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Ohjeet ja lainsäädäntö elintarvikevalvonnan 
lämpötilamittauksiin liittyen
Ruokaviraston ohje 16025/6 ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Vaaditut lämpötilat, yleiset ohjeet lämpötilan mittaamiseen viranomais- ja omavalvonnassa

ATP-sopimus (SopS 48/1981) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä 
kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta, liite 2, lisäys 2
Lämpötila- ja kalustovaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa käytettävät mittarit 

ja menetelmät

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 818/2012 pakasteista
Pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen viranomaisvalvonta, vaatimukset mittarille ja 

mittaamiselle

Komission asetus EY 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta 
kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana
Toimijoiden suorittamalle lämpötilaseurannalle asetetut vaatimukset

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/ohje-ilmoitettujen-elintarvikehuoneistojen-elintarvikehygieniasta.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2017/ATP_E_ECE_TRANS_271_WEB.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1569393050224&uri=CELEX:32005R0037


Ruokaviraston ohjeistus: elintarvikkeiden ja 
olosuhteiden lämpötilojen viranomaisvalvonta

• Elintarvikevalvontaviranomainen todentaa lämpötilavaatimusten 
täyttymisen valvontakohteessa
Toimijan tekemät lämpötilatallenteet ja kirjanpito
Henkilöstön työtapojen seuranta ja haastattelut
Korjaavien toimenpiteiden riittävyyden arviointi
Tarvittaessa mitataan olosuhteen tai elintarvikkeen lämpötiloja

• Pakasteiden osalta vaatimus mitata säilytysolosuhteiden lämpötiloja pistokokein 
(MMMa 818/2012)



Ruokaviraston ohjeistus: lämpötilan 
mittaaminen viranomaisvalvonnassa

• Useita mittauspisteitä / mitataan lämpötila useita kertoja
• Otetaan huomioon mittausepävarmuus 
• Otetaan huomioon käytännön syistä johtuvat lämpötilan muutokset, esim.

• Elintarvikkeen pintaosien lämpötilavaihtelut
• Infrapunalämpömittarin luotettavuus mitattavan pintamateriaalin suhteen: 

mille materiaalille kalibrointi tehty? Muiden lämpösäteilyä antavien lähteiden, 
esimerkiksi valaistuksen, aiheuttama virhe?

• Mittalaitteen säännöllinen kalibrointi
• Huom, eri asia kuin mittarin tarkistaminen referenssimittaria vasten. 
• kalibroinnista saadaan tärkeää tietoa kokonaismittausepävarmuuden 

arvioimiseen



Ruokaviraston ohjeistus: elintarvikkeiden ja 
tilojen lämpötilojen omavalvonta

• Mittalaitteet ja mittaustapa ovat luotettavia 
• Otetaan huomioon mittarin tarkkuus ja mittausepävarmuus 
• Mittalaitteet tulee kalibroida mittalaitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti
• Tarvittaessa esimerkiksi infrapunamittarin mittaustulos varmistetaan 

sopivalla kontakti- tai piikkimittarilla



ATP-sopimus ja lainsäädäntö: vaatimukset 
lämpömittareille ja lämpötilan mittaamiselle

• Vaatimukset koskevat vain tietyn tyyppisten elintarvikkeiden tai niiden 
säilytysolosuhteiden lämpötilan valvontaa

• Jäähdytettyjen tuotteiden ja pakasteiden kuljetukset 
• Pakasteiden lämpötilat pakastuksen, varastoinnin, kuljetuksen ja myynnin aikana

• Pakasteen lämpötilaa mitattaessa käytettävä pakasteen sisään pistettävää 
välinettä tai tehtävä reikä, johon anturi asetetaan

• Helposti puhdistettavat laitteet, anturin soveltuvuus, suojattu mm. kosteuden 
tiivistymiseltä

• Vaatimuksia mittarin vasteajalle, osoitintarkkuudelle (0,1 °C), tarkkuudelle 
(±0,5 °C)

• Valmistajan spesifikaatioista?
• Mittarilla tulee olla voimassa oleva kalibrointitodistus
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