
Villantuoksuinen elämysloma 
perinnemaisemien ja 
monimuotoisuuden hyväksi

Lammaspaimenviikot suojelualueilla

Metsähallitus Anneli Suikki 9.11.2017

Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus



Maisemanhoitoa ja 

elämyksiä

• Laidunnukseen perustuvan karjatalouden 

väheneminen on tehnyt niityistä ja 

niiden lajistosta harvinaisia Suomessa.

• Vuonna 2008 Kolin kansallispuistossa 

pohdittiin, miten kohteita voitaisiin 

pitää laidunnuksen piirissä.

• Samalla haluttiin pitää suojelualueilla 

olevaa rakennuskantaa asuttuna ja 

tarjota luontomatkailijoille elämyksiä.

• Syntyi lammaspaimenviikko -

luonnonhoidon ja elämysloman 

yhdistelmä.

Kuva: Vesa Simonen / Metsähallitus



Ideasta 

menestystuotteeksi

• Onnistunutta kokeilua kehitetty ja 

monistettu yhdeksän vuoden ajan.

• Nykyään 12 kohdetta, 142 viikkoa, yli 

100 lammasta ja 4 767  

lammaspaimenhakemusta. 

• Onnekkaat paimenet arvotaan hakijoiden 

joukosta.

• Kohteissa paimenilla on käytössään 

kauniissa maisemassa sijaitseva 

perinnetila.

• Viikot ovat maksullisia ja maksulla 

katetaan tilan ylläpitokuluja ja 

luonnonhoidon kustannuksia.

Kuva: J. Pääkkönen / Metsähallitus



Viikko 

lammaspaimenessa

• Paimenet vaihtavat lampaille raikkaan 

juomaveden, seuraavat lampaiden 

yleiskuntoa ja siirtävät eläimet syödyltä 

laidunlohkolta seuraavalle.

• Useimmat lähtevät paimeneksi perheen 

kanssa - mukana myös retriittiä viettäviä 

paimenia. 

• Lammaspaimenena kaiken ikäisiä – selvä 

enemmistö lammaspaimenista on Etelä-

Suomesta.

• Tärkeimmät motiivit viikolle lähtöön 

lampaiden hoivaaminen ja kaipuu 

luonnon rauhaan.

Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus



Maisema, lajisto, lampuri 

ja paimen hyötyvät

• Maisema hyötyy - lammaspaimenviikot 

kohteita, joita ei muulla tapaa 

pystyttäisi hoitamaan.

• Lajisto hyötyy – perinnemaisema on 

monen uhanlaisen lajin koti.

• Lampuri hyötyy – lampaat hyvässä 

kesähoidossa, monelta lampurilta 

puuttuu laidun ja laitumen kautta 

lampuri pystyy hyödyntämään EUn

maatalouden ympäristökorvausta.

• Lammaspaimen hyötyy - maisema ja 

luonto hoitavat ihmistä, viikko on 

todellinen elämys.

Kuva: Tapani Mikkola / Metsähallitus



Lammaspaimenviikossa 

on taikaa

• Sieltä tulee ihan eri ihmisenä!

• Mahtava konsepti! Kokonaisuus toimi 

hyvin ja nautimme viikosta kovasti!

• Ihana paikka! Lammaspaimenviikot tosi 

hyvä juttu, kaikki voittavat

• Aivan ihana paikka ja meillä ihan 

täydellinen loma! Lampaiden kanssa 

kaikki sujui mutkattomasti. Mieletön 

mahdollisuus ollut tämä, josta olemme 

todella kiitollisia koko porukka!

• Lisää lammaspaimenkohteita!!

Kuva: Tiina Linsen / Metsähallitus



Välimaan saamelaistila ja Evo

uusia kohteita vuonna 2017 

• Kolin kansallispuisto

• Koloveden kansallispuisto

• Isojärven kansallispuisto

• Lemmenjoen kansallispuisto

• Pyhä-Häkin kansallispuisto

• Syötteen kansallispuisto

• Kuhmon Elimyssalon luonnonsuojelualue

• Närängän luonnonmetsä

• Mikkelin Neitvuoren luonnonsuojelualue

• Välimaan saamelaistila

• lehmipaimenkohde Evon retkeilyalueella



Bää! 

Etsimme paimenia hoitamaan kanssamme perinnemaisemaa seuraavan kerran kesälle 2018

Mukaan voit hakea taas tammikuussa 2018 kahden viikon ajan osoitteessa 

www.luontoon.fi 

Kiitos Suomen paras 
maisemahanke 2016 -
palkinnosta kuuluu tuhansille 
lammaspaimenille, lampureille 
ja tietenkin lampaille!

Kuva: Matti Reivi / Metsähallitus



Yrittäjävetoisia 

lammaspaimenlomia

• Leivonmäen kansallispuistossa lammaspaimeneksi 

pääsee Lomaleivon maatilalla: 

http://www.lomaleivo.fi/lammaspaimenloma/.

• Linnansaaren kansallispuistossa 

lammaspaimenlomia tarjoaa Saimaan Eräpalvelu : 

http://www.oravivillage.com/fi/Linnansaari/Lamm

aspaimenloma.

• Selkämeren kansallispuistossa Isokarin saarella 

yhteistyöyrittäjämme tarjoaa lammaslomia: Villan-

ja suolantuoksuinen elämysloma majakkasaaressa –

Isokari

• Kolin kansallispuistossa Kolin keitaalla, Mattilan 

tilalla on tarjolla ”Lomalla paimenessa” -

lammaspaimenmajoitusta: Kolin Keidas | 

Aurinkoista aamiaismajoitusta keskellä 

kansallispuistoa!

Kuva: Heidi Kilpeläinen / Metsähallitus

http://www.lomaleivo.fi/lammaspaimenloma/
http://www.oravivillage.com/fi/Linnansaari/Lammaspaimenloma
http://www.isokari.fi/fi/lammaspaimeneksi/
http://kolinkeidas.com/


Metsähallituksen 

keskisuomalaiset 

lammaspaimenkohteet

• Isojärven kansallispuiston Luutsaari

• maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi

• vanha torppa, jonka ympärillä vanhaa 

peltoa, tuoretta niittyä ja metsälaidunta

• paimenia ollut kuutena kesänä

• hakijoita vuonna 2017 334 kpl

• Pyhä-Häkin kansallispuisto Poika-aho

• vanha metsänvartijan tilan pihapiiri, jossa 

perinnemaisemaan kuuluu kuivat ja tuoreet 

niityt ja ympäröivää hakamaista metsää

• paimenia ollut viitenä vuotena

• Hakijoita vuonna 2017 371 kpl

Kuva: Anne Jokinen/ Metsähallitus



Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus

Laidunkesää odotellen – Kiitos mielenkiinnosta!


