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VALVONTA-
KOHDE 

VALVONTAME-
NETELMÄ 

VALVON-
TATIHEYS 

TOIMENPIDERAJA TOIMENPITEET RAJA-
ARVON YLITTYESSÄ 

VASTUU-
HENKILÖ 

KIRJAUSLOMAKE 

Lihan lihan-
leikkaus 

Leikkaamon lämpö-
tila-seuranta / häly-
tys 

Jatkuvatoimi-
nen 

Leikkaamon lämpötila 
korkeintaan. +12 °C 

Ilmoitus huoltomiehelle, 
Tarvittaessa toiminta kes-
keytetään. 

 TYÖPÄIVAKIRJA 

Jauhelihan 
valmistus 

      

Raaka-aineen 
laatu 

Aistinvarainen seu-
ranta 

Jokainen erä Raaka-aineet kaikin 
puolin moitteettomia 

Raaka-aine käytetään muu-
hun käyttötarkoitukseen 

 TYÖPÄIVAKIRJA 

Käsittelylämpö-
tila 

Lämpötilan mittaus Jokainen erä Jauhelihan lämpötila 
korkeintaan. + 7°C 

Säädetään lämpötila kyl-
memmäksi tai käsitellään 
pienempi erä kerralla 

 TYÖPÄIVAKIRJA 

Säilykkeiden 
valmistus 

      

Punnitus Työohjeiden nou-
dattamisen valvonta 

Jokainen erä Työohjeista ei saa poi-
keta 

Punnitusvirheen sattuessa 
arvioidaan virheen aiheut-
tamat vaarat, tarvittaessa 
erä hävitetään. 

 SÄILYKKEIDEN 
KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Purkit Purkkien puhtauden 
tarkistus 

Jokainen erä Ei silminnähtävää likaa 
eikä vaurioita 

Huuhtelu, vaurioituneet 
purkit hävitetään 

 SÄILYKKEIDEN 
KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Purkkien täyttö Työohjeiden nou-
dattaminen 

Jokainen erä Ei ylitäyttöä, täyttö 5% 
varalla,. Massaa ei saa 
jäädä saumausten vä-
liin.  

Ylitäyttöisiä purkkeja ei 
saumata 

 SÄILYKKEIDEN 
KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Purkin sulkemi-
nen 

Täytön ja sulkemi-
sen seuranta 

Jokainen 
purkki 

Ei viallisia saumoja Epäonnistuneita purkkeja 
ei keitetä 

 SÄILYKKEIDEN 
KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Lihan kyl-
mäsavustus 

      

Raaka-aine Raaka-aineen ais-
tinvarainen seuranta 
työohjeen mukaan.. 

Jokainen erä Raaka-aineet kaikin 
puolin moitteettomia 

Raaka-aine käytetään 
muuhun käyttötarkoituk-
seen 

 SAVUSTUSPÄIVÄ-
KIRJA 

Punnitus Työohjeiden nou-
dattaminen 

Jokainen erä Työohjeista ei saa poi-
keta 

Punnitusvirheen sattuessa 
arvioidaan virheen aiheut-
tamat vaarat, tarvittaessa 

 SAVUSTUSPÄIVÄ-
KIRJA 



TUOTEVALVONTA      2/3 
Tuotanto 
 

   

erä hävitetään. 
Esikypsytys  Lämpötilan seuran-

ta 
Jokainen 
erä?? 

+4 - +7 °C Lämpötilan säätö  SAVUSTUSPÄIVÄ-
KIRJA 

Savustus Lämpötilan seuran-
ta 

Jokainen 
erä?? 

Maksimi lämpötila 30 
°C ?? 

Lämpötilaa säädetään tar-
vittaessa 

 SAVUSTUSPÄIVÄ-
KIRJA 

Jälkikypsytys Ilmankosteuden 
seuranta 

Jokainen 
erä?? 

Oikea jälkikypsytys 
kosteus prosentti 70-80 

Kosteusprosenttia sääde-
tään tarvittaessa 

 SAVUSTUSPÄIVÄ-
KIRJA 

Lämminsavus-
tus 

      

Punnitus Työohjeiden nou-
dattamisen valvonta 

Jokainen erä Työohjeista ei saa poi-
keta 

Punnitusvirheen sattuessa 
arvioidaan virheen aiheut-
tamat vaarat, tarvittaessa 
erä hävitetään. 

 SAVUSTUSPÄIVÄ-
KIRJA 

Jäähdytys Jäähtymislämpöti-
lan seuranta 

Jokainen 
erä?? 

Vesisuihkulla < 40 °C 
Kylmiössä < 6 °C  
Kokonaisaika < 2h 

Tarvittaessa jäähdytystä 
tehostetaan 

 SAVUSTUSPÄIVÄ-
KIRJA 

Keittomakka-
ran valmistus 

      

Jauhaminen Lämpötilan seuran-
ta 

Jokainen erä Lämpötila korkeintaan 
+ 4 °C 

?  KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Vakiointi tai esi-
suolaus 

  Lämpötila korkeintaan 
+ 2 °C 

   

Massan sekoitus 
ja jauhaminen, 
ruiskutus 

Lämpötilan seuran-
ta 

Jokainen erä + 17 – 20 °C   KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Savustus Lämpötilan mittaus 
ja savun tarkistus 

Jokainen erä Savustus n. 50°C    
?? 

Lämpötilan ja savumäärän 
säätö tarvittaessa 

 KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Jäähdytys Jäähtymislämpöti-
lan seuranta 

Jokainen erä Vesisuihkulla < 40 °C 
Kylmiössä < 6 °C  
Kokonaisaika < 2h 

Tarvittaessa jäähdytystä 
tehostetaan 

 KEITTOPÄIVÄKIRJA 

Kestomakkara       
Raaka-aineet Aistinvarainen seu-

ranta 
Jokainen erä Raaka-aineissa aistin-

varaisesti hyviä  
Raaka-aineet otetaan muu-
hun käyttöön 

 ?PÄIVÄKIRJA 

Massan valmis- Lämpötilan mittaus Jokainen erä Lämpötila 0 - + 2 °C ??  ?PÄIVÄKIRJA 
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tus 
Ruiskutus Lämpötilan mittaus Jokainen erä Lämpötila 0 - + 1 °C    
Jälkikypsytys ja 
savustus 

Lämpötilan ja kos-
teuden mittaus, 
savumäärän seuran-
ta 

Jokainen erä Lämpötila15 – 17 °C 
RH 93 – 88 % 
Aika 3 – 4 vrk 
?? 

Ilmankosteuden, lämpöti-
lan ja savutehon säätö tar-
vittaessa 

 ?PÄIVÄKIRJA 

Valmis tuote pH:n ja vesiaktiivi-
suuden mittaus 

1/vuosi ?? Tarkistetaan työohjeiden 
noudattaminen ja tarvitta-
essa muutetaan niitä 

 Tulokset liitetään tutki-
musselosteisiin 

Kuivaliha       
Raaka-aineet Aistinvarainen seu-

ranta 
Jokainen erä Laadultaan moitteetto-

mat raaka-aineet 
Raaka-aine käytetään muu-
hun käyttötarkoitukseen 

 TYÖPÄIVÄKIRJA 

       
Varastointiläm-
pötilat 

Automaattinen 
lämpötilanseuranta-
järjestelmä / hälytys 

Jatkuvatoimi-
nen 

Elimet, jauheliha ja 
leikko max. +3 °C 
Muu liha max. + 7 °C 
Pakaste – 18 °C 

Selvitetään syy, tarvittaessa 
otetaan yhteys huoltomie-
heen.  

 ?? 

Mausteiden ja 
lisäaineiden 
punnitus 

Työohjeiden nou-
dattaminen 

Jokainen erä Ei virheellisiä punni-
tuksia 

Arvioidaan punnitusvir-
heen vaarat ja tarvittaessa 
erä hylätään 

 KEITTO/SAVUSTUS-
PÄIVÄKIRJAT 

Pakkaaminen Työohjeiden nou-
dattaminen 

Jokainen erä Tuotteisiin ei saa päästä 
epäpuhtauksia tai vie-
raita esineitä 

Erä hävitetään  TYÖPÄIVÄKIRJA 

Pakkausmerkin-
nät 

Työohjeiden nou-
dattaminen 

Jokainen erä Pakkausmerkinnöissä 
on mainittava kaikki 
valmistus ja lisäaineet 
ym. vaadittavat pak-
kausmerkinnät 

Pakkausmerkinnät korja-
taan. 

 TYÖPÄIVÄKIRJA 

Tavaroiden lä-
hettäminen 

Lämpötilan seu-
raaminen 

Jokainen erä Elimet, jauheliha ja 
leikko max. +3 °C 
Muu liha max. + 7 °C 
Pakaste – 18 °C 

Väärin varastoituja tuottei-
ta ei lähetetä 

 LÄHTYSASIAKIRJA 

       
 


