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1. Laitoksen yleiset ohjeet 
 
Laitoksen sisätiloissa tupakointi on kielletty, lukuun ottamatta erikseen tupakointitilaksi tarkoitettua 
taukotilaa. 
Ruokailu on kielletty tiloissa, joissa käsitellään tai varastoidaan lihaa sekä pukeutumis- ja 
pesutiloissa.  
Laitoksessa on käytettävissä riittävästi talousvedelle asetettavat normit täyttävää talousvettä. Veden 
laatua tarkkaillaan säännöllisesti. 
Teurastushallissa ei kävellä suoraan likaiselta puolelta puhtaalle puolelle. Likaisen ja puhtaan 
puolen raja kulkee taljanvedossa. 
 
 
2. Henkilöstö 
 
Teurastukseen saa suorittaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilöllä tulee olla tarvittavat tiedot 
ja koulutus teurastuksesta. Uudet työntekijät perehdytetään työtehtävään teurastamolla, sekä tämän 
oppaan hyvien toimintatapojen ohjeisiin. Nämä ohjeet säilytetään teurastamossa aina henkilöstön 
saatavilla.  
 
Teurastukseen osallistuvat henkilöt on tutkittu negatiivisin tuloksin salmonellan varalta. Yli 4 
vuorokauden pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvien matkojen jälkeen on annettava 
uusintanäyte salmonellan varalta. Teurastukseen eivät osallistu ripulioireiset henkilöt. 
 
Teurastukseen ei osallistu henkilöitä, joilla on laaja-alaisia märkiviä haavoja tai ihottumia 
käsissään. 
 
Teurastukseen tai ruhojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ilmoittavat välittömästi teurastuksen 
kuluessa sattuneista tapaturmista (viillot käsiin) tai alkaneista sairauden oireista (tulehdukset, 
suolistosairaudet) teurastamon esimiehelle ja ryhtyvät toimenpiteisiin ruhoihin kohdistuvien riskien 
välttämiseksi (haavojen peittäminen) tai poistuvat teurastamosta (ripulioireet).   
 
Henkilöstöllä on tarvittavat tiedot ja koulutus yleisestä elintarvikehygieniasta (hygianiapassi). 
 
Teurastuksessa ei saa olla läsnä asiaankuulumattomia muita henkilöitä. 
   
 
3. Henkilöhygienia 
 
3.1 Käsihygienia 
 
Teurastajilla tai ruhoja muuten käsittelevillä henkilöillä ei saa olla käsissään koruja, sormuksia, 
kelloa, laastareita, teippejä tai mitään muutakaan mitkä voivat kerätä likaa ja olla vaikeasti 
puhdistettavissa työn aikana. Pienet infektoitumattomat haavat tai ihottumat tulee suojata 
vedenpitävällä laastarilla tai siteellä, jonka jälkeen käteen puetaan suojakäsine. 
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Käytettävien käsineiden tulee olla helposti puhtaana pidettävät ja vesitiiviit. Mikäli käytetään 
puuvillaisia aluskäsineitä, niiden päälle puetaan puhtaana pidettävät kertakäyttöiset tai vahvemmat 
suojakäsineet. Suojakäsineet vaihdetaan riittävän usein ja niiden puhtaudesta huolehditaan työn 
aikana samalla tavalla kuin käsien puhtaudesta. 
 
Kädet pestään aina ennen työhön ryhtymistä, sekä palattaessa wc:stä, tupakalta, tauolta ja 
aivastamisen ja niistämisen jälkeen.  
 
Käsienpesuohje; Kastele kädet 
  Levitä niihin pesuaine 

Pese kämmenet, kämmenselät, käsien sivut, sormien välit, kynsinauhat 
ja kynsien aluset sekä käsivarret 
Huuhtele huolellisesti vedellä 
Kuivaa kertakäyttöpyyhkeellä 
Levitä käsiin desinfioimisnestettä ja hiero se käsiin huolellisesti, anna 
kuivua 

 
Kädet pidetään puhtaana työn aikana ja pestään aina likaisen työvaiheen jälkeen tai muuten niiden 
likaantuessa työpisteessä juoksevalla, lämpimällä vedellä.    
 
3.2 Suojavaatteet ja pukeutuminen 
 
Teurastukseen osallistuvat henkilöt sekä lastaajat käyttävät työhön soveltuvia työvaatteita. Työ- tai 
suojavaatteet ovat siistejä ja puhtaita, sekä helposti puhdistettavissa. Työasujen on oltava väriltään 
sellaisia, ettei väri vaikeuta työasun puhtauden tarkistamista (mieluiten vaaleita). 
Jäähdyttämössä työskentelevien henkilöiden omat vaatteet tai lämpövaatteet puetaan varsinaisen 
suojavaatteen alle. Suojavaatteen on peitettävä omat vaatteet kokonaisuudessaan. 
 
Työntekijät käyttävät puhdasta suojapäähinettä sekä puhtaita työjalkineita (vaaleat kumisaappaat). 
Päähineen tulee peittää hiukset siten, että se estää irtohiusten pääsemisen ruhoihin.  
 
Suojavaatteilla ja työjalkineilla ei mennä tuotantotilojen ulkopuolelle, vaan ne riisutaan niille 
varattuun paikkaan. 
 
Suoja- ja työvaatteet sekä jalkineet puhdistetaan ja pestään työpäivän päätyttyä huolellisesti. 
 
Laitokseen tulevat muut henkilöt ja vierailijat käyttävät asiallisia suojavaatteita.  
 
3.3 Yleiset siistit toimintatavat teurastamossa 
 
Hiusten kohentelua, päänahan raapimista, nenän kaivamista yms. vältetään työn aikana. Ruhoja ei 
kosketella tarpeettomasti, samoin vältetään yskimistä, aivastelua tai niistämistä niiden 
läheisyydessä. 
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Veitsikoteloita ei käytetä teuraslinjalla, vaan teurastajat käyttävät ns. kahden puukon menetelmää, 
jossa toinen puukko odottaa sterilointialtaassa. 
 
4. Tilat ja laitteet 
 
4.1 Yleistä 
 
Tiloissa ei säilytetä mitään sinne kuulumatonta tavaraa tai romua. 
 
Lihan tai elinten säilyttämiseen tarkoitetut laatikot tai astiat säilytetään siten, että ne eivät kosketa 
lattiaa tai muuta alustaa, jolla työntekijät voivat kävellä.  
 
4.2 Puhtaus 
 
Teurastamon tilat ja laitteet pidetään puhtaana ja siistinä. Tilat ja laitteet puhdistetaan ja 
desinfioidaan aina tarvittaessa, kuitenkin viimeistään työpäivän päätyttyä. Puhtaustasoa laitoksessa 
tarkkaillaan säännöllisesti omavalvonnassa kuvatulla tavalla aistinvaraisesti sekä mikrobiologisella 
näytteenotolla. Tilojen puhtaustaso tarkastetaan ennen niiden käyttöönottoa. 
 
Teurastushallin, jäähdyttämöiden sekä teurastuksessa käytettävien laitteiden, jotka ovat tai voivat 
olla kosketuksessa ruhoihin, puhdistukseen ja desinfiointiin käytetään pesu- ja desinfiointiaineita, 
siten että ne eivät voi aiheuttaa ruhojen likaantumisvaaraa ja niin ettei ruhoihin joudu pesu- tai 
desinfioimisaineita. Laitos varmistaa käytettävien aineiden soveltuvuudesta tilojen puhdistukseen, 
jossa käsitellään suojaamattomia ruhoja. 
 
4.3 Kunnossapito 
 
Teurastamon tilat ja laitteet pidetään kunnossa ja niiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. 
 
Elinten säilytykseen käytetyt laatikot ja pussit ovat elintarvikkeiden säilytykseen hyväksytystä 
materiaalista valmistettuja. Laatikot pidetään puhtaina ja hyväkuntoisina. Niiden kunto ja puhtaus 
tarkistetaan ennen niiden käyttöönottoa, rikkoontuneet tai kuluneet astiat vaihdetaan uusiin. 
 
Jäähdyttämöjen kylmälaitteet huolletaan säännöllisesti, samoin varmistetaan kylmätilojen 
lämpötilamittareiden toiminta. 
 
Käsikäyttöisen lämpötilamittarin toimivuus tarkastetaan kahdessa tunnetussa lämpötilassa, 
mittaamalla kiehuvan veden lämpötila (100 °C) ja sulavan jään lämpötila (0 °C). Sallittu poikkeama 
mittaustuloksille on 1-2 %. Mittari lähetetään kalibroitavaksi, mikäli mittaustulokset poikkeavat 
tästä enemmän.  
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5. Jätehuolto 
 
Teurastuksen yhteydessä syntyvät elintarvikkeeksi kelpaamattomat sivutuotteet (veri, taljat, 
koparat, päät, mahat ja suolet) hävitetään sivutuotteiden käsittelystä annetun asetuksen mukaisesti. 
Sivutuotteiden keräyspaikan siisteydestä huolehditaan.  
 
Ellei sivutuotteita toimiteta käsittelylaitokseen, sulan maan aikaan sivutuotteille kaivetaan 
hyväksytylle paikalle tilavuudeltaan riittävän suuri kuoppa, johon teuraskauden aikana syntyneet 
sivutuotteet haudataan. Paikka peitetään ja siistitään lopullisesti mahdollisimman aikaisin keväällä, 
heti kun routa on sulanut. 
Sivutuotteille varatut kontit tyhjennetään viimeistään aina työpäivän päätyttyä.  
Hautaamisesta tehdään vuosittain ilmoitus kunnan eläinlääkärille. 
 
Veri johdetaan verikaivoihin, jotka tyhjennetään säännöllisesti.  
Nylkyhallin lattiakaivot tyhjennetään ja puhdistetaan laitoksen siivouksen yhteydessä. 
Lattiakaivojen siivilöihin tarttunut materiaali hävitetään sivutuotteiden mukana. 
 
Muulle teurastamossa syntyneelle talousjätteelle on varattu kannelliset säilytysastiat, jotka 
tyhjennetään säännöllisesti laitoksen siivouksen yhteydessä. Jäteastioiden puhtaudesta huolehditaan 
ja ne pestään säännöllisesti. Talousjätteet toimitetaan kunnalliseen jätteiden keräilyyn.  
 
Teurastamo ja sen ympäristö pidetään siistinä, tällä estetään tuho- ja haittaeläinten kerääntyminen 
alueelle.  
 
 
6. Teuraseläimet ja niiden käsittely 
 
Teurastukseen otetaan vain terveitä eläimiä, joille on suoritettu elävänä tarkastus eläinlääkärin 
toimesta. Tarkastustodistus on voimassa 24 tuntia, mikäli tarkastus on tehty teurastamon aidassa. 
Porojen alkuperäpaikassa suoritetusta tarkastuksesta annettu tarkastustodistus on voimassa 3 
vuorokautta. Jos eläimiä ei teurasteta tarkastustodistuksen voimassaolo ajan kuluessa, huolehditaan 
siitä, että elävänä tarkastus suoritetaan uudelleen. Teurastuksessa noudatetaan tarkastustodistuksen 
ohjeita ja määräyksiä, esim. teurastusjärjestyksestä. 
 
Eläinten teurastuksessa noudatetaan eläinten lääkinnästä annettuja määräyksiä ja varoaikoja. 
Erotuksissa loislääkityt porot on merkitty karvaan tehtävillä lukuviivoilla tai muulla vastaavalla 
merkinnällä, jolloin lääkityt porot voidaan tunnistaa koko lääkkeen varoajan. Merkintätapa on 
kuvattu teurastamon omavalvontasuunnitelmaan ja ne tarkastetaan porojen ante mortem –
tarkastuksen yhteydessä. Tarvittaessa asiasta pyydetään selvitys poron omistajalta tai paliskunnalta.  
 



         
 

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen – elintarvike- ja poroalan koulutushanke 
 
 
 

Teurastukseen tulevat porot on yksilöity korvaan kiinnitetyn teuraspiltan avulla. Teuraspiltan 
numerolla poron alkuperäpaikka (poroerotuspaikka) ja omistajan tiedot on löydettävissä 
myyntikirjoista. 
 
Poroja teurastamon aitaan tuotaessa tai purettaessa niitä käsitellään ja kohdellaan rauhallisesti ja 
huolellisesti. Eläinten annetaan levätä riittävästi ennen teurastamista. Teurastamon aidassa niillä on 
saatavilla aina sulaa juomavettä ja tarvittaessa rehua.  
 
Teurastamon aidat, kujat, rampit ja muut rakenteet pidetään hyvässä kunnossa. Niissä ei saa olla 
teräviä kulmia tai muita rakenteita, joihin porot voivat loukata itseään. 
 
Teurastamolla on mahdollisuus eristää muista selvästi huonokuntoisemmat tai sairaat porot omaan 
aitaukseensa.   
 
7. Teurastuksen kulkuun liittyviä hyvän toimintatavan ohjeita 
 
7.1 Eläinten nouto tainnutukseen 
 
Ennen tainnuttamoa teurastamossa on vähintään yksi tai kaksi pienempää karsinaa, joihin 
teurastettavat eläimet voidaan ohjata odottamaan teurastusta. Eläimet ohjataan niiden 
laumakäyttäytymisen mukaan 5-10 eläimen ryhmissä odotuskarsinoihin. Eläimiä käsitellään ja 
ajetaan karsinoihin rauhallisesti ja huolellisesti. 
 
7.2 Tainnuttaminen 
 
Tainnuttamiseen käytettävät laitteet ovat sellaisia, että tainnuttaminen voidaan suorittaa nopeasti, 
tehokkaasti, ja riittävän pitkäksi aikaa. Tainnutukseen käytettävät laitteet ovat eläinten kokoon 
nähden sopivan tehoisia. Porot tainnutetaan ruutipanoksella- tai paineilmalla toimivalla 
pulttipistoolilla. Ruutipanoksella toimivassa pulttipistoolissa käytetään pienille eläimille 
tarkoitettuja panoksia. 
 
Teurastamossa on varalla toinen tainnutuslaite, jota voidaan käyttää varsinaisen tainnutuslaitteen 
vian tai toimintahäiriön aikana. 
 
Tainnuttaja on koulutettu ja perehdytetty porojen tainnuttamiseen ja tainnutuksessa käytettävän 
laitteen käyttöön. Tainnuttaja huolehtii pulttipistoolin kunnosta ja pitää sen puhtaana. 
 
Poro otetaan tainnutettavaksi vasta, kun tainnuttaja on valmis tainnuttamaan eläimen välittömästi. 
Tainnutuspaikalle otetaan vain yksi poro kerrallaan siten, ettei toinen eläin näe toisen eläimen 
tainnuttamista. Poroa ei tainnuteta, ellei verenlaskua voida suorittaa välittömästi tainnutuksen 
jälkeen.  
 
Suoritettaessa tainnutusta porosta pidetään kiinni tai sen liikkuminen estetään muulla tavoin siten, 
että tainnuttaminen voidaan asianmukaisesti ja turvallisesti suorittaa. Poro tainnutetaan kohtaan, 
joka on hieman sarvien juuresta vastakkaisen puolen silmään vedetyn ristikohdan alapuolella. 
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Tainnutettaessa poroa pulttipistooli painetaan tukevasti poron päätä vasten ja suunnataan pistooli 
oikean tai vasemman aivolohkon puolelle. Pistooli laukaistaan ja rekyylin voimasta pistoolissa 
oleva pultti tunkeutuu poron aivokuoreen ja aiheuttaa tajuttomuuden.  
 
Mikäli teurastus keskeytyy, elävää poroa ei saa jättää tainnutuskarsinaan tai muuhun paikkaan jossa 
tainnuttaminen suoritetaan. 
 
7.3 Verenlasku / pisto 
 
Välittömästi onnistuneen tainnutuksen jälkeen poro vedetään verenlaskupaikan rampille tai 
nostetaan takajalasta kinnerketjussa katossa kulkevalle ruhokiskolle.  
 
Verenlaskija varmistaa, että eläin on tainnuksissa. Mikäli eläin vaikuttaa olevan tajuissaan, eläin 
tainnutetaan ennen verenlaskua uudelleen. 
 
Verenlasku aloitetaan viimeistään 60 sekunnin kuluessa tainnuttamisesta.  
 
Ennen verenlaskua poron rintapäästä, pistopaikan kohdalta leikataan taljasta pois noin kämmenen 
kokoinen pala. Taljan leikkaamiseen käytetty puukko pestään ja laitetaan sterilaattoriin. 
 
Verenlasku suoritetaan, siten että eläimeltä katkaistaan rintapäästä vähintään toinen tai molemmat 
kaulavaltimot. 
 
Verenlasku suoritetaan puhtaalla, sterilaattorista otetulla, erittäin terävällä verenlaskuun 
tarkoitetulla veitsellä tai verenkeräämiseen soveltuvalla pistimellä. Verenlaskun jälkeen pistoveitsi 
tai pistin pestään ja steriloidaan ennen seuraavan poron verenlaskua. 
 
Verenlasku on suoritettu loppuun, kun pistämisestä on kulunut 30 sekuntia sekä kaikki aivorungon 
refleksit ovat lakanneet.  
 
Verenlaskija on tehtävään koulutettu ja perehdytetty. Hänen tulee osata pistää poro siten, että 
verenvuoto on nopea, runsas ja täydellinen niin, että eläimen tajunta ei ehdi palautua. 
 
7.4 Pään ja kielen irrotus 
 
Teurastusta jatketaan pään ja kielen irrottamisella vasta, kun verentulo on lähes loppunut. 
 
Veitsi vaihdetaan sterilaattorista jokaisen työvaiheen välillä. 
 
Kielen irrotuksen jälkeen kieli huuhdellaan juoksevalla vedellä ja laitetaan järjestyksessä sitä 
tarkoitusta varten olevaan kielitelineeseen. 
Pään irrotuksen jälkeen pää heitetään pääluukusta teurastamon ulkopuolella olevaan konttiin. 
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7.5 Ruokatorven irrotus ja sitominen 
 
Ruokatorven irrottaminen henkitorvesta suoritetaan puhtailla käsillä.  
Työvaiheissa, joissa tarvitaan veistä, veitsi vaihdetaan puhtaaseen veitseen sterilaattorista jokaisen 
työvaiheen välillä. Ruokatorven irrotusrauta pestään ja steriloidaan jokaisen poron välillä. 
 
Ruokatorvi sidotaan huolellisesti ja varmistetaan solmun pitävyys. 
 
Näkyvä osa henkitorvesta leikataan veitsellä pois, siten ettei se likaa kaulalihoja nylyn jatkuessa. 
 
7.6 Taljan piirtäminen ja rintapään nylky 
 
Ruho lasketaan kuljetuselevaattorille (nylkypukille) saattamalla. Nylkypukille jätetään tarvittava 
tila ruhojen väliin, siten ettei alas laskettava ruho kosketa jo osin nyljettyä ruhoa. 
 
Piirtäminen suoritetaan puhtaalla sterilaattorista otetulla veitsellä. Veitsi vaihdetaan sterilaattorista 
jokaisen työvaiheen välillä. 
 
Naarasporo, jolla on maitoa utareissa, piirretään siten että utareet kierretään molemmin puolin. 
Utareet säilyvät rikkoontumattomina ja maitoa ei valu ruhon päälle. 
 
Rintapään nylky ja ilman veistä tehtävät työvaiheet suoritetaan puhtailla käsillä. Taljan irrotus 
suoritetaan vetämällä taljasta välttäen tarpeettomasti koskettamasta käsin ruhoon.   
 
Ennen etujalkojen katkaisua huolehditaan, etteivät likaiset etujalkojen koparanpohjat kosketa ja 
likaa rintapään jo nyljettyä ruhoa. Irti vedetty talja käännetään ulospäin siten, ettei karvapuoli 
kosketa ja likaa ruhon jo nyljettyjä osia. 
 
Irrotetut jalat kerätään laatikkoihin tai poistetaan teurashallista heittämällä ne luukusta teurastamon 
ulkopuolella olevaan konttiin. Hallissa olevat laatikot tyhjennetään välittömästi niiden täytyttyä. 
 
7.7 Taljan veto 
 
Taljan vetolaitteen koukut sekä ohjauspaneeli pidetään puhtaana. Tarvittaessa ohjauspaneeli 
suojataan kertakäyttöisellä vaihdettavalla muovipussilla tai muulla suojalla. 
 
Taljan vedossa huolehditaan, ettei ylös nostettavasta ruhosta mahdollisesti tippuva veri tai virtsa 
valu nylkypukilla odottavien ruhojen päälle. 
 
Taljan vedon yhteydessä korvasta irrotettava piltta pestään ja steriloidaan ennen kuin se kiinnitetään 
ruhoon.  
Irti vedetty talja poistetaan välittömästi taljanvedon jälkeen teurashallista lähettämällä se 
taljavarastoon taljaluukun kautta. 
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Naarasporojen utareet sekä urosporojen sukuelimet poistetaan veitsellä siten, ettei niistä valu maitoa 
tai virtsaa ruhon päälle. 
 
Ruho ripustetaan puhtaaseen ruhokoukkuun. 
 
Työvaiheissa, joissa tarvitaan veistä, veitsi vaihdetaan sterilaattorista puhtaaseen jokaisen 
työvaiheen välillä. 
 
7.8 Suolistaminen 
 
Siirrettäessä ruhoja kiskolla taljan vedosta suolistukseen huolehditaan, etteivät ne kosketa toisiaan.  
 
Veitsi vaihdetaan sterilaattorista jokaisen työvaiheen jälkeen. Käsin suoritettavat työvaiheet tehdään 
puhtailla käsillä ja kädet pestään jokaisen poron välillä. Mikäli pötsi tai suolipaketti rikkoontuu, 
varmistetaan työpisteen ja työvaatteiden puhtaus. Tarvittaessa vaatteet vaihdetaan puhtaisiin ja 
työpiste (etenkin suolikourun reuna) huuhdellaan. 
 
7.9 Rintapään avaus, elinten irrotus ja viimeistely 
 
Rintapään sahauksessa käytettävän sahan terä steriloidaan tarkoitukseen sopivassa sterilaattorissa 
jokaisen poron välillä.  
 
Veitsi vaihdetaan sterilaattorista jokaisen työvaiheen välillä.  
 
Elimet irrotetaan ja ripustetaan roikkumaan järjestyksessä elintelineeseen. Sydän halkaistaan, siten 
että kaikki kammiot tyhjentyvät verestä. Elimet huuhdellaan kylmällä vedellä.  
 
Mahdollisesti likaantuneet ruhonosat poistetaan veitsellä leikkaamalla. Ruhoa ei pestä tai puhdisteta 
pyyhkimällä sitä kankaalla. Rintaontelon sisäpuolen herakalvot huuhdellaan kylmällä vedellä, 
mikäli ne ovat veriset. 
 
7.10 Ruhojen ja elinten jäähdyttäminen 
 
Ruhot sekä elimet siirretään mahdollisimman pian nylyn jälkeen jäähdyttämöön. Ruhot 
jäähdytetään + 7 °C:een ja elimet + 3 °C:een lämpötilaan.  
 
Ruhoja siirrettäessä jäähdyttämöön niitä siirretään puhtailla käsillä tai ne vedetään sinne kiskoja 
pitkin puhtaalla ruhokoukulla. Siirrettäessä huolehditaan, etteivät ruhot kosketa siirtämisen aikana 
seiniä. Kiskoille ruhot laitetaan siten, etteivät ne kosketa toisiaan. Ruhojen järjestyksen 
jäähdyttämössä on vastattava elinten järjestystä, siten että ruho ja sen elimet voidaan luotettavasti 
yhdistää toisiinsa. Ruhot ja elimet merkitään toisiaan vastaavin merkintälapuin omavalvonnassa 
kuvatulla tavalla. 
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Nylyn aikana mahdollisesti pahoin likaantunut tai muulla tavoin poikkeava ruho laitetaan 
jäähdyttämössä erikseen, siten ettei se kosketa muita ruhoja ja on helposti tunnistettavissa 
lihantarkastuksessa. 
 
Ruhojen jäähdyttyä ja ruhonpinnan kuivuttua niiden pinnasta poltetaan karvat kaasupuhaltimella. 
 
7.11 Lihantarkastus ja leimaus 
 
Teurastamon tarkastuseläinlääkäri tarkastaa ruhot ja elimet heti linjassa teurastuksen jälkeen tai 
jäähdyttämössä ennen karvojen polttoa. 
 
Tarkastuksessa hyväksytyt ruhot leimataan teurastamon leimalla, jossa on teurastamon 
hyväksymisnumero. Huolehditaan, että leiman jälki ruhoissa on selkeä ja hyvin luettavissa. 
Leimasinvärinä käytetään ainoastaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1756/1995) 
mukaisia hyväksyttyjä väriaineita. Leimojen kunnosta huolehditaan ja ne puhdistetaan tarvittaessa 
tai vaihdetaan uusiin. Leimat säilytetään paikassa, josta ne eivät voi joutua asiattomien henkilöiden 
käsiin. 
 
Tarkastuksessa hylätyt ruhot tai ruhonosat poistetaan laitoksesta ja hävitetään sivutuoteasetuksen 
ohjeiden ja määräysten mukaan. Lihantarkastuksessa hylättyjä ruhoja tai lihaa ei luovuteta takaisin 
eläimen omistajalle. 
 
Teurastamo pitää kirjaa lihantarkastuksen tuloksista ja hylkäyksiin johtaneista syistä. Teurastamo 
antaa palautetta hylätyistä ruhoista tai suurista osahylkäyksistä poron omistajalle.  
 
7.12 Erikoistilanteiden toimintaohjeita 
 
Jos ruho likaantuu teurastuksen yhteydessä esim. pötsin sisällöllä, kaikki näkyvä lika poistetaan 
puukolla leikkaamalla ruhosta. Ruhoa ei puhdisteta pesemällä sitä vedellä tai pyyhkimällä sitä 
kankaalla tai muulla materiaalilla. Veriset mahaontelon herakalvot ja rintaontelon sisäosa voidaan 
kuitenkin huuhtoa kevyesti vedellä. 
 
Jos koko ruho tippuu lattialle, se nostetaan takaisin ja likaantuneet (maahan osuneet) osat poistetaan 
puukolla leikkaamalla. 
  
Erittäin likaantuneet tai maahan tippuneet ruhot merkitään puhdistuksen jälkeen tai ne laitetaan 
jäähdyttämöön erikseen, jotta ne voidaan tunnistaa lihantarkastuksessa. 
 
Mikäli nylkytyön yhteydessä havaitaan ruhossa erityistä vikaa, esim. paiseita, ruho laitetaan 
jäähdyttämöön erikseen siten, ettei se kosketa muita ruhoja 
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8. Laadunvarmistaminen  
 
Teurastamossa tarkkaillaan aistinvaraisesti työn laatua jatkuvasti. Erityisesti kiinnitetään huomiota 
ruhojen puhtauteen, vertymien määrään ruhoissa ja muihin mahdollisiin teurastusvirheisiin 
(lapapistot, viillot sisäfileissä yms.). Ruhoista otetaan mikrobiologisia näytteitä hygieenisen laadun 
varmentamiseksi omavalvontaan kuuluvan näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Näytteet tutkitaan 
hyväksytyssä laboratoriossa. Tarkkailun tuloksista annetaan palautetta työntekijöille. 
 
Teurastamosta otetaan vierasainevalvontaan kuuluvia näytteitä (raskasmetallit, lääkeainejäämät) 
kansallisen vierasainevalvontaohjelman mukaisesti. Vierasainevalvontaan kuuluvien näytteiden 
ottamisesta vastaa laitoksen valvoja. 
 
Lihantarkastuksen yhteydessä voidaan ottaa mikrobiologisia näytteitä tai näytteitä lääkejäämien 
varalta. Näiden näytteiden ottamisesta vastaa tarkastuseläinlääkäri. 
 
 
9. Omavalvonta 
 
Teurastamolle on laadittu omavalvontajärjestelmä poroteurastamolle asetettujen vaatimusten 
mukaisesti, jonka liitteenä on tämä ohjeistus. Omavalvontasuunnitelma on esitetty laitoksen 
valvojalle hyväksyttäväksi.  
Omavalvontasuunnitelman sisältämillä ohjelmilla valvotaan laitoksen tiloja, toimintaa ja hyvien 
toimintatapojen noudattamista. Omavalvontasuunnitelmassa on lisäksi kuvaukset epäkohtien 
tiedotussuunnitelmasta, jäljitettävyydestä, takaisinvedosta sekä riskinarvioinnista.  
 
Omavalvonnan tarkoituksena on estää epäkuranttien ja mahdollisesti kuluttajien terveydelle 
vaarallisten tuotteiden pääseminen laitoksesta vapaaseen kauppaan tai jatkojalostukseen. 
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