
Teurastamo on silti
vastuullisen hevosen-

omistajan valinta
Hevosen tullessa vanhaksi tai 
käydessä omistajalleen tarpeet-
tomaksi hän on valinnan edes-
sä: myydäkö vanha kumppani 
seuraavalle omistajalle vai teh-
däkö päätös sen lopettamises-
ta? Ensimmäinen vaihtoehto on 
tietenkin suositeltava silloin, kun 
hevosesta voisi kuvitella olevan 
vielä iloa muillekin - tinkimättä 
sen hyvinvoinnista. Jälkimmäistä 
vaihtoehtoa, yksinkertaisimmin 
teurastamista, kannattaa harkita 
silloin, kun hevonen on vanha tai 
sen käyttöodotukset laskevat hin-
nan niin alhaiseksi, että on syytä 
epäillä myös hyvinvointia.  Silloin 
kun ostajalla on mahdollisuus si-
joittaa hevoseen vaikkapa vain 
500 euroa, on olemassa selvä ris-
ki, että mahdolliset eläinlääkäriku-
lut, tai jopa ylläpitokulut tuottavat 
vaikeuksia.
  
Hevonen on yksilö loppuun asti

Teurastuksen valitseminen on vastuul-
lisen hevosenomistajan valinta. Asian-
mukaisesti suomalaiseen teurastamoon 
kuljetettu ja siellä lopetettu hevonen saa 
loppuun asti kunnioittavan kohtelun. Omis-
tajan puolestaan ei tarvitse sydän pamp-
paillen lukea iltapäivälehden eläinrääk-
käysjuttua, tai keskustella loputtomasti 
hevosensa toivottoman kokemattoman 
uuden omistajan kanssa puhelimessa. 
Laatupäällikkö Matti Mäkelä Paimion teu-
rastamosta kertoo, että hevoset teuras-
tetaan yksilöinä.

- Ne tuodaan meille hevosautoilla ja 
hevosten käsittelyyn koulutettu henki-
lö taluttaa hevosen sisälle. Sen jälkeen 
eläinlääkäri tarkastaa hevosen paperit 
ja tarkistaa sen olevan sama hevonen 
kuin papereissa lukee. Koko toimitus, 
teurastamiseen asti, tehdään heti, eikä 
se vie kauan aikaa. Jos hevosia on use-
ampi, ne tuodaan sisälle yksi kerrallaan. 
- Hevoset teurastetaankin aina yksi ker-
rallaan, ne eivät koskaan odota teurasta-
mossa ja niiden sisälläolon ajaksi myös 
kaikki koneet sammutetaan, jotta ympä-
ristö olisi rauhallinen, Matti Mäkelä kertoo. 
Juuri erikoiskohtelun vuoksi jokaisen 
hevosen teurastus sovitaan erikseen. 
Paimiossa hevosten päivä on yleensä 
perjantai, mutta kiireiseen aikaan, kuten 
joulun alla, hevosia ei ehditä teurastaa. 

”Järkevin tapa lopettaa hevonen”

Suomen Hippoksen eläinlääkäri Jussi Ala-
Huikku pitää teurastamista selkeästi järke-
vimpänä tapana hevosen lopettamiseen. 
Teurastukseen tarkoitettu pulttipistooli on 
nopea ja varma tapa lopettaa hevonen.  
- Kyllähän hevosen lopettaminen tallilla 
onnistuu, mutta asiallinen teurastus on silti 
yksinkertaisempaa ja selkeämpää, jos se 
vain on mahdollista, hevosen lääkityshis-
torian ja rekisteröintitilanteen huomioiden. 
Jostain Suomen osista hevosteurastamoille 
on pitkä matka, mutta toisaalta useimmat 
hevoset ovat tottuneet matkustamaan. 
Vaikka kuljetuskustannuksia kertyi-
sikin, niin eläinlääkärin lopettaessa 
hevosen kuluja syntyy todennäköi-
sesti enemmän, kaivinkonekuluista 
puhumattakaan. Kuoppa, jonka hevo-

Ketjuinformaatioselvitys teettää vuoden alusta 
lisää paperitöitä 
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FAKTAA:
Vuoden 2009 alusta alkaen teuraaksi vietävällä hevosella tulee 
olla mukanaan:
- passi tai rekisteritodistus
- lähettäjätallin vastuuhenkilön allekirjoituksella varustettu 
täytetty ketjuinformaatioselvityslomake, joka sisältää hevosen 
lääkitystiedot viimeisen kuuden kuukauden ajalta
- lähettäjätallin tulee olla rekisteröitynyt kotikuntaansa alku-
tuotannon toimijaksi. Rekisteröitymisilmoitukseen tulee liittää 
omavalvonnan kuvaus
.
Lomakkeet ja omavalvontakuvauksen mallit löytyvät Suomen 
Hippoksen internet-sivujen(www.hippos.fi) lomakkeet-osiosta 
tai niitä voi myös tilata soittamalla Hippokseen.
Lisätietoja: www.evira.fi > tuottaja ja ketjuinformaatio

Seinäjoen ravikeskus sekä Etelä-Pohjanmaan 
Hevosjalotusliitto ry toivottavat hevosväelle

 
RAUHALLISTA JOULUA ja MENESTYSTÄ 

VUODELLE 2009!

Pohjolan hevosystävät ry toivottaa hevosenomistajille

 Rauhallista joulua 
ja menestyksellistä vuotta 2009!

 
Tervetuloa Ouluun myös ensi kaudella!

 P.S Tiedäthän, että myös vuonna 2009 hevosenomistajakortilla 
pääsee ilmaiseksi Oulun raveihin!

nen tarvitsee, on suuri.  Syvyyttä pitää olla niin paljon, että 
haudatun hevosen päälle jää maata ainakin kaksi metriä. 
- Koska hevonen on aina lääkkeen avulla kaadettava ennen 
varsinaista lopetuspiikkiä, se muodostaa aina riskin. Esimerkiksi 
jäiseen vuodenaikaan hevonen saattaa jopa murtaa luitaan 
kaatuessaan.
- Kyllä hevosen lopettaminen kuuluu aina kun se on mahdollista 
teurastamolle, tällöin sillä on myös jälkikäyttöä, Ala-Huikku 
muistuttaa.

Ketjuinformaatioselvitys  pakolliseksi vuoden alusta

Jo pari kertaa tekstissä vilahtaneet hevosen paperit ovat vuoden 
alusta alkaen teurastuksen yhteydessä entistäkin tärkeämmässä 
asemassa. Tähän asti teurastamolle ovat kelvanneet rekisteröidyt 
hevoset, joilla on passi tai rekisteritodistus mukana. Vuoden 
alusta alkaen mukana on oltava myös ketjuinformaatioselvitys 
lähettäjätallista sekä hevosen saamasta lääkityksestä. Lisäksi 
lähettäjätallin tulee rekisteröityä kotikuntaansa alkutuotannon 
toimijaksi.  Ilman näitä papereita teurastamo ei voi hevosta 
teurastaa.

Lomakkeet  muokattu hevosia varten

Lomakkeiden kysymykset ovat Suomen Hippoksen ja Eviran 
yhdessä juuri hevosia varten muokkaamia.
- Tiedot tarvitaan siksi, että elintarvikeketjua pitää pystyä 
valvomaan alusta loppuun asti. Eli jos lihan kanssa on jotain 
ongelmia, on voitava selvittää miltä tilalta tuotantoeläin tulee 
ja onko tilalla mahdollisesti ollut tarttuvia tauteja tai muu-
ta vastaavaa. Tällä kaikella pyritään ennaltaehkäisemään tai 
ainakin hallitsemaan hullun lehmän taudin kaltaisia vahinkoja. 
- Lääkekirjanpito on ravihevosten valmentajille tuttua doping-
määräysten myötä. Samantapainen kaikkien lääkitysten ja 
muidenkin toimenpiteiden systemaattinen ylöskirjaaminen on 
erittäin suositeltavaa kaikkien hevosten kohdalla. 
- Ketjuinformaatiokaavakkeessa lääkitykselle on varattu kolme 
riviä. Näille tulee merkitä kaikki hevosen varoajalliset lääkitykset 
viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Jos lääkityksiä on enemmän, 
lomakkeen oheen voi liittää kopion lääkityskirjanpidosta, Jussi 
Ala-Huikku neuvoo. 
Alkutuotannon toimijaksi rekisteröityminen vaatii oman lomak-
keensa täyttämistä sekä siihen liitettävän omavalvontaselvityksen 
tekemistä ja toimittamista kuntaan. Kaikki nämä lomakkeet ja 
malli omavalvontaselvityksestä löytyvät Suomen Hippoksen 
internet-sivuilta tai niitä voi tilata myös soittamalla Hippokseen. 
Ketjuinformaatioselvityslomakkeessa tulee olla lähettäjätallin 
vastuuhenkilön allekirjoitus, joten lomakkeet kannattaa täyttää 
ajoissa valmiiksi.
- Ketjuinformaatioselvityksen tekeminen ja alkutuotannon toi-
mijaksi rekisteröityminen vaatii omistajalta ja tallinpitäjältä 
hiukan paneutumista, mutta sen myötä turvaamme hevosten 
teurastusmahdollisuuden. Jos selvitystä ei tehtäisi, hevosen 
liha ei kelpaisi elintarvikkeeksi,  Jussi Ala-Huikku summaa. 

Irina Keinänen, tiedottaja, Suomen Hippos ry

kuva: Johanna Virtanen
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