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Keskeinen idea: 
Toimintamallin idea on kerätä yhteen asiat, jotka 
pitää huomioida, kun suunitellaan usean maan-
omistajan alueella olevan rantalaitumen käyttöön 
ottoa. Tavoitteena on, että nämä usein maisemal-
lisesti ja luonnon kannalta merkittävät alueet 
saataisiin hoidon piiriin. 

Käyttötarkoitus:
Laidunnus rantamaisemien ja rantaniittyjen hoi-
dossa.

Taustaa rantalaitumien tarpeellisuudesta
Maaseutumme maisemat umpeutuvat, erityisesti 
tämän huomaa peittyvinä järvinäkyminä. Vielä 50 
vuotta sitten rannat olivat avoimia, koska laidun-
tavia eläimiä oli paljon ja luonnonniittyjä hyödyn-
nettiin. Tänä päivänä alueet ovat jääneet valtaosin 
hoidotta, jolloin se näkyy umpeutuvina, risuuntu-
vina maisemina. Metsätaloudellisesti rantaniityt 
eivät ole arvokkaita. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta rantanii-
tyt ovat hyvin arvokkaita, Heinävaltaiset avoimet 
rantaniityt tarjoavat elinsijaa linnustolle, moni-
puoliselle hyönteislajistolle sekä  ruohovartiselle 
kasvillisuudelle. 

Minne sopii?
Toimintamalli sopii alueille, joilla tarve saada 
alue hoitoon joko maiseman avaamiseksi ja/tai 
luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Alueen 
tulee soveltua laidunnukseen. Tähän vaikuttaa 
alueen koko, lajisto ja sijainti.  

Pilottialueena toimintamallin testaamisessa oli Lylyn kylä Juupajoella. Mukana oli viisi maan-
omistajaa ja alueen hoidosta vastaava Punaisen Pässin lammastila, Juupajoki. Lylyn kyläyhdistys 
oli mukana liikkeelle panevana voimana, maisemallisesti arvokas ranta-alue nousi esiin Kylät 
kartalle hankkeessa laaditun kylämaiseman suunnitelman yhteydessä.  Alueella on vuonna 2018 
alkanut ympäristösopimus.



Rantalaidunten haasteet

Rantalaidunnusta suunniteltaessa puhutaan pel-
lon ulkopuolisista alueista. Käytännössä kysees-
sä on yleensä pellon tai tien ja vesistön välinen 
vyöhyke.

Suurin haaste on maanomistuksen sirpaleisuus 
rannoilla. Jotta rantalaitumista saadaan laidun-
nuksen kannalta järkeviä, tulee laidunnettavaa 
rantaa olla riittävästi ja alueen yhtenäistä. 

Mökit rannoilla katkaisevat laitumet ja hankaloit-
tavat laidunkokonaisuuden suunnittelua. 

Rantalaitumet ovat yleensä kasvultaan reheviä. 
Haasteena on rantojen umpeenkasvu. Eli pensoit-
tunutta ranta-aluetta tulee raivata avoimemmaksi 
ainakin osin ennen laidunnuksen aloitusta. Näin 
taataan, että alueella kasvaa myös heiniä ruoaksi. 
 

PROSESSI

1. Aloitus ja pohjatyö
Soveltuvia alueita on paljon. Tärkeintä on, että 
tarve hoidolle lähtee maanomistajista ja alueen 
käyttäjiltä. Soveltuvat alueet kannattaa huo-
mioida ja ottaa keskusteluun alueen yhteisissä 
hankkeissa ja suunnitelmissa, vaikkapa varta 
vasten järjestetyssä kyläillassa.

Etukäteen selvitettävä: 
 ◦ alueen soveltuvuus laidunnukseen 

 (pinta-ala, kasvillisuus, sijainti)
 ◦ maanomistajien kartoitus ja yhteystiedot
 ◦ laidunnuspalveluja tarjoavan yrittäjän etsintä 

	 Huom!	Muista	hyödyntää	Laidunpankki.fi		 	
 hakupalvelua.

Suositus: valitaan prosessia toteuttamaan taho 
tai henkilö, joka tekee selvitykset, neuvottelut,  
sopimukset ja suunnitelmat. Rantalaidunnus ka-
riutuu usein isoon työmäärään, joka liittyy aloi-
tukseen ja pohjatyöhön. Työ vaatii vuoropuhelua. 
Myös rahoitus on suunniteltava.



2.  Neuvottelut ja sopimukset
Jotta lopputulos on toimiva, tarvitaan seuraavia 
neuvotteluja ja yhteistyösopimuksia: 

Maanomistajat ja laidunyrittäjä (kotieläintila)
 ◦ yhteiset yhteistyöneuvottelut, jossa kerro-  

 taan tavoitteet ja toimintatavat 
 ◦ kirjalliset sopimukset kaikkien maanomista  

 jien kanssa, jossa selviää vastuut   
  - peruskunnostukset, ylläpitokunnostukset  
  - vakuutukset
 ◦ kustannukset (kuka maksaa, kenelle ja kuin-  

 ka paljon)
 ◦ valmiita sopimusmalleja löytyy 

	 www.laidunpankki.fi
 
Huom! Huomioidaan mahdollisuus maatalouden 
ympäristösopimusten käyttöön, johon liittyy   
alueen soveltuvuus ao. sopimuksiin sekä vuokra-
sopimukset vähintään 5 vuotta, tässä   
tapauksessa alueen hoidon päävastuu on tuensaa-
jalla

3. Suunnittelu 
 ◦ suositus: laaditaan vähintään viiden vuoden   

 suunnitelma
 -> investointina aitauskulut suuret, ei kanna  
 ta lyhyelle ajalle
 -> tuloksia saadaan useamman laidunnus  
 vuoden avulla

Linkit ja lisätiedot:
Ymppi-hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN Maisemapalvelut
www.proagria.fi->hankkeet->ymppi
etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi->	mknmaisemapalvelut
Facebook: Luonnonlaitumet -ryhmä
www.laidunpankki.fi

Yhteyshenkilö:
Jutta Ahro, MKN Maisemapalvelut
p. 040 5444 899
jutta.ahro@proagria.fi

 ◦ alueen hoidon suunnittelu, raivaustarpeet ja   
 laidunpaine
 ◦ alueen aitaus ja tarvittavat portit, kyltit yms
 ◦ määritellään kuka vastaa mistäkin työstä 

 (liittyy maanomistajaneuvotteluihin)
 ◦ eläinten valvonta ja juotto
 ◦ hoidon laadun seuranta

4. Kustannusarvio 
 ◦ suunnittelu
 ◦ peruskunnostuskulut 

 (raivaus, aitojen yms. teko), 
 ◦ ylläpitokulut (laidunnus, ml. eläinten siirrot)
 ◦ valvonta ja seuranta
 ◦ rahoitusmahdollisuudet 

 (Ympäristösopimus, Fingrid-tuki yms)
Huom! Ympäristöyrittäjien palvelut (esim. raiva-
us, aitaus, valvonta)

5. Tiedotus
Kyläläiset, asukkaat
 ◦  tiedotustilaisuus ennen laidunusta + muu   

 avoin tiedotus hyödyntäen paikallislehdet,   
 ilmoitustaulut, some

 ◦ on tärkeää tiedottaa avoimesti ja monipuoli-  
 sesti, myös positiivisista tuloksista!
 ◦ opastaulut laitumelle, jossa kerrotaan eläi-  

 mistä ja laidunnuksen käytännöistä

 


