Sallan poroteurastamo on hyväksytty porolle, lampaille ja riistalle.

P ORUKKAOPPIA TEURASTAMO I L L E - K O UL UTU S HANK E

SALLAN POROTEURASTAMO
Teksti Karoliina Majuri ja Kirsi Muuttoranta. Kuvat Karoliina Majuri.

Sallan poroteurastamossa tiedetään
porojen käsittelyn merkitys lihan
laatuun. Siksi porojen kuljetukseen
ja teurastamon ulkotarhoihin on
panostettu.
- Poroja ei saa ahtaa autoon. Kuljetuskontin karsinoihin lastaamme kerralla 4 vasaa tai 3 raavasta,
kertoo Jussi Pirttilä, teurastamon esimies Sallan
paliskunnasta. - Kuljetusvälineen tulee tarjota porolle mahdollisuus seisoa luonnollisessa asennossa
ja mennä tarvittaessa makuulle. Asiallinen käsittely
ja kuljetus vähentävät stressiä, mustelmia ja ruhjeita
sekä parantavat porojen hyvinvointia.
Teurastamon ulkotarhojen toimivuudessa on huomioitava useita eri asioita, mm. puhdistaminen.
- Teurastamomme aitojen sivun saa kokonaan auki
siten, että aitojen puhdistaminen pienkuormaajalla
on mahdollista. Jäkälä soveltuu hyvin teurastamolla
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toteutettavaan ruokintaan, sillä siitä ei juuri synny
sotkevaa rehujätettä, kertoo Vesa Kunnari, teurastamon esimies Pohjois-Sallan paliskunnasta.
- Lihan laatua varmistaa myös se, että lepuutamme
kaikkia teuraita yön yli ennen teurastusta, Vesa Kunnari jatkaa.
Valtaosalla kaikista poroteurastamoista poroja lepuutetaan tarhoissa yön yli ennen teurastamista,
jolloin ne toipuvat erotuksen ja kuljetuksen rasituksista ja ehtivät juoda riittävästi. Lepuuttamisen
esteenä tuntuu olevan enimmäkseen kiire - porot
pitää teurastaa erotuspäivän iltana, että teurastajat
ehtivät ettohommiin seuraavaksi päiväksi.
Monella teurastamolla ei ole vaihtomiehiä. Porukkaoppi-hankkeessa etsitään keinoja uusien
teurastajien saamiseksi linjalle, mm. järjestetään
maksuttomia teurastuskursseja. Niillä saa rauhassa
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Jussi Pirttilä korostaa, että porojen asiallinen käsittely on ruhojen hyvän laadun perusta.

Riittävä valaistus on ehdoton.
Sallassa porojen purkamiseen on asialliset sillat ja niissä kääntyvät kynnykset.

Sallan teurastamolla lämmitettävät vesikupit varmistavat porojen riittävän veden saannin. Sula vesi on porolle mieluisin ja
tehokkain janonsammuttaja

Vesa Kunnari pitää ulkotarhojen sepelipohjasta. Se on vettä
läpäisevä ja säännöllisesti puhdistettuna pitää porot puhtaana.

HUOMIOITAVAA TEURASTAMON ULKOTARHOISTA
- teurastamo tulee olla aidattu ympäriltä
- tarhoissa on oltava riittävästi tilaa
- mahdollisuus eläinten osastointiin
- purkusiltojen turvallisuus huomioitava
- hyvä valaistus
- elävänä tarkastaminen oltava helppoa
- tiiviit aidat rauhoittavat poroja,
ei näköyhteyttä teurastuksen sivutuotteisiin
- karsinoihin merkintä maksimiporomääristä
- riittävän leveät veräjät, jotka on helppo avata
ja avautuvat oikeaan suuntaan
- juomaveden saanti on turvattava kaikille teurasta
mon aidassa oleville eläimille, myös pakkasella
- poroja on ruokittava viimeistään 12 tunnin päästä
teurastamolle saapumisesta
- poroja likaamaton pohja
- tarhojen koneellinen puhdistusmahdollisuus
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SALLAN POROTEURASTAMO
• Sallan ja Pohjois-Sallan paliskunnat
• teurastamon esimiehinä Jussi Pirttilä (Salla) ja Vesa
Kunnari (Pohjois-Salla)
• rakennettu 1993
• teurasmäärä noin 3000 poroa vuodessa
• sijaitsee Sallan taajaman tuntumassa

opetella perusasioita kaikista työvaiheista. Todellisen varmuuden ja tuntuman teurastustyöhän saa
vain toistojen kautta ja toimimalla teurastuslinjassa.
Teurastusporukoissa tulee rohkaista uusia teurastajia mukaan työhön, vaikka harjoittelu hetken hidastaakin toimintaa. Samalla konkarit voivat vaihtaa
työpisteitä, koska työn kierto tuo särkymävaraa ja
vaihtelua tekemiseen.
- Erotus ja kuljetus stressaavat poroja, ja niiden tulee saada tasaantua ennen teurastusta. Levon ja
veden tarjoaminen teurastamolle tuoduille poroille
on erittäin merkittävä tekijä lihan laatua ajatellen,
sanoo Hannu Lahtela. - Stressaantuneen eläimen lihan pH ei lähde laskuun normaalisti, liha on velttoa
eikä sovellu kylmäsavustukseen. Teuraiden, jotka
eivät ole saaneet riittävästi nestettä, ruho kuivuu,
nahka ei lähde kunnolla ja teuraspainoihin tulee
tappioita.

Hannu Lahtela, Sallan Villliporo.
Projektipäällikkö Kirsi Muuttoranta ja projektisuunnittelija
Karoliiina Majuri työskentelevät Lapin ammattikorkeakoulussa

Hankkeessa on syksyn aikana auditoitu poroteurastamoita eli kerätty teurastamoiden hyviä käytänteitä
ja selvitetty teurastamotoiminnan nykytilaa. Saatujen
tietojen perusteella hanke järjestää palaute- ja
koulutustilaisuuksia ennen seuraavaa teurastuskautta
ja kokoaa yhteen hyvän toimintamallin ohjeistuksen
teurastamoille.
Pudasjärven teurastamolla tarhanpohjana on puuhake.
Vuomaselän teurastamon esimerkki maksimiporomäärien merkinnästä.
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