfringens vaatiikin 

korkean vesiaktiivisuuden kasvaakseen, se selviää epäsuotuisissa elinolosuhteissa tuottamalla 

erittäin kestäviä itiöitä (Korkeala ja Heikinheimo 2007).  

 

Osalle näistä bakteereista on yhtenäistä niiden esiintyminen ympäristössä niin maaperässä 

kuin kasvillisuudessa. C. perfringens on levinnyt laajalle maaperään (Korkeala ja Heikinheimo 

2007) ja Cronobacter spp. tärkeimmät reservit ovat vesiympäristöt, kasvillisuus ja maaperä 

(Garbowska ym. 2015). Bakteereiden esiintyminen ympäristössä mahdollistaa 

kontaminoitumisen jo mausteiden viljely- tai kasvuvaiheessa. C. perfringensia esiintyy 

maaperän lisäksi myös ihmisten suolistossa (Korkeala ja Heikinheimo 2007). 

 

C. perfringensin lisäksi S. aureuksen ja E. colin reservinä toimii ihminen. S. aureus kuuluu ihon 

ja suun ja nenän limakalvojen normaalimikrobistoon (Korkeala 2007c) kun E. coli taas kuuluu 
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suoliston normaalimikrobistoon (Ruokavirasto 2019c). Kummankin bakteerin kohdalla niiden 

esiintyminen mausteissa viittaa huonoon käsittelyhygieniaan ja mausteiden tuotantoketjun 

myöhäisempään kontaminaatioon. 

 

2.4 Ruokamyrkytysbakteerien hallinta elintarviketeollisuudessa 

 

2.4.1 Mausteiden prosessoinnin vaikutus bakteereihin 

Koska mausteiden kontaminoitumista ei voida täysin estää, tulee mausteita prosessoida 

bakteerimäärien minimoimiseksi. Käytetyt prosessointimenetelmät mahdollistavat 

mausteiden pidemmät säilyvyysajat sekä paremman laadun. On kuitenkin huomioitava, että 

osa mausteiden sadonkorjuun jälkeisistä prosesseista voivat aiheuttaa mausteiden uudelleen 

kontaminoitumisen, mikäli mausteiden itiöt pääsevät germinoitumaan vegetatiivisiksi soluiksi 

ja lisääntymään (Mathot ym. 2021).  

Säteilytys ja kuumennuskäsittelyt ovat tehokkaimpia bakteereiden määrää vähentäviä 

menetelmiä, mutta ne eivät täysin sovi kaikille mausteille, sillä ne voivat vaikuttaa mausteiden 

sisältämiin makukomponentteihin (Gurtler ja Keller 2019). Menetelmien vaikutukset 

mausteiden makuun tulee ottaa huomioon, sillä väärän dekontaminaatiomenetelmän 

valinnasta voi aiheutua tuottajalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Esimerkiksi 8 kGy 

säteilytyksen havaittiin muuttavan sipulijauheen sensorisia ominaisuuksia vaalentamalla sen 

väriä ja poistamalla sen sisältäviä haihtuvia komponenentteja (Gurtler ja Keller 2019). 

Sipulirouheen kaltaisia muutoksia ei kuitenkaan havaittu muissa tutkituissa mausteissa, kuten 

oreganossa, kuminassa eikä pippureissa (Gurtler ja Keller 2019). 

 

2.4.1.1 Bakteereiden kasvua estävät tekniikat 

Mausteiden kuivattaminen kuuluu lähes kaikkien mausteiden tuotantoketjuun ja sen 

tarkoituksena on parantaa mausteiden säilyvyyttä (Grasso ym. 2014). Se on perinteinen ja 

suhteellisen edullinen keino parantaa mausteiden säilyvyyttä, minkä takia se on paljon 

käytetty menetelmä erityisesti kehittyvissä mausteiden tuottajamaissa (Gurtler ja Keller 

2019). Kuivattaminen voidaan suorittaa muun muassa kuumalla ilmalla tai asettamalla 

kuivattavat mausteet aurinkoon (Grasso ym. 2014). Säilyvyyden parantaminen perustuu 
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siihen, että mausteissa olevien vegetatiivisten bakteerisolujen määrä vähenee tuotteen 

vesiaktiivisuuden alentamisella (Keto-Timonen 2007). Mikrobisolu pyrkii osmoottiseen 

tasapainoon ympäristönsä kanssa, minkä takia bakteerisolussa oleva vesi siirtyy ulos solusta 

diffuusiolla. Veden puute solussa hidastaa mikrobin kasvua ja lopulta estää sen (Keto-Timonen 

2007).  

 

Kuivatuille mausteille ja yrteille on tyypillistä alhainen vesiaktiivisuus (𝑎𝑤= 0,3–0,65) (Kornacki 

2014). Mausteiden alhainen vesiaktiivisuus estää mausteissa esiintyvien bakteereiden kasvua 

bakteerilajista riippuen (Keto-Timonen 2007). Salmonellan kasvu estyy vesiaktiivisuuden 

ollessa 0,93. Bacillus cereus on herkempi ympäristön kuivuudelle, joten sen kasvu estyy 

vesiaktiivisuuden ollessa 0,95. Kuivien mausteiden kannalta bakteereiden itiöt ovat 

haasteellisia, sillä ne kestävät hyvin alentuneen vesiaktiivisuuden aiheuttamaa kuivuutta. 

Tämä jopa parantaa itiöiden lämmönkestävyyttä (Keto-Timonen 2007).  

 

2.4.1.2 Bakteereiden lukumäärää vähentävät tekniikat 

Useimmat vegetatiiviset patogeenit tuhoutuvat 60–70 °C, mutta ongelmaksi muodostuu 

lämmönkestävät bakteeri-itiöt, joiden tuhoutumiseen vaaditaan 70–130 °C (Lindström 2007). 

Kuumentaminen yli 70 °C:seen tuhoaa jo esimerkiksi salmonellasoluja (Ruokavirasto 2019a). 

Ruokamyrkytysten kannalta on lisäksi huomioitava bakteereiden tuottamien toksiinien 

kestävyys. Toksiinien lämmönkestävyydessä on vaihteluita niin bakteereiden kuin toksiinien 

välillä (Rajkovic ym. 2020). Esimerkiksi B. cereuksen tuottama ripulityypin enterotoksiini 

tuhoutuu 56 °C viidessä minuutissa, mutta oksennustyypin kereulidi-toksiini tuhoutuu vasta 

121 °C 90 minuutissa (Rajkovic ym. 2020).  

 

Mikroaaltojen tai korkean taajuuden avulla tuotettu lämpökäsittely ovat uusia menetelmiä 

bakteeri-itiöiden tuhoamiseksi mausteissa (Mathot ym. 2021). Nämä menetelmät perustuvat 

siihen, että lämpöä tuotetaan suoraan tuotteen sisään eikä tuotteen ulkopuolelle, josta se 

johtuisi tuotteeseen (Markkula 2007). Mikroaallot (2450 MHz, 900 W) vähensivät itiöitä 60 

sekunnin käsittelyn aikana kolmesta kuuteen desimaalia (Mathot ym. 2021). Teollisuuden 

mittakaavassa mikroaaltojen tuottamat lämpökäsittelyt ovat hyvin heterogeenisiä, sillä 
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tulokset ovat hyvin vaihtelevia. Mikroaaltojen haittapuolena on myös se, että tämä tapa 

aiheuttaa mausteiden eteeristen öljyjen haihtumisen (Mathot ym. 2021). 

 

Säteilytys on tehokas dekontaminaatiomenetelmä, joka tuhoaa oikein annosteltuna sekä 

vegetaativiiset solut että itiöt, ja sitä voidaan käyttää kaikkiin mausteisiin (Mathot ym. 2021). 

On arvioitu (Mahot ym. 2021), että vuonna 2005 mausteista ja kuivatuista yrteistä 

säteilytettiin 46 % maailmanlaajuisesti. Euroopassa suurin sallittu säteilyannos mausteille on 

10 kGy. Raja-arvoa suuremmat arvot eivät vaikuta mausteiden sensorisiin ominaisuuksiin. 

Tämän takia Yhdysvalloissa säteilyannoksen ylärajana pidetään 30 kGy. EU-alueella sallitulla 

10 kGy:n säteilyannoksella saavutetaan kahdesta viiteen desimaalin itiöiden määrän 

vähentyminen ja kaikkien vegetatiivisten bakteerisolujen tuhoutuminen. Vaikka säteilytys on 

tehokas tapa tuhota mausteissa esiintyviä mikrobeita, kuluttajat eivät kuitenkaan käytä 

mielellään säteilytettyjä mausteita (Mathot ym. 2021). Tämä johtunee säteilyyn liitetystä 

negatiivisesta mielikuvasta, joka liittyy säteilyn haittoihin esimerkiksi syövän aiheuttajana. Jos 

mausteita säteilytetään, tulee sen näkyä EU:n säädösten mukaan tuotemerkinnöissä (Mathot 

ym. 2021). Vaatimus merkinnästä on voinut vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin ja näin 

vähentää maustevalmistajat ovat luopuneet säteilytyksestä. Suomessa markkinoilla olevista 

tuotteista vain mausteita saa säteilyttää (Ruokavirasto 2018). 

  

Höyrykäsittely on Euroopassa laajasti käytetty mausteiden dekontaminaatiomenetelmä, 

vaikka se ei sovikaan yhtä hyvin yrttien puhdistamiseen, sillä se vähentää niiden aromaa ja 

eteerisiä öljyjä (Mathot ym. 2021). Lisäksi pitkäkestoinen käsittely voi vaikuttaa myös 

mausteiden muihin sensorisiin ominaisuuksiin esimerkiksi väreihin. Vaikka höyrykäsittely (100 

°C, 16 min) on Euroopassa laajasti käytössä, ei se kuitenkaan ole yhtä tehokas tapa tuhota 

mausteissa esiintyviä mikrobeita kuin säteilyttäminen. Höyrykäsittelyä on kehitetty eteenpäin 

tyhjiössä tapahtuvaksi höyrykäsittelyksi (120–140 °C, 10–20 s). Tällä menetelmällä on saatu 

neljän desimaalin lasku bakteereiden itiömäärissä ilman havaittavia muutoksia pippurin 

laadussa (Mathot ym. 2021). Tällä menetelmällä on saatu täysin puhdistettua salmonellalla 

kontantaminoitunut pippuri (6,1 log pmy/g) (Gurtler ja Keller 2019). Näiden menetelmien 

lisäksi on kehitetty menetelmä, jossa hiilidioksidilisällä saadaan inhiboitua bakteereiden soluja 
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(Mathot ym. 2021). Hiilidioksidilisällä ei kuitenkaan ole havaittu parantunutta vaikutusta 

itiöiden tuhoutumisessa (Mathot ym. 2021).  

 

Etyleenioksidin, propyleenioksidin ja metyylibromidin höyrystäminen kaasukäsittelyssä (engl. 

fumigation) on pitkään ollut käytössä mausteiden dekontaminaatiossa (Mathot ym. 2021). 

1980-luvulla näiden aineiden käyttö kuitenkin väheni niiden mutageenisten ja 

karsinogeenisten ominaisuuksien takia.  Tämän takia kaasukäsittely on nykyään Euroopassa 

kiellettyä. Kaasukäsittelyyn liittyvien negatiivisten vaikutusten lisäksi sen tehokkuus itiöiden 

tuhoamisessa oli rajallista. Käytetyt kaasut vaikuttivat myös mausteiden sensoriseen laatuun 

(Mathot ym. 2021). 

 

Kylmäplasmakäsittely on uusi dekontaminaatiomenetelmä, jossa tuotetaan plasmaa 

kiihdyttämällä kaasua muun muassa ultraviolettisäteilyn, fotoneiden ja elektronisten 

radikaalien avulla alle 50 °C (Mathot ym. 2021). Menetelmän periaatteena on inhiboida mikro-

organismeja tuhoamalla niiden DNAta vegetatiivisissa bakteerisoluissa. Kyseisen menetelmän 

itiöiden inhibointikyky on kuitenkin rajallinen menetelmän epäkonsistenssin ja 

maustejauheen geometrisen rakenteen takia (Mathot ym. 2021). 

 

2.4.2 Ruokamyrkytysbakteerien esiintyvyyden ja pitoisuuksien seuranta 

 

2.4.2.1 Mikrobiologisen turvallisuuden omavalvonta ja tuontivalvonta 

Mausteiden tuotantoketjussa mausteiden mikrobiologista laatua ja turvallisuutta tutkitaan 

niin mausteiden tuottajan, rajavalvonnan kuin maustevalmistajan tai maahantuojan toimesta 

(Meira, henkilökohtainen tiedonanto 2021). Maustevalmistaja tai -maahantuoja voi asettaa 

ostettaville mauste-erille erilaisia laatuvaatimuksia esimerkiksi juuri mausteiden 

mikrobiologiselle laadulle (Meira, henkilökohtainen tiedonanto 2021). Meiran edustajan 

mukaan (2021) mauste-erien saavuttua Suomeen niille tehdään maustekohtaisen 

riskiarvioinnin perusteella laatutestaukset, joilla varmistetaan mausteen mikrobiologinen 

turvallisuus.  
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Tullin toimivalta EU:n ulkopuolelta tuotavien elintarvikkeiden valvonnassa tulee niin sanotusta 

tuontivalvontalaista 1277/2019 (6§) ja sisäkaupan valvontaoikeus vastaavasti tulee 

elintarvikelaista 297/2021 (30§). Tulli valvoo mausteiden turvallisuutta pistokoeluonteisesti 

pohjautuen mausteen sen hetkiseen riskiarvioon. Riskiarvioinnissa kriittisimpiä mausteita 

ovat ne, joiden laadussa ja turvallisuudessa on lähivuosien aikana havaittu ongelmia.  

Näytteenottotarpeen arvioinnissa huomioidaan muun muassa tuotteen aikaisempi 

tutkimushistoria, muiden jäsenmaiden valvontahavainnot (ns. RASFF-tietokanta), 

valvontaohjelmat ja -pyynnöt, sekä yleinen tuotetietous. Tuotteen alkuperämaa ja 

valmistajasta käytettävissä olevat tiedot voivat myös vaikuttaa näytteenottopäätökseen. 

Jotkut mausteet ovat olleet Euroopan laajuisessa tehovalvonnassa. Esimerkki tällaisesta 

tehovalvonnasta on Brasiliasta EU-alueelle tuotava mustapippuri, jonka näytteenottotiheyttä 

nostettiin keväällä 2021 20 %:sta 50 %:iin (Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) 

2021/608) mausteiden rajavalvonnassa vuonna 2019 ja alkuvuodesta 2020 havaittujen 

salmonellatapausten kasvaneen määrän takia (Whitworth 2021).  

 

Tuontivalvonnan yhteydessä mausteista tutkitaan yleisimmät ruokamyrkytysmikrobit: 

salmonellat, Bacillus cereus, Clostridium perfringens ja Escherichia coli (Neffling ja Vatunen, 

henkilökohtainen tiedonanto 2021). Mausteille ei ole EU-tasolla asetettu lakisääteisiä 

mikrobiologisia raja-arvoja, mutta Suomessa elintarvikealan toimijat sekä muun muassa 

Suomen Tulli noudattavat Elintarviketeollisuuden suosittelemia ohjausarvoja. 

Elintarviketeollisuuden ohjausarvot esimerkiksi Bacillus cereus -ryhmälle on 1 x 103–1 x 104 

riippuen siitä onko kyseessä yksittäinen tapaus vai toistuvasti havaittava 

(Elintarviketeollisuusliitto ry 2017).  

 

Mikäli tuotteen katsotaan aiheuttavan terveysvaaraa, Tullin Tuoteturvallisuusyksikkö tekee 

riskiarvioinnin ja antaa hylkäämistapauksissa valituskelpoisen hallintopäätöksen, jolla 

kielletään tuotteen maahantuonti tai markkinoille saattamisen. Vastuu takaisinvedosta on 

aina toimijalla, mutta Tulli kehottaa toimijaa selvittämään takaisinvetotarpeen. Tulli välittää 

tiedon ongelmasta myös Ruokavirastolle, joka voi ohjeistaa kuntaa valvomaan kauppoihin ja 
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kuluttajille päätyneiden tuotteiden takaisinvetoja (Neffling ja Vatunen, henkilökohtainen 

tiedonanto 2021).  

 

2.4.2.2 Mausteiden jäljitettävyys ja RASFF-ilmoitukset 

Mausteiden ja niiden kautta levinneiden ruokamyrkytystapausten jäljitettävyys on tärkeää, 

jotta vaaralliseksi todetut tai epäillyt erät tai tuotteet voidaan vetää markkinoilta ja siten estää 

laajojen epidemioiden syntyminen (Schaarschmidt ym. 2018). Yleisen elintarvikeasetuksen 

(EU:n asetus 178/2002) mukaan elintarvikealan toimijat ovat ensisijaisesti vastuussa 

tuotteiden turvallisuudesta, ja heidän tulee pystyä osoittamaan tuotteittensa jäljitettävyys 

”askel eteenpäin ja askel taaksepäin” -periaatteen mukaisesti. EU-alueella ruokaketjujen 

kontaminaatioiden selvittämistä varten on perustettu RASFF-tietokanta (Rapid Alert System 

for Food and Feed), johon kerätään tietoja muun muassa rajoilla havaituista 

kontaminoituneista mausteista (Banach ym. 2016). Tämä tietojärjestelmä mahdollistaa 

Euroopan unionin jäsenmaiden, Euroopan komission ja Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) välisen nopean informaation vaihdon ja 

hälytystoimenpiteiden aktivoimisen kontaminoituneiden mauste-erien jäljityksessä (Banach 

ym. 2016). 

 

Vuonna 2020 RASFF:iin tehtiin 87 hälytystä, jotka liittyivät kuivattujen mausteiden tai yrttien 

kontaminoitumiseen patogeeneillä (RASFF-tietokanta 2020). Suurimpaan osaan hälytyksistä 

liittyivät Salmonella -suvun bakteereihin. ja mustapippureihin. Hälytyksien aiheuttajista noin 

95 % (83 kpl) johtui salmonellasta ja 69 % (60 kpl) tapauksista liittyivät mustapippureihin. 

Lisäksi Bacillus cereusta tavattiin yhdessä mauste-erässä ja E. colia viidessä erässä. Eniten 

RASFF-hälytyksiä oli tehty Saksassa (50 %) ja toiseksi eniten Hollannissa (16 %). 

Tietojärjestelmään merkitään myös hälytyksen ajankohta. Suurin osa, eli noin 75 % 

ilmoituksista olivat tuontivalvonnan yhteydessä tehtyjä hälytyksiä (RASFF-tietokanta 2020). 

 

RASFF-hälytyksiä vuonna 2021 tehtiin 143 kappaletta, joista noin 90 % hälytyksen aiheuttajana 

oli salmonellat (RASFF-tietokanta 2021). Hälytysten määrät ovat melkein kaksinkertaistuneet 

vuonna 2021 aikaisempaan vuoteen verrattuna. Syynä voi olla Brasiliasta tuotujen 
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mustapippureiden testauksen tehostuminen keväällä 2021 (Euroopan komission 

täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/608).  

 

2.4.2.3 Mikrobiologinen testaus ja haasteet näytteiden tutkimisessa 

Perinteisten mikrobiologisten testien näkökulmasta mausteet ovat haasteellinen matriisi, sillä 

ne sisältävät antimikrobisia molekyylejä ja alhaisen vesipitoisuuden, mitkä usein haittaavat 

analytiikkaa. Lisäksi analytiikkaa haittaavat mikrobien pesäkekasvua muistuttavat 

pienhiukkaset ja toisaalta PCR-reaktiota estävät tekijät (Gurtler ym. 2019). Matalat 

mikrobipitoisuudet tai mikrobisolujen heikko kasvukyky voivat myös vaikeuttaa niiden 

havaitsemista, ja johtaa virheellisiin tulkintoihin näytteen mikrobimääristä. Pienet 

näytemäärät voivat johtaa siihen, että näyte tai osanäytteet eivät ole edustava otos 

tutkittavasta erästä (Gurtler ym. 2019). 

 

Mikrobien viljelyyn perustuvissa menetelmissä mausteiden antimikrobisten ominaisuuksien 

takia mausteiden tutkimisessa käytetään korkeampaa laimennusuhdetta (Gurtler ym. 2019). 

Tämä johtuu mausteissa olevista eteerisistä öljyistä, joiden antimikrobiset ominaisuudet 

riittävät inhiboimaan bakteeripesäkkeiden kasvua pienemmissä laimennoksissa. Haasteena 

on laimentaa maustetta riittävästi, jotta antimikrobisten aineiden toksisuutta bakteereille 

saadaan vähennettyä ilman näytteiden tilastollisen pätevyyden heikkenemistä (Gurtler ym. 

2019). Kuivatussa tilassa salmonella ei ole yhtä herkkä mausteiden antimikrobisille yhdisteille. 

Antimikrobiset yhdisteet häiritsevät viljelymenetelmien kannalta tärkeää bakteerisolujen 

jakautumista ja kasvua (Gurtler ym. 2019).  

 

Pienhiukkasten kohdalla kyse on siitä, että pienhiukkaset voivat muistuttaa 

bakteeripesäkkeitä kasvualustalla, ja vaikeuttaa siten tyypillisen pesäkkeen tunnistamista tai 

bakteerien pesäkemäärien (pmy/g) laskemista määritysmenetelmissä (Gurtler ym. 2019). 

Viljelystä riippumattomien DNA-pohjaisten menetelmien ongelmana on, etteivät tekniikat 

erota kuolleiden solujen DNA:ta elävästä solusta (Gurtler ja Keller 2019). Tällöin DNA-tekniikka 

ei anna oikeaa kuvaa mausteen mikrobiologisesta laadusta. 
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Myös tutkittava näytemäärä vaikuttaa huomattavasti salmonellan havaitsemiseen näytteistä 

(Gurtler ym. 2019). Teollisuuden edustaja raportoi vesiaktiivisuudeltaan 0,20 tuotteiden 

salmonellan ilmaantuvuudeksi 50 %, kun he testasivat 30 kpl 75 gramman näytettä (Gurtler 

ym. 2019). Kun näytekokoa muutettiin 25 grammaan, salmonellan ilmaantuvuus laski 25 %:iin. 

Tämä tarkoitti kerättyjen näytemäärien kannalta 66 % laskua (Gurtler ym. 2019).  

 

Haasteena mausteiden näytteenotossa on mikrobeiden epätasainen jakautuminen mauste-

erään. Tästä syystä mikrobiologisia tutkimuksia varten otettavat näytteet pyritään ottamaan 

niin, että niistä saataisiin mahdollisimman todenmukainen kuva mausteen mikrobiologisesta 

laadusta. Bouzembrakin ja van der Fels-Klerxin (2018) tutkimuksen tulosten perusteella 

näytteenottosuunnitelman tehokkuuteen vaikuttaa näytteenottostrategia, eli se miten 

tutkittavat näytteet otetaan ja miten osanäytteet koostetaan erästä. Tutkimuksessa tutkittiin 

kolmea näytteenottostrategiaa: yksinkertaista satunnaisotantaa, ositettu satunnaisotantaa ja 

systemaattista näytteenottoa. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa osanäytteitä tutkitaan 

täysin sattumanvaraisesti valitsemalla niitä koko näyte-erästä, kun taas ositetussa 

satunnaisotannassa koko näyte-erä on ensin jaettu pienempiin osiin, joiden sisältä otetaan 

sattumavaraisesti tutkittava osanäyte. Viimeisessä näytteenottostrategiassa, 

systemaattisessa näytteenotossa, ensimmäinen tutkittava osanäyte valitaan 

sattumanvaraisesti, minkä jälkeen näytteenottoa jatketaan esimerkiksi tutkimalla joka kolmas 

osanäyte. Näytteenottostrategioissa havaittiin eroja riippuen odotettavissa olevasta 

kontaminaatiokonsentraatiosta. Matalassa kontaminaatiotasossa yksinkertainen 

satunnaisotanta toimi parhaiten toisin kuin korkeassa kontaminaatiotasossa, jossa ositettu 

satunnaisotanta toimi muihin menetelmiin verrattuna paremmin (Bouzembrak ja van der Fels-

Klerx 2018). 

 

Näytteenottomenetelmien tehokkuuteen epätasaisesti jakautuneiden bakteerien 

havaitsemisessa vaikuttaa pääosin kaksi tekijää: kontaminaatioaste ja otettujen 

osanäytteiden määrä (Bouzembrak ja van der Fels-Klerx 2018). Näytemäärän kasvattaminen 

riippuu pääasiassa odotetusta mikrobikontaminaatiotasosta. Toisin sanoen, jos 
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kontaminaatiotason odotetaan olevan alhainen, tulee näytemäärää nostaa, jotta alhainen 

kontaminaatio pystytään havaitsemaan näytteestä. Jos mauste-erästä kerätään alle 50 

näytettä, tulisi ositettua satunnaisotantaa hyödyntää näytteenotossa (Bouzembrak ja van der 

Fels-Klerx 2018).  

 

2.4.3 Ohjeet mausteisiin liittyvien bakteeririskien torjuntaa 

Mausteisiin liittyvien ruokamyrkytysbakteerivaarojen vuoksi viranomaiset sekä 

asiantuntijajärjestöt ovat laatineet elintarvikealan toimijoille ohjeistuksia, joiden tavoitteena 

on varmistaa mausteiden mikrobiologinen turvallisuus. Esimerkiksi Irlannin 

elintarvikeviranomainen on antanut seuraavat ohjeet: 

o Elintarvikealan toimijoiden tulee olla tietoisia kuivattuihin mausteisiin ja yrtteihin 

liittyvästä mikrobiologisesta terveysuhasta, jota tulee kontrolloida 

elintarviketurvallisuus järjestelmän avulla (FSAI 2020). 

o Elintarvikealan toimijoiden tulisi hankkia kuivatut yrtit ja mausteet hyvämaineisilta 

toimittajilta, jotka pystyvät tarjoamaan todisteita asianmukaisesta tuotannon ja 

prosessoinnin aikana tapahtuneesta hygieniakontrollista (FSAI 2020). 

o Elintarvikealan toimijat, jotka lisäävät kuivattuja yrttejä ja mausteita kypsennettäviin 

ruokiin pitäisi varmistaa, että ruoka jäähdytetään 5 °C:een kahdessa tunnissa tai 

käytetään 4 tunnin sisällä (FSAI 2020). 

o Kuivista yrteistä ja mausteista tulisi ottaa näytteitä virallisten kontrollien aikaan (FSAI 

2020). 
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3 POHDINTA 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella ruokamyrkytysepidemioiden kannalta merkittävimmäksi 

bakteeriksi nousi salmonella, joka esiintyi usein niin ruokamyrkytysepidemioiden (Van Doren 

ym. 2013) kuin RASFF–hälytysten aiheuttajana (RASFF 2020, RASFF 2021). Salmonellan 

saastuttamat mauste-erät ovat aiheuttaneet hyvinkin laajoja elintarvikevälitteisiä epidemioita 

(Van Doren ym. 2013). Tämä johtunee salmonellan erittäin pienestä infektioannoksesta 

(Pinkas ja Keller 2014) ja kuivuuden kestoa parantavista ominaisuuksista (Keto-Timonen 

2007). Salmonellan prevalenssiksi havaittujen arvojen välillä havaittiin suurtakin vaihtelua. 

Esimerkiksi Irlannin elintarvikeviranomaiset havaitsivat salmonellaa 0,5 % 

mustapippurinäytteistä (FSAI 2020). Salmonellan prevalenssiksi Brasiliassa saatiin 18,2 % 

(Moreira ym. 2009).  Eurooppalaisen One Health 2020 zoonoosiraportin mukaan salmonellan 

prevalenssiksi saatiin 0,83 % (EFSA ja ECDC 2021). Samassa raportissa salmonellan 

prevalenssiksi vuosina 2016–2019 ilmoitettiin 0,90 % (EFSA ja ECDC 2021). Salmonellan 

prevalenssiarvoihin on voinut vaikuttaa muun muassa erot maiden välisissä mausteiden 

dekontaminaatiokäytänteissä tai hygieniassa.  

 

Bacillus cereus havaittiin olevan seuraavaksi yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja (Van Doren 

ym. 2013). Syynä lienee se, että B. cereus on maabakteeri (Korkeala 2007a), jonka takia sitä 

voidaan havaita mausteiden tuotannon alkuvaiheista lähtien. B. cereuksen tuottamien itiöiden 

merkitys elintarviketeollisuudelle on suuri, sillä niiden pääsyä elintarvikkeisiin ei pystytä täysin 

estämään. 

 

Korkeimman riskin omaavaksi mausteeksi kirjallisuuskatsauksessa nousi mustapippuri. Tämä 

johtui siitä, että mustapippuri esiintyi usein sekä ruokamyrkytysepidemiatilastoissa  (Van 

Doren ym. 2013) että RASFF-tilastoissa (RASFF 2020). Mustapippuriin liittyvästä 

bakteriologisesta riskistä kertoo jo se, että Euroopan komissio on muuttanut Brasiliasta 

tuotavan mustapippureiden virallisten tarkastusten määrää aikaisemmin olleesta 20 %:sta 

nykyiseen 50 %:iin (Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/608). Tarkistusten 

määrän nostaminen näkyy myös RASFF-hälytyksissä, joissa mustapippuri on ollut eniten 

hylkäyksiä aiheuttanut mauste. Vuonna 2020 mustapippuri liittyi 69 % hälytyksistä, kun 

vuonna 2021 sama arvo oli 80 % (RASFF 2020, RASFF 2021). Mustapippurin kasvanut 
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bakteriologinen riski liittynee sen alkutuotannossa esiintyviin herkkiin vaiheisiin, joissa sen 

kontaminoitumista voi tapahtua. Tällainen vaihe on muun muassa auringossa kuivattaminen. 

Vertailemalla musta- ja valkopippureihin liittyviä RASFF- ja ruokamyrkytystilastoja (RASFF 

2020, Taulukko 1, Taulukko 2) voidaan havaita eroja pippureiden kontaminoitumisessa. 

Esimerkiksi mustapippuri on todennäköisemmin kontaminoitunut kuin valkopippuri, mikä voi 

johtua siitä, ettei mustapippurin kuorta poisteta. Valkopippuriin valmistusvaiheissa kuori sen 

sijaan poistetaan. 

 

Vaikka kirjallisuuskatsauksen perusteella päädytään tulokseen, jonka mukaan mausteiden 

bakteriologinen riski ei ole erityisen merkittävä, on silti huomioitava, ettei kaikkien 

ruokamyrkytysepidemioiden aiheuttajia saada selville (Székács ym. 2018). Arvioiden mukaan 

vain 20 % kaikista ruokamyrkytysten aiheuttajista saadaan selvitettyä (Székács ym. 2018). 

Tämä tarkoittaa, että mausteiden merkitys ruokamyrkytysten aiheuttajina voikin olla 

tämänhetkistä tietoa merkittävämpi. Ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyössä lisäksi 

keskitytään tutkimaan ruokamyrkytyksen kannalta todennäköisempiä elintarvikkeita kuin 

mausteita (Székács ym. 2018). Vuonna 2020 mausteet ja yrtit olivat 

ruokamyrkytysepidemioiden aiheuttajana arvioitu sijalle 22 (EFSA ja ECDC 2021). Vuosina 

2010–2019 mausteet olivat sijoituksella 24 (EFSA ja ECDC 2021). Mausteiden sijoitus kertoo 

siitä, ettei mausteita pidetä todennäköisenä ruokamyrkytysten aiheuttajana. Viime vuoden 

sijoitus on kuitenkin noussut kaksi sijoitusta, mikä voi viitata siihen, että mausteiden 

potentiaalia ruokamyrkytysten aiheuttajana on havaittu. 

 

Maailmalla todettuja mausteiden aiheuttamien ruokamyrkytysepidemioiden tutkimisessa 

käytettiin katsausartikkelia, johon oli kerätty kattavan kirjallisuushaun tuloksena löydettyjä 

epidemioita ja Yhdysvaltain tautikeskuksen ruokamyrkytysepidemioiden 

valvontajärjestelmästä kerättyjä epidemioita (Van Doren ym. 2013). Katsausartikkelien 

tuoreimmat epidemiat olivat vuosilta 2012 (Gurtler ja Keller 2019) ja 2010 (Van Doren ym. 

2013). Lisäksi Irlannin elintarvikeviranomaisen kokoamassa taulukossa viimeisin kuiviin 

mausteisiin liittyvä ruokamyrkytysepidemia oli vuodelta 2015 (FSAI 2020). Koska tämän 

kirjallisuuskatsauksen tuoreimmasta mausteiden aiheuttamasta ruokamyrkytysepidemiasta 

on jo reilu 6 vuotta, on esillä olleiden ruokamyrkytysepidemioiden pohjalta vaikeaa arvioida 

tämänhetkistä tilannetta mausteiden aiheuttamaa ruokamyrkytysriskiä. One Health 2020 
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zoonoosiraportista käy ilmi, että vuonna 2020 Euroopassa on raportoitu kaksi mausteisiin 

liittyvää ruokamyrkytystapausta (EFSA ja ECDC 2021). Tämä tarkoittaa 0,8 % kaikista 

raportoiduista ruokamyrkytystapauksista. On kuitenkin huomioitava, että toisen tapauksen 

aiheuttajana oli tuore yrtti, joten todellisuudessa kuivattujen mausteiden ja yrttien osuus on 

entistäkin pienempi (EFSA ja ECDC 2021). Tämän takia on huomioitava, että eri tutkimukset 

ovat voineet sisällyttää erilaisia mausteita tutkimuksiinsa. Kaikki tutkimuksessa käytetyt 

mausteet eivät välttämättä ole kuivattuja. Tämä voi myös vääristää kyseisen tutkimuksen 

perusteella tehtyjä johtopäätöksiä.  

 

Huomioitavan arvoista on se, että käytettävissä olevat ruokamyrkytystilastot ovat peräisin ns. 

läntisistä teollisuusmaista, minkä takia näitä tietoja ei voida yleistää kattamaan koko 

maailmaa. Kehittyvillä talousalueillakin voidaan myös tavata ruokamyrkytysepidemioita, 

mutta niitä ei ole joko ilmoitettu viranomaisille, kerätty tietokantoihin tai julkaistu tieteellisinä 

artikkeleina. Esimerkiksi Suomessakin on tavattu mausteiden aiheuttamia ruokamyrkytyksiä 

(Taulukko 3), mutta niistä ei ole mainintoja käytetyissä katsausartikkeleissa. Tämä voi johtua 

siitä, että katsausartikkeleihin kerättiin tietoja vain tapauksista, joista on tehty tieteellinen 

vertaisarvosteltu julkaisu. 

 

Elintarviketeollisuuden ja ravitsemusliikkeiden on kiinnitettävä erityistä huomiota mausteiden 

bakteriologisten riskien hallintaan, sillä kuluttajan on erittäin vaikea suoraan vaikuttaa 

mausteissa esiintyviin bakteerimääriin. Tämän takia uusia entistäkin tehokkaampia näytteiden 

tutkimus- ja dekontaminaatiomenetelmiä tulee kehittää jäljitettävyyden lisäksi. Esimerkiksi 

uudella shake and decant -menetelmällä voidaan näytteestä havaita salmonellaa entistä 

tarkemmin. Menetelmää arvioitiin Zhangin ym. (2017a) tutkimuksessa, jossa keinotekoisesti 

kontaminoiduista näytteistä pyrittiin havaitsemaan näytteiden salmonellaa. Menetelmän 

tulokset olivat lupaavia, sillä positiivisia näytteitä havaittiin 99/120, eli noin 83 %. Vertailun 

kohteena FDA:n standardimenetelmä, BAM (eng. bacteriological analytical manual), jolla 

positiivisia näytteitä saatiin samanlaisesta tutkimuksesta vain 31/120, eli noin 26 %. 

Mausteiden jäljitettävyydenkin parantaminen nopeuttaisi ruokamyrkytysepidemioihin 

liittyvää reagointia ja näin voitaisiin ennaltaehkäistä suuria altistumisia. Tärkeänä 

näytteidenottoon vaikuttavana tekijänä voidaan pitää myös taloudellista näkökulmaa. 
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Ihannetilanteessa kaikki mausteet pystyttäisiin tutkimaan, mutta taloudelliset rajat kuitenkin 

tulevat vastaan, joten tällainen menettely ei ole realistinen. Tämän takia näytteidenotto tulee 

suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi, jotta tutkittavien näytteiden avulla saataisiin 

mahdollisimman hyvä kuva mausteiden todellisesta bakteriologisesta tilasta (Bouzembrak ja 

van der Fels-Klerx 2018).   
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