
OHJEISTUS RAHTITEURASTUKSEEN TULEVILLE



Teurastuspäivä on meillä pääsääntöisesti maanantai, eläinten tulisi olla 

paikanpäällä klo 9 mennessä eläinlääkärin ante mortem- tarkastusta varten tai 

sunnuntai-iltana; tämä sovitaan viikko kohtaisesti johtuen eläinlääkärin 

aikatauluista. Teuraaksi tuotavien eläinten eu-tunnukset on oltava toimitettuna 

meille sähköpostilla 2 päivää ennen teurastusta eläimen kyselyn takia. 

Teurastuspäivänä mukana toimitetaan ketjuinformaatiolomake, rekisteriasikirjat

ja leikkuuohje.

Teurastusajankohta tulee sopia hyvissä ajoin teurastamon kanssa, näin 

pystymme suunnittelemaan työmme järkevästi. Vammautuneet eläimet ovat 

poikkeus, ja pyrimme auttamaan näissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Eläimet tulee olla merkittynä eu-hyväksytyllä korvamerkillä. Lainsäädännön 

mukaan jos emme voi tunnistaa eläintä, emme voi sitä ottaa vastaan 

(ihmisravinnoksi ja se lopetetaan erillään). Lampaat; Alle 12 kk ikäiselle 

karitsalle riittä yksi korvamerkki, ja vanhemmilla tulee olla merkit molemmissa

korvissa. Jotta teurastus sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi lampaat 

keritä ennen teurastamolle tuloa niin että kaulan alapuoli, vatsanalus ja 

peräosasto olisi puhtaat. 

Mikäli kuljetatte eläimet teurastuspäivänä teurastamoon, ruokkikaa ne 

normaalia niukemmalla ravinnolla. Juomisesta pitää huolehtia. 

Orfin ollessa aktiivinen, ei lampaita oteta tautiriskin leviämisen takia 

teurastukseen. Halutessasi taljat suolaamme ja laitamme jätesäkkiin. Huomioi 

tämä kun noudat taljoja; suolavettä voi päästä pussista läpi, joten ota mukaasi 

esim. muovilaatikoita.



Luomu:

Toimittakaa vaatimuksenmukaisuustodistus, voimassa oleva asiakirjaselvitys 

(kerranvuodessa) tullessanne tuomaan eläintä teuraaksi. Lisäksi teemme 

alihankintasopimuksen ennen yhteistyömme aloittamista. Jos 

vaatimuksenmukaisuustodistusta ei toimiteta, eläimet käsitellään 

tavanomaisina.

Lihojen leikkuu sovitaan oheisella  lomakkeella tai sähköpostiin. Lihojen  

noudosta olemme teihin yhteydessä leikkupäivänä, noudosta vastaa eläinten 

omistaja. Poikkeustapaukset sovitaan erikseen. Tarvittaessa raakakypsytämme 

lihat ja pakastamme.

Meille kaiken lähtökohta on laadukas leikkuu, siistit pakkaukset mutta ennen 

kaikkea eläimen eettinen ja arvonmukainen kohtelu teurastusvaiheessa. 

Jokainen eläin on yksilö ja kiireemme ei saa vaikuttaa eläimen siirtelyyn tai 

tainnutukseen, vaan työ hoidetaan rautaisella ammattitaidolla alusta loppuun 

asti.

Arvojärjestys ja ajan käyttö lampaiden teurastusvaiheessa; käytämme aikaa 

eniten eläinten hyvään kohteluun viimeisellä hetkellä, seuraavana ja rinnalla 

kulkee hygieeninen liha, joka pitää olla ehdotonta. Viimeisenä tulee 

taljojen/sarvien käsittely. Koska aika on rajallista, ja jos vuodat on tilallenne 

ykkösasia, meidän aikataulukiireet voivat olla esteenä täysin priimavuotiin, 

vaikka siihen pyritäänkin. Joten mainitse tämä aikaa varatessasi, pystymme 

teurastettavilla eläinmäärillä valitsemaan teille päivän, jolloin tulevia eläimiä on

mahdollisemman vähän. Kiitos, jos huomioit tämän.


