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Arkeologiset löydökset 
osoittavat, että eurooppalaiset 
alkoivat kasvattaa 
kotieläiminään ensin lampaita, 
sitten vuohia
n. 11 000 vuotta sitten. 



Vuohet ja lampaat olivat tärkeä 
osa antiikin ajan 
maanviljelyskulttuuria.

Maito ja villa antoivat uusia 
mahdollisuuksia lisätä omaa ja 
lähipiirin hyvinvointia. 



Varhaisen keskiajan 
Englannissa (500–1000 jKr.) 
tärkein lampaista saatu tuote 
oli aluksi maito. Villa, liha ja 
lanta olivat sivutuotteita. 
Villasta tuli päätuote 1100-
luvulla maidon jäädessä 
sivurooliin.

Villan voittokulkua kesti 1700-
luvulle saakka, jolloin 
voimakas kaupungistuminen 
avasi uudet markkinat 
lampaanlihalle.



Koko keskiajan britit ja 
espanjalaiset kilvoittelivat 
villan ja kutomisen 
herruudesta.

16oo-luvun puolivälissä yli 
puolet Englannin 
ulkomaankaupasta oli 
villakauppaa.

Espanjalaiset rahoittivat 
villakankaiden myynnillä 
löytöretkiään. 



Teollistuminen antoi vauhtia 
kankaiden ja vaatteiden 
valmistukseen ja villan kysyntä 
kasvoi moninkertaiseksi.

Alkutuotannossa tämä aiheutti 
paineen löytää uusilla 
laidunmaita.

Nämä löytyivät lopulta kaukaa 
Australiasta ja eteläisestä 
Afrikasta.



Tällä hetkellä maailmassa on 
miljardi lammasta, näistä
Suomessa n. 100 000.
(uuhia on 75 000, kasvavien 
karitsoiden määrä vaihtelee)

Valtarotu on suomenlammas, 

mutta meiltä löytyy myös 

kainuunharmas, texel, oxford

down, rygja, dorset, 

ahvenanmaanlammas, 

ruotsalainen turkislammas, 

itäfriisiläinen maitolammas, 

suffolk, dorper ja monenmoisia 

risteytyksiä 



Lihan tuotanto ja 
kysyntä Suomessa

Vuonna 2016 lampaan lihaa 

tuotettiin 1 300 000 kg, josta 

1 000 000 kg alle vuoden 

ikäisistä ja 300 000 kg 

täysikasvuisista eläimistä. 

Lampaanlihan 

kokonaiskysyntä oli 3,7 milj.kg.



Villan tuotanto ja kysyntä 
Suomessa

Lampaista keritään vuodessa 

arviolta 300 000 kg villaa, 

josta jatkojalostukseen, 

kehräämöihin tai 

huovutukseen, toimitetaan 

enintään kolmannes. 



Lampaan taljat ja nahka

Valtaosa teurastamolle 

päätyneiden lampaiden 

nahkoista myydään ulkomaille, 

usein Kiinaan 

jatkojalostettaviksi. Suolattu 

vuota voidaan muokkauttaa 

myös kotimaan muokkamoilla.

Nahkan käsittelyä opastetaan 

erilaisilla kursseilla ympäri 

Suomen.



Maito

Lampaanmaito on Suomessa 

erittäin harvinainen tuote.    

Sen tuotteistaminen vaatii 

paljon kärsivällisyyttä. 



Lampaat hoitotehtävissä 

Lampaalle sopivia töitä ovat          

kivikkoisen maaston 

perkaaminen, peittyneen 

järvimaiseman avaaminen, 

pensastumisen torjuminen, 

villinä rehottavan takamaan 

tasoittaminen tai 

ruohonleikkurille liian suuren 

pihamaan putsaaminen. 

Lampaita käytetään myös         

paimenkoiran opetusryhmänä, 

kesävieraiden ilona ja Green 

care –tilojen tuotantoeläiminä. 



Lampaat tutkimuskohteina

■ https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/vuon

na_1997_kohistiin_kloonilammas_dollysta

■ https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mt

t/hankkeet/somics

■ http://lammasyhdistys.fi/wp-

content/uploads/2016/03/villamoniste.pd

f

■ https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ma

atalous/artikkeli-1.268105

■ https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/01/

nukuttaako-lampaiden-laskeminen-testaa-

tietosi-unimyyteista
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Lampaat inspiraation lähteenä 

Catacombe di Priscilla, Rome



Lampaat inspiraation lähteenä

Pablo Picasso: le printemps



Lampaat inspiraation lähteenä 

Leonie Swann:                      

Murha laitumella



Lampaat inspiraation lähteenä

https://www.youtube.com/watch?v=xWYUlUC7

AY0

https://www.youtube.com/watch?v=ppQe_b_P

ABI

Toivo Kuula: Lampaanpolska

https://www.youtube.com/watch?v=xWYUlUC7AY0
https://www.youtube.com/watch?v=ppQe_b_PABI


Lampaat inspiraation lähteenä

Shaun the Sheep


