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1 eurastpnisessa käytetään useita eri ta-
poja. Tarkoituksenmukaiselta teurastus-
tavalta vaaditaan; että se varmasti, pikai-
sesti j$ kivuttomasti tuottaa, kuoleman ja
sallii fveren tarkkaan juosta -pois suonis-
tosta* Sillä veri helposti mätänee ilman
vaikutuksesta jaturmelee lihanf — Tähän
nähcfen puolustavat tiedomiehtet sitä teu-
rastustapaa parhaana, jonka/ kautta veri
nopeasti vuotaa kuiviin suonien vielä vah-
vasti pusertaessa senkin jälfteen kuin eläin
jo on tainnutettu. Jotta tämä saavutettai-
siin on verisuonten toimintaa järjestävän
hermoston keskusta s. o. selkäytimen ai-



Kuosa ja sen pitennys (niskan takana) säi-
lyttävä vahingoittamattomana, kunnes veri
on saatu ulos. Ellei niin tehdä, lakkaa
suonten pusertava vaikutus liian aikaisin,
ja enemmän verta jää lihaan.

Tulee ehkä huomauttaa, että terveistä,
voimakkaista eläimistä veri paremmin vir-
taa kuiviin, kuin heikoista tahi kuljetuk-
sen kautta rasittuneista. Lihavissa eläi-
missä on vähemmän verta kuin keskikun-
toisissa; urospuolisissa yleensä enemmän
kuin naaraissa. Itsestään on selvää, että
hätätilassa teurastetun eläimen lihaan jää
enemmän verta kuin säännöllisesti muuten
teurastettujen.

Ne tavat, joita kotieläimiä teurastaessa
tavallisesti käytetään, voidaan jakaa kol-
meen ryhmään:

1) Suuret verisuonet avataan ilman
edellåkåypåä tainnuttamista. Tähän kuu-
luvat rintaan ja kaulaan pistäminen sekä
myös juutalaisten käyttämä kaulanleik-
kaamistapa;



2) Suuret verisuonet avataan heti, kun
eläin on tainnutettu lyömällä selkäytimen
pitennykseen. Tähän kuuluvat niskaan pis-
täminen ja niskaan iskeminen;

3) Suuret verisuonet avataan eläimen
tainnutettua lyömällä otsaan s. o. aivoihin.

Tainnuttaminen toimitetaan joko nui-
jalla, kirveen hamaralla tai terällä tahi
myös erityisillä teurastusaseilla.

Rintaan pistäessä leikataan isot kaula-
suonet juuri rintapäästä auki. Sitä käy-
tetään paitsi vasikkain ja lampaitten teu-
rastamisessa, myös enimmäkseen suurem-
pia elukoita hätätilassa teurastaessa, eten-
kin kun eläimen on vaikea liikkua. —

Kaulaan pistetään siten, että teräväkärki-
nen, kernaimmin molemmin puolin tero-
tettu veitsi lykätään kaulan läpi kohta
nielun ylä- ja takapuolelta. Hekin on enim-
mäkseen pikkuelukoita varten käytän-
nössä.

Kaulanleikkaamistapaa käytetään myös-
kin pieniä elukoita tapettaessa, vaan etu-
päässä on se kuitenkin juutalaisten ja mu-
hamettilaisten uskonnollinen säädös suur-



ten eläinten teurastamista varten. Kuten
tunnetaan, sidotaan ja heitetään eläin maa-
han tämän menettelytavan mukaan, jonka
jälkeen pää asetetaan siten, että molem-
mat sarvet, ja jos mahdollista, turvan
ylä- ja etupuoli käyvät maahan, jossa
asennossa kaula on aivan suoraksi jänni-
tettynä. Sitten viiltää erityinen toimitus-
raies (Schächter) terävällä veitsellä kolme
välittömästi perättäin seuraavaa ja aina
kaulanikamiin saakka ulottuvaa leikkausta.
— Kuolema, jos sillä tarkoitetaan jokai-
sen vähimmänkin elonmerkin katoamista,
seuraa vitkaan ja kovien kouristusten pe-
rästä. Näkijään vaikuttaakin tämä sen-
tähden varsin pahoin. Mutta itse asiassa
ei tapa kuitenkaan ole niin julma kuin
miltä se näyttää, sillä niinpian kuin kaula-
suonet ovat poikkileikätut, lakkaa melkein
silmänräpäyksessä veren tulvaaminen ai-
voihin, ja samalla kuin niin käy on tunte-
miskykykin hävinnyt.

Kuinka pitkä aika siihen kuluu, kun-
nes eläin käy tainnoksiin tällaista menet-
telytapaa käyttäessä, on eri tiedemiesten



arveluiden mukaan vähän erilainen. Voi-
tanee sen ehkä sanoa vaihtelevan n. 15—40
sekunnin vaiheilla, vaikka toisten tutki-
musten mukaan pitäisi siihen kulua useita
minuuttiakin.

Enimmän moitittavaa juutalaisten teu-
rastani istavassa ovat edellä käyvät val-
mistukset s. o. eläimen kaataminen ja si-
tominen, jotka saattavat olla tuskallisia.
Siitäpä syystä lienevätkin juutalaiset
Sweitsissä ja Itaaliassa kielletyt käyttä-
mästä tätä tapaa.

Seuraa sitten niskaan pisto ja niskaan
isku. Edellinen toimitetaan siten, että
eläimen päätä taivutetaan hiukan taakse
päin, jonka jälkeen (kahdelta puolelta te-
roitettu) veitsi lykätään äkkiä sisään siitä
kuopastajoka tässä asemassa syntyy niska-
luun ja ensimmäisen kaulanikaman väliin.
Silloin taittuu selkäytimen pitennys ja eläin
syöksyy heti maahan. Isot kaulasuonet
avataan kohta sen perästä veren laske-
mista varten. — Niskaan iskiessä lyödään
nuijalla tahi erityisellä piikkivasaralla
edellämainittuun paikkaan; teurastajat



meillä käyttävät tavallisesti kirvestä tä-
hän tarkoitukseen.

Ei kumpikaan näistä menettelyistä ole
niin moitteeton ja hyväksyttävä, kuin niitä
yleensä pidetään. Sillä painavia syitä löy-
tyy niitä vastaan nimittäin 1) se. että on
voitu melkein näyttää toteen, ettei eläin
mene tainnoksiin, ennenkuin veren vähän
aikaa juostua aivojen tunnottomuus on il-
mestynyt ja 2) se, että veri juoksee var-
sin vaillinaisesti ulos ruumiin eri osista,
koska selkäytimen pitennys juuri on kes-
kustana niiden elinten hermoille, joista
täydellinen veren juokseminen riippuu,
nimittäin hengityselinten, suoniston ja sy-
dämen, minkä kaikkien toiminta siis iske-
mishetkellä tulee häirityksi ja ehkäistyksi.
Senpätähden ei niskaan pistäminen, yhtä
vähän kuin niskaan iskeminenkään ole lai-
sinkaan puolustettava.

Teurastustavoista on vielä lähemmin
koskettelematta kolmas edellämainituista,
jota käyttäessä eläimet tainnutetaan otsaan
lyömällä ennen veren laskemista. — Tä-
hän ryhtyessä on luonnollisesti elukka



aina niinkuin muutoinkin tappaessa var-
masti kiinni sidottava, jotta teurastaja
voisi suojella itsensä sen mahdollisilta
hyökkäyksiltä, ja että tainnuttamisiskun
sattuessa ehkä liian heikosti, toinen uudis-
tettu heti perästä voidaan antaa, ennen-
kuin eläin on ehtinyt hievahtaakkaan pai-
kaltaan, joten sekä ylimääräiset vaivat että
eläimen rääkkääminen tulevat estetyiksi.

Tainnuttaminen tapahtuu joko nuijalla,
isolla vasaralla tahi jonkunlaisella muulla
teurastuskoneella. Muutamissa paikoin,
niinkuin esim. Saksan pääkaupungin Ber-
linin, suuressa teurastuslaitoksessa käyte-
tään nautain teurastamisessa yksinomaan
otsaan iskemistä, joka toimitetaan kirveen
hamaralla tai pienellä rautanuijalla. Tämä
tapa vaatii kuitenkin sekä tottumusta että
voimaakin, jonka vuoksi ei se aina ole so-
piva. Sentähden on nykyään nautaeläimiä
tarkoituksenmukaisesti teurastaessa alettu
käyttämään tätä varten erittäin laadittuja
koneita, kuten piikkivasaraa tahi teurastus-
naamaria, joka viime mainittu saattaa olla
joko piikkinaamari tahi ampumisnaamari.



Teurastusnaamari
jossa tappia varten on 2 reikää. Oikealla ole-
vasta piirroksesta nähdään tapin teroitettu pää
halaistuna. Silmien kohdalla on nahkakupit.

N. k. piikkivasara on raudasta taottu
kaksipuoliseksi, niin että toinen otsaan is-
kettävä puoli on piikkinaamarin tapin ta-
valla terotettu, (niinkuin vieressä olevasta
kuvasta nähdään), ja toinen puoli on tai-
vutettu koukuksi. Tällä puhkaistaan eläi-
men otsaluu voimakkaasti iskemällä ja veri
lasketaan kohta ulos. Sitä ennen pistetään



reiästä rottingilla aivojen läpi selkäytimeen,
jolloin selkäytimen pitennys tietysti tur-
meltuu ja, kuten edellä selitettiin, ei veri
sen perästä saata juosta ulos, vaan liha
jää mustaksi eikä säily kauan hyvänä. Tällä
tavalla teurastetaan paljon esim. Pariisissa.

Viime aikoina on yhä enemmän tullut
käytäntöön tuon ranskalaisen Bruneau'n
keksimä teurastusnaamari. Se on jo Suo-
messakin tunnettu, ja on se tehty isom-
masta nahkalevystä, joka peittää eläimen
otsan ja silmät. Solkihihnoilla sidotaan
se sarvien taakse kiinni, niin että sen rei-
jällinen laatta käy keskelle otsaa. Iskiessä
pannaan reikään tappi, jonka toinen pää
on porattu teräväreunaiseksi, joten se hel-
pommin murtaa otsaluun, jatoisessa päässä
on nuppu (kts. kuv.)

Ehdottomasti on tällainen teurastus-
naamari nykyajan parhaimpia teurastus-
aseita, jos sitä oikein käytetään.

Huomattava on kuitenkin, että maini-
tun tapin tulee olla joko hienolla kettin-
gillä tahi pienellä ruuvilla (kts. kuv.) kiin-
nitettynä naamariin. Sillä joskus tapah-



Vasikat ja lampaat tainnutetaan parai-

tuu, että, kun isketään eläintä, jolla on
hyvin paksu otsaluu, tappi ponnahtaa, ulos
reiästään, ja silloin siis ei heti voi lyödä
uudestaan.

Ampumisnaamari, jonka on keksinyt
eräs baaselilainen Siegmund ja jota nyt
jo löytyy rakenteeltaan useanlaatuisia, on
hyvin edellisen kaltainen, vaan eroa siitä
kumminkin siinä, että tähän on tapin rei-
kään tehty ruuvikierteet, mihin pieni pis-
toolinpiippu kiinnitetään. Se ladataan ulko-
päästä luotipatroonalla ja lauaistaan lyö-
mällä pienellä vasaralla sytyttimen kärkeen.

Ampumisnaamarin pahimpina vikoina
on pidettävä se, että sen käyttäminen ei
aina ole vaaraton ja että, jos useampia
elukoita löytyy teurastuspaikalla tahi lä-
hellä sitä, nämät saattavat pamauksesta
peljästyä. Sitä ei sentään ole otettu käy-
täntöön yleisissä teurastuslaitoksissa, vaik-
kapa on onnistuttukin laatimaan pamahta-
mattomia latinkia. Kuitenkin tiedämme
sitä meillä Suomessakin käytettävän jol-
lakin yksityisellä tilalla.



ten voimakkaasti lyömällä otsaa vastaan
jollakin vasaralla tai nuijalla. Näin käy
tämä pienten elukkain suhteen paljoa var-
memmin ja nopeammin kuin millään ko-
neella. Sidottavat ne joka tapauksessa
ovat sitä ennen. Tavallinen pieni puu-
nuija sopii vasikoille varsin hyvin ja lam-
paille kiilanmuotoinen, tylsäpäinen vasara.

Vaikeinta on sikain tappaminen. Siihen
kun tarvitaan varsin hyvä tottumus käy-
tettäköönpä sitten joko iskemistä tahi jo-
takin erityistä konetta.

Koko joukon helpommaksi tämä kum-
minkin käy, jos sika toisesta takajalastaan
sidotaan silmukkanuoralla kiinni seinässä
olevaan renkaaseen, joka on n. o,* mtr.
maasta. Ainoastaan tällaisiin varokeinoi-
hin ryhtymällä voidaan varmasti heti uu-
distaa isku, ellei ensimmäinen mahdolli-
sesti sattuisi tehoitsemaan.

Useampia sikain tappamiskoneita on
kyllä keksitty, mutta ne jätämme tässä
vähemmän käytännöllisinä mainitsematta.

Tanskalaisissa teurastuslaitoksissa on
tapana kirveen hamaralla lyödä sikaa sa-



laa takaapäin otsaan, ja se tapahtuu sika-
karsinassa, jossa saattaa olla kymmenit-
täin sikoja yhdessä. Se kysyy mieheltä
tottumusta. Vasta kun sika tainnutettuna
karsinasta suupielen läpi pistetyllä vah-
valla koukulla on vedetty esille teuras-
tuspaikalle, lasketaan veri ulos pistämällä
pitkällä puukolla sydämeen. Saattaa siten
kulua usein parisen minuuttia lyönnin ja
veren laskemisen välillä, ja sittenkin läh-
tee veri vielä tarkkaan ulos. Sitähän to-
distaa sekin, että liha käy ensi luokan
ulosvientitavarasta, kun se lähetetään Eng-
lannin markkinoille, jota se ei tekisi, jos
verta sanottavissa määrin jäisi lihaan. —

Tässäkin siis viittaus suomalaiselle maa-
miehelle sikainsa teurastamisen suhteen.
Hän ei millään voi puolustaa tuota julmaa
menettelytapaa, että sika leuasta sidottuna
pistämällä vähitellen päästetään hengiltä
suuria tuskia kärsien.

Hevosten tappaminen tapahtuu tavalli-
sesti helpoimmin isonpuolisella rautavasa-
ralla tahi hyvällä kirveen hamaralla. Kun
hevosella otsaluu on verrattain ohut, mur-



tuu tämä useimmiten jo ensi lyönillä ja
eläin menee heti tainnoksiin. Siksipä ei
eri koneita tarvitakaan näiden kotieläinten
teurastamiseen.—Myöskin tapetaan hevosia
usein ampumalla. Siihen soveltuu varsin
hyvin tavallinen jänislatinki ja tähdätään se
kernaimmin korvan juureen siten, että am-
puja asettuu seisomaan johonkin hiukan kor-
keammalle paikkaile esim.jollekin laatikolle,
karriin t. m. s., joka hevosesta on vinosti
taaksepäin. Kun latinki mainitusta paikasta
ammutaan jotenkin läheltä, niin menee se
suoraan aivoihin, jolloin eläin syöksee maa-
han. Veri lasketaan ulos sydämeen pistä-
mällä. — Jottei hevonen tähtäämishetkellä
pääse paljoa liikkumaan, on se sidottava ly-
hyelle ja varmasti puuhun tai seinään.

Edellisessä selitetyt teurastamistavat
ovat, niinkuin jo mainittiin, käytännössä
olevista yleisimmät. Ne ovat niin yksin-
kertaisia, että niitä voidaan aivan hyvin
noudattaa ei ainoastaan siellä, missä suu-
rissa määrin eläimiä teurastetaan, vaan
myöskin jokaisen maamiehen kotona. -In-
himillinen velvollisuutemme on osottaa
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sääliväisyyttä kotieläimiämme kohtaan.
Meidän tulee sentähden käyttää jokaisessa
teurastustilaisuudessa sitä tapaa, joka eläi-
melle tuottaa vähimmän kipua tai kärsi-
myksiä.
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