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Yli 800 vuotta toiminut Lon-

toon Smithfieldin lihatori on 

yhä tänään aktiivikäytössä.  

Smithfield – Lontoon 
perinteikäs lihatori

Smithfieldin lihamarkkinat Lontoossa 

ovat Britannian suurin ja vanhin liha-

tukku ja yksi laajimmista lajissaan koko 

Euroopassa. Lihatori sijaitsee alkuperäi-

sellä paikallaan Smithfieldin aukiolla Lon-

toon Cityssä. 

– Tällä paikalla on toiminut karja- ja 

lihatori ainakin 1100-luvun lopulta lähti-

en, Smithfieldin johtaja Robert Wilson 

kertoo. 

Smithfieldissä alkaa työpäivä jo olla 

loppumaisillaan kun lähdemme Wilsonin 
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kanssa aamu kuuden aikoihin tutustumis-

kierrokselle lihatukun halleihin. Valkoisiin 

takkeihin ja kypäröihin sonnustautuneet 

työntekijät ovat hääräilleet tukkuun tuo-

dun lihan parissa jo aamuyön alkutun-

neista lähtien.

Lihanleikkaajat tarttuvat koukuissaan 

roikkuviin liharuhoihin, taituroivat niitä 

paloiksi, teroittelevat välillä veitsiään ja 

pesevät lattioilta työnsä jälkiä. Toisaalla 

puretaan kuormalavoilta vakuumipakka-

uksissa tuotua lihaa.

– Lihatukkumme on avoinna maanan-

taista perjantaihin aamuyön kello kahdesta 

alkaen. Vaikka tori pidetään auki aamupäi-

vään saakka, on se kuitenkin parhaimmil-

laan ennen kello seitsemää aamulla. Suurin 

osa meillä käyvistä asiakkaista onkin tehnyt 

ostoksensa jo kahdeksaan mennessä. 

Viktoriaanisissa puitteissa  
EU-aikaan 

Smithfieldin karjamarkkinoille tuotiin 

eläimiä koko Britannian alueelta teuras-

tettavaksi aina 1800-luvun puolivälin paik-

keille saakka. Teurastettu liha myös myy-

tiin paikan päällä.

Hygieenisyyssyistä karja päätettiin kui-

tenkin 1800-luvun loppupuolella kuljettaa 

Smithfieldin sijasta teurastettavaksi Co-

penhagen Fieldsin alueelle Islingtoniin, 

joka tuolloin oli harvaan asuttua seutua. 

– Smithfieldin osaksi jäi jo teurastetun 

lihan myynti. Tätä varten päätettiin uusien 

torirakennusten suunnittelemisesta ja ra-

kennuttamisesta. Puuhaan palkattiin Lon-

toon Cityn arkkitehtina tuolloin toiminut 

Sir Horace Jones, joka tunnetaan myös To-

wer Bridgen sillan suunnittelijana. 

– Smithfieldin varsinainen rakennus-

työ aloitettiin vuonna 1867. Torin idän-

puoleinen rakennus valmistui vielä sama-

na vuonna, läntinen rakennus vuotta myö-

hemmin 1868. Rakennukset ovat grade II 

–listattuja eli muutoksia niihin saa tehdä 

vain viranomaisluvalla.

Kun sitten reilut sata vuotta myöhem-

min 1990-luvun puolivälissä tuli aika sa-

neerata Smithfield vastaamaan uusia EU-

määräyksiä, puntaroitiin myös mahdolli-

suutta siirtää koko tori muualle. Historial-

linen lihatori päätettiin kuitenkin säilyttää 

alkuperäisillä sijoillaan. 

– Nykyään yhteensä kolmesta raken-

nuksesta muodostuvan torin molempiin, 

alun perin yksikerroksisiin päärakennuk-

siin lisättiin kerros ja näiden väliin vielä 

välikerros. Lisätilat ovat tarjonneet sekä 

toimistotilaa että pukuhuoneet ja muita 

tarpeellisia yhteistiloja kauppiaille.

Lisenssejä ja vastuunjakoa

Ennen EU-uudistuksia Smithfieldin liha-

tukku toimi yhden ainoan lisenssin turvin. 

Smithfieldin viktoriaanisen 
koristeellisesta lihatorista on 
tullut rakastettu maamerkki. 
1860-luvulla valmistuneet 
rakennukset ovat grade 
II –listattuja. Muutoksia 
niihin saa tehdä vain 
viranomaisluvalla.

Monet Smithfieldiin toimitetuista ruhoista ovat teurastamoista tuotua 
ylijäämää, jota supermarketit eivät sinä päivänä ole tarvinneet.    

Kuvat Ilpo Musto
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– Lisenssistä vastasi Lontoon City. Tä-

mä erikoisuus saatiin kuitenkin EU:n di-

rektiivien myötä korjattua. Eihän Lontoon 

City itsessään myy lihaa grammaakaan, 

vaan meillä on Smithfieldissä neljäkym-

mentä lihakauppiasta jotka hoitavat tuon 

myymisen.

– Nyt Cityn vastuu on tilojen vuokraa-

misessa, mutta se ei ole vastuussa itse li-

habisneksistä. Uusien hygieniamääräysten 

tultua voimaan jokaisella kauppiaalla on 

vastuu omista teoistaan. Torimme liha-

kauppiaat hyväksytään jokainen yksitellen 

ja erikseen. Lontoon City puolestaan on 

vastuussa Smithfieldin yhteisistä tiloista.

Ruuhkamaksu aikaistaa 

Lontoossa alkuvuodesta 2003 voimaan 

tullut ruuhkamaksu on vaikuttanut kau-

pankäynnin aikaistumiseen, ja ikävä kyllä 

Rakastettu maamerkki
smithfieldin aukiolla on toiminut karja- ja lihatori ainakin 1100-luvun lopulta läh-
tien. Myöhäiskeskiaikaan mennessä siitä oli muodostunut Britannian kuuluisin 
karjatori. 

smithfield oli myös kuulu huvittelupaikka. siellä ehdittiin vuosisatojen ajan jär-
jestää kolmipäiväiset Bartholomew’n markkinat tansseineen ja musisointeineen 
ennen kuin ne vuonna 1855 päätettiin lopettaa liian villiksi käyneen juhlinnan 
vuoksi. 

toriaukio tunnetaan myös vähemmän mairittelevasta syystä. se nimittäin toi-
mi julkisena mestauspaikkana, jolla mm. skottien kansallissankari William ‘Bra-
veheart’ Wallace ja Englannin talonpoikaiskapinaa johtanut Wat tyler joutuivat 
heittämään henkensä. 

smithfieldin ympäristö on täynnä historiallisia rakennuksia.  aukion tuntumas-
sa sijaitsevat esimerkiksi 1100-luvulta peräisin oleva st Bartholomew’n luosta-
rin kaunis kirkko, vanhin lontoossa toimivista kirkoista, ja st Bartholomew’n 
sairaala. läheltä löytyy myös monia lontoon Cityn perinteisten ammattikuntien 
kiltoja. vanhimpia näistä on teurastajien kilta, jonka juuret juontavat ainakin 
900-luvulle.

smithfieldin lihatorista on tullut rakastettu viktoriaaninen maamerkki. lontoon 
Cityn virallisten oppaiden johtamia, noin puolitoista tuntia kestäviä kävelykier-
roksia tehdään kerran kuussa.

lisää tietoa kävelyistä: 
http://www.cityoflondonguides.com/tours/smithfield-market

myös asiakkaiden vähenemiseen Smith-

fieldissä. 

– Maksamaan eivät joudu vain asiak-

kaat, jotka käyttävät ruuhkamaksu- vyöhy-

kettä tullessaan meille asioimaan. Myös vyö-

hykkeeltä yötöittensä päätteeksi autoineen 

lähtevät, esimerkiksi torimyyjiämme ja vie-

reisen St. Bartholomew’n sairaalan henkilö-

kunta joutuvat maksamaan ruuhkatullin. 

Samoin lihantoimittajat pakettiautoi-

neen ja rekkoineen yrittävät saada kaiken 

toimitetuksi noin puoli seitsemään men-

nessä, jotta ehtivät ruuhkamaksu- vyöhyk-

keeltä ulos ennen kello seitsemää kun päi-

vän lasku lankeaa maksettavaksi. 

– Tämä tuntuu epäreilulta ja asiaan on 

yritetty saada vuosikausien ajan muutosta 

monessa eri byrokratiaportaassa ja orga-

nisaatiossa. Minkäänlaista liennytystä ei 

vieläkään ole tiedossa. 

Lihaa kaikista maailmankolkista

Robert Wilsonin mukaan jopa kuusikym-

mentä prosenttia Smithfieldiin tuotavasta 

lihasta saapuu Britannian ulkopuolelta. 

– Täällä myydään sekä ruhoina teuras-

tamoilta tuotua lihaa että muita lihatuot-

teita, esimerkiksi kuormalavoittain toimi-

tettavia eriä kananlihaa ja vakuumipakat-

tuja lihoja. Monet ruhot ovat teurasta-

moista tuotua ylijäämää, jota supermarke-

tit eivät sinä päivänä ole tarvinneet. 

Smithfieldin asiakaskunta muodostuu 

suureksi osaksi tukkuasiakkaista. 

– Koko ajan kasvava asiakasryhmä ovat 

laadukkaiden hotellien ja ravintoloiden 

kokit, joita varten kauppiaamme leikkaa-

vat tilatut lihat halutunlaisiksi paloiksi ja 

toimittavat ne suoraan keittiöille. Sanom-

mekin täällä, että kokin ei juuri tarvitse 

Valkoisiin takkeihin ja kypäröihin 
sonnustautuneiden lihanleikkaaji-
en päivän urakka tukkuun tuodun 
lihan parissa alkaa jo aamuyön al-
kutunteina.



Lihalehti

45

muuta tehdä kuin työntää liha uuniin, Wil-

son myhäilee. 

Yksi Smithfieldin suurimmista lihatuk-

kuliikkeistä on George Abrahams.  

– Abrahamsille tulee lihaa kaikista 

maanosista. Pääasiassa nautaa, mutta 

myös harvinaisempia riistaherkkuja kuten 

krokotiilia ja kengurunlihaa.

Torin muihin yrittäjiin kuuluu Finclass 

Ltd, joka toimittaa luksus-hotelleille muun 

muassa Prinssi Charlesin Skotlannin tilal-

ta saatavaa pihvilihaa.

Wilson kertoo torilla käyvien asiakkai-

den olevan valtaosaltaan etnistä alkupe-

rää, kun taas Smithfieldin kauppiaat ovat 

pääasiassa englantilaisia. Muilla Lontoon 

toreilla hän toteaa kehityksen olevan päin-

vastaista: englantilaiset ostavat etnistä al-

kuperää olevilta. 

Kierroksemme päätteeksi kävelemme 

pitkin lihamyymälöiden reunustamaa kes-

kuskauppakäytävää. Tiskeille on aseteltu 

lihaa ja muita myyntituotteita torilla pis-

täytyviä asiakkaita varten. 

Smithfield muutoksen virrassa

Ulkona torialueen halkovan julkisen ajo-

tien laidalla katselemme vielä Smithfieldin 

hallien ja ympäröivien historiallisten ra-

kennusten arkkitehtuuria. 1990-luvun 

suurimittaiset saneeraus- ja rakennustyöt 

ulottuivat koko lähialueeseen ja saattoivat 

alkuun sen perusteellisen muutoksen.  

– Smithfieldin seutu on 90-luvun lopul-

ta lähtien keskiluokkaistunut huimaa vauh-

tia.  Tänne on tullut lisää luovan alan yrityk-

siä, asuntoja, ravintoloita, baareja, pubeja 

ja yökerhoja. Aivan naapurissa muuten si-

jaitsee Lontoon toiseksi suurin yökerho, 

jonne mahtuu ainakin 3000 henkeä.  

Smithfieldin alue elää juuri tälläkin 

hetkellä suurten muutosten keskellä. Lon-

toon keskustan läpi kulkeva maanalainen 

rautatie Crossrail on rakennus- vaihees-

saan ja sen junarata tulee kulkemaan 

Smithfieldin alle paraikaa rakennettavassa 

tunnelissa. 

– Läheinen Farringdonin maanalais- ja 

juna-asema on jo nyt hyvin ruuhkainen. 

Crossrail-hankkeen valmistuttua vuoden 

2018 aikoihin aseman ja lähiseudun lii-

kenne tulee kasvamaan moninkertaiseksi 

nykyisestään. 

Toinenkin muutos voi olla tulossa 

piankin. Smithfieldin lihatoriin nykyisin 

kuuluva kolmas halli on seissyt käyttämät-

tömänä jo vuosia ja sille yritetään nyt löy-

tää sopivaa käyttötarkoitusta. Suunnitteil-

la on esimerkiksi Covent Gardenin torin 

kaltainen alue kauppoineen ja ravintoloi-

neen. 

■ Anneli Lenkkeri         

Smithfieldin lihamarkkinoilla hiljenee aamukahdeksan jälkeen. Päivän 
viimeisiä lihaeriä kuljetetaan asiakkaille eteenpäin vietäviksi. 


