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Katras–hanke kouluttaa itäsuomalaisia lammastiloja kannattavampaan tuotantoon 

Aloittava lampuri hakee oppia konkarilta oman tilansa kehittämiseksi 

Miia Varis on aloittava lampuri Joensuusta ja tulee opettelemaan käytännön lampurintaitoja Ann-Mari 
Lintusen lampolaan Rantasalmelle. Miia on mukana ProAgrian toteuttamassa Katras-koulutushankkeessa, 
jossa muun muassa kokeillaan lammastiloille uutta toimintamallia. Siinä aloittavat ja tuotantoaan 
muuttavat tai laajentavat lampurit harjoittelevat käytännön olosuhteissa lampaanhoitoa ja työtapoja 
oppimislampoloissa. Lampola valitaan niin, että sen tuotantomalli on mahdollisimman samanlainen kuin 
suunniteltu tuotanto. 

Ann-Mari Lintusen lampola valikoitui oppimislampolaksi siksi, että Mäenkoikkalan lammastilalla tehdään 
sitä mitä Miia on omaan tuotantoonsa suunnitellut. Tarkoituksena on jalostaa alkuperäisrotuisia 
suomenlampaita ja hyödyntää niitä monipuolisesti. Suoramyytävän lihan lisäksi on tarkoituksena 
markkinoida lampaista saatava erivärinen villa lankoina tai tuotteina sekä muokattuja lampaannahkoja. 
Lisämausteena tuotannossa on maiseman ja arvokkaiden kulttuuriympäristöjen hoito. Lampaatkin ovat 
tutunlaisia, ovathan Miian aloituslampaat täältä kotoisin.  Tästä on hyvä jatkaa kotona omassa lampolassa, 
kun siellä karitsointi alkaa. Ensimmäinen oppimislampolaharjoittelu aloitetaan 22.3.2016, jolloin 
harjoitellaan karitsoinnin toimintamalleja kolme päivää. Loppukesästä on toinen parin päivän jakso, ja 
silloin ovat vuorossa lajittelut, siirrot, punnitukset ja karitsoiden jalostusvalinta. Oppimisen tueksi laaditaan 
harjoitteluohjelma, johon kirjataan keskeisimmät tavoitteet oppimiselle. Harjoittelusta pidetään myös 
päiväkirjaa ja laaditaan raportti. 

 

Katras-hanke kouluttaa, PersonalPaimen sparraa 

Miia Varis on hyvä esimerkki itäsuomalaisista lammastiloista, jotka ovat innostuneet kehittämään 
osaamistaan ja tuotantoaan. Lammastalous on tällä hetkellä ainoa kasvava maatalouden tuotantoala. Uusia 
tiloja tulee mukaan ja vanhat tehostavat toimintaansa. 

Kuluttajat luottavat kotimaisiin tuotantotapoihin ja arvostavat vastuullisesti tuotettua kotimaista lampaan 
ja karitsan lihaa. Lampurit ovat vastaamassa kuluttajien kysyntään, ja viime vuonna saavutettiin 
Valtakunnallisen Lammasstrategian tavoite: Suomessa tuotettiin puolet täällä syödystä karitsanlihasta 
(kotimaisuusaste 51,2%). Lampaanlihan (yli 1v lammas) osalta tavoitetta ei saavutettu (kotimaisuusaste 
10,8%).  

Tuotannon kasvaessa myös vaatimukset kannattavuudelle kovenevat. Isojen katraiden hoito vaatii 
ammattimaista otetta ja vahvaa osaamista. Toiminnan suunnittelun pohjana on oltava asiakkaiden tarve ja 
markkinat, ja silti on huomioitava omat resurssit ja lammastuotannon pohjana kulkevat vahvat arvot 
eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista. On myös tärkeää oppia, kuinka lampaan hoitoa ja ruokintaa sekä 
rehun tuottamista muuttamalla voi vaikuttaa saatuun tuloon.  

Käynnistymässä olevan Katras-hankkeen koulutuksen pääteemoina ovatkin johtaminen, tuotantotalous ja 
yhteistyö. Näitä aiheita opiskellaan pienryhmissä, teemapäivissä ja opintomatkoilla. Lisäksi hankkeen alussa 
selvitetään mukaan lähtevien lammastilojen tärkeimmät koulutus- ja kehittämistarpeet ja tehdään tiloille 
koulutussuunnitelma. Tilat saavat oman alueellisen ”PersonalPaimenen”, joka pitää yhteyttä ja sparraa 
lampureita kohti asetettuja tavoitteita. Katraan toiminta-alueena on Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-
Karjala ja Kainuu. 

 



 

Tarkastaja tulossa – ei hätää, Katras valmentaa 

Hankkeen ensimmäisten infotilaisuuksien aiheeksi on valikoitunut lampaita koskevien täydentävien ehtojen 
ja hyvinvointikorvausten vaatimusten tarkastaminen ja tarkastuskäyntiin valmistautuminen. Tukiin 
vaadittava mittava kirjanpito ja tarkastuksessa vaadittavien dokumenttien sekä olosuhteiden 
arviointikriteerit aiheuttavat ahdistusta lammastiloilla. ELY-keskuksien tarkastajat tulevat koulutuspäiviin 
selvittämään asioita ja opastamaan lammastiloja, jolloin toivottavasti tarkastuskäynnit helpottuvat ja asiat 
ovat järjestyksessä. Samalla henkinen paine tiloilla helpottaa ja voidaan keskittyä oleelliseen: hoitamaan 
lampaita hyvin. Infotilaisuuksissa esitellään totta kai myös Katras-hankeen toimintaa ja otetaan vastaan 
ilmoittautumisia hankkeeseen. 

Lammasinfot järjestetään eri puolilla Itä-Suomea. Ohjelmat löytyvät ProAgrian verkkosivuilta. 

Pohjois-Karjala, Joensuu 23.3.2016 
Etelä-Savo, Juva 29.3.2016 
Pohjois-Savo, Lapinlahti 5.4.2016 
Kainuu, Kajaani 12.4.2016 

 

Lisätietoa lammastaloudesta 

Lammastalouden kehitysnäkymät tutkimuksessa (Suomen Gallup Elintarviketieto OY TNS Heinäkuu 2014, 
job 211002449) arvioitiin karitsanlihan tuotannon kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä ja 
keskikatraskoon kasvavan 54 %.  

Suomalaiset söivät 700 g lampaan ja karitsanlihaa henkeä kohden vuodessa ja viime vuonna tuonti lisääntyi 
hieman, vaikka kulutus kasvoi. Uusi tavoitekin on jo asetettu päivitettyyn Valtakunnalliseen 
Lammasstrategiaan: kilo kotimaista vuoteen 2022 mennessä!  Tavoitteena on myös kannattavuuden selkeä 
parantaminen ja tukiriippuvuuden vähentäminen. On siis tarvettakin tuotannon kehittämiseen.  

Avaintietoa tuotannosta 
- Vuoden 2015 lampaanlihan tuotanto kasvoi +18% ja kulutus+4% ja kulutuksen kotimaisuusaste oli 30%  
- Etelä-Savossa on n. 3400 uuhta (karitsoita tuottavia emolampaita) tiloja 69 
- Pohjois-Savossa n. 2500 uuhta, lammastiloja 80 
- Pohjois-Karjalassa n. 2400 uuhta, lammastiloja 55 
- Kainuussa n. 1600 uuhta, lammastiloja 33 

 

Lisätietoa 

Sari Heltelä, lammastuotannon erityisasiantuntija, Katras –hankevastaava, ProAgria Etelä-Savo 
p. 040 593 7528, sari.heltela@proagria.fi 
proagria.fi/katrashanke 
etela-savo.proagria.fi 

 

Katras-hanketta toteuttavat ProAgria Keskukset Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja 
Kainuussa. Hankkeen päärahoittajat ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Etelä-
Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun ELY-keskukset. Toteutusaika on 1.9.2015- 31.8.2018. 
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