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Ohjelma

9.30 Avaussanat, Laatua lahtivajoihin -kysely, keskeisiä huomioita (Pekka Maijala, Pyhäjärvi-
instituutti

9.50 Kehitysaskeleita lahtivajoissa, ABC-opas (Christoffer Wallgren, Riistakeskus) 

10.10 Lahtivajan vaatimukset, omavalvonta ja rekisteröinti elintarvikehuoneistoksi (Juhani 
Perä-Takala, terveystarkastaja, Porin kaupunki) 

TAUKO 10 min

10.45 Lahtivajat ja metsästysseurojen toiminta (Timo Pietilä, Noormarkun Erämiehet)

11.10 Lahtivajat ja rahoitus (Aapo Kivenmaa, toiminnanjohtaja, Leader Karhuseutu, Ulvila)

11.30 Keskustelua

12.00 Tilaisuus päättyy



Hankkeen tausta ja tavoitteet

 Kiinnostus riistan lihaa kohtaan on suurta ja myös lihaan liittyvää 
kehittämishalukkuutta löytyy metsästysseuroista laajasti. 

 Keskeistä riistan lihan kaupalliselle hyödyntämiselle metsästysseurassa on halukkuus 
toiminnan kehittämiseksi. 

 Ehdoton edellytys on teurastukseen käytettävien tilojen hygieeninen 

taso 

 Valkohäntäpeurojen kaatomäärien kasvaessa monen seuran teurastustilat
riittämättömät tai rakenteeltaan vanhanaikaiset

 Metsästysseuran on mahdollista myydä lahtivajasta lihaa vähittäismyyntiin ja suoraan 
kuluttajalle ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta

 Satakunnan lahtivajoista vain kourallinen elintarvkehuoneisto-statuksen omaavia

lahtivajoja, (Varsinais-Suomessa noin 15)

Hankkeen päätavoite saada lisää ajantasaisia

elintarvikelainsäädännön mukaisia käsittelytiloja Satakuntaan

→ Satakunta samalle viivalle Varsinais-Suomen kanssa

Peuraa / 1000 ha





 49 vastausta, pääosin Satakunnasta ja Pirkanmaalta



Kaupallisuus on osa seuramme toimintaa, 
koska...
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se nähdään hyvänä mahdollisuutena rahoittaa seuran toimintaa.

seuramme haluaa tarjota lähimetsissä kasvanutta riistaa kuluttajille
ja tärkeille sidosrymille.

nykyisillä kaatomäärillä riistalihasta on ylitarjontaa. Jäsenistömme ei
pysty hyödyntämään kaikkea lihaa.

Jokin muu? Mikä?

N= 31 seuraa



Mikäli seuranne ei hyödynnä riistaa kaupallisesti, 
mitkä on keskeisimmät syyt? (valitse enintään 
kolme keskeisintä)
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Kaikki kaadettava riista käytetään seuramme metsästäjien kesken eikä lihaa riitä myyntiin.

Kaupallisuus jakaa mielipiteitä, eikä seurassamme ole päästy yhteisymmärrykseen asiasta.

Maanomistajien kanssa ei ole sovittu asiasta.

Jäsenistössämme ei ole riittävästi aktiiveja, jotka hoitaisivat myyntitoimintaa.

Seurastamme ei löydy riittävästi osaamista hygieeniseen lihankäsittelyyn ja
elintarvikelainsääntöön liittyen.

Seuramme teurastus ja lihankäsittelytilat ovat puutteelliset.

Ostajia / järkevää myyntikanavaa ei löydy.

Riistalihasta saatava hinta ei tyydytä.

Jokin muu? Mikä?



Oletteko tulevaisuudessa (esim. kaatomäärien 
kasvaessa) kiinnostuneita valkohäntäpeuraan 
liittyvästä kaupallisuudesta?
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Investointitarpeita?
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Kyllä, tilat kaipaavat ehdottomasti päivitystä.

En osaa sanoa. Toistaiseksi tilat ovat riittävät, mutta lähivuosina
tarvetta voi ilmetä.

Ei, tilat ovat ajantasalla ja palvelevat seuran toimintaa riittävällä
tasolla.
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Aika on tehnyt tehtävänsä, eivätkä tilat täytä
enää nykyajan vaatimuksia.

Tilat eivät ole kapasiteetiltaan riittävät
nykyisillä kaatomäärillä.

Seura toimii vuokra- tai yhteistiloissa, ja haluaa
investoida omaan lihankäisttely ja

teurastustilaan.

Jokin muu syy? Mikä?

• Hygieenisyys

• Tilan toimimattomuus

• Ei tilaa

• Ei jäähdytyslaitteistoa 



Elintarvikehuoneisto-status lahtivajalle?
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Lahtivajamme on jo ilmoitettu elintarvikehuoneisto

Kyllä. Ilmoitetun elintarvikehuoneiston status kiinnostaa seuraamme.

En osaa sanoa. Seuramme kuulisi asiasta mielellään lisää lahtivaja hankkeen
asiantuntijoilta.

Ei. Seurallamme ei ole tarvetta saada tiloja tasolle, jotka täyttävät ilmoitetun
elintarvikehuoneiston kriteerit.

N: 49



Oletteko törmänneet haasteisiin 
lahtivajainvestointiin liittyen? Mikäli olette niin 
millaisiin?

62%

21%

52%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rittävää rahoitusta investointiin liittyen ei ole löytynyt.

Aktiivisia talkoolaisia ei löydy riittävästi.

Seuran sisällä ei ole päästy yhteisymmärykseen investoinnin
laajuudesta ja tavoitteista?

Jotkin muut haasteet? Milaiset?

N= 43



Hygieniapassikoulutukseen kiinnostus?
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Kyllä Ei N= 47


