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1 JOHDANTO 

 

Joulukuussa 2015 emolehmien määrä Suomessa oli yhteensä 57 100 kpl (LUKE 2015). Pääasiassa 

emolehmätuotantoa harjoitetaan alueilla, jossa naudat voivat laiduntaa ympäri vuoden, mutta Suo-

messa laidunkausi on lyhyt ja se kannattaisi hyödyntää mahdollisimman hyvin. Edullinen laidun 

muuttuu emolehmätuotannossa vasikan kautta naudanlihaksi, koska laidun on edullisempaa tuottaa 

kuin koneellisesti korjattu rehu. Laiduntaminen kuuluu myös naudan lajityypilliseen käyttäytymiseen. 

Laidunnusta suunniteltaessa on huomioitava laidunkierto, eläinmäärä, eläinten ikä, eläimen tuotos-

vaihe, kasvuston kunto ja kasvilajit. (Huuskonen 2011, 91—93; Manninen 2011.) Laidunkauden ai-

kana tapahtuvaan eläinten laidunkiertoon on käytössä erilaisia menetelmiä, joista tila valitsee oman 

tapansa toimia käytännössä. Jatkuva laidunnus tarkoittaa eläinten laiduntamista samalla alueella 

koko laidunkauden. Lyhytaikaisessa laidunnuksessa eläimet siirretään lohkon syöttämisen jäl-

keen esimerkiksi takaisin pihattoon. Solulaidunnuksessa laidunalueet on jaettu soluihin juottopis-

teen tai käsittelyalueen avulla ja laidunnus on lyhytaikaista yhdellä solulla. Lohkolaidunnus on 

eläinten kierrättämistä laidunlohkolta toiselle laidunnussuunnitelman mukaisesti, jolloin lohkojen kas-

vukausi on tasaisempi. Syyslaidunnuksessa kasvusto laidunnetaan myöhemmin kesän lopulla, 

jolloin kasvusto on jo osin korsiintunut ja siemenvaiheessa. Tällaisia kasvustoja voivat olla yksivuoti-

set viljakasvustot. (Huuskonen 2011, 104.)  

 

Opinnäytetyöni on luonteeltaan toiminnallinen. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda 

esimerkiksi ohje, jota voidaan hyödyntää käytännössä. Toteutustapa voi olla kohderyhmän mukaan 

opas, jota tämä opinnäytetyö kuvastaa. Opinnäytetyössä yhdistyy käytännön toteutus ja sen rapor-

tointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyöni aihe on saatu toimeksiantona emolehmätilalta 

ja työn tarkoituksena on tuottaa tilakohtainen laidunnussuunnitelma emolehmätilalle.  

 

Opinnäytetyössäni käsittelen laiduntamiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten nurmen perustaminen ja 

laidunnurmissa käytettävien nurmiheinien sekä nurmipalkokasvien ominaisuuksia. Tavoitteena on 

kehittää tilan laidunten viljelykiertoa ja suunnitella tilalle ainakin yksilöllinen esimerkki emolehmätilan 

laidunkierron toteuttamisesta viljelykierrosta eläinkiertoon. Tätä opinnäytetyötä voidaan mielestäni 

hyödyntää myös muilla emolehmä- tai nautatiloilla, jossa eläimet laiduntavat. Laiduntaminen on tila-

kohtainen järjestely, mutta tässä työssä käsiteltyjen asioiden toivon herättelevän lukijaansa pohti-

maan oman tilansa laidunkauden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
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2 EMOLEHMÄTILAN VUOSIKIERTO 

 

Nykyään emolehmätuotantoon suuntautuneella tämän opinnäytetyön case tilalla on viljelty jo vuo-

desta 1930 lähtien. Vuoteen 2002 saakka tilalla oli lypsykarjaa ja emolehmiin siirryttiin pikkuhiljaa. 

Vanha lypsykarjanavetta muutettiin pienillä muutoksilla pihattonavetaksi, jossa eläimet voivat va-

paasti olla ulkona tai sisällä pihatossa. Vuonna 2003 tila muuttui emolehmätilaksi ja tilalle hankittiin 

hereford rotuista karjaa. Karja laidunsi yhtenä isona laumana ja emolehmien poikimiskausi jakautui 

kevääseen sekä syksyyn. 

 

Sukupolvenvaihdos tehtiin tammikuussa vuonna 2013. Sukupolvenvaihdos toi haasteita yrittäjille, 

koska laidunlohkojen tuottama sato oli heikko eikä emolehmien laidunnus ollut suunnitelmallista. Tila 

on tuotantomuodoltaan ollut aina tavanomainen ja ennen sukupolvenvaihdosta peltoihin oli käytetty 

ainoastaan vähäisesti karjanlantaa. Laidunlohkoja on SPV:n jälkeen pyritty kunnostamaan uusimalla 

nurmia timotei-nurmiseoksilla, karjanlannan ja kalkituksen avulla, sekä rajaamalla laidunlohkot kes-

tävämmillä aidoilla.  

 

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen yrittäjät pikku hiljaa karsivat karjasta pois iäkkäämpiä yksilöitä (KUVA 

1.) ja suunnitelmaksi muodostui puhdistaa karja herefordrodusta limousinrotuiseen karjaan. Yrittäjät 

hankkivat limousinrotuisen siitossonnin sekä puhdasrotuisia limousinhiehoja ja -lehmiä. Toinen li-

mousinsiitossonni hankittiin kesällä 2015 helpottamaan vanhemman siitossonnin astutustehtäviä. 

Tällä hetkellä kevätpoikivien ryhmässä on 18 emolehmää, siitossonni ja syyspoikivien ryhmässä 13 

emolehmää sekä siitossonni. Lisäksi tilalla on uudistukseen jääneitä hiehoja 10 kpl. Tavoitteena on 

tällä hetkellä saada ensin puhdas limousinkarja, jonka jälkeen voidaan tavoitella karjan kasvua 45–

50:een emolehmään. Tulevaisuudessa eläinmäärän kasvu nostaa laidunalojen lisätarvetta ja vaatii 

laitumilta kestävyyttä sekä satoisuutta. 

 

 

KUVA 1. Vanhaa Hereford karjaa. (Saastamoinen 2013) 
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Sukupolvenvaihdoksen jälkeen myös navettaa on muunneltu käytännöllisemmäksi jakamalla navet-

taa useampaan osastoon (KUVA 2.). Navetan jakaminen osastoihin on helpottanut eläinten käsitte-

lyä poikima- ja vieroituskauden aikana. Eläinryhmien jako kevät- ja syyspoikiviin helpottaa esimer-

kiksi hallitsemaan emolehmien kuntoluokkaa poikimakauden aikana ja sen jälkeen.  

 

Kuvasta voidaan nähdä pihattonavetan tämän hetkinen osastojako. Nuolet osoittavat kulkureittejä, 

mistä eläimet kulkevat ulos ja sisään. Kaikki osastot voidaan jakaa tarvittaessa vielä pienempiin 

osastoihin ja väliseinät ovat suurimmaksi osaksi portteja, joiden kautta eläimiä on helppo kierrättää 

tai siirtää toiselle osastolle. Vasikoille on tehty oma osasto, jonne emot eivät pääse. Vasikoiden osas-

tolla on ns. vasikkapiilo, jossa vasikoille on tarjolla vapaasti väkirehua. Hiehot, vieroitetut, poikivat 

tai sairaat eläimet voidaan siirtää omalle osastolle, missä ne voidaan tarvittaessa jakaa vielä pienem-

pii osastoihin. Vieroitettu, hiehot ja poikivat emolehmät ruokitaan vanhan navetan jäljiltä olevalta 

ruokintapöydältä.  

 

KUVA 2. Navetan rakenne ylhäältäpäin katsottuna. (Saastamoinen 2016) 

 

Tilalla karja jaloittelee ympäri vuoden ja talvella niillä on vapaa kulku navetasta ulos talvitarhoihin 

(KUVA 2 ja 3.). Tarhoihin on sijoitettu siirrettävät ruokintahäkit, josta ne saavat syödä rehua va-

paasti. Pihattonavetta tyhjennetään kesän ajaksi, mutta tarvittaessa navettaa ja talvitarhoja voidaan 

käyttää ympäri vuoden. 

 

 

KUVA 3. Syysvasikat talvitarhassa. (Saastamoinen 2015) 
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Pihattonavetan ja talvitarhojen lisäksi, tilalla on tällä hetkellä laidunalaa noin 19 ha ja laidunlohkot 

sijaitsevat tilan ympärillä. Perinnebiotooppeja on laidunlohkojen lisäksi 10 ha ja ne ovat pääosin 

metsä-hakalaidunmaita. Kesäksi 2016 vapautuu 10 ha vuokrattuja peltolohkoja, jotka ovat olleet 

toisella tilalla rehuntuotannossa. Vuonna 2016 laidunalaa on siis yhteensä noin 29 ha ja lisäksi käy-

tössä on 10 ha perinnebiotooppeja. Perinnebiotooppeja voidaan käyttää ns. siirtolohkoina, jotka syö-

tetään nopeasti. Perinnebiotooppeja on käytetty myös hyväkuntoisten, kuten syyspoikivien emoleh-

mien laidunnukseen.  

 

2.1 Emolehmän vuosikierto 
 

Case tilalla emolehmien vuosikiertoa on tarkasteltava kahden eri vuosikierron mukaan. Yksi vuosi-

kierto jakautuu neljään eri aikajaksoon ja ajanjaksoilla on omat ruokinnalliset tavoitteensa. Ruokin-

taan vaikuttaa poikima-ajankohta, emon rotu, laidunnusmahdollisuudet sekä tilan tuotantorakennuk-

set ja ruokinta järjestely. (Farmit.net.) Kuvioista 1. ja 2. voidaan nähdä, että kevät- ja syyspoikivan 

emolehmän vuosikierto ja tarpeet poikkeavat hieman toisistaan. 

 

 

KUVIO 1. Kevätpoikivan emolehmän vuosi. (Farmit.net.) 

 

Kahden poikimakauden aikana tilan työmenekki jakautuu kahteen intensiiviseen ajankohtaan. Poiki-

makauden keston tavoitteena olisi hyvä pitää tiivistä 60—80 päivän poikimisjaksoa, jotta poikima-

kaudet eivät venyisi kovin pitkiksi. Keväällä pitkä poikimakausi voi osin haitata peltotöiden aloitusta 

tai viivästyttää laidunkauden aloitusta (KUVIO 1.). Syksyllä aikaisin alkava poikimakausi katkaisee 

laidunkauden ja sisäruokintakausi alkaa syyspoikivien ryhmällä aikaisin (KUVIO 2.). (Huuskonen 

2011, 74—75.)  
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KUVIO 2. Syyspoikivan emolehmän vuosi. (Farmit.net.) 

 

Kahdesta eri poikimakaudesta on niin hyötyä kuin haittaa. Talouden kannalta vasikoista saatava 

myyntitulo jakautuu kahdessa poikimakaudessa tasaisemmaksi, kun ne siirtyvät tasaiseen tahtiin 

loppukasvatukseen. Vasikoiden vieroitusjärjestely on helpompi toteuttaa pienemmällä vasikkaerällä, 

koska vierotukseen tarvitaan aina oma erillinen tila sekä ruokinta. (KUVA 4.). (Huuskonen 2011, 

74—75.) 

 

 

KUVA 4. Vieroitetut vasikat  tarvitsevat rehua ja kuivitusta. (Saastamoinen 2015) 

 

Karjassa saattaa olla muutamia yksilöitä, esimerkiksi hiehoja, jotka ovat tiinehtyneet hieman eri ai-

kaan kuin muu ryhmä. Ranskalaisiin rotuihin kuuluva limousin saavuttaa sukukypsyyden myöhem-

min kuin muut ja ne suositellaan poi’ittaa ensimmäisen kerran vasta 30 kk:n iässä. Näin ollen ke-

väällä syntyneet, tilalle jääneet uudiseläimet poikivat ensimmäisen kerran syksyllä ja syksyllä synty-

neet taas keväällä. Toisaalta, uudiseläimet voivat aiheuttaa sen, että poikimakausi pidentyy keväällä 

tai aikaistuu syksyllä, jolloin sisäruokintakausi pitenee, rehun ja kuivikkeen kulutus nousee (KUVA 4 

ja 5.). (Huuskonen 2011, 74—75.) 
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KUVA 5. Syksyn poikimakauden aikaistuminen nostaa kuivikemenekkiä. (Saastamoinen 2015) 

 

2.2 Emolehmän rehunkäyttö 
 

Emolehmä tarvitsee energiaa, valkuaista, mineraaleja, hivenaineita, vitamiineja sekä vettä. Rehuista 

saatava energia ja ravintoaineet käytetään tuotantoon aina omassa järjestyksessä. Ylläpitoon käyte-

tään ensin tarvittava energia, jonka jälkeen se käytetään kasvuun, maidontuotantoon, lisääntymi-

seen ja viimeisenä ylimääräinen energia varastoituu rasvakudokseen. Mikäli ravintoaineista on puu-

tosta, vaikuttaa se syntyvän vasikan elinvoimaan ja kokoon. (Huuskonen 2011, 10—11; Pesonen 

2013, 2.) 

 

Märehtijöiden ruokinta voidaan painottaa karkearehuvaltaiseksi ja yleisenä käytäntönä pidetään ns. 

vapaata karkearehuruokintaa, jossa naudalla on rehua koko ajan vapaasti saatavilla. Liharotuisten 

nautojen kasvatukseen erikoistuneella tilalla tulee kiinnittää huomiota ruokinnan ohella eläimen ge-

neettisiin ominaisuuksiin, koska perimä vaikuttaa eläimen rehunkäyttökykyyn. Ruokinta on suuri kus-

tannus tilalle ja sen avulla tulisikin pystyä saamaan paras mahdollinen tuotos. Naudan ikä, yksilölli-

nen syöntikyky sekä karkearehujen sulavuus vaikuttavat tuotannolliseen onnistumiseen. (Huuskonen 

2011, 10—11.) 

 

Eläimen syöntikykyyn vaikuttaa rehun kuitupitoisuus. Rehun liika kuitupitoisuus voi rajoittaa saata-

vaa energiamäärää, jolloin geneettinen kasvupotenttiaali ei täyty. Energiamäärä voi olla myös liian 

suuri, jolloin ylimääräisestä energiasta muodostuu rasvakudosta. Tuottajan kannalta, liika rasva on 

kallista, koska teurasruhoissa oleva liika rasva vähentää lihasta maksettavaa tilitystä. (Huuskonen 

2011, 10—11.) 

 

Tilalla on tällä hetkellä kahta eri rotua. Vanhasta karjasta on jäljellä hereford rotuisia emolehmiä ja 

uudet eläimet sekä siitossonnit ovat limousin rotuisia. Vasikat mukaan lukien, karjassa on tällä het-

kellä noin 50 % hereford-limousin risteytyksiä. Rotujen pienet erot on huomioitava sisäruokintakau-

della sekä laidunkaudella.  

 

Suomessa kasvatetaan pääasiassa kuutta eri liharotua ja niiden risteytyksiä. Käytettävät liharodut 

jaetaan keskikokoisiin ja isoihin rotuihin. Hereford kuuluu keskikoikoisiin ja limousin isoihin rotuihin. 
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Naudat voidaan jakaa vielä kolmeen eri rotutyyppiin. Keskikokoiset rodut ovat peräisin Brittein saa-

rilta ja niiden kasvu, lihaksikkuus sekä maidontuotanto ovat keskinkertaisia. Isojen rotujen, jotka 

ovat alun perin ranskalaisia, kasvu- ja lihaksikkuusominaisuudet ovat korkeammat kuin keskikokoi-

silla roduilla. Nautojen syöntikyky, kasvupotentiaali ja kehon rasvoittumisen erot johtuvat biologi-

sesta rotutyypistä. Isot rodut ovat aikuisena suurempia, mikä taas vaikuttaa rehun syöntikykyyn 

sekä ylläpitoenergian tarpeeseen. Syöntikykyyn vaikuttavat myös eläimen sukupuoli, ikä, kasvu, tii-

neyden vaihe, rehun laatu, ympäristöolosuhteet sekä perinnölliset ominaisuudet. (Huuskonen 2011, 

10—13) 

 

Hereford on yleisin liharotu, jota käytetään Suomessa ja muualla maailmalla. (Niskanen 2006, 20.) 

Hereford on hyvä laidunten sekä karkearehun hyödyntäjä ja ne rasvoittuvat herkästi. Rodun rasvoit-

tumista on pyritty saaman jalostuksella kuriin, mutta ruokinnassa rodun herkkä rasvoittuminen on 

otettava huomioon. Limousinrotu tarvitsee taas voimakasta ruokintaa, koska se kasvaa nopeam-

min, mutta rasvoittuu herefordrotuun verrattuna hitaammin. (Suunnitelmallinen naudanlihantuo-

tanto 2007, 19; Huuskonen 2010, 64.)  

 

Liharotuisten eläinten rehunhyötysuhdetta on tutkittu tarkemmin residuaalisen syönnin, RFI, käsit-

teen avulla. Rotujen välisiä eroja residuaalisessa syönnissä liitetään perinnöllisesti erilaisiin rasvoittu-

mistaipumuksiin. Limousinrodun residuaalinen syöntiarvo on matalampi, eli niiden syöntikäyttäytymi-

nen on tasaisempaa. Tilan kannattaa valita rotu, joka soveltuu tilan olosuhteisiin, koska se on myös 

taloudellista. (Huuskonen 2010, 94—95.)  

 

2.3 Limousin emolehmänä 
 

Tila tavoittelee selkeää linjaa tuotannolleen ja valitsi rodukseen limousinrodun. Suomen Limousikas-

vattajien mukaan, limousin on taloudellisin liharotu. Rotu on lähtöisin Ranskasta ja jo 1600–luvulla 

huomattiin että limousin rodun ruhosta saadaan jopa 76 % lihaa, eikä rotu ollut altis rasvoittumi-

selle. Rodun rasva- / luuprosentti on pieni ja se periyttää ruho-ominaisuutensa hyvin 50 %:n sekä 

70 %:n risteytyksiin. Vasikoiden syntymäpaino on pieni, noin 32–45 kg ja poikimiset ovat yleensä 

helppoja, koska vasikat ovat siroluisia ja pienipäisiä. (Suomen Limousinkasvattajat ry.) Tavoiteltava 

teuraskypsyysikä sonneilla alle 17 kk ja hiehoilla alle 19 kk. Sukukypsyysikä on merkittävä, koska 

eläin alkaa kasvattamaan lihastaan. Sonnit saavuttavat sukukypsyysiän 7—10 kk:n tienoilla ja hie-

hojen sukukypsyys on 5—9 kk tienoilla. (Pesonen 2012, 12.) 

 

Limousin-lehmät sekä hiehot luokittuvat hyvin ja suomalaisteurastamot maksavat hiehoista sonneja 

vähemmän, vaikka niiden liha on usein parempaa. Tuottajat halusivat saman hinnan sonnille ja hie-

holle, koska muualla maailmalla limousinhiehon liha on jo kaikkein arvostetuinta. Tuottajat perusti-

vat yhdessä osuuskunnan, Kasvattajaosuuskunta Limousin, johon tila myös liittyi. Osuuskunnan jä-

senet ovat sopineet että tulosparannus peruspihviin verrattuna puolitetaan loppukasvattamon ja 

emolehmätilan välillä. Tilalle maksetaan Limousin à la carte®-kriteerit täyttävästä vasikasta. Osuus-

kunta edellyttää Limousin à la carte® -naudoilta, että niiden emo on vähintään 75 %:sti limousin ja 

että isä on kantakirjattu ja 100 %:sti puhdasrotuinenlimousin. Kasvattajaosuuskunnan "Nostetta 
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Naaraista"-hankkeen kautta osuuskunta sai yhteistyökumppanikseen lihatalo Snellmanin, joka brän-

däsi tuotteen. Selkeillä kriteereillä on saavutettu lihan tasalaatuisuus ja jatkuva pyrkimys ympärivuo-

tiseen tasaiseen saatavuuteen edesauttaa lihan menekkiä markkinoilla. (Rantanen 2014.) 

 

 

KUVA 6. Limousin-lehmä. (Saastamoinen, 2013) 

 

Hankkeen aikana tutkittiin limousinlihan laatua ja tutkimukset ovat myös osoittaneet, että limousin-

liha on laadultaan parempaa, mutta myös ravitsemukselliselta kannalta limousin-naudan liha on kes-

kimääräistä naudanlihaa terveellisempää. Sen n-6/-n-3-rasvahappokoostumus on hyvä, keskimäärin 

alle 4:1. Yksittäisistä rasvahapoista eniten Limousin-nautojen lihassa on öljyhappoa. Öljyhappo eli 

oleiinihappo (18:1) on kertatyydyttymätön rasvahappo, jonka on todettu laskevan veren LDL-kole-

sterolia. Nostetta Naaraista-hankkeen tiimoilta tehty lihatutkimus on tehty tuottajien laatukriteerien 

tueksi sekä kuluttajien tietoisuuteen. (Rantanen 2012.) Tutkimus lihasta löytyy kokonaisuudessaan 

Kasvattajaosuuskunta Limousin internet-sivustolta, www.nostettanaaraista.fi, arkisto-osiosta nimeltä 

”kevätseminaarin lihatutkimus 2012” sekä ”Nuotit Nosteeseen hankelehti”.   
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3 LAIDUNNURMEN PERUSTAMINEN 

 

Viljelty laidun tuottaa satoa ja laidunnurmen perustamisvaiheen työ heijastuu tulevien vuosien satoi-

hin (Virkajärvi 2002, 16). Nurmivaltaisessa viljelyssä vanha nurmi on syytä lopettaa glyfosaatilla kes-

torikkakasvien torjumiseksi. Perustamisen yhteydessä voidaan samalla tehdä peltolohkojen muotoi-

lut, tasaukset sekä ojien kunnostukset. Muita parannustoimenpiteitä ovat tarvittaessa otettavat vilja-

vuusnäytteet, joiden pohjalta määritetään lohkojen kalkitus ja hivenlannoitus tarpeet. Perustamis-

vaihe on ainoa ajankohta, jolloin lannoitus- ja maanparannusaineita voidaan muokata suoraan maa-

han. Karjanlannan käyttö kannattaa hyödyntää perustamisvaiheen lannoituksessa. (Seppänen 2008, 

97.; Puurunen & Virkajärvi 2010, 43.) 

 

 

KUVA 7. Pellon perusparannustoimenpiteinä ojien kunnostukset. (Saastamoinen, 2015) 

 

Nurmen perustamisen yhteydessä voidaan tehdä tarvittavat viljavuustutkimukset, jotka viljelijän 

täytyy ympäristökorvauksen ehtojen mukaan teettää viiden vuoden välein. Monivuotiset viherkesan-

not ja luonnonhoitopellot joita lannoitetaan perustamisvaiheessa, edellytetään viljavuustutkimusta. 

Viljavuustutkimuksen on oltava vähintään perustutkimus. Ympäristökorvaukseen sitoutuneilta tiloilta, 

vuonna 2016 alkaen, vaaditaan viljavuustutkimuksen lisäksi mm. viisivuotinen viljelykiertosuunni-

telma ja vuosittain laadittava viljelysuunnitelma. (MAVI.) 

 

Viljavuustutkimuksen perustutkimuksessa määritetään maalaji, multavuus, happamuus (pH), joh-

toluku, kalsium (Ca), fosfori (P), magnesium (Mg) ja rikki (S). Perustutkimuksen avulla tehdään 

yleensä viljelysuunnitelma. Perustutkimuksen avulla voidaan määrittää kalkitus- ja lannoitussuosituk-

set. (Viljavuuspalvelu.fi, 2—4.) Maasta olisi hyvä analysoida välillä myös mikroravinteet. (Virkajärvi, 

Saarijärvi ja Nykänen 2010,59.) Viljelykasvi tarvitsee kasvaakseen kasviravinteita, jotka ryhmitellään 

makro- ja mikroravinteisiin. Typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) kalsium (Ca), magnesium (Mg), rikki 

(S), hiili (C), vety (H) ja happi (O) ovat makroravinteita. Rauta (Fe), mangaani (Mn), sinkki (Zn), 

kupari (Cu), boori (B), kloori (Cl), molybdeeni (Mo) ovat mikroravinteita. Nämä kasviravinteet 

ovat välttämättömiä alkuaineita kasville ja minkä tahansa ravinteen puute voi haitata kasvin kasvua. 

(Yli-Halla 2009, 6—9.) 
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Perusparannustoimenpiteenä kalkitus perustuu aina uusimpaan viljavuustutkimukseen. Kalkitus-

tarve määrittyy maalajin, multavuuden, maan pH:n ja viljeltävän kasvin tarvitseman pH:n mukaan 

(Farmit.net). Nordkalkin kalkitusoppaan mukaan, nurmiheinien pH tavoite olisi 6,4 ja apilan pH ta-

voite jopa 6,8. Jotta ravinteet olisivat hyvin kasvien saatavilla, tulisi nurmien pH tavoitteena olla noin 

6. Osa, jopa 30 % lannoitteiden ravinteista voi jäädä hyödyntämättä, jos pH on liian alhainen. 

(Nordkalk kalkitusopas 2011, 6—9.)  

 

Nurmi kannattaa kalkita perustamisvaiheessa ennen kyntöä tai kynnökselle ennen kylvömuokkausta. 

Nurmen kalkkilaatu valitaan viljavuustutkimusten perusteella kalsium-magnesium (Ca-Mg) suhteen 

perusteella. (Nordkalk kalkitusopas 2011, 6—9.) Optimi Ca/Mg-suhdeluku on 8 ja se saadaan ja-

kamalla viljavuustutkimuksen Ca-luku (mg/l) Mg-luvulla (mg/l). Suhdelukua saadaan nostettua kal-

kitsemalla niukasti magnesiumia sisältävällä esim. kalsiittikalkilla ja laskettua magnesiumpitoisella 

kalkilla. Mikäli viljavuustutkimuksissa huomataan pH:n olevan alhainen, voidaan pH:ta nostaa 0,4 

pH-yksikköä kerrallaan. Esimerkiksi multavan karkean kivennäismaan pH-yksikön nostamiseen tar-

vitaan kalkkia 3 t / ha ja runsasmultaisilla karkeilla kivennäismailla 5 t / ha. Eli mitä multavampaa 

maa on, sitä enemmän kalkkia tarvitaan pH:n nostamiseen. Laskemalla nykyisen pH:n ja tavoite 

pH:n välinen erotus, saadaan selville pH-yksikkömäärä, millä pellon pH:ta tulisi nostaa. (Farmit.net; 

Rajala 2004, 84.) Pellon kalkitustarpeen määrittämisestä on kerrottu tilakohtaisesti lisää luvussa 5. 

 

Laitumien perustamisvaiheen lannoitus on käytännössä sama kuin nurmissa yleensä ja se perustuu 

aina viljavuusanalyysien tuloksiin. Laitumia lannoittaessa on huomioitava, että eläimen syömistä ra-

vinteista 70—80 % palaa virtsan ja sonnan mukana takaisin peltoon. (Virkajärvi 2002, 20—21.) 

Maanparannusta ajatellen, maalaji- ja multavuustiedot ovat erityisen tärkeitä tietoja, koska maan 

multavuus määrittää maan lannoitustarpeen. Esimerkiksi multavuuden kasvaessa typpilannoituksen 

tarve pienenee ja runsasmultaisuus taas vähentää fosforilannoituksen tarvetta. (Viljavuuspalvelu.fi, 

2—4.) 

 

Nurmi kannattaa lannoittaa keväällä, kun maassa on tarpeeksi kosteutta niin lannoitteet liukenevat 

paremmin. Tämä on huomioitava varsinkin poutivilla mailla. Laitumilla lannoitus aloitetaan niistä loh-

koista, jotka tulevat laidunkierrossa ensimmäisinä syöttöön. Nurmen kasvun- ja syöttörytmin eduksi 

olisi hyvä lannoittaa osa lohkoista hieman myöhemmin. Laitumessa on yleensä suuri orgaanisen ty-

pen varasto ja riski typen huuhtoutumiselle on suurempi kuin niittonurmilla. Mikäli laiduntamista jat-

ketaan pitkään syksyyn, lisää se ravinteiden huuhtoutumisriskiä etenkin sateisina syksyinä. (Virka-

järvi, Saarijärvi ja Nykänen 2010, 59.) 

 

Fosforia laitetaan perustamisvaiheessa muokattuna perustamisvuoden tarpeen lisäksi vielä 1—2 tu-

levalle vuodelle. Typen määrä arvioidaan ympäristökorvauksen ehtoja huomioiden. (Virkajärvi ym. 

2010, 59.) Palkokasvit ovat hyviä typen lähteitä, joita kannattaisi hyödyntää viljelykierrossa (Rajala 

2004, 203). Apilapitoiset nurmet kannattaa lannoittaa apilapitoisuuden mukaan, koska palkokasveina 

ne sitovat tarvitsemansa typen itse suoraan ilmasta. Apilapitoiset nurmet eivät tarvitse erillistä typpi-

lannoitusta ja on huomioitava, että typpilannoitus lisää heinän kilpailua apilan kanssa, jolloin apilan 



         
         16 (67) 

osuus saattaa pienentyä nurmessa. (Nykänen 2011, 32.) Apila pitoisuuden määrittämisen keinoista 

on kerrottu tarkemmin lisää tämän opinnäytetyön luvussa viisi. 

 

Viljelyteknisesti, nurmi voidaan perustaa myös suorakylvön avulla, jolloin tila säästää työkustan-

nuksissa. (Kurki 2010, 48). Usein kiviset pellot ovat haastavia viljeltäviä, koska niiden työkustannus 

on suuri ja perustettaessa sekä kylväessä maata kiviä voidaan joutua keräämään useammankin ker-

ran saman kevään aikana. (Mikkola 2004, 40.) Suorakylvössä uusi nurmi perustetaan suoraan van-

haan kasvustoon. Suorakylvöön siirryttäessä, nurmen tulisi olla mahdollisimman puhdas rikkakas-

veista sekä huolellisesti kalkittu. Pellon pinta olisi hyvä olla mahdollisimman tasainen, jotta peltoa 

voidaan viljellä mahdollisimman pitkään muokkaamatta. Pellon muodon lisäksi ojien ja pellon vesita-

louden tulisi olla kunnossa. Maa kuivuu hitaammin suorakylvössä kuin kynnetyllä lohkolla ja märkä 

pelto viivästyttää kylvön aloitusta. Märkään peltoon jää helposti ajouria (KUVA 8.), jotka vaikuttavat 

suorakylvön onnistumiseen, koska vesi voi jäädä painaumiin tai aiheuttaa pintavaluntaa. (Hätinen & 

Vepsäläinen 2009, 31; 6—11.) Suorakylvöön siirtyminen vaatii hieman harjoittelua ja viljelijän tulisi-

kin punnita suoraviljelyn hyöty monelta kantilta ja tarvittaessa muuttaa viljelytapoja pelto-olosuhtei-

den mukaan. (Alakukku 2004, 6—7.) 

 

 

KUVA 8. Ajourat aiheuttavat epätasaista orastumista. (Saastamoinen 2015) 

 

Luukkonen (2013) kertoo maisteritutkielmassaan että, mikäli nurmessa on tyydyttävästi haluttuja 

kasveja, voidaan nurmen täydellinen uusiminen jättää välistä ja käyttää toimenpiteenä täydennys-

kylvöä. Nurmen täydennyskylvöllä voidaan pidentää nurmen käyttöikää ja nostaa nurmen satota-

soa. Täydennyskylvön onnistumisen edellytyksenä on pellon hyvä peruskalkitus ja vesitalous. Luuk-

konen (2013) toteaa myös, että nurmia täytyy kumminkin muokata pellon muodon ja peruskunnon 

ylläpitämiseksi ja muokkaus on yksi tapa hävittää pellosta rikkakasveja. (Luukkonen 2013, 7—16.) 

Täydennyskylvöstä kerrotaan lisää työn edetessä, luvussa 4. 

 

Keväällä perustettava nurmi kannattaa kylvää suojakasvin kanssa. Suojakasvi voi olla esimerkiksi 

aikaisin satoa muodostava vilja. Siemenmäärän olisi hyvä olla 25 % pienempi kuin puhtaissa viljakyl-

vöissä. Liian tiheään kylvetty vilja saattaa varjostaa kasvavaa nurmea ja nurmen oraat tarvitsevat 

valoa kasvaakseen. Liian vähäinen siemenmäärä taas altistaa rikkakasveille ja vie viljeltäviltä kas-

veilta elintilaa. Suojakasvina voidaan käyttää muutakin kasvilajia kuin viljaa, kunhan ne eivät var-

josta liikaa orastavaa nurmea. Italianraiheinää ei suositella käytettävän suojakasvina, koska se kas-
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vaa myöhään syksyllä ja tukahduttaa nurmen kasvun. Viljaa käytettäessä voidaan se puida normaa-

listi pois, mutta oljet on korjattava mahdollisimman pian pois pellolta. (Virkajärvi 2002, 17.; Puuru-

nen & Virkajärvi 2010, 44–45.) 

 

Vihantaviljaa käytetään myös suojakasvina, jolloin vihantavilja korjataan aikaisemmin lohkolta. 

Laitumena olevan lohkon voi myös laiduntaa, mikäli pellon pinta on kestävä eikä vaurioita uuden 

nurmen kasvua. Kun viljan korsi ei ole vielä kovettunut, se maittaa hyvin laiduntajille. Lohkoa voi-

daan käyttää esimerkiksi siirtolohkona tai myöhäisempänä laidunnuslohkona, jolloin tallaus on mah-

dollisimman vähäistä. Suojakasvin aikainen syöttö tai korjuu lohkolta antaa nurmelle tilaa kasvaa ja 

lohko voidaan laiduntaa myöhemmin nurmena uudelleen. (Virkajärvi 2002, 17.)  

 

3.1 Nurmiheinät 
 

Laidunnurmiin tarvitaan maittavia sekä tallauksenkestäviä lajeja. Nurmissa hyödynnetään yleensä 

kahden tai useamman kasvilajin seoksia ja ne jaetaan nurmiheiniin ja nurmipalkokasveihin. 

Seoskasvustoista hyödynnetään kunkin kasvilajin ominaisuuksia, jolla kasvustosta saadaan satoi-

sampi ja kestävämpi talvituhoja vastaan. Seoskasvustossa on huomioitava kasvilajien kasvurytmien 

sopivuus, jotta pelto tuottaa satoa tasaisesti. Yleisimmät Suomessa viljeltävät nurmiheinät ovat ti-

motei ja nurminata. Nurmipalkokasveista yleisin on puna-apila. (Niskanen & Niemeläinen 2010, 31; 

Niskanen & Nykänen 2010, 37.) 

 

Phleum pratense, eli timotei on nurmiheinälajeista tärkein. Maittavuudeltaan timotei on nurmihei-

nistä parasta laatuaan. Se kestää hyvin talven yli ja kestää myös maan happamuutta. Poutivilla 

mailla timotei kärsii matalajuurisena heinänä usein kuivuudesta. Mikäli niiton jälkeen sattuu poutai-

nen ja kuiva sää, saattaa se oleellisesti pienentää seuraavaa satoa. Timotei kehittyy kylvön jälkeen 

hitaammin, mutta varsinaisina satovuosina sen kehitys nopeutuu. Timotein kasvutapa hieman poik-

keaa muista heinistä sillä se kasvaa versojen tyvessä olevista silmuista ja tämä on muistettava esi-

merkiksi puhdistusniittoja tehdessä. Timoteilajikkeita on noin 20 ja erovaisuuksia lajikkeiden välillä 

on talvenkestävyydessä ja jälkikasvukyvyssä. Pohjoiseen soveltuva timoteilajike kestää yleensä hyvin 

talven, mutta sen jälkikasvukyky on heikko. Eteläisen tyypin timoteilajike on taas hyvä jälkikasvuky-

vyltään, mutta kestää talvea heikommin. (Niskanen, Kemppainen ja Känkänen 2014, 62—64.) 

 

Festuca pratensis, Festuca arundinacea ja Festulolium ovat natojen sukuun kuuluvia tärkeitä kas-

veja. Natoja käytetään säilörehu- sekä laidunnurmissa, koska ne sietävät kuivutta ja ovat jälkikasvu-

kyvyltään hyviä. Natalajikkeita on noin 15 ja erot lajikkeiden välillä muodostuvat jälkikasvukyvyn, 

sadon ja taudinkestävyyden välillä. Jonkin verran eroavaisuuksia löytyy myös kasvin sulavuudessa ja 

osittain näitä eroja selittävät kasvien erilaiset kasvurytmit. (Niskanen & Suomela 2014, 68—72.) 

 

Festuca pratensis eli nurminata, on vuosia käytetty yhdessä timotein kanssa. Sen talvenkestävyys 

on hyvä, mutta taudinkestävyydessä on eroja lajikkeiden välillä. Seoskasvustoissa käytettynä sen 

taudinkestävyys on parempi lehtilaikkutauteja vastaan. Festuca arundinacea eli ruokonata, on jälki-
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kasvukyvyltään ja sadon tuottoon verrattuna parempi kuin nurminata, se soveltuu pitkäikäisiin nur-

miin ja tuottaa hyvin satoa useana vuonna. Ruokonata on talvenkestävä, mutta jos syksy on lämmin 

se jatkaa kasvuaan, eikä ehdi kunnolla valmistautua talveen. Festulolium eli rainata, on uusi tulo-

kas joka on satoisa, mutta hieman talvenarka. Rainata on risteytetty nurmi- tai ruokonadan sekä 

yksi- tai monivuotisen raiheinän kanssa. Risteytyksellä on haluttu parantaa natojen talvenkestä-

vyyttä sekä stressinsietokykyä ja raiheinän kautta voimakasta jälkikasvua sekä hyvää satoa ja no-

peaa alkukasvua. (Niskanen & Suomela 2014, 68—72.) 

 

Niittynurmikka (Poa pratensis) soveltuu maittavuuden sekä tallauksenkestävyytensä vuoksi moni-

vuotisiin laidunnurmiin. Niittynurmikka kestää hyvin talvea ja märkää maata, mutta on arka kuivuu-

delle. Maavartensa avulla se leviää kasvustossa täyttäen aukkopaikkoja sekä helposti laajentaa kas-

vuaan myös lohkolle, jonne sitä ei ole viljelty. Niittynurmikkaa käytetään vähemmän nurmiviljelyssä, 

varsinkin säilörehunurmissa, koska timotein rinnalla käytettynä niittynurmikka on jo vanhentunut, 

kun timotei on valmis korjattavaksi. (Niskanen & Niemeläinen 2010, 31;Källander 1989, 197.) 

 

Yksivuotisia raiheiniä ovat italian- ja westerwoldinraiheinä. Yksivuotisen raiheinän sulavuus, sato 

ja valkuaispitoisuudet ovat hyviä, joskin taas kuiva-aine pitoisuus alhainen. Lajikkeiden laatuominai-

suuksissa on vain pieniä eroja. Italianraiheinä on oikeastaan kaksivuotinen, mutta Suomessa se ei 

oikein talvehdi. Italianraiheinä on lehtevä ja sadon laatu pysyy tasaisena kasvukauden aikana. Kasvi 

soveltuu hyvin laidunnurmiin maittavuutensa ansioista ja kestää myös tallausta. Westerwoldinrai-

heinä muodostaa puolestaan runsaasti röyhyjä ja korsia kasvukautensa aikana ja sadon laatu muut-

tuu vanhetessaan, eikä ole niin maittava kuin italianraiheinä. Italianraiheinän alkukehitys on hi-

taahko, joten sitä voisi käyttää vihantaviljan kanssa. Italianraiheinää löytyy lajike valikoimasta 9 eri-

laista vaihtoehtoa ja westerwoldinraiheinästä 7 vaihtoehtoa. (Hannukkala 2014, 77—78.) 

 

Lolium perenne L eli englanninraiheinä on maittava, satoisa ja sen sadon laatu on erinomainen. 

Harmillisesti heinän talvenkestävyys on huono. Se on altis jääpoltteelle ja talvituhosienille sekä lumi-

hometta esiintyy kasvustossa melkein vuosittain. Seoksissa käytettäessä on pohdittava englanninrai-

heinän osuutta, koska se edesauttaa talvituhosienten leviämistä, jolloin muukin kasvusto on vaa-

rassa. Seoskasvustoissa käytettynä englanninraiheinä parantaa ensimmäisen vuoden satoa ja kasvu-

rytmiltään se on lähes samaa luokkaa kuin timotei ja nurminata. Englanninraiheinä soveltuu parhai-

ten laidun- ja säilörehunurmiin, koska sillä on hyvä jälkikasvu- ja versomiskyky. Kolmantena vuonna 

sen satotaso kumminkin laskee, koska se talvehtii huonosti. (Niskanen & Virkajärvi 2014, 76.) 

 

3.2 Nurmipalkokasvit 
 

Nautatilan hyödyt palkokasvien käytössä nurmissa huomataan pellon kautta, sillä valkuaiskasvit ky-

kenevät biologiseen typensidontaan ja sisältävät hyvin nautojen tarvitsemaa valkuaista. Useimmat 

palkokasvit parantavat vahvalla juuristollaan myös maan rakennetta. Palkokasvien kasvintuhooja-

kanta on erilainen kuin vilja- tai nurmikasvustossa, joka kannattaa myös huomioida. (Peltonen 2011, 

23.)  
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Nurmipalkokasveista puna-apila, Trifolium pratense, on tärkein. Puna-apila kestää pidempiäkin 

poutajaksoja paalujuurensa ansiosta, sen sijaan kasvuston päällä seisova vesi on pahasta. Pellon 

pH:n tulisi olla noin 5,7—5,9 jotta apila viihtyy kasvustossa. Puna-apila soveltuu parhaiten säilöre-

hunurmiin, koska laidunnusta se kestää huonosti. Seoskasvustoissa puna-apila menestyy parhaiten 

timotein kanssa, niiden kasvurytmin ollessa samaa luokkaa. (Niskanen 2014, 73—75.) Seoksissa, 

apila lisää nurmirehun maittavuutta ja valkuaispitoisuutta, vähentää typpilannoituksen tarvetta sekä 

hidastaa nurmirehun laadun heikkenemistä, jos sadonkorjuu viivästyy. (Seppänen 2008, 89).  

 

Trifolium repens eli valkoapila sopii parhaiten laidunnurmiin. Rönsyilevän ja matalan kasvutapansa 

ansiosta sen laatu pysyy hyvänä ja se kestää hyvin tallausta laidunnurmissa. Se on arka kuivuudelle 

ja viihtyy lämpimässä. (Seppänen 2008,89.; Aaltonen & Nykänen 2011,27—28.) Trifolium hybridum, 

alsikeapila, kestää laidunnusta puna-apilaa paremmin, mutta sen sato on 10 % alhaisempi kuin 

puna-apilan. Alsike-apila menestyy parhaiten multa- ja turvemailla ja sitä käytetään usein paranta-

maan viljelyvarmuutta vaihtelevilla lohkoilla. (Aaltonen & Nykänen 2011, 27—28.)  

 

Jos tilalla ei ole ennen viljelty apilaa, tulisi siemenet ympätä Rhizobium-bakteerilla, jotta typensi-

donta käynnistyy tehokkaasti. (Nykänen 2011, 32.) Apilavaltainen laidunnurmi myös nostaa lehmien 

puhaltumisriskiä ja ne sisältävät kasviestorgeenejä, joista voi olla haittaa naudoille. (Kurkela 2014.) 

Puhaltumisesta ja kasviestrogeeneistä on kerrottu tarkemmin luvussa 3.4. 

 

3.3 Muita palkokasveja nurmissa 
 

Tutuimmat palkokasvit ovat herne, virna ja härkäpapu. Näitä kolmea voidaan viljellä seoskasvustona 

esimerkiksi kauran kanssa. Pääasiassa näitä kasveja on käytetty rehunurmissa, mutta valkuaispitoi-

suuksiensa vuoksi niitä voisi käyttää myös laidunnurmissa. Herneellä on hyvä valkuaispitoisuus, 

20—25 % kuivaa-aineesta, mutta se vaatii viljeltävältä pelto lohkolta paljon. Herne tarvitsee hyvä 

rakenteisen maan, joka on ilmava ja maan jonka pH on 6 tai yli. (Stoddard, Nykänen ja Elllä 2011, 

36.; Peltonen 2011, 24.) Kasvin juuristo on heikko ja juuret kärsivät helposti kuivuudesta tai run-

saasta sateesta. (Källander 1989, 189). Herneen viljelyssä on pidettävä 4—5 vuoden tauko, koska se 

on altis maalevintäisille lakastumis- ja tyvitaudeille. Muita maalevintäisiä kasvitauteja ovat laikkutau-

dit ja pahkahome. (Saastamoinen 2011, 8—25.)  

 

Virnat sopivat hyvin laitumiin sekä kokovilja- ja säilörehuksi. Rehuvirnan (Vicia sativa) raakavalku-

aispitoisuus on 20 % ja se on maittavaa sekä sulavaa. (Nykänen 2011, 38.) Rehuvirna sietää viileää 

säätä ja pientä pakkasta, eikä ole herneen tavoin niin arka tyvitaudeille. Rehuvirna ei siedä varjos-

tusta ja tarvitsee toisen kasvin voidakseen taistella rikkakasveja vastaan. Esikasvina virna toimii hy-

vin voimakkaan juuriston ja typpipitoisen vihermassansa avulla. (Källander 1989, 186—187.) Ruis-

virnan (Vicia villosa) raakavalkuaispitoisuus on 25 %, se kestää kuivuutta sekä varjostusta, omaa 

hyvän jälkikasvukyvyn ja on satoisa. (Nykänen 2011, 38.) Syvän pääjuuren avulla se läpäisee tiiviim-

mänkin maan, paremmin kuin rehuvirnan juuristo (Källander 1989, 187). Virnat on ympättävä apilan 

tavoin ja samalla lohkolla sitä voi viljellä jo 1—2 vuoden päästä. (Peltonen 2011, 24). 
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Härkäpapu (Vicia faba) on valkuaispitoisuudeltaan parempi kuin herne, esimerkiksi kotimaisen 

Kontu-lajikkeen valkuaispitoisuus on 27—32 % (Laine 2014, 53—54). Härkäpapua käytetään pääasi-

assa kokoviljasäilörehuseoksissa ja on vaatelias kasvupaikkansa suhteen. Härkäpapua ei kannata 

viljellä märillä, poudanaroilla tai metsän varjostamille lohkoille. Samalla lohkolla härkäpapua voidaan 

viljellä 3—4 vuoden päästä. (Peltonen 2011, 24; Stoddard ym. 2011, 37.)  

 

Muita monivuotisia nurmipalkokasveja ovat sirppi- ja sinimailanen (Medicago sativa, Media-

cago falcata) sekä keltamaite (Lotus corniculatus). Mailaset ovat hyviä valkuaiskasveja ja satoi-

sampia kuin apilat. (Nykänen & Aaltonen 2011,28.) Mailasten käytössä on huomioitava, että valku-

aispitoisuus voi kohota korkeaksi, joka aiheuttaa puhaltumista sekä valkuaisen yliruokintaa. Puhaltu-

misen ehkäisemiksi laidun kannattaa laiduntaa myöhäisemmässä kasvuvaiheessa. Keltamaiteen ke-

hitys on keväällä hitaampaa mutta laatu säilyy pitkään hyvänä, joten se voidaan laiduntaa viimei-

senä. Keltamaite ei kumminkaan kestä kovaa laidunnusta, koska kasvi tarvitsee useita vihreitä lehtiä 

päästäkseen uuteen kasvuun. (Kousa, Nykänen ja Sormunen-Cristian 2008.)  

 

3.4 Riskit palkokasvien käytössä 
 

Palkokasvien käytössä on riskejä, joita ovat naudan puhaltuminen ja eläinten heikentynyt hedel-

mällisyys. Puhaltumisen aiheuttaa pötsissä mikrobitoiminnasta muodostuneet kaasut sekä niiden 

vaahtoutuminen, jotka eivät pääse poistumaan pötsistä normaalisti. Puhaltuminen etenee nopeasti 

ja vaikeuttaa hengitystä sekä verenkiertoa ja hoitamattomana aiheuttaa eläimen kuoleman. Tanniinit 

estävät valkuaisen hajoamisen pötsissä, jolloin vaahdonmuodostus ja puhaltuminen vähenevät. Tan-

niineja on apilassa, herneessä, sinimailasessa ja härkäpavussa. (Kousa ym. 2008; Kurkela 2014.) 

 

Apila ja sinimailanen ovat palkokasveja, joilla naudan puhaltumisen riski on suurin. Koska apila on 

lehtevää ja koostumukseltaan pehmeää, naudat syövät sitä mielellään suuriakin määriä. Kiinnittä-

mällä huomioita laidunnuksen aloitukseen ja toteutukseen, voidaan ennaltaehkäistä puhaltumista. 

Nautoja ei tulisi päästää tuoreeseen ruohoon nälkäisenä, vaan niille tulisi antaa esimerkiksi säilöre-

hua ennen laitumelle laskua. Märkää ja kylmää laidunta tulee välttää ja laitumelle siirtäminen olisi 

suositeltavaa toteuttaa vasta päivä aikaan. (Kurkela 2014.)  

 

Puhaltumisen lisäksi, riskinä ovat kasviestrogeenin aiheuttamat vaikutukset. Esimerkiksi puna- ja 

valkoapila sisältävät kasviestrogeeniä. Kasviestrogeenin määrään vaikuttaa kasvilaji ja sen lajike 

sekä kasvin osa, kasvuvaihe ja lisäksi kasvuolosuhteet. Kuivuus tai kylmyys voi nostaa kasviestro-

geenipitoisuuksia. Kasviestrogeenien on raportoitu aiheuttavan lampailla hedelmällisyysongelmia, 

kuten tiinehtymättömyyttä tai kohdun esiinluiskahduksia ja Kurkelan (2014) mukaan näitä on rapor-

toitu tapahtuvan myös naudoilla. Lampaat ovat herkempiä ja käytännössä vaikutuksia on hankala 

todentaa nautojen kohdalla. Kasviestrogeenien voidaan epäillä aiheuttavan ongelmia, jos rehu on 

käytännössä pelkkää apilaa tai jos se laidunnetaan ääriolosuhteissa, joita ovat esimerkiksi kylmät tai 

kuivat olosuhteet. Keltamaitteen käytössä puhaltumisriski on vähäinen, koska kasvi ei sisällä kasvie-

strogeenejä, vaan kondensoitujen tanniinien ansiosta se jopa vähentää eläinten puhaltumisriskiä. 

(Kousa ym. 2008; Kurkela 2014.) 
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3.5 Rikkakasvit 
 

Vanhaa kasvustoa tarkastelemalla, voidaan saada vihjeitä maankasvukunnosta tai sen puutteista. 

(Virkajärvi 2002,16). Rikkakasvien torjuntapaine on joidenkin kasvien suhteen otettava vakavasti. 

Osa kasveista jää syömättä, koska ne eivät maita tai ovat myrkyllisiä. Esimerkiksi suokorte on myr-

kyllinen ja haittaa olemassa olollaan niin laitumessa kuin säilörehussakin. Hierakka, nokkonen, pelto-

kanankaali, ohdakkeet sekä lutukka ovat aggressiivisia leviämään ja niillä on lisäksi huono rehuarvo. 

Niittyleinikki ja pihatähtimö eivät myöskään maistu laitumesta ja aiheuttavat hylkylaikkuja. Hevon-

hierakka, ohdakkeet ja leinikit vievät ravinteet sekä tilan viljellyiltä kasveilta ja lisäksi varjostavat 

kasvavaa nurmea. Laidunnurmen kasvutilaa valtaavat piharatamo, poimulehti, rönsyleinikki, siankär-

sämö sekä kylänurmikka. Voikukalla on hyvä sulavuus, mutta se leviää nopeasti. (Huuskonen 2011, 

118; Pesonen 2012, 27.) Alla olevasta taulukosta (TAULUKKO 1.) voidaan nähdä yleisimmät olosuh-

teiden vaikutukset ja siitä aiheutuvia rikkakasvien esiintymisiä. 

 

TAULUKKO 1. Olosuhteiden vaikutus rikkakasveihin (muokattu) (Puurunen 2010, 52). 
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Toiset laitumien rikkakasvit ovat maittavia ja sadontuottokyvyiltäänkin melkein viljelykasvin veroisia 

alkukesän aikaan. Nurmilauhaa esiintyy kosteilla laitumilla ja naudat syövät mätästävää kasvia alku-

kauden aikana mielellään. Nurmilauha korsiintuu kuitenkin nopeasti, eikä se maita loppukaudesta 

enää niin hyvin. Vaikka nurmilauhan energia-arvot ovat alkukaudesta hyvät, sen haittapuolena on 

leviäminen, jolla se vie kasvualaa viljelyiltä kasveilta. Juolavehnän sanotaan olevan lähes timotein 

veroinen, mutta se häviää tiheiden niittojen myötä. Voikukka on maittava ja syväjuurisena se nostaa 

ravinteita matalajuuristen hyväksi. Voikukkaa pidetään ongelmana vasta, kun pelto on keltaisen ma-

ton peitossa. Voikukan leviämistä voidaan hallita oikea-aikaisella laidunnuksella, ennen ensimmäistä 

kukintaa. (Huuskonen 2011, 117.) 
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4 LAIDUNTAMISEN MERKITYS EMOLEHMÄTUOTANNOSSA 

 

Laiduntaminen on naudan lajityypillistä käyttäytymistä, jolla se hankkii osan ravinnontarpeestaan. 

Emolehmien laidunkausi on Suomessa noin 3—4 kuukauden pituinen ja onnistunut laidunkausi on 

edullisempaa, koska rehua ei tarvitse korjata koneellisesti. (Huuskonen 2011, 92—108.) Emolehmä 

opettaa laumassa olevia nuorempia yksilöitä laiduntamisen saloihin ja oppiminen tapahtuu jo vasik-

kana 3–-4 kuukauden iässä. Vasikkana opittu tekniikka ja makujen muistaminen säilyy koko naudan 

elämän. Huonosti tuottavat laidunalat ovat haastavia kokemattomille yksilöille ja ne käyttävätkin 20 

% enemmän aikaa syömiseen ja syövät jopa 40 % vähemmän verraten hyvissä olosuhteissa laidun-

tamiseen. Maaperäolosuhteet luovat myös haasteita kokemattomalle, mikäli ne ovat esimerkiksi ki-

vikkoisia. Uudiseläimiä hankittaessa, olisi hyvä tarkistaa millaisissa olosuhteissa ne ovat laiduntaneet. 

(Pesonen 2011.) 

 

Emolehmät laiduntavat 4—14 tuntia päivässä ja laiduntamiseen käytettävä aika riippuu paljolti kas-

vustosta. Mikäli naudalla on mahdollisuus valita ravintonsa, se syö 65–75 % hyvin sulavia heinäkas-

veja, 20–30 % apiloita tai nurmipalkokasveja ja 5–10 % erilaisten puumaisten kasvien lehtiä. Lai-

dunnus on tehokasta, kun laidunnurmessa on maistuvia kasveja helposti saatavilla, näin naudat saa-

vat enemmän ravinto-aineita tuotantoon. Laidunlohkojen kierrättäminen vaikuttaa naudan syönti-

käyttäytymiseen. Nopeaan lohkojen vaihtoon tottuneet syövät tasaisemmin nurmea, eivätkä ole niin 

valikoivia kasvien suhteen. Pitkään samalla lohkolla olevat naudat syövät ensin maittavimmat kasvit 

lohkolta, jonka jälkeen siirtyvät vähemmän maittaviin kasveihin.  Laidunnurmen tulisi olla riittävän 

sulavaa, lehtevää sekä sopivan pituista, jotta emolehmät voivat ylläpitää kuntoluokkansa ja että va-

sikat saisivat energiaa kasvuunsa. (Pesonen 2011.) 

 

Yleensä kevätpoikivat emot laihtuvat hieman ennen laidunkauden aloitusta, koska ne käyttävät ener-

giansa maidontuotantoon. Laidunkauden tavoitteena on kohentaa huonokuntoisia emoja ja auttaa 

keväällä syntyneitä vasikoita kasvun alkuun. Heikosti tuottavat laitumet voivat aiheuttaa ongelmia 

korkeatuottoisten emojen kuntoutumisessa tai aiheuttaa tiinehtymiseen liittyviä ongelmia. Ongelmat 

eivät välttämättä näy heti ensimmäisen laidunkauden jälkeen. Pienemmät emot voidaan sijoittaa 

heikommin tuottaville lohkoille, koska ne eivät tarvitse niin paljon energiaa tuotantoonsa, kuin isot ja 

hyvin tuottavat emolehmät. (Huuskonen 2011, 122.) 

 

Ennen laidunkautta ja laidunkauden aikana emolehmien kuntoluokkaa tulisi tarkkailla, koska suuret 

vaihtelut voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi hedelmällisyydessä. Kevätpoikivan emon kuntoluokka 

tulisi olla poikimisen vaiheessa 2,5 ja syyspoikivalla 3. Laidunkauden lopulla kuntoluokan olisi hyvä 

olla 3. Syyspoikivalta emolta tulee taas huolehtia että kuntoluokka ei pääse kasvamaan liian suu-

reksi. (Huuskonen 2011, 76.) 
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4.1 Laiduntamisen suunnittelu  
 

Laidunnusta suunniteltaessa on huomioitava laidunkierto edellisiltä vuosilta, eläinmäärä, eläinten ikä, 

eläimen tuotosvaihe, kasvuston kunto ja kasvilajit. Laidunkautta ei saa aloittaa liian aikaisin keväällä, 

koska liian aikaisin aloitettu laidunkausi voi vahingoittaa kasvustoa niin, että laidunkausi lyhenee 

oleellisesti. (Huuskonen 2011, 103.) Laidunnuksen toteuttaminen on suunnittelua ja tarkkailua, jo-

hon kuuluu erilaisia tehtäviä. Laidunaitojen korjaus ja tarkastus on tehtävä ennen laidunkautta, 

mutta samanlaista työtä on tehtävä myös laidunkauden aikana. (Pesonen 2011.)   

 

Laidunkierrossa halutaan katkaista myös sisäloisten kierto. Sisäloispaine on suurin lohkolla, joka on 

viimeisenä laidunnettu edellisenä vuotena, eikä sitä kannata käyttää ensimmäisenä uutta laidun-

kautta aloittaessa. Sisäloispaine kasvaa varsinkin, jos eläintiheys lohkolla on suuri tai laidun syöte-

tään liian lyhyeen nurmeen. Muistiinpanot edellisen vuoden laiduntajista antavat viitteitä mahdollis-

ten sisäloisista, oliko vasikoilla esimerkiksi ripulia tai heikompaa kasvua. Tehokas laidunkierto on 

hyvä konsti vähentää sisäloispainetta. (Huuskonen 2011, 105—107.) 

 

Laidunnusta suunniteltaessa on määritettävä laidunalan tarve eläinmäärään nähden. Laidunalan tar-

peessa on huomioitava myös pellon sadontuottokyky, jolla turvataan tarvittava energian saanti 

eläintä tai eläinparia kohden. Tarvittava laidunala on alkukesästä melkein puolet pienempi verrat-

tuna laidunkauden loppuun, koska alkukesästä laidunnurmet kasvavat parhaiten. Laidunala vaihtelee 

0,5 – 1 ha / emo-vasikkapari. Laidunnus on hankala toteuttaa, jos laidunala jää alle 0,2 hehtaa-

rin emo-vasikkaparia kohden. Nuorkarja tarvitsee kasvaakseen myös energiaa ja kasvuston korkeu-

den tulisi olla vähintään 7 cm. Yli vuoden ikäiset sonnit tarvitsevat laidunalaa 0,2—0,35 ha per eläin 

ja siitossonnien tarvitsema laidunala on myös huomioitava laskelmia tehdessä. (Huuskonen 2011, 

102—103.)  

 

Laidunkaudella tehtävää kiima-, astutus- ja terveydentarkkailua ajatellen, olisi hyvä tarkastaa eläin-

ten korvamerkit, että ne ovat ehyet ja paikallaan. Uusien korvamerkkien laittaminen on helpompaa 

kun eläimet ovat vielä navetassa. Tarkkailulistan laatiminen eläinryhmittäin helpottaa kiimantarkkai-

lua, vaikka kaikkia havaintoja ei saataisikaan ylös. Pienikin merkintä auttaa arvioimaan emon seuraa-

vaa poikima-ajankohtaa. Ennen laitumelle laskua tulisi tarkastaa myös hiehojen sukulaissuhteet son-

niin nähden, jottei siitossonni pääse astumaan tyttäriään. Laidunkauden aikana kiimantarkkailun li-

säksi tulisi kirjata ylös kaikki mahdolliset havainnot eläimen terveydentilan muutoksista ja tarvitta-

essa siirtää eläin navettaan, mikäli se tarvitsee erityistä hoitoa. Eläinryhmän omaan tarkkailulistaan 

on helppo merkitä myös laidunnusaika ko. lohkolla ja seurata samalla laidunlohkon kasvuston kun-

toa. (Vehkaoja, 2015.)  

 

4.2 Laidunkauden toteutus 
 

Emolehmätilalla laidunkauden työt alkavat viimeistään lumien sulettua huhti-toukokuussa. Aitojen 

tarkastus sekä korjaus ennen laidunkauden aloitusta ja laidunkauden aikana on välttämätöntä, jotta 

aidoissa kiertävä sähkö kiertää vapaasti. (Pesonen 2011.) Talven aikana aitoja on voinut rikkoutua 
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metsäneläinten tai myrskytuulten jäljiltä. Myös laidunkauden aikana aitoja tulisi tarkastaa säännölli-

sesti, koska esimerkiksi vasikat voivat tehdä tutkimusmatkojaan laidunlohkon ulkopuolelle.  

 

Laidunlohkojen aitaaminen on tilakohtainen järjestely. Aitausjärjestely voi olla pysyvät aidat jämä-

köillä aitatolpilla tai väliaikaisia aitoja kevyillä tolpilla. Siirrettävillä aidoilla voidaan rajata isompaa 

laidunlohkoa, jos laidunala on tilalla pieni ja halutaan syöttää lohkot tarkasti. Siirrettävät aidat nosta-

vat hieman työmäärää laidunkauden aikana, mutta pysyvien aitojen kuntoakin on tarkkailtava. Säh-

kölankaa on nykyään saatavilla monenlaista vaihtoehtoa, mutta suurille aloille kannattaa käyttää hel-

posti vedettävää materiaalia. Metallilanka on hyvä vaihtoehto, koska sen voi kiristää lankaeristimien 

avulla. Case tilalla on esimerkiksi käytetty vaijerilankaa, joka on helppo vetää lohkon ympäri esimer-

kiksi kelan avulla ja aita on helppo korjata tai kiristää. Kelan voi rakentaa itse ja kiinnittää esimer-

kiksi traktorin perään (KUVA 9.) Pysyvien aitojen tolpat voidaan tehdä myös itse puusta, jolla sääste-

tään hieman aitauskustannuksissa, niin kuin esimerkiksi yrittäjät ovat tehneet. Puiset tolpat olisi 

hyvä sijoittaa ainakin laitumien kulmiin, koska kevyet lasikuitu tolpat helposti taipuvat sähkölangan 

aiheuttaman vedon myötä. Verkkovirralla toimiva sähköpaimen sähköistää aidan jopa kymmenen 

kilometriä, mutta aitojen alus on hyvä puhdistaa säännöllisesti, jotta sähkö pääsee kiertämään va-

paasti. Porttiaukot on hyvä tehdä leveäksi, jotta eläinten on helppo kulkea porteista ja pysyvien aito-

jen portteihin suositellaan kunnollista jousiveräjää. (Virkajärvi & Sairanen 2002, 32—33.) 

 

 

KUVA 9. Itse tehdyt aitatolpat ja kela säästävät työkustannuksissa. (Hööpakka, 2014) 

 

Laidunkauden aloitusajankohta voi ratkaista kokonaisuudessaan laiduntamisen onnistumisen. Liian 

aikainen laidunnuksen aloittaminen voi vahingoittaa kasvustoa, jos kasvit eivät ole ehtineet muodos-

taa kunnolla juuristoa. (Pesonen 2011.) Kylvövuoden syksyllä nurmen tulisi olla tiheä ja vahva, jotta 

se olisi valmis talvea varten, etteivät talvituhosienet, rouste, vesipeitto tai jääpolte vaurioita sitä. 

Aukkoiseksi jääneen nurmen valtaavat yleensä myös rikkakasvit. Alussa nurmen oras tarvitsee pal-

jon valoa. Mikäli käytetään suojakasvia, tulee se korjata ajoissa, jotta nurmi ehtii vahvistumaan en-

nen talvea. (Puurunen & Virkajärvi 2010, 43.) Luukkosen (2013) mukaan nurmien sadontuottokyky 
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alenee nurmen vanhetessa. Talvi sekä laiduntaminen rasittavat nurmea ja aiheuttavat kasvustoon 

laikkuja. Aukkopaikat voidaan paikata esimerkiksi täydennyskylvöllä. Täydennyskylvöllä voidaan 

ylläpitää tiheää kasvustoa ja tiheä kasvusto kertoo laitumen hyvästä tuottavuudesta. (Luukkonen 

2013, 12.) 

 

Täydennyskylvö kannattaisi tehdä mahdollisimman aikaisin keväällä, sillä siemen tarvitsee vettä itä-

miseen. Keväisin peltojen märkyys voi hidastaa kylvötöiden aloittamista raskailla koneilla, mutta esi-

merkiksi mönkijällä piensiemen levityslaitteen avulla, kylvön voi suorittaa ajoissa. Siemenet voidaan 

levittää myös moottorikelkan avulla jo keväthangelle, mutta kylvön onnistuminen voi olla haasteel-

lista sääolosuhteiden vuoksi. Täydennyskylvön voi suorittaa myös edellisen vuoden myöhäisenä syk-

synä, jolloin kasvit itävät vasta keväällä. Maan lämpötilan tulisi tällöin olla alle 2oC astetta. Yhtenä 

keinona voidaan täydennyskylvö toteuttaa sekoittamalla laiduntavien eläinten kivennäisten sekaan 

nurmensiemeniä. Siemenet säilyttävät 80 % itävyydestään, vaikka kulkevat naudan ruuansulatuska-

navan läpi. Tällä tavoin nurmesta ei välttämättä tule tasainen, mutta lantakasoissa itävät siemenet 

leviävät pikkuhiljaa ympäristöönsä. (Huuskonen 2011, 120.) 

 

 

KUVA 10. Aukkoinen kasvusto kaipaa täydennyskylvöä. (Saastamoinen, 2015) 

 

Nurmikasvuston olisi hyvä olla nelilehtivaiheessa laidunkauden alkaessa ja kasvusto ei saisi olla ko-

vin korkeaksi kasvanutta. Laidunnurmen pituudella on merkitystä myös naudan syöntikäyttäyty-

miseen, koska sillä on hampaita vain alaleuassa. Ilman ylähampaita nauta tarvitsee nurmen nyhtä-

miseen avuksi kieltä, jonka avulla se pyöräyttää nurmi tupsun suuhunsa, samalla painaen sen ylä-

leuan rustolevyä vasten ja nopealla pään sivuttaisella liikkeellä se nykäisee ruohon irti nurmesta. 

Nurmen ollessa noin senttimetrin mittaista, märehtijän on siis lähes mahdoton syödä. Jotta naudan 

olisi helppo syödä laidunta, tulisi kasvuston olla yli 5 cm korkeaa. (Huuskonen 2011, 93; Pesonen 

2011.) Vasikan kasvua ja emon kuntoluokan ylläpitämistä silmällä pitäen, kasvuston pituuden olisi 

hyvä olla 8—10 cm koko laidunkauden ajan. Kevätpoikivien poikima-ajankohta olisi hyvä ajoittaa 
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maalis-huhtikuulle, jolloin emolehmän maidontuotannon korkein vaihe kohdistuu laidunkauden par-

haimpaan kasvuajankohtaan. Mikäli kasvusto on heikkoa, voidaan emolehmien tarvitsemaa lai-

dunalaa lisätä vieroittamalla vasikat, jolloin emolehmät voivat laiduntaa heikommin tuottavilla aloilla. 

(Huuskonen 2011, 129; Pesonen 2011.) 

 

 

KUVA 11. Tiheästä laidunnurmesta saadaan satoa. (Saastamoinen, 2015) 

 

Laidunkauden alussa lohkoja on vaihdettava muutaman päivän välein, jotta kasvusto pysyisi maitta-

vana eikä lähtisi korsiintumaan kovimmassa kasvuvaiheessa. Vanhentuneen kasvuston sulavuus las-

kee ja syönti vähenee, mikä aiheuttaa taas kasvuston tallaamista. Liian tarkkaan syötetyn laidunloh-

kon jälkikasvu hidastuu, joten laidunkierron aikana on tarkkailtava lohkon kuntoa. Kasvuston ollessa 

noin 5 cm:n luokkaa, olisi hyvä vaihtaa lohkoa. Laidunkauden alkupuolella kasvusto tarvitsee noin 5 

päivää kasvuaikaa lohkojen vaihtojen välissä ja laidunkauden lopussa kasvujakso lohkojen vaihtojen 

välissä voi venyä jopa 14 vuorokauteen. (Huuskonen 2011, 104; Pesonen 2011.) 

 

Puhdistusniiton avulla poistetaan korsiintunut kasvusto ja saadaan laidunnurmi uuteen kasvuun. 

Puhdistusniitoilla hallitaan myös rikkakasvien leviämistä, kun niitto tapahtuu ennen kuin rikkakasvit 

muodostavat siemeniä. Korsiintunutta kasvustoa voidaan puhdistaa myös laidunnuttamalla hevosia 

tai lampaita, jotka syövät sitä paremmin. (Virkajärvi & Sairanen 2002, 35; Huuskonen 2011, 103.) 

Kasvusto korsiintuu helposti myös hylkylaikkujen ympäriltä, joita muodostuu sontakasojen ympärille. 

Puhdistusniitolla voi hylkylaikkujen ala pienentyä merkittävästi, kun korsiintunut kasvusto niitetään 

pois. Niitto tapahtuu yleensä vasta toisen laidunkierroksen jälkeen, mutta tarvittaessa niitto kannat-

taa suorittaa jo ensimmäisen laiduntamisen jälkeen heti kun tallaantunut kasvustoa on hieman nous-

sut. (Virkajärvi & Sairanen 2002, 35—36.) 
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KUVA 12. Hylkylaikkuja laitumessa. (Saastamoinen 2013) 

 

Puhdistusniitolla tavoitellaan nurmen uudelleen kasvamista eli jälkikasvua. Puhdistusniiton jälkeen 

kasvuston olisi hyvä olla 7—8 cm. Liian lyhyeksi niitetyn kasvuston jälkikasvu saattaa hidastua. (Vir-

kajärvi & Sairanen 2002, 39.) Laidunlohkon kasvustoa on tarkasteltava mihin korkeuteen sen kas-

vusto jää lohkon vaihdon jälkeen ja arvioitava puhdistusniiton tarpeellisuus. Mikäli laiduntamisen 

uudelleen aloittaminen viivästyy, voi se vaikuttaa laitumen uuden sadon kehittymiseen. (Virkajärvi & 

Pakarinen 2010, 29.) 

 

Puhdistusniitot edistävät laitumen kasvua ja laidunnurmen kasvusto joutuu koetukselle laiduntami-

sen vuoksi. Kuivina kesinä sadetus voi olla tarpeen, koska nurmi on heikoimmillaan aina sadonkor-

juun tai niiton jälkeen. Toistuvan syötön vuoksi, laidunnurmen juuristo on matalampaa ja kuivuus 

rajoittaa kasvua. Sadetuksella on kokeissa saatu jopa 50—80 % sadonlisäyksiä ja sadetusta kannat-

taisi harkita kuivilla savi-, hiesu- sekä karkeilla hieta- ja hiekkamailla ainakin Etelä- ja Lounais-Suo-

messa. Oikein ajoitettu sadetus lisää lannoitteiden hyväksikäyttöä sekä viljelyvarmuutta. Sadetusan-

nokseksi riittää noin 30—40 mm, hiekkamailla 20—30 mm maalajista sekä maan kosteudesta riip-

puen. (Nissinen 2002, 23.) 

 

Laitumen sadon tuotto mitataan kuiva-ainesadon mukaisesti. Kuiva-ainesadon määrittäminen tar-

kasti laitumesta on hankalaa. Sadon tuottoon vaikuttavat sääolosuhteet, kasvilajit, maaperän kunto, 

lannoitus ja nurmen ikä. Luonnonlaitumilla kuiva-ainesato on noin 1000 kg /ka/ha tai jopa alle. 

Viljelyillä aloilla satotaso voi olla jopa 7000 kg /ka/ha. (Huuskonen, 2011, 108.) Kasvustosta voi-

daan ottaa raaka-aine analyysi. Tulokset kertovat kuitenkin vain senhetkisen laitumen ruokinnallisen 

arvon. (Hartojoki 2015, 20.) 

 

Eläimen tulisi saada laitumesta tarvitsemansa ravinto ja lisäksi on huolehdittava emolehmien tarvit-

semat kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit sekä suolan tarve. Pääkivennäisiä ovat kalsium, fosfori, 

magnesium, kalium, natrium, kloori sekä rikki. Tärkeitä hivenaineita ovat kromi, koboltti, kupari, 

jodi, rauta, mangaani, molybdeeni, nikkeli, seleeni ja sinkki. Laidunkauden aikana voidaan magnesi-
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umia antaa vielä enemmän ehkäisemään laidunhalvauksia. Vitamiineista A-, E- ja D-vitamiinia nau-

dat saavat suoraan laitumelta ja auringosta, joten vitamiini täydennys laidunkaudella ei ole välttä-

mätön. (Pesonen 2013, 6—48.) 

 

Kasvavien vasikoiden lisäväkirehun tarve on suurempi, jos laidun tuottaa huonosti. Lisäväkirehun 

syöttäminen vasikoille on tilakohtainen ratkaisu, mutta vasikoiden väkirehulisäruokinta ennen vieroi-

tusta edistää vasikoiden sopeutumista vieroitukseen ja ennen kaikkea parantaa vasikoiden kasvua. 

Vasikoiden väkirehulisä voidaan syöttää vapaasti ns. vasikkapiilosta (KUVA 12.), jonne emot eivät 

pääse. (Huuskonen 2011, 48; 101; Vehkaoja 2015.) 

 

 

KUVA 13. Vasikkapiilo ja kivennäisastia laitumella. (Saastamoinen, 2013) 

 

Laidunkauden lopussa, jolloin laitumien tuotto on selvästi heikentynyt, voidaan emolehmiä lisäruok-

kia karkearehulla. Karkearehu voidaan tarjota esimerkiksi ruokintahäkeistä, joita tilalla käytetään 

myös sisäruokintakaudella talvitarhoissa. Ruokintahäkeistä syöttäminen vähentää rehuhävikkiä, 

mutta kesken laidunkauden aloitettu karkearehulisäruokinta nostaa laiduntamisen kustannuksia. Lai-

tumelle karkearehulisän vieminen lisää myös työmäärää ja tilalla voidaan joutua turvautumaan osto-

rehuun kesken laidunkauden. (Huuskonen 2011, 101.) 

 

Nautojen vedentarve laidunkauden aikana vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Nauta tarvitsee 

vettä 50—100 litraa päivässä. Juomapaikan tulisi olla houkutteleva, koska laiska lehmä saattaa jät-

tää juomatta jos juomapaikka ei miellytä. Paras vesi naudalle on tutkittu vesijohto- tai kaivovesi. 

Vesi tulisi vaihtaa päivittäin ja juoma-astiat olisi hyvä puhdistaa säännöllisesti. Helpoin tapa kuljettaa 

vesi laitumelle on käyttää esimerkiksi vesivaunua, joka on helppo siirtää traktorin avulla lohkolta toi-

selle. Luonnonvesissä voi olla epäpuhtauksia kuten mikrobeja, likaa tai kemikaaleja. Mikäli tila käyt-

tää juottopaikkoina luonnon omia vesilähteitä, tulisi vesi tutkituttaa laboratoriossa ja tarkastaa että 

vesi vaihtuu virtaamalla. Seisovassa vedessä kasvaa bakteereja, jotka voi aiheuttaa naudalle tervey-

dellisiä ongelmia, kuten pötsihäiriöitä. Järvi- ja merivesissä piilee taas sinilevän vaara varsinkin hel-

teisinä kesinä. (Higlandcattle.fi) 
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KUVA 14. Vesiautomaatti talvitarhassa. (Saastamoinen, 2015) 

 

Laidunkauden aikana tila hyödyntää suurimmaksi osaksi luonnon omia vesilähteitä, joissa vesi vaih-

tuu virtaamalla. Yrittäjät tutkituttavat juomapaikoilla olevan veden, varmistaakseen sen juomakelpoi-

suuden. Juomapaikat ovat vanhoja kala-altaita ja lampia, joita on 1900-luvulla käytetty kalastustar-

koitukseen. Mikäli lohkolla ei ole luonnon omaa vesilähdettä, on heillä käytössä vesivaunu sekä oma-

tekoinen juoma-allas, johon vesi saadaan vesiletkun avulla. Tämä järjestely toimii hyvin tilalla ja 

säästää yrittäjiä niin työmäärässä että taloudellisesti, kun ei tarvitse täyttää vesivaunua joka päivä 

tai siirtää sitä lohkolta toiselle. Alla olevasta kuvasta (KUVA 14.) voidaan nähdä yksi luonnonjuoma-

paikoista tilan laidunlohkolla, jossa hevoset olivat laitumella kesällä 2013. 

 

 

KUVA 15. Juomapaikka laitumella. (Saastamoinen, 2013) 
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4.3 Perinnebiotoopit laitumien lisänä 
 

Perinnebiotooppeja, jotka ovat metsälaitumia ja hakamaita, on tilalla noin 10 ha. Perinnebiotoopit 

ovat alueita, jotka ovat syntyneet kun aluetta on käytetty aikojen saatossa laiduntamiseen tai rehun-

tuotantoon. Perinnebiotooppeja ovat niityt, ahot, kedot, nummet, hakamaat ja metsälaitumet (KUVA 

16.). Hakamaat ovat muodostuneet puustojen raivauksista ja laiduntamisesta. Hakamailla puuston 

määrä vaihtelee ja voi olla osin harvaa. Aluskasvillisuudessa sekoittuu kangas- ja niittykasvillisuuden 

piirteet. Tehokkaassa laidunnuksessa olevilla aloilla esiintyy mm. ahomansikkaa, nurmirölliä ja rohto-

tädykettä. Puustoa ja pensaikkoa on poistettava aika ajoin, jotta hakamaa säilyy puoliavoimena. Lai-

dunnus on tehokasta hakamaiden sekä metsälaitumien hoitoa. Metsälaitumet ovat nimensä mukaan 

laidunnettuja metsäaloja, joiden aukkopaikoissa kasvavat tavalliset metsä- ja niittykasvit. (MMM, 

2007.) 

 

 

KUVA 16. Metsälaidun. (Saastamoinen, 2015) 

 

Metsälaitumet ovat niukkatuottoisia ja eläinmäärä kannattaa huomioida laidunnusta suunniteltaessa. 

Metsälaitumia käytettäessä noin 0,05—0,4 nautaa per hehtaari ja hakamailla 0,5—1,0 nautaa heh-

taaria kohden. (Priha, 2003.) Perinnebiotooppeja ei saa lannoittaa tai käyttää kasvinsuojeluaineita, 

muokata, ojittaa tai metsittää. Laidunnus ei saa myöskään aiheuttaa kasvien rehevöitymistä tai 

eroosiota. (Mavi 2007—2013.) 

 

Tilan laidunlohkojen yhteydessä ja läheisyydessä on useita perinnebiotooppilohkoja, joita hyödynne-

tään laidunkauden aikana. Perinnebiotooppeja on hyvä käyttää ns. siirtolohkoina, koska niiden ruo-

kinnallinen arvo on hyvin pieni. Perinnebiotooppeja voidaan käyttää myös hyväkuntoisten emojen 

laidunnukseen tai laidunlohkon yhteydessä, jolloin eläimet pääsevät tarvittaessa huonolla säällä met-

sänsuojaan. 
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KUVA 17. Kunnostettu tienpohja perinnebiotoopille helpottaa eläinten siirtelyä. (Saastamoinen 2015)  
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5 LAIDUNNUSSUUNNITELMA 

 

Laidunnussuunnitelma pohjautuu eläinmäärään, käytettävissä olevaan laidunpinta-alaan ja huomioi-

tava on myös viljelysuunnitelma. Lohkojen koko vaikuttaa laidunkiertoon, koska suuri eläinmäärä 

pienellä lohkolla lyhentää olennaisesti laidunnukseen käytettävää aikaa ko. lohkolla. Tilan laidun-

kierto toteutetaan lohkolaidunnuksena, jossa eläimet kierrätetään lohkolta toiselle kun lohkon kasvu 

on selvästi heikentynyt. Lisäksi laidunkiertoon voidaan sovittaa lohko, joka voidaan laiduntaa myö-

hään kesällä tai syksyn alussa. Syyslaidunnuslohkolta saadaan vielä täydennystä kevätpoikivien 

emolehmien tarpeisiin. Lohkojen tuottamaa satoa on hankala arvioida etukäteen, mutta oletuksena 

kannattaa käyttää laidunalan riittävyyttä ja tarkkailla laidunnuksen aikana kasvuston pituutta ja 

eläinten laidunnusta.  

  

Eläimet on jaettu tilalla ryhmiin poikimakauden ja iän mukaan kevät- ja syyspoikiviiin sekä nuorkar-

jaan. Alla olevasta taulukosta (TAULUKKO 2.) voidaan tarkastella tämän hetkistä eläinmäärää ryh-

mittäin ja ryhmien tarvitsemaa laidun pinta-alaa eläintä kohti. Huuskosen (2011,129) mukaan, tar-

vittava pinta-ala emo-vasikkaparilla on noin 0,5—1 ha. Laidunnusta on hankala toteuttaa, jos pinta-

ala jää alle 0,2 ha per emo-vasikkapari.  

 

Kevätpoikivilla (KP) on laidunkaudella mukanaan vasikka, joten emo-vasikkaparin tarvitsema lai-

dunala on suurin ja ryhmän lisänä kulkevan sonnin tarvitsema pinta-ala voidaan lisätä ryhmän tarvit-

semaan pinta-alaan. Taulukossa (TAULUKKO 2.) olen määrittänyt kevätpoikivan ryhmän tarvitse-

maksi pinta-alaksi 1 ha / emo-vasikkapari. Syyspoikivalla (SP) ryhmällä tarvittava pinta-ala on pie-

nempi, koska niillä ei ole vasikkaa mukanaan. Syyspoikivan ryhmän mukana kulkeva sonni on lasket-

tava myös mukaan. Nuorkarja, N, eli tilalle jäävät hiehot tarvitsevat laidunalaa pienimmän määrän 

per eläin ja niiden pinta-alan tarpeeksi riittäisi varmasti 0,2 ha / eläin. Tilan laitumia hehtaareina on 

yhteensä 29,42 ha, jonka pitäisi riittää alla olevan (TAULUKKO 2.) laskelman mukaan hyvinkin. 

 

 TAULUKKO 2. Eläinmäärän vaikutus tarvittavaan laidunalaan. (Saastamoinen, 2016) 

 

 

Ryhmien ollessa selvillä, on mietittävä laidunkiertoa tarkkaan kunkin eläinryhmän vaatimusten mu-

kaan. Kevätpoikivat emot ja niiden mukana kulkevat vasikat tarvitsevat laitumelta enemmän ener-

giaa kuin syyspoikiva ryhmä. Laitumilla käytettävien viljelykasvien merkitys korostuu näiltä osin lai-
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dunkierrossa ja lohkojen viljely on suunniteltava pidemmällä aikajänteellä. Laidunlohkojen viljely pe-

rustuu myös viljelysuunnitelmaan, mutta ennen alustavan laidunkierron suunnittelua on mietittävä 

laidunlohkojen viljelyä. 

 

5.1 Lähtökohdan kartoitus 
 

Laidunkierron suunnittelun helpottamiseksi, olen tässä työssä hyödyntänyt maanmittauslaitokselta 

saatavaa ilmakarttakuvaa tilasta. Kuten kuvasta (KUVA 18.) voidaan nähdä, tilan laidunlohkot sijait-

sevat hyvin lähekkäin ja ympäröivät tilaa. Laidunlohkoja on vuonna 2016 käytössä 29,42 ha. Kartta-

kuvaa on muokattu tietokone-ohjelman avulla ja lohkot on numeroitu sekä rajattu helpottamaan ha-

vainnointia. Kuvassa tilan päärakennus ja navetta sijaitsevat kuvassa (KUVA 18.) numeroitujen 1—4 

lohkojen keskellä. Laidunlohkolta toiselle siirryttäessä ei tarvita siirtoaitoja tai kuljetuksia, koska loh-

kot ovat lähekkäin 

 

 

KUVA 18. Laidunlohkot tilan ympärillä. Kiinteistörajat © Maanmittauslaitos lupanro 051/MML/15 

(muokattu). 

 

5.1.1 Laidunlohkojen viljavuustutkimukset ja tarvittavat toimenpiteet 
 

Laitumien viljelyä ajatellen on tarkasteltava viljavuustutkimuksia, jotka on tehty lohkoilta 1—11. Loh-

kot 12—15 ovat kesällä 2016 käyttöön tulevia vuokralta vapautuvia lohkoja, joista yrittäjät ottavat 

viljavuusnäytteet vuoden 2016 aikana. Viljavuustutkimukset lohkoista 1—11 ovat tarkasteltavissa 

erillisinä taulukoina lohko numeroin kohdistettuna, tämän opinnäytetyön liitteenä (LIITE 1.). 
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Lohkojen 1 ja 7 näytteet on otettu syksyllä 2015 ja analysoitu Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:llä. Mui-

den lohkojen 2—6 ab ja 8—11 näytteet on tutkittu Suomen Ympäristöpalvelussa keväällä 2015. Tu-

losten esittämistapa näissä yrityksissä hieman eroaa toisistaan, mutta ovat selkeästi tulkittavissa ar-

vojen huono, huononlainen, välttävä, tyydyttävä, hyvä, korkea ja arveluttavan korkea yhteenvetojen 

kanssa.  

 

Viljavuustutkimuksien tuloksia tarkastellessa (LIITE 1.), muutamat asiat nousevat esiin, jotka tulisi 

huomioida perusparannustoimenpiteitä silmällä pitäen. Happamuus eli pH on näillä lohkoilla keskiar-

voltaan 6,0 eli luokkaa tyydyttävä (TAULUKKO 3.).  Rajalan (2004) mukaan, maan pH eli happa-

muus on yksi viljavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Suomen maaperässä on vähän kalkkikiveä sekä 

muita emäksisesti vaikuttavia kivilajeja ja peltomaat ovat yleensä liian happamia parhaan kasvukun-

non saavuttamiseen. (Rajala 2004, 71.) Tila voisi ensiksi tavoitella kaikkien peltojen pH:n tasoa lu-

vulle 6,0, joka on vähintään tavoiteltava pH-arvo nurmilla. Optimaalinen nurmipellon pH olisi 6,4, 

jota voidaan tavoitella tulevina vuosina. (Nordkalk kalkitusopas 2011,10.) Alla olevaan taulukkoon 

(TAULUKKO 3.) on koottu lohkojen pH-yksiköt viljavuustutkimuksista (LIITE 1.). 

 

TAULUKKO 3. Lohkojen pH. (Saastamoinen 2016) 

 

 

Lohkoilla 8, 9, 10 pH on välttävä 5,6, joille voisi ensisijaisesti miettiä tavoiteltavaksi pH:ksi 6,0. Ta-

voite pH-yksikkö 6,0 mielessä pitäen, voidaan peltojen kalkitustarve määrittää vähennyslaskulla. 

Laskettuna tavoite pH:n 6,0 ja nykyisen 5,6 pH:n välinen erotus, olisi tarvittava muutos 0,4 pH-yk-

sikköä. Nordkalkin kalkitusoppaan mukaan, 0,4 pH yksikön nostamiseen tarvittava kalkkimäärä (ton-

nia hehtaarille) olisi multaisille lohkoille 3t/ha ja runsasmultaisille 5t/ha. (Nordkalk kalkitusopas 

2011, 10.) Kalkkilaatu määräytyy Ca- ja Mg-lukujen (mg/l) avulla, ja optimi Ca/Mg suhdeluku on 8. 

Jos luku on pienempi kuin 8, tarvitaan kalsiittikalkkia, jossa magnesium pitoisuus on alhaisempi. Lu-

vun ollessa suurempi kuin 8, tulisi kalkin olla magnesiumpitoinen kalkki. (Farmit.net; Rajala 2004, 
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84.) Tilan Ca/Mg luvut on laskettu viljavuustuloksiin pohjautuen taulukon avulla ja näitä arvoja voi-

daan tarkastella seuraavasta taulukosta (TAULUKKO 4.). Taulukkoa tarkastellessa, voidaan todeta 

magnesiumpitoisen kalkin olevan tarpeellinen tilan laidunlohkoille. 

 
TAULUKKO 4. Ca/Mg suhdeluku laidunlohkoilta. (Saastamoinen 2016) 

 

 

5.1.2 Laitumien lannoitustarve 
 

Kalkitustarpeen arvioinnin jälkeen suunnitellaan lohkojen lannoitus. Laitumien lannoitusmäärät ovat 

hieman pienempiä, koska osa ravinteista palaa takaisin nurmeen laiduntavien nautojen ulosteessa. 

(Savela 2009, 80; Seppänen 2008, 101.) Typpilannoitustaso määräytyy lohkon multavuuden sekä 

kasvin satotason mukaan. Laidunnurmen enimmäistyppimäärä multaisilla mailla on 200 kg/ha/v ja 

runsasmultaisilla mailla 190 kg/ha/v. Fosforilannoitus määräytyy kasvin, maan viljavuusluokan ja 

satotason perusteella. Tilan viljavuustutkimuksissa, useammalla lohkolla fosfori taso oli välttävän ja 

tyydyttävän välillä ja fosforia näiden perusteella saisi laittaa 8 kg/ha/v (välttävä) ja 5 /kg/ha/v (tyy-

dyttävä). (Yara 2015—2016, 24; Nevalainen 2015.) 

 

Viljavuustutkimuksien tuloksissa (LIITE 1), on huomioitava myös muiden mikroravinteiden vajavai-

suuksia. Fosfori on useammalla lohkolla tasoa välttävä tai tyydyttävä. Fosfori (P) vaikuttaa kasvissa 

verson ja juurten kasvuun sekä kukintaan ja siementen muodostumiseen. Seuraavana esiin nousee 

magnesium (Mg) taso, joka vaihtelee huononlaisesta tyydyttävään tasoon. Magnesium tasoon voi-

daan vaikuttaa jo kalkituksella, jota on tarkasteltu jo aikaisemmin (TAULUKKO 4.). Viljavuustutki-

muksien eri yritysten tulkintojen vuoksi, kaikilta lohkoilta ei ole saatavilla boorin (B) osuutta, mutta 

niiltä lohkoilta joilta se on analysoitu, voidaan todeta boorin tason olevan välttävä tai jopa huonon-

lainen. Boori on olennainen osa verson ja juurten kasvupisteiden kehittymiselle, kasvinsoluseinän 

rakenneosalle, kukkien kehittymiselle sekä osallinen palkokasvien typensidonnassa. (Yara 2012—

2013, 56—57.)  

 

Natrium (Na) taso on kaikilla analysoiduilla lohkoilla huono. Natrium lisää varsinkin sokeritasoa ja 

lisää näin nurmen maittavuutta (Viljavuuspalvelu.fi). Kalsium (Ca) vaikuttaa uuden kasvin kasvuun, 
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soluseinien rakennusaineena sekä ravinteiden kulkeutumiseen (Yara 2012—2013, 56). Kalsium ta-

soon voidaan vaikuttaa myös kalkituksella, joka on huomioitava viljelysuunnitelmaa tehdessä. Muita-

kin pieniä vajavaisuuksia tuloksissa on havaittavissa, mutta niitä voi tila tarkastella tarkemmin viljely-

suunnitelmalla. Karjanlanta sisältää myös tärkeitä ainesosia (TAULUKKO 5.) kuten typpeä (N), fosfo-

ria (P) ja kaliumia (K). Lannasta on tehtävä analyysi myös viiden vuoden välein ja lannoitus perus-

tuu joko lanta-analyysiin tai taulukkoarvoihin. (Kulmala 2015.) Tilalla hyödynnetään omaa kuivaa 

karjanlantaa, ja yhteistyön kautta voidaan lähitiloilta ostaa lietelannan levityspalveluja. Karjanlannan 

levitys määrät lasketaan erikseen viljelysuunnitelmassa ohjelman avulla ja ne määräytyvät myös ym-

päristökorvauksen mukaan.  

 

TAULUKKO 5. Lannan ravinnepitoisuus (muokattu) (Kulmala 2015.) 

 

 

Viljavuustutkimuksien mikroravinnepitoisuuksia tarkastellessa, joudutaan miettimään peltojen lisäksi 

laiduntavien emolehmien kivennäis- ja hivenaine suosituksia (TAULUKKO 6.). Emolehmien ruokintaa 

voidaan tukea erilaisilla kivennäisvalmisteilla koko vuoden, mutta laidunkaudella on oltava tarkkana. 

Huuskosen (2011) mukaan, apilapitoisten kasvustojen kivennäissisältö kalsiumin (Ca), raudan (Fe) 

ja koboltin (Co) osalta on korkeampi, kuin nurmiheinäkasvustoissa. Ruokinnallisia ongelmia voi il-

mentyä muiden kivennäisten huonon imeytymisen takia. Esimerkiksi liika kalsium heikentää muiden 

kivennäisten imeytymistä. Apilan korkea valkuaispitoisuus voi myös heikentää kivennäisten imeyty-

mistä, koska pötsissä muodostuu paljon ammoniumtyppeä. Apilanurmilla laiduntavat kevätpoikivat 

emolehmät tarvitsevat erityisesti magnesiumia (TAULUKKO 6.). Magnesiumia tarvitaan, varsinkin 

jos kalsiumia saadaan liikaa laitumesta koska liika kalsium nostaa laidunhalvauksen riskiä. Syys-

poikivilla emolehmillä liika kalsium voi toisinaan aiheuttaa piileviä poikimahalvauksia. (Huuskonen 

2011, 112.) 
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TAULUKKO 6. Emolehmien kivennäis- ja hivenainesuositukset (muokattu) (Ilola 2008,6.) 

 

 

Lannoituksissa on huomioitava myös, että Suomen maaperässä on vähän seleeniä ja se on vaikeasti 

kasvien saatavilla. Seleeni (Se) on elintärkeä niin ihmisille kuin eläimille. Emolehmätuotannossa kas-

vava vasikka on tärkeä osa tuotantoketjua ja vasikka saa seleeniä ainoastaan emonsa kautta, jos 

sitä ei erikseen vasikalle anneta. Pelloista, lannoitteiden kautta saatava seleeni on yleensä riittänyt 

turvaamaan eläinten seleenin saannin. (Värränkivi.) Tilan tulisi miettiäkin seleenipitoinen lannoite, 

joka sopisi myös muilta ravinnepitoisuuksiltaan viljavuustutkimuksissa ilmi käyneiden ravinnepuutos-

ten vajeisiin. Esimerkiksi Yara Suomi Oy:n valmistama lannoite YaraMila Y5 sisältää fosforia, ka-

liumia, booria, natriumia ja seleeniä. (Yara.fi) Karjanlannan käyttömäärä on kuitenkin huomioitava 

viljelysuunnitelman mukaisesti ennen lopullista lannoitteiden ostopäätöstä.  

 

Lannoituksia suunnitellessa on huomioitava myös palkokasvien käyttö, koska ne sitovat tarvitse-

mansa typen ilmasta Rbizobium-bakteerisymbioosin avulla, jolloin ne eivät tarvitse voimakasta typpi-

lannoitusta. Karjanlannalla ja viljavuustutkimuksen mukaisella täydennyslannoituksella voidaan tur-

vata muiden ravinteiden saanti. Esimerkiksi apilat tarvitsevat fosforia, kaliumia, booria, kobolttia, 

kuparia, rautaa, molybdeeniä sekä mangaania. (Nykänen 2011, 32.)  

 

Tilan viljavuustutkimuksiin nojaten, fosforin ja boorin saanti tulisi turvata lannoituksella. Mikäli tila 

päätyy lisäämään laitumiin apilaa, tulisi ne lannoittaa satovuosina niiden apilapitoisuuden mukaan. 

Liiallinen typpilannoitus heikentää apilan osuutta nurmissa. Esimerkiksi rehunurmissa optimaalisena 

apilapitoisuutena pidetään noin 50 % kuiva-aineesta, jolloin suositeltava typpilannoitus olisi 

30/kg/ha/v. Apilapitoisuuden laskiessa 20—40 %:n kuiva-aineesta, suositeltava typpilannoitus 

olisi 50kg/ha/v. 10—20 %:n apilapitoisuuden osuudella typpilannoitus olisi 80 kg/ha/v. Laitu-

milla apilapitoisuuden osuus kuiva-aineesta voisi olla 10—40 %:n luokkaa. Apilapitoisuuden määrit-

tämisen voi viljelijä tehdä myös itse, esimerkiksi leikkaamalla nurmesta 50cm x 50cm alalta näyte, 
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josta erotellaan apilat sekä heinät ja punnitaan ne. Apilapitoisuus lasketaan sitten seuraavan kaavan 

mukaisesti (KAAVA 1.). (Nykänen 2011, 32—33.) 

 

KAAVA 1. Apilapitoisuuden määrittäminen. (Nykänen 2011, 33.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Siemenseokset ja kylvömäärät 
 

Yrittäjät ovat käyttäneet tähän asti valmista seosta, joka sisältää 80 % timoteita ja 20 % nurmi-

nataa. Joillekin lohkoille on lisätty yksivuotista raiheinää täydennykseksi ja vihantaviljana on ollut 

uudistuksen yhteydessä kaura. Vuokralohkoilla on päälajina myös timotei ja yhdellä lohkolla lisänä 

on ollut hieman apilaa. Yrittäjät haluavat laitumilta pitkää laidunkautta kasvien avulla, jotka ovat sa-

toisia, syväjuurisia ja tallauksen kestäviä seoskasvustoja. Erikoisempia palkokasveja voisi kokeilla 

loppuvuoden laitumena ns. lypsätyslohkona, kun muilla lohkoilla nurmen sato on loppukesästä jo 

pienentynyt. Valkuaislisänä, vihantaviljana rehuherne+kaura seos voisi olla viljelykierron monipuolis-

tamisenkin kannalta kokeilemisen arvoinen seos ja lohkoa voitaisiin käyttää laidunkauden lopussa. 

Erikoisempia palkokasveja kuten hernettä ja virnaa ei voi kylvää peräkkäisinä vuosina lohkoille, 

mutta tilalla on useampi laidunlohko, jolloin erikoisempien palkokasvien kylväminen lohkoille voisi 

vaihdella tasaisesti tulevina vuosina. Apilan, virnan tai mailasen kierrättäminen lohkoilla nurmihei-

nien joukossa, toisi myös lisää valkuaista ja satoisuutta laitumiin. Sääolosuhteisiin emme voi vaikut-

taa, mutta suunnitelmallisella viljelyllä voidaan vaikuttaa laitumien tuottavuuteen.  

 

Monivuotisissa laidunnurmissa käytettävät siemenseokset tuovat varmuutta viljelyyn ja muo-

dostavat tiheän ja kestävän kasvuston. Kokonaissiemenmäärä seoksissa on yleensä noin 20—25 

kg/ha ja useamman kasvin seoksissa yhden kasvilajin osuus vaihtelee, jos esimerkiksi yksivuotisilla 

nurmikasveilla täydennetään monivuotisen nurmen ensimmäistä satoa. (Kuusela 2002, 76—77.) 

Seuraavaan taulukkoon on koottu nurmiheinien siemenmääriä seoksissa käytettyinä, kiloa hehtaaria 

kohden (kg/ha) (TAULUKKO 7.). 

  

 

( 
𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 − 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 × 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜

ℎ𝑒𝑖𝑛𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜 × 𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 − 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 × 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜
 ) 

Kuiva-ainekerroin 0,66 puna- ja alsikeapilat, 0,55 valkoapila 

ja 0,90 mailasille ja vuohenherneelle 
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TAULUKKO 7. Nurmiheinien siemenmääriä seoksissa käytettyinä (muokattu) (Harmoinen ja Laine 

2014, 69—79;Niskanen ja Nykänen 2010,38; RaisioAgro 2014, 31.) 

 

 

 

Monilla yrityksillä on tarjota valmiita siemenseoksia nurmiin ja useimmat yritykset räätälöivät myös 

omat seokset tilan toiveiden mukaan. Nurmiheinien ja palkokasvien siemenmäärät seoksissa vaihte-

levat halutun vahvuuden mukaan. Palkokasvien siemenmäärät ovat vähän pienempiä ja niiden käy-

tössä on huomioitava mm. ymppäyksen tarve. Esimerkkejä palkokasvien siemenmääristä kiloa heh-

taaria kohden (kg/ha) käytettäessä seoksia (TAULUKKO 8.).  

 

TAULUKKO 8. Palkokasvien siemenmäärät seoksissa käytettyinä (muokattu) (Aaltonen ja Peltonen  

2011, 24—39.) 
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Tilan laidunkasveja miettiessä, tarkastelin valmiita seoksia muutamilta yrityksiltä, joita löytyi Tilasie-

men siemenoppaasta 2016 sekä RaisioAgron Nurmiopas 2014. Tilasiemen valmiissa seoksessa olisi 

45 % timoteita, ruokonataa 20 %, nurminataa 15 %, englanninraiheinää 10 %, puna-apilaa 5 % ja 

alsikeapilaa 5 %. RaisioAgron 2014 esimerkki seoksessa olisi 35 % timoteita, 25 % nurminataa, 20 

% englanninraiheinää, 10 % niittynurmikkaa ja 10 % valkoapilaa.  

 

Esimerkkejä oppaista tarkastellessa, timotein osuus on aina suurin. Maan parannusta ajatellen, timo-

tein juuriston osuus on pieni (KUVIO 3.), mutta timotei on yleisesti käytetty, maittavin ja talvenkes-

tävä monivuotinen heinä. (Niskanen ym. 2014, 62—65;Rajala 2004, 109.) Natojen satoisuus koros-

tuu parhaiten laidun- ja säilörehunurmissa. Nurminata on talvenkestävä ja ruokonata omaa hyvän 

jälkikasvukyvyn sekä soveltuu parhaiten pitkäikäisiin nurmiin. Rainata voisi nopealla kasvullaan hel-

posti paikata aukkoista kasvustoa. (Niskanen & Suomela 2014, 68—72.) Englanninraihenä parantaa 

yleensä ensimmäisten vuosien satoa ja sopii laidunnurmiin versomis- ja jälkikasvukykynsä vuoksi 

hyvin. Italianraiheinä soveltuu vihantaviljan seurana myös laitumiin. (Niskanen & Virkajärvi 2014, 

76; Hannukkala 2014, 77—76.) Niittynurmikkaa löytyy joistakin valmiista kaupallisista seoksista, 

mutta se on hyvin vallitseva ja leviää nopeasti maavartensa avulla. Niittynurmikka on kestävyytensä 

takia harkitsemisen arvoinen kasvi. (RaisioAgro 2014, 32.) Lajikevalintoja tehtäessä, niin heinien 

kuin palkokasvien kohdalla, tulisi kiinnittää huomiota lajikkeen soveltuvuuteen laitumille viljely-

vyöhykkeen mukaan, lajikkeen talvenkestävyyteen, jälkikasvukykyyn sekä satoisuuteen. 

 

 

 

KUVIO 3. Eroja muutamien nurmiheinien juuriston laajuuksissa, pienimmästä suurimpaan (muo-

kattu) (Rajala 2004, 109) 

 

 

Valko- ja alsikeapila soveltuvat parhaiten laiduntamiseen tallauksen kestävyytensä vuoksi (Nykänen 

2014, 29). Apilan käyttö seoksissa parantaa laitumen maittavuutta sekä tuottoa laidunkauden lopulla 

(Pesonen 2011). Hernettäkin voi käyttää laitumissa, koska sillä on suuri valkuaispitoisuus 20—25 %. 

Viljeltävältä lohkolta tosin vaaditaan hyvä rakenteista ja ilmavaa maata ja pellon pH:n tulisi olla 6 tai 

yli. (Stoddard ym. 2011, 36.; Peltonen 2011, 24.) Ruisvirnan raakavalkuaispitoisuus on 25 %, se on 

satoisa ja omaa hyvän jälkikasvukyvyn sekä kestää kuivuutta ja varjostusta. (Nykänen 2011, 38.) 

1-vuotiset 
nurmet

Timotei

Nurminata

Englanninrai-
heinä

Koiranheinä Ruokonata
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Matilainen (2014) toteaa Pellot tuottamaan-hankkeen (2009—2013) tiimoilta, että kokeissa ruisvirna 

kesti hyvin laidunnusta ja oli myös maittava (Matilainen 2014, 57). Sinimailanen parantaa syvällä 

juuristollaan maan rakennetta ja on nautoja ajatellen runsaasti valkuaista sisältävä kasvi (K-maata-

lous.fi). Seuraavassa kuviossa (KUVIO 4.) on muutamien nurmipalkokasvien juuristojen laajuutta 

kuvattu nousevalla kuviolla. 

 

 

KUVIO 4. Eroja muutamien nurmipalkokasvien juuriston laajuuksissa, pienimmästä isompaan (muo-

kattu) (Rajala 2004, 109) 

 

5.2 Nurmienkierto laidunlohkoilla 
 

Laitumien viljelykierrosta huolehtimisella voidaan parantaa laitumien kuntoa ja niiden tuottamaa sa-

toa. Viljelykierron tarkoituksena on nurmien säännöllinen uusiminen, joka tarkoittaa sitä että kier-

rossa on käytössä eri-ikäisiä nurmia. Viljelykiertoa suunniteltaessa, tulisi selvittää kunkin käytettä-

vissä olevien laidunlohkojen tämän hetkinen viljelykierto, minkä ikäinen nurmi milläkin lohkolla on. 

Viljelykiertoa voidaan havainnollistaa esimerkiksi kuvien ja taulukoiden avulla, niin kuin olen tässä 

työssä tehnyt. (Puurunen 2002, 6—8.) Kuvissa sekä taulukoissa kuvataan viljelykiertoa lyhentein; 

 

 N1—N7 = kyseisen lohkon nurmen ikä 

 VH = vihantavilja 

 NS = nurmensiemen 

 SR = 1. sato korjataan säilörehuksi 

 TK = Täydennyskylvö 

 

Kuvaan (KUVA 19.) olen koonnut laidunlohkojen tulevan vuoden (2016) nurmikierron. Lohkoilta 5. ja 

7. on aikaisempina vuosina tehty ensimmäiset sadot rehuksi, mikäli kasvusto on ollut hyvää. Tule-

vana kylvövuonna 2016, yrittäjät harkitsevat myös näiltä lohkoilta ensimmäisen sadon korjaamista 

1-vuotiset 
apilat

Valkoapila Alsikeapila Puna-apila
Sirppi- ja 
sinimai-
lanen

Mesikät
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rehuksi. Lohkon 8. nurmenikä on jo 7 vuotta, koska lohko on kivinen ja maastomuodoiltaan haas-

tava viljeltävä. 

 

 

KUVA 19. Nurmikierto vuonna 2016. Kiinteistörajat © Maanmittauslaitos lupanro 051/MML/15(muo-

kattu). 

 

Seuraava taulukko (TAULUKKO 10.) kuvaa tulevien vuosien nurmikertoa. Taulukon lyhenteet ovat 

samoja asioita tarkoittavia kuin edeltävässä kuvassa 19. Lohkot 1, 4 ja 11 ovat uusimisvuorossa ja 

ne on kynnetty syksyllä 2015. Lohkon 11 voisi jakaa vielä tarvittaessa kahteen lohkoon väliaidoin ja 

perustaa toisen lohkon nurmi pelkästään esimerkiksi kauran ja nurmiheinäseoksen kanssa, jolloin 

lohko voisi olla laidun käytössä vihantaviljaa hieman aikaisemmin. Lohko 5 on uusittu vuonna 2015 

ja lohkolle voisi suorittaa täydennyskylvön heti keväällä, mikäli kasvusto näyttää aukkoiselta. Täy-

dennyskylvölle voisi olla tarvetta, koska lohkolta on suunnitelmissa korjata 1. sato säilörehuksi. Loh-

koilla 9 ja 10 kasvustot ovat omien syksyllä 2015 tekemieni havaintojeni mukaan melko aukkoisia ja 

näille lohkoille olisi hyvä tehdä täydennyskylvö.  
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TAULUKKO 10. Tulevien vuosien nurmikierto. (Saastamoinen, 2016) 

 

 

 

Tulevina vuosina nurmikierrossa voisi olla vihantaviljalohkoja, jotka olisi ns. lypsätys eli syyslaidun-

nus lohkoina kevätpoikivien ryhmää ajatellen ja samalla ne toisivat vaihtelua viljelykiertoon. Tulevina 

vuosina lohkoilta 5 ja 7 voisi jättää 1. sadon korjaamisen säilörehuksi pois, jotta laidunkierto olisi 

sujuvampaa ja laidunta riittäisi hyvin koko kesän ajan. Täydennyskylvöt tulisi suorittaa tarvittaessa 

kasvuston aukkoisuuden mukaan ensimmäisenä nurmivuotena, joko aikaisin perustamisvuoden syk-

syllä tai ensimmäisen nurmivuoden keväällä, koska hyvissä ajoin tehty täydennyskylvö vahvistaa 

nurmea. Lohko 8 on haastava viljeltävä ja lohkon uusimisen voisi suorittaa täydennys- tai suorakyl-

vön avulla. Lohkot 12—15 ovat olleet rehuntuotannossa aikaisempina vuosina ja kasvusto on ollut 

rehevää jonka perusteella näiden lohkojen täydennyskylvön tarvetta ei vielä ole. Eensimmäisen ke-

sän laidunnuksen jälkeen vasta nähdään lohkon täydennyskylvön tarve sekä lohkojen kestävyys lai-

tumena.  
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5.3 Nurmikierron kasvit 
 

Vuoden 2016 nurmet ovat edellisten kylvövuosien jäljiltä seokseltaan timotei, nurminata ja italianrai-

heinä, ainoastaan lohkolla 15 kasvustoon on jäänyt hieman apilaa. Nurmikiertoon kannattaisi lisätä 

palkokasveja, jotka parantaisivat laitumien satoisuutta ja syväjuurisilla palkokasveilla on myös maata 

parantavia vaikutuksia. Vihantaviljaksi voisi valita yksivuotisia palkokasveja ja näitä vihantaviljan 

kanssa perustettavia lohkoja voidaan laiduntaa varsinkin kevätpoikivilla emolehmillä laidunkauden 

lopussa, kun muilla lohkoilla laitumen tuotto on jo heikentynyt. Alla olevien esimerkkien pohjana 

olen osittain käyttänyt RaisioAgron vuoden 2014 nurmiopasta sekä siemenopasta 2016, jonka on 

tehnyt Tilasiemen.  

 

Esimerkki nurmiseos 1.: timotei, ruokonata, nurminata, englanninraiheinä, valkoapila.  

Esimerkki nurmiseos 2.: timotei, ruokonata, nurminata, ruisvirna. 

Esimerkki nurmiseos 3.: timotei, ruokonata, nurminata, sinimailanen. 

Esimerkki vihantavilja 1.(laidunnetaan): herne, kaura, timotei, nurminata. 

Esimerkki vihantavilja 2.(laidunnetaan): ruisvirna, kaura, timotei, italianraiheinä. 

Täydennyskylvö 1 nurmivuonna: ruokonata / niittynurmikka / englanninraiheinä / italianraiheinä 

/ apila. 

 

Palkokasveissa on monia vaihtoehtoja ja apila on niistä perinteisin vaihtoehto. Valkoapila sopisi par-

haiten laitumiin kestävyytensä vuoksi. Apilat ja sinimailaset ovat monivuotisia kasveja ja virnaa voisi 

käyttää ns. välikasvina apilanurmissa, jolloin kasvustoon tulisi apilaton vuosi. Virnat ovat taas yksi-

vuotisia kasvustoja ja virnojen jälkeen nurmea voi joutua täydentämään kasvustosta riippuen, esi-

merkiksi nurmiheinällä. Vihantaviljana voisi kokeilla esimerkiksi herne+kaura seosta, jota voisi lai-

duntaa laidunkauden lopussa. Herne vaatii pellon kunnolta enemmän kuin ruisvirna, mutta valitta-

essa hyvä lohko herneen kasvupaikaksi voisi se menestyäkin vihantaviljana. Täydennyskylvöiksi kas-

vustoihin kannattaisi valita kasvi, joka paikkaisi aukkopaikat mukisematta. Palkokasvien viljelyä on 

vaihdeltava vuosittain lohkolta toiselle, koska samaa palkokasvia ei voi viljellä samalla lohkolla 

useana vuonna peräkkäin kasvitautipaineen vuoksi.  

 

5.4 Eläinkierto 
 

Ennen kuin eläimet saadaan laskea laitumelle, viimeinen suunniteltava on eläinkierto laidunlohkoilla. 

Eläintenkierto suunnitelma luultavasti muuttuu laidunkauden aikana, koska kesän aikana valitsevat 

sääolosuhteet vaikuttavat osaltaan laitumien sadon tuottoon sekä kasvuston jälkikasvukykyyn. Lai-

dunkierrossa voidaan käyttää apuna edellisen vuoden muistiinpanoja laidunkaudesta, minkä aikaa 

eläimet ovat kullakin lohkolla laiduntaneet. Tärkein on kumminkin tarkkailla eläimiä ja kasvustoa ja 

kirjata ylös laidunpäivät seuraavan vuoden suunnittelua silmällä pitäen. Keskimäärin eläimet laidun-

tavat yhdellä lohkolla 1—3 vuorokautta. Laidunnusta ei kannata aloittaa lohkolta, joka on ollut vii-

meisenä syötössä edellisenä kautena. (Huuskonen 2011, 123;Sairanen & Virkajärvi 2002, 50—51.) 
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Tilan laidunnus toteutetaan lohkolaidunnuksena joka on ollut luontevaa, kun laitumet sijaitsevat tilan 

ympärillä. Niin kuin työssä on aikaisemmin jo käynyt ilmi, tilan eläimet ovat jaettu 3 eri ryhmään ja 

kahdessa ryhmässä on mukana siitossonni. Riskinä on eläinryhmien sekoittuminen, jolloin isä sonni 

voi vahingossa päästä astumaan tyttäriään. Sonnit voivat myös aiheuttaa vaaratilanteita, selvitelles-

sään keskenään paikkaansa laumassa. Myös lehmien väliset välien selvittelyt voivat aiheuttaa vaara-

tilanteita, koska molemmille laumoille on jo muodostunut selkeä arvojärjestys sisäruokintakaudella. 

 

Eläinten lasku laitumelle on järkevintä aloittaa ryhmästä, joka on helpoiten siirrettävissä laitumelle. 

Syyspoikivat emot siirretään ensin navetan alueelta kokooma-alueelle, joka sijaitsee lohkon 6a alku-

päässä (kts. KUVA 20). Kokooma-alueelta emot voidaan siirtää perinnebiotoopin kautta lohkolle 8. 

Perinnebiotoopit on merkitty kuvaan (KUVA 20.) tekstillä ”Biotooppi”. Syyspoikivien siirron jälkeen 

kevätpoikivien ryhmä on helpompi siirtää navetan läpi kohti lohkoa 2. Kevätpoikivat saadaan siirret-

tyä lohkon 2 kautta lohkolle 12, jonne ne kulkevat perinnebiotoopin kautta. Viimeisenä navetan läpi 

siirretään nuorkarja lohkolle 2.  

 

 

KUVA 20. Laidunlohkot sekä perinnebiotoopit. © Maanmittauslaitos, lupa nro 051/MML/15 (muo-

kattu). 
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Ryhmien eläinkiertosuunnitelma. Kiertoa voidaan tarkastella myös seuraavan sivun kuvasta (KUVA 

21.). 

 

Syyspoikivien laidunkierto (säilörehu korjataan lohkoilta 5 ja 7):  

 8, 10, 9, 6a ja b.   

 Lohko 8:n yhteydessä on perinnebiotooppi, jonka laidunnuksen jälkeen emot siirtyvät loh-

koille 6a ja b. 

 Lohkon 6 a ja b laidunnuksen jälkeen emot siirtyvät perinnebiotoopin kautta takaisin loh-

koille 8,10 ja 9. 

 Emot voidaan siirtää tarvittaessa lohkon 4 kautta lohkon 1 ja 11 välissä olevalle perinne-

biotoopille. 

 Säilörehun korjuun jälkeen emot laiduntavat kevätpoikivien emojen jälkeen lohkolla 5 ja 7. 

 

Kevätpoikivien laidunkierto (säilörehu korjataan lohkoilta 5 ja 7):  

 12, 14, 13, joiden jälkeen siirto lohkon 7 oikealla puolella (KUVA 19.) olevalle perinnebiotoo-

pille.  

 Perinnebiotoopin jälkeen lauma voisi laiduntaa lohkolla 7, mikäli lohkolta ei korjata ensim-

mäistä satoa rehuksi.  

 Jos lohkolta 7 korjataan ensimmäinen sato rehuksi, siirretään lauma lohkojen 13—12 kautta 

tilan omalle tielle, jota pitkin ne on helppo siirtää kohti lohkoa 15, jota ennen emot voivat 

laiduntaa perinnebiotoopilla. 

 Lohkon 15 jälkeen lauma siirretään samaa reittiä takaisin lohkolle 12. 

 Seuraavat lohkot ovat 14,13 ja perinnebiotooppi lohkon 7 lähettyvillä. 

 Säilörehun korjuun jälkeen kiertoon otetaan lohko 7 ja 5. 

 Lohko 1,4 ja 11 uudistuslohkoja, joita laidunnetaan vasta loppukesästä. 

 

Nuorkarjan laidunkierto: Laiduntavat pääasiassa lohkoilla 2, 3, joiden yhteydessä on lisäksi pe-

rinnebiotooppi. Nuorkarja voi laiduntaa tarvittaessa kevätpoikivien jäljessä esimerkiksi lohkolla 12.  
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KUVA 21. Laidunkierto tulevana vuonna 2016. Kiinteistörajat © Maanmittauslaitos lupanro 

051/MML/15 (muokattu). 

 

Ensimmäisen vuoden laidunkiertoa hankaloittaa suunniteltu lohkojen 5 ja 7 1.sadon korjaus säilöre-

huksi. Mikäli säilörehun korjuu jätetään pois lohkoilta 5 ja 7, voisi lohkoja käyttää ensin kevätpoiki-

van ryhmän laiduntamiseen, jonka jälkeen syyspoikiva- tai nuorkarjan ryhmä voi laiduntaa lohkot 

uudelleen (KUVA 22.) Lohkon 11 voisi jakaa kahteen osaan, jolloin laidunkiertoon saataisiin lisää liik-

kuma varaa. Toinen puoli voitaisiin kylvää kevätpoikivien ryhmälle vihantana ja toinen puoli hieman 

köyhempänä nurmena syyspoikivien ryhmälle. Lohkon voisi jättää myös kokonaan vihantaviljaksi, jos 

lohkot 5 ja 7 saataisiin kokonaisuudessaan laidunkiertoon mukaan (KUVA 22.). 

 



         
         49 (67) 

 

KUVA 22. Laidunkierto ilman säilörehun korjausta lohkoilta 5 ja 7. Kiinteistörajat © Maanmittauslai-

tos lupanro 051/MML/15 (muokattu). 

 

5.5 Yhteenveto nurmi- ja laidunkierto 
 

Nurmikierron suunnittelussa käytin 5 vuotista nurmikiertoa, koska laidunnurmista halutaan moni-

vuotisia pitkäikäisiä nurmia. Laidunnurmet voi joutua uusimaan 3—4 vuoden välein, jos rikkakasvit 

valtaavat aukkopaikat. (Virkajärvi 2002, 16.) Täydennys- tai suorakylvöllä voidaan hallita rikkakas-

veja sekä kasvuston aukkoisuutta, mutta välillä maan perusteellinen muokkaaminen voi olla tarpeen. 

Eläinten kovin tallaama kasvusto on hankala kylvää jolloin maan muokkaus kannattaa suorittaa, 

vaikka nurmi ei olisi kovin vanha. Vihantaviljan käyttö loppukauden ns. lypsätyslohkoina toisi vaihte-

lua viljelykiertoon. Muutaman lohkon käyttö kerrallaan per laidunkausi, rikastuttaisi laidunkiertoa ja 

kevätpoikivien emolehmien ryhmä saisi vielä loppukaudella satoisamman laidunlohkon.  

 

Laidunnurmien kasveiksi kannattaa valita satoisia ja tallauksenkestäviä lajeja. Täydennyskylvöissä 

käytettyjen nurmiheinien lajeja voisi varata vaikka kahta erilaista per kesä ja vaihtaa niitä seuraa-

vana vuonna tarvittaessa. Palkokasveista apila ja ruisvirna ovat mielestäni varmimmat vaihtoehdot, 

mutta erikoisempana seoksena herne+kaura seos voisi olla maittava naudoille. Erilaisilla kasvilaji 
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valinnoilla tila voi parantaa peltojen kuntoa ja rikastuttaa tilan nurmivaltaista ja pitkäikäisten nur-

mien viljelykiertoa. 

 

Laidunkierto eläinten kannalta on nyt tänä vuonna haasteellisempaa toteuttaa, koska tilalla on 

kaksi sonnia ja toisen sonnin tyttäriä on jäämässä tilalle uudistukseen. Vuoden 2016 laidunkausi 

näyttää, miten tilalla pystytään kierrättämään kahta eri ryhmää, ilman suurempia ongelmia. Edellis-

ten vuosien aikana, ryhmää on ollut helpompi kierrättää laitumella yhden sonnin kanssa, eikä uudis-

tukseen jäävien hiehojen sukulaisuussuhteissa ole ollut hankaluuksia.  

 

Aikaisemmin myös laidunkierto on ollut helpompaa toteuttaa, koska karjassa on ollut hereford-rotui-

sia todella hyväkuntoisiakin yksilöitä. Perinnebiotoopit on hyödynnetty hyväkuntoisten emojen lai-

dunnukseen, mutta tänä vuonna iältään nuorempi, pääosin limousin-rotuinen karja, vaatii myös lai-

tumilta enemmän satoisuutta. Vasikoiden lisäruokintaan tila on panostanut alusta lähtien ja emoleh-

miä on ruokittu tarvittaessa lisäkarkearehulla laitumelle. Emolehmien lisäruokinta laitumelle kuormit-

taa laidunta ja on tilalle taloudellisestikin kannattomampaa. Laitumien suunnitelmallisella viljelyllä 

sekä laidunkierrolla voidaan tulevaisuudessa saada suuriakin säästöjä aikaan.  
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6 OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT 

 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ovat tutkimuksellisia tai toiminnallisia. Toiminnallisen opinnäy-

tetyön tavoitteena on luoda esimerkiksi ohje, jota voidaan hyödyntää käytännössä. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 9.) Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää opinnäytetyöprosessin raportoinnin sekä arvioin-

nin ja työ pohjautuu ammattiteoriaan ja sen tuntemukselle, joten opinnäytetyössä on myös teoreet-

tinen viitekehysosio. (Falenius, Leino, Leinonen, Lumme ja Sundqwist 2014.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tulisi esiintyä tutkivaa sekä kehittävää otetta työhön. Tutkiva ote 

on teoreettisen lähestymistavan perusteltua ja pohtivaa valintaa. Teoreettinen lähestymistapa ohjaa 

työn tietoperustan ja siitä muotoutuvan työn tuotoksen. (Falenius yms. 2014.) Opinnäytetyön toteu-

tustapa voi olla kohderyhmän mukaan opas tai ohje, jota tämä opinnäytetyö kuvastaa. (Vilkka ja 

Airaksinen 2003, 9.) 

 

Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen ja kehittää omaa asiantuntemustani tulevana agrologina. Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä on hyvä olla toimeksiantaja, joka on tässä opinnäytetyössä esimerk-

kinä toimiva emolehmätila. Toimeksiantaja herättelee tekijää pohtimaan itsenäisesti käytännönlä-

heistä ongelmaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16—17.) Opinnäytetyöni tuotos on suunnitelma ja sa-

malla ohjeistus emolehmätilalle, jota toimeksiantaja voi hyödyntää käytännössä. Suunnitelma on 

toteutettu yhteistyössä toimeksiantajan kanssa, yrittäjien toiveita kuunnellen, mikä vastaa erään-

laista asiakaspalvelutyötä esimerkiksi tilan omana neuvojana.  

 

Opinnäytetyöni aihe lähti kiinnostuksestani emolehmätuotantoon ja kasvinviljelyyn. Aiheita ja ideoita 

oli mielessäni monia ja lopullinen idea tuli toimeksiantajalta, kun kerroin omasta kiinnostuksestani 

emolehmätuotannosta sekä kasvinviljelystä. Toimeksiantajana toimivalla tilalla oli tarve suunnitella 

tilan laiduntamista, koska SPV:n jälkeen uudet yrittäjät halusivat kehittää tilan tuotantoa. Ajatus 

kypsyi laidunnussuunnitelman tekemisestä jonkin aikaa, kunnes tuli ajankohtaiseksi keväällä 2015. 

Opintoihin kuuluvan työelämäharjoittelupaikan uupuessa, sovimme että työstän opinnäytetyötä ke-

sän ajan. Työelämäharjoittelupaikka löytyikin viime hetkellä, mutta aloitimme kumminkin opinnäyte-

työprosessin ja suunnitelmaseminaarin pidin kesäkuun 1. päivänä 2015. 

 

Tarkoitukseni oli työstää opinnäytetyötä kesän 2015 aikana eteenpäin, mutta työelämäharjoittelun 

työkiireiden vuoksi opinnäytetyöni jäi hautumaan suunnitelmaseminaarin jälkeen. Työelämäharjoitte-

lun jälkeen pidimme palaveria ohjaavien opettajien sekä toimeksiantajan kanssa. Syksyn opiskelut ja 

opiskelujen ohella tehtävät työt hidastivat opinnäytetyön etenemistä sen verran, että alustavan 

suunnitelman mukaan opinnäytetyön valmistuminen joulukuussa 2015, ei näyttänyt realistiselta.  

 

Palaverien kautta työni sisältö ohjautui selkeämmäksi myös itselle ja työ löysi uuden tarmon. Pyrin 

kirjoittaman työtäni luvuissa järjestyksessä edeten, jolloin kirjoittaminen oli helppoa. Myöhemmin 

saatoin palata johonkin asiaan kirjoittaen siitä vielä lisää, tai kirjoitin tekstin joukkoon itselleni muis-

tiinpanoja. Työn edetessä huomasin paljon asioita, joita täytyy ottaa huomioon laidunnussuunnitel-

maa tehtäessä. 
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Työn alussa minulle hahmottui ajatus, miten kuvaisin laidunkiertoa tässä työssä. Halusin kuvata lai-

dunlohkojen sijainnit selkeästi myös lukijalle ja kysyin maanmittauslaitokselta luvan käyttää heidän 

karttapalvelujaan hyödyksi. Luvan saatuani (LIITE 5.) pystyin kopioimaan heidän internet sivustol-

taan tarkan kuvan tilan laidunlohkoista, jonka alkuperäistä kuvaa muokkasin tietokoneelta löytyvän 

Paint-ohjelman avulla. Ohjelmalla rajasin laidunlohkot selkeästi näkyville ja numeroin ne omavalin-

taisessa järjestyksessä. Karttakuvien muokkaamiseen käytin myös Photoshop-ohjelmaa, jonka käy-

tössä minua neuvoi Savonia ammattikorkeakoulun koulutusvastaava Petri Kainulainen. Photshop-

ohjelmalla kuvien muokkaaminen oli tarkkaa työtä ja sen sain tehtyä ainoastaan Savonia ammatti-

korkeakoulun atk-luokassa, koska itsellä ei Photoshop ohjelmaa omalla tietokoneella ole.  

 

Opinnäytetyössä käytetyt kuvat ovat pääosin omiani, muutaman kuvan olen saanut muualta. Taulu-

kot, kuviot ja kaavat olen tehnyt itse Microsoft Word- tai Excel ohjelmaa käyttäen. Opinnäytetyöstä 

on tehty opinnäytetyön ohjaus- ja hankkeistamissopimukset, josta käy ilmi työn toimeksiantaja, op-

pilaitoksen puolelta tulevat ohjaushenkilöt sekä työn opponoija. Opponoija on vaihtunut työn ede-

tessä, ensimmäisen opponentin oman valmistumisen vuoksi. Työn tekstissä kerron tilasta anonyy-

misti, muuten opinnäytetyö on julkinen.  

 

Tätä työtä olen pääasiassa työstänyt kotona, lukemalla lähteitä ja kirjoittamalla mikä on ollut minulle 

helpoin tapa toteuttaa työnteko. Opinnäytetyö prosessin aikana asetin itselleni aikatauluja, joista 

pyrin pitämään kiinni. Työkiireet opintojen ohella välillä sekoittivat työrytmiä, mutta työn loppuvai-

heessa sain säännöllisen rytmin kirjoittamiseen ja työstin opinnäytetyötä keskimäärin 8 tuntia päi-

vässä, viitenä päivänä viikossa. Mikäli olisin ehtinyt kesällä 2015 tekemään työtä enemmän, olisi työ 

valmistunut jo joulukuussa 2015.  

 

Työtä tehdessä, olen sisäistänyt jo oppimaani sekä oppinut uutta. Työ on ollut haastava, koska val-

mista laidunnussuunnitelmaa en mistään käsiini saanut. Työssä olen käyttänyt laajasti lähteitä, joita 

yhdistämällä oma käsitykseni laidunnussuunnitelmasta tarkentui työn edetessä. Olisin halunnut ehkä 

vertailla vielä toimeksiantajan tilan muita peltoja ja niiden kasvilajivalintoja säilörehutuotannossa, 

mutta työstäni olisi tullut liian laaja. Ilman säilörehutuotantopeltojen tarkasteluakin, työstäni tuli laa-

jempi. Emolehmien ruokintaan ajattelin ensin paneutuvani rotukohtaisesti laajemmin, mutta työtä oli 

pakko supistaa. Työ on ollut mielenkiintoinen ja haastava ja herättänyt uusia ajatuksia laidunnurmen 

viljelystä. 
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7 PÄÄTÄNTÖ 

 

Suomessa laidunkauden pituus on riippuvainen pitkälti sääolosuhteista ja verratessa muihin maihin 

Suomen laidunkauden pituus kolmesta neljään kuukauteen on todella lyhyt. Märkä ja kylmä kevät 

hidastavat kylvötöiden aloitusta sekä laitumien kasvua, kun taas kuiva ja lämmin kevät kuivattaa 

kasvustoa. Laidunkausi ja sen aloitus on tasapainoilua sääolosuhteiden kanssa, mutta suunnittele-

malla voidaan vaikuttaa tulevan laidunkauden onnistumiseen.  

 

Laiduntaminen kuuluu naudan lajityypilliseen käyttäytymiseen ja laiduntaminen on tilalle edullisem-

paa kuin koneellisesti korjattu rehu. Kevätpoikivien emolehmien korkein tuotosvaihe kohdentuu ke-

sälle, jolloin ne imettävät vasikkaa. Korkeassa tuotosvaiheessa olevat emot tarvitsevat paljon ener-

giaa, korjatakseen poikimisen jälkeen mahdollisesti tapahtuvan kuntoluokan tippumisen tai ylläpi-

tääkseen kuntoluokkaansa vasikan kulkiessa rinnalla. Vasikat oppivat emonsa rinnalla laiduntamaan, 

saavat energiaa omaan kasvuunsa niin laitumesta kuin emonsa kautta ja kasvavat hyvin.  

 

Laidunalan riittävyys on haaste monella tilalla, eikä ainoastaan pinta-ala, vaan millaisella laitumella 

emolehmät laiduntavat. Emolehmän koko, tuotosvaihe, eläinmäärä ja eläinryhmän tarpeet määrittä-

vät laitumien käytön. Emolehmä-vasikkapari tarvitsee enemmän tilaa kuin esimerkiksi nuorkarja ja 

laitumien sadontuottokyky emo-vasikkaparia kohden tulee olla suurempi verrattuna nuorkarjan tar-

vitsemaan ravintoon. Emolehmät ovat hyviä maisemalaidunnuksen tai perinnebiotooppien hoitajia, 

mutta pelkkä luonnonlaidun ei riitä turvaamaan emo-vasikkaparin tarvitsemaa energiaa. Syyspoiki-

vien emolehmien kohdalla laitumesta voidaan hieman tinkiä, mutta huonolla laitumella voi olla koh-

talokkaita seurauksia, jotka ilmenevät seuraavana vuotena esimerkiksi huonona tiinehtymisenä. Ro-

tujen erot laiduntajina eli rehunkäyttäjinä vaihtelevat, mutta pelkällä perinnebiotooppi laiduntami-

sella ei paraskaan rehunkäyttäjä pärjää. Lisäruokinnan järjestäminen laitumelle on aina kustannus 

tilalle ja ruokintapaikalta tallautuva nurmi on pois seuraavan vuoden sadosta.  

 

Laitumien perustamiseen tai kunnostamiseen käytetyt tuotantopanokset ovat sijoitus tulevaisuuteen. 

Laidunnurmen viljely pohjautuu monivuotisiin ja kestäviin nurmiheiniin, joita voidaan täydentää esi-

merkiksi palkokasveilla. Nurmiseokset lisäävät laitumien maittavuutta ja sadontuottokykyä, mitä ei 

yksi kasvi pysty tarjoamaan. Nurmiheinien kanssa käytetyt palkokasvit lisäävät laidunnurmen valku-

aispitoisuutta, jota emolehmät tarvitsevat imettäessään vasikkaa. Palkokasveilla monipuolistetaan 

myös nurmivaltaisen emolehmätilan viljelykiertoa, koska syväjuuriset palkokasvit esimerkiksi paran-

tavat maan rakennetta. Palkokasvit vähentävät myös typpilannoituksen määrää, koska kasvit sitovat 

itse ilmasta tarvitsemansa typen. Palkokasvien siemenet voivat olla arvokkaampia kuin nurmiheinän 

siemenet, mutta siemenmäärä seoksissa käytettynä on pienempi kuin puhtaissa kasvustoissa.  

 

Laiduntamisen ratkaisut ovat aina tilakohtaisia, eikä yhtä ainoata oikeaa tapaa mielestäni ole. Lai-

dunnusratkaisut ovat erilaisia myös viljelyvyöhykkeiden vuoksi, toisella viljelyvyöhykkeellä kasvu-

kausi voi olla pidempi tai lyhempi jolloin kasvi ei sovellu tilalle. Kasvi voi olla myös toisella tilalla käy-

tettynä hyvinkin maittava laiduntajille, toisella tilalla kasvi ei maita ollenkaan. Laidunnusjärjestelyt 
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vaihtelevat myös, riippuen laidunten sijoittumisesta tilaan nähden. Toisella tilalla helpoin tapa järjes-

tää laidunnus kiertävänä lohkolaidunnuksena, toisella tilalla laidunnus tapahtuu jatkuvana laidunnuk-

sena, jolloin eläimet ovat samalla lohkolla koko laidunkauden ajan.  

 

Ennen laidunkautta on suunniteltava laitumien viljelykiertoa, joka pohjautuu viljavuustutkimuksiin. 

Viljelysuunnitelman avulla asetetaan tavoitteet laitumille ja korjataan mahdolliset maaperän puutos-

tilat, kuten kalkitukset. Laidunnurmien viljely ei viljelyteknisesti poikkea säilörehunurmien viljelystä 

vaan eroavaisuudet tulevat esiin kasvilajivalinnoilla. Laitumilla korjataan sato useamman kerran lai-

dunkauden aikana, verrattuna säilörehunurmiin ja kasvuston jälkikasvukyky, sadon tuotto ja tallauk-

sen kestävyys ovat avainasemassa viljelyä suunniteltaessa.  

 

Laidunkauden aikana tehtävä työ on pientä, mutta tärkeää. Eläinten tarkkailutyötä tulisi tehdä päivit-

täin, johon kuuluu esimerkiksi kiimojen ja terveydentilan seuranta. Kasvustoa on tarkkailtava ennen 

laidunnusta, laidunnuksen aikana ja sen jälkeen, jotta laidunlohkojen kasvustot pysyisivät tuotta-

vana. Liiallinen laidunnus heikentää kasvustoa, eivätkä eläimet pysty laiduntamaan liian lyhyttä kas-

vustoa ja niiden energian saanti heikentyy. Liian nopeasti laidunnetun lohkon kasvusto vanhentuu ja 

sato jää syömättä. Puhdistusniittojen ajoitus rikkakasvien leviämisen estämiseksi on tärkeää ja puh-

distusniitoilla kasvusto saadaan myös uuteen kasvuun. Laidunkauden lopussa laidunlohkojen kasvus-

toa tulisi tarkastella kriittisesti, tarvitsevatko aukkopaikat täydennyskylvöä, vai pystyykö kasvusto 

itse täyttämään aukkokohdat.  

 

Onnistunut laidunkausi pitää sisällään monta vaihetta, johon kuuluu suunnittelu, toteutuksen vaihe, 

tarkkailu ja kirjanpito laidunkauden aikana ja sen lopussa. Laidunkauden onnistumisen merkitys on 

suuri emolehmätilalle, epäonnistunut laidunkausi voi aiheuttaa jopa tuotannollisia tappioita. Onnistu-

nutta laidunkautta voidaan punnita tarkastelemalla, miten hyvin eläin on säilyttänyt kuntoluokkansa 

tai kustannuksiin, jotka ovat syntyneet mahdollisesta lisäruokinnan järjestämisestä. Vain suunnittele-

malla päästään tavoitteisiin ja kohti uutta onnistunutta laidunkautta. 
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