
Liite 1g. Tilojen ja laitteiden siivous-/puhdistussuunnitelma 

Teurastamon puhdistus-/siivoussuunnitelma 

Siivousvälineet ja puhdistusaineet 

Siivousvälineistöä varten on oma siivoushuone. Siivousvälineet tulee uusia riittävän usein. Hapsottavat harjat 
eivät puhdista, vaan roiskivat vettä ympäriinsä. Lisäksi heikkokuntoiset ja likaiset siivousvälineet voivat levittää 
mikrobeja ja muita epäpuhtauksia siivottaviin kohteisiin. Siivousvälineitä tulee käyttää niille tarkoitetuissa 
ympäristöissä. Siivousvälineiden väri osoittaa niiden käyttökohteen. Siivousvälineet säilytetään keskitetysti 
siivouskomerossa.  Välineet tulee sijoittaa komerossa omille paikoilleen niin, että ne pääsevät hyvin kuivumaan. 

Siivousvälineet puhdistetaan huolellisesti työpäivän kuluessa ja jälkeen. Siivouspyyhkeet ja moppien lankaosat 
pestään pyykinpesukoneessa 90 asteen lämpötilassa. Harjat yms. pienehköt siivousvälineet pestään 
astianpesukoneessa. Isommat välineet pestään ja desinfioidaan tarvittaessa ja kuivataan huolellisesti.  

Käytettävät pesuaineet: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat omavalvonnan yhteydessä työntekijöiden nähtävillä. 

Teurastamo 

Siivotaan päivittäin, punaiset siivousvälineet likaisella puolella, vihreät puhtaalla puolella 

HUOMIO ! Ennen siivousta on kerättävä irtojätteet pois.  

1. Verijäte ja tahrat huuhdellaan hyvin, viileällä n. 30°C vedellä.

2. Pinnat (seinät, ovet, altaat, tasot, kahvat) pestään: _________________, huuhdellaan hyvin.

Muista tasojen alapinnat. Kuivataan lastalla.

3. Koottavat työvälineet (tainnutusaseet, sterilaattorit, ilmanpainesahat) puretaan ja puhdistetaan osissa.

4. Lattiakaivot tyhjennetään jätteistä. Pestään: _____________ ja harjalla,

huuhdellaan hyvin.

5. Lattia pestään: ______________ ja harjalla tai painepesurilla, huuhdellaan hyvin.

Kuivataan lattialastalla tai vesi-imurilla.

6. Työtilassa olevat jäteastiat tyhjennetään päivittäin ja pestään siivouksen

yhteydessä.

7. Siivousvälineet pestään: __________________, huuhdellaan ja palautetaan

siivouskomeroon omille paikoille.

8. Lopuksi työtila, altaat, tasot ja työvälineet desinfioidaan: ____________

paineruiskua käyttäen, ei huuhdella.

(: ______________ sekoitussuhde: ____l vettä ja: ____dl: ____________________)



Kylmiö 

Siivotaan ruhojen lähdettyä, siniset siivousvälineet 

1. Veritahrat huuhdellaan seiniltä, ovista ja lattialta viileällä n. 30°C vedellä.

2. Pestään: ___________lla ja huuhdellaan hyvin.

3. Lattiakaivot pestään: ________lla ja kaivoihin lasketaan runsaasti puhdasta vettä.

4. Lattia kuivataan vesi-imurilla tai lastalla.

5. Siivousvälineet pestään: ________lla, huuhdellaan hyvin ja palautetaan

siivouskomeroon omille paikoille.

6. Seinät ja lattiat desinfioidaan: ________lla, ei huuhdella.

(: ______________ sekoitussuhde: ____l vettä ja: ____ dl: ____________)

Sosiaalitilat 

Siivotaan päivittäin töiden päätyttyä, harmaat siivousvälineet 

1. Siivous yleispesuaineella, : __________lla ja tarvittaessa: ____________lla.

2. Lattia pestään sankomoppia käyttäen tai harjalla ja letkulla, kuivataan vesi-imurilla.

Esimiesten ja eläinlääkärin huone 

Siivotaan päivittäin, harmaat siivousvälineet 

1. Normaali siivous yleispesuaineella, sankomoppi ja harja, kuivataan.

2. Pinnat pyyhitään liinalla.

3. Siivousvälineet pestään ja palautetaan tarvikevarastoon omille paikoille.

Laatikot, elintelineet, koukut 

Puhdistetaan päivittäin 

1. Veritahrat yms. irtolika huuhdellaan viileällä vedellä (n. 30 °C)

2. Pestään: ________________lla ja huuhdellaan hyvin

Tehopuhdistus 

Kauden lopuksi 

Tehopesussa laitteet puretaan pienempiin osiin kuin päivittäisessä pesussa.  
Tehopesussa pestään emäksisellä pesuaineella, jonka jälkeen käytetään hapanta pesuainetta sekä tehdään 
lopuksi emäspesu. Pesuaineiden vaikutusaikana tehostetaan kemiallista vaikutusta mekaanisella 
hankauksella.  
Desinfiointi tehdään kuten päivittäisen pesun yhteydessä.  

Liite 1h. Käyttöturvallisuustiedotteet, esimerkki: 

https://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/2125301.pdf 
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