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VIERASLAJIEN TORJUNTA LAIDUNTAMALLA
Pilottialueina toimintamallin testaamisessa oli Pirkkalan Virkaniemi ja Nokian Pitkäniemi. Mukana olivat kunnat sekä Tikanmäen tila ja Ala-Uotilan tila.
Keskeinen idea:
Toimintamalli, jota hyödynnetään laidunnukseen kelpaavilla alueilla, joilla esiintyy vieraslajeja, kuten
komealupiinia tai jättipalsamia. Idea on, että laiduntavat eläimet syövät pois vieraslajit. Näin toimien
vieraslajien määrä alueella vähenee huomattavasti ja laidunnus estää kasvin leviämisen.
Käyttötarkoitus:
Laidunnus vieraslajien torjunnassa

Komealupiini
Laidunnus soveltuu hyvin komealupiinin torjuntaan. Huomioitava, että
lupiinia ei saa esiintyä ainoana kasvina tai valtalajina alueella, koska se on
myrkyllinen ja vallitsevana laidunrehuna sen myrkyllisyys kumuloituu.
Koska lupiinin myrkyllisin osa on siemenet ja vähiten myrkyllinen lehdet,
on laidunnus aloitettava aikaisin keväällä eli ennen kuin kasvit kukkivat.
Toimintamallia testattiin lupiinin torjunnassa.
Jättipalsami
Tämä vieraslaji on rehevien lehtojen ja rantojen aggressiivinen leviäjä.
Laidunnus on hyvä tapa taltuttaa myös jättipalsamia. Tässäkin tapauksessa laidunnus on aloitettava mahdollisimman aikaisin, koska pienenä
taimena kasvi maistuu eläimille. Kun jättipalsami ehtii kukintaan ja sen
varsi on kova ja ontto, se ei enää maistu niin hyvin. ”Vetisenä” kasvina jättipalsamilla ei juurikaan ole rehuarvoa ja tästä syystä laidunalueilla tulee
olla muutakin ruokaa. Ja koska palsami kasvaa rehevillä mailla, etenkin
rannoilla, soveltuu laiduneläimeksi parhaiten nauta. Kun jättipalsami saadaan rannoilla kuriin, se ei pääse leviämään vesiteitse.

Jättiputket
Suosituksemme: varoen ja vain pieniä määriä!
Jättiputkella on maine myrkyllisenä kasvina, jota se tietenkin onkin. Pieninä määrinä ja ajoissa syötynä jättiputkea on saatu torjuttua laidunnuksella. Kasvi maistuu eläimille etenkin taimivaiheessa. Näin ollen jättiputken
torjunnassa on huomioitava aikaisin keväällä alkava laidunnus. Hyvin
tärkeä on muistaa, että eläimillä täytyy olla mahdollisuus valikoida ruokansa eli niillä on oltava laitumella paljon eri kasvilajeja. Jos jättiputkea
on paljon, se voi aiheuttaa eläimille silmäongelmia tai rakkoja suuhun,
sieraimiin ja korviin. Suuria määriä syöneillä on havaittu myös suolistoongelmia ja viitteitä hedelmällisyyden alentumiseen. Tästä syystä laitumilla, joissa on jättiputkea, tulee käyttää joutilaita, eikä nuoria tai tiineitä
eläimiä.

Laidunkasvit. Oli kyseessä mikä tahansa vieraslaji, on varmistettava, että laidunkasvien monilajisuus on riittävä ja että eläimillä on valinnan
mahdollisuus. Kun lammas saa valita vapaasti,
se syö päivän aikana 15 eri lajia, naudalle riittää
vähemmän.

Laidunnuksen ajoitus. Kaikkien haitallisten
kasvien torjunnassa laiduntamalla tulee muistaa
oikea-aikaisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että kasvit soveltuvat ruoaksi parhaiten keväälläalkukesästä, kun kasvu on alkuvaiheessa.

Tämä tulee huomioida niin, että laidunnus aloitetaan ajoissa ja laidunpaine pidetään riittävänä.
Laiduntajien määrää vähennetään tarpeen mukaan laidunkauden edetessä.

Laiduntarkkailu. Alueilla, joilla esiintyy lievästi myrkyllisiä kasveja, kuten komealupiinia tai
jättiputkea, on erityisen tärkeää valvoa eläinten
kuntoa, kasvua ja käyttäytymistä. Eläinten hyvinvointi on aina ensisijainen laidunnuksessa.

Vasemman puoleisessa kuvassa toisen laidunnusvuoden jälkeen Pirkkalan Virkaniemessä laitumelta
löytyi vaín muutama lupiinin lehtiruusuke. Lähtötilanteessa alueella oli runsaasti lupiinia. Kahden kesän
laidunnus onnistui hyvin ja vakuutti, että laidunnus on hyvä torjuntakeino vieraslajien hävittämisessä.
Kuvassa oikealla Virkaniemeen rakennettu ”pusuportti”, ”kissingate”. Portin idea on, että eläimet eivät
osaa kulkea sen läpi, mutta ihmiset kyllä. Tärkeää, että julkisilla alueilla ei ole auki jääviä portteja.
Minne sopii?
Toimintamalli sopii alueille, joilla on tarve hankkiutua vieraslajeista eroon. Alueen tulee soveltua
laidunnukseen. Tähän vaikuttaa alueen koko,
lajisto ja sijainti.
Alueen koko. Jotta laidunnus olisi järkevää tulisi
alueen olla vähintään hehtaari tai sen tulee koostua useammasta pienemmästä lohkosta, jotka
voidaan ottaa laidunkiertoon. Kuitenkin pintaalaa tulisi olla niin paljon, että laidunnuksen järjestäminen alueelle on järkevää. Pienemmilläkin
alueilla voi toki laiduntaa, mutta se on suhteessa
huomattavasti kalliimpaa.

Alueen lajisto. Laitumen valintaan vaikuttaa siellä kasvavan rehun laatu ja määrä. Eläimille tulee

olla riittävästi ruokaa, jotta laidunnus voidaan
toteuttaa järkevästi. Tässä kohtaa tarkastellaan
vieraslajien osuus rehualasta.

Alueen sijainti. Sijainniltaan alueen tulee olla
sellainen, että laidunyrittäjä uskaltaa tuoda alueelle eläimensä. Toisin sanoen ei saa olla välitöntä
petovaaraa tai ilkivallan uhkaa.

Maanomistus ja/tai hallinta. Maanomistaja
voi olla yksityinen, yritys, kunta tai muu julkinen taho. Kumppaniksi tarvitaan laidunyrittäjä,
joka on valmis sopimuslaidunnukseen tai alueen
vuokraamiseen. Sopimuslaidunnuksesta tulee
aina tehdä kirjallinen sopimus, jossa määritellään
vastuut yms. Sopimusmalleja ja lisää tietoa löytyy
www.laidunpankki.fi.

Prosessi
1. Suunnittelu
◦◦ suositellaan vähintään viiden vuoden hoito- 		
suunnitelmaa
-> investointina aitauskulut suuret, ei kan		
nata lyhyelle ajalle
-> tuloksia saada useamman laidunnus		
vuoden avulla
◦◦ mietitään, mille eläimille (nauta, lammas, 		
hevonen) alue soveltuu
◦◦ suunnitellaan laidunpaine ja tarvittaessa 		
laidunkierto
2. Alue
◦◦ pinta-alaltaan riittävä järkevään laidunnuk-		
seen, vähintään hehtaari
◦◦ nurmikasvillisuus riittävän monipuolista
◦◦ sijainniltaan toteuttamiskelpoinen

5. Kustannukset
◦◦ sopimuksessa määritellään korvaukset
◦◦ vieraslajien torjunnassa laidunyrittäjällä on 		
normaalia enemmän työtä eläinten tarkkai		
lussa ja valinnassa
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4. Sopimuksellisuus ja vastuunjaot
tehdään laidunnuksesta kirjallinen sopimus, 		
jossa huomioidaan mm.
◦◦ aitaamiset
◦◦ valvonta ja juotto (jos tarpeen)
◦◦ rakenteet
◦◦ toteuttaako tilaaja, laidunyrittäjä vai ulko-		
puolinen taho ja kuka maksaa kustannukset
◦◦ vakuutukset
◦◦ huomioidaan mahdollisuus maatalouden ympäristösopimusten käyttöön, johon liittyy 		
alueen soveltuvuus ao. sopimuksiin sekä 		
vuokrasopimukset vähintään 5 vuotta, tässä 		
tapauksessa alueen hoidon päävastuu on 		
tuensaajalla
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3. Yhteistyökumppanien etsintä
◦◦ sopivan kumppanin eli laidunyrittäjän (koti-		
eläintila) etsintä
◦◦ mahdolliset muut ympäristöyrittäjät, kuten 		
aidanrakentajat, eläinten valvojatahot

6. Tiedotus
◦◦ jos alue sijaitsee julkisella paikalla ja/tai jul-		
kisessa käytössä (esim. kunta maanomistaja-		
na) on tärkeää tiedottaa avoimesti ja
monipuolisesti
◦◦ opastaulut laitumelle, jossa kerrotaan eläi-		
mistäja laidunnuksen käytännöistä
◦◦ ja opastetaan mm. ruokinta, alueella liikku-		
minen

Prosessin suunnittelun, hoidon ja toteutuksen voi
ostaa palveluna ProAgria MKN Maisemapalveluilta. Kokemuksensa avulla he osaavat hakea toimivimmat ja rationaalisimmat toiminnot prosessin
toteuttamiseen.

7. Seuranta
◦◦ kun alueella kasvaa paljon vieraslajeja, jotka 		
osin myrkyllisiä, tulee seurantaa ja valvontaa
suorittaa erityisen tarkasti

Lampaat kesätöissä Virkaniemen niityllä
Virkaniemen niityllä laiduntavat lampaat ovat Tikanmäen lammastilalta
Lempäälästä. Eläimet laiduntavat alueella niin kauan kuin ruohoa riittää,
todennäköisesti aina syyskuulle asti. Laidun tarjoaa rehevää ja monipuolista ravintoa lampaille. Ruokalistan kärjestä löytyvät hennot ruohot ja
heinät sekä puiden ja pensaiden lehdet ja nuoret versot.
ETHÄN RUOKI LAMPAITA OMILLA EVÄILLÄSI!
Täten eläimet pysyvät terveinä ja alue pysyy puhtaana
jyrsijöitä ja lintuja houkuttelevista ruuantähteistä
(myyrien ja lintujen ulosteet ovat terveysriski eläimille)
ELÄINTEN RUOKAVALIOON KUULUVAT RUOHOT
JA PENSAAT, PUHDAS VESI JA KIVENNÄINEN.
Ruohoja voi tarjota lampaille aidan raosta.
HUOM! Ei kuitenkaan lupiinia, se on myrkyllinen!
Tavoitteena on tehdä tästä alueesta pysyvä kesälaidun lampaille. Jotta
lampaiden seurasta ja maisemanhoidosta voidaan nauttia tulevaisuudessakin tulee ympäristössä liikkua rauhallisesti eikä eläimiä saa häiritä. Aitaukseen meno laidunkaudella on sallittu vain venepaikan vuokranneille.
Koirien vienti aitaukseen on ehdottoman kiellettyä. Huolehdithan, että
koirasi ei muutoinkaan häiritse lampaita.

X

Lampaat ovat laumaeläimiä, jotka laiduntavat ja lepäävät säännöllisessä vuorokausirytmissä. Luonteeltaan lammas on varsin konservatiivi eli
kaikkea uutta kohtaan se on usein pelokas, mutta myöskin utelias. Lampaille ei pidä antaa makupaloja, jotta ne pysyisivät paitsi terveinä, myös
“äänettöminä” ystävinä (oppivat helposti kerjäämään varsin äänekkäästi).
Totuttuaan uuteen laitumeen ja laitumen aidalla käyviin tuttaviinsa, ne
kyllä ottavat mielellään vastaan rapsutuksia ja kehuja.
Mikäli huomaat laitumella jotakin ongelmia, ilmoitathan siitä. Kiitos!

OTA YHTEYTTÄ, JOS
- LAMPAAT OVAT KARKUTEILLÄ
- AIDAT OVAT EPÄKUNNOSSA
- LAMPAIDEN HYVINVOINTI ARVELUTTAA:
eläinten omistaja Jukka Vitikka p. 050 5936597

Lisätietoja Virkaniemen niityn hoidosta:
Pirkkalan kunnanpuutarhuri Miia Terämä
virka-aikana p. 050 564 4801
Suupantie 11
33950 Pirkkala

Linkit ja lisätiedot:
Ymppi-hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN Maisemapalvelut
www.proagria.fi->hankkeet->ymppi
etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi->palvelut->mknmaisemapalvelut
www.laidunpankki.fi
www.vieraslajit.fi
Facebook: Luonnonlaitumet -ryhmä
Yhteyshenkilö: Jutta Ahro, p. 040 5444 899, jutta.ahro@proagria.fi

