
Korkeatehoiset HID -perus-
teiset UV-lamput ovat tuo-
neet uuden aikakauden 
elintarviketeollisuuden hy-
gieniavalvontaan. Puhdis-
tustulos voidaan todeta 
nopeasti ja yksinkertaisesti.  
Koneet ja laitteet voidaan 
puhdistuksen jälkeen ottaa 
välittömästi käyttöön. Tuo-
tantoaika maksimoituu. 
Henkilökunta näkee heti 
puhdistustyön tuloksen ja 
oppii löytämään laitteisto-
jen ongelmakohdat.

■ 

• UV-valon käyttäjäkuntaan kuuluu mm. konepaja- ja  
elektroniikkateollisuutta, kaukolämpölaitoksia, 
 rikostutkijoita, puhdastilojen käyttäjiä ja viime aikoina 
 myös elintarvikkeiden valmistajia.

• UV-valoa käytetään myös juomaveden desinfiointiin 
 ja setelien aitouden todentamiseen.

• UVA -valoa kehittävät lamput ovat löytäneet paikkansa 
 sekä elintarvikkeiden alkutuotannon että alan huippu-
teknologisten tuotantolaitosten laadun varmistuksessa. 
 Osasyynä tähän on ollut tekniikan nopea kehitys.

• Eilispäivän suhteellisen kömpelöt verkkokäyttöiset lamput on  
korvattu paristokäyttöisillä lampuilla. Niiden voimakas  
valoteho perustuu HID (High Intensity Discharge) -kaasun-
purkausteknologiaan, joka myös tunnetaan Xenon-valona.

• Kevyet paristokäyttöiset lamput ovat nopeasti saavuttaneet  
käyttäjien suosion, koska niiden käyttö on riskitöntä kaikissa  
olosuhteissa.  ■

Ultravioletti valo (UV) on näkyvän valon violetin osan (400 nm) 
ja röntgensäteilyn (100 nm) välillä. UV-spektrin aallonpituudet 
jaetaan kolmeen osaan A, B ja C.

Maitosäiliötä 
tutkitaan UV-
lampulla Mil-
kon meijerissä 
Ruotsissa.
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Lisätietoja: www.uvisable.com

Yli 3000 uutta ilmoitusta  
RASFF -hälytysjärjestelmään

Elintarvikkeiden ja rehujen RASFF -hälytysjärjestelmään (Rapid Alert 
System for Food and Feed) tehtiin vuonna 2005 yhteensä 3 158 uutta 
ilmoitusta (5365 vuonna 2004). Suomi teki järjestelmään 75 uutta il-
moitusta (52 vuonna 2004), joista 54 koski elintarvikkeita ja 21 rehuja.
Suomen ilmoituksista 75 % oli salmonellalöydöksiä. Eniten salmonella 
löytyi thaimaalaisista kasviksista (11 ilmoitusta). Saman verran ilmoituk-
sia tehtiin lähinnä muista jäsenmaista tuoduista siipikarjanlihan ja muun 
lihan salmonelloista. Pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien aflatoksii-
neista, elintarvikkeiden lisäaineista ja astioiden raskasmetalleista tehtiin 
useita ilmoituksia. 
RASFF -järjestelmässä ovat mukana jäsenvaltiot, EU-komissio ja elintar-
viketurvallisuusviranomainen (EFSA).
Lisätietoja: www.evira.fi
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Tuholaisten elintapojen 
tuntemus on tärkeää nii-
den torjuntatyössä. Aihetta 
käsiteltiin Kasvinsuojelu-
seuran asunto- ja elintarvi-
kehygienian jaosto KASE-
LIn järjestämässä sisätilojen 
haittaeläinpäivässä Forssas-
sa. Tilaisuuteen osallistui 
45 teollisuuden, kuntien ja 
viranomaisten edustajaa.
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