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Hevosten määrä lisääntyy erityisesti harraste- ja virkistyskäy-
tössä. Samalla kun hevosala kasvaa ja monipuolistuu, tarvitsevat 
hevostallit enemmän tilaa toiminnalleen. Koska laiduntaminen on 
hevoselle hyväksi, on tärkeää, että nykyisille ja tuleville hevosille 
löytyy myös laidunalueita.

Laiduntaminen edistää monin tavoin hevostesi terveyttä ja hyvin-
vointia. Laitumella käyskentelevät tai juoksevat hevoset nauttivat 
sekä liikunnasta että vapaudesta. Myös syöminen omaan tahtiinsa 
ja lajitoverien seura on tärkeää.

Hevosten käyttäminen erilaisilla laidunmailla antaa uusia mah-
dollisuuksia säilyttää maiseman avoimuus ja lisätä luonnon moni-
muotoisuutta. Jos laidunnus loppuu, kasvavat vanhat laidunmaat 
umpeen, rehevöityvät ja katoavat.

HEVOSALA KASVAA, LAIDUNTEN             KYSYNTÄ LISÄÄNTYY

Luonnonlaitumien ja muiden 
perinnemaisemien pinta-ala on 
huvennut yhteen prosenttiin viime 
vuosisadan vaihteesta.  

Suuri osa maamme kasvi- ja 
eläinlajistosta on täysin riippuvai-
nen laidunnuksen jatkamisesta. 
Kottaraiset, haarapääskyt ja 
pikkuapolloperhoset tarvitsevat 
laidunalueita säilyäkseen.

SISÄLLYS:

Hevosala kasvaa, laidunten 
kysyntä lisääntyy

Laiduntaminen lisää liikuntaa

Tarjolla maittavaa rehua

Hevonen hoitaa luontoa  
erilaisilla laitumilla

Peltolaitumet ovat suosittuja

Luonnonhoitopellot sopivat 
laiduntamiseen

Luonnonlaidun tarjoaa  
edullista rehua

Mistä löydät laitumen?

Sopiva määrä hevosia

Aloita laidunkausi ajoissa

Tee turvallinen aitaus,  
huolehdi sääsuojasta

Anna riittävästi raikasta, 
puhdasta vettä

Tee hoitosuunnitelma ajoissa

Haasteet ja ongelmien  
ennaltaehkäisy

Luonnonlaitumien kasvit

Kustannukset

Sopimukset laidunpalveluista

Laiduntavia hevostalleja

2

4

6

8

10

11

12

14

16

17

18

20

23

24

26

28

28

30

EH



Laidunalueille on kysyntää, mutta niitä on 
myös tarjolla. On tärkeää, että kysyntä ja 
tarjonta kohtaavat.

HEVOSALA KASVAA, LAIDUNTEN             KYSYNTÄ LISÄÄNTYY

Voit laiduntaa hevosiasi myös sellaisilla alueilla, jotka eivät sovi ruoan-
tuotantoon. Maiseman umpeutumista vähentää lisäksi hevosten rehun-
tuotantoon käytettävä yli 100 000 hehtaarin peltoala.

Kun päästät hevosesi laitumelle, ilahdutat sekä matkailijoita että asuk-
kaita. Laiduntaminen onkin hevosalalle hyvä mahdollisuus lisätä myön-
teistä julkisuutta. Hevoset maiseman- ja luonnonhoitajina kiinnostaa 
ihmisiä. Monissa hevosalan toimintamuodoissa voidaan hyödyntää mark-
kinoinnissa sitä, että hevoset laiduntavat.

Laiduntamista voidaan ajatella myös laidunpalveluna, jonka tarjoaa 
maanomistaja ja toteuttaa hevosenomistaja. Laidunpalvelujen tuottami-
nen tarjoaa tulevaisuudessa yhä enemmän lisäelinkeinoja sekä maatalou-
delle että hevostaloudelle.

Laiduntavat hevoset kiinnostavat sekä asukkaita että matkailijoita.

Suomessa on hevosia 75 000 ja niiden 
määrä lisääntyy vuosittain noin 1 000:lla. 
Hevostalleja on yhteensä 16 000.
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LAIDUNTAMINEN LISÄÄ LIIKUNTAA

Hevoset ovat alkuaan vapaasti liikkuneita aro-
jen kasvatteja. Riittävästi ravintoa saadakseen 
ne ovat joutuneet liikkumaan paljon suuren 
osan päivää. Suurilla laitumilla hevonen liikkuu 
jopa kymmeniä kilometrejä päivässä.

Laidunkauden liikunta kehittää luustoa ja li-
haksia, vahvistaa niveliä ja parantaa elimistön 
aiheenvaihduntaa. Varsat saavat laitumella 
luuston terveen kehityksen kannalta tärkeää lii-
kuntaa. Laiduntaminen ja ulkona olo helpotta-
vat hengitystiesairauksien oireita.

Hevostenomistajien työmäärä helpottuu, kos-
ka tallien siivoaminen jää pois. Tähän tietysti 
vaikuttaa se, kuinka lähellä laidunalue on. Lai-
tumellakin hevosta on valvottava päivittäin.

Hevoset muodostavat laumassa ystävyyssuhteita. Kun 
laitumella on monta hevosta, niiden välille muodostuu 
arvojärjestys. Laumassa alempiarvoiset hevoset väistä-
vät ylempiarvoisia. Siksi laitumella on oltava riittävästi 
tilaa väistämiseen ja liikkumiseen.

                  Laiduntami-
nen on hevoselle luon-
nollista käyttäytymistä 
ja ravinnonhankintaa. 
Laiduntamisella on mo-
nia hevosten terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviä 
vaikutuksia.
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Laiduntaessaan hevo-
set pitävät päätä al-
haalla enemmän kuin 
sisäruokinta-aikana. 
Tämä hevosen luon-
nollinen syömisasento 
auttaa säilyttämään 
hengitystiet terveinä, 
koska niihin kertyvät 
eritteet poistuvat 
luonnollisesti.

Kilpailevat hevoset saavat laitumella lomaa treenistä ja kilpailemisesta. Monet valmennuksessa olevat hevoset 
voivat paremmin lihaksistoltaan ja jaloistaan laidunaikana. Epätasainen maasto on hyväksi hevosille.

Hevoselle mieluinen laidun 
on muodoltaan ja maastol-
taan vaihteleva alue, jossa 
on paikkoja syömiseen, 
lepoon ja leikkimiseen.
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TARJOLLA MAITTAVAA REHUA

Voit arvioida laitumen 
riittävyyttä seuraamalla 
kasvuston korkeutta sekä 
paljaiden paikkojen ja 
hylkylaikkujen määrää.

Laidunruoho on hevosen luonnollisinta rehua, koska hevonen on tot-
tunut syömään runsaskuituisia heinäkasveja. Laitumilla hevoset saavat 
syödä luontaisesti ja omaan tahtiinsa pieniä määriä ympäri vuorokau-
den, jolloin myös suolisto voi hyvin. Siksi laidunta kannattaa käyttää 
kaikkien hevosten ruokinnassa.

Kuiva heinä tai säilörehu ei vastaa ravintoarvoltaan hyvää laidunta. 
Laitumella olo sekä laidunruohon korkeat vitamiini- ja valkuaispitoisuus 
ovat eduksi tamman lisääntymistoiminnoille. Imettäville tammoille on 
tarjottava aina hyväkasvuista laidunta. Kasvaville varsoille hyvän laitu-
men valkuaispitoisuus on riittävä.

Jos laidun on kasvilajistoltaan monimuotoinen, hevoset valitsevat eri 
kasveja eri puolilta laitumelta. Apilat ja heinät maittavat kaikille. Hevos-
ten on kuitenkin tärkeä syödä muutakin. Jotkut karkeavartiset kasvit, 
kuten siankärsämöt, pujot ja mesiangervot, lisäävät pureskelua ja syljen 
eritystä. Voikukissa ja nokkosissa on paljon vitamiineja ja kivennäisai-
neita.

Erityisesti valmennettavat hevoset eivät saa riittävästi energiaa  
laidunrehusta, jolloin lisäruokinta voi olla tarpeen. Niille laiduntaminen 
on hyödyksi liikunnan ja runsaan ulkona olon vuoksi.

Hevonen on valikoiva 
eläin. Siksi laitumen 
kasvusto tulee ajan myötä 
monimuotoiseksi erityisesti 
luonnonlaitumilla. 

Luonnon kannalta tämä 
on hyvä asia, koska 
esimerkiksi perhoset 
ja linnut hyödyntävät 
laitumen eri osia ja 
kasvillisuutta.

Laidunruokinnan 
onnistumiseksi mieti, 
riittääkö ruoho, miten 
lisäruokinta järjestetään 
ja miten ruokinnan 
muutoksista selvitään.
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Hevoset syövät jonkin verran puuvartisia kasveja, joista niille maistuvat 
oksat ja nuoret versot sekä lehdet. Ne myös kaluavat puiden runkoja ja 
hierovat mielellään itseään puiden runkoihin. Nämä tavat voivat vioittaa 
puita tai jopa aiheuttaa puun kuolemisen. Suojaa puita tarvittaessa.

NÄIN VOIT HALLITA SYÖNTI-
MÄÄRIÄ

Peltolaitumella paras lisärehu lai-
tumelle on toiselta lohkolta niitetty 
tuore ruoho. Myös säilörehua/säi-
löheinää ja kuivaa heinää voidaan 
käyttää lisärehuna.

Luonnonlaitumilla lisärehun anta-
mista vältetään, jotta kasvusto ei 
rehevöidy tuodun rehun mukana tul-
leiden ravinteiden vuoksi.

Jos hyvälaatuista rehua on runsaasti 
tarjolla, hevoset syövät helposti lii-
kaa. Tämä on ongelma joutilailla he-
vosilla ja poneilla, mutta ei varsoilla 
ja imettävillä tammoilla.

 Lisää laidunpainetta lisää- 
mällä hevosten määrää tai pie-
nentämällä laidunalaa.

 Syötä laidun kaistoina siirret-
tävän aidan avulla.

 Rajoita laidunnusaikaa.

 Laidunna vasta toisen hevos-
ryhmän tai eläinlajin jälkeen.

LANNAN VARASTOINNIN TARVE

Laiduntaminen on hyvä keino vähentää lantavarasto-
jen täyttymistä. Hevoset ”levittävät” lannan itse laitu-
melle ja lantakuoriaiset kiertävät ravinteen luontoon. 
Tällöin lannan varastointia voidaan vähentää tai ko-
konaan välttää osan vuotta. Samalla laidun saa ravin-
teet takaisin.

Laiduntaminen 
säästää ruokinta-
kustannuksia.
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HEVONEN HOITAA LUONTOA            ERILAISILLA LAITUMILLA

Monelta Natura-alueelta löytyy hyviä 
hevosille sopivia luonnonlaitumia.
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Siellä, missä 
on laiduntavia 
eläimiä, on myös 
kevään tuovia 
kottaraisia. 
Myös
pensastasku 
asuttaa mielel-
lään laitumia, 
sen huomaa 
helposti aitojen 
päällä.



HEVONEN HOITAA LUONTOA            ERILAISILLA LAITUMILLA

 
Perinteinen metsä-

laidun on vaihteleva 
ympäristö. Se tar-
joaa sekä ruokaa 

että suojaa.

Laitumella olevat metsäsaarekkeet ja kivikasat ovat tärkeitä turvapaikkoja monille lajeille. 
Tällainen laidun on vaihteleva myös hevosille.

Viljellyillä peltolaitumilla kasvatetaan 
satoa tuottavia nurmikasveja. 

Luonnonhoitopellot ja kesannot  
sopivat hyvin laiduntamiseen. 

Luonnonlaitumet ovat viljelemättömiä 
alueita, joita on ennen niitetty tai lai-
dunnettu. Näitä ovat esimerkiksi niitty, 
metsälaidun, hakamaa, rantalaidun ja 
jokinotko. 

Reunavyöhykkeet ovat pellon ja  
metsän välisiä alueita. 

Joutomaat ovat käytöstä poissa olevia 
alueita, joista osa sopii laidunalueeksi. 

Suojavyöhykkeet. Pelloksi huonosti  
sopivat rantalohkot voidaan ottaa 
laidunkäyttöön. Ne toimivat suoja-
vyöhykkeinä, joista hevoset poistavat 
ravinteita syömänsä kasvillisuuden 
mukana. 

Pihapiirin hoitaminen laiduntamalla 
lisää ympäristön elävyyttä. 

Natura- alueilla ja kansallispuistoissa  
voi olla alueita, jotka sopivat hevosten 
laiduntamiseen.

Hevoset laiduntavat sekä viljeltyjä laitumia että luonnonlaitumia. 

Suojavyöhykkeitä 
voidaan hoitaa 
myös hevosia 
laiduntamalla, 
mikäli tästä ei 
ole vaaraa veden 
laadulle.
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PELTOLAITUMET OVAT SUOSITTUJA

Näin edistät 
luonnon moni-
muotoisuutta 
peltolaitumella

  Hevosten laidun- 
taminen kesäisin lisää 
luonnon arvoja koko 
maisemassa. Monet  
linnut tarvitsevat laidun- 
alueita, joilta ne löytävät 
tarpeeksi ruokaa.

  Pidä laidunpaine  
sopivana, jolloin  
kasvusto on vaihtelevaa.

  Säilytä erilaisia  
luonnon monimuotoi-
suuteen vaikuttavia asioi-
ta, kuten puuryhmiä, 
yksittäisiä puita, ojia, 
laidunmetsää, vesiaiheita 
esimerkiksi lampia.  
Suojele tarvittaessa 
alueita.

                        Uusi 
peltolaidun 3-5 vuoden 
välein, jotta sen tuotto-
kyky pysyy hyvänä.

Ruohon pituus syötettäessä ja syötön jälkeen

HI

Peltolaitumella voi olla lisärehun tarve silloin, kun laidunruohon kasvu notkahtaa 
keskikesällä. Alkukesällä ja loppukesällä rehua on useimmiten riittävästi.



Oikein viljelty pelto-
laidun sopii varsinkin 
siitoshevosille ja 
nuorille hevosille. 
Harrastehevosille ja 
poneille se saattaa 
kuitenkin tarjota 
liikaa syötävää.

LUONNONHOITOPELLOT SOPIVAT LAIDUNTAMISEEN

Kun laidunnat luonnonhoitopellolla, ota huomioon 
oikea laidunpaine (ks.16). Tällöin kasvustoon ei pääse  
syntymään aukkoja. Pellon pinnan pitää pysyä kasvi-
peitteisenä ympäri vuoden.

                      Kysy lähialueen viljelijältä, 
olisiko hän kiinnostunut laiduntamaan  
luonnonhoitopeltojaan. Laiduntamiseen 
sopivia luonnonhoitopeltoja ovat mm. 
monivuotiset ympäristönurmet.

Viljellyt laitumet eli peltolaitumet ovat hyväkuntoista nurmipeltoa, 
jota muokataan ja hoidetaan konein. Uudistaminen voidaan tehdä 
myös suorakylvöllä. Useimmat hevoset laiduntavat peltolaitumilla. Hy-
vin hoidettu nurmi tuottaa tehokkaasti rehua, pelto on helppo hoitaa 
sekä aidata ja hevoset ovat usein lähellä tallia.

Peltolaitumilla kasvatetaan hyvin satoa tuottavia nurmikasveja kuten  
timoteitä, niittynurmikkaa ja koiranheinää. Sopivan seoksen valintaan  
vaikuttavat maaperä, kasvuvyöhyke ja se, kuinka paljon halutaan tuottavan 
ruohoa. Lannoitus tehdään sekä keväällä että lohkon vaihdon yhteydessä. 
Käytettävän lannoituksen määrään vaikuttaa esimerkiksi maan ravinnetila 
ja tavoiteltu laitumen kasvu.

Peltolaitumilla on myös kääntöpuolensa. Yksitoikkoinen ympäristö ei 
aina innosta hevosia liikkumaan ja luonnonarvot jäävät vähäisiksi. Kasvus-
to on usein yksipuolinen ja hevosilla on vähän valittavia kasveja. Monille 
hevosille peltolaitumen kasvusto on liian energia- ja proteiinipitoinen, mikä 
voi johtaa terveysongelmiin.

Sisäloiset juhlivat, jollei aluetta laidunneta välillä muilla eläimillä tai  
nurmia uusita tarpeeksi usein. Lantakasat on hyvä kerätä pois tai levittää 
niin, ettei synny hylkylaikkuja. Puuton pelto ei suojaa paahteelta ja sateelta.  
Tarvittaessa laitumella on oltava hevoselle suoja huonoja sääoloja vastaan. 
Hoitokustannukset, esimerkiksi lannoittaminen ja uudistaminen, voivat 
olla suuret.

Luonnonhoitopeltojen luontoarvot ovat suu-
remmat kuin peltolaitumella. Luonnonhoi-
topeltojen ala on nykyään suuri, joten niiden 
saatavuus on hyvä. Ne tarjoavat edullista rehua 
ja niiden hoitokustannukset ovat matalat. Jos  
hevosia on vain muutama, hevostalleille sopi-
vat pienialaiset pellot.

Ruohon rehuarvot vaihtelevat paljon laidun-
kauden aikana kasvin kehitysvaiheen ja sää-
olosuhteiden mukaan. Siksi joidenkin peltojen  
uudistaminen heinäsiemenseoksilla saattaa 
olla tarpeen.
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LUONNONLAIDUN TARJOAA EDULLISTA REHUA

Aito luonnonlaidun tuottaa 
ennen kaikkea arvokasta luontoa 
ja on samalla hyväksi hevoselle.

Kasvillisuus vaihte-
lee luontotyypeit-
täin. Rehevä ranta-
niitty elättää jopa 
vilkkaat nuoret 
oriit tai imettävät 
tammat.

Luonnonlaitumet eroavat toisistaan maaperän, kosteuden, pinnanmuotojen ja 
kasvillisuuden osalta. Peltolaitumella nurmea hallitsee muutama kasvilaji, mutta 
luonnonlaitumella voi esiintyä kymmeniä ruoho- ja puuvartisia kasveja sekä niistä 
riippuvaisia harvinaisia perhosia ja mesipistiäisiä.

Hoida luonnonlaidunta sopivalla lohkokierrolla ja tarvittaessa niittämällä, jotta 
hevosten ei tarvitse syödä kuivaa, kortista heinikkoa. Älä lannoita laidunta, jotta 
rehevän maan lajit kuten nokkoset ja vuohenputket eivät pääse valloittamaan lai-
dunta. Tällöin luonnon monimuotoisuuden arvo kärsii. Samalla vähenee hevosille 
sopivien kasvien valikoima ja niiden tarjoamat lajikohtaiset kivennäisaineet.

Luonnonlaitumilla laiduntavilla hevosille ei mielellään anneta lisärehua. Useim-
mat niittykasvit ovat sopeutuneet kasvamaan vähäravinteisessa maaperässä ja lisä-
rehun vieminen laitumelle lisää ravinteiden määrää. Voit välttää lisärehun tarpeen 

hyvin suunnitellun laidunkierron avulla. 
Jos käytössä olevien luonnonlaitumien 
rehuntuotto on liian vähäistä, voit ot-
taa laidunkiertoon mukaan myös viljelyt 
laidunlohkot. Kivennäisiä saa antaa va-
paasti luonnonlaitumillakin.

Hevonen suosii nuorta nokkosta, val-
koapilaa ja voikukkaa. Muita maistuvia 
kasveja ovat pihatatar, mesiangervo, 
vadelmat, aito- ja hiirenvirna, suo- ja 
aho-orvokki, siankärsämö ja nuoret sa-
rat. Kuusista ja pajuista kelpaavat jonkin 
verran rungot, koivuista lehdet. Katso 
myrkylliset kasvit s. 27.

Aito luonnonlaidun on syntynyt vanhan 
maatalouden sivutuotteena, laidunta-
malla ja niittämällä. Luonnonlaitumien 
suurin uhka on laiduntamisen lakkaa-
minen ja laidunten umpeenkasvu.

Metsälaitumet ja 
karut kedot sopivat 
pienille laumoille 
ja vähään tyytyville 
roduille.
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Kun laidunnat, lisääntyy laidunalueen valoisuus ja lämpö, 
lisäksi maaperän ravinteisuus vähenee. Eläinten tallaus 
paljastaa maanpintaa, jolloin toivottujen kasvilajien siementen 
itäminen helpottuu. Kasvit myös arvostavat lantakasoja sekä 
kosteuden ja varjoisuuden vaihtelua.

Suosi luonnonlaidunten puustos-
sa katajaa, mäntyä ja marjoja 
tuottavia pensaita. Yksittäispuut 
ja puuryhmät myös suojaavat 
hevosia säältä ja paahteelta.

LUONNONLAIDUNTEN 
REHUNTUOTANTO 
Laiduntyyppi        kg kuiva-aine/ha
Kuiva        800
Tuore     1 600
Kostea – märkä   2 400
Kostea – märkä   2 800

Muokatut ja  
lannoitetut niityt: 
   Kuiva – tuore  2 000 
   Tuore – kostea  2 800

                       Luonnonlaitumet tarjoavat 
                       edullista rehua ja laidun-
nus on samalla erinomaista ympäristön 
hoitoa. Maisemat avartuvat ja luonnon 
monimuotoisuus lisääntyy.

Hevonen ei sovi laiduneläimeksi hyvin herkille alueille, 
koska sen liikkumistarve on erittäin suuri ja kaviot 
kuluttavat kasvillisuutta ja maan pintaa. Aluetta, 
jolla on arvokkaita, suojeltavia kasveja tai kiinteitä 
muinaisjäännöksiä, ei kannata ottaa hevosten 
laidunalueeksi.

Ota nämä asiat huomioon luonnon- 
laitumen kunnostamisessa ja hoidossa 

 Rajaa puut tietylle alueelle. Raivaa  
kunnon aukkoja, jotta hevosen on  
helpompi liikkua. Jätä kannot mahdol- 
lisimman lyhyeksi. 

 Suosi lintujen ja hyönteisten mielipuita 
ja -pensaita, esimerkiksi pihlajaa, katajaa 
ja pajuja. 

 Jalopuut ovat erityisen tärkeitä toukille, 
sienille ja sammaleille. 

 Tarkkaile myrkyllisiä kasveja. Vältä tai 
raivaa pusikoita, joissa hyttyset ja mäkärät 
viihtyvät. 

 Tee puhdistusniitto, jos on tarpeen.

Huolehdi siitä, että hevosen on turvallista liikkua 
laitumella. Jätä kannot lyhyeksi ja korjaa pois oksat ja 
raivaustähteet.

evonen nauttii laitumellaH
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Laidunalueet ja niille sopivat laiduneläimet eivät monesti ole saman ihmisen 
hallinnassa. Tämä ei kuitenkaan ole este laidunnukselle.

Yhteistyö eri hevostallien kesken on tärkeää. Hevosten ja laidunalueiden 
välitysmahdollisuuksia voi löytyä esimerkiksi henkilökohtaisilla kontakteilla 
hevosyrittäjien ja maataloustoimijoiden sekä kotieläin- tai luonnonsuojelu-
yhdistysten kanssa. Myös paikallislehdessä ilmoittelu voi tuottaa tulosta.

Hevostalleilla on usein hyvin vähän omaa peltoa. Siksi yhteistyö tallien 
ja maatilojen välillä on tärkeää. Laidunnuspalvelut tuovat viljelijöille tuloja 
sekä mahdollisuuksia molempia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön.

Kunnilla on usein omistuksessaan laidunalueiksi sopivia maita. Laidunta-
vat hevoset ovat kunnalle hyvää mainosta, joten kiinnostusta yhteistyöhön 
voi hyvin löytyä. Ota yhteyttä esimerkiksi kunnanpuutarhuriin.

  
Laidunalue sopii myös 
pihapiirin  läheisyy-
teen. Suunnittele,  
olisivatko jotkut 
alueet otettavissa 
laidunkäyttöön.

Jos laidunalue on 
taajaman läheisyydes-
sä, ilmoita eläinten 
tulosta asukkaille. 
Laita alueelle myös 
riittävästi opastauluja. 
Sopimuksessa määri-
tellään, kuka vastaa 
niiden kunnossa-
pidosta.

www.laidunpankki.fi on internetissä 
toimiva palvelu, jonka avulla voi hankkia 
lisälaidunnusta eläimille tai löytää eläi-
miä maisemanhoitajiksi. 

On paljon alueita, joita voitaisiin hoitaa 
laiduntamalla. Toisaalta taas on eläi-
miä, jotka voisivat hoitaa uusia alueita. 
Laidunpankin avulla voidaan yhdistää 
kysyntä ja tarjonta.

Laitumien omistajien 
ja hevosten pitäjien 
yhteistyö kannattaa 
taloudellisesti. 
Samalla lisääntyvät 
luonnon ja kulttuuri-
maiseman arvot

MISTÄ LÖYDÄT LAITUMEN?

AH
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Mieti, millaisia erilaisia 
yhteistyömahdollisuuksia 
voisi sinun alueellasi olla.

Kun valitset laidunaluetta,  
varmista, että nämä asiat  
ovat kunnossa.

 Laitumelle johtavien kulkuteiden 
on oltava hevoselle turvalliset. 

 Laitumen on oltava riittävän tilava. 
Koossa otetaan huomioon eläimen 
rotu, koko, ikä, sukupuoli sekä hevos-
ten lukumäärä ja aktiivisuus. 

 Maaston, kasvillisuuden ja maa-
pohjan on oltava hevoselle sopivia. 
Onko alueella isoja ojia tai kivikkoja, 
joita tarvitsee aidata? Onko lähellä 
laidunlohkoja, joiden avulla laidun 
ehtii palautua? 

 Laitumella on oltava hevoselle  
suojana joko metsä tai rakennettu 
katos tai hevoset on voitava sääolo-
jen niin vaatiessa ottaa sisälle.

 Alue on pystyttävä aitaamaan ja 
valvomaan päivittäin.

 Ympäristön on oltava riittävän  
rauhallinen ja meluton.

Maanomistaja saa hyötyä  
laiduntamisesta. 
Ennen kuin maanomistaja tarjoaa aluet-
taan laidunnettavaksi, hänen kannattaa 
pohtia erilaisia asioita. Esimerkiksi onko 
alue kyllin tuottava laidunnettavaksi 
kesästä syksyyn? Saako aitaan sähkön? 
Millaisia kustannuksia voi syntyä?  
Keskeisten asioiden selvittyä voi nauttia 
laiduntamisen antamista hyödyistä.

 Alue tulee hoidettua ja maisema pysyy 
avoimena. 

 Luontoarvot säilyvät ja lisääntyvät. 

 Hevosten laiduntaminen ilahduttaa 
asukkaita ja ohikulkijoita. 

 Maan vuokraaminen laidunalueeksi on 
tulolähde laidunpalvelujen tarjoajalle. 

 Kirjallinen sopimus takaa, ettei synny 
ristiriitoja. 

 Alueelle voi olla mahdollista saada  
ympäristökorvausta.

Taajamissa laitumen 
perustamiseen tarvitaan 
ilmoitus tai lupa kunnan 
viranomaisilta. Tähän 
liittyy myös naapurien 
kuuleminen. Lupa-
käytännöt vaihtelevat 
hieman kunnittain.

Vaihtoehtoja laidunalueen löytymiseen

Oma 
laidunalue

Naapurin 
laidunalue

Toinen  
hevostalli

Lähialueen
viljelijä

KuntaSeurakunta

Metsähallitus 
(Luonnon- 

suojelu-alueet)

ELY -keskus 
(Luonnon- 

suojelu-alueet)



SOPIVA MÄÄRÄ HEVOSIA

Laidunpaineella tarkoitetaan laidunkauden aikaista eläinmäärää tiettyä 
pinta-alaa kohden. Sovita laidunpaine eri alueille niin, että kasvusto pysyy 
hyvänä eikä kärsi liian lyhyeksi syöttämisestä ja tallaantumisesta.

Voit säädellä laidunpainetta laidunkierron avulla. Jaa alue lohkoihin, jotta 
voit siirtää hevosia lohkolta toiselle. Vaihda lohkoa, kun sen kasvusto on 
vähentynyt ja kasvu hidastunut. Tällöin hevoset saavat riittävästi ravintoa ja 
kasvuston monipuolisuus säilyy.

Ylilaiduntaminen eli liian suuri eläintiheys ja tarkka syöttäminen hidasta-
vat laidunruohon kasvua ja kuluttavat laidunta.

Viljellyillä nurmilla nurmen talvehtiminen heikkenee ja loistartuntojen riski 
kasvaa, jos päästät ruohon 6 cm lyhyemmäksi. Luonnonlaitumilla ylilaidun-
taminen estää kukinnan ja siementuotannon sekä lisää ei-toivottujen kas-
vien määrää. Ylilaidunnus vähentää selvästi myös niittykasvillisuudesta riip-
puvaisten hyönteisten, etenkin perhosten ja mesipistiäisten määrää.

Alilaiduntaminen eli liian suuri laidunala hevosmäärään nähden johtaa 
ruohon vanhenemiseen. Tällainen kasvusto on niitettävä lohkon vaihdon jäl-
keen, koska siinä ei ole enää syöttökelpoista rehua.

Valitse sopiva 
määrä hevosia. 
Kuivilla kedoilla 
ja niityillä tarvi-
taan tilaa enem-
män, jotta ruoho 
riittää.

Aktiivisena liikkujana hevonen on 
kuluttava laiduntaja, joka muodos-
taa maastoon helposti polkuja ja 
piehtaroimisesta syntyviä aukko-
paikkoja. 

Kulkureitit ja juomapaikat ympä-
ristöineen tallaantuvat usein lähes 
kasvittomiksi. Siksi juomapaikkoja 
ja aitoja ei kannata sijoittaa vesis-
töjen viereen.

MS
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Laitumen riittävyys/eläintiheys/ha
Hyvin kasvava viljelty laidun  2-4
Tuoreet niityt     1-1,4
Kosteat niityt    0,8-1,6
Hakamaat     0,6-1,2
Kuivat kedot ja niityt   0,4-0,8
Metsälaitumet   0,05-0,4

Tee laidunlohkojen vaihdosten yhteydessä 
puhdistusniitto, jotta ylikasvanut korsiintunut 
kasvusto saadaan pois. Puhdistusniitolla voidaan 
torjua myös siementen välityksellä leviäviä haital-
lisia rikkakasveja.

Jos laidun on luonnoltaan arvokas, tee puhdis-
tusniitto mieluiten vasta elokuussa. Tällöin kasvit 
ehtivät siementää, perhoset kuoriutua ja linnun 
poikaset lähteä pesistänsä. Tee näin erityisesti sil-
loin, kun laitumilla on maassa pesiviä lintuja ku-
ten töyhtöhyyppä, kiuru ja kuovi. 

ALOITA LAIDUNKAUSI AJOISSA

                 Totuta hevoset 
sekä laidunkauden alussa 
että lopussa ruokinnanmuu-
tokseen. Pidä alussa hevosia 
laitumella lyhyitä aikoja 
kerrallaan.

Päästä hevoset laidunalueelle mahdollisimman varhain 
keväällä, kun ruoho on vielä matalaa ja maittavimmil-
laan. Sopiva aika laiduntamisen aloittamiselle on, kun 
ruoho on noin 10 cm korkeata.

Laidunruohon kasvu on nopeinta alkukesällä ja kas-
vu hidastuu keskikesällä. Alkukesästä laidunlohkon 
kasvillisuus voi palautua jo muutamassa viikossa, lop-
pukesällä elpyminen voi kestää useamman viikon.

Totuttaminen ja laidunkauden aloituksen myöhäs-
tyttäminen on tärkeätä erityisesti kaviokuumeelle herkillä hevosilla. Syksyllä 
hevoset voidaan ottaa sisäruokintaan aluksi esimerkiksi yön ajaksi.

Hevosen käytös voi muuttua, kun se laiduntaa uudessa laumassa tai se 
on tuotu kokonaan uuteen ympäristöön. Laumaeläiminä yhdenkin hevosen 
pelkotila tarttuu muihin hevosiin, jolloin kaikki laumajäsenet voivat olla her-
mostuneita. Yleensä eniten vaaratilanteita laitumella aiheuttaa pelkäävä ja 
ryntäilevä hevonen.

Kun hevoset pääs-
tetään alkukesästä 
laitumelle suurissa 
laumoissa, ne pääse-
vät harjoittelemaan 
käyttäytymistä 
ryhmässä. Erityisesti 
varsoille tämä on 
erinomainen keino 
oppia lajille luonnol-
lista ja sosiaalista 
käyttäytymistä. 

Jos hevoset tulevat 
laitumelle eri aikaan 
kesästä, voi lauma- 
järjestys seota ja 
hevosten kesken  
tulee helposti 
kahnauksia.

evonen nauttii laitumellaH
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Yhden vaakajuoksun 
aitaukset eivät sovi hevos-
laitumille. Kaksi lankaa 
saattaa joskus riittää 
hevosille, mutta kolmen 
vaakajuoksun aita on aina 
suositeltavin.

TEE TURVALLINEN AITAUS, HUOLEHDI  SÄÄSUOJASTA

                Hyvin perustettu, 
kunnollinen aita kestää 
vuosikausia. Materiaalien 
hankinnasta aiheutuneet 
kulut saat takaisin työn 
säästönä tulevina vuosina.

Aitauksen 
helpottamiseksi 
voit jakaa ison 
laitumen valmiiksi 
osiin ja siirtää  
hevosia lohkolta 
toiselle kesän 
aikana.

VV / JV
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TEE TURVALLINEN AITAUS, HUOLEHDI  SÄÄSUOJASTA

Laitumen aitojen on oltava hevoselle sopivasta ma-
teriaalista ja turvalliset. Aitauksessa ei saa olla liian 
ahtaita tai teräviä kulmia, jotta hevonen pystyy  liik-
kumaan aidanviertä reippaasti. Aitauksen on myös 
oltava helposti hevosen havaittavissa. Laitumen aita 
ei saa olla piikkilankaa.

Tee aidasta riittävän korkea, jotta hevonen ei pää-
se ylittämään sitä. Tällöin myös ihmisillä on pienempi 
houkutus ylittää aita. Sijoita portit turvalliseen, tila-
vaan ja tasaiseen paikkaan, jossa on helppo kulkea. 
Lukitse portit.

Sähköaidat sopivat hyvin sekä pysyville monivuo-
tisille laitumille että tilapäisiin lohkoaitoihin. Käytä 
mieluiten noin neljän sentin levyistä sähkönauhaa. 
Kiinnitä sähköä johtava nauha tai köysi tolppiin eristi-
millä. Niiden mallin ratkaisee köyden tai nauhan pak-
suus ja eristimen sijainti. Ohikulkijoita varten sähköai-
dassa täytyy olla asianmukaiset varoituskyltit.

                       Eläinten pitoon tarkoitetusta 
aitauksesta asemakaava-alueelle on tehtävä 
kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojelu-
 viranomaiselle hyvissä ajoin. Haja-asutus- 
alueelle laitumen voi perustaa vapaasti.

Laitumella on hyvä olla suojaa aurinkoa ja huonoja 
sääoloja vastaan. Jos alueella ei ole puustoa, 
rakenna hevosille erillinen katos. Suojaa rehut 
sateelta katoksella tai katoksellisella rehuhäkillä.

Puuaidan ja sähköaidan yhdistäminen on maisemallisesti kaunis ja  
tekee aidasta helposti havaittavan.

evonen nauttii laitumellaH
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Laitumella on 
hevosille oltava aina 
tarjolla puhdasta 
vettä. Hevonen juo 
tavallisesti 20- 40 
litraa päivässä 
riippuen ruohon 
vesipitoisuudesta ja 
ilman lämpötilasta. 
Imettävä tamma ku-
luttaa vettä vähin-
tään 50 l päivässä.

ANNA RIITTÄVÄSTI RAIKASTA, PUHDASTA VETTÄ

Luonnonlaitumilla on usein luonnon vesilähteitä, kuten puroja tai lampia, 
joista hevoset voivat juoda. Jokien ja järvien rantalaitumien kohdalla juotta-
minen on myös helppo järjestää, jos rannat ovat hevoselle helppokulkuisia 
eivätkä niiden törmät ole liian jyrkkiä. Jos penkka on liian jyrkkä, maaperän 
ravinteet ja mahdolliset eläinten ulosteet pilaavat veden sekä hevosille että 
luonnonvaraisille eläimille.

Hevosten kulku- 
reitit ja juomapaikat 
ympäristöineen tal-
laantuvat usein lähes 
kasvittomiksi.  

Ranta voi myös  
murtua eroosion 
vaikutuksesta. Siksi 
juomapaikkoja ja 
aitoja ei kannata 
sijoittaa vesistöjen 
viereen.  Siirrä juo-
mapaikkaa tarvit-
taessa.

TP
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ANNA RIITTÄVÄSTI RAIKASTA, PUHDASTA VETTÄ

Vältä veden saastumista 
 Käytä aitoja ja portteja rajoittamaan pääsyä vedenrajaan  

   erityisesti syksyn ja kevään sateisilla säillä. 

 Kierrätä veden läheisiä laidunalueita niin, että kasvillisuus voi  
    toipua tallaantumisesta ja uusiutua.

 Siirrä juomapaikkoja, jotta maanpinta vaurioituisi vähemmän.  
    Jos hevosia on enemmän, tee useampia juomapaikkoja. 

 Rakenna erilliset lisäruokinta- ja juottopaikat kauas vesistöistä. 

 Harkitse, kannattaisiko vedet toimittaa laitumille putkia myöten 
    ja sulkea hevosilta kokonaan pääsy herkille, vesistöihin rajoittuville    
    alueille. 

 Suojelualueilla voidaan kulkualueille laittaa soraa, joka vähentää  
   maaperän tiivistymistä ja rikkaruohojen leviämistä.

Suunnittele vesihuolto tarkkaan etukäteen.  
Vaihtoehtoja veden saamiseksi laitumelle on useita. 

 Asenna laidunlohkolle pysyvä vesijohto, johon liitetään  
    juoma-automaatti. 

 Asenna putki tai letku aidalle saakka ja aitauksen iso juoma-astia  
    täytetään letkusta. 

 Vie laitumelle traktorilla vesitankki, jossa on juomakaukalo.

 Vie vesitankki aidan ulkopuolelle ja juoma-astia aitaukseen sisälle.

Kun ranta on  
tarpeeksi matala, 
se kestää paremmin 
hevosten liikkumista.

evonen nauttii laitumellaH
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Laidunhevoset 
tarvitsevat kivennäis- ja 

hivenainetäydennystä. 
Järjestä kivennäisjakelu 
lisäruokinta- ja juotto-

paikan yhteyteen ja lisää 
riittävästi kivennäisrehua 

joka päivä. 

Kivennäis- ja suolakau-
kaloiden pitää olla niin 

tukevia, etteivät hevoset 
kaada niitä. Jos kauka-

loita ei ole katettu, pitää 
sadeveden päästä valu-

maan niistä pois.

Voit laiduntaa hevosten kanssa sekä lampaita että nautoja. Seka- 
laidunnus hoitaa laidunta tehokkaasti, sillä lampaat syövät mielellään 
korsiintuneen ruohon ja lantakasoja ympäröivät hylkylaikut, jotka eivät 
kelpaa hevosille. Lampailla ja hevosilla ei ole yhteisiä loisia, joten sisä- 
loiset pysyvät kurissa helpommin.Lampaat ovat 

tehokkaita laidun- 
alueen puhdistajia 
hevosten jälkeen.  
Ne vähentävät 
monia kasveja, joita 
hevoset välttävät.

Voit rajoittaa aidalla pääsyn vedenrajaan.
HP
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TEE HOITOSUUNNITELMA AJOISSA

Hevosten hoito sekä alueen käyttö ja liikkuminen pohjautuvat aina hoi-
tosuunnitelmaan. Tee laidunnuksen suunnittelu hyvissä ajoin, mieluimmin 
jo edellisenä vuonna. Tällöin pääset aloittamaan laiduntamisen heti alkuke-
sästä. 

Kun lähdet suunnittelemaan hoitoa, niin perusasioita ovat laitumen uu-
distamisen rytmi ja laidunkierto. Hevostiheyttä arvioitaessa ota huomioon, 
että se on erilainen alkukesänä ja loppukesänä. Kuivana kesänä puolestaan 
tarvitaan suurempia pinta-aloja kuin märkänä.

Vuosittainen 
seuranta ja arviointi 
auttavat seuraavan 
vuoden laidunnuk-
sen suunnittelua.

Suunnittele laidunnuksen käytännön toteutus 
  Laitumen oikea mitoitus 
  Laitumen mahdolliset peruskunnostustarpeet 
  Rakenteet kuten aidat, sääsuoja, portit ja juottopaikka 
  Laidunnuksen aloittamisajankohta 
  Eläinten hoito ja valvonta sekä muut käytännön työt  

    (kulkeminen alueelle, vedet, suola-/nuolukivi, kasvuston muutokset) 
  Oikea laidunpaine, laidunrehun riittävyys 
  Tiedotus, opastaulut, kielto- ja varoitustaulut, jos on tarpeen
  Mahdolliset haasteet ja miten niistä voi selvitä
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HAASTEET JA ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY

Hevoset voivat olla 
herkkiä hyönteisten, 
varsinkin paarmojen 
ja polttiaisten pure-
mille. Siitostammat 
ja varsat kärsivät, jos 
hyönteisiä on paljon. 

Hyönteiset aiheuttavat 
allergisia reaktioita ja 
voivat stressata hevo-
sia niin, että ne ovat 
levottomia. Suojaa 
hevosen pää ja runko 
tarvittaessa hyöntei-
siltä.

Luonnossa elävillä villilaumoilla ei ole tavattu häiriökäyttämistä kuten 
puunpuremista, ilman nielemistä, kutomista eikä kehänkiertämistä. Kun 
päästät hevoset laitumelle, vähennät näitä oireita ja vaikutat eläinten ter-
veyteen. Laiduntaminen ei kuitenkaan poista kaikkea häiriökäyttäytymistä.

Jotkut hevosrodut ja -yksilöt ovat muita herkempiä hyönteisten pistoille. 
Oireita kutsutaan kesäihottumaksi. Pidä tällaiset hevoset ainakin osaa päi-
vää tallissa. Päästä ne vain kuiville laitumille, joissa on auringolta suojaavat 
katokset.

Tarkasta makaavat hevoset ähkyn varalta, vaikkakin hevoset saattavat 
kuumina päivinä makailla muutenkin. Apaattinen ja laumasta vetäytyvä he-
vonen on yleensä aina jollakin tapaa sairas. Myös erilaiset sierain- ja silmä-
vuodot kertovat usein sairastumisesta.

Vaikka laitumen maapohja voi olla vaihtelevaa, niin täysin kosteita ja vetisiä 
alueita kannattaa välttää. Hevosten jalkoihin saattaa muodostua kosteissa 
olosuhteissa riviä (=rupinen, halkeileva ja helposti tulehtuva ihovaurio).

Tarkista laitumella olevat hevoset kerran päivän aikana. Samalla kun toteat 
eläimen kunnon, tarkasta vesi ja aidat. Paina mieleen hevosten lepoajat ja 
paikat sekä tavat liikkua ja käyttäytyä. Näin huomaat helpommin, jos hevos-
ten toiminnassa ilmenee jotain poikkeavaa.
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Estä ongelmat ennakolta 
 Märkinä kesinä tai laitumen märissä  

kohdissa loiset saattavat viihtyä hyvin.

Märät alueet myös sotkeentuvat helposti,  
jolloin ruohoon sekoittuu maata ja sen  
bakteereja. 

 Rajoita hevosten määrää. Valitse tarpeeksi 
suuri laidun. 

 Pidä lisäruokinta- ja juottopaikat puhtaina 
rehutähteistä, jotka lämpenevät ja pilaantuvat 
helposti.

 Käytä nuoria ja vanhoja hevosia vuorotellen 
laitumella, koska nuoret ovat erityisen alttiita 
sisäloisille.

Kaviokuume voi tulla laitumella etenkin hevoselle, jol-
la on ylipainoa. Kaviokuumeelle herkkää tai kerran sen 
sairastanutta hevosta ei pidä viedä runsaalle laitumelle 
aikaisin alkukesällä, vaan vasta ruohon kasvun hidastut-
tua. Ruohon suuri sokeripitoisuus voi laukaista kaviokuu-

meen oireet. Hevonen on myös hyvä ottaa sisälle iltapäivällä, jolloin ruohon 
sokeripitoisuus on korkeimmillaan.

Useat hevosten loiset leviävät laidunten välityksellä. Tee vähintään kolme 
viikkoa ennen laitumelle laskua hevosille loishäätö, samoin heti laidunkau-
den päätyttyä. Muina aikoina loishäätö tehdään vain lannan loisanalyysin 
perusteella. Vältä loistorjuntaa silloin, kun hevoset ovat laitumella. Monet 
luonnonlajit, kuten lantakuoriaiset sekä maaperän ja vesistöjen eläimet, 
ovat herkkiä loishäätöaineille.

Päivittäiset tarkastukset 
  Vesi, kivennäiset 
  Aitojen kunto 
  Terveysseuranta 
  Hyönteisten torjunnan tarve 
  Hevosten runko ja jalat, jotta  

     niissä ei ole naarmuja tai haavoja 
  Hyönteisten pistot, mahdollinen   

     nestehukka sekä allergiset reaktiot

Hevonen ei syö mielellään läheltä lantakasoja. 
Siksi laidunalueelle muodostuu hylkylaikkuja, 
jotka on hyvä niittää. 

Lanta kerätään mahdollisuuksien mukaan pois 
laitumelta silloin, kun laidun on hevosmäärään 
nähden pieni ja niin sanotut vessa-alueet  
lisääntyvät nopeasti.

                        Vastuullinen 
hevosen omistaja on huoleh-
tinut hevosensa rokotukset ja 
madotukset kuntoon ennen 
laitumelle laskua. Tällöin väl-
tetään tautien ja mahdollisten 
loisten leviäminen.
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LUONNONLAITUMIEN KASVIT

Luonnonlaitumilla suurin osa kasveista on syöntikelpoisia ja monet voivat 
olla jopa terveellisiä rohdoskasveja eli yrttejä. Laitumilla saattaa kasvaa 
myös hevoselle haitallisia tai myrkyllisiä kasveja.

Jos haitalliset kasvit ovat tuoreita, hevonen välttää niitä, mutta kun ne 
ovat kuivia, hevoset voivat niitä syödä ja sairastua. Jotkut kasveista ovat hai-
tallisia vain suuria määriä syötäessä.

Tarkasta laidun erityisesti myrkyllisten kasvien varalta. Myrkyllisiä kasveja 
ovat rentukka, myrkkykeiso, keltamo, lupiini, näsiä, sananjalka, mäkikuisma 
sekä tyräkkikasvit. Haitallisia suurin määrin ovat niittyleinikki, tammenter-
hot, peltokorte ja suokorte. Jos hevoset syövät huonosti maittavia ja haital-
lisia kasveja, se on merkki siitä, että laitumella ei riitä rehu.

Niittyleinikit pääsevät 
usein valloittamaan 
laitumia, joissa on rehe-
vä, märkä maaperä ja 
joissa maa on rikkoutu-
nut liiallisen laidunta-
misen seurauksena. 

Niittäminen ja /tai 
vuorolaiduntaminen 
lampailla voi pitää 
monet haitalliset 
kasvit kurissa. 
Joillain laitumilla 
saattaa kalkitseminen 
auttaa.

Hallitse ongelmallisten kasvien kasvua, jos ne alkavat vallata laitumen. 
  Nokkonen – niitä kukinta-aikaan. 
  Mesiangervo – niitä 30-50 cm ja laidunnus sen jälkeen. 
  Sananjalka – niitä kesällä usein. Laiduneläimet eivät syö sitä, koska se on myrkyllinen. 
  Vadelma – niitä keskikesällä ja loppukesällä. 
  Niittyleinikki – niitä ja kalkitse.

HP



Myrkkykeiso

Rentukka
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Hevosille maittavia kasvilajeja 
heinäkasvien lisäksi:

(Lihavoidut lajit erityisen suosittuja)
•	 Nokkonen (nuorena)
•	 Pihatatar
•	 Mesiangervo	(lisää	syljeneritystä)
•	 Vadelmat
•	 Aito-	ja	hiirenvirna
•	 Valkoapila
•	 Suo-	ja	aho-orvokki
•	 Siankärsämö	(lisää	syljeneritystä)
•	 Voikukat
•	 Sarat
•	 Kuusista	ja	pajuista	kelpaavat	rungot,	
 koivuista lehdet

Hevosille haitallisia kasvilajeja 
suurissa määrissä:

•	 Peltokorte
•	 Tammenterhot
•	 Niittyleinikki

Hevoset välttelevät myös näitä
kasvilajeja:

•	 Hevonhierakka
•	 Aho-	ja	niittysuolaheinä
•	 Rätvänä
•	 Poimulehdet
•	 Metsäkurjenpolvi
•	 Kumina
•	 Mustikka
•	 Niittyhumala
•	 Rohtotädyke
•	 Piharatamo
•	 Päivänkakkara

Luonnonlaitumilla suurin 
osa kasvilajeista on syö-
mäkelpoisia ja monet jopa 
terveellisiä rohtokasveja.

Jos hevoset syövät hai-
tallisia kasvilajeja, se on 
merkki siitä, ettei hyvää 
laidunrehua ole enää riit-
tävästi, ja hevoset täytyy 
siirtää uudelle laiduna-
lueelle.

Näistä kasvilajeista ei 
ole haittaa hevosille, 
joten niitä ei kannata 
kitkeä laitumelta, koska 
ne lisäävät monimuo-
toisuutta. Niiden kukat 
tarjoavat mettä pölyttä-
jille ja siemenet ravintoa 
linnuille.

LUONNONLAITUMIEN KASVILAJIT

Myrkyllisiä kasveja
Lupiini

Laidun kannattaa tarkistaa 
erityisen myrkyllisten kasvi-
lajien osalta:

•	 Suokorte
•	 Sananjalka
•	 Marjakuusi
•	 Rentukka
•	 Keltamo	
•	 Lupiinit
•	 Tyräkkikasvit
•	 Näsiä
•	 Mäkikuisma
•	 Myrkkykeiso
•	 Jaakonvillakko

HP
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Tee laidunsopimus aina kirjallisena. 
Katso sopimusmalli www.laidunpankki.fi 
Muista myös vakuutukset.

Katso maanvuokraussopimus  
www.laidunpankki.fi

Hevoset viedään yleensä kesälaitumelle täysihoitoon. Yleinen käytäntö on, 
että alueen omistaja vuokraa alueen. Tällöin työ, vastuu, kustannukset ja 
tuet kohdistuvat laiduntajaan. Korvausten suuruus riippuu tapauskohtaises-
ti työ- ja vastuujaosta, joskus voi riittää aitauksen maksaminen. Joissakin 
tapauksissa voi olla tarpeen tehdä sekä maanvuokraussopimus että laidun-
tamissopimus.

Sovi laiduntamissopimuksessa kirjallisesti työ- ja vastuujaoista sekä rahal-
lisesta korvauksesta. Hevosten päivittäinen hoito ja valvonta sovitaan kus-
sakin tapauksessa erikseen.

Sopimukseen kuuluvan laidunalueen on oltava eläimille turvallinen. Poista 
laidunalueelta roskat ja laitumelle kuulumattomat esineet, esimerkiksi van-
hat piikkilangat. Tarkasta laidunaitojen, porttien ja laidunrakennelmien kun-
to ja tee tarvittavat korjaukset ennen laidunkauden alkua. Samoin tarkista 
mahdolliset haittakasvit ja tarvittaessa siivoa laidun niistä.

Jos sopimuksessa on monia erilaisia maa-alueita, kirjoita kattavampi so-
pimus. Siinä tulisi olla kartta, kuvaukset laitumista, rajoitukset esim. lisäre-
husta jne. Vuokrasopimuksen pitää kattaa myös vesijättömaa eli vesialue.

KUSTANNUKSET

Laidunnuksessa perustamiskustannukset voivat olla suuret, mutta vuosit-
taiset ylläpitokustannukset jäävät vastaavasti varsin pieniksi. Kustannuksia 
pienentää, jos esimerkiksi juomavesi saadaan luonnon vesistä tai suojaka-
tosta ei tarvitse rakentaa.

Aitakustannukset riippuvat käytettävästä aitatyypistä. Pysyvät piiriaidat 
vähentävät vuosittaista aitaamista. Pysyvät tai siirrettävät katokset ovat 
usean vuoden investointi.

    Perustamiskustannukset
Suunnittelukustannus 
Tarvittaessa niitto, raivaus 
Aitauksen rakentaminen

sähköaita; paimen, langat, tolpat, työ
puuaita; materiaali, tolpat, työ 

Tarvittaessa opastaulut
Suojakatoksen rakentaminen, jos tarpeen
Viljellyillä laitumilla lannoitus ja kasvuston  
uudistaminen 

    Ylläpitokustannukset
Kustannus hevosten maisemanhoitotyöstä 
Hevosten kuljetus 
Hevosten hoito ja valvonta 
Juomaveden järjestäminen
Kivennäisseos, suola 
Mahdollinen lisärehu 
Aitauksen ylläpito- ja korjauskulut 
Niitto, raivaus 
Viljellyillä laitumilla lannoitus ja paikkauskylvöt 
Vakuutukset

KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN 

SOPIMUKSET LAIDUNPALVELUISTA



Sovi nämä asiat 
 Sopijaosapuolet 
 Mitkä maat kuuluvat sopimukseen 
 Sopimusaika 
 Vastuuhenkilö, eläinten seuranta  

    päivittäin 
 Vastuujako hoito/aita/muut  

    rakennelmat/mahdolliset  
    ongelmatilanteet 

 Vastuu mahdollisten korjausten  
    korvaamisesta 

 Vakuutuksenottaja 
 Mahdollisten ympäristö- 

   korvausten jako-osuudet 
 Korvauksien maksusuunnitelma 
 Toimet jos toinen osapuoli rikkoo  

    sopimusta kesken kauden 
 Lisäksi voi olla: Erityisehtoja,  

    laidunnuksen määrä, toiminta  
    poikkeustilanteissa

Kerro kyltein laiduntamisesta 
Jos laidun sijaitsee asutuksen, teiden 
tai ulkoilureitin lähellä, kannattaa 
hevosten ruokkiminen ja makupalat 
kieltää kyltein. 

Laita kyltteihin tieto hevosten omis-
tajan ja/tai valvonnasta vastaavan 
yhteystiedoista. Tällöin ohikulkijat 
pystyvät tiedottamaan mahdollisista 
laitumella ilmenneistä ongelmista 
nopeasti.

Muista tiedottaa laiduntamisen 
alkamisesta silloin, jos laidunalue 
sijaitsee lähellä asutusta

Myös tiedotusväli-
neet ovat kiinnostu-
neita laiduntavista 
hevosista. 
Hyödynnä sitä 
sopivin ajoin, niin 
saat kerrottua 
hevosten laidunta-
miseen liittyvistä 
myönteisistä 
asioista.
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LAIDUNTAVIA  HEVOSTALLEJA

Kansallismaisemaa hoidetaan 
hevosilla ja lampailla

Nina Viitamäen hevoset kulkevat luonnonlaitumillaan kuuluisan Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkon vieressä Sastamalassa. Laidunalue on ollut jo satoja 
vuosia karjamaana. Nykyisin maita hoitavat Viitamäen hevoset ja naapu-
rien lampaat. Eläimet vetoavat turisteihin ja täydentävät maalaismaisen 
idyllin.

Laidunalue on osa Nina Viitamäen asuinalueen ympäristöä. Koska aluei-
ta laidunsivat jo lampaat, oli luontevaa kysyä naapurilta, saisivatko he-
voset laiduntaa yhdessä lampaiden kanssa. Laidunalueita on laajennettu 
myöhemmin ostamalla itselle omaa maata.

Hevoset laiduntavat kymmentä hehtaaria, joten niille riittää tilaa liikkua. 
Luonnontyypit vaihtelevat kuivista kedoista rantaniittyihin ja tuoreista nii-
tyistä metsälaitumiin. Maasto vaihtelee tasamaasta mäkiin ja tiheistä met-
siköistä alaviin ruohomaihin. Laidunnuksen ja niiton seurauksena alueella 
menestyy monia kymmeniä kasvilajeja, jotka vuorostaan houkuttavat puo-
leensa hyönteisiä, lintuja, nisäkkäitä ja sammakkoeläimiä.

Laidunala lohkotaan yleensä kahdeksaan osaan, joiden kasvillisuus ja 
ympäristö eroavat toisistaan jonkin verran. Joskus lohkoja täytyy yhdistää, 
jotta syötävää riittää ja maa saa levätä välillä niin, ettei tule tallotuksi.

Laidunlohkoja kiertää lammasverkkoaita. Aitaa on paikoin laudoitet-
tu, jotta hevoset erottavat paremmin aitalinjat. Kirkon lähellä on käytetty 
vankkoja puutolppia, joiden poikkijuoksut ovat halkaistua hirsilankkua. 
Suojakatoksia Tyrväällä ei juuri tarvita, sillä laitumilta löytyy tiheää met-
sää, suojaisia kallionseinämiä ja muita suojapaikkoja.

Noin kolmannes laidunalueesta on virallista perinnebiotooppia, jolle naa-
puri on tehnyt erityistukisopimuksen. Näillä alueilla eläimiä ei saa ruokkia 
laitumen ulkopuolelta tuoduilla rehuilla. Hevoset ja lampaat laiduntavat 
perinnebiotoopilla niin kauan kun purtavaa riittää, ja sitten ne siirretään 
muille lohkoille.

www.luontoaidinhevoset.com
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Savijärven kartanolla on kokemusta hevoslaidunnuksesta jo vuosikymmenien 
ajalta. Tilalla toimii ratsastuskoulu, jonka lisäksi siellä kasvatetaan hevosia ja 
kilpaillaan valjakkoajossa. Luomutilan kaikki hevoset laiduntavat monivuotisil-
la nurmilla.

Ben Simonsen, joka on yksi tilan kolmesta omistajasta, painottaa, että laidun-
taminen on hevosten luonnollinen tapa elää ja liikkua. Hän pitää laiduntamista 
erittäin tärkeänä hevosille. Laitumella selviää, kuka on johtaja ja kuka tulee pe-
rässä. Laiduntavien hevosten kanssa on myös helpompi työskennellä.

Tilan kuudestakymmenestä hevosesta 50 on omia ja 10 ylläpitohevosia. Nuoret 
1-2–vuotiaat hevoset laiduntavat vuorokauden ympäri ja elävät laitumen tuotol-
la. Ratsastuskoulun hevoset hoidetaan illalla tuntien jälkeen sisällä. Ne saavat vä-
hän lisärehua, jonka jälkeen eläimet ulkoilevat seuraavan päivän tunteihin saak-
ka. Myös kisahevoset laiduntavat päivittäin. 
Viikonloppuisin laiduntavat kaikki hevoset.

Laidunalaa tilalla on 24 ha. Eläinmäärään 
nähden pieni laidunala riittää, koska myös 
laitumet niitetään vähintään kerran kesäs-
sä kesantosilppurilla. Niiton jälkeen hevo-
set pääsevät syömään laitumille kasvavaa 
uutta heinää. Eläimet saavat myös kiven-
näisiä laitumelle. Lohkoja laidunnetaan hy-
vin tehokkaasti niin, että laumoja kierräte-
tään lohkosta toiseen.

Syötävä on riittänyt sateisina kesinä. He-
voset syövät pääosin heinäkasveja ja valkoapilaa, mutta myös muut kasvit mais-
tuvat. Jonain päivinä hevoset syövät tiettyä kasvia, jonain päivänä ne eivät välitä 
siitä lainkaan. Kuivina kesinä laitumelle viedään edelliskesän säilöpaaleja. Reser-
vinä tilalla on rehunurmia, joille hevoset viedään syömään laidunten ehtyessä. 
Myrkyllisiä kasveja ei laitumilta ole löytynyt.

Reuna-alueiden, ojanpenkkojen sekä kivi- ja puusaarekkeiden kasvillisuus on 
monipuolisempaa kuin nurmen. Näillä alueilla on myös turva- ja ruokailupaik-
koja hyönteisille ja linnuille.

Koko kesä ulkona www.savijarvigard.com
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Teksti ja kuvat Hanna Seitapuro



Laiduntava hevonen nauttii saadessaan liikkua 

vapaasti ja syödä luontaisesti. Laiduntaminen myös 

lisää luonnon ja kulttuurimaiseman arvoa. Samalla 

hevoset tulevat ihmisille tutummiksi ja niihin suhtau-

dutaan yhä myönteisemmin. Kun päästät hevosesi 

laitumelle, niiden hyvinvointi lisääntyy ja rehu- 

kustannukset pienenevät.

Oppaassa kerrotaan hevosten laiduntamiseen 

liittyvistä asioista uusimpien tutkimustulosten ja 

käytännön kokemusten perusteella. Toivomme, että 

opas innostaa käyttämään hevosia maiseman- ja 

luonnonhoitajina erilaisilla laidunalueilla.
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