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Alkutuotantoilmoitus

�uusi elintarvikelaki ja asetus 
alkutuotannolle asetettavista 
vaatimuksista velvoittaa kaikki 
alkutuotannon toimijat tekemään 
ilmoituksen kunnan viranomaisille

�ilmoituksen voi tehdä porotaloutta 
harjoittavan toimijan puolesta myös 
paliskunta
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�ensisijaisesti ilmoitukset kuntiin toiselta 
viranomaiselta/rekisteristä

�kunnat ilmoittavat toimijoille 28.2.2007 
mennessä, että rekisteri tiedot ovat jo 
kunnassa -> ei ilmoitusta

�jos kunnasta ei ilmoitusta (eli kunta ei 
ole saanut tietoja muualta) -> toimija itse 
rekisteröityy kuntaan alkutuotannon 
toimijaksi 31.5.2007 mennessä
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Porojen kokoaminen ja käsittely

�ei saa aiheutua haittaa niiden 
hyvinvoinnille eikä aiheuttaa tarpeetonta 
kärsimystä

�poroa pidettävä kiinni asiallisesti ja 
hyvin � porot rauhallisempia, 
loukkaantumisriski pieni, työturvallisuus!

�kirnun ja aitojen liukkaus,ylitäydet 
konttorit
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�aidoissa oltava puhdasta lunta tai vettä
ja  tarvittaessa rehua

�erotustilanteissa varauduttava 
tapaturmiin � tainnutusase 
(pulttipistooli tai ampuma-ase+panoksia)
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Poroille suoritettavat toimenpiteet

�laitteiden ja välineiden oltava 
tarkoitukseen sopivia,puhtaita ja 
hyväkuntoisia

�korvamerkkien tekeminen ja 
asentaminen sallittua pätevän henkilön 
toimesta (ei kovalla pakkasella, 
poronhoitolain määräykset)

�ainoa sallittu menetelmä kuohita poro 
poromiehen toimesta on käyttää
ns.Burdizzon pihtejä
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�poron saa ampua metsästyksellisin 
keinoin vain poromies tai viranomainen 
välitöntä tappamista vaativasta syystä, 
verenlasku välittömästi

�poro lopetetaan tainnuttamalla se 
päähän pulttipistoolilla tai ampuma-
aseella 
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Porojen talviruokinta

�maastossa ruokintapaikkojen valintaan 
on kiinnitettävä huomiota

�ei saa aiheutua vaaraa liikenteelle eikä
vesistöjen pilaantumisen vaaraa 
(jääpeitteiset vesialueet !)

�ruokintapaikat siistittävä viimeistään 
keväällä

�huonokuntoisten porojen rehun oltava 
lähellä niiden luontaista rehua
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Tarhan sijoittaminen

ei saa aiheutua terveyshaittaa,eikä
vesistöjen tai pohjaveden pilaantumisen 
vaaraa

�liikenteen huomioiminen
�maanomistajan lupa (naapureiden 

kanssa neuvottelu)
�asema- tai rakennuskaava alueella 

terveydensuojelulain 13§:n mukainen 
ilmoitus kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle
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Tarhan koko

�suhteutettava eläinten lukumäärään ja 
tarha-aikaan

�porojen pystyttävä noudattamaan 
luonnonmukaista käyttäytymistä eli 
heikommalla oltava tilaa väistää
vahvempia

�luonnollinen sääsuoja
�enintään 50 poroa hehtaarilla (suljettu 

tarha)
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Tarhan rakenteet

�eläimille turvallisia
�ei teräviä tai ahtaita kulmia
�kirnu tms.käsittelyn helpottamiseksi
�sairaskarsina 
�vasottamistarha erikseen (puhtaus!)
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Porojen kytkeminen

�sallittua,jos hyvinvoinnin tai opettamisen 
kannalta välttämätöntä

�siirrettävä puhtaalle lumelle riittävän 
usein
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Jätteet

�tarhat kunnostettava ja siivottava 
vähintään vuosittain

�jätteiden käsittelystä ei saa aiheutua 
terveyshaittaa eikä ympäristön tai 
vesistöjen pilaantumista

�maatuvan jätteiden kompostointi
�jätteiden polttaminen taajama-alueilla 

on ilman lupaa kielletty
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Tarharuokinta

�poro on märehtijä
�ruokinnanmuutokset tehtävä hitaasti!

�pitkä totutusaika uusiin rehuihin
�riittävä määrä ruokintapaikkoja,kaikkien 

tulisi pystyä syömään yhtä aikaa
�vahdittava,että kaikki todella saavat 

osansa rehusta
�ruokintapaikkojen ja –kaukaloiden 

puhtaus!
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Poron ravinto

�huomioitava tarpeet (kunto ja 
vuodenaika)

�pötsitoiminnan ylläpitäminen
�nuolukivet ja kivennäisseokset hyviä
�heinän ja rehun laatu (vrt.lehmien rehut)
�runsas valkuaisruokinta lisää

vedentarvetta ja energian kulutusta!
�Nieminen,Maijala,Soveri:Poron ruokinta 

1998
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Vedentarve

�riippuu osin ruokinnasta
�jopa 5kg lunta päivässä
�kiinnitettävä erityistä huomiota pienissä

tarhoissa
�lämmitettävät juomakupit vaihtoehto 

lumelle
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Rehujen varastointi

�suojattu varasto
�salmonellan leviämisen vaara lintujen 

ulosteista
�rehujen aistinvarainen tarkastus ennen 

käyttöönottoa
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Sairas tai vahingoittunut poro

�tarhaporot omistajansa vastuulla koko 
tarha-ajan

�terveydentilaa tarkkailtava 
päivittäin;käyttäytymisen muutokset 
tärkeitä havaintoja

�hankittava hoitoa tai lopetettava
�missään tilanteessa sairasta tai 

loukkaantunutta eläintä ei saa jättää
hoidotta tai heitteille!
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Sairauksien ennaltaehkäisy

�hyvät olosuhteet,hygienia ja riittävä
oikeanlainen ravinto!

�uusien eläinten karanteeni
�alhainen eläintiheys vähentää stressiä

ja infektiopaineita
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�ei tarhata poroja muiden märehtijöiden 
laidunalueilla

�ei itse tuoda tauteja muista eläinsuojista 
(vaihtovaatteet,kengät,48h sääntö)

�koirien vuosittainen madotus ekinokokin
varalta

�teurasjätteiden käsittely
�hyvälaatuinen ja porolle sopiva rehu!
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Sairauksien selvittäminen

�yhteys eläinlääkäriin!
• näytteenotto selvittämisen apuna 

(eläimet,rehut)

• näytteet mahdollisimman nopeasti,
• etenkin kuolleista poroista

• EVIRA Oulun tutkimusyksikkö
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Porojen lääkitseminen

�poro on tuotantoeläin
�lääkitseminen valvottua ja lain 

säätelemää
�rekisteröidyt lääkkeet,lääkekirjanpito
�erotusten lukulaudat
�omistajan oma lääkekirjanpito
�varoajat ja dopingsäännökset!
�kirjanpito sairauksien selvittämisen ja 

hoidon apuna
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Kuolleiden porojen ja teurasjätteen 
käsittely

�sivutuoteasetuksen mukaan 
ensisijaisesti jätteiden 
käsittelylaitoksessa

�koko poronhoitoalueella saadaan 
haudata maahan

�hautaamisilmoitus kunnan 
eläinlääkärille

�maastoon kuolleista poroista ei 
erityismääräyksiä; eivät saa aiheuttaa 
terveyshaittaa
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Hautaaminen

�aina maanomistajan lupa
�ei sallittua

• pohjavesialueella

• vedenottamon suoja-alueella 
• alle 250 m:n etäisyydellä kaivosta 

• vesistöön viettävässä rinteessä
• alueella,jota tullaan kaivamaan pian 

hautaamisen jälkeen
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�haudattava vähintään metrin syvyyteen 
ja peitettävä hyvin

�voidaan käsitellä kalkilla tai 
desinfiointiaineilla

�ei saa haudata maatumattomassa 
pakkauksessa



27

Porojen kuljettaminen

�ei saa aiheutua tarpeetonta kipua tai 
kärsimystä
• suojeltava vahingoittumiselta 

(kuljetusvälineen rakenteet,kuljetustiheys)

• ei saa kuljettaa,jos ei ole matkan 
edellyttämässä kunnossa

• teuraskuljetuksissa pystyttävä seisomaan 
koko matkan ajan omin jaloin
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�eri-ikäiset erillään,jos eivät ole tottuneita 
toisiinsa

�heikkokuntoisia ei samaan karsinaan muiden 
kanssa

�verisarvet ongelma syksyllä
�seinien raot
�oltava tilaa vähintään 0,4 m²/aikuinen poro ja 

korkeus vähintään 1,3 m
�ei liukkaita alustoja
�kuljetusvälineessä oltava pelastusvälineistöä

ja lopetusvälineet
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Teurasporojen käsittely

�rauhallisesti !
�käytettävät rampit,kujat ja lastaus-sillat 

rakenteeltaan eläimille turvallisia
�lastauksessa käytetään hyväksi eläinten 

laumavaistoa
�eläimille tulee antaa riittävästi aikaa 

levätä ennen teurastusta !
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Teurasporojen pitopaikka (teurastamon 
aita)

�oltava riittävän tilava
�sulaa juomavettä jatkuvasti
�sopivaa rehua tarvittaessa;rehu porojen 

kuntoisuuden mukaan
�näkyvästi sairaat erilleen toisista
�eläinlääkärin tulee avata teurastamon 

aitaan kuolleet porot 
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Teurastus

�saa suorittaa vain siihen harjaantunut 
18v täyttänyt henkilö

�kotiteuraat tai aidalla teurastettavat 
porot on tainnutettava asianmukaisesti 
(pulttipistooli tai ampuma-ase) ennen 
verenlaskua
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LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN
Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

�Yhteystiedot
• Projektipäällikkö Seija Knuutila

Puh. 020 798 4168 
seija.knuutila@lao.fi


