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Laidunnus ylläpitää ja lisää luonnon mo-
nimuotoisuutta enemmän kuin mikään 
muu ympäristötoimenpide. Ilman 
laiduntavia märehtijöitä luonnon moni-
muotoisuuden on laskettu vähenevän 
35–40 prosenttia. 

Laidunnus lisää luonnon moni-
muotoisuutta kaikissa eliölajeissa, 
sillä laiduntavien eläinten luonnollinen 
syöntikäyttäytyminen lisää erilaisten 
kasvilajien määrää. Laitumella kasvit 
ovat luonnollisesti eri kasvuasteilla. Osa 
kasveista on kukkivia kasveja, jotka 
tarvitsevat pölyttäjiä ja perhosia. 

Lisäksi laiduntavien eläinten ympärillä 
pyörii runsaasti erilaisia hyönteisiä, jotka 
vetävät puoleensa monia lintuja. Laitu-
mella olevat lantakasat ovat puolestaan 

erilaisten kovakuoriaisten elinehto. 
Laidunnus vaikuttaa suotuisasti myös 

maaperän mikrobikirjoon, jolla on posi-
tiivinen vaikutus maaperän hiilensidon-
takykyyn. Luonnon monimuotoisuuden 
vaaliminen on tulevaisuuden ruokaket-
jun elinvoimaisuuden avain.

HYVINVOIVA NAUTA ON  
TUOTTAVA NAUTA
Laiduntaminen on yksi naudan lajinmu-
kaisista toiminnoista, joka lisää eläimen 
hyvinvointia. Laiduntaessa nauta valitsee 
parhaimmat ja maittavimmat kasvien 
osat syötäväkseen. Se voi laiduntaes-
saan kävellä useita satoja metrejä 
päivässä. Liikunta puolestaan parantaa 
lehmien lihasvoimaa ja kestävyyttä. Lai-
duntamisella on erityisesti jalka- ja sork-
katerveyttä ennaltaehkäisevä ja lisäävä 
vaikutus kaikissa tuotantomuodoissa. 
Laitumella naudalla on aina tilaa valita 
vapaasti märehtimis- ja makuupaikka. 
Laiduntamalla voidaan vaalia eläinten 
hyvinvointia luonnollisin keinoin. 

LAIDUNTAMINEN ON KANNATTAVAA
Laiduntaminen on taloudellisesti kannat-
tava vaihtoehto, jos tuotantotavoitteet 
saavutetaan laidunkauden kuluessa.  

Naudan itsensä laitumelta keräämä 
rehu on yleensä koneellisesti korjattua 
rehua edullisempaa. Fossiilisten poltto-
aineiden käyttö lisää tuotannossa muo-
dostuvien kasvihuonekaasujen määrää, 
mutta laiduntavat eläimet korjaavat 
rehunsa ilman fossiilisia polttoaineita.

Laiduntamisella on merkitystä
Laidunnusratkaisut ovat tilakohtaisia ja ne vaikuttavat tuotannon tulokseen, 
ympäristöön, eläinten hyvinvointiin sekä tuotannon imagoon. Onnistuneilla 
ratkaisuilla laidunkauden työt sujuvat ja tuotannon kannattavuus on hyvä.

1. eläinterveys paranee
2. hedelmällisyys paranee
3. eläinten lihaskunto ja  

sorkat paranevat
4. tuotantotulokset 

saavuttavat tavoitteen
5. eläimet ovat ilo silmälle
6. luonnon monimuotoisuus 

näkyy
7. nurmen kunto pysyy 

hyvänä koko kauden
8. fossiilisia polttoaineita, 

konetyötä ja kuiviketta 
säästyy

ONNISTUNUT LAIDUNKAUSI

Laiduntajan 
liikennevalot  
ohjaavat tekemään oikeita 
ratkaisuja laidunkauden aikana

Ota uudistettu laiduntikku käyttöösi jo tulevalle 
laidunkaudelle. Seuraa värejä ja pysy vihreällä alueella, 
punaisella olet jo ylittänyt tärkeitä rajoja. Keltainen 
varoittaa, että olet siirtynyt laidunnurmen sadon 
kannalta riskialueelle ja sinun pitää toimia pian, jos 
haluat pitää laitumet hyvin tuottavina.
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Sängen pituuden mennessä alle 12 cm:n siirrytään nurmen 
jälkikasvukyvyn kannalta kriittiselle vyöhykkeelle. Jälkikasvu käynnistyy 
tehokkaasti, kun nurmelle jättää laiduntamisen jälkeen jäljelle eläviä 
sivuversoja ja yhteyttävää lehtimassaa. Liian tarkkaan syötetyistä 
nurmista puuttuvat hyvää jälkikasvua tukevat elementit.

3

4

5

Laiduntaessa kierto on toimiva, kun nurmi ei missään vaiheessa pääse 
liian pitkäksi tai lyhyeksi. Laidunkauden aikana kannattaa tarkkailla 
kasvustoja etukäteen ja sopeuttaa kiertoa nurmen kasvun mukaan.  
Jos nurmi uhkaa venähtää liikaa, nopeuta kiertoa tarpeen mukaan. 
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Kun nurmi lähestyy laiduntamiselle suositeltavaa ylärajaa, loput sentit 
saattavat tulla hyvin nopealla tahdilla. Tässä vaiheessa kasvit alkavat 
usein valmistautua myös kukintaan. Kukinnan alkaminen heinäkasveilla 
saattaa rajoittaa niiden sivuversojen kehittymistä ja siten rajoittaa satoja, 
kukinnan aiheuttamien hormonaalisten muutosten vuoksi. Ilmiöllä 
on merkitystä etenkin, jos ravinteita on rajallisesti saatavilla. Korkeita 
laidunsatoja tavoiteltaessa tämän ja laatukysymysten takia kasvustoja ei 
ole suotavaa päästää kehittymään liian pitkälle.

5

Korjaa laidunnurmet mieluummin säilörehuksi, kun niiden pituus alkaa 
olla noin 40 cm. Pitkissä nurmissa tulee helposti paljon tallaustappiota ja 
hukkaa eli alilaiduntamista.
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Alle 8 cm:n mittaan syötetyt laitumet ovat ylilaidunnettuja.  
Ylilaidunnus on nurmen satotason kannalta erittäin vahingollista.2

Laidunkauden alussa ensimmäinen syöttö tulee aloittaa nurmien 
kasvurytmin takia hyvissä ajoin. Jos sinulla on pulaa laidunalasta, 
kannattaa odottaa, että nurmi ennättää noin 20 cm:n mittaan. 
Jos sinulla on laidunalaa sopivasti tai jopa runsaasti, ensimmäinen 
syöttö tulee aloittaa jo, kun nurmi on noin 10 cm pitkää.
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Pidä nurm
en korkeus tällä välillä

Vaihda lohko 
viimeistään tässä

YLILAIDUNNUS

ALILAIDUNNUS
Korjaa säiliörehuksi

Aloita kevään ensim
m

äinen 
syöttö tällä välillä
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Joko teidän  
tilallanne on  
laiduntikku?

Tilaa omasi  
A-Kaupasta.

”Laidunnus ylläpitää 
ja lisää luonnon 
monimuotoisuutta 
enemmän kuin 
mikään muu 
ympäristötoimenpide.”



Tehokas laidunkierto 
kaksinkertaistaa laitumien satotasot

Miksi satoa sitten menetetään? Vastaus 
löytyy kasvukauden aikaisen laidunkier-
ron toteutuksesta. Kun olemattomasta 
tai puutteellisesta laidunkierrosta 
siirrytään pelkästään hyvien käytän-
töjen mukaiseen, laitumien satotasot 
on mahdollista jopa kaksinkertaistaa. 
Laidunkierron toteuttamistyylissä vain 
mielikuvitus on rajana. Tärkeintä on, 
että kierron toteutus on etukäteen mie-
titty ja sitä tehdään säännönmukaisesti 
ilman yli- tai alilaiduntamista.

ROTAATIOLAIDUNNUS tarkoittaa 
yhteisterminä kiertävää laidunnusta, 
joka pitää sisällään niin kaistalaidun-
nuksen kuin lohkosyötönkin. Rotaatio 
eli syöttölohkojen kiertävä laidunnus-
systeemi on vastakohta JATKUVALLE 
LAIDUNNUKSELLE, jossa eläimet viet-
tävät suurimman osan laidunkaudesta 
yhdellä tai muutamalla suuremmalla 
laidunalueella vapaasti kulkien. Jatkuva 
laidunnus on satotasojen kannalta 
huonoin valinta. Suurin osa tiloista 
on rotaatiolaiduntajia, mutta kierron 
nopeudessa ja syöttölohkojen koossa 
on usein korjattavaa.

KIERTOLAIDUNNUKSESSA laidun-
nettava alue jaetaan syöttölohkoihin, 
joissa eläimet kiertävät vaihtaen 
syöttölohkoa muutaman päivän välein. 
Intensiivisessä LOHKOSYÖTÖSSÄ 
laidunnettava alue jaetaan useisiin 
pieniin osalohkoihin, joissa eläimiä 
kierrätetään syöttölohkolta toiselle päi-
vittäin. Lohkosyötössä, kuten kaikissa 
muissakin laidunnustavoissa on tärkeää 
sulkea ”perälauta” aina syöttölohkoa 
vaihdettaessa. Näin estetään eläinten 
vapaa kulku jo laidunnetulle alueelle 
ja estetään turha tallaus ja tahaton 
ylilaidunnus. 

Suomalaisissa laidunnurmissa piilee valtavasti potentiaalia, jota hyödynnetään 
suurimmalla osalla tiloista vain osittain. Hyödyntämättä jääneen laidunnurmen 
sadon menetys alentaa tilojen kannattavuutta, kun samanaikaisesti lisääntyvät 
vaatimukset pinta-alan, työnkäytön ja eläinten tuottavuudessa.

1   Tee selkeä suunnitelma ennen laidunkauden 
alkua. Kun mietit kauden etenemisen etukäteen 
huolellisesti läpi, on todennäköisempää, 
että teet oikeita asioita oikeaan aikaan. 
Laidunnussuunnitelma on samalla myös 
aitaamissuunnitelma ja auttaa sinua varaamaan 
oikean määrän työaikaa, työntekijöitä ja tarvikkeita 
kauden tarpeisiin.

2   Täydennyskylvä laitumet mieluiten vuosittain 
keväällä ja panosta perustamisvaiheen 
onnistumiseen, sillä yksi tärkeimmistä hyvän 
laidunsadon kulmakivistä löytyy korkeasta nurmen 
tiheydestä. Suosi eteläisen tyypin timoteivaltaisia 
seoksia ja yhdistä niihin voimakkaan 
jälkikasvukyvyn omaavia, laidunnusta hyvin 
kestäviä nurmikasvilajeja, kuten englanninraiheiniä, 
niittynurmikoita ja säilörehutyypin valkoapiloita. 
Huomaa, että timotei ei lähtökohtaisesti ole 
hyvä laidunkasvi. Siksi laidunseoksen on 
erityisen tärkeää olla monipuolinen ja muilta 
komponenteiltaan hyvin laidunnusta kestävä. 
Useimmat säilörehusiemenseokset eivät ole hyviä 
laidunseoksia.

3   Jos annat eläimille lisäruokintaa laitumelle, 
älä anna sitä sellaisella lohkolla, joka on osa 
aktiivista laidunkiertoa. Näin siksi, että eläimet 
ylilaiduntavat lohkoa viettäessään siellä aikaa. 
Valitse mieluummin lohko, jonka aiot joka 
tapauksessa lopettaa syksyllä. Vaihtoehtona on 
myös joku ennakkoon valittu, kantavalla pohjalla 
oleva lohko eli niin sanottu”parkkilohko”, jonne 
eläimet siirretään odottamaan aktiivisessa kierrossa 
olevien laidunnurmien toipumista. Huomioi 
kuitenkin tukiehtojen vaatimukset laidunlohkojen 
kasvipeitteisyyteen.

4   Puhdistusniitä laidunlohkot säännöllisesti 
ja haraa lantakasat lannoitteeksi jokaisen 
syöttökerran jälkeen. Puhdistusniitolla ei 
pelkästään estetä rikkakasvien leviämistä, vaan 
sillä myös stimuloidaan nurmikasvien sivuversojen 
kasvua. Lannan sisältämät ravinteet saadaan 
hyötykäyttöön, kun ne levitetään tasaisesti pellolle. 
Haraus myös ilmastaa nurmia ja estää lantakasojen 
aiheuttamat nurmen aukkoontumiset.

PARHAAT VINKIT  
LAIDUNKAUDEN ONNISTUMISEEN

Nautojen sijaintiLaidunalue

JATKUVA 
LAIDUNNUS

KIERTO- 
LAIDUNNUS

LOHKOSYÖTTTÖ

KAKSOISLAIDUNNUS

”Johtaja”
”Seuraaja”

KAISTASYÖTTÖ

KAISTALAIDUNNUKSESSA eläimet 
etenevät yhtenäisenä rintamana laidun-
nettavalla alueella ja rintamaa siirretään 
eteenpäin vähintään kerran päivässä. 
Tätä helpottamaan on kehitetty ns. 
laidunpyörät, joiden avulla kaistalangan 
siirto käy nopeasti. Laidunpyörälinjoja 
tarvitaan aina kaksi; toinen syödyn ja 
syötössä olevan alueen väliin, toinen 
syötössä olevan ja seuraavaksi syötet-
tävän nurmen väliin. Saman asian voi 
hoitaa myös muilla hieman työläämmillä 
pika-aitaratkaisuilla.

KAKSOISLAIDUNNUS sopii hyvin yhdis-
tettäväksi lohko- tai kaistalaidunnukseen, 
jos laidunryhmässä on eläimiä, joilla on 
hyvin erilaiset energian tarpeet. Esimer-
kiksi ummessaolevat vs. lypsävät lehmät.  

Syöttö etenee siten, että uudelle 
syöttölohkolle päästetään ensimmäiseksi 
parempaa nurmea tarvitseva ryhmä, 
joka laiduntaa syöttölohkon läpi kertaal-
leen. Ensimmäinen ryhmän siirtyessä 
uudelle syöttölohkolle jäljessä kulkeva 
ryhmä siirretään ensimmäisen ryhmän jo 
laiduntamalle lohkolle syömään se, mitä 
muilta on jäänyt jäljelle. Kaksoislaidunnus 
vaatii tiheän siirtorytmin toimiakseen.

Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi on 
olemassa lukuisia muitakin kiertoratkai-
suja ja laidunnusfilosofioita. Tärkeintä 
olisi miettiä omien lohkojen asettamien 
ominaisuuksien kautta, mikä ratkaisu 
toimii parhaiten. Ehkä tulevaisuudessa 
tulemme harrastamaan spiraalilaidun-
nusta tai kenties vieläkin kekseliäämpää 
tapaa hoitaa tehokasta laidunkiertoa. 
Tyyli on vapaa, kunhan se tukee hyviä 
laidunnuskäytäntöjä.

”Tärkeintä on, että 
kierron toteutus on 
etukäteen mietitty 
ja sitä tehdään 
säännönmukaisesti 
ilman yli- tai 
alilaiduntamista.”



Elina Juutinen ja Heikki Kuisma 
ottavat täyden hyödyn irti laitumista 
maitotilallaan Hartolassa. Tilalla on  
50 lehmää ja parsinavetta, ja keski-
tuotos oli viime vuonna 11 000 EKM. 
Vuonna 2019 laidunkautta riitti viisi 
kuukautta. Alku- ja loppukesää sekä 
hellepäiviä lukuun ottamatta lehmät 
olivat kokoaikalaidunnuksessa.

”Samalla kun annan lisää laidun-
ta, tarkkailen kiimat. Keskimäärin 
laidunkaistan vaihtoon menee noin 
vartti päivässä. Lehmät oppivat siihen 
nopeasti”, kertoo Elina.

LAIDUNSEOS VALITTAVA HUOLELLA
Tehokas laiduntaminen alkaa nurmen 
perustamisesta. Laidunseoksessa on 
useita kasvilajeja, ja tavoitteena on ti-
heä kasvusto. Täydennyskylvö tehdään 
ensimmäisenä satovuonna. Laitumia 
lannoitetaan ja puhdistusniitetään kol-
mesti kesässä. Ensimmäinen lannoitus 
tehdään heti, kun pelto kantaa.

JOKA PÄIVÄ UUTTA LAIDUNTA
Laidunalueen ympärysaidat on tehty 
joko High Tensile -tekniikalla tai tavan-
omaisella kestopuutolppa-rautalan-
ka-tekniikalla. Lohkot jaetaan pienempiin 
kaistoihin niin, että joka päivä lehmät 
saavat uutta nurmea syödäkseen. 

Kaista-aidoissa hyödynnetään 
keloja sekä saparo- ja multitolppia. Niillä 
rakennetaan lehmille kujia nopeasti ja 
estetään lehmien pääsy syödylle alueel-
le, jotta nurmi pääsee heti huilaamaan. 

Multitolppa pysyy tukevasti maassa 
kulmauksissakin. Keloja lankoineen tar-
vitaan kaksi; toinen lankalinja syötössä 
olevan ja syödyn alueen väliin ja toinen 
vuorokauden nurmimäärän verran 
edelle.

LAIDUNKAUDEN SUUNNITTELULLA  
NURMI RIITTÄMÄÄN
Elina vakuuttaa, että laidunsilmä kehit-
tyy käytössä. Laidunalan mitoitukseen 
hän suosittelee yhtä aaria per lehmä 

kokoaikalaiduntamiseen ja puoli aaria 
per päivä osa-aikalaiduntamiseen. 
Nurmen kasvu hidastuu kasvukaudella, 
ja samalla nurmen vaatima lepoaika 
pidentyy. Heidän tilallaan laidunkiertoja 
mahtuu kesään kuusi.

VESIPISTE SIIRTYY  
LEHMIEN MUKANA
Laidunalueelle on vedetty vesi runko-
linjoilla, ja käytössä on uimurialtaat. 
Vesipistettä siirretään laiduntamisen 
edetessä, mutta aidat järjestetään niin, 
ettei vettä tarvitse joka päivä altaassa 
vaihtaa. Aroille lehmille pidetään aina 
myös väistöallasta, sillä riittävä juomi-
nen on lypsylehmälle tärkeää.

Tehokas laiduntaminen 
maitotilalla

”Keskimäärin 
laidunkaistan 
vaihtoon menee noin 
vartti päivässä.”

    SPEEDRITE-PAIMENET Tuttu luottotuote, uusi nimi ja väri.

Speedrite 3000
Hyvä ratkaisu pienehköille tai tila-
päisille aitauksille. Voidaan käyttää 
myös lisätehosteena aidan varrella 
erityistilanteissa. Max. ulostulo- 
energia 3,0  J. Teho riittää noin 30 km 
pitkään aitalankaan ilman kasvustoa. 
Verkko- ja akkupaimen, toimii myös 
aurinkokennojen kanssa. 259 €

Speedrite 6000i
Älykäs paimen digitaalinäytöllä. Liitän-
tämahdollisuus matalalle energiata-
solle ja lisäteholiitäntä. Maadoituksen 
seuranta. Max. ulostuloenergia 6 J. 
Teho riittää noin 60 km:n langalle. 
Optio kaukosäätimelle, jonka avulla 
paimenen kytkeminen päälle tai pois 
päältä aidan varrelta. Verkko-ja akku-
paimen, joka toimii myös aurinkoken-
nojen kanssa. 480 €

Speedrite 6000
Sopiva valinta keskikokoisten alueiden 
aitauksen turvaksi. Liitäntämahdol-
lisuus matalalle energiatasolle esim. 
puutarhan ympärille. Max. ulostu-
loenergia 6  J. Teho riittää noin 60 km 
pitkään aitalankaan ilman kasvustoa. 
Verkko- ja akkupaimen, voidaan käyt-
tää myös aurinkokennojen kanssa. 
355 €

Speedrite 15000i
Tehokas ja älykäs paimen pitkille, jopa 
150 km:n aitauksille. Digitaalinäyttö. 
Liitäntämahdollisuus matalalle ener-
giatasolle ja lisäteholiitäntä. Maadoi-
tuksen seuranta. Max. ulostuloenergia 
14,6 J. Optio kaukosäätimelle, jonka 
avulla paimenen kytkeminen päälle 
tai pois päältä aidan varrelta. Verkko- 
ja akkupaimen. Toimii hyvin myös 
aurinkopaneelien kanssa. 724 €

Speedrite-kaukosäädin 
vianetsinnällä
Voidaan käyttää i-mallisten Speed- 
rite-paimenten lisävarusteena. Kauko-
säätimellä aita pystytään kytkemään 
päälle tai pois mistä tahansa aidan 
varrelta. Näyttö ilmoittaa jännitteen, 
virran ja sen kulkusuunnan. Nuoli 
ilmoittaa, mistä suunnasta aitaa vika 
löytyy. Kolmen vuoden takuu. Pitkä-
ikäinen 9 V vaihdettava paristo. 239 €

Speedrite A15Xi
Paimenen virtalähde syöttää säh-
kön paimenelle induktioliitännän 
kautta, näin ollen paimen ja säh-
köverkko ovat paremmassa suo-
jassa ukkoselta ja muilta häiriöiltä. 
Merkittävästi pienempi tehohäviö 
perinteisiin paimeniin verrattuna 
-> enemmän tehoa aitaan! Noin 
150 km pitkään lankaan. Toimii 
ainoastaan verkkovirralla.  
1 319 €

Tehokkain Euroopan 
markkinoille  

hyväksytyistä paimenista!

HUIPPU-UUTUUS!

Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2020 saakka. Hinnat sis. alv:n.
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     TUOTTEET KAISTALAIDUNNUKSEEN

82755
Aitalanka Farma HighCond,  
400 m, 2 mm
Laadukas aitalanka, soveltuu myös 
pidempiin aitoihin. 6 x 0,25 mm joh-
timet. Toimii mm. Gallagher Tumble 
Wheel -laidunpyörien kanssa. 25 €

82763 UUTUUS!
Gallagher Tumble Wheel  
-laidunpyörä, 5 kpl/pkt 
Kaistalaidunnuksen helpottamiseksi. 
Alumiiniset laidunpyörät korvaavat kais-
ta-aitalinjan tolpat tasaisessa maastossa, 
jossa laitumen muoto on suorakul-
mainen ja kasvusto riittävän matalaa. 
Suosituspituus yhdelle viiden pyörän 
aitalinjalle on 120–180 m. Aitalangan 
vetolujuus oltava vähintään 100 kg, 
koska sitä pitää vetää kelan avulla kire-
älle ja aita siirtyy, kun aitalankaa vetää 
toisesta päästä sivulle voimakkaasti. Yksi 
sähkölanka, joka kulkee pyörien keskellä 
olevan akselin läpi 0,78 m:n korkeudella 
maasta. Sähköjännite johtuu kaikkiin 
muihin pyörän osiin, paitsi kahteen jal-
kaan, joiden varassa pyörä kulloinkin sei-
soo. Kaistalaidunnukseen tarvitset kaksi 
linjaa, toisen syötettävän ja syöttämättö-
män kaistan väliin ja toisen syötettävän 
ja syötetyn kaistan väliin. 477,40 €

82758
Saparotolppa teräs,  
100 cm, 10 kpl
Teräksinen saparotolppa esimerkiksi 
kaistalangalle. Helppo painaa kovaan-
kin maahan ja pysyy hyvin pystyssä. 
Nopea asettaa ja purkaa lanka. 
Saparossa muovinen eristyskerros. 
Korkeus 100 cm. Myyntierässä 10 kpl. 
19,90 €

82011
Aitanauha Top Line Plus,  
200 m, 20 mm
Vahvat ruostumattomat johtimet. Väri 
valkoinen/punainen. Korkealaatuinen 
ja pitkäikäinen aitanauha. 22,50 €

82760
Adapterikaapeli Farma, punainen, 
60 cm
Hauenleuoilla varustettu kaapeli, jolla 
saat johdettua ympärysaidasta jännit-
teen esim. Gallagherin lankakelojen 
silmukkaan. 6,20 €

82770 UUTUUS!
Multitolppa keloille,  
120 cm
Teräksinen aitatolppa kaistalaidun-
nukseen joko kulmiin tai lankakelojen 
pidikkeeksi. Kelakiinnikkeet (82771) 
ostettava erikseen. Pysyy tukevasti 
pystyssä sivutuen avulla. 14,50 €

82771 UUTUUS!
Kelakiinnike multitolppaan
Kiinnike kelan ripustamiseen multitol-
pan varaan. 5,64 €

82772 UUTUUS!
Lankakela Eco
Kevyt muovinen lankakela kaistalaitu-
men nauhan tai langan kelaksi. 15 €

82761
Tolppakiinnike Gallagher 
lankakeloille, 1 kpl
Metallinen kiinnike, jolla ripustat 
Gallagherin lankakelan tukevaan 
aitatolppaan. Helpottaa kaista-aidan 
rakennusvaiheessa, kun lankaa ruve-
taan vetämään sen päässä olevasta 
kahvasta. Kela jätetään telineeseen, 
jolloin se pyörii vapaasti eikä kahva 
tartu aitalankoihin. 7 €

82756
Lankakela Gallagher Econoreel, 
500 m
Kela auki- ja sisäänkelauksella sekä 
jarrutoiminnolla. Maksimikapasiteetti 
noin 500 m lankaa. Pehmustetulla 
käsikahvalla. Voidaan ripustaa suo-
raan aitaukseen tai kiinnittää erilliselle 
telineelle. 45 €

82759
Lankakela kahvalla Gallagher  
Geared Reel, 500 m 
Vahva ja kestävä kela lukkojarrulla, 
lankaohjaimella ja pitkällä kääntövar-
rella. Vaihteistotoiminnon avulla kelaus 
sisään/ulos on nopeaa, ja ergonominen 
kahva suojaa rystysiä sähköiskuilta. 
Voidaan lukita lujatekoiseen kestoaitaan, 
telineeseen tai tarakkaan ja johtaa sähkö 
kelan läpi kiertämällä lanka metallikou-
kun päältä. Mukana kätevä kahva langan 
toiseen päähän. Kahva kulkee nurmea 
pitkin tarttumatta kasvustoon, läpäisee 
saparotolpan ja kiinnittyy varmasti 
aitalankaan, mutta ei johda itsessään 
sähköä.  85 €

82036
Lasikuitupylväs, keltainen,  
110 cm, 2 eristintä
Lasikuituinen aitapylväs nauhalle tai 
langalle, kun haluat käyttää kahta 
lankaa. 2,60 €

Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2020 saakka. Hinnat sis. alv:n.
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Aitapylväät myydään täysinä lavoina.
- Octowood-aitapylväät: Rahti: 40 € / lava  
- Kotimainen aitapylväs 120 x 3 000 mm: Rahti: 74,40 € / lava
Hinnat voimassa 1–7 lavalle, 8 lavan tai suuremman määrän rahti lasketaan tapaus-
kohtaisesti. Aitapylväiden toimituksia ei voi yhdistää muihin A-Kaupan toimituksiin.

Muiden tarvikkeiden osalta toimituskulu tapauskohtaisesti.

Kulmapylväiksi soveltuvat esimerkiksi:

Välitolpiksi soveltuvat esimerkiksi:

    TUOTTEET HIGH TENSILE -YMPÄRYSAITAAN    PAINEKYLLÄSTETYT AITAPYLVÄÄT

TOIMITUSKULUT

82074 
Teräslanka, esikiristetty,  
2,0 mm, 25 kg, n.1 000 m  
Galvanoitu teräslanka High Tensile  
-aidan tekoon, vahvuus 2,0 mm. 67 €

82005 
Kulmaeristin, musta, 6 kpl  
Kestävä kulmaeristin, joka ketsää 
UV-säteilyä ja voimakasta vetoa. 
Kiinnitetään High Tensile -teräs-
lankalenkillä ja meuloilla kulma- tai 
aloitustolppaan. 3 € 

82059 
Jatkolukko Gripple,  
Medium, 20 kpl / pkt  
Paras liitos 2,5 mm High Tensile 
-langalle! Säästää aikaa ja vaivaa, 
saat kestävät liitokset muutamas-
sa sekunnissa. Voit käyttää sekä 
aidantekovaiheessa, että huoltotöissä. 
Voidaan avata Gripple-piikin avulla 
katkaisematta lankaa.  22 €  

820591 
Jatkolukko Gripple,  
Small, 20 kpl / pkt  
Paras liitos 2,0 mm:n High Tensile 
-langalle! Säästää aikaa ja vaivaa, 
saat kestävät liitokset muutamas-
sa sekunnissa. Voit käyttää sekä 
aidantekovaiheessa että huoltotöissä. 
Voidaan avata Gripple-piikin avulla 
katkaisematta lankaa.  22 € 

82721 
Gripple pihdit 
Saat Gripple-liittimistäsi enemmän 
hyötyä, kun voit liikuttaa liitintä aidas-
sa pihtien avulla ja tällä tavoin kiristää 
lankaa. Pihdeissä on säätömahdolli-
suus, joka estää liiallisen kiristämisen 
ja  tekee aidasta pitkäikäisemmän. 
Kuulet klik-äänen, kun optimaalinen 
kireys on saavutettu. 97,20 €  

82002 
Kiristys- / suojajousi  
esikiristetylle teräslangalle  
Ruostumaton ja tukeva malli langalle 
ja köydelle. Pitää langan kireänä ja 
aitauksen joustavana. Tarvitaan High 
Tensile -aidanteossa. 9 €   

82019 
Lankakiristäjä, 3 kpl / ps  
Kiristin kestoaitauksiin, valualumiinia. 
Sopii tavalliselle galvanoidulle langalle 
ja esikiristetylle aitalangalle. Asennus 
ei vaadi langan katkaisua. Kiristämi-
seen saatavana vääntökahva.      

82774
Meula eristinputkelle,  
47 x 3,8 mm, 50 kpl 
Meuloilla kiinnität eristinputken ja kul-
maeristinten lenkit tolppaan. Tarvitset 
meuloja myös kulma- ja aloitusraken-
teiden ristisidoksiin ja mahdollisen 
maajohtimen kiinnitykseen.  
4,05 € / pkt, alv. 0 %

82757 
Rengaseristin metalliytimellä, 
25 kpl / pkt  
Kestävä rengaseristin metalliytimellä 
suoran aitalinjan välipaaluihin, joihin 
ei kohdistu langan kiristysvoima. Lä-
pimenevällä galvanoidulla 5,3 mm:n 
puuruvilla. Saatavana porakonekäyt-
töön asennushylsy. 4,20 €

82054 
Teräslanka, esikiristetty, 
2,5 mm, 25 kg, n. 650 m 
Galvanoitu teräslanka High Tensile  
-aidan tekoon, vahvuus 2,5 mm. 60 €

82058 
Lankapuola rautalangalle 
Välttämätön apuväline High Tensile 
-teräslangan käsittelyssä! 118 €

82053 
Eristinputki musta, 5 mm, 25 m 
Eristinputkirulla kestoaidantekoon. 
Korvaa kulmaeristimet kulmatolpis-
sa tai veräjän viereisissä tolpissa. 
Korvaa rengaseristimen välitolpissa. 
Eristinputkea leikataan joko lyhyempi 
tai tolpan ympäri ylettävä pätkä. 
Kiinnitys meuloilla. Kestää UV-säteilyä 
ja langan kiristystä. 23 € 

82004
Octowood, 120 x 3 000 mm,  
painekyllästetty
Laadukas 8-kulmainen Octowoodin 
valmistama pylväs High Tensile 
-aidan aloitus- ja kulmapaaluksi. 
Voidaan kaivaa riittävän syvälle 
maahan. 27,50 € / kpl (63 kpl / lava)

820102
Octowood, 80 x 1 800 mm,  
painekyllästetty 
Aitapylväs High Tensile 
-aidan välitolpiksi naudalle.  
5,70 € / kpl (84 kpl / lava) 

820502
Octowood, 100 x 2 500 mm,  
painekyllästetty  
Laadukas 8-kulmainen Octo-
woodin valmistama pylväs 
High Tensile -aidan aloitus- ja 
kulmapaaluksi.  
11,20 € / kpl (63 kpl / lava)

820642
Octowood, 60 / 50 x 1 800 mm, 
painekyllästetty  
Aitapylväs tavanomaisen ympä-
rysaidan välitolpiksi. 
3,70 € / kpl (126 kpl / lava) 

82709 KOTIMAINEN!
Aitapylväs pyöreä, 120 x 3 000 mm, painekyllästetty  
Kotimainen pyöreä kulma- ja aloitustolppa High Tensile -kestoaidan 
tekoon. Reilu pituus varmistaa, että tolpan voi kaivaa syvälle, jolloin 
se pysyy tukevasti pystyssä. 19,90 € / kpl (45 kpl / lava)

82752 
W-eristin puupylvääseen,  
175 kpl / ämpäri  
Valmistettu tiheästä polyetyleenimuo-
vista, kestää hyvin UV-säteilyä. Eristin 
sopii 8 mm:n köydelle, vaijerille tai 
High Tensile -aitalangalle. 70 €

82046 
Meulapihdit / monitoimipihdit  
Yleistyökalu jota voidaan käyttää 
vasarana, meulan- ja naulan ulosvetä-
jänä sekä kiristämisessä ja venyttämi-
sessä. 13,50 €

Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2020 saakka. Hinnat sis. alv:n. Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2020 saakka.  
Hinnat sis. alv:n.
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Ota yhteyttä!
A-Kauppa, tarvikemyynti:
www.a-kauppa.fi
 
010 316 0614
akauppa@atria.com

A-Kauppa käyntiosoite:
Tiilitie 153
61330 KOSKENKORVA


