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WWF haluaa markkinoille lisää luonnonlaitumilla kasvaneiden lehmien ja lampaiden lihaa.
Kuluttajakin kaipaa eettisempiä, ympäristöystävällisempiä ja laadukkaampia vaihtoehtoja.

Niittyliha olisi hyväksi eläimille,
luonnolle, ihmisille ja ilmastolle

LUONNONLAIDUNLIHAN (NAUTA)
KRITEEREJÄ RUOTSISSA

Puolet �� laidunalasta on oltava luonnonlaidunta.
Heinä- �� ja kesantopellot eivät kelpaa määritel-

mään, mutta EU-kriteerien mukaista ympäristö-
tukea saava laidun täyttää sen automaattisesti.

Luonnonlaitumella �� ei saa käyttää kemiallisia 
torjunta-aineita, eikä aluetta saa lannoittaa, kalkita 
eikä keinokastella. 

Myöskään �� kiviä tai maa-ainesta ei saa poistaa.
Laitumille �� on tehtävä hoitosuunnitelma.
Laidunkaudella �� lisäruokintaa saa olla korkein-

taan kahden viikon ajan.
Laidunkauden �� ulkopuolella vähintään 60�% 

rehusta on oltava kuiturehua.
Myyntiin �� tulevan lihan on oltava marmoroitu-

nutta (vähintään 2�% lihasrasvaa), ja mureutettu 
vähintään kaksi viikkoa.
Lähde: WWF Ruotsi

RAUMA
LÄNSI-SUOMI

WWF ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
aloittivat tammikuussa luonnonlaidunten lisää-
miseen tähtäävän hankkeen osana Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa.

Vuoteen 2015 kestävä hanke keskittyy puustoi-
siin perinneympäristöihin, eli metsälaitumiin, ha-
kamaihin ja lehdesniittyihin. 

– Tavoitteenamme on palauttaa perinteisiä kult-
tuuri- ja maisema-arvoja sekä parantaa ympäris-
tön tilaa ja viihtyisyyttä, kertoo metsäneuvonnan 
asiantuntija Airi Matila Tapiosta.

 Käytännössä tämä tehdään tiedon ja yhteistyön 
avulla. Tavoitteena on saattaa maan ja eläinten 
omistajat yhteen.

Hanke lupaa neuvoja myös luonnonlaitumien 
hoitoon. Talkooleirejäkin on luvassa.

Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta etsitään 
parhaillaan myös mallikohdetta, jossa metsälai-
duntamista voidaan esitellä käytännössä.

Hanketahot muistuttavat, että perinneympäris-
tön perustamiseen voi hakea ei-tuotannollista in-
vestointitukea ja hoitoon maatalouden ympäristö-
tuen erityistukea. 

Maanomistajan ohella tukea voivat hakea rekis-
teröityneet yhdistykset. Hakuaika on keväällä.

Lounais-Suomessa 
alkoi laidunhanke

RAUMA/HELSINKI
JAMI JOKINEN, LÄNSI-SUOMI

S
iitä on yllättävän vähän 
aikaa, kun metsissä ja 
rantaniityillä laiduntavat 
lehmät ja lampaat olivat 
ihan tavallinen näky.

Vielä 1960-luvulla Suomessa oli 
esimerkiksi yli miljoona hehtaaria 
metsälaitumia. Karjan siirryttyä 
pelloille ja sisätiloihin määrä on 
enää joitakin tuhansia.

Rantaniitytkin puskevat enim-
mäkseen ruokoa ja Selkämeren lai-
dunsaaret katajaa. 

Kehityksen kääntäminen oli-
si hyväksi maisemalle ja luonnon 
monimuotoisuudelle, mutta myös 
ihmisten terveydelle, eläinten hy-
vinvoinnille ja ilmastolle, sanoo 
ympäristöjärjestö WWF.

Se haluaa lisätä luonnonlaidun- 
eli niittylihan tuotantoa Suomessa 
selvästi nykyisestä.

Luonnon monimuotoisuus
hiipui laiduntamisen mukana
Tuoreimman valtakunnallisen ”pu-
naisen kirjan” mukaan perinne-
ympäristöissä elää 214 tunnettua, 
uhanalaista lajia. 

– Niiden suojelu edellyttää hoito-
toimien aloittamista monilla uusilla 
kohteilla, painottaa WWF Suomen 
metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Harvinaiseksi on käynyt myös ri-
kas maaseutumaisema. 

Toisaalta lihantuotannossa eläin-
ten mahdollisimman lajityypillinen 
elämä on välillä kyseenalainen.

– Ruuan alkuperä ja sen ympäris-
tö- ja ilmastovaikutukset ovat nyt 
kuluttajien kiinnostuksen kohteena. 
Luonnonlaidunlihalla on mahdolli-
suus edistää näitä asioita.

– Luonnonlaitumilla ei esimer-
kiksi käytetä keinolannoitteita, joi-
den tuottaminen on suuri kasvihuo-
nekaasujen päästölähde.

Nyt WWF haluaa koota eri tahois-
ta koostuvan työryhmän pohtimaan 
Suomen oloihin sopivia luonnonlai-
dunlihan määritelmiä.

– Lähtökohtana ovat ympäristön 
kannalta kestävä ja eettinen lihan-
tuotanto, laadukas liha ja monimuo-
toisuushyödyt perinneympäristöjen 
eliölajeille.  Esikuvana toimii Ruot-
sin malli, Kunttu kertoo.

”Lihantarjontaan 
kaivataan vaihtoehtoja”
Aika saattaisi olla kypsä luonnon-

laidunlihan menestykselle, sillä 
lähiruoka ja ympäristöeettiset ky-
symykset ovat yhä vahvemmin  mu-
kana kuluttajien kauppalistalla.

Sisällöllä ja taustalla on väliä, va-
kuuttaa Tero Suhonen raumalai-
sesta Ruokapuoti Lumosta.

– Vaihtoehtoja tehotuotetulle li-
halle kaivataan, hän sanoo.

– Teollisilla marinadeilla kylläs-

tettyjä mössöjä on kauppojen hyllyt 
väärällään. Aidon makuiset, laaduk-
kaat tuotteet kiinnostavat osaa ku-
luttajista yhä enenevässä määrin.

Ja maussa todella on hänen mie-
lestään eroa jo luomu- ja tavan-
omaisen tuotannon välillä.

– Luonnonlaitumella kasvaneen 
lihan maussa voi puolestaan olla 
eroa jopa luomutuotettuun verrat-

tuna. Pitäisi päästä maistamaan...
Lihan tarkka alkuperä ja kasva-

tustapa pitäisi Suhosen mielestä ol-
la nykyistä selkeämmin näkyvissä 
tuotantotavasta ja myyntipaikasta 
riippumatta. 

Sitä kaipaavat myös asiakkaat.
–  Näin tuotteilla on ikään kuin 

kasvot, Suhonen sanoo.
Luotettavasti valvottu niittyliha-

sertifi kaatti olisi myyjälle ja kulutta-
jalle helppo tapa varmistua tuotteen 
alkuperästä ja tuotantotavasta.

Ainakaan heti WWF:n mielessä 
ei kuitenkaan siinnä suomalainen 
niittyliha-sertifi kaatti.

Mutta ennen pitkää jokin koti-
mainen organisaatio voi ottaa työn 
alle myös sen. 

Syö vähemmän,
mutta parempaa
Suhonen muistuttaa, että erikoisli-
han hinnan vuoksi siitä tulee hel-
posti juhlaruokaa, eikä haastajaa 
arkikäytön massatuotteille.

Myös WWF tunnistaa ongelman. 
Se tarjoaa ratkaisuksi pientä muu-
tosta ruokavalioon.

– Haluamme edistää sanomaa 
”syö vähemmän, mutta parempaa 
lihaa”, Panu Kunttu sanoo. 

–Luonnonlaidunliha olisi lisä tä-
hän paremman lihan valikoimaan.

Saisiko olla Selkämeren
saaristolammasta?
Parhaimmillaan niittylihaan voi-
daan siis yhdistää kulttuuri- ja ym-
päristöhyödyt, elinkeinojen kan-
nattavuus sekä kuluttajien terveys 
ja nautinto.

Todellista eettistä superruokaa 
saadaan, kun mukaan otetaan vielä 
maatiaisrotujen kuten kyytön  säi-
lyttäminen.  

Ja kaikki tämä vielä paikallisia 
elinkeinonharjoittajia suosien.

Vai miltä kuulostaisi esimerkiksi 
vanhojen ranta- ja metsälaitumien 
kasveja nauttinut ”Selkämeren saa-
ristolammas”?

– Vallan mainiolta, Suhonen ma-
kustelee.

Jari Luukkonen/WWF

LS-arkisto/Juha Sinisalo

RAUMA
LÄNSI-SUOMI

Teollisen rehun raaka-aineina 
ovat muun muassa viljat, rypsi ja 
ulkomainen soija, panimomäski ja 
muut elintarviketeollisuuden sivu-
jakeet.

Vaikka heinäpellolla laiduntavat 

eläimet näyttävät idyllisiltä, nekin 
rouskuttavat suurimmaksi osaksi 
vain paria kasvilajia.

Luonnonlaitumella ruokavalio 
koostuu sen sijaan hyvin monipuo-
lisesta lajistosta, jossa on mukana 
niin terveyttä edistäviä kuin makua 
parantaviakin kasveja. Se näkyy ja 
tuntuu vielä teurastuksen jälkeen.

Ruotsin maatalousyliopiston tut-
kimusten mukaan esimerkiksi niit-
tynaudanlihan omega-3-pitoisuus 
on huomattavasti korkeampi kuin 
teollisella rehulla kasvaneen.

Hitaan kasvun ansiosta luonnon-
laidunliha on marmoroitunutta, 
mikä tekee siitä monien mielestä 
erittäin mehukasta ja maukasta.

Niittykasvit lisäävät lihan omega-3-pitoisuutta

Moni metsänomistaja muistaa vielä ajan, kun 
 laiduneläimet olivat metsissä tavallinen näky.

Lähde täydenkuun
susi- ja pöllöhiihdolle
EURA Loppuviikolla on mahdollisuus päästä kokemaan Lou-
nais-Suomen oloissa ainutlaatuista erämaatunnelmaa.

Ala-Satakunnan ympäristöseura järjestää hiihtoretken Vas-
kijärven luonnonpuistoon. Erityisen reissusta tekee se, että 
matkaa tehdään täydenkuun aikaan iltamyöhällä.

– Hiihdellään verkkaisesti välillä pysähdellen ja kuunnellen. 
Pöllöjä ja ehkä suden ulvontaakin voi kuulua, yhdistys vinkkaa.

Retki järjestetään perjantaina 9.3. Kimppakyytilähtö on 
Euran linja-autoasemalta kello 18, Säkylän asemalta noin kello 
18.20 ja Yläneen Teboililta kello 18.20.

Paluu on kutakuinkin puoliltaöin.

Hiihtovarusteiden ja lämpimien vaatteiden ohella otsalamp-
pu on hyvä olla mukana. Nuotiomakkarat tarjoaa yhdistys, 
muuten matkassa ollaan omin eväin.

Sää saattaa aiheuttaa muutoksia. Lisätietoja antavat Erkki 
Jaakohuhta (0500 125 215) ja Seppo Varjonen (050 560 7357).

 Ruotsissa ollaan jo pitkällä
RAUMA/TUKHOLMA
LÄNSI-SUOMI

Ruotsissa luonnonlaidunlihan 
tunnettuus on jo huomattavan 
pitkällä, eikä kyse ole vain vaih-
toehtomyymälöistä.

Muun muassa maan suurimpiin 
päivittäistavaraketjuihin kuuluval-
la ICA:lla on oma, WWF:n kritee-
rejä noudattava ”Naturbetesskött”-
tuotemerkkinsä. 

Valikoima kattaa oikeastaan 
kaiken, mitä naudanlihasta voi 
tarjota – lehtipihveistä sisäpais-

tiin ja jauhelihaan.
Luonnonlaidunlihaa myydään 

sata tonnia vuodessa, mikä jätti-
ketjun lihanmyynnin kokonaisuu-
desta on tietysti vielä vähän.

– Kaikki menee, mitä otamme 
sisään, sanoo lehdistöpäällikkö 
Staffan Ekengren.

Kruunuja miettivälle kuluttajal-
le valinta on yllättävän helppoa.

– Myymälät päättävät hinnoit-
telusta itsenäisesti, mutta tavan-
omaisesti tuotettuun valikoimaan 
verrattuna hintaero on noin kym-
menen prosenttia.

Jami Jokinen

Vasaraisilla kyyttöjä kasvattavan Sari Engrenin karja laiduntaa osittain luonnonlaitumilla. Ensi kesänä eläimet 
pääsevät luonnonhoitotöihin, kun ne lähtevät laidunkaudeksi Omenapuumaan luonnonsuojelualueelle.

Rannikolla karja on laiduntanut perinteisesti 
rantaniityillä ja saarilla.


