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Miksi laiduntaa?
Laiduntavat lehmät kuuluvat suomalaiseen kesämaisemaan. Ne luovat posi-
�ivista mielikuvaa eläinten hyvinvoinnista ja tuotannon ee�syydestä, jotka 
ovat enenevissä määrin kulu�ajien ostopäätöksiin vaiku�avia arvoja.

Nykyaikaisissa ilmastoiduissa navetoissa päästään usein lähelle laitumen vii�ä 
vapau�a (Farm Animal Welfare Council, Iso-Britannia). Hyvissäkin tuotanto-
olosuhteissa naudoille voi tarjota valinnanvapauden navetan ja ulkoilman 
välillä kesän vaihtuvissa sääolosuhteissa. Oikein järjeste�ynä se ei ole työ-
lästä eikä hankalaa. Sen toteutustapa on aina �lakohtaista.

Onnistunees� toteute�u laiduntaminen ja jaloi�elu parantaa monella tavalla 
nautojen hyvinvoin�a ja tervey�ä.

Tämä opas on luotu avuksi hyvien käytänteiden ja vaihtoehtojen vertailuun, 
mikäli jo toteutat tai vasta suunni�elet nautojen jaloi�elua tai laidunta-
mista.
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Laiduntamisen hyödyt
Laitumella nauta voi toteu�aa luontaista käy�äytymistään, syödä ja maata yhtä aikaa ja vie�ää noin puolet vuorokau-
desta syöden. 
Laitumella naudoille tyypillinen ja tärkeä laumahierarkia toteutuu stressi�ömämmin kuin navetassa. Alempiarvoisen on 
helpompi väistää hierarkiassa korkeammalla olevaa ja lehmän kokema stressi vähenee, mikä puolestaan parantaa leh-
mien vastustuskykyä taudinaiheu�ajia vastaan. 
Pitävä ja pehmeä alusta helpo�aa ylösnousua ja makuulle menoa. Luonnollinen makuuasento pehmeällä alustalla lisää 
makuuaikaa, joka puolestaan lisää maidontuotantoa. Vaiva�omas� sujuva kävely kannustaa liikkumaan ja lihaskunto 
kehi�yy. 
Terveet sorkat, ennen laidunkau�a tehtävä sorkkahoito ja sorkkien kunnon säännöllinen seuraaminen tukevat laidun-
nuksen ja jaloi�elun onnistumista. Laitumella sonta ja virtsa eivät ärsytä sorkka-alueen ihoa ja sorkat pysyvät helpommin 
puhtaina kuin navetassa eivätkä hai�ana ole nave�ailman la�an rajassa olevat haitalliset, sorkka-ainesta heikentävät 
kaasut. Kuivissa ja puhtaissa sorkissa sorkkasairauksissa esiintyvien bakteerien elinolosuhteet heikkenevät. Laiduntami-
nen ja jaloi�elu korjaavat talven aikana mahdollises� syntyneitä vaurioita kintereissä ja polvissa. Toimiva jaloi�elutarha 
mahdollistaa ulkoilun talvella ja lumi puhdistaa ja viilentää sorkkia parantaen sorkkatervey�ä.
Kulkurei�en pehmeä, kivetön ja kuiva pohjamateriaali estää sorkkavaurioiden syntymistä. Selkeät ja väljät kulkuväylät 
tekevät siirtymisistä turvallisia ihmisille ja eläimille. Nautojen normaalin käy�äytymisen �edostaminen ja sen hyödyntä-
minen helpo�aa laiduntavien ja jaloi�elevien eläinten käsi�elyä ja riski�lanteiden ennakoin�a.
Pitävä alusta laitumella sorkkien alla tekee lehmien kiimakäy�äytymisen näkyvämmäksi ja kiimat helpommin havai�a-
viksi. Sisä�loja suurempi valonmäärä ulkona vaiku�aa lehmien hormonitoiminnan säätelyyn, millä on myös posi�ivinen 
vaikutus hedelmällisyyteen.
Laidunnus lisää tutkitus� luonnon monimuotoisuu�a. Lantaläjät ja laitumien keskellä tai reunoilla olevat puuryhmät 
ja kumpareet kiviraunioineen edistävät eri hyönteis- ja kasvilajien kirjoa. Puuryhmät antavat lehmille suojaa auringon 
paahteelta ja sateelta.
Laiduntaa voi koko karjaa, osaa karjasta, kokoaikaises� tai osa-aikaises�. Jos lypsävien laiduntaminen ei onnistu, voi lai-
duntaa umpilehmiä tai hiehoja. Nuorena laiduntamisen oppineita on helpompi laiduntaa myöhemminkin. Hiehojen lai-
duntamiseen voi käy�ää alueita, joilta on vaikea korjata muuta satoa kanna�avas�. Omat laiduntamiseen soveltuvat 
alueet kanna�aa inventoida luonnon monimuotoisuudenkin näkökulmasta.

Laidun on erinomaista rehua
Hyvin viljelty laidun on ravintoarvoiltaan eri�äin hyvää ja lypsä�ävää rehua lehmälle. Tavoi�eenmukainen laidunnurmi 
lypsylehmille vastaa rehuarvoiltaan hyvin sulavaa säilörehua eli nurmen D-arvo on yli 700 g/kg ka. Tavoiteltu satotaso 
hieman alle polvenkorkuisessa kasvustossa on 2000–3000 kuiva-ainekiloa hehtaarilta. Nurmen korkeus ja �heys vaikut-
tavat lehmien syömään kuiva-ainemäärään. Tiheässä kasvustossa lehmät saavat syötyä nurmea nopeammin, mikä vai-
ku�aa laidunnusaikaan. Lehmä aloi�aa syömisen sulavimmista ylälehdistä, jonka jälkeen se syö mai�avimmat kohdat 
noin 10 cm korkeuteen.
Laidunrehun täydentäminen väkirehuilla on suunniteltava kesän kasvuolosuhteet ja taloudellisuus huomioiden, jo�a lai-
dunrehun syön� ja maitomäärä saadaan pysymään halutulla tasolla. Kivennäisruokintaan, varsinkin magnesiumin ja nat-
riumin rii�ävyyteen, tulee kiinni�ää erityistä huomiota.
Vihreässä laidunruohossa on paljon vitamiineja. Alku- ja keskikesän laidunruohossa on runsaas� A- ja E-vitamiineja. Lai-
duntavilla lehmillä D-vitamiinia synte�soituu suoraan iholla auringonvalon vaikutuksesta elimistön tarpeisiin.
Siirtoruokintaa tarvitaan keväällä ennen laitumien kunnollista kasvua ja syksyllä laitumen rehuarvon alkaessa heikentyä. 
Laitumen energiapitoisuus ja valkuaisen määrä heikkenevät syksyä kohden, mu�a maitomäärät eivät notkahda, kun siir-
toruokinta aloitetaan rii�ävän ajoissa. Keväällä siirtoruokinnan avulla laidunnuksen pääsee aloi�amaan jo nurmen kas-
vun ollessa vasta alussa.
Jos laidunta täydennetään säilörehulla navetassa, on säilörehun oltava sekä ruokinnalliselta e�ä säilönnälliseltä laadul-
taan hyvää. Erityisen tärkeää tämä on vastapoikineiden herumisen kannalta.
Lehmä tarvitsee rii�äväs� kuitua myös laidunkaudella, jo�a vältytään happamalta pötsiltä ja matalilta maidon rasvapi-
toisuuksilta.
Laidunrehu on tuotantokustannuksiltaan edullisempaa kuin säilörehu. Lehmä korjaa rehun itse, jolloin osa korjuu-, säi-
löntä- ja työkustannuksesta jää pois. Myös osa lannasta jää laitumelle. Lisäksi laitumen vaa�ma väkirehutäydennys on 
yleensä pienempi kuin säilörehun. 
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Hyvä ennakkosuunnittelu tuo vaivattomuutta
Laiduntaminen tai jaloi�elu on helpoin toteu�aa, jos ne on huomioitu jo navetan suunni�elu- ja rakennusvaiheessa. 
Automaa�lypsy ei ole este laiduntamiselle, mistä löytyy esimerkkejä etenkin maailmalta. Esimerkiksi Ruotsissa kaikkien 
�lojen on nave�a- ja lypsytyypistä riippuma�a laidunne�ava lehmiä.

Jos tuotantorakennuksen väli�ömässä läheisyydessä on pel-
toa, on laiduntaminen ja jaloi�elu mahdollista ja kannate�a-
vaa myös automaa�sessa lypsyjärjestelmässä. Pääsy laitumelle 
voi olla vapaa tai ohja�u älypor�n kau�a. Nave�aan ja lypset-
täväksi houku�elevat raikas juomavesi, mai�ava rehu ruokinta-
pöydällä, mieleinen väkirehu robo�ssa ja kioskissa sekä mukava 
parsi ja viileä nave�ailma. Rii�ävä vapaa kapasitee� robo�lla 
turvaa maitomäärien mukaiset lypsykäynnit.
Onnistunut laidunruokinta vaa�i hyvän ennakkosuunni�elun, 
vaiva�oman toteutustavan sekä ruokinnan onnistumisen ja lai-
tumen kasvun seurantaa koko laidunkauden. Suunni�elua voi 
tehdä myös kartalla ja aitausta sesonkien ulkopuolella, jo�a 
kevä�yöt eivät viivästytä tai estä laiduntamisen aloi�amista.
Ruuskala ranchilla ja Niskasen �lalla on yhdiste�y onnistunees� 
automaa�lypsy ja laidunnus. Voit tutustua �lojen laidunnus-
järjestelyihin seuraavien videoiden kau�a.
Ruuskala ranchin 120 lehmää terapialaitumella:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=0kdJ8ZW0nkc   

 
Niskasten lehmät kulkevat robo�lta laitumelle  ja takaisin:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=CIRaH31ryVc   

 

Laidunten suunnittelu ja vaihtoehdot
Laidunnuksen suunni�elu perustuu eläinmääriin, -ryhmiin ja käyte�ävissä olevaan laidunalaan. Laidunnusryhmiä voivat 
olla esimerkiksi lypsävät lehmät, umpilehmät ja �ineet hiehot sekä nuoremmat hiehot. Ryhmiä voidaan jakaa pienem-
piin ja laiduntaa niitä osa-aikaises� tai kokoaikaises� tarpeen mukaan. Eri ryhmillä voi olla omat laidunalueet tai toteut-
taa kaksoislaidunnuksena, jossa paras kasvusto syötetään lypsäville ja niitä seuraavat umpilehmät, joiden energian- ja 
valkuaisen tarve on pienempi.
Laitumien tuo�okykyyn ja nurmen laatuun vaiku�aa merki�äväs� �lan valitsema laidunnusstrategia eli se, miten ja millä 
aikataululla lohkoja laidunnuksessa hyödynnetään.

Mitä laidunnuksen ja laidunkierron suunni�elussa pitäisi huomioida, videolla nurmituotannon huippuasiantun�ja Anu 
Ellän parhaat neuvot, miten laidunnus onnistuu:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=5-RhYfAaOa8

Eläinten hyvinvointikorvaus
Nautojen laidunnuksesta ja jaloi�elusta voi hakea eläinten hyvinvoin�korvausta. Korvausperusteena on kyseisiin toi-
menpiteisiin lii�yvä lisätyö ja sen laskennalliset kustannukset. Vali�avia toimenpiteitä ovat olleet nautojen laidunnus ja 
jaloi�elu laidunkauden ulkopuolella tai pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella. Eläinten hyvinvoin�korvauksen sitou-
musehdot ja vali�avat toimenpiteet julkaistaan vuosi�ain tammikuussa. Sitoumuskausi on kalenterivuosi ja korvauksen 
haku aukeaa Vipu-palvelussa tammikuussa.

Osa-aikainen vai kokoaikalaidunnus?
Laiduntaminen voidaan toteu�aa joko kokoaikaises� tai osa-aikaises�. Kokoaikalaidunnus vaa�i enemmän suunni�elua 
ja seurantaa, koska eläinten karkearehun saan� tulee suurimmaksi osin tai kokonaan laitumilta. 
Osa-aikalaidunnuksessa eläimet saavat lisäruokintana säilörehua tai muuta karkearehua joko laitumelle perustetulta 
ruokintapaikalta tai navetan ruokintapöydältä. Osa-aikalaidunnus ei ole niin herkkä laitumen ehtymiselle tai sääolosuh-
teiden aiheu�amille vaikeuksille, mu�a se vaa�i suuremman väkirehumäärän ruokinnassa. Tarjo�avan lisäruokinnan 
määrä vaiku�aa myös laitumen syön�in. Osa-aikalaidunnus on hyvä vaihtoehto silloin, kun laidunalaa on vähän suh-
teessa karjamäärään. 
Osa-aikalaidunnuksessa varataan laidunta 0,5 aaria lehmää koh� päivässä ja kokoaikalaidunnuksessa 1 aari. Alan tarve nousee 
lähes puolella loppukesää koh�, kun nurmen kasvu hidastuu. Kiinteitä aitoja käyte�äessä on hyvä laskea noin 30 prosen�n lisäys 
tarvi�avaan alaan, sillä aitojen alla oleva kasvusto jää herkäs� syömä�ä ja puhdistusnii�o on hankala tehdä aitojen alta.

https://www.youtube.com/watch?v=0kdJ8ZW0nkc
https://www.youtube.com/watch?v=CIRaH31ryVc
https://www.youtube.com/watch?v=5-RhYfAaOa8


8 9

Jatkuva laidunnus vai kiertolaidunnus?
Mikäli tavoi�eena on eläinten niin sano�u hyvinvoin�laidunnus, voi jatkuva laidunnus samalla laitumella koko laidun-
kauden ajan olla paras vaihtoehto �lalle. Työ- ja aikamenekin kannalta jatkuva laidunnus on helpompaa toteu�aa, koska 
aida�avia lohkoja on vain yksi ja vesipisteitä tarvitaan vähemmän. Jatkuvassa laidunnuksessa voi syntyä paljon hukkaa, 
jos laidunnuksen alussa kasvusto on pitkä ja lehmät tallaavat sen. Toisaalta lohko voi muu�ua nopeas� ylilaidunnetuksi, 
mikäli ala on pieni suhteessa eläinmäärään, nurmen kasvu jää hitaammaksi kuin sen syön� eikä nurmella ole lepojak-
soja. Nurmen kasvun ja laitumen tuoton kannalta jatkuva laidunnus ei ole paras vaihtoehto.
Tehokkaampi laidunnusmuoto laidunnurmen rehuarvojen ja sadon kannalta on kiertolaidunnus, missä eläimet siirtyvät 
lohkolta tai kaistalta toiselle nurmen kasvutahdin mukaises� 1–3 vuorokauden välein. Parhaan tuloksen saa, kun lehmille 
on tarjolla uusi lohko päivi�äin, mu�a hyvälaatuista lohkoa voidaan tarvi�aessa syö�ää jopa neljä päivää. Lehmille tar-
jo�ava nurmi on tällöin sulavaa ja laidunnuksen jälkeen alaa ei ole laidunne�u liian lyhyeksi. Laidunkierto on aloite�ava 
keväällä ajoissa, nurmen ollessa 10–15 cm korkeaa, jo�a laitumien kasvuun saadaan porrastusta. Tällöin ensimmäisinä 
päivinä laitumella ei ole juurikaan syömistä, vaan laidunruokintaan siirrytään pikkuhiljaa ja tarjotaan lisänä muuta kar-
kearehua navetassa.

Kiertolaidunnus lohko- ja kaistasyöttönä
Kiertävään lohkosyö�öön tarvitaan vähintään kaksi, mu�a mielellään useampi laidunlohko. Tämä takaa lohkoille lepoajan, 
jolloin tehdään mahdollinen puhdistusnii�o ja lannoitus. Mikäli lohkojen kasvutah� ja koko vastaavat eläinten syön�tah�a, 
laidunnus on tehokasta tällä mallilla. Aitaustyön määrä riippuu lohkojen määrästä, mu�a sitä voi keventää tekemällä pysy-
vät aidat ulkoreunoille ja käy�ämällä väliaidoissa kevyempiä aitatolppia.
Kaistasyötössä eläimet siirtyvät laidunnetulta kaistalta uudelle kaistalle päivi�äin. Lehmillä on joka päivä uu�a nurmea 
syötäväksi ja hukkaa tulee mahdollisimman vähän, kun päivi�äin syöte�ävä ala vastaa syön�ä. Aitojen siirron takia kais-
tasyö�ö vie eniten työaikaa, mu�a tätä varten on kehite�y erilaisia siirtoa helpo�avia pika-aitoja ja työvälineitä.
Lehmien maitotuotos on ollut joissain tutkimuksissa suurempi silloin, kun lohkonvaihto on tehty illalla ja käy�äytymis-
seurantojen mukaan tämä on ollut myös ak�ivisinta syön�aikaa. Laidunalan mitoitukseen tällä ei kuitenkaan ole vaiku-
tusta, koska lehmät käy�ävät laitumen syön�in saman verran aikaa puolessa vuorokaudessa riippuma�a siitä, onko päivä 
vai yö. Helteellä yölaidunnus voi olla toimivampi ratkaisu kuin päivälaidunnus.

Hiiliviljelyn yhteydessä puhutaan rotaa�olaidunnuksesta, jolla tarkoitetaan edellä kuvatun kaltaista kiertolaidunnusta huo-
mioiden sekä eläinten ravinnon tarve e�ä kasvien kasvurytmi ja lepojaksojen tarve. Eläimet vaihtavat kaistaa tai lohkoa 
nopealla kierrolla, saavat uu�a syötävää säännöllises� ja laiduntavat tasaises�. Hiilen sidonta maahan lisääntyy, kun oikea 
laidunkierto tehostaa yhtey�ämistä ja ylläpitää nurmen hyvää kasvua. Monilajiset kasviseokset, palkokasvien sopiva määrä 
ja oikea eläinpaine au�avat muokkaamaan maaperän ravinnekoostumusta.

Laidunnurmen hoito
Laidunnurmen tulee säily�ää kasvukykynsä mahdollisimman hyvin läpi laidunkauden. Tämä edelly�ää kasvustojen sään-
nöllistä tarkkailua ja havainnoin�a sekä näihin reagoimista. Lohkot kanna�aa käydä läpi mieluiten päivi�äin, mu�a vähin-
tään viikoi�ain.
Laitumen syön�ä kuiva-ainekiloina on vaikeaa mitata, joten omat silmät ovat tässä tärkein työväline.

Kasvuston korkeus: Vaiku�aa rehun laatuun, mai�avuuteen ja syön�määrään sekä nurmen jälkikasvukykyyn. Liian pit-
kässä kasvustossa nurmen ruokinnallinen laatu heikkenee ja osa hukkaantuu tallautumisen takia. Lohkon syö�ö aloite-
taan viimeistään, kun kasvusto 18–25 cm ja lopetetaan viimeistään kasvuston ollessa 8–10 sen�metriä. Lyhy�ä kasvus-
toa eläimet eivät saa syötyä rii�äväs�, hygieniariski kasvaa, rehuarvo on heikompi ja nurmen jälkikasvu heikkenee.

Kasvuston �heys: Harvasta kasvustosta lehmä ei saa rii�äväs� kuiva-aine�a ja aukkoihin nousee helpos� rikkakasveja. 
Tavoi�eena on kasvusto, jota aari lehmää koh� päivässä rii�ää tarjoamaan nurmisatoa 20–26 kg ka (kokoaikalaidun-
nus). Tästä määrästä lehmä syö noin puolet. Tiheyteen vaiku�aa perustamisen onnistuminen sekä tehdyt täydennyskyl-
vöt ja siemenseosvalinta.

Kasvuston kehitys: Onko eläinten nykyisellä lohkolla syötävää? Milloin siirrät seuraavalle lohkolle? Ovatko eläinten mahat 
täysiä ja ne kylläisen oloisia? Miten maitomäärä kehi�yy? Onko eläinten seuraavalla lohkolla sopivas� syötävää? Enna-
koi reagoin�tarve�a! Tarvi�aessa aloita ajoissa lisäruokinnan määrän ja laadun säätö navetassa (lisää vai vähemmän), 
1-vuo�sten tai säilörehulohkojen o�o laidunnukseen, liian pitkäksi ennä�äneen kasvuston murskaus ym. toimet.

Kasvuston laatu ja satotason ylläpito: Havainnoi kasvukaudella rikkakasvit ja kirjaa ne muis�in lohkokor�in seuraavan 
kauden viljelysuunnitelmaa varten. Tee tarvi�aessa puhdistusniitot tai kasvinsuojeluruiskutukset aina syötön jälkeen. 
Kirjaa muis�in myös täydennyskylvö- sekä perusparannustarpeet. Huomioi lannoituksen oikea ajoitus ja lohkon tarpeet 
(myös hiventen osalta). Lannoita osa lohkoista aikaisin keväällä ja osa hieman myöhemmin (laidunkierto). Yleensä laitu-
mia lannoitetaan kolme-neljä kertaa kasvukaudella.

Videolla kasvintuotannon asiantun�ja Anu Rossin vinkit tuo�avan laitumen hoitoon:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=BR1rLvOx5B4

kuva Vuokko Pie�käinen

https://www.youtube.com/watch?v=BR1rLvOx5B4
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Vesipisteet
Tuotannon kannalta veden saannista huoleh�minen on oleellista, vaikka laki ei määrää rii�ävää vesipisteiden määrää 
laitumella. Veden juon� lisääntyy maitotuotoksen kasvaessa ja lämpö�lan noustessa.

Kulkuväylät
Kulkurei�en laitumelle on oltava lehmälle vaiva�omia kulkea. Paras rei� on selkeäs� merki�y, mielellään aida�u, suora 
ja laiduntamista varten peruste�u. Enemmän käytetyt rei�t kanna�aa perustaa hyvin kestämään myös sateiset säät. 
Upo�ava ja epätasainen rei� voi pahimmillaan heikentää eläinten jalka- ja sorkkatervey�ä.
Hyvin koulute�u paimenkoira au�aa eläinten siirroissa laitumella. Maiju ja Kimmo Hu�usen �lalla paimenkoira on kor-
vaamaton apu niin navetassa kuin laiduntamisessa:                 Juvan Muumaassa kasvatetaan paimenkoiria työkäy�öön:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=9fQLqg7j_cM           h�ps://www.youtube.com/watch?v=G4OZpz9KMEM

Lämpöstressi leikkaa tuotosta
Laiduntavat eläimet tarvitsevat suojaa paahtavalta auringonpaisteelta joko ulkona laitumella tai pääsemällä sisälle navet-
taan. Lämpöstressi aiheutuu lämpö�lan ja ilman kosteuden yhdysvaikutuksesta. Lypsylehmä kärsii lämpöstressistä sitä 
herkemmin, mitä suurempi maitotuotos sillä on. Jo ravintoaineiden metaboloituminen elimistössä tuo�aa paljon läm-
pöä ja helle lisää eläimen kokemaa lämpöä. Rajoi�aakseen lämmöntuotantoa lehmä vähentää syön�ä, mikä heikentää 
maitotuotosta ja hedelmällisyy�ä.
Kuumana ja kuivana aikana myös laitumen kasvu kärsii. Karkearehutäydennystä valitessa kanna�aa huomioida, e�ä 
huonommin sulavan rehun sulatus tuo�aa enemmän lämpöä kuin paremmin sulavan. Lämmön haihdu�amisen takia 
kivennäis- ja hivenaineita, etenkin natriumia, poistuu elimistöstä normaalia enemmän, mikä on huomioitava kivennäis-
ruokinnassa. Umpilehmien lämpöstressi pienentää niiden tulevan kauden maitotuotosta. Lämpöstressistä kärsineiden 
eläinten vasikoiden on tode�u tuo�avan vähemmän maitoa tulevalla ensikkokaudellaan kuin, jos niiden emät eivät olisi 
kärsineet liiasta lämmöstä (Tao & Dahl, 2013).

https://www.youtube.com/watch?v=9fQLqg7j_cM
https://www.youtube.com/watch?v=G4OZpz9KMEM 
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Laidunnurmen perustaminen
Laidun kanna�aa uusia kolmen, neljän vuoden välein, jo�a sen tuo�okyky pysyy hyvänä. Uudistuksen yhteydessä teh-
dään tarvi�aessa pellon pinnan muotoilua, varmistetaan ojituksen toimivuus, käytetään pitkävaiku�eisia maanparan-
nusaineita (kalkki, bio�i�) sekä torjutaan kestorikkakasvit. Uuden kasvuston perustamisessa tavoitellaan mahdollisim-
man �heää ja pei�ävää kasvustoa tuleville satovuosille. Eri lohkojen uudistus kanna�aa porrastaa, jo�a käytössä on 
eri-ikäisiä nurmia.
Nurmi perustetaan yleensä keväällä joko ilman suojakasvia tai suojakasvin kanssa. Nurmen voi perustaa myös myöhem-
min kasvukaudella, mu�a uusi kasvusto on kylve�ävä rii�ävän ajoissa, jo�a se ennä�ää vahvistua ennen talven tuloa. 
Palkokasvipitoiset nurmet tulisi perustaa heinäkuun loppuun mennessä ja heinäkasvien kasvustot viimeistään kuukau�a 
myöhemmin. Syyskylvöisellä kasvilla perustaminen on myös varteenote�ava vaihtoehto. Tällöin nurmensiemen kylve-
tään joko syksyllä tai lisätään pintaan keväällä.
Suojakasvin tulee pysyä hyvin pystyssä ja se pitää saada ajoissa korja�ua pois nurmen päältä, jo�a uusi kasvu pääsee 
kunnolla käyn�in. Puitavista kasvustoista aikainen ohra soveltuu tähän parhaiten. Enemmän kuitenkin käytetään suoja-
kasvina säilörehuksi tehtävää tai laidunne�avaa yksivuo�sta kasvustoa, joissa kasveina ovat erilaiset viljat, raiheinät sekä 
virnat, herneet tai yksivuo�set apilat.
Ilman suojakasvia peruste�aessa saadaan usein tasaisempi nurmikasvusto, mu�a satomäärä perustamisvuonna jää vähäi-
seksi ja laidunnuksen kanssa tulee olla varovainen, e�ei hento nurmi kärsi liikaa. 

Lisää laidunkasvien ominaisuuksista videolla:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=uQA4SRy1ynA 

Siemenseokset
Siemenseoksen ja vali�ujen lajikkeiden täytyy soveltua juuri laidunkäy�öön. Laidunkäy�öön kanna�aa valita monipuo-
linen seos, joka koostuu heinä- ja palkokasveista sekä mahdollises� yrteistä. Tavoi�eena on täys�heä ja aukoton nurmi, 
jonka jälkikasvukyky on hyvä ja kasvusto pysyy mai�avana läpi kasvukauden sekä kestää toistuvaa laidunnusta. Eri lajeista 
ja lajikkeista voi valita �lan olosuhteisiin parhaiten sopivat ja kokeilla, mikä seossuhde toimii käytännössä.
Perustamisvaiheessa kokonaissiemenmääräksi suositellaan 25–30 kg/ha ja kylvöä mieluiten hajakylvönä, jolloin saadaan 
paras pei�ävyys. Kylvösyvyyteen kanna�aa kiinni�ää huomiota, sillä op�mi useimmalle lajille on 1–2 cm.

Täydennyskylvöt
Laitumen kasvusto kärsii aina enemmän tai vähemmän eläinten tallauksesta ja siihen syntyy kesän aikana aukkoja. Täy-
dennyskylvöjä kanna�aakin tehdä ennakoiden eli kun kasvusto vielä näy�ää kohtuulliselle. Parhaat tulokset täydennys-
kylvöstä on saatu aikaisin keväällä tehtynä hara-pneumaa�nen kylvökone -yhdistelmällä tai suorakylvökoneella. Oleel-
lista on saada siemen kunnolla maakosketukseen ja lähtemään kasvuun ennen kuin vanha nurmi alkaa varjostaa liikaa. 
Kesällä tehdyissä täydennyksissä riskinä on kasvuun lähtöä seuraava kuiva jakso, josta pieni taimi ei selviä.
Täydennyskylvöseoksen sisältö pohditaan sen mukaan, mitä kasveja laitumelle halutaan lisää ja mistä on saatu hyviä 
kokemuksia.

Yksivuotiset laitumet
Keskikesällä monivuo�sten laidunten kasvu hiipuu ja laidunalaa on kasvate�ava, jo�a syöte�ävää rii�ää ja vältytään yli-
laidunnukselta. Apua tähän hetkeen tuovat myös keväällä perustetut yksivuo�set laidunseokset. Mikäli niitä ei käytetä 
monivuo�sen laidunnurmen suojakasvina, pystytään laiduntamista jatkamaan usein hyvinkin myöhäiseen syksyyn.
Yksivuo�set raiheinät ovat hyviä nopean jälkikasvun ansiosta (esim. 5–12 kg/ha). Seoksiin soveltuvat hyvin myös virnat, 
herne, viljat – myös keväällä tai syksyllä kylve�y syysruis. Syksyllä peruste�u kasvusto voi antaa paljon mahdollisuuksia 
viljely/laidunkiertoon. Siemenseosten valinnassa on huomioitava lohkojen erilaisuus.
Seos voi olla esimerkiksi: rehuvirna 20 kg/ha + kaura 80 kg/ha + italian raiheinä 5–10 kg/ha. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQA4SRy1ynA
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Perinnebiotoopit
Ihmisen ja karjan luomien kul�uuri- ja perinnemaisemien vaaliminen on tärkeä ympäristöteko. Suomen uhanalaisimmat 
eliölajit ovat laidunnuksesta riippuvaisia ja niiden kannat kärsivät erilaisten luonnonlaitumien sulkeutumisesta laidun-
nuksen ja niiton lopu�ua. Näiden alueiden o�aminen uudelleen laidunkäy�öön hyödy�ää kasvien, hyönteisten, lintu-
jen, sienten ja jäkälien säilymistä ja kantojen elpymistä. 
Yleensä näille kohteille sopivat parhaiten eläimet, joilla on pieni ravinnontarve kuten emolehmät ilman vasikoita, ummessa 
olevat lehmät, jou�laat hevoset ja uuhet ilman karitsoita. Lypsylehmälle käy parhaiten tuo�ava pelto ja kasvavalle hie-
holle alue, jossa ruokaa on eläinmäärään nähden rii�äväs�.
Lihanauta sopii hyvin umpeenkasvaneelle kunnostamisvaiheessa olevalle alueelle. Eläimet laitetaan laitumelle mahdolli-
simman aikaisin kevätkesällä ja laidunpaine pidetään rii�ävän voimakkaana. Liian alhaisesta laidunpaineesta ei ole hyö-
tyä monipuolisen nii�ykasvillisuuden parantamiseksi, laitumelle jää syömä�ömiä alueita ja heinä vanhenee. Sopiva aika 
siirtää eläimet lohkolta pois on, kun alue on syöty tarkkaan, kasvillisuus matala, mu�a maanpinta ei ole kulunut rikki. 
Puiden kaluaminen kertoo liian suuresta eläinmäärästä. Liian voimakas laidunnus ja versojen toistuva syöminen estää 
kasvien kukinnan ja siementuotannon sekä vähentää nii�ykasvillisuudesta riippuvaisten hyönteisten, etenkin perhos-
ten ja mesipis�ästen määrää. Tarkkailemalla ja säätämällä sopivaa laidunnuspaine�a, laitumen tyypillinen kasvilajisto 
elpyy ja säilyy. 

Perinnebiotooppien laidunkierto suunnitellaan siten, e�ä ravinteiden virtaus on laitumelta poispäin. Käytännössä perin-
nelaitumet aidataan erilleen viljelypelloista, eikä niitä tulisi käy�ää pelkästään yölaitumena. Laidunnuksen aloituksessa 
huomioidaan kasvillisuuden kehitys ja laidunnus lopetetaan ennen syyssateiden aiheu�amaa maan lie�ymisvaaraa. Juo-
mapaikkojen ja eläinsuojien sijoitus kanna�aa suunnitella siten, e�eivät ne hai�aa alueen luontoarvojen säily�ämistä. 
Jos perinnebiotooppialueilla on liikaa ravinteita eli paljon voikukkaa, koiranputkea, pelto-ohdake�a tai nokkosta, kan-
na�aa alue nii�ää kaksi kertaa kesässä ja kerätä nii�ojäte pois ravinteiden vähentämiseksi. Nii�oa kanna�aa jatkaa niin 
kauan, e�ä ongelmalajit tai�uvat.

Kukkiva nii�y on päiväperhosten para�isi ja näillä alueilla laiduntaminen vaa�i huolellista suunni�elua. 
Onnistunees� toteute�u laidunnus lisää vaateliaiden nii�ykasvien sekä muiden nii�yjen eliölajien määrää.

Naudat ovat hyviä ranta-alueiden laiduntajia. Laidunnus vesistöjen reunavyöhykkeillä ja niityillä ehkäisee niiden pusi-
koitumista, pitää kasvillisuuden matalana, vyöhykkeisenä ja monilajisena sekä kasvillisuuden e�ä hyönteisten osalta. 
Aitaukset kanna�aa ulo�aa vesistöön as�, jo�a myös alimmat kasvillisuudet tulevat syödyiksi. Laidunnuksen ajankohta 
on harki�ava lintujen pesintärauhan kannalta sopivaksi.
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Hakamaat ja metsälaitumet
Metsälaidunnus voi parantaa metsän kasvua eläinten lannan ja virtsan ravinteiden vuoksi. Toisaalta laiduntaminen kulut-
taa metsäpohjaa ja puiden juuristo voi kärsiä, mikä aiheu�aa herkäs� lahovaurioita. Vaurioiden riski riippuu laiduntami-
sen määrästä ja metsäpohjan kestävyydestä.
Metsälaidun tarjoaa eläimille suojaa auringon paahteelta, kovalta tuulelta ja sateelta. Ne toimivat hyvinä sade- ja helle-
päivien laitumina keskikesällä, kun peltolaitumille odotetaan uu�a kasvua. Hakamaat ja metsälaitumet tulee aidata eril-
leen viljelylaitumista, e�ei niistä tule vain suojapaikkoja, joita karja rehevöi�ää lannallaan. Joillakin emolehmä�loilla on 
kokemuksia taimikoiden laiduntamisesta. Emot hoitavat heinimisen ja näin taimet eivät tukehdu heinään. Eläimet tallaa-
vat jonkin verran taimia varsinkin, jos taimet kovin pieniä, mu�a laidunnus säästää ihmistyötä ja heinimisen tekemä�ä 
jä�äminen aiheu�aisi isomman taimituhon. Kyseisiä aloja laidunnetaan vain �etyssä taimikkovaiheessa. Vastaava toimii 
myös isommassa taimikossa leh�puun kuri�amiseen.
Edellä maini�uja alueita laidunne�aessa on �ede�ävä siellä kasvava kasvillisuus, jo�a alueelle voi valita oikeat eläimet 
eivätkä esimerkiksi myrkkykasvit aiheuta ongelmia. Perinnebiotooppikohteiden kartoitukseen ja niiden laidunnuksen 
suunni�eluun voi kysyä neuvoa esimerkiksi ProAgrian maisemasuunni�eluun perehtyneiltä asiantun�joilta. Viljelyksen 
ulkopuolisille alueille on �etyin ehdoin mahdollista saada ympäristökorvausta.

Metsälaidun tai puustoryhmä viljellyn laitumen yhteydessä antaa suojaa niin sateelta kuin paisteelta.
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Jaloittelualueen rakenteet
Jaloi�elualueelta vaadi�ava pohjan �iveys voidaan saavu�aa pintarakenteessa esimerkiksi teräsbetonilla tai alusraken-
teessa yhtenäisellä vesi�iviillä kalvorakenteella, jonka päälle kertyvä neste johdetaan lantavesien keräilykaivoon. Vesi-
�iveyden rakentaminen on suunniteltava tapauskohtaises� muun muassa tarhan sijain�, suunniteltu käy�ömäärä ja 
rakentamisen hinta huomioiden. Yleisimmin vesi�iveys saavutetaan joko vesi�iviillä betonilla tai asfal�lla, jotka toimi-
vat myös tarhan pintarakenteena. Tarhassa voidaan käy�ää myös vedenpitävää rii�ävän kestävää kalvoa erillisten maa-
kerrosten alapuolella maan sisässä.
Vaihtoehtoisia pintamateriaaleja voivat olla myös masuunikuona ja maabetoni. Ne tosin vaa�vat rakenteen alle veden-
pitävän kalvon, sillä ne eivät täytä vesi�iveyden vaa�musta.
Jaloi�elualueen yhteydessä on oltava vähintään viiden kuu�ometrin kokoinen lantavesien keräilykaivo, josta neste pum-
pataan tai johdetaan putkella vesi�iviiseen varastosäiliöön, lietelantalaan tai virtsasäiliöön. Rakennussuunnitelmassa on 
osoite�ava, minne lantavedet keräilykaivosta johdetaan.

Tyhjennystaajuus
Vali�u jaloi�elutarhan tyyppi ja tarhan käy�ömäärä vaiku�avat siihen, kuinka usein se on tyhjenne�ävä. Täy�öpohjai-
nen tarha tyhjennetään keskimäärin kerran tai kaksi vuodessa ja kiinteäpohjainen tarha kerran tai kaksi kuukaudessa. 
Täy�öpohjaisessa tyhjenne�ävää on luonnollises� enemmän kerralla.
Kiinteäpohjaisesta tarhasta tyhjenne�ävän lannan voi yleensä kipata suoraan lietesäiliöön tai lantalaan. Hiekkapohjai-
sen tarhan tyhjennysmateriaali sopii hyvin kynnökselle maanparannusaineeksi ja lannoi�eeksi. Mikäli tarhassa on hake-
pohja, voi sen kompostoida ennen pellolle ajamista.

Vesien hallinta
Jaloi�elutarhojen yksi iso haaste on sen vesien hallinta, sillä jo pelkästään sadannasta johtuvan huleveden määrä voi olla 
ongelmallinen jaloi�elualueen ravinnepäästöille. Ylimääräisten hulevesien päätymistä voidaan vähentää joillakin tekni-
sillä ratkaisuilla ja ohjaamalla valumavedet ympäröivästä maastosta ohjatus� muualle. Valumavesiä hallitaan pintamai-
den korkoasemien suunni�elulla, erillisillä kynnyksillä ja salaojilla.
Rakennuksen lappeen alla olevan tarhan on hyvä olla rii�ävän kaukana rakennuksen räystäästä ja maaston koroltaan sel-
lainen, e�eivät sadevedet ja lumet päädy katolta tarhaan. Perinteisillä räystäskouruilla on vaikea kerätä sadevesiä tal-
teen, koska jo kohtalaisella sateella pitkä ka�o hei�ää veden räystäskourun ulo�uma�omiin. 
Näissä tapauksissa katolle asenne�avat vedenohjaimet toimivat paremmin. Jos käytössä on syöksytorvet, on ne suojat-
tava eläimiltä ja asenne�ava tarvi�aessa sadevesikaivot. Rakennuksen päädyssä olevassa tarhassa ei vastaavaa vesion-
gelmaa yleensä ole.

Jaloittelutarha
Jaloi�elualueella tai -tarhalla tarkoitetaan alue�a, jota käytetään vain eläinten jaloi�eluun, ja jota eläimet eivät laidunna, 
vaan sillä on muutoin järjeste�y ruokinta. Tutkimuksissa jaloi�elutarha on usein määritelty eläinrakennuksen väli�ö-
mässä läheisyydessä alueeksi, joka mahdollistaa eläinten ulkoilu�amisen ympäri vuoden (Uusi-Kämppä ym. 2003a).
Jaloi�elutarhan suunni�elu on aina �lakohtaista, sillä eri �loilla tarpeet ja mahdollisuudet jaloi�eluun ja laiduntamiseen 
ovat erilaiset. Suunni�eluun vaiku�avat muun muassa eläinmäärä, jaloi�elun määrä, tarhan sijoi�uminen suhteessa 
rakennuksiin, maasto ja sen muodot, maaperä, investoinnin kustannukset ja lainsäädäntö. Hyvällä suunni�elulla nämä 
voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.

Suunni�eluun löytyy vinkkejä muun muassa Teho-hank-
keen julkaisusta: 
https://docplayer.fi/10995002-Ulkoiluta-turvallisesti-
ohjeita-jaloi�elutarhaa-suunni�elevalle.html 
        
    

Jaloittelutarhan lakisääteiset vaatimukset lyhyesti
Rakentamista ohjaavat monet määräykset ja suositukset. Tärkeimmät niistä ovat kuvassa.
Tiivispohjaisen jaloi�elutarhan rakentamiseen voi saada investoin�tukea. Hyväksy�äviin kustannuksiin sisältyvät itse tar-
han lisäksi lannan ja virtsan keräilyjärjestelmä ja aidat. Tarhan rakentamista voidaan tukea tapauksesta riippuen raken-
tamis-, hyvinvoin�- tai ympäristön parantamisinvestoin�na. 

Tarkista ajantasainen �eto: h�ps://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investoin�tuet/

https://docplayer.fi/10995002-Ulkoiluta-turvallisesti-ohjeita-jaloittelutarhaa-suunnittelevalle.html
https://docplayer.fi/10995002-Ulkoiluta-turvallisesti-ohjeita-jaloittelutarhaa-suunnittelevalle.html
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/
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Asfaltti- ja betonipohjaiset jaloittelutarhat
Betoni on tarhan pohjassa materiaalina kestävä ja �ivis, mu�a se voi olla liukas ja rakennuskustannuksiltaan kallis. Asfal� 
ei ole yhtä kestävää kuin betoni, mu�a kustannuksiltaan noin puolet siitä. Vesi�ivis asfal� soveltuu hyvin laajoihin koh-
teisiin.

Kiinteäpohjainen tarha on kestävä eikä liejuunnu sadejaksoina.

Jaloi�elualueelle on hyvä järjestää räystään alle kiinteäpohjainen ja rii�ävän leveä vapaa �la, jota pitkin on mahdollista 
liikkua isollakin kalustolla. Tämä estää runsaan lumen kerrostumisen kulkureiteille polanteeksi ja on samalla turvallisuus-
tekijä katolta �ppuvan lumen ja jään suhteen.

Milloin ja miten eläimet ohjataan tarhaan?
Jos tarhaan pääsevillä eläimillä ei ole älypor�ohjausta tarhaan ja niiden kulku perustuu vapaehtoisuuteen, niin tarhaan 
johtavaa ovea kanna�aa pitää auki vain silloin, kun olosuhteet tarhassa ovat eläimelle turvalliset ja viihtyisät. Liian märkä, 
loskainen tai kylmä ilma on hyviä syitä jä�ää jaloi�elu väliin niiltä päiviltä. Myös tarhan tyhjennys ja huoltotoimenpiteet 
kanna�aa tehdä tarhan ollessa tyhjä.
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Täyttöpohjainen jaloittelutarha
Täy�öpohjainen tarha on parhaimmillaan eläinten sorkille paras mahdollinen. Se on myös rakennuskustannuksiltaan 
edullisin ja vaa�i harvempaa tyhjennystä kiinteäpintaiseen tarhaan nähden. Ongelmana voi kuitenkin olla tyhjennys-
materiaalin levi�ämisen hankaluus ja sateisena aikana esiintyvä pohjan liejuuntuminen. Täy�öpohjassa voi käy�ää esi-
merkiksi hiekkaa tai kuorike�a.
Täy�öpohjaisesta tarhasta valumavesiä tulee huoma�avas� vähemmän kuin kiinteäpohjaisesta tarhasta, sillä esimer-
kiksi hiekka tai kuorike sitoo sadevesiä.

Hiekkapohjainen tarha tarjoaa lehmille pehmeän ja mukavan alustan ulkoiluun.

Lähteet: 
Osion ”laidunten suunni�elu” ja ”hyvät käytännöt laiduntamiseen” lähteet:

ETT. 2019. Kansalliset ohjeet nautojen hyvinvoin�in. Saatavissa: h�ps://www.e�.fi/wp-content/uploads/2019/07/
Kansalliset-ohjeet-nautojen-hyvinvoin�in.pdf
Hulsen, J. & Aerden, D. 2014. Laiduntaminen. Teoksessa Hulsen, J. & Aerden, D. Ruokintahavaintoja. 34–35.
Järvinen, E. & Loikkanen, A. Vapaas� ve�ä – enemmän maitoa. Viita�u 25.11.2020. Saatavissa: h�p://www.maitojame.fi/
ar�kkelit/ruokinnan-esteet-slash-osa-3/5972326
Laulajainen, J. 2019. Rotaa�olaidunnusopas. Viita�u 13.11.2020. Saatavissa: h�ps://www.theseus.fi/bitstream/handle/
10024/267215/Rotaa�olaidunnusopas.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Ruokavirasto. 2020. Eläinten hyvinvoin�korvaus. Viita�u 13.11.2020. Saatavissa: h�ps://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/
609/cover
Sairanen, A., Hakosalo, J., Khalili, H. & Virkajärvi, P. 2006. Vaihtoehtona osa-aikainen laiduntaminen. Viita�u 13.11.2020. 
Saatavissa: h�ps://journal.fi/smst/ar�cle/view/76118/37417
Sairanen, A. 2012. Laidunruokinnan käytännön toteu�aminen. Saatavissa: h�ps://nythanke.files.wordpress.com/2012/
02/laidunruokinnan-kc3a4ytc3a4nnc3b6n-toteu�aminen.pdf
Sairanen, A. 2013. Onko taloudellises� järkevää laiduntaa? Saatavissa: h�ps://www.proagria.fi/sites/default/files/
a�achment/kanna�aako_laiduntaminen_sairanen_1.pdf

Osion ”jaloi�elutarhat” lähteet:

h�ps://docplayer.fi/10995002-Ulkoiluta-turvallises�-ohjeita-jaloi�elutarhaa-suunni�elevalle.html  

Lakiteks�t ja määräykset:
-Val�oneuvoston ”Nitraa�asetus” 931/2000 7 §    
-Val�oneuvoston asetus nautojen suojelusta 10.6.2010/592 9 §
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus tue�avaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaa�muksista 266/2019 10 §
-Val�oneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 17.1.2019/138 2 §, 6 §
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoin�korvauksesta 117/2015 9?§
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus tue�avaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaa�muksista 266/2019 10 §

https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/Kansalliset-ohjeet-nautojen-hyvinvointiin.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/Kansalliset-ohjeet-nautojen-hyvinvointiin.pdf
http://www.maitojame.fi/artikkelit/ruokinnan-esteet-slash-osa-3/5972326
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Laidunnus ja jaloi�elu tukevat nautojen hyvinvoin�a ja ovat tärkeä tekijä mai-
dontuotannon julkikuvassa. Kasvanut karjakoko tekee perinteisestä laidunta-
misesta Suomessa haasteellista, mu�a ei mahdotonta. JALAKA -hankkeessa 
on kerä�y �etoa laiduntamisen ja jaloi�elun järjestämisen tueksi, yhtenä tuo-
toksena tämä opas. Oppaassa on linkkejä videoihin, joilla laiduntavat �lat ker-
tovat kokemuksistaan, sekä asiantun�jaluentoja.
Lisää �etoa laidunnuksen tueksi: h�ps://jalaka.savonia.fi

https://jalaka.savonia.fi

