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Manta-kissa löytyi hautaamattomana
Himotunsuon laidalta Asemalta
löytyneet pieneläinten jäänteet
yllättivät asemalaisen Kirsi Höylän lauantaina 29.8. Hän löysi
paikan, kun oli etsimässä lemmikkikissansa Mantan hautaa.
– Manta katosi pihastamme
heinäkuun lopussa ja uskoimme, että ilves vei sen. Sain kuitenkin tietooni 24. elokuuta, että
kissa oli viety löytöeläintarhalle.
Tarhan pitäjä Johanna Haavisto
kertoi minulle puhelimessa, että
kissamme on lopetettu eläinlääkärin toimesta. Asia olisi jäänyt
siihen, jos poikani Jouko Höylä
ei olisi halunnut haudata kissaa
omaan pihaan. Hän sai kissan
5-vuotiaana lemmikiksi, Höylä
kertaa tapahtumia.
Hän soitti Haavistolle lauantaina 29.8. ja tiedusteli, onko
kissa mahdollista hakea pois.
– Haavisto kertoi, että kissa
on haudattu Himotunsuolle,
joten lähdimme poikani kanssa
etsimään sitä sieltä. Emme löytäneet kaivausjälkiä, joten soitin
maanomistaja Tero Venäläiselle,
joka neuvoi meille paikan, Höylä
kertoo.
Venäläisen neuvomalta paikalta, suon laidasta löytyi hänen mukaansa kymmenkunta
eri mätänemisvaiheessa olevaa
pieneläimen raatoa ja luita,
muun muassa Manta-kissa.
– Joukon kissa oli nakattu pajupuskan juurelle roskapussissa.
Se ei ole mielestäni hautaamista.
Pussin alla oli myös toinen kissa mätänemistilassa. Haavisto
sanoi meille aikaisemmin, että
kissamme on lopetettu eläinlääkärin toimesta, mutta reikä
eläimen päässä kertoi muuta,
Höylä kuvailee näkyä.
Hän soitti jälleen Haavistolle
ja tiedusteli, miksi eläimiä ei ole
haudattu.
– Haavisto totesi, että se on
vain kissa ja kyllä sen supit syö.
Kunta maksaa hänelle löytöeläimistä, joten jos eläimiä ei hävitetä asianmukaisesti, niin se on
minun mielestäni sopimusrike,
Höylä ihmettelee.

Jäänteitä
ja luita
Höylä teki löydöstä ilmoituksen
poliisille, kunnaneläinlääkärille
ja terveystarkastajalle maanantaina 31.8. Tapaus on tällä hetkellä poliisin esitutkinnassa.
Hän kävi myös näyttämässä
löytöpaikan kunnaneläinlääkäri Hanna Yksjärvelle sekä hänen
sijaiselleen Stella Attialle samana päivänä. Yksjärvi tunnisti
Höylän ottamasta valokuvasta

Asemalainen Kirsi Höylä (ylh.)
löysi löytöeläintarhalla lopetetun kissansa Mantan ruumiin
(oik. isoin kuva) Himotunsuon
laidalta roskapussista. Samalla paljastui, että paikalle on
tuotu muitakin pieneläinten
raatoja hautaamatta. Eläinten
kuvat: Kirsi Höylä
Manta-kissan Haaviston lopettamaksi eläimeksi, sillä Haavisto
kävi tutkituttamassa vastaaviin
tuntomerkkeihin yhteensopivan
kissan hänellä aikaisemmin. Nisäkasvain oli varmin tunnistus.
– Näkyvissä oli varmuudella
kaksi kohtuullisen tuoretta kissan jäännöstä sekä kaksi hieman
vanhempaa. Lisäksi löysimme
pari koiran jäännöstä, yhden
supikoiran, pari-kolme kalloa
sekä yksittäisiä luita. Yhteensä
kissan jäänteitä oli siis noin 6–7,
jos Höylän oma kissa lasketaan
mukaan, jonka hän oli jo aikaisemmin vienyt pois. Jäänteistä
on todella vaikea sanoa, miten
vanhoja ne ovat. Niitä ei ollut
kuitenkaan haudattu asianmukaisesti, Yksjärvi kommentoi.
Maanomistaja Tero Venäläinen ei suostu kommentoimaan,
onko hän antanut Haavistolle
luvan haudata ko. paikalle pieneläimiä.

”En ehtinyt
haudata kissoja”
Johanna Haavisto myöntää jättäneensä Himotunsuon reunalle kolmen lopettamansa kissan
ruumiit lauantaina 22. elokuuta,
viikko ennen kuin Kirsi Höylä
löysi ne.
– En ehtinyt haudata eläimiä,
mutta minulla oli tarkoitus tulla hautaamaan ne myöhemmin.
Se kuitenkin unohtui. Minulla oli
mukana puolivuotias poikani,
joka huusi autossa ja lapseni tarpeet eivät mene minkään elukan
edelle. Tämä on kuitenkin en-

simmäinen ja viimeinen kerta,
kun näin käy, hän toteaa.
Haavisto haki kissat pois viime
viikon alkupuolella ja hautasi ne
koiratarhojen läheisyydessä olevalle pellolle. Hän ei omien sanojensa mukaan ole tuonut suolle
kolmen kissan lisäksi muita
eläimiä hautaamatta. Näin ollen
hän ei koe tehtäväkseen siivota
paikkaa muilta osin.
– Näin hirven pään ja hirven
reisiluun sekä yhden supikoiran,
jonka joku oli ampunut sinne.
Viimeksi olen haudannut Himotunsuon laitaan koiranpentuja
vuosi sitten syksyllä, sillä minun
ei ole tarvinnut sen jälkeen lopettaa eläimiä. Teen yhteistyötä
sijaiskodin kanssa, joka ottaa
eläimiä, jos niille ei löydy uutta
kotia, Haavisto kertoo.
Haaviston mielestä kunnan
pitäisi ottaa parempi vastuu
löytöeläimistä.
– On eettisesti väärin, että eläimen saa lopettaa ampumalla.
Sekin on oikea tapa, koska minulla on siihen luvat. Eläimet
tulisi kuitenkin lopettaa eläinlääkärin toimesta ja toimittaa krematorioon. Saan yhden eläimen
lopettamisesta ja hautaamisesta
62,30 euroa. Se ei kata edes tuhkauskuluja, Haavisto esittää.

Paikalla myös tuore
naudannahka ja pää
Kirsi Höylä palasi Himotunsuolle uudelleen tämän viikon
maanantaina.
– Kävin uteliaisuuttani katsomassa, onko pussit ja muut
jäännökset kadonneet. Haistoin voimakkaan märäntyneen
hajun, joten aloin haravoida heinikkoa tarkemmin. Löysin uusia
raatoja ja jäännöksiä sekä oletettavasti tuoreen naudan pään ja
naudannahan riekaleen, Höylä
kertaa näkemäänsä.
Kuvien perusteella kunnaneläinlääkäri Hanna Yksjärvi todensi, että kyseessä on kohtuullisen tuore naudan pää. Hän otti
yhteyttä läänineläinlääkärille ja
teki päästä sekä sivutuotteista
tutkintapyynnön poliisille.
– Naudan tarkkaa ikää on
mahdoton päätellä kuvasta.
Näin ollen asia vaatii tarkempaa
tutkimista, Yksjärvi toteaa.
Lehden selvittäessä naudannahkan ja pään alkuperää
maanomistaja Tero Venäläinen
ei suostunut kommentoimaan
asiaa.

Paikalta löytyneiden naudan
jäänteiden alkuperä on poliisin
tutkinnassa. Kuva: Kirsi Höylä

Nautaa ei saa
haudata luontoon
Nautaa ei ole saanut haudata
eikä hävittää luontoon vuoden
2004 helmikuusta alkaen. Tätä
ennen, vuodesta 2001 lähtien,
asetus on koskenut yli 12 kuukauden ikäisiä nautoja.
Kuolleena syntyneen vasikan
saa ainoastaan haudata tilan
omalle maalle. Muut naudat
tulee toimittaa Honkajoelle

poltettavaksi.
– Mikäli nauta teurastetaan
alkuperätilalla, ainoastaan viljelijän ja hänen perheensä omaan
elintarvikekäyttöön, saa sivutuotteet (pää, selkäranka, luut,
suolisto, mahat, nahka yms.)
haudata tilan omalle maalle, jos
noudattaa sivutuoteasetuksen
määräyksiä hautaamispaikan
suhteen, Yksjärvi kertoo.
Sivutuoteasetusten mukaan
teurastetusta naudasta pitää tehdä ilmoitus kunnaneläinlääkärille ja hänelle täytyy kertoa myös
sivutuotteiden hautapaikka. Yli
48 kuukautta vanhoista naudoista eläinlääkäri käy ottamassa
BSE-näytteen, joka lähetetään
Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran tutkittavaksi. Valtio maksaa näytteenoton ja tutkimuksen. Tarkastamatonta lihaa ei saa
myydä tilan ulkopuolelle.

Lemmikki hävitettävä jätehuoltomääräysten mukaan
Hankasalmen kunnaneläinlääkäri Hanna Yksjärvi ei ole löytöeläintarhan valvova viranomainen, sillä tarha sijaitsee
300 metriä Kangasniemen puolella ja
kuuluu täten Kangasniemen valvontaalueeseen.
Tarhan toimintaa valvovat Itä-Suomen läänineläinlääkäri Paula Junnilainen ja Kangasniemen kunnaneläinlääkäri Maria Tirkkonen, johon Kirsi
Höylä otti yhteyttä viikko sitten maanantaina. Tirkkonen ja Kangasniemen
ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
tekivät tarhalle valvontakäynnin viime
viikon torstaina.
– Torstaina tekemässäni eläinsuojelutarkastuksessa en havainnut huomautettavaa, Tirkkonen toteaa ytimekkäästi.
Hän tekee tarhalle valvontakäynnin
vähintään kerran vuodessa. Lisäksi paikalla käydään ilmoitusten perusteella.
– Eläinten hautauspaikka on kuitenkin Hankasalmen puolella, joten sen

valvonta kuuluu Hankasalmen kunnan
ympäristötoimelle. Kävimme Lintusen
kanssa tällä kertaa hautauspaikalla ja totesimme sen asialliseksi, hän lisää.

”Puoli metriä
ei riitä haudaksi”
Lopetetun pieneläimen asianmukainen hävittäminen määritellään
kunnan jätehuoltomääräyksissä, ei
eläinsuojelulaissa. Kuolleiden eläinten
hautaamisesta säädetään myös maaja metsätalousministeriön asetuksessa
1374/2004.
Hankasalmen kunnan jäteoppaassa todetaan, että eläimet pitää haudata riittävän syvälle. Pienet, alle noin
40-kiloiset eläimet on syytä haudata
vähintään puolen metrin syvyyteen.
Pieneläinten hautaamisesta ei saa
aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten
terveydelle. Niitä ei saa haudata pohjavesialueille, eikä lähteiden tai talo-

usvesikaivojen lähelle. Eläimiä ei pidä
haudata muovipussissa tai muussa
maatumattomassa pakkauksessa.
– Puoli metriä ei riitä eläimen haudaksi, sillä supit, mäyrät ja karhut kaivavat ne ylös. Päällä pitää olla aika painava kasa kiviä, että näin ei käy, Johanna Haavisto toteaa määräyksestä.
Yksjärvi on asiasta toista mieltä.
– Pääsääntöisesti petoeläimet eivät
lähde kaivamaan raatoja maan alta, jos
ne eivät ole tottuneet ruokailemaan
paikalla ja hautaamatta jätetyt raadot
eivät niitä houkuttele. Puoli metriä pitäisi riittää ja jos se ei riitä, niin hautaaminen on tehtävä syvemmälle.

Hautaamisessa
luotetaan yrittäjään
Hankasalmen kunta on laatinut Johanna Haaviston kanssa toistaiseksi
voimassa olevan sopimuksen irtokoirien- ja kissojen kiinniotosta, kuljetuk-

sesta, säilytyksestä ja hoidosta kunnan
alueella 1.10.2006 alkaen. Sopimuksen
ovat allekirjoittaneet Haaviston lisäksi ympäristötoimenjohtaja Markku
Saikkonen ja silloinen kunnanjohtaja
Tapani Mattila.
Sopimuksen mukaan Haavistolle
maksetaan jokaisesta lopetetusta ja
haudatusta eläimestä 62,30 euroa sekä
hoitokorvaus 15 hoitovuorokaudelta
150 euroa. Haavisto pitää eläimistä kirjanpitoa, jonka hän toimittaa
kuntaan kuukausittain ja laskutus
tapahtuu sen perusteella. Kirjanpito
on esitettävä myös valvovalle eläinlääkärille kysyttäessä.
Kirjanpidosta huolehtii kunnanpuutarhuri Arto Gustafsson, joka on
tällä viikolla vuosilomalla. Ympäristötoimenjohtaja Markku Saikkosen varovaisen arvion mukaan löytöeläimiä
lopetetaan tarhalla vuositasolla noin
kymmenkunta. Lopetettujen löytöeläinten hautaamisessa luotetaan,

että tarhan pitäjä tekee sen jätehuoltomääräysten mukaisesti.
– Emme voi käydä katsomassa jokaisen kissan perään, onko ne haudattu. Paikalla käydään, jos epäillään, että
määräyksiä on rikottu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hautaamisessa
tapahtuu rikkeitä. Olemme keskustelleet asiasta Haaviston kanssa ja hän on
vakuuttanut toimivansa jatkossa määräysten mukaan, Saikkonen kertoo.
Kunnanjohtaja Matti Mäkiselle
tieto Haaviston toiminnasta tulee yllätyksenä.
– Vastaavaa palautetta ei ole tullut aikaisemmin. Tarhan toimintaa
on viety Haaviston kanssa hyvässä
hengessä eteenpäin. Minun tietojeni
mukaan hänen toiminta-aikanaan on
kissoja sijoitettu enemmän uusiin koteihin. Se vaatii kuitenkin yrittäjältä
omaa aktiivisuutta, Mäkinen toteaa.
Tekstit: Virpi Korhonen

