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VARMISTA, että ostaja on tietoinen, mihin hän on ryhtymäs-
sä. Hänen tulisi olla perehtynyt lampaiden käyttäytymiseen, 
hoitoon, ravitsemustarpeisiin sekä pitopaikan vaatimuksiin. 
Omistaja on vastuussa eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista 
koko niiden eliniän. Tämä on lampurin syytä huomioida myös 
silloin, kun lampaita vuokrataan ilman, että omistajuus vaihtuu.

SELVITÄ, että ostaja tuntee lampaita koskevat eläinsuojelu-
säädökset ja tuleva pitopaikka täyttää säädösten vaatimukset. 
Lampaiden on päästävä laitumella säänsuojaan, joka on joko 
rakennettu tai esimerkiksi puuston muodostama. Lampailla 
on myös oltava koko ajan puhdasta vettä vapaasti saatavilla 
ja eläinten kunto on tarkastettava vähintään kerran vuorokau-
dessa. Myös aitojen on oltava lampaille soveltuvia ja turvalli-
sia. Ravintoa tulee olla riittävästi koko pitoajaksi.

MYY TAI VUOKRAA aina useampi kuin yksi eläin, vähintään 
kolme, jos ostajalla ei ennestään ole lampaita. Lammas on 
laumaeläin, eikä sitä ole suositeltavaa pitää yksin.

SOVI HINNASTA. Eläimillä tulisi aina olla sellainen hinta, että 
niiden ottaminen vaatii jonkinlaista harkintaa. Muistuta ostajaa 
myös siitä, että eläinten pidosta aiheutuu aina joitain kuluja. 
Lisäksi on pystyttävä varautumaan mahdollisiin äkillisiin me-
noihin esim. eläimen sairastuessa. Asennoidu niin, että olet 
ostajan tavoitettavissa neuvoja, apua ja henkistä tukea varten 
myös kaupanteon jälkeen.

VARMISTA, että ostaja on rekisteröitynyt lampaan pitäjäksi 
kuntansa maaseututoimeen.

Mitä vastata kesälampaiden kysyjille?
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Teksti Marjo Simpanen

Kevät tuo maalarin, muurarin ja paljon muuta, mutta myös kesälampaan kyselijät.  
Mitä lampurin pitäisi ottaa huomioon myydessään tai vuokratessaan lampaita kesäksi? Ku
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Jos lampaat ovat menossa asemakaava-alueelle, MUISTUTA 
OSTAJAA, että hänen on otettava yhteyttä kuntansa tervey-
densuojeluviranomaiseen ja tarvittaessa rakennusvalvontaan.

KERRO OSTAJALLE, että hänen on noudatettava lampaiden 
rekisteröintiin liittyviä määräyksiä. Pidä samalla huoli, että 
myös itse noudatat niitä. Muista tehdä tarvittavat ilmoitukset!

MUISTUTA OSTAJAA, että hänen on eläinten terveydestä 
huolehtimisen lisäksi huolehdittava eläintautien vastustami-
sesta. Varmista myös itse, että myymäsi lampaat ovat terveitä.

KERRO OSTAJALLE, että hänen on pidettävä kirjaa eläinten 
lukumäärästä ja niille annetuista lääkkeistä.

Syksy tulee väistämättä. Jos olet myymässä lampaat, KEHOTA 
OSTAJAA TUTUSTUMAAN teurastus- ja lopetusohjeisiin. Jos 
eläin halutaan saada teurastamoon, on rekisteritietojen oltava 
kaikilta osin kunnossa ja tarvittavien merkkien korvissa. Kerro 
kuitenkin, että teurastamo tai teurasvälittäjä ei luultavasti ole 
kiinnostunut hakemaan muutamaa lammasta kuormaansa. Jos 
ostaja aikoo kuljettaa lampaita itse, on oltava selvillä eläinkul-
jetuksiin liittyvistä määräyksistä. Ostajan on syytä myös selvit-
tää, miten kuolleen tai lopetetun lampaan voi hävittää hänen 
kuntansa alueella. Muistuta vielä kerran rekisteröintiin liitty-
vistä määräyksistä myös poistojen osalta.

Kun lampaiden elinolosuhteisiin sekä viranomaisvaatimuksiin 
liittyvät asiat ovat ajoissa selvillä, on helppo siirtyä toimivaan 
käytäntöön. Asiallisissa olosuhteissa hyvin hoidetut kesälam-
paat tuovat paljon iloa ympäristölleen ja ovat erinomaista pr:ää 
koko lammassektorille.
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Tilamme toiminta alkoi kolmesta kesälam-
paasta seitsemän vuotta sitten. Isäntä on 
usein todennut, että jos joku olisi silloin ta-
junnut vuokrata meille lampaita, emme olisi 
tässä jamassa nyt. Kasvatamme viidenkym-
menen uuhen voimin rygja-, suomenlam-
mas- sekä kainuunharmasristeytyksiä Petä-
jävedellä. Osa uuhista on päätynyt meille 
ilman rotutietoja, mutta toiminnan alettua 
harrastuksesta, ei optimaalinen lihatuotto 
ole ollutkaan liiketoiminnan perusta. Kai-
ken tuottamamme lihan myymme suoraan. 
Muu tulo muodostuu lankojen, taljojen, 
tapahtumien, jälleenmyynnin sekä vuok-
ralampaiden iloisesta sotkusta.

Parina ensimmäisenä vuonna yllätti, 
miten paljon saimme syksyisin puheluita 
kesälampureilta, jotka olisivat lahjoittaneet 
meille “luomueläimensä”. Kyllästyin selit-
tämään, mitä on luomu, miksi teurastamot 
eivät ole innostuneita hakemaan 18 kiloa 
painavia karitsoja kolmensadan kilomet-

rin päästä tai mistä löytyisi teurastaja, joka 
tulisi kotiin, kun “kyllä toi naapurin Pena 
lupasi ne lihat ottaa”.

Päätimme aloittaa hyvin tuotteistaen 
kesälampaiden vuokraustoiminnan. Jos 
joku haluaa aloittaa lampaidenpidon, suo-
sittelen aina hankkimaan hyviä jalostuseläi-
miä. Niin usein se hinku omista karitsoista 
kuitenkin tulee. Sitä ensimmäistä karitsoin-
tia helpottaa, että uuhet ovat rakenteeltaan 
ja yleiskunnoltaan ok. Jos kuitenkin arvelut-
taa, on vuokraaminen hyvä turvallinen tapa 
kokeilla lampaiden pitoa, kun pelisäännöt 
on sovittu tarkkaan. Meidän sopimuksessa 
on muun muassa mainittu, että vastaamme 
eläimen sairaanhoitokuluista, mikäli asia-
kas on hoitanut eläintä ohjeistamallamme 
tavalla. Teemme pistotarkastuksia pitkin 
kesää ja käymme muutenkin hoitamassa 
eläimiämme vuokralaisten mailla. Näin 
ehkäistään tehokkaasti ongelmia. Tutuista 
eläimistä näemme, onko ongelmia mah-

dollisesti tulossa.
Yksi tärkeimmistä ohjeista vuokraajille 

on, että pitää soittaa meille liiankin helposti. 
Jos vähänkään epäilyttää. Vuokrahinta on 
kallis, mutta siihen sisältyy 24/7 puhelin-
päivystys. Näin jo maksettua vuokraa tulee 
hyödynnettyä myös neuvontapuhelimena. 
Pysyy kesälampurin ja kesälampaan kun-
to kohdallaan. Kesälammastelunhan pitäisi 
olla mukavaa hommaa molemmille.

Olemme saaneet joka vuosi erityistä 
kiitosta vastuullisesta toiminnasta, ja koen, 
että palvelulle on tarvetta. Lammas on mu-
kava laiduneläin, kun sen perusterveyden 
ylläpito on koko ajan ammattilaisen käsissä. 
Näin saadaan laidunnuksesta paras hyöty 
myös vuokraajalle, kun laitumen toimen-
piteet suunnitellaan yhdessä ja eläinmää-
rä mitoitetaan erityisvaatimusten mukaan.
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