Porot kulkevat luonnostaan mielellään ylämäkeen ja valoa kohti. Valaistuun tainnutuskoppiin johtava katettu, pitäväpohjainen kuja on
paras: kate suojaa säältä ja riittävän kapeasta väylästä porot eivät käänny takaisin. Kuva Posion teurastamolta. Kuva: Karoliina Majuri

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

RANUAN TEURASTAMO POROJEN TAINNUTUS
Teksti Karoliina Majuri ja Kirsi Muuttoranta

Ranuan teurastamossa toimii
yhteistyössä viisi paliskuntaa. Lisäksi
yhdelle paliskunnalle teurastetaan
poroja rahtityönä. Paliskuntayhteistyön
etuna ovat sekamiehityksenä tehtävät
yhteisnylyt, joissa kaikille työvaiheille
voidaan sijoittaa juuri oikeat, osaavat
henkilöt.
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- Jotta teurastuksen tulos on laadukasta ja työtahti
sujuvaa, tulee jokaisella paikalla olla tehtäviensä tasalla oleva henkilö. Tavallisesti Ranualla linjalla työskentelee seitsemän henkeä, lisäksi ulkona on kaksi
nahkamiestä ja kaksi tainnuttajaa, kertoo teurastamon esimies Tapio Saukko
Eettisesti poronlihalla on hyvä maine. Eläinsuoje-
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lullisesti tainnutus ja sitä edeltävät toimenpiteet
ovat teurastuksen kriittisiä riskipisteitä ja niihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Tainnutuksen onnistuminen on eettisen lihantuotannon kulmakivi.
- Tainnutuksella vaikutetaan myös lopputulokseen.
Se on ehdottomasti ammattitaitoa vaativaa ja tulee
tapahtua hillitysti ja hallitusti, ilman stressiä, ruhjeita
ja mustelmia, muistuttaa Tapio Saukko.
Porot eivät saa nähdä tainnutusta ja se onkin kielletty eläinsuojeluasetuksessa. Lajitovereiden seura
kuitenkin rauhoittaa poroja, joten tietyissä tapauksissa tainnutusta odottavien kahden viimeisen poron yhtäaikaista ampumista on pidetty perusteltuna.
Tämän mahdollistaa kahden tainnuttajan läsnäolo.
Tätä suuremman määrän tainnuttaminen kerralla ei
ole hyvän teurastustavan mukaista. Tällöin syntyy
riski jo taintuneiden porojen tallaantumisesta (ruhjeet ruhossa) ja verenlasku viivästyy: pistäminen on
tehtävä minuutin kuluessa ampumisesta.
Ranuan teurastamossa kaikki porot siirretään yksitellen odotustilasta erilliseen tainnutuskoppiin.
- Porojen tainnutusjärjestyksen valinta onkin tärkeää. On helpointa ja turvallisinta poistaa laumaa hyödyntäen ensin isot ja ilkeät, runtelevat porot. Myös
arat porot tainnutetaan ensimmäisten joukossa,
jolloin ne eivät pelkää kiinniottoa laumassa eivätkä
jää yksin, Tapio Saukko perustelee. Luonnollisesti
sairaat tai loukkaantuneet porot teurastetaan ensimmäisinä.
- Käytämme aina kahta tainnuttajaa, jotta porot
saadaan vedettyä turvallisesti ja nopeasti tainnutuskoppiin vinssin viereen. Molemmilla tainnuttajilla
on selkeä rooli porojen siirrossa, kiinnipitämisessä,
aseen käsittelyssä sekä vinssille nostossa, kertoo Tapio Saukko.

Eläinlääkärin aktiivinen palaute auttaa huomaamaan kehittämiskohteet teurastustyössä, kertoo Ranuan teurastamon esimies
Tapio Saukko.

RANUAN TEURASTAMO
Osakaspaliskunnat: Isosydänmaa, Kuukas, Narkaus,
Niemelä ja Pudasjärven Livo
Esimies: Tapio Saukko (Narkaus)
Rakennettu 1997
Teurasmäärä nykyään noin 3500 poroa
Tiesitkö? Paikallinen lounasravintola toimittaa teurastajille ruuat teurastamolle lämpölaatikoissa

Poron asiallinen käsittely tulee muistaa joka vaiheessa. Taintuneen poron raahaaminen kynnyksien
yli, heittely, pudottaminen tai muu kovakourainen
käsittely jättää jälkensä ruhoon.
Ranuan teurastamo. Kuva Joni Saukko.

Projektipäällikkö Kirsi Muuttoranta ja projektisuunnittelija
Karoliiina Majuri työskentelevät Lapin ammattikorkeakoulussa.
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TAINTUNEEN PORON TUNTOMERKIT
- kaatuu tainnutettaessa suorilta jaloilta
- avoin silmä ei reagoi kosketukseen
- ei räpyttele silmiään
- lasittunut katse, joka ei seuraa ympäristöä
- ei säännöllistä hengitystä (kolme hengitysliikettä tai
enemmän)
- voi potkia, mutta ei nostele päätään: 20 sekuntia
tainnutuksesta pään pitää roikkua velttona
- veltot korvat ja kieli
- ei ääntele

Oikea tainnutuskohta on noin 1 -2 cm silmien sisänurkista
sarvien tyviin piirretyn ristikon keskikohdan yläpuolella. Ase
painetaan tainnutuskohtaan tiiviisti ja kohtisuoraan. Liian
voimakas tai väärään kohtaan osunut tainnutus voi aiheuttaa
aspiraatiota, eli pötsin sisällön vetämistä henkitorveen. Kuva
Kirsi Muuttoranta

Jos yksikin näistä merkeistä esiintyy, poro on välittömästi tainnutettava uudelleen, hieman eri kohtaan.
Näiden merkkien seuraaminen on luonnollinen osa
tainnuttajan työtä ja seurannan ehtii tehdä kiireessäkin.
MIKSI TAINNUTETAAN?
- tainnutus on inhimillisen teurastuksen perusedellytys
- vältetään tarpeetonta kärsimystä
- taintuneen eläimen sydän toimii ja pumppaa veren
tehokkaasti ulos, kunnes eläin kuolee verenhukkaan
- huonosti taintunut eläin reagoi verenlaskun aiheuttamaan kipuun ja stressireaktion vuoksi veri ei tule
kunnolla ulos

Ruutiase on teurastamovierailuilla havaittu toimintavarmimmaksi tainnutusvälineeksi. Vara-ase tulee olla aina mukana
tainnutuskopissa ja se on otettava käyttöön välittömästi, jos
varsinaisessa aseessa ilmenee ongelmia. Kuva Karoliina Majuri.

Ranuan teurastamon tainnuttamo toimii: kirkas valaistus,
taiteovi (estää tainnutettavaa poroa näkemästä linjalle), tiheäsilmäinen ritilälattia (sarvet ja piltat eivät tartu kiinni, estää
liukkautta ja pysyy puhtaana), toimiva hilojen palautustanko,
porot tainnutetaan yksi kerrallaan nostopaikalle. Kuva Tapio
Saukko.
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