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Hankkeen toimintaa  

 

 Hankkeemme neuvojat, Pauliina Ukkonen ja Jukka Tobiasson, ovat 
auttaneet monia kyselijöitä myös tämän vuoden aikana. Tiedusteluja on tullut 
Lounais-Suomen ja Satakunnan maakunnista. Myös muualle, 
kuten Juupajoelle, Askolaan, Karstulaan, Alavudelle ja Ahvenanmaallekin, he 
ovat kertoneet tietoja ja kokemuksia luonnonlaidunnuksen 
sopivuudesta.  Monet yrittäjät ovat kiinnostuneet hankkeen tuloksista, 
neuvojat ovat välittäneet tietoa luonnonlaidunlihasta niin lihantuottajille kuin 
muutamiin teurastamoihin.   

 

 Agroekologian opiskelija Sanna Laanti selvitti maa- ja metsätaloustieteiden 
maisterintutkielmanaan viljelijöiden näkemyksiä puustoisten 
perinneympäristöjen hoidosta.   Valtakunnallinen tavoite on lisätä 
luonnonlaidunnusta, tutkielman tulosten perusteella kohteiden hoidosta 
saataisiin viljelijöille houkuttelevampaa, jos esimerkiksi helpotettaisiin tuen 
hakua ja sallittaisiin yhteisaitaus erityisluvalla. Sannan ajankohtainen työ on 
luettavissa täällä 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40757/maisterintutkielma%20
Laanti.pdf?sequence=1 

 

 Kesällä laadittujen luonnonlaidunlihan tuotantokriteerien perusteella on 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa yhdessä yrittäjien ja WWF:n 
kanssa pohdittu sitä, miten jatkamme hankkeen tulosten vientiä kohti 
käytäntöä erityisesti luonnonlaidunlihan tuotantokriteerien 
käyttöönottamiseksi. Selkeä tarve on uudelle yhdistykselle tai muulle taholle, 
joka olisi omistajana luonnonlaidunlihan tuotannon sertifikaatille sekä 
ylläpitäisi kriteeristöä ja vastaisi sertifikaatin auditoinnin organisoinnista. 
Kriteereihin voit käydä tutustumassa 
täällä  http://wwf.fi/maapallomme/uhanalaiset/hankkeet/metsalaidun/luonnonl
aidunliha/ 

 
 

Hankkeen neuvojat ja yhteystiedot, ota rohkeasti yhteyttä: 
 
Pauliina Ukkonen, Säkylä: puhelin 050 5369300; sähköposti ukkonenhc@netti.fi ja 
lisätietoja www.ukkonenhighlandcattle.blogspot.com 
 
Jukka Tobiasson, Korppoo/Brändö: puhelin 0400 27686; sähköposti: 
jukka.tobiasson@parnet.fi 
 

Muiden toimintaa 
 

 Maiseman kaunistajana ja luonnon monimuotoisuuden lisääjänä laidunnusta 
kannattaa käyttää myös viheliäisen jättiputken torjunnassa. Jättiputki 
nimittäin sopii lampaille ruuaksi.  Viialassa Tolvilan tilalla oli jättiputkia 
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ilmestynyt metsälaitumelle. Suomenlampaat laidunsivat aluetta, ja söivät 
samalla jättiputket. Taimet olivat vasta pieniä ja sopivat hyvin lampaiden 
ruuaksi. Lisätietoa täältä 
http://www.puutarhakarkulaiset.fi/2013/07/jattiputkilaidunnus.html     

. 

 Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää hankehaun valtakunnallisista 
luonnonhoidon kehittämishankkeista. Hankkeilla tuetaan talousmetsien 
luonnonhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä. Hanke-
esityksiä toivotaan muun muassa luonnonhoidon, luontomatkailun ja 
maatilatalouden yhteensovittamisesta. Lisätietoa 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/metso/valtakunnalliset_hankkeet_
2014.html 

 

 Erikoisennäköinen eläin näyttäytyi bongareille, jotka olivat laskemassa 
joutsenia valtakunnalliseen laskentaan 26.10.2013. Tutustu kuvaan ja siitä 
virinneeseen keskustelun ketjuun täällä 
http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Lukijoiden-
kuvat/Kuva/?imageId=1019&index=1 

      
Airi Matila 
Metsälaidunhanke 
METSO-yhteistoimintaverkosto 
www.metsalaidun.fi 
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