TOIMINTAOHJE LAMMASTEURASTAMON ASIAKKAILLE
ILMOITTAMINEN
Teurastusajankohta tulee sopia teurastamon kanssa hyvissä ajoin, koska teurastamojen
tulee saada suunnitella järkevä työn organisointi. Tarkastuseläinlääkäri tarvitsee tiedot
teurastuksista vähintään kaksi (2) arkipäivää ennen teurastusta, jotta pystytään
suunnittelemaan lihatarkastusaikataulu. Yleensä yksi tarkastuseläinlääkäri hoitaa
useamman (pien)teurastamon lihantarkastusta ja laitosvalvontaa. Lampaiden tulee olla
merkitty lammasrekisteriin ennen niiden lähtöä teurastamolle, teurastamolle tulee ilmoittaa
juuri ne eläimet, jotka sinne tuodaan. Virheellisesti ilmoitettuja / merkittyjä eläimiä ei voida
palauttaa takaisin tilalle.
MERKITSEMINEN JA REKISTERÖINTI
Lampaat tulee merkitä ja rekisteröidä ennen teurastamolle tuloa EU-hyväksytyillä
korvamerkeillä. Tämä koskee myös vanhempia, ennen 9.7.2005 syntyneitä, lampaita.
Puutteellisesti merkittyjä eläimiä ei voida palauttaa takaisin tilalle. Lainsäädännön mukaan
eläimet, joita ei voida kohtuullisella varmuudella tunnistaa, lopetetaan erillään ja todetaan
ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi.
Lyhyesti:
a. Alle 12 kuukauden ikäiselle karitsalle riittää yksi korvamerkki.
b. Yli 12 kuukauden ikäisillä lampailla tulee olla merkit molemmissa korvissa
c. Vanhoilla, ennen 9.7.2005, syntyneillä lampailla tulee olla ainakin päämerkki, joka on
joko vanha EU-merkki tai, mikäli lammas on ollut tilalla merkittä, sille tulee tilata ns.
korvausmerkki.
Tarkemmat ohjeet lampaiden merkitsemisestä:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/merkitseminen_ja_rekister
ointi/lampaat_ja_vuohet/

KETJUINFORMAATIO
Teurastukseen tulevista eläimistä tulee olla omistajan täyttämä ketjuinformaatiolomake,
jossa on erittäin tärkeä ilmoittaa annetut lääkitykset ja tilalla todetut taudit. Osa taudeista

voi jäädä piileviksi tilalle, mutta toimia tartuntalähteenä. Varsinkin pienteurastamoille
eläimiä tuodaan pienissä erissä omilla kuljetusvälineillä, joten kysymys on myös jokaisen
tilan tautisuojauksesta. Osa taudeista on lisäksi zoonooseja, jotka voivat tartuttaa eläinten
lisäksi ihmisiä.
Ketjuinformaatiolomake löytyy yleensä teurastamojen kotisivulta tai EVIRAn ohjeesta
16005/3 Liite 2, jonka voi ladata osoitteesta:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/alkutuotanto/

VILLAT
Hyvän teurastushygienian ja teurastuksen sujuvuuden takaamiseksi lampaat tulee keritä
kotitilalla ennen teurastamolle kuljetusta niin, että kaulan alapuoli, vatsanalus ja peräpeili
ovat riittävän leveältä alueelta lyhytvillaiset ja puhtaat. Villat kääntyvät nyljettäessä piirtoon
päin. Kerikää lampaat mielellään muutama päivä ennen teurastusta, jotta irtokarva on
ehtinyt varista turkista.
RAVINTO JA VESI
Lampailla tulee olla vettä tarjolla ennen kuljetusta. Mikäli kuljetatte eläimet teurastamoon
teurastuspäivänä, ne voi ruokkia normaalia hieman niukemmalla määrällä karkearehua,
jotta pötsin paine olisi kohtuullinen eikä pötsin sisältö pääse pilaamaan lihoja.
KULJETUS
Jos matka on alle 50 km ja kuljetetaan omia eläimiä, omilla kuljetusvälineillä:
-

sovelletaan vain eläinkuljetusasetuksen (EY asetus 1/2005) 3 ja 27 artiklaa, joissa
on vaatimuksia kuljetuksen yleisistä edellytyksistä (eläimille ei saa aiheutua
vammoja tai turhaa kärsimystä, eläimet ovat kuljetuskuntoisia, kuljetusväline on
turvallinen, eläimiä käsitellään asianmukaisesti, eläimillä riittävästi tilaa, kuljetusaika
pidetään mahdollisimman lyhyenä) ja kuljetuksiin tehtävistä tarkastuksista

-

ei vaadita eläinkuljettajalupaa tai pätevyystodistusta

Jos matka alle 65 km:
-

ei vaadita eläinkuljettajalupaa tai pätevyystodistusta

-

sovelletaan muilta osin eläinkuljetusasetusta (EY asetus 1/2005)

Jos matka yli 65 km:
-

kuljetuksessa tulee olla mukana eläinkuljettajalupa ja pätevyystodistus

-

sovelletaan eläinkuljetusasetusta (EY asetus 1/2005)

Eläinkuljetustarkastuksia tekevät maanteillä tai eläinten lastaus- ja purkupaikoilla
läänineläinlääkärit yhdessä poliisin kanssa ja teurastamoissa tarkastuseläinlääkärit.
Lisätietoja:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelu_kuljetuksissa/
kaupalliset_kuljetukset/
Suositus:
Kuljetusajoneuvossa on hyvä olla riittävästi eli runsaasti olkea ja sen alla mielellään
kosteuden imevää purua tai turvetta, jotta lampaat voivat levätä puhtaalla ja eivätkä
likaannu kuljetuksen aikana.

TSE
TSE-riskiaineksen poiston vuoksi yli 12 kuukauden ikäistä teurasruhoa ei voida luovuttaa
omistajalle kokonaisena, halkaistuna kylläkin. Teurastamolle tulee toimittaa tieto
teurastettavien eläinten syntymäajoista.
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tarkastuseläinlääkäri Elina Felin, Evira p. 040 743 5363

