Pudasjärven pienteurastamo.

PORUKKAOPPIA TEURASTAMO IL L E - K O UL UTU S HANK E

PUDASJÄRVELLÄ SUOLISTAJA TIETÄÄ
VASTUUNSA TEURASHYGIENIASSA
Teksti ja kuvat Karoliina Majuri ja Kirsi Muuttoranta

Pudasjärven pienteurastamo on
eteläisin paliskuntien teurastamoista.
Monipuolisuus ja teurastuslaatu näkyvät
teurastamon toiminnassa, joka on
ajan hermolla. Pudasjärvellä tuotetaan
luksustuotteen arvonimen ansaitsemaa
laatulihaa.
Pudasjärven pienteurastamossa on porojen lisäksi
mahdollista teurastaa nautoja ja hevosia, sekä villisikoja ja lampaita. Pienet teurasmäärät nostavat
kuitenkin suurten eläinten teuraskustannukset niin
korkeiksi, että tällä hetkellä laitoshyväksyntä on voimassa poron lisäksi vain lampaalle.
Teurastuksen esimies, Pintamon poroisäntä Janne
Vähäkuopus, kertoo osakaspaliskuntien suorittavan
teurastukset Pudasjärvellä omina nylkyinään.
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- Meillä miehiä on vielä riittänyt teurastuksiin, mutta joillakin osakaspaliskunnilla tässä on ollut jonkin
verran ongelmia. Jos on teurastettu yhteisnylkyinä,
niin miehiä töihin on tullut teurastettavien porojen
mukaisessa suhteessa.
Muihin teurastamoihin verrattuna Pudasjärvellä teurastuksiin osallistuu eniten nylkijöitä kerralla.
- Meillä on periaate, että urakalla ei nyljetä. Tehdään laatu edellä. Miehiä on enemmän töissä ja
poroja voi mennä vähän vähemmän läpi tunnissa,
mutta kaikessa, missä pystytään, vaikutetaan ruhojen puhtauteen, tuijottamatta tuntimäärää, kertoo
Vähäkuopus.
Jokainen teurastaja vastaa teuraslaadusta, sillä kaikki työvaiheet näkyvät lopputuloksessa. Vähäkuopus
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PUDASJÄRVEN PIENTEURASTAMO
Osakaspaliskunnat: Ikonen, Kiiminki, Kollaja, Pintamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski
Esimies: Mika Käsmä, Taivalkosken paliskunta
Rakennettu: vuonna 2000
Teurasmäärä: noin 3 000
Tiesitkö: Teurastamon kylmiössä olevat ruhot
voidaan siirtää orsia pitkin suoraan teurastamon
yhteydessä olevaan leikkaamoon

avaa yhteistä motivaatiota.
- Suuri osa lihasta myydään suoramyyntinä, meillä
Pintamossa noin 60–70 %. Pääasiassa ruhot leikataan ja pakataan teurastamon yhteydessä olevassa Jaurun leikkaamossa. Lisäksi jokaisessa teurastamon osakaspaliskunnassa on joku, joka leikkaa
myös itse. Palaute teurastuslaadusta tulee suoraan
ja nopeasti. Teemme itselle ja näin ollen porukassa
on riittänyt motivaatiota tehdä laatua.
Puhtaiden ruhojen tuottamisessa suolistus kuuluu
teurashygienian kriittisiin pisteisiin. Suolistuksessa
ruho siirtyy teurastamon puhtaalle puolelle ja ruuansulatuselimistön poistossa on äärimmäisen tärkeää, ettei bakteeripitoinen pötsin- tai suoliston sisältö pääse kosketukseen ruhon kanssa. Myöskään
virtsarakko tai kohtu ei saa puhjeta.
- Etenkin vasaporoilla suolistuksessa ei ole ongelmia, kun taas vanhemmissa poroissa voi olla suolissa enemmän kiinnikkeitä, jolloin suolet on tarkoin
irroteltava. Etenkin kevätnylyissä meillä onkin kokeneet suolistajat, kertoo Vähäkuopus.
Vähäkuopus kertoo, että Pudasjärven teurastamossa on luovuttu suolistuksessa käytettävän kourun
käytöstä tilanpuutteen vuoksi. Suolipöytä on siirtynyt käyttöön sivutuotteiden talteenotossa.
Pudasjärven teurastamolla suolistuksessa hukkaan
meneekin vain pötsin sisältö. Mahat tyhjennetään,
jonka jälkeen koko ruuansulatuskanava säilötään
konttiin myytäväksi Honkajoelle. Tällä hetkellä Pudasjärven teurastamo on ainoa poroteurastamo,
jossa mahat tyhjennetään ja kerätään talteen. Vähäkuopus pitää käsittelyä vaivattomana.
- Pelkkä mahojen tyhjennys riittää. Meillä vakimiehet
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Pintamon teurastusporukan esimies Janne Vähäkuopus käyttää
elintarvikehyväksyttyjä kertakäyttöhansikkaita suolistuksessa.
Puhtaat käsivarret ovat hygieenisen suolistajan merkki.

Kuusamon teurastamon Vesa Pitkänen mallintaa saparon
hyödyntämistä peräsuolen irrotuksessa ja vaihtaa puukon
puhtaaseen peräsuolen poraamisen jälkeen

Suolistajan muistilista
- peräsuolen irrotuksessa käytetään saparoa kahvana
eikä kosketeta peräaukkoa käsin
- puukko vaihdetaan peräsuolen irrotuksen ja vatsapeitteiden avaamisen välillä
- estetään ruhojen kosketus toisiinsa ja pintoihin,
kuten suolipöytään
- huolehditaan käsihygieniasta, mukaan lukien käsivarret
- huolehditaan suolipöydän puhtaudesta räiskimättä
vettä ruhoihin
- suolipaketit, joissa on lihantarkastuksen kannalta
merkityksellisiä muutoksia, otetaan talteen eläinlääkärin tarkastusta varten
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tyhjentävät mahoja eikä meillä ole ollut ongelmia
saada teurastamolle tyhjentäjiä mahojen ja suolten
talteenottoon. Se ei ole hommaa kummempaa ja
tuo selvää rahaa.

Markus Jaurun pitää yhteistyötä teurastamon ja poromiesten
kanssa luotettavana ja toimivana. Hän vastaa laitoksen omavalvonnasta.
Suolikouruja on erilaisia. Kuvassa on malli, jonka korkeutta
voi säätää.
Projektipäällikkö Kirsi Muuttoranta ja projektisuunnittelija Karoliiina
Majuri työskentelevät Lapin ammattikorkeakoulussa.
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Lihaliikeyrittäjän mietteitä
Markus Jaurun, T:mi Porojauru käsittelee poroa ja
lammasta Pudasjärven teurastamon yhteydessä.
Pudasjärven paliskunnassa poromiehenä toimiva
Markus Jaurun myy poronlihaa. Vuodesta 2013 asti
leikkamoa pyörittänyt Jaurun tuntee poron kohtelun ja hygienian merkityksen lihan laatuun.
- Ruhosta näkee heti, onko teurastushygieniassa
onnistuttu. Etujalkojen kynkkien likaisuus ja verisyys
ja esimerkiksi kaulan ja niskan karvaisuus kertovat
paljon.
Jaurun on tyytyväinen Pudasjärven teurastamon
aidoissa käytettävään hakkeeseen, jota on käytetty
pohjamateriaalina ensimmäistä kertaa vuosi sitten.
- Porot ovat hakepohjan ansiosta selvästi kuivempia
ja puhtaampia. Kesän aikana aitoihin tuli jonkin verran kasvillisuutta, mutta ne kaikki raivattiin ja vietiin
pois, jotta aitoihin ei pääse muodostumaan multaa.
Jaurun tiivistää laadun olevan iso kokonaisuus.
- Poro ei ole bisnesvastine, vaan enempi elämäntapa. Kunnioitus eläintä kohtaan, siitä lähtee laatu
liikkeelle eli pidetään hyvä huoli porosta ympäri vuoden. Saatetaan poro kunnialla teuraaksi ja
kunnialla teurastetaan. Mahdollisimman nopeasti,
mahdollisimman paljon -ajattelussa niin lihan laatu
kuin hygienia voivat kärsiä.
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