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RANNAN PERINNEBIOTOOPIT  
Rantalaidunnus on kustannustehokas tapa puhdistaa vesistöjä. 

Rannan kasvillisuus kerää vedestä ja pohjalietteestä suu-

ria määriä ravinteita. Kun karja syö kasveja rantaviivalta 

ja vedestä, ravinteet kulkeutuvat takaisin kuivalle maalla. 

Kun laidunnus on laaja-alaista, eläimet pääsevät laidun-

tamaan riittävän isoa aluetta, eikä muodostu pistekuor-

mitusta. Laidunnus vähentää vesistön ravinteikkuutta 

huomattavasti enemmän kuin mitä se ravinteina eli 

eläinten jätöksinä, sinne jättää. Eroosiota pidetään hal-

linnassa suunnittelemalla kullekin rannalle juuri oikea 

laidunnuspaine, kasvukauden olosuhteet huomioiden.  

Niitto täydentää laidunnusta 

Niiton ja laidunnuksen vähentymisen sekä vesien rehe-

vöitymisen seurauksena rantaniityt ovat umpeutumassa. 

Tiheät järviruokokasvustot ovat vallanneet alaa. Samalla 

rantaniittyjen eliölajisto on yksipuolistunut. Rantaniitty-

jen hoidolla palautetaan kohteen avoimuutta ja matala-

kasvuisuutta. Hoidolla myös edistetään luonnon moni-

muotoisuuteen liittyviä arvoja. Hoitosuunnitelmaa tehtä-

essä on otettava huomioon alueella tavattavat huomion-

arvoiset kasvit ja eläimet.  

Niitto on tehokas tapa taltuttaa tiheät järviruokokasvus-

tot ja muu kasvillisuus. Niitto on myös hyvää täydennys-

hoitoa laidunnetulle rantaniitylle.  

Kun rantaniitty on tasainen ja vähäkivinen, se voidaan 

hoitaa niittämällä koneellisesti. Niittokoneen on oltava 

sellainen, jonka ranta kantaa, esim. tela-avusteiset ko-

neet sopivat. Rannan kantaminen voi tosin vaihdella vuo-

sittain.  

Leikkuukoneilta vaaditaan alhaista pintapainetta eli tela-

alustaisia ratkaisuja. Kovapohjaiset vähäkiviset rannat 

voivat soveltua niitettäväksi traktorilla. Kuivempaan, 

matalan veden aikaan pehmeänkin rannan kovan maan 

puoleiset osat voivat kestää traktorilla niiton. Toistuva 

leikkuu myös tiivistää maapohjaa, joten osalla rantanii-

tyistä voidaan siirtyä myöhemmin telakoneista traktorei-

hin tai laidunnukseen. 
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Valitse hoidettavaksi sopiva rantaniitty 

 Tarkastelkaa yhdessä aluetta, mukana maanomistaja 

ja laiduntavien eläinten omistaja. 

 Selvitä alueen arvot, mahdolliset esiselvitykset, aluei-

den käytön laidunhistoria sekä alueen hoidon tavoit-

teet. 

 Ota peruskunnostuksen ja laidunkauden ajoituksessa 

huomioon linnuston pesintä. 

 Valitse oikea eläin oikeaan paikkaan. 

 

Etsi laiduntavia eläimiä 

 Ota yhteyttä alueen lammas-, hevos - tai karjatiloi-

hin, tällöin kuljetusmatka ei tule liian pitkäksi. 

 Mieti mahdollista yhteislaidunta. 

 www.laidunpankki.fi 

 

Tee tai teetätä alueen peruskunnostuksen ja 

hoidon suunnittelu  

 Käytä tarvittaessa asiantuntijaa suunnitelman teossa. 

 Tee tai teetätä kohteen peruskunnostus, jossa rai-

vaustyöt tehdään kohteen tavoitteiden mukaisesti. 

Tarvittava puusto ja pensaisto poistetaan, kannot 

tuhotaan, raivaustähteiden käsittely sovitaan ja ei-

toivotut kasvit poistetaan. 

 Suunnittele kohteen hoito: Laiduneläimet ja laidun-

järjestelyt, rakenteet sekä vastuut ja valvonnat, tar-

vittaessa täydennys- tai puhdistusniitot. 

 Maisemalaiduntamisen opas  

 Muista sopiva laidunpaine, jotta niitty pysyy matala-

kasvuisena vesirajaan saakka. 

 Mallisuunnitelmia rantalaiduntamisesta  

 

Valitse laitumien rakenteet  

rantalaidunalueilla 

 Ota huomioon eri eläinlajien vaatimukset. 

 Tee riittävän leveät aitalinjat, jotka ovat pystytyksen, 

huollon ja valvonnan kannalta järkevät. 

 Rakenteita: aita, portit, ritiläportit, paimenlaitteet, 

tarvittaessa eläinsuojat, juominen ja kivennäiset. 

 

Laidunjärjestelyt 

 Huolehdi vuokraeläimet, valvonta ja sen mahdolli-

nen ulkoistaminen. 

 Sovi laiduntamisen jatkuvuus useammalle vuodelle. 

 Tee kirjallinen sopimus käytännön työnjaosta, vas-

tuista ja kustannuksista. 

 Tapauskohtaiset yhteistyösopimukset: 

 maanvuokraussopimus ja/tai laidunnussopimus 

 www.laidunpankki.fi 

 

Perinnebiotoopin hoidon mahdolliset luvat 

ja asiakirjat 

 Huolehdi ja sovi vastuista, luvista ja mahdollisista 

vakuutuksista. 

 

Rahoitusmahdollisuudet kunnostuksessa ja  

hoidossa  

 Kts. Rahoitus 

 Viljelijät ja yhdistykset voivat hyödyntää ei tuotan-

nollista investointia ja ympäristökorvausta/

ympäristösopimusta perinnebiotoopin hoidon rahoi-

tuksessa 

 

Lisätietoa 

Opas: Hevonen nauttii laitumella 

perinnemaisemat.fi 

Keräävä niitto  

Mallisuunnitelmia rantalaiduntamisesta  

Esimerkki: Niittomurskaus 

 Niittomurskauksessa ruokokasvusto leikataan maan 

tasalle ja samalla ruoko murskaantuu pieneksi sil-

puksi. Murskaus avaa nopeasti ja tehokkaasti niityn 

veteen asti. 

 Niitä kunnostettava alue 2–3 kertaa kasvukauden 

aikana. Niittoa ei saa aloittaa lintujen pesinnän olles-

sa vielä kesken. 

 Niitä kunnostettu alue kerran heinä-elokuun vaih-

teessa. 

 Kerää niittojäte pois, jotta kuollut kasvusto ei jää var-

jostamaan uutta kasvua ja rehevöittämään niittyä. 

 Ulota niitto mahdollisimman pitkälle veteen ja kat-

kaise versot vedenpinnan alapuolelta uuden kasvun 

tukahduttamiseksi. 

 Voit tehdä puhdistusniiton myös talviaikaan, jolloin 

ruohikko on kuivaa. 
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http://www.laidunpankki.fi
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/maisemalaiduntaminen-opas-1903
http://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti_esimerkkisuunnitelmat
http://www.laidunpankki.fi
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ymparistosopimukset/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ymparistosopimukset/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ymparistosopimukset/Sivut/default.aspx
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/hevonen-nauttii-laitumella
perinnemaisemat.fi/hoito/laidunnus/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ruoko/Rantaniittyjen_kunnostus/Keraava_niitto
http://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti_esimerkkisuunnitelmat

