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MITEN PERUSTAN TILATEURASTAMON 
KOKEMUKSIA ARJESTA 



Paijan Tilateurastamo 887-1, Urjala 
- Perustettu 1995 (sukupolvenvaihdos 2009) 
- Työllistää yrittäjäperheen lisäksi 4 henkilöä 
- Päätuotteena oma possu 
- Possun lisäksi teurastamo ostaa hevosia ja nautoja  
- Rahtiteurastuspalveluita possuille, naudoille, hevosille, karitsoille 

sekä villisioille 



PAIJAN ELÄINMÄÄRÄT VUODESSA 

• Omat possut (ja muutama rahtipossu) 2200kpl 
• Hevoset 110kpl 
• Naudat 98kpl (n.60% rahtityönä) 
• Karitsat ja poistouuhet n.700kpl 
• Villisiat, joitakin… 

 
Toiminnan ydin on oma possu, jonka tie pellolta pöytään 
on yrittäjän omissa käsissä. Rahtipalvelut ovat n. 30% 
toiminnasta ja pääsääntöisesti käsittää teurastuksen, 
leikkuun ja pakkuun.  



 
 

Mitä kannattaa huomioida pienteurastamon 
suunnitteluvaiheessa? 
 
• Liikeidean pitää olla selvillä 
 Yrittäjän/työntekijöiden ammattitaito ja soveltuvuus työhön 
Markkinat 
 Oma erityisosaaminen ja mihin eläimiin tai palveluihin 

keskitytään 
 
• Rakennuslupa  
• Lainsäädäntö (Evira) 
• Ely-keskus, mikäli haetaan investointitukea 
• Ympäristönäkökohdat 
• Turvallinen ja riittävän iso alue rakennettavan pienteurastamon 

ympärille 
 
Mikäli me rakentaisimme nyt uutta pienteurastamoa, niin tekisimme 
aika monta rakenteellista ratkaisua toisin, vaikka nykyisetkin tilat 
ovat toimivat ja hyvät. Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää 
suunnitella rakennus ja toiminnot  erityisen hyvin sekä mahdollisesti 
tutustua muihin laitoksiin.  

 



RAKENNUSVAIHEESSA 
HUOMIOITAVAA 

• Kaikkien eri toimintojen mitoitus riittäväksi, ennemmin 
hieman pelivaraa, kuin liian pienet tilat…etenkin, jos 
yritys aikoo kasvaa edes pienissä määrin  

• Eläinsuojelulain rakenteelliset vaatimukset 
vastaanottotiloissa ja tainnutuksessa 

• Riittävä määrä vesipisteitä 
• Laitosta koskevat määräykset ja lait  
rakenteiden ja käytäntöjen osalta 



Rakenteiden osalta 
tärkeintä on 
suunnitella tilat 
helposti puhtaana 
pidettäviksi ja 
toimintojen kannalta 
oleellista on, että 
prosessit etenevät 
loogisesti ja kulkureitit 
likaisella ja puhtaalla 
puolella sujuvat 
ongelmitta 

 



HYVIÄ TÄRPPEJÄ ARKEEN JA TOIMINTAAN 

• Aikaa ja energiaa ei kannata tuhlata niihin asioihin, joihin 
ei voi itse vaikuttaa, esim. jotkut lait ovat vaan hygienian 
ja turvallisuuden kannalta pakollisia. Näistä purnaaminen 
kuluttaa omaa energiaa 

• Virkamiehiä ei kannata pelätä. Pääsääntöisesti he ovat 
fiksuja ihmisiä, joiden kanssa voi ja pitää kommunikoida. 
Yhteistyöllä (ei tarkoita, että aina pitäisi olla samaa 
mieltä, oma näkemys on hyvä tuoda esille) pärjää 
parhaiten ja yrittäjillä sekä virkamiehillä pitää olla 
yhteinen tavoite eli turvallinen lihatuote kuluttajalle.  

• Kaikessa toiminnassa oleellisinta on tiedostaa hygienia ja 
elintarviketurvallisuus. Pienet laitokset eivät saa päästä 
vähemmällä hygienia-asioissa, ne on oltava aina kunnossa 
koosta riippumatta. 



• Papereiden ja käytännön 
toimien kannattaa olla 
kunnossa alusta asti, koska 
silloin vaan pääsee 
helpommalla 

• Pienteurastamon yrittäjä on 
itse toiminnoissa 
vastuullisena mukana  

• Vieraiden eläinten 
vastaanotossa lähtökohtana 
kannattaa pitää sitä, että 
vain täysin terveitä eläimiä 
otetaan vastaan. Tällöin 
pääsee aina helpommalla ja 
ilman yllätyksiä 

• Riskien minimointi on 
erittäin oleellista koko 
prosessissa elävästä 
eläimestä turvalliseen 
elintarvikkeeseen asti 



TÄRPPEJÄ 
• Mikäli pienteurastamo haluaa tarjota teurastuksen 

ja leikkuun lisäksi myös pakkuupalveluita, niin 
kannattaa huomioida 

Riittävä konekanta asiakkaiden toiveita ajatellen 
(vakuumikone, rasianpakkauskone, kuutioinnit, 
jauhelihamylly jne) 

Tietojärjestelmä (lähetyslistat, etiketöinnit jne) 
Vähintään lain vaatimukset tulee näkyä etiketeissä, 

mutta esimerkiksi tilan nimi on hyvä näkyä 
nykypäivänä rahtipalveluiden etiketeissä 

Kuinka monella vaa´alla pärjätään?  
 
 



OMAVALVONTA 
• Erittäin työläs laatia ja ylläpitää, mutta pakollinen 

osa toimintaa. Monta kertaa käytännön työ on 
nopeammin tehty, kuin sen kirjaaminen.  

• Tärkeintä on erottaa oleelliset kohdat omassa 
toiminnassa riskiperusteisesti 

• Näytteet ja toimintaohjeet ovat kongreettisimmat 
todentajat ja käytännön avut toimintaan. Näihin 
kannattaa panostaa.  

• Ulkopuoliset tahot laativat näitä myös, mutta 
toisaalta kukaan muu ei tunne toimintaa yhtä hyvin, 
kuin yrittäjä itse, joten hän pystyy parhaiten 
kuvailemaan toiminnot ja niiden seurannat.  

 



MUITA AJATUKSIA 
PIENTEURASTAMOTOIMINNASTA 

• Pienteurastamon toiminta ei ole työtunteihin nähden 
kannattavaa; muista hommista voisi tienata 
elantonsa helpommin?  Työllistämään sillä pystyy 
kyllä oman perheensä, lähisuvun sesonkina ja ehkä 
ulkopuolisiakin  

• Etenkin lammaspuolella voi lähivuosina olla kysyntää 
teurastuspalveluilla? 

• Vertaistukea saa liittymällä vasta perustettuun 
  Suomen Teurastamoyrittäjät ry:hyn.  
 



Lisäkysymyksiä 
saa esittää,  
Paijan Tilateurastamo 
info@paijantilateurastamo.net 
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