Posion teurastamo sijaitsee lähellä keskustaa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

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

POSION TEURASTAMO PORON PISTÄMINEN
Teksti Karoliina Majuri ja Kirsi Muuttoranta. Kuvat Karoliina Majuri.

Posion teurastamo on neljän
paliskunnan yhteinen. Teurastamo
on moduuliteurastamoja valmistavan
Kometos Oy:n valmistama, ja sen ovat
rahoittaneet paliskunnat ja Posion kunta.
- Suurin osa kauden teurastuksista Posiolla suoritetaan paliskuntakohtaisina nylkyinä. Pienempiä eriä
nyljetään myös yhdessä. Paliskunnasta riippumatta
linjalla työskentelee ulkomiehineen 13–17 henkeä.
Osalla porukasta on porohommien lisäksi myös
muita töitä, joten nyljemme paljon viikonloppuisin,
kertoo teurastamon esimies Juho Tuomivaara.
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Posiolla pistäjän tehtäviin voi kuulua verenlaskun
lisäksi pään sekä kielen irrotus. Näissä tehtävissä ajoituksen onnistuminen on merkittävä tekijä laadukkaan lihan varmistamiseksi eli pisto ajaa tärkeysjärjestyksessä aina muiden toimien edelle.
Pisto tulee suorittaa välittömästi tainnutuksen jälkeen. Tehokkainta on aloittaa verenlasku 15 sekuntia tainnutuksesta, eli vaiheessa, jossa eläin on jähmettynyt liikkumattomaksi ns. sahapukkiasentoon.
Laki kuitenkin sallii piston 60 sekunnin kuluessa
tainnutuksesta, jotta eläin voidaan nostaa riipuksiin.
- Tappoporukan tulee säädellä teurastustahtia pistäjän mukaisesti. Tarvittaessa tainnutuksessa on
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Teurastamon esimies Juho Tuomivaara vastaa teurastamon
toiminnasta. Esimiehen merkitys korostuu sellaisella teurastamolla, jolla usea paliskunta toimii yhdessä. Posiolla yhteispeli
sujuu mainiosti.

pidettävä taukoa, että porot ehditään pistää heti
tainnuttamisen jälkeen. Pistämisen ajoitus on tärkeää, ja tappopään on edettävä pistäjän tilanteen
mukaan eikä toisinpäin, muistuttaa Tuomivaara.
Tappopää voi hyvin aloittaa hommat puolikin tuntia
ennen muuta porukkaa, jos tilaa on niin paljon, että
pistettyjä poroja mahtuu riittävä määrä roikkumaan.
Piston jälkeen poron tulee riippua ilman mitään toimenpiteitä vähintään viisi minuuttia ennen teurastuksen jatkamista. Näin varmistetaan veren ulostulo
ja eläimen kuoleminen. Jos poro on huonosti taintunut tai teurastusta jatketaan heti piston jälkeen,
eläin erittää endorfiineja, joka supistaa verisuonia ja
verta jää lihaan. Jos poron veri on helakanpunaista,
eläin on hengittänyt pistettäessä. Epäonnistuneesti
taintuneen eläimen pistäminen on eläinsuojelullisesti väärin, veri ei tule kunnolla ulos ja lihan laatu
vaarantuu.
Posion teurastamon pistäjinä toimivat Antti Ruokamo sekä Seppo Hirvonen suosittelevat rintapistoa
hygieenisenä ja tehokkaana tapana.
- Pisto tulee tehdä ruhonmyötäisesti, jotta vältetään
lapapisto tai ruokatorven katkeaminen. Oikean pistopaikan löytämistä voi helpottaa tunnustelemalla
käsin, neuvoo Ruokamo.
- Pistettäessä seurataan, että eläin on varmasti taintunut. Kun poroa pistetään silloin, kun se ei vielä
sätki, on helpompi pistää oikeaan paikkaan, Hirvonen jatkaa.
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Poro pistetään riipuksissa. Makuulla pistäminen lisää aspiraation riskiä eli pötsin sisällön vetämistä henkeen. Ranuan
teurastamon Antti Johansson (oikealla) ja Posion Antti Ruokamo (vasemmalla) näyttävät erilaisia pistoasentoja. On tärkeää
huomioida työturvallisuus ja potkujen välttäminen, johon
auttaa myös riittävä tila pistopaikalla.

Posion Livon Seppo Hirvonen on kokenut pistäjä. Hän tietää
oikeaoppisen verenlaskun olevan yksi lihan laadun avaintekijä.
Kun veri saadaan tarkoin pois, ruhon pH alkaa laskea nopeasti.

POSION TEURASTAMO
Osakaspaliskunnat: Tolva, Akanlahti, Posion Livo,
Timisjärvi
Esimies: Juho Tuomivaara (Posion Livo)
Rakennettu: v. 2000
Teurasmäärä: noin 3000 poroa vuodessa
Tiesitkö? Teurastamo on rakennettu moduuleista

Projektipäällikkö Kirsi Muuttoranta ja projektisuunnittelija Karoliiina
Majuri työskentelevät Lapin ammattikorkeakoulussa.
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- Tehokas pisto aiheuttaa eläimen nopean kuoleman, muistuttaa Hirvonen.
- Veren saanti pois lihaksista vaikuttaa myös lihan
säilyvyyteen, lisää Ruokamo.
Veri tulee parhaiten pois, kun katkaistaan suuret
suonet sydämen läheltä ja sydän pumppaa veren
ulos. Verenlaskun jälkeen lihasten energiansaanti muuttuu anaerobiseksi ja syntyvä maitohappo
käynnistää pH-arvojen laskun.

Potkien verisyydestä voi tarkistaa verenlaskun onnistumista.
Hyvin veriset potkat ja pallealihat kertovat siitä, että verta
on jäänyt lihaan. Taljanvetopaikalla näkee helposti, vuotaako
takapotkista verta ja verisyys näkyy vielä kylmiössäkin. Posion
teurastamolla takapotkat ovat puhtaat.

Porojen terveys -teemapäivä
Poron sairaudet ja terveydenhuolto

Pistokohtaa ei tarvitse nylkeä. Pistokohdan nahan poistaminen
ja lihaksen paljastaminen lisää hygieniariskiä.

•
•

•

•
•
•
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Taintunut poro kuolee vasta piston aiheuttamaan verenhukkaan
Onnistuneen piston jälkeen lihaksiin ei juuri
jää verta, joka huonontaa lihan ominaisuuksia.
Porossa on verta 7 % elopainosta, eli teuraspainoltaan 25 kg:n painoisessa vasassa
on verta n. 3,5 litraa
Pisto suoritetaan viipymättä tainnutuksen
jälkeen, viimeistään 60 sekunnin kuluessa
Poro pistetään riipuksissa rintaan, katkaisten sydämen isot verisuonet
Pistämisen jälkeen ruhon annetaan valua
riipuksissa viisi minuuttia ennen jatkotoimenpiteitä

Askarruttaako CWD, nekrobasilloosi tai silmätulehdus?
Kiinnostaako porojen terveys?
Tervetuloa kuuntelemaan ELT Sauli Laaksosen
ajankohtaista asiaa porojen terveydestä
Rovaniemelle 2.5.2018 klo 9 – 16 (Lapin AMK, Jokiväylä 11)
Inariin 14.5.2018 klo 9 – 16 (Sajos, Menesjärventie 2)
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Ohjelma ja ilmoittautumiset www.lapinamk.fi/porukkaoppi.fi
tai kirsi.muuttoranta@lapinamk.fi, p. 040 50 250 68.
Kahvitarjoiluja varten toivomme ilmoittautumista
noin viikkoa ennen tilaisuutta.
Tilaisuuden järjestää Porukkaoppi-hanke.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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