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Maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki
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NÄIN PÄÄSET ALKUUN 
SOPIMUSLAIDUNNUKSESSA



LAIDUNNUKSEN MONET HYÖDYT

• pitää kulttuurimaiseman avoimena ja 

on elävää kulttuuriperintöä

• laiduntavat eläimet tuottavat 

elämyksiä ja hyvinvointia

• mahdollisuus lajin mukaiseen 

käyttäytymiseen

• laitumella on reilusti 

luonnonvaloa, raitista ilmaa ja 

tarjolla monipuolista ravintoa

• säilyttää arvokkaiden 

perinnebiotooppien ja niittyjen 

uhanalaista ja harvinaista lajistoa

• torjuu haitallisia vieraslajeja 
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Kohteen valinnassa huomioitavaa

• alueen sijainti, koko, näkyvyys, 
kulkuyhteydet

• luonto- ja maisema-arvot; 
monipuolinen niittylajisto, uhanalaiset 
lajit, vieraslajien torjunta, yms.

• maankäytön historia

• sosiaaliset ja matkailulliset arvot

• taloudellisuus 

• eläinten hyvinvointi 

• käytännön hoitotyöt 

• tiedottaminen ja asukasyhteistyö



Sopimuslaidunnus

= maksullinen laidunnuspalvelu, jonka 
työnjaosta, vastuista ja kustannuksista 
sovitaan laiduntamissopimuksella

• Eläinten päivittäisestä valvonnasta 
vastaa useimmiten joku muu kuin 
eläinten omistaja.

• Mahdollisia rahoituksia: Helmi-
elinympäristöohjelma ja maatalouden 
ympäristösopimus.
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1. Hoito on aina tavoitteellista ja perustuu alueen 
hoitosuunnitelmaan. Huomioidaan eläinten hyvinvointi, 
luonnonhoidon tavoitteet sekä mahdolliset muut 
näkökulmat.

2. Tiedottaminen monin eri tavoin on tärkeää laidunnuksen 
onnistumisen kannalta. Ennakkotiedotus, verkkosivut, 
some, opastaulut ja kyltit ym.

3. Laiduntamissopimus ja/tai maanvuokrasopimus.

4. Laidunnus aloitetaan riittävän aikaisin, ja laidunkauden 
pituus suhteutetaan vuosittaisiin olosuhteisiin.

5. Hoidon laadun seuranta ja reagointi muutoksiin 
tarvittaessa. Tarvitaan joustavuutta.

Sopimuslaidunnuksen ABC



https://www.tampere.fi/tiedostot/k/Caoc8tXDH/Kohm
anpuiston_laitumen_hoitosuunnitelma_2019-2023.pdf

https://www.tampere.fi/tiedostot/k/Caoc8tXDH/Kohmanpuiston_laitumen_hoitosuunnitelma_2019-2023.pdf
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Peruskunnostus

Tampereen Rukkamäenpuisto ennen……..ja jälkeen peruskunnostuksen.



Etsi ja ilmoita Laidunpankissa



https://www.laidunpankki.fi/tietopankki/sopimusmallit

https://www.laidunpankki.fi/tietopankki/sopimusmallit

https://www.laidunpankki.fi/tietopankki/sopimusmallit








1. Vuokraa alueensa 
laidunkäyttöön

2. Antaa alueensa 
vastikkeetta laidunkäyttöön

• käytännön työt
• voi ostaa palveluja kolmannelta
osapuolelta esim. eläinten valvonta

VASTUUTAHO

Karjanomistaja/Laidunyrittäjä Maanomistaja

1. Maksaa vuokraa
laidunmaasta

(ympäristösopimus)
VASTUUTAHO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sopimuslaidunnus
• eläinten kuljetus
• mahdolliset muut

työt erillistä 
korvausta vastaan

VASTUUTAHO

Rahallinen korvaus

→

Rahallinen korvaus

←

Tapauskohtaiset yhteistyösopimukset; 
maanvuokrasopimus ja/tai laidunnussopimus

www.laidunpankki.fi                              
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Pohdi riskienhallinta etukäteen

• eläimet karkaavat laitumelta

• eläin sairastuu tai kuolee

• ilkivalta, rakenteisiin tai eläimiin 
kohdistuva

• koirat, petoeläimet

• ihmiset ruokkivat eläimiä

• oikean laidunpaineen löytäminen, 
eläinmäärän muuttaminen tarpeen 
mukaan

• huolellinen ennakkosuunnittelu ja 
tiedotus tärkeää
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Nokian Pitkäniemen niityt

• Maanomistaja: Nokian kaupunki

• Kaavoitus: maatalousalue ja virkistysalue

• Pinta-ala: noin seitsemän hehtaaria

• Vanha kulttuurimaisema Pitkäniemen sairaala-
alueen ja linnustollisesti arvokkaan Markluhdan-
lahden läheisyydessä. Maakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta. 

• Hoito toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa
• Lampurilla ympäristösopimus, aitaaminen ja 

laidunnuksen toteutus.

• Kaupunki ostaa päivittäisen valvonnan ja hoitaa 
juomaveden, tekee raivaukset ja rakensi sillat ojien 
yli.
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Lähde: Perinnebiotooppien hoitokortti 10



Yhteystiedot: 

maisema-asiantuntija  Riikka Söyrinki

ProAgria Etelä-Suomi /  MKN maisemapalvelut 

riikka.soyrinki@proagria.fi

Lisätietoja: Sopimuslaidunnus –opas

https://www.laidunpankki.fi/laidunnustietoa

TULOSSA: Laidunpankin käyttäjäkoulutus 31.3.2022  

KIITOS!

mailto:Riikka.soyrinki@proagria.fi
https://www.laidunpankki.fi/laidunnustietoa

