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PIZZALAATIKOIDEN ELINTARVIKEKELPOISUUS 
 
Kouvolan kaupungin terveysvalvonta selvitti Kouvolan ja Iitin ravintoloiden käyttämien 
pizzalaatikoiden elintarvikekelpoisuutta vuoden 2017 ja 2018 aikana. Tarkastuksilla kartoitettiin myös 
toimijoiden tietämystä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista 
(=kontaktimateriaali). Lisäksi tarkastettiin pizzalaatikoiden merkintöjä ja kierrätysmateriaalien käyttöä 
pizzalaatikoiden raaka-aineena. Samalla selvitettiin tuotteiden jäljitettävyyttä selvittäen tuotteiden 
hankintakanavia ja asiakirjoja. Tällä haluttiin varmistaa, että kontaktimateriaalien toimittajat ovat 
valvonnan piirissä. 
 
Projektitarkastuksia tehtiin ennalta ilmoittamatta muun elintarvikevalvonnan tarkastuksien yhteydessä.  
Projektin aikana tarkastettiin satunnaisotannalla 18 ravintolan kontaktimateriaaleja. Pääasiassa 
pizzalaatikot hankitaan valtakunnallisesti toimivien tukkujen kautta mutta myös pienempien 
paikallisesti toimivien tukkujen kautta. Saatavilla on hyvin runsas valikoima erilaisia pizzalaatikoita. 
Osa markkinoilla olevista pizzalaatikoista on EU:sta tai EU:n ulkopuolelta, osa valmistetaan 
Suomessa. Toimijoiden tietämys vaihteli suuresti käytettyjen kontaktimateriaalien osalta. Osa 
toimijoista ei ollut miettinyt lainkaan käyttämiensä kontaktimateriaalien turvallisuutta. Ostaessaan 
tukkumyyjältä toimijan tulee voida luottaa siihen, että tuote on turvallinen elintarvikekontaktimateriaali. 
Pyydettäessä toimijan tulee saada myyjältä ostamallensa tuotteelle vaatimustenmukaisuustodistus. 
Projektin edetessä havaittiin, että toimijoiden oli vaikea pyynnöstä saada pizzalaatikoiden 
vaatimustenmukaisuustodistuksia erityisesti pieniltä tukuilta. Isojen tukkujen osalta 
vaatimustenmukaisuustodistukset olivat helpommin saatavilla. 
 
Tieto kontaktimateriaalin elintarvikekelpoisuudesta tulee löytyä tuotteesta. Useimmin käytetty tapa on 
ns. malja-haarukka –merkki, mutta myös sanallinen ilmaisu on riittävä. Kaikista pizzalaatikoista löytyi 
merkintä elintarvikekelpoisuudesta. Kierrätysmateriaalin käytöstä pizzalaatikon raaka-aineena tulisi 
olla maininta kontaktimateriaalin vaatimustenmukaisuustodistuksessa. Saatujen dokumenttien 
perusteella ei kierrätysmateriaaleja ollut käytössä.  
 
Toimijat pystyivät osoittamaan kaikkien tarkastettujen pizzalaatikoiden ostopaikat, siten tuotteet olivat 
jäljitettävissä yhden askeleen taaksepäin. Yhtä toimijaa lukuun ottamatta kaikki pizzalaatikoita 
toimittavat yritykset olivat elintarvikevalvonnan piirissä.  
 
EU:ssa ei ole vastaavaa yhteisölainsäädäntöä paperi- ja kartonkipohjaisille kontaktimateriaaleille kuin 
on esimerkiksi muoveille. Sen johdosta paperista ja kartongista valmistettujen kontaktimateriaalien 
vaatimustenmukaisuustodistuksien tiedot eivät ole tarkasti määritelty ja eroavat sisällöltään usein 
merkittävästi toisistaan. Elintarvikkeiden koostumus vaikuttaa kontaktimateriaaleille asetettuihin 
vaatimuksiin. Erityisesti rasvainen elintarvike, kuten pizza voi aiheuttaa mm. painovärikemikaalien 
siirtymistä pakkauksesta elintarvikkeeseen. Tuleekin muistaa, että pizzalaatikot eivät sovellu 
elintarvikkeen pitkäaikaiseen säilytykseen.  
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