
Parhaat vinkit laidunnukseen

LAIDUNOPAS



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.
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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.
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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
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äinen 
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Joko teidän  
tilallanne on  
laiduntikku?

Tilaa omasi  
A-Kaupasta.

Laidunnurmiseokset haltuun!
Viljelyvyöhykkeen, maalajin sekä laiduntamisen intensiivisyyden 
perusteella suunniteltu laidunnurmiseos luo pohjan koko laidunkauden 
ruokinnalle. Myös laiduntamiseen käytettävissä oleva pinta-ala sekä 
mahdolliset eri eläinryhmien ruokinnalliset tarpeet on huomioitava 
laidunnurmiseosta suunniteltaessa. Hyvässä laidunnurmiseoksessa on 
ruokinnallisesti hyvälaatuisia, aikaisin kasvuun lähteviä, tallauksen 
kestäviä sekä hyvän jälkikasvukyvyn omaavia kasveja.

Seos on koostettu 
hyväkuntoisille (pH 
ja vesitalous) maille 
laidunseokseksi. Lajikkeina on 
jälkikasvukyvyltään parhaat 
timotei- ja nurminatalajikkeet. 
Tallauksen kestävyyttä 
seokseen niittynurmikalla ja 
valkoapilalla.
Seos sisältää seuraavat 
lajikkeet: Timotei, 
Rubinia 56 %, Nurminata, 
Kasper/Valtteri 16 %, 
Englanninraiheinä, 
Riikka/Birger 12 %, 
Niittynurmikka, Balin 10 %, 
Valkoapila Hebe/Sonja 6 %.

atriatuottajat.fi/siemenet

A-REHUN EMOTILAN 
LAIDUNSEOS SOPII 
MYÖS MAITOTILALLE 

HEINÄKASVIEN VALINTA 
LAIDUNSEOKSEEN
Timotei luo rungon sekä lypsykar-
jatilan että emolehmätilan laidun-
nurmiseokseen ja sitä voi maalajista 
riippuen olla seoksesta 50–70 %. 
Eteläisen kasvutyypin timoteilajikkeita 
kannattaa suosia pohjoista tyyppiä 
paremman jälkikasvukyvyn vuoksi. 
Timotei on pintajuurisena nurmi-
kasvina altis kuivuudelle, eikä sen 
ominaisuudet riitä seoksen ainoaksi 
nurmiheinäksi, vaan sitä on hyvä 
täydentää paremman jälkikasvukyvyn 
omaavalla nurminadalla tai englannin 
raiheinällä. Yksivuotisista raiheinistä 
italianraiheinää voidaan lisätä laitumiin 
esimerkiksi täydennyskylvöillä. Ruo-
konataa ei voi sen nopeasti huonone-
van maittavuuden vuoksi suositella 
laidunnurmiseoksiin lypsykarjatiloille 
ja tiloille, joilla laidunkierto on hidas. 
Niittynurmikka soveltuu erinomaisesti 
laidunnurmiseokseen aukkoja täyttä-
vän kasvutapansa ansiosta. Timoteita 
täydentäviä muita nurmiheiniä voi olla 

seoksessa yhteensä 30–50 % riippuen 
siitä, halutaanko laidunnurmiseok-
seen lisäksi typensitojakasveja.

TYPENSITOJAKASVIEN 
VALINTA LAIDUNSEOKSEEN
Apiloista laidunnurmiseokseen sovel-
tuvat parhaiten valkoapila ja alsikea-
pila. Erityisesti hieman myöhemmin 
kesällä kasvuun lähtevä valkoapila 
soveltuu laidunnurmiin erinomaisesti. 
Rönsyjensä avulla valkoapila täyttää 
tehokkaasti laidunnuksesta syntyviä 
aukkoja vieden kasvutilaa mah-
dollisilta rikkakasveilta. Alsikeapila 
lisää laidunnurmen sadontuottoa 
ja kestää laidunnuksesta syntyvää 
tallaamista puna-apilaa paremmin. 
Sopiva apiloiden määrä seoksessa 
on 5–15 %. Rehu- tai sinimailanen 
voivat menestyä niissä laitumissa, 
joissa laidunpaine jää matalaksi, 
mutta ne eivät kestä hyvin tallaamis-
ta. Syväjuurisina kasveina niillä on 
positiivinen vaikutus laidunlohkojen 
maan rakenteeseen.

https://www.atriatuottajat.fi/siemenet


Tehokas laidunkierto 
kaksinkertaistaa laitumien satotasot

Miksi satoa sitten menetetään? 
Vastaus löytyy kasvukauden 
aikaisen laidunkierron toteutuk-
sesta. Kun olemattomasta tai 
puutteellisesta laidunkierrosta 
siirrytään pelkästään hyvien 
käytäntöjen mukaiseen, laitumien 
satotasot on mahdollista jopa 
kaksinkertaistaa. Laidunkier-
ron toteuttamistyylissä vain 
mielikuvitus on rajana. Tärkeintä 
on, että kierron toteutus on 
etukäteen mietitty ja sitä tehdään 
säännönmukaisesti ilman yli- tai 
alilaiduntamista.

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   SUUNNITTELE. Kun mietit laidunkauden 
etenemisen etukäteen huolellisesti, 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. 
Laidunryhmien muodostamisessa on otettava 
huomioon eläinten ravinnontarve, sopiva 
laidunpaine sekä kulkureitit navettaan tai 
lohkolta toiselle. Myös vesihuolto vaatii 
varautumista.

2   TÄYSTIHEÄT KASVUSTOT. Täydennyskylvä 
laitumet mieluiten vuosittain keväällä ja 
panosta perustamisvaiheen onnistumiseen, 
sillä yksi tärkeimmistä laidunsadon 
kulmakivistä löytyy nurmen tiheydestä.

3   PARKKILOHKO. Älä anna laidunkauden 
lisäruokintaa aktiivisessa laidunkierrossa 
olevilla syöttölohkoilla, koska siitä seuraa 
mm. ylilaidunnusta. Valitse mieluummin 
lohko, jonka aiot joka tapauksessa uudistaa tai 
peltojen ulkopuolisen kantavan maa-alueen 
eli ”parkkilohkon, jonne eläimet siirretään 
odottamaan aktiivisessa kierrossa olevien 
laidunnurmien toipumista. Huomioi myös 
tukisitoumusten vaatimukset laidunlohkojen 
kasvipeitteisyyteen.

4   HARAA JA NIITÄ. 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 ete-
nevät yhtenäisenä rintamana laidun-
nettavalla alueella ja rintamaa siirretään 
eteenpäin vähintään kerran päivässä. Tätä 
helpottamaan on kehitetty ns. laidunpyö-
rät, joiden avulla kaistalangan siirto käy 
nopeasti. Laidunpyörälinjoja tarvitaan 
aina kaksi; toinen syödyn ja syötössä 
olevan alueen väliin, toinen syötössä 
olevan ja seuraavaksi syötettävän 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 syyspoikivat emot vs. kevätpoikivat 
emot.  

Syöttö etenee siten, että uudelle 
syöttölohkolle päästetään ensimmäiseksi 
parempaa nurmea tarvitseva ryhmä, joka 
laiduntaa syöttölohkon läpi kertaalleen. 
Ensimmäinen ryhmän siirtyessä uudelle 
syöttölohkolle jäljessä kulkeva ryhmä 
siirretään ensimmäisen ryhmän jo laidun-
tamalle 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 tu-
lemme harrastamaan spiraalilaidunnusta 
tai kenties vieläkin kekseliäämpää tapaa 
hoitaa tehokasta laidunkiertoa. Tyyli on 
vapaa, kunhan se tukee hyviä laidunnus-
käytäntöjä.

”Tärkeintä on, että 
kierron toteutus on 
etukäteen mietitty 
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. Jatku-
va laidunnus on satotasojen kannalta 
huonoin valinta. Suurin osa tiloista 
on rotaatiolaiduntajia, mutta kierron 
nopeudessa ja syöttölohkojen koossa 
on usein korjattavaa.

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



Tukea laidunkauden 
suunnitteluun

    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. 310 €

Speedrite 6000i
Älykäs paimen digitaalinäytöllä. Lii-
täntämahdollisuus matalalle energia-
tasolle ja lisäteholiitäntä. Maadoituk-
sen 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 
akkupaimen, joka toimii myös aurin-
kokennojen kanssa. 545 €

Speedrite 6000
Sopiva valinta keskikokoisten aluei-
den aitauksen turvaksi. Liitäntämah-
dollisuus matalalle energiatasolle 
esim. puutarhan ympärille. Max. 
ulostuloenergia 6  J. Teho riittää noin 
60 km pitkään aitalankaan ilman 
kasvustoa. Verkko- ja akkupaimen, 
voidaan käyttää myös aurinkokenno-
jen kanssa. 410 €

Speedrite 15000i
Tehokas ja älykäs paimen pitkille, 
jopa 150 km:n aitauksille. Digi-
taalinäyttö. Liitäntämahdollisuus 
matalalle energiatasolle ja lisäte-
holiitäntä. Maadoituksen seuranta. 
Max. ulostuloenergia 14,6 J. Optio 
kaukosäätimelle, jonka avulla paime-
nen kytkeminen päälle tai pois päältä 
aidan varrelta. Verkko- ja akkupai-
men. Toimii hyvin myös aurinkopa-
neelien kanssa. 770 €

Speedrite-kaukosäädin 
vianetsinnällä
Voidaan käyttää i-mallisten Speed- 
rite-paimenten lisävarusteena. 
Kaukosäätimellä aita pystytään kyt-
kemään päälle tai pois mistä tahansa 
aidan varrelta. Näyttö ilmoittaa 
jännitteen, virran ja sen kulkusuun-
nan. Nuoli ilmoittaa, mistä suunnasta 
aitaa vika löytyy. Kolmen vuoden 
takuu. Pitkäikäinen 9 V vaihdettava 
paristo. 295 €

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.  
1 459 €

Tehokkain Euroopan 
markkinoille  

hyväksytyistä paimenista!

PAIMENTEKNIIKAN 
KEIHÄÄNKÄRKI

Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2022 saakka. Hinnat sis. alv:n.

UUDEN ALUEEN AITAAMINEN 
HIGH TENSILE -TEKNIIKALLA
Ota yhteyttä A-Kauppaan tai aitausten 
erityisasiantuntijaan, kun suunnittelet 
uuden laidunalueen aitaamista. Voit 
pyytää myös asiakkuuspäällikköäsi 
katsomaan maastoa tilakäynnin 
yhteydessä. Varaudu lähettämään 
kartta, johon olet merkinnyt välimat-
kat kulmien välille, veräjänpaikat, 
mahdolliset maaston kohoumat, kalliot 
jne. Käytössämme on high tensile-ai-
dan laskuri, jolla saamme laskettua 
suunnitellun aidan tarvikemäärät ja 
arvioitua sen kustannukset. Voimme 
neuvoa myös aidan rakentamisessa. 
Malliaidan löydät A-Kaupan pihasta 
Koskenkorvalta ja Luken tutkimusase-
man pihasta Ruukista. 

AITAUSTARVIKKEIDEN HANKINTA
A-Kaupalta saat kaiken tarvitsemasi 
high tensile-kestoaidan rakentamiseen 
ja lohkojen välisten kiinteämpien tai 

siirrettävien kaista-aitojen tekoon. 
Olemme koonneet tärkeimmät 
perustarvikkeet tähän laidunoppaa-
seen, mutta lisää löytyy verkkokau-
pasta. Olemme valinneet kestävät 
ja laadukkaat tuotteet, jotta saat 
nukuttua yösi rauhassa koko laidun-
kauden.

LAIDUNTAMISEN TEHOSTAMINEN
Nautasuomen asiakkuuspäällikön 
kanssa voit keskustella laidunta-
misen tehostamisen käytännöistä. 
Atrian alkutuotannon hankkeiden 
tuloksista on koottu tähän oppaa-
seen vinkit laidunkierron perusteista 
ja laidunkasvilajien valitsemisesta. 
Työkaluja suunnitteluun ja muuta 
tietoa esim. kaistalaidunnuksesta 
löytyy Nurminauta-hankesivuilta  
atriatuottajat.fi/nurminauta. Emoleh-
mätilat voivat ladata sieltä itselleen 
laitumen sadon arviointityökalun, 
jonka avulla voi suunnitella lohko-

jaot, laskea tarvittavan laidunalan ja 
varautua mahdollisiin lisäruokinta-
tarpeisiin.

MUISTA MYÖS VESI 
JA KIVENNÄISET
Nauta on laiska kävelemään pitkiä 
matkoja juomaan. Kaistalaidunnus 
tuo veden niille lähemmäksi, jolloin 
eläimet tuottavat paremmin. A-Kau-
pan valikoimasta löydät uimurialtaat 
ja laidunpumput, joilla eläimet voivat 
pumpata itse veden esimerkiksi 
joesta. A-Kaupalta saat myös maail-
mankuulut, kestävät kivennäisastiat, 
joissa kumiläppä suojaa irtokivennäi-
set tai nuolukivet sateelta ja lialta. 
Ja tietysti saat tilattua laidunkauden 
kivennäisetkin kätevästi A-Kaupan 
verkkokaupasta. 

Aitausten erityisasiantuntija 
Susanna Vehkaoja
susanna.vehkaoja@atria.com

Kolmiosastoinen, vetoisuus jauheista 
irtokivennäistä n. 80 kg, astian paino tyh-
jänä 26 kg, eläinten vaikea kumota astiaa. 

Ontelorakenne, joka voidaan täyttää hiekalla 
tarvittaessa tai kiinnittää alustaan. 349,68 €

Kaksiosastoinen, vetoisuus jauheista 
irtokivennäistä n. 65 kg, astian paino 

tyhjänä 19 kg, soveltuu parhaiten 
pienemmille eläimille, kiinnitys alustaan 

mahdollista. 260,40 €

Pride of the Farm-kivennäisastiasta eläimet saavat syötyä kohottamalla vahvaa kumikantta, joka syömisen 
jälkeen laskeutuu alas ja suojaa kivennäiset kosteudelta ja lialta. Astia on UV-säteilyn kestävää muovia.

UUTUUS!
Maineikkaat, 

kestävät, työtä ja 
ympäristöä säästävät 

kivennäisastiat 
kaiken kokoisille 

naudoille.
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https://www.atriatuottajat.fi/nurminauta
https://www.atriatuottajat.fi/verkkokauppa


82779
UUTUUS!
Gallagher Ring Top-paalu,
100 cm, 10 kpl
Gallagher Ring Top Post -paalu tilapäi-
siin aitoihin. Ainutlaatuinen muotoilu ja 
valmistustapa estää paalujen tarttumisen 
toisiinsa eikä eristin kulu puhki. Aitalan-
gan korkeus 80 cm. Astinlauta kestää 
taipumatta 200 kg paineen, joten paalut 
saa painettua kovaankin maahan. 38,50 €

     TUOTTEET KAISTALAIDUNNUKSEEN

82755
Aitalanka Farma HighCond,  
400 m, 2 mm
Laadukas aitalanka, soveltuu myös 
pidempiin aitoihin. 6 x 0,25 mm 
johtimet. Toimii mm. Gallagher Tum-
ble Wheel -laidunpyörien kanssa. 
30,50 €

82763
Gallagher Tumble Wheel  
-laidunpyörä, 5 kpl/pkt 
Kaistalaidunnuksen helpottamiseksi. 
Alumiiniset laidunpyörät korvaavat 
kaista-aitalinjan tolpat tasaisessa 
maastossa, jossa laitumen muoto on 
suorakulmainen ja kasvusto riittävän 
matalaa. Suosituspituus yhdelle viiden 
pyörän aitalinjalle on 120–180 m. 
Aitalangan vetolujuus oltava vähin-
tään 100 kg, koska sitä pitää vetää 
kelan avulla kireälle 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. Säh-
köjännite johtuu kaikkiin muihin pyörän 
osiin, paitsi kahteen jalkaan, joiden 
varassa pyörä kulloinkin seisoo. Kais-
talaidunnukseen tarvitset kaksi linjaa, 
toisen syötettävän ja syöttämättömän 
kaistan väliin ja toisen syötettävän ja 
syötetyn kaistan väliin. 461 €

82758
Saparotolppa teräs,  
100 cm, 10 kpl
Teräksinen saparotolppa esimer-
kiksi kaistalangalle. Helppo painaa 
kovaankin maahan ja pysyy hyvin 
pystyssä. Nopea asettaa ja purkaa 
lanka. Saparossa muovinen eristys-
kerros. Korkeus 100 cm. Myyntieräs-
sä 10 kpl. 24 €

82011
Aitanauha Top Line Plus,  
200 m, 20 mm
Vahvat ruostumattomat johtimet. Väri 
valkoinen/punainen. Korkealaatuinen 
ja pitkäikäinen aitanauha. 23 €

82760
Adapterikaapeli Farma, 
punainen, 60 cm
Hauenleuoilla varustettu kaapeli, 
jolla saat johdettua ympärysaidasta 
jännitteen esim. Gallagherin lanka-
kelojen silmukkaan. 6,50 €

82770
Multitolppa keloille,  
120 cm
Teräksinen aitatolppa kaistalaidun-
nukseen joko kulmiin tai lankakelojen 
pidikkeeksi. Kelakiinnikkeet (82771) 
ostettava erikseen. Pysyy tukevasti 
pystyssä sivutuen avulla. 18 €

82771
Kelakiinnike multitolppaan
Kiinnike kelan ripustamiseen 
multitolpan varaan. 8 €

82772
Lankakela Eco
Kevyt muovinen lankakela kaista-
laitumen nauhan tai langan kelaksi. 
16 €

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. 12,50 €

82756
Lankakela Gallagher 
Econoreel, 500 m
Kela auki- ja sisäänkelauksella sekä 
jarrutoiminnolla. Maksimikapasi-
teetti noin 500 m lankaa. Eristetyllä, 
ergonomisella käsikahvalla. Voidaan 
ripustaa suoraan aitaukseen tai kiin-
nittää erilliselle telineelle. 44 €

82759
Lankakela kahvalla Gallagher  
Geared Reel, 500 m 
Vahva ja kestävä kela lukkojarrulla, lanka-
ohjaimella ja pitkällä kääntövarrella. Vaih-
teistotoiminnon 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 metalli-
koukun päältä. Mukana kätevä kahva langan 
toiseen päähän. Kahva kulkee nurmea pitkin 
tarttumatta kasvustoon, läpäisee saparotolpan 
ja kiinnittyy varmasti aitalankaan, mutta ei 
johda itsessään sähköä.  89 €

82036
Lasikuitupylväs, keltainen,  
110 cm, 2 eristintä
Lasikuituinen aitapylväs nauhalle 
tai langalle, kun haluat käyttää 
kahta lankaa. 2,75 €

Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2022 saakka. Hinnat sis. alv:n.
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82780
UUTUUS!
Gallagher Smart Fence T4100
Kannettava aitaus, pituus 100 m, 
korkeus 93 cm. Yksikössä neljä kpl 
yhdellä veivillä toimivaa kelaa, jossa 
valmiina Gallagher-langat  sekä 
aitatolpat haruksineen. Erinomainen 
tuote kaistalaidunnuksessa nopeisiin 
kaistojen tekemiseen. Soveltuu 
erinomaisesti myös muihin tilapäisiin 
aitaustarpeisiin. 245 €

https://www.atriatuottajat.fi/verkkokauppa


Aitapylväät myydään täysinä lavoina.
- Octowood-aitapylväät: Rahti: 56 € / lava (sis. alv) 
- Kotimainen aitapylväs 120 x 3 000 mm:
Rahti: 1 lava 125 €, 2–7 lavaa 70 €/lava.
(isommat erät sopimuksen mukaan) 
Octowood-pylväiden hinnat voimassa 1–7 lavalle, 8 lavan tai suuremman määrän 
rahti lasketaan tapauskohtaisesti. 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. 
64,50 €

82005 
Kulmaeristin, musta, 6 kpl  
Kestävä kulmaeristin, joka ketsää 
UV-säteilyä ja voimakasta vetoa. 
Kiinnitetään High Tensile -teräslan-
kalenkillä ja meuloilla kulma- tai 
aloitustolppaan. 3,85 € 

820591 
Jatkolukko Gripple,  
Small, 20 kpl / pkt  
Paras liitos 2,0 mm:n High 
Tensile -langalle! Säästää aikaa 
ja vaivaa, saat kestävät liitokset 
muutamassa sekunnissa. Voit 
käyttää sekä aidantekovaihees-
sa että huoltotöissä. Voidaan 
avata Gripple-piikin avulla 
katkaisematta lankaa.  26 € 

82721 
Gripple pihdit 
Saat Gripple-liittimistäsi enemmän 
hyötyä, kun voit liikuttaa liitintä 
aidassa pihtien avulla ja tällä tavoin 
kiristää lankaa. Pihdeissä on säätö-
mahdollisuus, joka estää liiallisen 
kiristämisen ja  tekee aidasta pitkä-
ikäisemmän. Kuulet klik-äänen, kun 
optimaalinen kireys on saavutettu. 
96 €  

82002 
Kiristys- / suojajousi  
esikiristetylle teräslangalle  
Ruostumaton ja tukeva malli langalle 
ja köydelle. Pitää langan kireänä ja 
aitauksen joustavana. Tarvitaan High 
Tensile -aidanteossa. 8,80 €   

82019 
Lankakiristäjä, 3 kpl / ps  
Kiristin kestoaitauksiin, valualumiinia. 
Sopii tavalliselle galvanoidulle langalle 
ja esikiristetylle aitalangalle. Asennus 
ei vaadi langan katkaisua. Kiristämi-
seen saatavana vääntökahva. 13 €

82774
Meula eristinputkelle,  
47 x 3,8 mm, 50 kpl 
Meuloilla kiinnität eristinputken ja 
kulmaeristinten lenkit tolppaan. 
Tarvitset meuloja myös kulma- ja 
aloitusrakenteiden ristisidoksiin ja 
mahdollisen maajohtimen kiinnityk-
seen.  
4,50 € / 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. 3,90 €

82054 
Teräslanka, esikiristetty, 
2,5 mm, 25 kg, n. 650 m 
Galvanoitu teräslanka High Tensile  
-aidan tekoon, vahvuus 2,5 mm. 62 €

82778 
Syöttökela High 
Tensile-aitalangalle 
Välttämätön apuväline High Tensile 
-teräslangan käsittelyssä! 109 €

82053 
Eristinputki musta, 5 mm, 25 m 
Eristinputkirulla kestoaidantekoon. 
Korvaa kulmaeristimet kulmatolpis-
sa tai veräjän viereisissä tolpissa. 
Korvaa rengaseristimen välitolpissa. 
Eristinputkea leikataan joko lyhyem-
pi tai tolpan ympäri ylettävä pätkä. 
Kiinnitys meuloilla. Kestää UV-sätei-
lyä ja langan kiristystä. 31 € 

82004
Octowood, 120 x 3 000 mm,  
painekyllästetty
Laadukas 8-kulmainen Octowoo-
din valmistama pylväs High Tensi-
le -aidan aloitus- ja kulmapaaluksi. 
Voidaan kaivaa riittävän syvälle 
maahan. 39,30 € / kpl (63 kpl / lava)

820102
Octowood, 80 x 1 800 mm,  
painekyllästetty 
Aitapylväs High Tensile 
-aidan välitolpiksi naudalle.  
5,40 € / 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.  
12,50 € / kpl (63 kpl / lava)

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

82709 KOTIMAINEN!
Aitapylväs pyöreä, 120 x 3 000 mm, painekyllästetty  
Kotimainen pyöreä kulma- ja aloitustolppa High Tensile -kestoai-
dan tekoon. Reilu pituus varmistaa, että tolpan voi kaivaa syvälle, 
jolloin se pysyy tukevasti pystyssä. 20,50 € / 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. 73 €

82046 
Meulapihdit / monitoimipihdit  
Yleistyökalu jota voidaan käyt-
tää vasarana, meulan- ja naulan 
ulosvetäjänä sekä kiristämisessä ja 
venyttämisessä. 11,50 €

Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2022 saakka. Hinnat sis. alv:n. Hinnat ovat kampanjahintoja, voimassa 31.5.2022 saakka.
Hinnat sis. alv:n.
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82059 
Jatkolukko Gripple,  
Medium, 20 kpl / pkt  
Paras liitos 2,5 mm High Tensile 
-langalle! Säästää aikaa ja vaivaa, 
saat kestävät liitokset muutamassa 
sekunnissa. Voit käyttää sekä aidan-
tekovaiheessa, että huoltotöissä. 
Voidaan avata Gripple-piikin avulla 
katkaisematta lankaa.  21 €

https://www.atriatuottajat.fi/verkkokauppa


Ota yhteyttä!
A-Kauppa, tarvikemyynti:

a-kauppa.fi
 

010 316 0614
akauppa@atria.com

A-Kauppa käyntiosoite:
Tiilitie 153

61330 KOSKENKORVA

A-kauppa.fi

https://www.atriatuottajat.fi/verkkokauppa
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