
Onko sinulla hoidossa olevia luonnonlaitumia? Oletko kiinnostunut kehittämään ja selvittä-
mään lisää luonnonlaitumien monimuotoisuudesta? Tervetuloa mukaan rakentamaan 
Pirkanmaalle ”lumotilaverkostoa”. Olemme hakemassa aiheen ympärille hanketta 
Pirkanmaan ELY-keskuksesta, maaseuturahastosta. Tavoite on, että keräämme ryhmän tiloja, 
joiden kanssa yhteistyössä saamme kerättyä konkreettista tietoa, millaista monimuotoisuus 
on luonnonlaitumilla. 

Tutkimme ja inventoimme kohteilta alueiden kasvillisuutta, pölyttäjiä ja muita hyönteisiä, linnustoa, 
sieniä sekä maan eloperäisyyttä ja hiilensidontaa. Myös hoidon laadun arviointi kuuluu asiaan. Tämä 
tieto on tärkeää, kun perustellaan alueiden arvoa ja mietitään niiden hoidon järjestelyjä jatkossa. Hy-
vin tärkeää on myös tarjota konkreettisia paikkoja, missä voi tutustua tällaisiin alueisiin ja nähdä vai-
kutukset. Maatalouden ansiosta syntyvä luonnon monimuotoisuus tarvitsee näkyvyyttä ja viestintää.  
Taustana on hyvä muistaa, että ilmastonmuutokseen varautuminen koskee myös luonnon monimuo-
toisuutta ja sen vaalimista. Kaikki perinnebiotoopit arvioitiin uhanalaisiksi Suomen Ympäristökeskuk-
sen laatimassa Suomen luontotyyppien uhanalaisuus kartoituksessa 2018. 

Hyvä pirkanmaalainen 
karjatilallinen, laidunyrittäjä

Haemme seuraavanlaisia kumppaneita:
• olette kiinnostuneita luonnon monimuotoi-

suudesta ja sen edistämisestä maatalouden
keinoin

• tilallanne on hoidettua luonnonlaidunta vä-
hintään kolme hehtaaria ja aluetta laidunnettu
useana vuonna

• olette valmis ottamaan vastaan alan tutkijoita
inventoimaan ja tutkimaan luonnonlaitumia

• olette valmis kehittämään hankkeen avulla
yrityksellenne palveluita, jotka hyödyntä-
vät luonnonlaitumia ja niihin liittyvää tietoa
(esim. ohjattuja retkiä, reittejä, tapahtumia)

Haemme hankkeeseen mukaan 5-8 karjatilaa Pirkanmaalta. Hanketta haetaan kolmelle vuodelle. 
Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimii ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN Maisemapalvelut. 
Kiitos, jos voisitte mahdollisimman pian vastata oletteko kiinnostuneita yhteistyöstä, mielellään 
16.2.2019 mennessä. Olemme jättämässä hakemuksen helmikuun aikana ja toiminta riippuu tietenkin 
siitä, saammeko työlle rahoituksen. Kerromme mielellämme lisätietoja.
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Hankkeessa tarjoamme:
• teemme hankkeen kautta inventoinnit ja hoi-

don laadun seurannan
• teemme yritystoimintaanne sopivan palvelu-

muotoilun ja tuotekehityksen
• järjestämme pilottitoimintana tuotteiden/pal-

veluiden testausta
• järjestämme verkostotapahtumia ja opintoret-

kiä sekä yhden räätälöidyn ulkomaan opinto-
matkan

• tilakohtaiset kustannukset tulevat pysymään
maltillisina, koska tilalta odotetaan omaeh-
toista panostusta
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