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Miksi lähdimme laiduntamaan?

• Avoimia niittyjä ja puistoisia hakamaita on menneinä 

vuosikymmeninä perinteisesti hoidettu laiduntamalla. 

Tuusulan jokilaakso ja Mikkolanpuisto ovat olleet 

1950-luvulla avointa kulttuurimaisemaa. 

• Laidunnuksella ylläpidetään kulttuurimaisemaa

• Maisemanhoito ja pitäminen avoimena

• Luonnonmonimuotoisuus



Laitumet- yhteensä 15,1 ha

Mikkolan jokilaakso 10,5 ha

Rykmentinpuisto 0,8 ha

Kotorannanpuisto 1,5 ha
Anttilanranta 2,3 ha

Niilo Stålhanen puisto 1,4 ha



Laidunalueen arvot ja hoidon tavoitteet
Arvot Hoidon tavoitteet

Tuusulan jokilaakso Alueella pesii noin 30 lintulajia mm. viherpeippo 
ja mustapääkerttu. Alueen arvokkaat niityt, 
lehtometsä ja jokilaakso muodostavat 
luonnoltaan, maisemaltaan ja virkistysarvoltaan 
arvokkaan kokonaisuuden.

Ylläpitää ja palauttaa alueen perinteistä 
kulttuurimaisemaa
Lisätä alueen luonnon 
monimuotoisuutta kasvillisuuden, 
hyönteisten, linnuston ja lahopuun 
muodossa.
Lisätä virkistyskäyttöä ja tarjota 
elämyksiä asukkaille
Tarjota tutustumiskohde 
ympäristökasvatuksen käyttöön

Anttilanranta Laidun on Natura alueella. Alue on 
valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, jossa pesii 
useita lintudirektiivin lajeja.

Maiseman avoimuuden lisääminen
Tuoda alueelle avointa laidunta mm. 
kahlaajia varten

Kotorannanpuiston laidunalue Sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla RKY-
alueella. Laidunalueilla on kosteita 
runsasravinteisia rantalehtoja ja metsäluhtia, 
jotka ovat uhanalaisia vaarantuneita 
luontotyyppejä.

Avoimuuden lisääminen ja 
kulttuurimaiseman hoito

Rykmentinpuiston laidunalue Kohde sijaitsee uuden asutusalueen vieressä ja 
monipuolisen rakennetun puiston yhteydessä

Virkistysarvojen parantaminen
Viheralueiden rakentamisen ja hoidon 
kustannukset



Miten pääsitte alkuun?

• Kunnassa kartoitettiin mahdolliset laidunalueet 

• Pro Agria Etelä-Suomesta tilattiin hoitosuunnitelmat 

laidunalueille vuosille 2020-2024

• Kilpailutettiin rakennusmateriaalit 

• Etsittiin sopimuskumppanit

• Laidunalueiden rakentaminen alkoi omana työnä

• Lampaat on kerennyt laiduntamaan kaksi kesää



Rakentaminen





Miten on sujunut?

• Suomen luonnonpäivänä laidunkävely

• Lammasaitauksista on tullut hyvää palautetta

• Käytetty kaksi talvea lammasaitauksia 

”koirapuistona”

• Haasteena ihmisten kulun rajoittaminen 

laidunnusaikana

• Osa alueista ollut ennen metsästysseurojen 

käytössä-> yhteensovittaminen



Jatkossa

• Hoitotoimet jatkuu alueilla 

suunnitelmien mukaan

• Lampaat hoitaa loput

• Haasteena löytää hyviä 

sopimuskumppaneita 

karjanlaidunnuksen 
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