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ESIPUHE
Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Maan
kasvukunto vaikuttaa ratkaisevasti saavutettuihin satotasoihin ja edelleen käytettävien tuotantopanosten hyötysuhteisiin, viljelyn kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Peltomaa
on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista
sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä. Viljelijöitä askarruttaa monen lohkon kohdalla, miksi tällä
lohkolla sato jää huomattavasti pienemmäksi kuin muilla lohkoilla.
Maan kasvukunnon kehittäminen vaatii määrätietoista monivuotista kehitystä. Mutta miten
kasvukunnon ongelmat tunnistetaan? Miten tuloksia tulkitaan? Ja miten kasvukunnon hoitotoimenpiteiden vaikutuksia seurataan? Tässä raportissa esitetään tuloksia 24 koelohkolta,
niillä tehdyistä toimenpiteistä sekä mitatuista muutoksista vuosien 2015−2017 välillä. Tutkimushankkeen puitteissa voitiin mitata asioita laajemmin ja tiheämmällä aikavälillä kuin mitä
on yksittäiselle viljelijälle käytännöllistä. Tuloksia pyritään yleistämään tasolle, jossa niitä voidaan hyödyntää myös viljelyssä ja neuvonnassa.
Raportissa esitetään eri lohkoilla havaitut muutokset ja nostetaan esille merkittävimpiä muutoksia lohko kerrallaan. Lisäksi pyritään tuottamaan yhteenvetoa eri maan kasvukunnon kehittämismenetelmien vaikuttavuudesta.
Nyt julkaistava raportti Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään on tuotettu osana OSMO −
Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä
-hanketta. Hankkeen tilatutkimusosiossa pyritään selvittämään monipuolisesti maan kasvukunnon tilaa kahdeksalla ongelmalohkolla Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa. Verranteina käytetään hyväkasvuisia lohkoja.
Tarkoituksena on myös kehittää tilatasolle soveltuvia maan kasvukunnon analysointi- ja havainnointimenetelmiä sekä selvittää millä toimenpiteillä ongelmalohkojen kasvukuntoa voidaan parantaa. Nyt julkaistavaan raporttiin on koottu keskeisiä tuloksia 24 koelohkolta, niillä
tehdyistä toimenpiteistä sekä mitatuista muutoksista vuosien 2015-2017 välillä.
OSMO − Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi-Suomi.
Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014−2020, Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksella,
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, viljelijät
sekä Luomusäätiö ja Rikalan Säätiö. Kiitämme rahoittajia tämän työn mahdollistamisesta.
Kiitämme OSMO-tilakokeen viljelijöitä koelohkojen antamisesta tutkimuksen käyttöön ja
koelohkojen viljelytöiden suorittamisesta ja tutkimustulosten saamisesta. Raportin taitosta ja
ulkoasusta kiitämme graafinen suunnittelija Jaana Huhtalaa.
Toivomme Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään -raportin palvelevan suomalaisia viljelijöitä maan kasvukunnon parantamisessa.
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TIIVISTELMÄ
Maan kasvukunto kuvaa pellon toimintakykyä.
Sitä voidaan mitata eri tavoin ja siinä voi olla erilaisia häiriöitä. Tässä raportissa perehdytään maan
kasvukunnon seurantaan ja kehittämistapoihin.
Tutkimuksen taustalla on kahdeksalla tilalla tehdyt
lohkotutkimukset. Kokeet tehtiin niin sanotuilla
ongelmalohkoilla ja niiden hyväkasvuisilla verrokeilla. Tavoitteena oli tunnistaa ja korjata lohkojen
ongelmia jatkuvan kehittämisen prosessilla. Raportissa esitellään lohkoilla eri toimenpiteillä saadut
muutokset vuosien 2015-2017 välillä sekä arvioidaan eri toimenpiteiden vaikutuksia.
Koelohkoilla tunnistettiin erityyppisiä ongelmia. He -koelohko oli peltokortteen valtaama tiivis
savimaa, jossa oli erittäin alhainen vedenläpäisykyky. Kortetta torjuttiin pikakesannon ja viherlannoituksen yhdistelmällä. Vedenläpäisykykyä pyrittiin
parantamaan kipsikäsittelyllä ja syväkuohkeutuksella. Vedenläpäisykyky ja rakenne paranivat käsittelyllä, mutta kortteen määrään ei saatu selvää
vaikutusta.
Hy-koelohko oli samoin tiivistynyt ja veden vaivaama savimaa, jonka vedenläpäisykykyä ja rakennetta lähdettiin kehittämään viherlannoituksen, syväkuohkeutuksen ja kipsikäsittelyn yhdistelmänä.
Käsittelyjen avulla saatiin rakennetta ja ruokamultakerroksen vedenläpäisyä kehitettyä siinä määrin,
että lohkolla onnistui syysviljojen viljely.
Ju-koelohko jatkoi tiiviiden savimaiden sarjaa,
mutta lisäksi lohkolla oli melko vähän fosforia. Tilannetta korjattiin kipsin, syväkuohkeutuksen ja
viherlannoituksen lisäksi kananlannalla ja salaojien
huollolla. Kuivaan aikaan suoritetussa mittauksessa
lohkolla vedenläpäisykyky oli erinomainen veden
kadotessa halkeamiin. Toimenpiteiden avulla hyvärakenteista kerrosta saatiin ulottumaan syvemmälle ruokamultakerrokseen. Kananlannalla saatiin
myös fosforipitoisuuksia ja maan mikrobiaktiivisuutta nostettua.
Kä-koelohko oli hapan, ravinneköyhä ja rakenteeltaan kypsymätön uudismaa, jossa eloperäisen
kerroksen ja puunkappaleiden alla oli karkeaa, tiivistä hietaa. Kasvukuntoa kehitettiin sekoittavalla
muokkauksella, kalkituksella, naudan kuivikelannalla ja viherlannoitusseoksilla. Toimenpiteillä

lohkon kemiallista viljavuutta saatiin kehitettyä ja
rakenne muuttui tasajakoisemmaksi.
Lu-koelohko oli pitkään intensiivisessä kasvinviljelyssä ollut hietalohko, jonka multavuus oli
alhainen. Rakenne oli helposti uudelleen tiivistyvä
ja pohjamaa oli erittäin tiivis. Korkea fosforipitoisuus rajoitti multavuuden lisäämistä eloperäisellä
lannoituksella tai komposteilla. Lohkolla pyrittiin
lisäämään sen kationinvaihtokapasiteettiä biohiilen avulla. Toimenpiteiden avulla saatiin lisättyä
kationinvaihtokapasiteettia ja vähennettyä pellon
happamoitumista.
Ha-koelohko oli heikosti vettä läpäisevä multamaa, jonka orgaaninen aines vaikutti olevan
heikosti hajonnutta turvetta. Veden imeytyminen
pintamaahan oli hidasta –erityisesti lievästikin
tiivistyneenä, lisäksi maasta löytyi tiivis hajoamattoman turpeen kerros, joka esti veden vajoamisen
ruokamultakerroksen alapuolelle. Lisäksi lohkolla
oli alhainen kaliumin ja boorin pitoisuus. Lohkolla
testattiin pinnan muotoilua, tiiviiden kerrosten rikkomista auraan asennettavilla jankkuriterillä, biotiittikäsittelyä, sekä alennettuja rengaspaineita ja
vetoletkulevitystä. Vedenläpäisykyky parani, muttei
ollut vieläkään hyvällä tasolla. Kaliumpitoisuuksia
ei saatu nostettua käytetyillä lannoitemäärillä.
Pa-koelohko oli syvältä tiivistynyt ja tasainen
perunapelto, jossa oli vesitalousongelmia. Lisäksi
pellon kationinvaihtokapasiteetti oli alhainen ja kaliumia oli erittäin vähän. Samoin booria ja mangaania. Korkea fosforitaso rajoitti multavuuden nostoa
maanparannusaineilla tai eloperäisellä lannoituksella. Lohkolla testattiin vesitalouden parantamista,
pinnanmuotoilua ja puuttuvien ravinteiden täydennystä. Tulosten perusteella pellon vesitaloutta ja
rakennetta saatiin kehitettyä, mutta kaliumin pitoisuuksia ei saatu nostettua.
Sa-koelohko oli märkä ja heikkorakenteinen
hietainen hiesu, jonka ruokamultakerros oli tiivistynyt. Lisäksi pH oli korkea, fosforia oli runsaasti ja
rikistä, boorista ja mangaanista oli puutetta. Maan
rakennetta kehitettiin sekoittavalla muokkauksella,
nurmivuodella, syväkuohkeutuksella ja rukiin viljelyllä. Vesitaloutta parannettiin pinnanmuotoilulla
ja ojien huollolla. Korjaustoimenpiteiden seurauk-
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sena lohkon rakenne parani ja syysviljat saatiin menestymään lohkolla.
Tulosten perusteella voitiin tehdä yhteenvetoja
menetelmien toimivuudesta. Biologis-mekaaninen
syväkuohkeutus on tehokas keino maan rakenteen
korjaamiseen, mutta pelto on edelleen herkkä uudelleentiivistymiselle. Kipsilisäyksellä saadaan tasapainotettua maan Ca:Mg suhteita ja edesautettua
maan rakenteen kehittymistä. Biohiilellä saatiin
nostettua hietamaan kationinvaihtokapasiteettia.
Lantakäsittelyistä etenkin kananlanta nostaa maan
fosforipitoisuutta ja biologista aktiivisuutta nopeasti. Boorin ja rikin lisäys lannoitteena nosti viljavuuslukuja selvästi, mutta kaliumin osalta lannoituksel-

la ei saatu nostettua kaliumpitoisuuksia. Salaojien
toimivuus vaikutti olevan ongelmana useissa lohkoissa, joten niiden huoltoon ja kunnostukseen liittyviä käytäntöjä olisi syytä kehittää jatkossa.
Tutkimuksessa saatiin tunnistettua erityyppisien lohkojen kasvukunto-ongelmia ja testattua niiden korjaamista eri toimenpiteillä. Useat
toimenpiteet vaikuttavat lupaavilta. Esimerkiksi
nurmikasvuston syväkuohkeutus ja boorilannoitus voitaisiin ottaa yleisemmin käyttöön. Toisaalta
esimerkiksi biohiilen, kipsin ja kaliumlannoitteiden
käytöstä kaivattaisiin lisää yksityiskohtaisempaa
tutkimusta.
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ABSTRACT
HOW TO IMPROVE SOIL HEALTH? OBSERVATIONS FROM 8 FARMS FROM
THREE PARTS OF FINLAND
Soil health describes the functional properties of
cultivated soils. It can be measured with various methods and it can also have different kinds of
disorders. This report focuses on monitoring and
improving soil health. The results are based on
field research on 8 farms. The experimental fields
were “problem soils” and their well growing cont-

rol fields. The aim of the study was to identify and
improve the problems found on the fields, using a
process of continuous development. The report presents the changes in different fields from 2015-2017
and provides an assessment of the effectiveness of
different measures to improve soil health.
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1 JOHDANTO
Maan kasvukunnolla tarkoitetaan peltoekosysteemin kykyä tuottaa satoa ja erilaisia ekosysteemipalveluita (Kibblewhite, Ritz, ja Swift 2008). Hyväkuntoisen pellon ekosysteemi kykenee säätelemään
haittaeliöiden runsautta, ylläpitämään rakennetta,
hajottamaan hiiliyhdisteitä ja kierrättämään ravinteita tehokkaasti (Kibblewhite, Ritz, ja Swift 2008).
Maan kasvukunto on kuitenkin altis erilaisille häiriöille, joita kutsutaan tässä raportissa maan kasvukunnon ongelmiksi tai puutteiksi. Maan kasvukuntoa voidaan tarkastella kemiallisen, fysikaalisen
ja biologisen viljavuuden kautta, mutta osa-alueet
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi
maan haitallinen tiivistyminen heikentää veden
imeytymistä, happitilannetta ja juuriston kasvua ja
ravinteiden saatavuutta, mikä vaikuttaa haitallisesti
sadon lisäksi koko ekosysteemin toimintaan.
Maan laadun kehittämistä on tutkittu aiemmin eri osa-alueittain ja keinoittain, esimerkiksi
tutkimalla sitä, miten maan syväkuohkeutus vaikuttaa maan ominaisuuksiin (Hamza ja Anderson 2005) tai miten lannoitus vaikuttaa maan
kaliumpitoisuuksiin (Koikkalainen ym. 1990).
OSMO-hankkeessa tutkittiin maan kasvukuntoa
kokonaisvaltaisemmin, tarkastelemalla miten eri

hoitotoimenpiteiden yhdistelmät vaikuttivat laajaan joukkoon maanperän ominaisuuksia.
Tässä raportissa kuvataan OSMO-hankkeen tilakokeiden tuloksia vuosilta 2015-2018. Lopulliset
alku- ja lopputilan vertailut jäävät myöhempään raporttiin, mutta tässä keskitytään lohkoilla tehtyihin
toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin. Koeaineistona oli 24 lohkoa 8 tilalta Varsinais-Suomesta (VS),
Satakunnasta (SK) ja Etelä-Pohjanmaalta (EP). Jokaiselta tilalta valittiin vuonna 2015 huonokasvuinen lohko ja sille hyväkasvuinen verrokki (K). Huonokasvuinen lohko jaettiin kahteen osaan (0 ja 1) ja
toiselle osalle tehtiin maan kasvukunnon hoitotoimia vuosina 2016-2018. Hoitotoimet tehtiin tilojen
omalla kustannuksella ja kalustolla sekä vallitsevien
tukiehtojen mukaisesti. Perinteisen koetoiminnan
sijaan haluttiin testata menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa yleisesti kaikilla tiloilla.
Kasvukunnon kehittämistä lähestyttiin OSMOhankkeessa systemaattisesti ja kokeiluprosessin
kautta (Kuva 1). Ensin määritettiin lohkojen kasvukunnon tila ja tulkittiin tuloksia ongelmien tunnistamiseksi. Tämän jälkeen tehtiin alustavat johtopäätökset ongelmista ja niiden syistä sekä tämän
pohjalta tehtiin kasvukunnon hoitosuunnitelmat.

Kuva 1. Maan kasvukunnon kehittämiskehä
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Toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkittiin vuosittain maaperäanalyysien ja havainnoinnin keinoin.
Kasvukunnon kehittymistä seurattiin ja suunnitelmia päivitettiin vuosittain. Tavoitteena oli saada
huonokasvuisten peltojen kasvukuntoa kehitettyä
ja samalla tuotettua uutta osaamista peltojen kunnostamisesta.
Kokeiden alussa tehtiin laajempi kartoitus,
joka toistetaan kokeen päätyttyä. Tarkempi kuvaus tehdyistä määrityksistä löytyy lohkojen lähtötilaa kuvaavasta raportista (Mattila ja Rajala 2017).
Välivuosina kasvukunnon kehittymistä seurattiin
suppeamman kartoituksen avulla. Kasvukuntoa
tarkasteltiin sen eri osa-alueiden avulla. Mittarit
jaoteltiin biologista, fysikaalista ja kemiallista viljavuutta kuvaaviin.
Lohkojen kuntoa määritettiin kolme kertaa
vuodessa. Kasvukauden alussa otettiin ns. ravinnetila-analyysi, joka mittaa helposti kasville käyttökelpoiset ravinteet laimealla etikkahappouutolla

(Spurway-analyysi, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy
(Spurway 1948)). Heinäkuun alussa kasvustojen
kehityttyä lohkoista tehtiin fysikaalisen viljavuuden
havainnot ja mitattiin lierojen lukumäärä. Yksityiskohdat havaintomenetelmistä on kuvattu aiemmassa raportissa (Mattila ja Rajala 2017). Sadonkorjuun jälkeen lohkoista määritettiin suomalaisen
viljavuusanalyysin mukaiset ravinteet ja hivenet
sekä Woods End Laboratories Soil Health Tool
-määritys (mikrobiaktiivisuus, hiili:typpi-suhde,
vesiliukoisen hiilen ja aminotypen määrä sekä murukestävyys). Seurannassa käytetyt indikaattorit on
esitetty Taulukossa 1.
Raportti on jaettu kahteen osaan: ensin käydään
läpi kehittämiskehä ja saadut tulokset lohkoittain,
minkä jälkeen esitellään yleisempiä johtopäätöksiä
eri menetelmien vaikutuksista. Lohkokohtaisten
tulosten esittelyssä lohkot on ryhmitelty maakunnittain: Varsinais-Suomi (VS), Satakunta (SK) ja
Etelä-Pohjanmaa (EP).

Taulukko 1. Kasvukunnon kehittymisen seurannassa käytetyt mittarit.
Osa-alue

Mittari

Biologinen viljavuus

Mikrobiaktiivisuus, lierojen määrä, multavuus, hiili:typpi-suhde sekä vesiliukoisen hiilen ja
aminotypen määrä.

Kemiallinen viljavuus

pH, kationinvaihtokapasiteetti sekä ravinteiden määrä ja tasapaino

Fysikaalinen viljavuus

Rakenne, vedenläpäisykyky, tiivistymät ja murukestävyys.
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2 LOHKOKOHTAISET TULOKSET
2.1 VS-HE: KORTTEEN VALTAAMA
SAVIMAA
2.1.2 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Lohkon ensisijainen ongelma oli peltokorte, jota oli
runsaasti etenkin lohkon laidalla, joka oli lähimpänä puroa ja viettävä. Lohkoa tarkastellessa syksyllä
2015 pelto oli selvästi märkä ja savimaan rakenne
oli massiivinen, mikä viittasi tiivistymään ja mahdollisesti salaojituksen toimintahäiriöön (Kuva 2).
Lohkolla kasvoi vuonna 2015 härkäpapu, jonka
alle oli kylvetty apilapitoinen siemennurmi. Vuon-

na 2016 kuitenkin peltokorte täytti kasvutilan siinä
määrin (400-700 kpl/m2), että nurmi lopetettiin
kesäkuun alussa ja kortetta torjuttiin pikakesannolla ja viherlannoituskasvustolla (Kuva 3).
Hiuesavilohkon pH 7,0 oli korkea, mitattu kationinvaihtokapasiteetti (KVK) oli hyvä (33,2 cmol/
kg) ja multavuus alhainen (4,3 %). Multavuuden
ja KVK:n perusteella pelto on hyvin savespitoinen,
savea todennäköisesti 50-60 % (menetelmä Mattila ja Rajala, 2018). Korkeasta pH:sta huolimatta
kalsiumin osuus oli savimaaksi alhainen ja magnesiumia oli runsaasti. Myös rautaa ja alumiinia oli
runsaasti. Lohkolla oli lisäksi rikin ja boorin puute.
Peltokortetta pidetään happaman maan kasvina, mutta tässä tapauksessa kortetta kasvoi myös

Kuva 2. He koelohkolla maa oli tiivistä ja se kärsi märkyydestä. Kuvat: Jukka Rajala 26.11.2015.

Kuva 3. Koelohkolla pääkasviksi tuli keväällä 2016 peltokorte. Vasen kuva: Esa Heinonen 8.6.2016, ja maassa oli runsaasti
kortteen juuria, oikeanpuoleinen kuva: Jukka Rajala 19.7.2016.
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korkean pH:n savimaalla. Peltokortteen suora
torjunta on todettu äärimmäisen haastavaksi, sillä kortteen juuristo on syvällä ja korte myös leviää
nopeasti (Bond ym 2007). Kortteen torjumiseksi
päätettiin parantaa viljelykasvien oloja puuttumalla
maan rakenteeseen ja ravinnepuutteisiin. Korkea
magnesiumpitoisuus altistaa maan liettymiselle ja
hiuesavet ovat rakenteeltaan usein heikkoja, joten
Ca:Mg suhdetta pyrittiin säätämään kestävämpää
mururakennetta suosivaksi. Kationinvaihtokapasiteetin perusteella tehtyjen kalkitussuositusten
mukaan lohkolle olisi hyvä lisätä 2,5 t/ha kipsiä ja
jonkin verran kaliumia (K 71 kg/ha).
Aiempina vuosina lohkolla oli kasvanut lähinnä
kevätkylvöisiä kasveja (2012 vehnä, 2013 härkäpapu, 2014 vehnä ja 2015 härkäpapu). Kevätkylvöisten kasvien kasvurytmi ei riitä varjostamaan kortetta ja toisaalta korte selviytyy kevätmuokkauksista
vaurioitumatta. Tämän johdosta lohkolle suositeltiin peittäviä, myöhään kylvettäviä kasveja, jolloin
kortetta saataisiin torjuttua alkukeväästä ja kasvien
kilpailu heikentäisi kasvua loppukaudesta.

2.1.3 HOITOTOIMENPITEET
Pelto muokattiin 2016 pikakesannoimalla kultivaattorilla kolmeen kertaan vähitellen työsyvyyttä
syventäen (10 cm, 15 cm ja 20 cm). Koelohkolle
levitettiin 5,5 t/ha luonnonkipsiä (Saint-Gobain
luonnonkipsi, Finnsementti Oy, kalsiumsulfaattipitoisuus noin 51 %). Lisäksi pellolle levitettiin
boorilannoitetta 20 kg/ha (Soilfood Oy, kalsiumnatriumboraatti eli uleksiitti, 10 % B). Pellolle kylvettiin ruisvirna-raiheinä seos (20 kg/ha ruisvirnaa,
5 kg/ha italianraiheinää). Kasvusto murskattiin
kortteen torjumiseksi ja virnan annettiin kasvaa
myöhäiseen syksyyn.
Vuonna 2017 virnakasvusto muokattiin maahan
lautasmuokkaimella ja kultivaattorilla toukokuun
lopussa ja peltoon kylvettiin rehuvirnaa 45 kg/ha.
Koelohkolle levitettiin kalsium-natriumboraattia
20 kg/ha ja kaliumsulfaattia 600 kg/ha (250 kg/
ha K, S 108 kg). Kaliumlannoitus johtui siitä, että
kaliumpitoisuudet olivat laskeneet vuodesta 2016
ja olivat alhaiset. Pelto syväkuohkeutettiin syksyllä
30 cm syvyyteen Evers-jankkurilla ja virnakasvusto
jätettiin muokkaamatta.
Vuoden 2018 keväällä tarkastettiin salaojien
kunto ja salaojat huuhdottiin. Yksi laskuaukko oli
tukkeutunut ja uusittiin. Salaojaputket olivat avoimia, mutta niiden saumoissa oli paikoin runsaasti kortteen juuristoa, jota tuli myös huuhdellessa
esiin. Pellolle kylvettiin hernettä.

2.1.4 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Rikki ja boori ovat ravinteita, joista on usein puutetta luomupelloilla. Rikki on kemiallisesti maassa
sulfaattina, joka on anionina herkkä huuhtoutumaan neutraaleissa olosuhteissa. Boori sen sijaan
on sähkökemiallisesti varaukseton ja erittäin altis
huuhtoutumiselle. Koelohkolla boorilannoitus lisäsi boorin pitoisuuden yli kaksinkertaiseksi. Lähtötilanteessa boorin pitoisuus oli kaikilla lohkoilla alle
tyydyttävän rajan (0,7 mg/l, tyydyttävän raja 0,8
mg/l). Boorilannoitus nosti booripitoisuuden seuraavana vuotena tyydyttävään tasoon (0,8 mg/l) ja
vuonna 2017 pitoisuus oli jo korkea (1,9 mg/l). Verrokilla ja käsittelemättömällä koelohkolla pitoisuus
pysyi vakaana, joten mittaustuloksia voidaan pitää
luotettavina. Lohkolle levitettiin boorilannoitetta
kahtena peräkkäisenä vuotena 20 kg/ha. Jostain
syystä booripitoisuudet eivät nousseet vuosien 2015
ja 2016 välillä, mutta nousivat runsaasti vuosien
2016 ja 2017 välillä. Mahdollisesti kohtalaisen hidasvaikutteinen kalsium-natriumboraatti vaikutti
kuivan vuoden jälkeen täysin vasta yhden vuoden
kuluttua levityksestä. Boorin osalta lannoituksen
vaikutuksen kesto selviää syksyn 2018 näytteissä.
Kipsikäsittely lisäsi rikin pitoisuuden huomattavan korkeaksi, mutta pitoisuus tasaantui vuoden
kuluttua (Kuva 4). Kipsikäsittelyn tavoitteena oli
syrjäyttää lohkolta magnesiumia. Tulosten perusteella tavoitteessa onnistuttiin osittain (Taulukko
2), vuoden 2015 ja 2017 tulosten vertailun perusteella Ca osuus KVK:sta lisääntyi 5 % ja Mg väheni
3 % ja alumiini 2 %. Alumiinin pitoisuudet olivat
vuonna 2016 koholla kaikissa näytteissä, joten alumiinin pitoisuusmuutokset eivät välttämättä liity
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Kuva 4. Rikin pitoisuus He-koelohkolla (neliö) nousi selvästi
luonnonkipsikäsittelyn seurauksena, mutta laski nopeasti. Verrokilla (kolmio) ja käsittelemättömällä koejäsenellä (vinoneliö) pitoisuus pysyi vakaana. Katkoviivat kuvaavat tyydyttävä-hyvä viljavuustason ylä- ja alarajaa.
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kipsikäsittelyyn. Arvioituina ainemäärinä poistumat olivat 180 kg/ha magnesiumia ja 100 kg/ha
alumiinia. Kalsiumin määrä lisääntyi 400 kg/ha.
Käsittelyn tavoitteena oli parantaa maan rakennetta, missä onnistuttiin osittain (Taulukko 3,
Kuvat 5a ja 5b). Käsitellyllä osiolla maa murustui
muokatessa kesällä 2016 paremmin kuin käsittelemättömällä ja tiivis kerros alkoi vasta syvemmältä.
Vaikutus korostui vuonna 2017, jolloin maan pintakerros 0-13 cm oli murustunut käsitellyllä alueella
selvästi paremmin kuin käsittelemättömällä. Kipsikäsittelyllä oli myös tavoitteena parantaa maan

15

murukestävyyttä, mutta Soil Health Tool tulosten
perusteella murukestävyys laski kokeen aikana
käsitellyllä ja käsittelemättömällä lohkolla. Hyväkasvuisella verrokkilohkolla murukestävyys parani
vuonna 2017, mikä voi johtua kauran alle kylvetyn
nurmen juuristovaikutuksesta tai edellisvuoden
härkäpavun sängestä, joka muokattiin pellon pintaan.
Vedenläpäisykykyä ei saatu lohkolla luotettavasti määritettyä, sillä lohko halkeili voimakkaasti
kuivuessaan. Tutkimusvuosina 2016 oli kuivaa, jolloin vesi imeytyi erittäin nopeasti. Tutkimusvuonna

Taulukko 2. Kationien määrät (cmol/l) He koelohkolla. Lohko käsiteltiin luonnonkipsillä vuonna 2016 3 kk
ennen näytteenottoa.
Ca

Mg

K

Al

Yht.

2015

15,5 (60%)

7,2 (28 %)

0,5 (2 %)

2,7 (10 %)

25,9

2016

16,0 (54 %)

6,7 (23 %)

0,4 (1 %)

6,4 (22 %)

29,5

2017

16,5 (65 %)

6,4 (25 %)

0,5 (2 %)

2,1 (8 %)

25,6

Kuva 5a. Käsitellyn lohkon rakenne oli parantunut ruokamultakerroksen yläosasta, (kuva vasemmalla). Käsittelemättömällä lohkolla rakenne oli erittäin tiivis pintakerroksen alapuolelta lähtien, (kuva oikealla). Kuvat: Jukka Rajala
19.7.2016.

Kuva 5b. Maan rakenne koheni selvästi kipsikäsittelyllä ja kasvimassan sekoittamisella maan pintakerroksiin, käsitelty koejäsenvasemmalla ja käsittelemätön oikealla. Kuvat: Jukka Rajala 4.7.2017.
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2017 oli märempää ja vesi imeytyi käsitellylle lohkon osalle nopeudella 15 mm/min ja käsittelemättömälle 7 mm/min. Lohkon murukestävyys laski
kipsikäsittelystä huolimatta (Kuva 6). Murukestävyys heikkenee viljelykierron aikana, kun viljaa on
useampia vuosia peräkkäin. Lisäksi koelohkoa avokesannoitiin ja muokattiin useita kertoja alkukesällä, joka todennäköisesti heikentää mururakennetta.
Onnistuttiinko kortteen määrän vähentämisessä?
Lähtötilanteessa kortetta oli koepellolla 400-700

kpl/m2, vuonna 2016 kortetta oli selvästi vaihtelevammin. Kummaltakin koelohkolta määritettiin
kortemäärä kolmesta pisteestä ja käsitellyllä kortetta oli 3-600 kpl/m2 ja käsittelemättömällä 11-17
kpl/m2. Vaihtelu käsitellyllä lohkolla oli erittäin
suurta. Vuonna 2017 havainnointi sattui ajankohtaan, jossa kasvusto oli murskattu ja kortetta ei ollut
löydettävissä. Tulosten perusteella on liian aikaista
sanoa torjuntatehosta, joka määritetään lopullisesti
vuoden 2018 hernekasvustosta.

Taulukko 3. Muutos arvioidussa maan rakenteessa He 0 ja He 1 lohkoissa vuosien 2016 ja 2017 välillä. Pisteluvut, jotka ovat
yli 3 viittaavat selvästi heikentyneeseen rakenteeseen.
KÄSITTELEMÄTÖN (He 1)
Syvyys cm

Rakennepisteet 2016

Syvyys cm

Rakennepisteet 2017

2

0-3

3

0-2
2-7

3

3-9

2

7-29

4

9-21

4

5

21-31

5

3,88

yht.

3,84

Rakennepisteet 2016

Syvyys cm

Rakennepisteet 2017

3

0-6

1

29-35
yht.
KÄSITELTY (HE 0)
Syvyys cm
0-5
5-15

3

6-13

2

15-20

4

13-25

4

20-28

4

25-35

5

3,46

yht.

3,37

yht.

60
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Kuva 6.
Murukestävyys ei parantunut kipsikäsittelystä huolimatta (neliöt), vaan se heikkeni sekä käsitellyllä että käsittelemättömällä koejäsenellä (neliöt ja vinoneliöt).
Verrokkilohkolla (kolmiot) murukestävyys nousi vuonna 2017.
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2.2 VS-HY: TIIVISTYNYT,
MÄRKÄ SAVIMAA
2.2.1 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Hy-koepelto on maisemallisesti alavassa paikassa
sijaitseva tasainen pelto, joka on usein toistuvina
märkinä vuosina tai märkinä ajanjaksoina liian
märkä ja syysviljat eivät talvehtineet. Peltoa oli
viljelty multaamalla kasvinjätteet matalaan lautasmuokkaimella ja kylvämällä suorakylvökoneella.
Vuonna 2015 lohkolla kasvoi kevätrapsia. Ensimmäisten havaintojen perusteella maan pintakerros
on rakenteeltaan hyvä, mutta 5-6 cm syvyydestä alkava tiivis kerros ei johtanut vettä ja pelto oli syksyn
2015 sateissa läpeensä märkä (Kuva 7). Maan pintaosissa virtaili vettä, joka täytti nopeasti kaivetun
kuopan.
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Viljavuusanalyysin perusteella runsasmultaisella
HeS-lohkolla oli fosforin ja mangaanin puutetta
sekä runsaasti magnesiumia. Määritetty KVK oli
korkea (35 cmol/kg) mikä viittasi savipitoisuuden
olevan noin 40-50% (menetelmä: Mattila ja Rajala,
2018). Tarkastelun perusteella lohkon ongelmana
oli sen maaprofiilin heikko rakenne.

2.2.2 HOITOTOIMENPITEET
Pelto muokattiin keväällä 2016, viljelijä tasasi lohkoa omatoimisesti perälevyllä ja siihen kylvettiin
ruisvirna-raiheinä –viherlannoitus (Kuva 8). Peltoon levitettiin kipsiä (4 t/ha) elokuussa ja viherlannoitus muokattiin maahan syyskuussa Horsch
FG-kultivaattorilla (7 cm ja 9 cm syvyydet), minkä
jälkeen pelto syväkuohkeutettiin McConnel jankkurilla (30 cm työsyvyys) ja siihen kylvettiin syysvehnä
syyskuun lopussa. Syysvehnä peitattiin mangaaniliuoksella. Ennen jankkurointia maan rakenne oli
huono (kuva 9).

Kuva 7. Lähtötilanteessa syksyllä 2015 lohko oli märkä (kuva vasemmalla), maa tiivistä ja vesi täytti nopeasti kaivetun
havaintokuopan (Kuva oikealla). Kuvat Jukka Rajala 26.11.2015.

Kuva 8. Hy-lohkolla viljeltiin vuonna 2016 ruisvirna-raiheinä –viherlannoitusta, joka niitettiin kahdesti pitkään sänkeen.
Kolmas sato muokattiin suoraan maahan syysvehnän lannoitteeksi. Maanparannuskasvusto kasvoi pääosin hyvin, kuva vasemmalla, mutta lohkon huonoimmilla kohdin ruisvirnakaan ei kasvanut, kuva oikealla. Kuvat: Jukka
Rajala 17.6.2016.
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Kuva 9. Viljelykierron monipuolistamiseksi ja maan kasvukunnon parantamiseksi lohkolle kylvettiin ruisvirna-italian raiheinä –valtainen viherlannoitusnurmi. Maan rakenne oli huono ennen jankkurointia (kuva vasemmalla) tai erittäin
huono (kuva oikealla). Kuvat: Jukka Rajala 17.7.2016.

Koska kipsilisäys voi pahentaa boorin puutetta (Tariq ja Mott 2007) ja boorin taso oli alle 1,2 mg/l,
peltoon lisättiin myös 20 kg/ha boorilannoitetta
(Soilfood Oy, 10 % booria, hidasliukoinen). Reunaoja pellon yläpuolelta ja sivulta perattiin, jotta ulkopuolisten vesien pääsy pellolle loppuisi.
Keväällä 2017 paikannettiin lohkon yläpuolisen
osan salaojan laskuaukko ja kaivettiin esiin, jolloin ojasto alkoi toimia normaalisti. Tämä vähensi ulkopuolisten vesien pääsyä lohkolle. Samalla
selvisi, että lohkon salaojitusta ei ollut toteutettu
suunnitelman mukaan vaan kokooja loppui ennen
lohkon yläreunaa ja ylemmän lohkon vesiä ei tuotu
tutkimuslohkon läpi vaan ne oli ohjattu sivuojaan.
Keväällä 2018 salaojat huuhdottiin ja ojien kunto
tarkistettiin. Putket olivat avoimet ja tukoksia ei
löytynyt.

2.2.3 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Toimenpiteiden tavoitteena oli parantaa maan
rakennetta. Havaintojen perusteella tässä myös
onnistuttiin (Taulukko 4, Kuva 10). Käsitellyllä
lohkolla oli alun perin heikompi rakenne kuin käsittelemättömällä, mutta käsittelyjen jälkeen tilanne oli päinvastainen. Toisaalta tämä tarkoitti sitä,
että käsittelemättömällä koejäsenellä maan rakenne näytti heikentyneen vuosien 2016 ja 2017 välillä.
Nurmen lopetus kultivoinnilla on saattanut muodostaa tiivistymän noin 13 cm syvyyteen tai sitten
pelto on liettynyt talven aikana. Tulokset kuvaavat
hyvin sitä, että kasvukunnoltaan heikentyneellä
lohkolla pelkkä syväjuuristen kasvien viljely ja syysviljat eivät riitä korjaamaan rakennetta.

Kuva 10. Maan rakenne kehittyi suotuisaan suuntaan Hy lohkoilla. Vasemmalla käsitelty (1-vuotinen ruisvirnaitalianraiheinä valtainen seoskasvusto, kipsi ja jankkurointi), oikealla käsittelemätön koejäsen (pelkästään 1-vuotinen ruisvirna-italianraiheinä valtainen seoskasvusto). Kuvat: Jukka Rajala 4.7.2017.
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Heikon rakenteen seurauksena syysvilja jäi harvaksi käsittelemättömällä lohkon osalla (kuva 11).
Erot johtuivat heikosta orastumisesta karkeamman
rakenteen seurauksena ja kasvuston heikosta kehittymisestä jo kuivana syksynä. Hyväkasvuisella verrokkilohkolla kasvusto oli erittäin hyvä (Kuva 12).
Viljelijän satotasoarviot olivat käsittelemätön 2 t/
ha, käsitelty 4 t/ha ja verrannelohko 6 t/ha.
Syväkuohkeutetulla ja kipsikäsitellyllä koejäsenellä maan rakenne oli hyvä 17 cm syvyyteen ja
kohtalainen 31 cm syvyyteen. Muutokset näkyivät
myös rengasinfiltrometrillä mitatussa vedenläpäisykyvyssä, joka oli kasvanut selvästi (Kuva 13). Vesi
ei kuitenkaan imeytynyt koko maaprofiiliin, vaan
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lähinnä pintakerrokseen (15-17 cm), jossa maan rakenne oli syvempiä kerroksia parempi. Maasta oli
löydettävissä myös tiivis kerros noin 25-30 cm syvyydestä, mikä viittaisi siihen, että syväkuohkeutus
ei poistanut koko tiivistä kerrosta.
Murukestävyys myös heikkeni koelohkoilla
(Kuva 14). Tämä voi johtua siitä, että pelto oli pitkään ollut matalalla muokkauksella, jolloin orgaanista ainetta kertyi maan pintaan. Muokkaus sekoitti orgaanista ainetta syvemmälle ja myös rikkoi
kestäviä muruja. Tulosten perusteella viherlannoitus ja syysviljat eivät riitä parantamaan murukestävyyttä, etenkään tilanteessa, jossa pelto vettyy
talvisin.

Kuva 11. 		 Käsitellyllä lohkolla syysvehnä menestyi melko hyvin (kuva vasemmalla) verrattuna käsittelemättömään lohkoon (kuva oikealla). Kuvat: Jukka Rajala 4.7.2017.

Kuva 12. Hyväkuntoisella verrannelohkolla syysvehnän
		 sato oli erittäin hyvä. Kuva: Jukka Rajala
27.7.2017.
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Taulukko 4. Muutos arvioidussa maan rakenteessa Hy 0 ja Hy 1 lohkoissa vuosien 2016 ja 2017 välillä. Pisteluvut, jotka ovat
yli 3 viittaavat selvästi heikentyneeseen rakenteeseen.
KÄSITTELEMÄTÖN (HY 0)
Syvyys cm

Rakennepisteet 2016

Syvyys cm

Rakennepisteet 2017

0-5

1

0-5

2

5-17

3

5-13

4

17-23

3

13-29

5

23-29

5
3,07

yht.

4,21

Rakennepisteet 2016

Syvyys cm

Rakennepisteet 2017

yht.
KÄSITELTY (HY 1)
Syvyys cm
0-6

1

0-7

2

6-23

4

7-17

2

5

17-31

3

3,54

yht.

2,45

23-28
yht.
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Kuva 13. 		
Pintamaan vedenjohtavuus (mm/h) käsitellyllä ((neliöt) ja käsittelemättömällä
(vinoneliöt) ( Hy-lohkoilla. Katkoviiva
kuvaa minimitasoa, jota voidaan pitää
hyväksyttävänä peltomaalle.
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Kuva 14. 		
Murukestävyys laski koepelloilla ja parani hyväkasvuisella verrokilla (käsitelty
= neliöt, käsittelemätön = vinoneliöt,
hyväkasvuinen verrokki = kolmiot)
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Kipsikäsittely lisäsi rikin määrää hetkellisesti, muttei vaikuttanut kalsiumin tai magnesiumin määriin
maassa (Taulukko 5). Magnesiumin määrä jopa
lisääntyi pellossa, mikä voi johtua pohjamaassa
olevista suurista magnesiumpitoisuuksista (1100
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mg/l). Magnesiumin kulkeutuminen pohjamaasta pintaan voi johtua joko kasvillisuuden ravinteidenotosta tai pitoisuuksien tasaantumisesta maan
vettyessä. Talvi 2016-2017 oli kuitenkin kuiva ja
maa ei todennäköisesti ole vettynyt.

Taulukko 5. Kationien määrät (cmol/l) Hy koelohkolla. Lohko käsiteltiin kipsillä vuonna 2016 joitain viikkoja
ennen näytteenottoa.
Ca

Mg

K

Al

Yht.

2015

14,5 (61%)

5,3 (23 %)

0,6 (2 %)

3,3 (14 %)

23,7

2016

16,0 (55 %)

5,8 (20 %)

0,6 (2 %)

6,5 (22 %)

28,9

2017

15,5 (61 %)

6,5 (25 %)

0,5 (2 %)

3,0 (12 %)

25,6

2.3 VS-JU: TIIVISTYNYT JA
EPÄTASAINEN SAVIMAA
2.3.1 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Pelto oli alustavien havaintojen perusteella huomattavan tiivis. Aivan maan pintakerroksissa oli
kuohkeampi kerros, jonka alapuolella maa oli tiivistä ja rakenteeltaan massiivista. Pelto on tasainen
savimaa jokilaaksossa ja viljely oli ollut kevätviljamonokulttuuria öljykasvikatkoilla. Maan muokkaus pohjautui lautasmuokkaimeen ja suorakylvökoneeseen. Pellolla oli selviä painanteita, joihin

pintavedet kerääntyivät (Kuva 15). Lisäksi lohkolla
tunnistettiin joukko muitakin ongelmia (kuva 16).
Maa-analyysin perusteella pelto oli multava
hietasavi (m HtS), jonka määritetty KVK oli 38
cmol/kg, mikä viittaisi savipitoisuuden olevan noin
60 %. Pellon pH 6,9 oli korkea, mutta kalsiumia
oli savimaaksi vähän. Sen sijaan magnesiumia oli
runsaasti, mikä saattoi heikentää maan rakennetta.
Lohkolla oli lisäksi fosforin ja rikin puutetta. Myös
fosforivarastot ja fosforinkyllästysaste (fosforin
suhde rautaan ja alumiiniin) oli alhainen. Lisäksi
fosforivarannot olivat alhaisia myös pohjamaassa.
Lohkon ensisijaiseksi ongelmaksi todettiin sen
heikko rakenne ja alhainen fosforipitoisuus.

Kuva 15. Ju lohkolla kasvukunnon puutteita olivat mm painanteet, joihin kertyi vettä, tiivis rakenne ja huono vedenläpäisykyky. Kuvat: Jukka Rajala 2.12.2015.
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Kuva 16. Ju –lohkolla tunnistetut kasvukunnon puutteet.

2.3.2 HOITOTOIMENPITEET
Maan rakenteen kunnostamiseksi lohkolle suunniteltiin yhdistelmä viherlannoitusnurmea, kipsiä,
syväkuohkeutusta ja syysviljaa. Fosforipitoisuuksia ja maan biologista aktiivisuutta lisättiin kananlannalla. Lohkolla kasvoi vuonna 2015 ohraa, jolle
oli kylvetty aluskasviksi valkoapila. Keväällä 2016
lohko tasausäestettiin ja suorakylvettiin seos persianapilaa (3 kg/ha), viljaa (30 kg/ha), ruisvirnaa
(40 kg/ha) ja italianraiheinää (15 kg/ha). Käsittelemättömälle koejäsenelle kylvettiin 15 kg/ha öljyretikkaa. Kylvön jälkeen koepeltoon levitettiin 4 t/
ha kananlantaa. Nurmi niitettiin kahdesti ja toisen
niiton jälkeen peltoon levitettiin 4 t/ha kipsiä sekä
koelohkolle, että käsittelemättömäksi suunnitellulle lohkolle. Nurmi muokattiin kultivaattorilla matalaan (4 cm), lohkoille levitettiin sian lietelantaa 15 t/
ha, joka mullattiin kultivaattorilla (6 cm). Koepelto syväkuohkeutettiin (25 cm työsyvyys), tasattiin
jyrsimellä ja siihen kylvettiin syysvehnää. Vuonna
2016 myös kunnostettiin lohkon laskuaukot, jotka
olivat jääneet jokitörmän alle.
Keväällä 2017 lohkolle kylvettiin kerääjäkasviksi puna-apilaa (5 kg/ha) syysvehnän joukkoon jyrä-

yksen yhteydessä. Painanteista tuhoutunut syysvilja kylvettiin uudelleen kevätvehnällä.
Vuoden 2018 keväällä lohkon salaojien kunto
tarkistettiin ja salaojia huuhdottiin. Ojat eivät olleet
tukossa, mutta ojaväli oli harva (18 m). Tämän johdosta lohkolle tehtiin täydennysojitus, pinnanmuotoja tasattiin ja kylvettiin viherlannoitusnurmi.

2.3.3 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Hoitotoimien ensisijaisena tavoitteena oli kohentaa
maan rakennetta. Tässä tavoitteessa onnistuttiin
(kuva 17), vaikkakin vuoden 2017 havainnoissa
maan rakenne oli lohkolla edelleen heikko (Taulukko 6, kuva 18). Pintamaan hyvä rakenne ulottui kuitenkin syvemmälle ja ruokamultakerroksen
rakenne oli parempi kuin kokeen alussa (kuva 19).
Käsittelemätön koejäsen oli lähtötilaltaan jo parempi, mutta myös sen rakenteessa tapahtui jonkin
verran kohentumista. Vedenläpäisykyvystä ei saatu
luotettavia mittauksia maan voimakkaan halkeilun
vuoksi. Kuivissa oloissa vedenläpäisykyky oli suuri
veden vajotessa halkeamia pitkin.
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Kuva 17. Ju lohkolla rakenne oli huono vuonna 2016 ennen kipsiin lisäystä ja jankkurointia. Käsitelty lohko (1-vuotinen ruisvirna-italianraiheinä valtainen seoskasvusto, kipsi ja jankkurointi) vasemmalla, käsittelemätön (muokkausretikka ja kipsi) oikealla. Kuvat: Jukka Rajala
20.7.2016.

Kuva 18. Maan rakenne kehittyi hyvään suuntaan Ju1-lohkolla vuosien 2015 ja 2017
välillä, mutta keväällä tehty aluskasvin kylvö aiheutti ilmeisesti pintatiivistymän. Käsitellyn lohkon kuva vasemmalla ja käsittelemättömän lohkon kuva oikealla. Kuvat: Jukka Rajala 3.7.2017.

Kuva 19. Käsitelty lohko oli selvästi parempirakenteinen aistinvaraisesti
arvioituna ja pudotuskokeessa, vasen kuva. Käsittelemättömällä
lohkolla kylvömuokkauskerroksen alapuolinen osa oli tiivistä, oikeanpuoleinen kuva. Kuvat: Jukka Rajala 2.7.2018.

23

24

KUINKA MAAN KASVUKUNTOA KEHITETÄÄN?
TUOMAS J. MATTILA, VEERA MANKA, JUKKA RAJALA, HEIKKI AJOSENPÄÄ, JARI LUOKKAKALLIO JA MARJA TUONONEN

Taulukko 6. Muutos arvioidussa maan rakenteessa Ju 0 ja Ju 1 lohkoissa vuosien 2016 ja 2017 välillä. Pisteluvut, jotka ovat
yli 3 viittaavat selvästi heikentyneeseen rakenteeseen.
Käsittelemätön (Ju 0)
Rakennepisteet 2016

Syvyys cm

Rakennepisteet 2017

0-5

Syvyys cm

1

0-7

2

5-22

4

7-21

4

22-28

5

21-31

4

3,68

yht.

3,32

Rakennepisteet 2016

Syvyys cm

Rakennepisteet 2017

yht.
Käsitelty (Ju 1)
Syvyys cm
0-3

1

0-5

1

3-17

5

5-17

4

17-27

5

17-34

5

yht.

4,56

yht.

4,06

Lohkon kipsikäsittely aiheutti selvän nousun rikkipitoisuuksissa, jotka nousivat tasolta 9 mg/l tasolle
250 mg/l syksyllä 2016 ja laskivat lopulta tasolle 40
mg/l syksyllä 2017. Korkea pitoisuus ei kuitenkaan
haitannut syysvehnän orastumista.
Rikkipitoisuuksien lisäksi havaittiin selvä hetkellinen nousu kalsiumin pitoisuuksissa (Taulukko
7). Vuoteen 2017 mennessä tilanne oli tasaantunut
kalsiumin pitoisuuden osalta entiselleen, mutta kalsiumin osuus KVK:sta nousi 7 %, magnesiumin las-

ki 5 % ja alumiinin laski 2 %. Kipsi syrjäytti siis tehokkaasti magnesiumia ja alumiinia, minkä pitäisi
parantaa maan murustumista. Tulosten perusteella
murukestävyys laski kuitenkin 2015-2016 ja nousi
2016-2017 (Kuva 20). Murukestävyyden lasku voi
selittyä lisääntyneellä muokkauksella. Toisaalta orgaanisen aineen sekoittamisen maan pintakerroksiin voisi olettaa lisäävän murukestävyyttä, mutta
tulokset eivät tue tätä oletusta.

Taulukko 7. Kationien määrät (cmol/l) Ju koelohkolla. Lohko käsiteltiin kipsillä vuonna 2016 joitain viikkoja ennen näytteenottoa.
Ca

Mg

K

Al

Yht.

2015

18,0 (58 %)

8,3 (27 %)

0,6 (2 %)

3,9 (13 %)

30,9

2016

22,5 (62 %)

7,3 (20 %)

0,7 (2 %)

5,6 (16 %)

36,1

2017

18,0 (65 %)

6,3 (22 %)

0,5 (2 %)

3,1 (11 %)

27,8

60

Murukestävyys (%)

50
40
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Kuva 20.
Murukestävyys laski aluksi Ju-lohkoilla,
mutta nousi vuoteen 2017. (Punainen neliö = käsitelty, sininen vinoneliö = käsittelemätön, vihreä kolmio = hyväkasvuinen
verrokki.)
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Lohkon kasvukunnon kehittämisen toissijaisena
tavoitteena oli lisätä fosforin varastoja. Tulosten
perusteella kananlanta lisäsi tehokkaasti maan
vaihtuvan fosforin määrää (Kuva 21). Käsittelemättömällä koejäsenellä käytetty sian lietelanta ei riittänyt nostamaan fosforipitoisuuksia tyydyttävälle
tasolle.
Kananlanta ja viherlannoitus näyttivät myös
lisäävän maan mikrobiaktiivisuutta (Kuva 22).

25

Vaikka vuosien välillä oli voimakasta vaihtelua mikrobiaktiivisuudessa, koelohkolla tehdyt käsittelyt
nostivat aktiivisuuden selvästi yli lohkojen keskiarvon. Vaikutus oli suurimmillaan vuoden lanta- ja
nurmilisäyksen jälkeen ja tasoittui sen jälkeen.
Muutokset maan rakenteessa ja kuivatustilanteessa heijastuivat myös syysviljan kasvuun. Syysvehnä kasvoi hyvin tai kohtuullisen hyvin painanteita lukuun ottamatta (kuva 23).

Viljavuusfosfori (mg/l P)

25
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15
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5

0
2015

2016
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Kuva 21.
Vaihtuvan fosforin pitoisuudet Ju-lohkoilla: koelohkolla (neliöt) fosforipitoisuus
nousi, käsittelemättömällä ne pysyivät
ennallaan (vinoneliö) ja verrokkilohkolla
fosforipitoisuudet laskivat (kolmio). Katkoviivat kuvaavat multavilla savimailla
tyydyttävä-hyvä fosforitasojen ala- ja
ylärajoja.
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Kuva 22.
Maaperän mikrobiaktiivisuutta kuvaava
Solvita CO2 burst -lukema Ju lohkoilla:
käsitelty (neliö), käsittelemätön (vinoneliö) ja verrokki (kolmio). Katkoviiva
kuvaa OSMO tutkimuslohkoilla kunakin
vuonna keskimäärin mitattua tasoa.
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Kuva 23. Käsitellyllä Ju-lohkolla syysvehnä menestyi hyvin, mikäli pinnanmuotoilu oli kunnossa, kuva vasemmalla. Myös
käsittelemättömällä lohkolla syysvehnä kasvoi kohtuullisen hyvin painanteita lukuun ottamatta, joihin kylvettiin
keväällä kevätvehnä, kuva oikealla. Kuvat: Jukka Rajala 3.7.2017.

2.4 SK-KÄ: HAPAN JA RAVINNEKÖYHÄ
UUDISMAA
2.4.1 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Kä –koepelto on uudispelto, joka oli salaojitettu ja
raivausjyrsitty 2014. Vuonna 2015 lohkolle kylvet-

ty kaurakasvusto ei kasvanut ja viljavuusanalyysin
perusteella lohkolla oli puutetta useimmista ravinteista. Lohkolla eloperäisen aineksen määrä oli
korkea (multavuus 36-40 %), mutta rakenteeltaan
vaihteleva, lohkolla vuorottelivat turvelaikut ja pohjamaan tiivis karkea hieta. Maasta löytyi myös runsaasti hajoamatonta puuainesta. Osalla lohkoa maa
oli noin 10-12 cm hyvärakenteisen pintakerroksen
alapuolella tiivistä (Kuvat 24 ja 25).

Kuva 24.
Lohkolla maalaji ja maan rakenne olivat vaihtelevia. Ongellisimpia
olivat alueet, joissa hyvärakenteisen pintakerroksen alapuolella
oli tiivis kerros. Kuva: Jukka Rajala 3.12.2015.
Kuva 25.
Lohkolla maalaji ja maan rakenne olivat vaihtelevia. Ongellisimpia olivat alueet, joissa hyvärakenteisen pintakerroksen alapuolella oli tiivis
kerros, syvemmällä oli karkeaa kivennäismaata. Vasen
kuva: Jukka Rajala 3.12.2015.
Lohkolla maan vedenläpäisykyvyssä oli puutteita. Vesi
painui syvemmälle maahan
lähinnä halkeamia myöten.
Kuva oikealla: Jukka Rajala
12.7.2017.
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Lohkon pH oli 4,2 ja lohkolta mitattu potentiaalinen KVK 37 cmol/kg. Tämä tarkoitti sitä, että pellon potentiaali varastoida kasvinravinteita on huomattava, mutta lähtötilanteessa varasto oli täynnä
vaihtuvaa happamuutta ja toisaalta orgaanisen aineen KVK:sta oli käytettävissä vain murto-osa. Kalsiumin ja magnesiumin varastoja voitaisiin lisätä
kalkituksella. Lohkolla oli myös puutetta fosforista,
rikistä, kaliumista, kuparista ja boorista.
Lohkon hoitotoimien ensisijaisena tarkoituksena oli nostaa lohkon pH toivotulle tasolle ja päästä
samalla melko tasapainoiseen ravinnetilaan. Toissijaisena tarkoituksena oli saada lohkon rakennetta
yhtenäistettyä siten, että tuloksena olisi tasalaatuinen, viljava viljelysmaa.

2.4.2 HOITOTOIMENPITEET
Vuonna 2016 lohkolle levitettiin 5 t/ha poltettua
kalkkia ja 40 t/ha naudan kuivikelantaa. Kalkki
mullattiin 8 cm syvyyteen äkeellä ja lanta mullattiin
lautasmuokkaimella. Lohkolle kylvettiin monipuolinen viherlannoituskasviseos, jossa pääkasvina
kasvoi italian raiheinä (Kuva 26).
Vuonna 2017 lohkolle levitettiin dolomiittikalkkia 8 t/ha (SMA Mineral, Mg 10%) ja lohko kynnettiin 20 cm syvyyteen. Lohkolle levitettiin 40 t/
ha naudan kuivikelantaa, joka mullattiin äkeellä ja
lohkolle kylvettiin italianraiheinää (20 kg/ha). Kasvusto murskattiin syyskuussa ja muokattiin lautasmuokkaimella.

Kuva 26. Ensimmäisenä ja toisena tutkimusvuotena lohkolla viljeltiin italianraiheinävaltaista viherlannoitusnurmea, joka murskattiin maanparannusaineeksi. Kuva: Jukka Rajala 14.9.2016.
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Koska koelohko oli kokonaan peruskunnostettavana, sitä ei jaettu erikseen käsiteltyyn ja käsittelemättömään vaan kaikki toimenpiteet toteutettiin koko
lohkolla.

2.4.3 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Lohkon mikrobiaktiivisuus nousi selvästi vuosien
2015-2017 välillä, mikä oli odotettavaa kalkituksen,
muokkauksen ja lannoituksen johdosta (Kuva 27).
Mikrobiaktiivisuus on kytköksissä kiihtyneeseen
hajotustoimintaan, mikä pienensi lohkolle ennen
viljelyä hapettomissa oloissa kertyneiden hiiliyhdisteiden määrää. Samalla hajotustoiminnan ja multavuuden laskun voisi olettaa vapauttavan ravinteita
kasvien käyttöön ja toisaalta vaikuttavan maan hapetustilaan ja siten myös esimerkiksi mangaanin
saatavuuteen.
Lähtötilanteessa maan rakenne oli hyvin epätasainen. Eloperäiset ja hiekkaiset osiot vuorottelivat
pellolla ja maasta oli vaikea saada yhtenäistä, tasaista näytettä. Tämä on saattanut vaikuttaa siihen,
että mitattu multavuus laski jyrkästi mittausjakson
alussa (Kuva 28). Multavuus oli tasaantunut kummallakin lohkolla vuosien 2016-2017 välissä, mutta
liukoisen hiilen määrä jatkoi laskua. Vesitaloudeltaan heikohkoon metsämaahan on kertynyt pitkällä
aikavälillä liukoisia hiiliyhdisteitä, jotka hajoavat
happitilanteen ja lämpötilan noustessa, joten hiilimäärän vähentyminen oli odotettavissa.
Kalkitus ja lannoitus vaikuttivat melko vähän
lohkon fosforitilanteeseen (Kuva 29). Fosforin pitoisuus nousi tasolta 1,9 mg/l tasolle 4,7 mg/l, mikä
on edelleen selvästi alle tyydyttävän viljavuusluokan. Maassa oli runsaasti fosforia sitovaa rautaa,
alumiinia ja orgaanista ainetta, mikä hidasti liukoisen fosforin määrän kasvua. Kasville käyttökelpoista fosforia kuvaavan Haney H3A -uuton tulokset
pysyivät ennallaan tai jopa hieman laskivat vuosien
2015-2017 välillä.
Kalkituksella onnistuttiin nostamaan lohkojen
pH tyydyttävälle tasolle, mutta samalla mangaanin
saatavuus laski jyrkästi (Kuva 30). Multamaalla ei
ole välttämättä tarvetta nostaa pH:ta korkeammaksi, joten lohkon peruskalkitus saatiin tehtyä melko
maltillisella kalkituksella (13 t/ha). Kalkituksen ja
naudanlannan seurauksena Ca, Mg ja K pitoisuudet
nousivat ja näiden kationien osuus koko potentiaalisesta KVK:sta kaksinkertaistui (Taulukko 8).
Ravinnesuhteet olivat myös melko hyvät. Magnesiumin ja kaliumin pitoisuus oli vuonna 2017 hyvällä tasolla ja kalsiumin välttävällä. Potentiaalisesta
KVK:sta oli kuitenkin käytössä vasta noin kolmasosa, joten pH:n nostolla voitaisiin saada enemmän
ravinteidenvarastointikykyä käyttöön. Toisaalta samalla heikennettäisiin joidenkin hivenravinteiden
käyttökelpoisuutta.
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Kuva 27.
Maaperän mikrobiologista aktiivisuutta
kuvaava hiilidioksidintuotto kasvoi selvästi kalkituksen ja lannoituksen seurauksena Kä 1 (neliö) ja Kä 0 (vinoneliö)
lohkoilla ja nousi lievästi myös verrokkilohkolla (kolmio).

50

40
2000

35
30

1500

25
20

1000

15
10

500

Vesiliukoinen hiili (kg/ha)

Solvita CO2 burst (ppm)

250

Kuva 28.
Mitattu hehkutuskevennys (vasen akseli, yhtenäiset viivat) laski voimakkaasti
seurannan aikana koelohkolla ja käsittelemättömällä, samoin vesiliukoisen
hiilen määrä (oikea akseli, katkoviivat).
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Taulukko 8. Kationien määrät (cmol/l) Kä koelohkolla. Lohko kalkittiin poltetulla kalkilla (5 t/ha)
keväällä 2016 ja dolomiitilla (8 t/ha) keväällä 2017.
Ca

Mg

K

Al

Yht.

2015

1,3 (24 %)

0,4 (7 %)

0,2 (3 %)

3,6 (66 %)

5,5

2016

5,0 (37 %)

0,8 (6 %)

0,4 (3 %)

7,3 (54 %)

13,5

2017

5,5 (51 %)

1,9 (18 %)

0,6 (5 %)

2,8 (26 %)

10,8
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2.5 SK-LU: VÄHÄMULTAINEN KARKEA
HIETAMAA
2.5.1 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Lohko on pitkään intensiivisessä kasvinviljelyssä
ollut hietalohko. Lohkolla oli viljelty ruokateollisuusperunaa, sokerijuurikasta ja porkkanaa. Lohkon multavuus oli alhainen ja ravinnehuolto haastavaa. Lohkon kasvukuntoa oli pyritty kehittämään
broilerinlannalla, biotiitilla ja magnesiumpitoisella
kalkituksella, mutta ravinnepitoisuudet laskivat nopeasti lisäyksen jälkeen. Huolellisella lannoituksella
lohkolta saatiin edelleen hyviä satoja, mutta lohko
oli herkkä säävaihteluille. Sateisina tai kuivina
vuosina sato jäi heikoksi. Pelto oli ostettu tilalle ja
myyjän antamien tietojen mukaan pellolla ei ollut
salaojia. Lohkolla oli siirrytty kynnöstä lapiomuok-

0
2017

Mangaanin pitoisuus (mg/l)

0
2015

Kuva 29.
Fosforipitoisuuksien kasvu Kä -koelohkoilla. Lannoituksesta ja kalkituksesta
huolimatta fosforipitoisuudet nousivat
vain hieman koelohkoilla (neliö ja vinoneliö), mutta fosforipitoisuudet nousivat selvästi mesikkänurmelle kylvetyllä
verrokkilohkolla (kolmio). Katkoviivat
kuvaavat fosforin tyydyttävä-hyvä viljavuusluokkien ala- ja ylärajaa eloperäisillä mailla.

Kuva 30.
Kalkitus nosti pH:n koelohkoilla (neliö
ja vinoneliö) tyydyttävälle tasolle (pH
5,4), mutta samalla pH korjattu mangaanin pitoisuus laski alle tyydyttävän
tason (25 mg/l).

kaukseen rakenteen säästämiseksi ja tiiviiden kerrosten rikkomiseksi.
Viljavuusanalyysin perusteella lohkon maalaji
oli vähämultainen karkea hieta (multavuus 2,8-3,8
%) , jonka KVK on äärimmäisen alhainen (5 cmol/
kg). Lohkon pH oli 6,3 ja merkittävä osa kationinvaihtokapasiteetistä oli kaliumin ja natriumin kyllästämää, mikä altistaa lohkon rakenteen liettymiselle. Lohkolla oli lisäksi rikin, boorin ja mangaanin
puutetta ja maan murukestävyys oli alhainen. Fosforiluvut olivat lohkolla korkeat (32 mg/l) ja myös
fosforivarasto ja fosforikyllästysaste olivat korkeita.
Keskeisenä ongelmana lohkolla oli sen alhainen
multavuus ja kationinvaihtokapasiteetti. Kun lohko
ei kyennyt pidättämään ravinteita kasveille käyttökelpoiseen muotoon, kalkituksella ja maanparannuksella oli vaikeaa ylläpitää hyvää ravinnehuoltoa.
Alhainen multavuus myös altisti lohkon heikolle
rakenteelle. Murukestävyys oli lohkolla alhainen,
mikä näkyi esimerkiksi siinä, että vaikka pelto muo-
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kattiin kuohkeaksi keväällä, rakenne painui takaisin tiiviiksi kasvukauden edetessä (kuva 31). Pellon
pinta myös liettyi, mikä esti veden imeytymistä,
mikä johti pintavirtailuun varsinkin vakoharjuihin
mullatuilla kasveilla (Kuva 32).

Lohko oli herkkä kasvukauden olosuhteille. Vuonna 2016 lohkolla kasvoi peruna hyvin kun vettä tuli
sopivasti, mutta ei liikaa (Kuva 33).

Kuva 31.
Lu-lohkolla karkean hietamaan multavuus oli hyvin alhainen ja mururakenne heikko, jolloin maa tiivistyy helposti (Kuvat: Jukka Rajala. Kuva vasemmalla: 27.11.2015,
Kuvat oikealla: Jukka Rajala 20.7.2016.

Kuva 32.
Vesi imeytyy maahan huonosti. Veden
imeytymissyvyys on
vain noin 10 mm. Pintavirtailu on sateella
tiiviin rakenteen takia
runsasta. Kuvat: Jukka Rajala 3.7.2017.
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Kuva 33. Lu-lohkolla kasvoi vuonna 2016 peruna hyvin. Kuva: Jukka Rajala 20.7.2016.

2.5.2 HOITOTOIMENPITEET
Lohkon multavuuden nosto ei ollut yksinkertaista.
Jotta pellon KVK:n saisi nostettua tyydyttävälle
tasolle, tarvittaisiin noin 80 t/ha lisää multavuutta
(kaavio: Mattila ja Rajala, 2018). Riippuen orgaanisen aineen laadusta, tarvittaisiin noin 2-5 -kertainen määrä lisäämään kestävämpää multavuutta.
Toisaalta lohkon korkeat fosforipitoisuudet rajoittivat orgaanisen aineen lisäämistä. Ravinneköyhä
paperiteollisuuden nollakuitu olisi ollut hyvä vaihtoehto, mutta sen hajoaminen sitoo typpeä maaperästä, ja intensiivisen kasvinvuorotuksen johdosta
välivuodelle ei ollut tilaa ja typen sitoutuminen olisi
voinut aiheuttaa epätasaista kasvustoa.
Lohkolle päädyttiin suosittelemaan 80 t/ha
maanparannusainetta, joka sisältää paperitehtaan biologisen puhdistamon lietettä, ja joka on
hiili:typpi-suhteeltaan sellainen, ettei se sido maaperästä hajotessaan typpeä. Keväällä 2016 saatu erä
oli kuitenkin laadultaan epätasainen ja pahanhajuinen, joten se palautettiin toimittajalle. Perunan
istutuksen kiireellisen aikataulun johdosta uutta
maanparannusainetta ei saatu.

Lohkolle levitettiin boorilannoitetta 10 kg/ha ja
muita toimenpiteitä ei vuonna 2016 tehty. Vuonna
2017 lohkolle levitettiin 8 t/ha biohiiltä (Biolan Oy).
Vuonna 2018 lohkolta paikannettiin salaojajärjestelmä, (jota lohkolla alun perin ei pitänyt olla) ja
avattiin sen laskuaukko ja lietekaivo.

2.5.3 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Lohkon laskennallinen kationinvaihtokapasiteetti
näytti lisääntyneen, mutta sama trendi näkyi myös
käsittelemättömällä koejäsenellä ja hyväkasvuisella
verrokilla (Kuva 34). Tämä voi olla jälkivaikutusta
vuonna 2015 tehdystä kalkituksesta, mikä näkyi
koelohkolla myös Mg- ja Ca-pitoisuuksien tasaisena kasvuna (Taulukko 9). Kationien määrien perusteella laskettu KVK ei kasvanut, mutta alumiinin
määrä laski kolmasosaan. Lopulliset tulokset toimenpiteiden vaikutuksesta saadaan syksyn 2018
maanäytteiden perusteella, jolloin lohkoilta analysoidaan myös mitattu KVK.
Lohkon mikrobiaktiivisuus laski tasaisesti kokeen aikana (Kuva 35). Alun korkea mikrobiaktiivi-
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Laskennallinen KVK (cmol/l)

suus saattoi olla jäänteitä vuoden 2015 broilerinlantalannoituksesta.
Lohkon vedenläpäisykyky oli vuonna 2016 äärimmäisen alhainen 6 mm/min. Vedenläpäisy parani vuonna 2017 tasolle 15 mm/min koelohkolla ja
12 mm/min käsittelemättömällä. Ero saattoi johtua
biohiilikäsittelystä, mutta myös muokkauskoneen
säädöillä ja talven kuivuudella oli vaikutusta.

Boorilannoitus ei jostain syystä lisännyt boorin
pitoisuutta koelohkolla, mutta boorin pitoisuus
lisääntyi kauttaaltaan lohkoilla (Kuva 36). Käsittelemättömällä ja käsitellyllä lohkon osalla oli sama
boorin pitoisuus maa-analyysissä kaikkina vuosina. Lopulliset vaikutukset boorilisäyksestä saadaan
selville syksyn 2018 näytteenotossa, jossa huomioidaan myös pohjamaahan siirtynyt boori.
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Kuva 34.
Kationinvaihtokapasiteetti lisääntyi koelohkolla (neliö), mutta myös käsittelemättömällä
(vinoneliö) ja verrokilla (kolmio). Katkoviiva
kuvaa tyydyttävää kationinvaihtokapasiteettitasoa, jolla hietamaalle saadaan varastoitua
tyydyttävän viljavuustason verran kationisia
ravinteita.

Taulukko 9. Kationien määrät (cmol/l) Lu koelohkolla. Lohkolle lisättiin biohiiltä 8 t/ha keväällä 2017.
Ca

Mg

K

Al

Yht.

2015

3,0 (38 %)

0,8 (10 %)

0,6 (8 %)

3,5 (44 %)

7,8

2016

3,8 (36 %)

1,1 (10 %)

0,5 (5 %)

5,3 (50 %)

10,7

2017

5,5 (69 %)

1,1 (14 %)

0,5 (6 %)

1,0 (12 %)

8,0

Solvita CO2 burst (ppm)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017

Kuva 35. Maaperän mikrobiaktiivisuus laski
Lu koelohkolla (neliö), käsittelemättömällä
(vinoneliö) ja verrokilla (kolmio). Katkoviiva
kuvaa kaikkien tutkittujen lohkojen vuosittaista keskiarvoa.
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2.6 EP-HA: VETTÄ LÄPÄISEMÄTÖN
MULTAMAA
2.6.1 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Lohko oli rakenteeltaan haastava, pinnanmuodoiltaan epätasainen ja useimmiten liian märkä. Lohko oli ollut 2014-2015 nurmella, jolloin lohkolla oli
tehty peruskunnostuksia (täydennysojitus ja reunaojan syvennys), mutta tästä huolimatta pelto kuivui
hitaasti.
Viljavuusanalyysin perusteella lohko oli viljava
multamaa (multavuus 27 %, pH 6), jossa oli puutetta fosforista, kaliumista ja boorista. Hehkutuskevennyksen perusteella lohko oli multamaa, mutta sen orgaaninen aines vaikutti olevan heikosti
hajonnutta turvetta (Kuva 37). Tulosten perusteella
pyrittiin parantamaan pellon vedenläpäisykykyä,
muotoilemaan peltoa siten, että pintavedet eivät
keskittyisi painanteisiin sekä korjaamaan ravinnepuutteita.

2017

Kuva 36.
Boorin pitoisuus käyttäytyi samalla tavalla
kaikilla lohkon osilla (koelohko: neliö, käsittelemätön: vinoneliö, verrokki: kolmio).
Koelohkon ja käsittelemättömän arvot olivat tutkimuksissa identtiset, joten käsittelemättömän merkit ovat käsitellyn takana.
Katkoviivat kuvaavat boorin tyydyttävähyvä viljavuusluokkien ala- ja ylärajaa.

2.6.2 HOITOTOIMENPITEET
Keväällä 2016 pintaa muotoiltiin tasausäkeellä.
Tavoitteena oli myös rikkoa mahdollista kyntöanturaa auraan asennettavilla jankkuriterillä, mutta
terät eivät sopineet auraan. Kaliumin ja fosforin
lisäämiseksi lohkolle levitettiin naudan lietelantaa
(25 m3/ha, 12,5 kg/ha P, 72,5 kg/ha K) sekä 15 kg/
ha kalsium-natriumboraattia (10% B, Soilfood Oy).
Lohkolle kylvettiin ohraa ja sen lisäksi 8 kg/ha raiheinä/valkoapilaseosta.
Kesän 2016 havainnoissa todettiin pellon vedenläpäisykyvyn olevan äärimmäisen alhainen (1
mm/min) (Kuva 38). Pellosta löytyi myös vaihtelevalta syvyydeltä hajoamatonta, liuskeista turvetta,
joka ei läpäissyt vettä juuri lainkaan (Kuva 39). Pellossa oli havaittavissa myös pitkittäisiä uria, mitkä
viittasivat tiivistymään. Näissä urissa ohra kasvoi
erittäin huonosti kesäkuun runsaiden sateiden seurauksena (Kuva 40).
Keväällä 2017 koelohkolle levitettiin biotiittia
(4,7 t/ha) ja boorilannoitetta (10 kg/ha). Sekä koelohkolle että käsittelemättömälle osalle levitettiin
naudan lietelantaa (20 m3/ha) vetoletkulevittimel-

Kuva 37. Multamaaksi luokitellulla lohkolla maa läpäisi heikosti vettä. Ruokamultakerroksen alaosasta ja pohjamaan yläosasta löytyi maatumattomia kasvinjätteistä muodostuneita kerroksia, joiden vedenläpäisykyky oli hyvin heikko. Kuvat: Jukka Rajala, kuva vasemmalla 3.12.2015, kuva oikealla 22.6.2016.
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Kuva 38.		 Ha-lohkolla veden imeytyminen oli heikkoa jo hyvin vähäisen tiivistymisen jälkeen.
Hienoksi muokkaus kärjisti tilannetta. Kuva: Jukka Rajala 22.6.2016.

Kuva 39. Lohkolla vedenläpäisykyky oli huono pohjamaan yläosan voimakkaan kerroksellisuuden (kuva vasemmalla) ja pintamaan heikon veden imeytymiskyvyn
takia (kuva oikealla). Kuvat: Jukka Rajala 13.7.2017.

Kuva 40. Koelohkolla ohran kasvu oli heikkoa tiivistyneissä raiteissa. Alueella kasvukauden alkupuolisko 2016 oli varsin sateinen.
(kuva vasemmalla). Myös kauran kasvu kärsi tiivistymisestä ja vaihtelevasti lohkon eri osissa. Kasvukausi 2017 oli varsin
sateinen. (kuva oikealla). Kuvat: Jukka Rajala, kuva vasemmalla 9.8.2016, kuva oikealla 13.7.2017.
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lä. Traktoreiden rengaspainetta myös alennettiin
ja kevätkynnössä kyntöauraan lisättiin syväkuohkeutusterät. Pellolle kylvettiin kauraa ja raiheinä/
valkoapila seos (7 kg/ha).
Keväällä 2018 lohkolla tehtiin syväkuohkeutusta kyntöauran jankkuriterin kyntäen tiivistymien
rikkomiseksi ja testattiin pintajännityksen alentajaa (Bioflow, Bacrotech Oy/Biotechnica Ltd) vedenläpäisykyvyn parantamiseksi. Lohkolle kylvettiin
nurmi ilman suojaviljaa.

2.6.3 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Pellon vedenläpäisykyky parani vuodesta 2016
vuoteen 2017, mutta se oli edelleen alhaisella tasolla. Koelohkolla vedenläpäisykyky parani tasosta 1
mm/min tasoon 11 mm/min. Käsittelemättömällä
lohkolla vedenläpäisykyky heikkeni tasosta 9 mm/
min tasoon 2 mm/min. Lohkon vedenläpäisykyvyssä oli selvää vaihtelua.
Tehdyt toimenpiteet eivät riittäneet nostamaan
fosforin, kaliumin tai boorin pitoisuutta riittävälle
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tasolle (Kuvat 41, 42 ja 43). Kaliumin ja fosforin
pitoisuudet laskivat koelohkolla. Boorin pitoisuus
nousi, muttei saavuttanut hyvää tasoa.
Kationien suhteet pysyivät koelohkolla samanlaisina, mutta niiden kokonaismäärä laski mittausjakson aikana (Taulukko 10). Tämä voi liittyä eloperäisen aineen hajoamiseen tai kynnön sekoittavaan
vaikutukseen (ravinneköyhempää pohjamaata
nousee pintaan).
Koelohkon murukestävyys oli syksyn 2015
näytteissä hyvä 80 %, mutta se laski vuoden 2016 ja
2017 näytteissä tasolle 32-37 %. Sama ilmiö oli havaittavissa hyväkasvuisella verrokkilohkolla, mutta
käsittelemättömällä lohkolla murukestävyys oli
alhainen 38 % jo vuonna 2015. Murukestävyyden
lasku voi liittyä viljelykiertoon, vuonna 2015 pelto
oli kaksivuotisella nurmella, joka kynnettiin keväällä 2016 ja pelto muokattiin kevätviljoille. Muokkaus
on voinut heikentää murukestävyyttä, mutta toisaalta vuoden 2015 korkea murukestävyyslukema
voi olla myös analyysimenetelmän muutoksen tuottama virhe.
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Kuva 41. Kaliumin pitoisuudet laskivat koelohkolla (neliö), käsittelemättömällä (vinoneliö) ja verrokkilohkolla (kolmio) huolimatta naudanlannan ja biotiitin lisäyksistä.
Katkoviivat kuvaavat viljavuusluokkien tyydyttävä-hyvä ylä- ja alarajoja multamaalle.
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Kuva 42.
Naudanlanta ei riittänyt lisäämään pellon fosforipitoisuuksia koelohkolla (neliö)
tai käsittelemättömällä (vinoneliö), mutta
apilanurmi nosti fosforipitoisuuksia verrokkilohkolla (kolmio). Katkoviivat kuvaavat
viljavuusluokkien tyydyttävä-hyvä ylä- ja
alarajoja multamaalla.
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Kuva 43.
Boorin pitoisuudet nousivat koelohkolla (neliö) ja pysyivät tasaisina käsittelemättömällä (vinoneliö) ja laskivat verrokilla (kolmio, vuoden 2016 lukema
puuttuu, trendiviivaa ei voida piirtää).
Katkoviivat kuvaavat viljavuusluokkien tyydyttävä-hyvä ylä- ja alarajoja.
Alempi katkoviiva on käsittelemättömän lohkon tulosten alla.

Taulukko 10. Kationien määrät Ha koelohkolla (cmol/l), lohkolle lisättiin biotiittia 4,5 t/ha keväällä
2017.
2015

Ca

Mg

K

Al

Yht.

13,0 (58 %)

3,1 (14 %)

0,2 (1 %)

6,2 (28 %)

22,5

2016

11,0 (51 %)

2,6 (12 %)

0,1 (1 %)

7,8 (36 %)

21,6

2017

11,5 (63 %)

2,9 (16 %)

0,1 (1 %)

3,8 (21 %)

18,3

2.7 EP-PA: SYVÄTIIVISTYNYT
PERUNAPELTO
2.7.1 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Lohko oli märkyyden vaivaama tiivis ja tasainen
multava hieno hietamaa (mHHt, 4,6-5,6 % hehkutuskevennys). Pellossa oli lisäksi painanteita, jotka
estivät pintavesien valunnan pois. Syksyn 2015 tarkastelussa pelto oli nurmiviljelyn jälkeen kylvetty
rukiille (Kuva 44) ja ruokamultakerroksen rakenne
oli hyvä nurmen ja jankkuroinnin jälkeen (kuva 45),
mutta pohjamaa oli erittäin tiivis 60 cm syvyyteen
asti ja maa märkä. Lohkon märkyydessä oli selvää
vaihtelua, alimpien kohtien lohkon itälaidassa ollessa selvästi märimpiä. (Kuva 46). Pelto jaettiin
kolmeen osaan, josta pellon korkein kohta länsipäässä edusti hyväkasvuista verrokkia, keskimmäinen osio koelohkoa ja itälaita käsittelemätöntä.
Viljavuusanalyysin perusteella pelto oli pH:ltaan
korkea (pH 6,6-6,9) ja kationinvaihtokapasiteetiltaan alhainen (KVK 6-8 cmol/kg). Lohkolla oli
suuri kaliumin puute (K 38 mg/l) ja lisäksi puutetta
rikistä, boorista ja mangaanista. Fosforipitoisuudet

olivat korkeita (viljavuusfosfori 36-41 mg/l) ja myös
fosforikyllästysaste oli korkea (12-19 %). Pellolla oli
käytetty aikaisemmin ketunlantaa lannoitteena,
mikä voi selittää korkean fosforipitoisuuden.
Tulosten perusteella pyrittiin korjaamaan lohkon vesitaloutta, muotoilemaan painanteita siten,
että pintavalunta pääsee pellolta pois ja täydentämään puuttuvia ravinteita.

Kuva 44. Pa lohkolla kasvoi syksyllä 2015 ruis, jossa oli
havaittavissa kalinpuutosoireita tiivistyneissä
pyörän raiteissa. Kuva: Jukka Rajala 19.11.2015.

KUINKA MAAN KASVUKUNTOA KEHITETÄÄN?
TUOMAS J. MATTILA, VEERA MANKA, JUKKA RAJALA, HEIKKI AJOSENPÄÄ, JARI LUOKKAKALLIO JA MARJA TUONONEN

37

Kuva 45. Pa lohkolla maan rakenne oli syksyllä 2015 kohtuullisen hyvä, koska lohkolla kasvoi ruis ja esikasvina oli nurmi.
Lohko oli jankkuroitu ja kynnetty rukiille sekä kylvetty suoraan kynnökseen. Huonokasvuinen Pa0-lohko oli
kuitenkin huomattavasti märempi, kuva oikealla, kuin hyväkasvuinen PaK-lohko, kuva vasemmalla. Kuvat: Jukka Rajala 19.11.2015.

Kuva 46. Pa lohkolla ongelmana oli huono rakenne ja siitä johtuva märkyys syvälle ulottuvan tiivistymän takia. Märkään aikaan tiiviillä kohdin havaintokuoppaan kertyi
vettä, kuva vasemmalla. Hyväkuntoisella kohdalla lohkoa maa oli paljon kuivempaa ja kuoppa pysyi kuivana. Kuvat: Jukka Rajala 19.11.2015.

2.7.2 HOITOTOIMENPITEET
Keväällä 2016 lohkolle levitettiin boorilannoitetta
(10 % B) 15 kg/ha sekä kaliumsulfaattia 250 kg/ha.
Pellolla kasvoi ruista. Syksyllä 2016 lohkon salaoji-

en laskuaukot tarkistettiin ja kokoojaojan lietekaivo
tyhjennettiin ja reunaoja perattiin. Pelto tasauslanattiin keväällä 2017 pinnanmuotoilun parantamiseksi ja salaojat huuhdeltiin. Vuonna 2017 pellolla
kasvoi perunaa (Kuva 47).

Kuva 47. Heinäkuussa 2017 peruna kasvoi hyvin kaikilla koelohkoilla. Oikealla huonokasvuinen lohko (käsittelemätön) ja
vasemmalla hyväkasvuinen lohko K. Kuvat: Jukka Rajala 11.7.2017.
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2.7.3 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Boorilannoitus lisäsi boorin pitoisuutta koelohkolla
selvästi (Kuva 48). Pitoisuus kasvoi hieman myös
toisena vuonna levityksestä. Pitoisuudet nousivat
0,4 mg/l, mikä vastaa noin 0,8 kg/ha, mikä on noin
puolet lisätystä boorimäärästä (1,5 kg B/ha). Sen
sijaan kaliumsulfaattilisäyksellä ei vaikuttanut olevan vaikutusta kaliumin tai rikin määriin (Kuva 49

ja Kuva 50). Lannoituksessa lisättiin 105 kg/ha kaliumia ja 45 kg/ha rikkiä. Kaliumin pitoisuus nousi
hieman vuoteen 2016, mutta nousua tapahtui myös
käsittelemättömällä alalla. Pitoisuuden nousu vastasi noin 20 kg/ha kaliummäärää. Rikin pitoisuus
nousi hieman käsitellyllä alalla, määrä vastasi noin
3 kg/ha rikkiä. Jostain syystä rikkipitoisuus kasvoi
merkittävästi hyväkasvuisella verrokilla vuonna
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Kuva 48.
Boorilannoitus lisäsi Pa koelohkolla (neliöt) booripitoisuutta selvästi, käsittelemättömällä (vinoneliö) ja verrokilla (kolmio)
boorin pitoisuus säilyi alhaisella tasolla.
Katkoviiva kuvaa boorin tyydyttävä-hyvä
viljavuusluokkien ylä- ja alarajaa. Käsittelemättömän ja hyväkasvuisen verrokin pitoisuudet olivat samat, joten käsittelemättömän tulokset eivät näy kuvaajassa.
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Kuva 49.
Kaliumin pitoisuus maassa laski vaikka käsitellylle koejäsenelle lisättiin 2016 keväällä
kaliumsulfaattia 250 kg/ha. (Käsitelty =
neliöt, käsittelemätön = vinoneliöt, hyväkasvuinen verrokki = kolmiot. Katkoviivat
kuvaavat kaliumin tyydyttävä-hyvä viljavuusluokkien ylä- ja alarajoja hietamaalla.
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Kuva 50.
Rikin pitoisuus ei kasvanut kaliumsulfaattikäsittelystä huolimatta käsitellyllä (neliöt)
lohkolla. Rikin pitoisuus laski hieman käsittelemättömällä lohkolla (vinoneliöt) ja selittämättömästä syystä kasvoi huomattavasti
hyväkasvuisella verrokilla (kolmiot).
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(Kuva 51). Vuoden 2017 perunasatoa lannoitettiin
28 kg/ha fosforia (Ecolan Agra, arvioitu poistuma
40 t/ha sadolla 20 kg P/ha), mutta korkeimmat
pitoisuudet mitattiin vuonna 2016. Maassa oli lähtötilanteessa runsaasti varastofosforia sekä korkea
fosforikyllästysaste (Mattila ja Rajala, 2017). Fosforipitoisuuksien nousu voi olla myös seurausta
vuoden 2014-2015 säilörehunurmen jälkivaikutuksesta.
Maan biologinen aktiivisuus nousi vuoteen
2016, mutta laski vuoteen 2017 (Kuva 52). Aktiivisuus seurasi hyvin kaikilla lohkoilla havaittua
trendiä, jossa vuoden 2016 tulokset olivat selvästi
korkeampia kuin vuosien 2015 ja 2017. Pa-lohkoilla
vuoden 2015 nurmi esikasvina ja vuoden 2016 ru-

2017. Eräs selitys saattaisi olla pellon tasauksen
pintaan kaapima pohjamaa, mutta vuoden 2015
mittauksissa myöskään pohjamaassa ei ollut merkittäviä määriä rikkiä.
Kaliumlisäyksellä ei vaikutettu pellon kationisuhteisiin (Taulukko 11). Jostain syystä vuoden
2016 näytteissä alumiinia oli runsaasti, mikä vaikuttaa tulosten tulkintaan. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että lohkon kationinvaihtokapasiteetti
laski vuodesta 2015 vuoteen 2017. Tämä voi johtua
pellon lanauksesta, mikä siirsi maata ja ohensi paikoin ruokamultakerroksen paksuutta, jolloin näytteenottoon tuli vähämultaisempaa pohjamaata.
Lohkolla oli lähtötilanteessa runsaasti fosforia
ja fosforin pitoisuus jopa nousi seurannan aikana

Taulukko 11. Kationien määrät Pa koelohkolla (cmol/l), lohkoa tasattiin lanalla vuonna 2017, mikä
on voinut ohentaa ruokamultakerroksen paksuutta ja alentaa ravinnepitoisuuksia.
Ca
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K

Al

Yht.

2015

6,0 (56 %)

1,4 (13 %)

0,1 (1 %)

3,1 (29 %)

10,6
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6,5 (49 %)

1,6 (12 %)

0,1 (1 %)

5,0 (38 %)

13,2

2017

4,7 (64 %)
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1,6 (22 %)
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Kuva 51.
Pa lohkoilla fosforipitoisuus oli korkea ja
nousi seurannan aikana. (Käsitelty = neliöt,
käsittelemätön = vinoneliöt, hyväkasvuinen
verrokki = kolmiot. Katkoviivat kuvaavat
fosforin tyydyttävä-hyvä viljavuusluokkien
ylä- ja alarajoja multavalla hietamaalla.
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Kuva 52.
Maan biologista aktiivisuutta kuvaava hiilidioksidin tuotto 24 tunnin aikana nousi vuoteen 2016, mutta laski vuoteen 2017. (Käsitelty = neliöt, käsittelemätön = vinoneliöt,
hyväkasvuinen verrokki = kolmiot. Katkoviiva kuvaa keskimääräistä vuosittaista tasoa
kaikilla koelohkoilla.)

40

KUINKA MAAN KASVUKUNTOA KEHITETÄÄN?
TUOMAS J. MATTILA, VEERA MANKA, JUKKA RAJALA, HEIKKI AJOSENPÄÄ, JARI LUOKKAKALLIO JA MARJA TUONONEN

kiille annettu lantalannoitus lisäsivät todennäköisesti mikrobiaktiivisuutta, mutta nousu oli suurin
hyväkasvuisimmalla osalla, joka oli myös lohkon
kuivatustilaltaan ja rakenteeltaan paras osa.
Murukestävyys laski lohkoilla selvästi. Vuonna
2015 murukestävyys oli 45-60 %, vuonna 2016 se
oli 28-31 % ja vuonna 2017 28-36 %. Korkea murukestävyys seurannan alussa voisi olla nurmiviljelyn
ja lantalisäyksen seurausta. Muokkauksen johdosta
murukestävyys laskee ja viljelykasvien heikompi
juuristo ei luo uusia kestäviä muruja.
Pellon tasaus ja salaojien huolto vähensi märkyyttä lohkon alaosassa selvästi. Vuonna 2017
perunannostossa aiemmin märin kohta oli nyt

paremmin kantavaa. Pellon kuivatustilaa saatiin
parannettua, mutta maan rakenteen hoito on haastavaa perunanviljelyn raskaiden koneiden ja suuren
muokkausintensiteetin johdosta. Huonoin alue
hukkui märkyyteen ja perunan kasvu loppui jo elokuussa (Kuva 53). Kuivemmalla alueella rakenne oli
parempaa (Kuva 54). Viljelijän satoarviot perunasta
olivat 10 t/ha käsittelemättömällä, 20 t/ha käsitellyllä ja 40 t/ha hyväkasvuisella verrokilla. Ravinteiden osalta boorilannoitus toimi tehokkaasti, mutta
kalium- ja rikkilannoitus ei lisännyt kummankaan
pitoisuuksia. Lohkon korkea fosforipitoisuus ei
myöskään laskenut seurannan aikana.

Kuva 53. Huonokasvuisella 0-lohkolla perunan kasvu päättyi jo elokuun puolivälissä (kuva oikealla) maan riittämättömän
vedenläpäisykyvyn takia, hyväkasvuisella K-lohkolla kasvu jatkui syyskuun loppupuolelle, koska lohko ei kärsinyt märkyydestä. Kasvukauden 2017 jälkipuolisko oli alueella sateinen. Kuvat: Jukka Rajala 19.9.2017.

Kuva 54. Huonokasvuisella 0-lohkolla maan rakenne oli huono (kuva oikealla), hyväkasvuisella K-lohkolla
maan rakenne säilyi hyvänä huolimatta sateisesta kasvukaudesta. Kuvat: Jukka Rajala 11.7.2017.
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2.8 EP-SA: MÄRKÄ JA HEIKKORAKENTEINEN HIETAINEN HIESU
2.8.1 KASVUKUNNON MÄÄRITTÄMINEN
JA KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TUNNISTAMINEN
Syksyn 2015 tarkastelussa lohko oli märkä ja sen rakenne oli kaksikerroksinen. Pinnassa oli hyvin murustunut ja olkipeitteinen kerros, jonka alapuolella
maa oli tiivistä, kerrostunutta ja huokosia oli vähän.
Märkään aikaan vettä jää ruokamultakerroksen
alaosaan liian pitkäksi aikaa (Kuvat 55 ja 56). Maan
pintakerroksissa oli kuitenkin huomattavan paljon
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lieroja. Lohkoa oli käsitelty pitkään kevennetyllä
muokkauksella (lautasmuokkain ja suorakylvö) ja
lohkolla oli käytetty kananlantaa.
Lohkon erityispiirteenä oli se, että lohko sijaitsi
patopenkereen takana ja pellon pinta oli alempana
kuin viereisen joen pinta. Pelto pidettiin kuivana
pumppaamalla.
Viljavuusanalyysin perusteella lohko oli hietainen hiesu, jonka multavuus vaihteli lohkon osien
välillä multavan ja erittäin runsasmultaisen välillä
(5,4 - 12,8 %). Määritetty maalaji tosin vaihtui vuosien välillä toistuvasti ensin hiuesavesta hiesuksi ja
lopulta hienoksi hiedaksi. Pellon kationinvaihtokapasiteetti vastasi multavuutta vaihdellen välillä 14-

Kuva 55. Maan pintakerros on hyvin murustunutta ja hyvärakenteista, mutta sen alapuolella liian tiivistä sekä runsasmultaisemmalla ja hietaisemmalla (kuva vasemmalla) sekä hiesuisemmalla kohdin (kuva oikealla) lohkoa.
Kuvat: Jukka Rajala 21.6.2016.

Kuva 56.		 Vettä valuu märkään aikaan ruokamultakerroksen alaosasta kuoppaan, koska maan rakenne on huono ja vedenläpäisykyky on riittämätön. Kuva vasemmalla: Jukka Rajala 26.4.2016. Vuonna 2016 lohkolla kasvoi ohra. Kuva oikealla: Jukka Rajala 21.6.2016.
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36 cmol/kg. Lohkon pH oli maalajiin nähden korkea (pH 6,9-7,1), magnesiumia oli runsaasti (20-21
% KVK:sta), fosforia oli runsaasti, mutta mangaanista ja rikistä oli puutetta.
Kasvukunnon korjaamisen tavoitteiksi asetettiin maan rakenteen korjaaminen, mururakenteen
kehittäminen, ravinnetilan tasapainottaminen ja
hyvän kuivatuksen varmistaminen.

2.8.2 HOITOTOIMENPITEET
Maan rakennetta lähdettiin kehittämään rikkomalla ensin maan pintakerroksiin muodostuneet
tiivistymät kultivaattorilla. Pelto muokattiin kultivaattorilla noin 15 cm syvyyteen keväällä 2016 ja
lohkolle kylvettiin ohraa ja nurmen siemen. Pellon
pH:n laskemiseksi ja rikin puutteen korjaamiseksi
koelohkolla lannoitus tehtiin ammoniumsulfaatilla.
Lisäksi koelohkolle levitettiin 20 kg/ha boorilannoitetta (10 % B, Soilfood Oy).
Pellolla oli käytetty lannoituksessa kananlantaa,
joka sisältää runsaasti kalsiumia ja muita kationeja,

minkä oletettiin nostavan maan pH:ta (Harmsen,
Loman, ja Neeteson 1990) ammoniumsulfaattia.
Rakenteen kehittämistä jatkettiin vuonna 2017
biologis-mekaanisella kuohkeutuksella, jossa maan
tiivistymät rikottiin mekaanisesti syväkuohkeutuksella nurmipeitteisellä lohkolla ja nurmen juuriston
annettiin vakiinnuttaa kuohkeutettu rakenne (Kuva
57). Tätä varten lohkolle kylvettiin vuoden 2016 ohran alle apilapitoinen nurmen siemen. Nurmesta
korjattiin vuonna 2017 säilörehusato ja lohko syväkuohkeutettiin 35-40 cm syvyyteen Kverneland
-jankkurilla. Jankkurissa ei ollut perässä jyrää ja
jankkurin kuohkeutustehoa tehostettiin kiinnittämällä siihen 25 cm leveät siipiterät. Jankkuri kuohkeutti maaprofiilin vain osittain (Kuva 58), mutta
kuohkeutetuissa osissa rakenne oli selvästi parempi
kuin käsittelemättömissä (Kuva 59).
Elokuussa 2017 pellon reunaojat perattiin, pelto tasauslanattiin ja siihen levitettiin 4 t/ha kipsiä,
minkä jälkeen lohkolle kylvettiin ruista.

Kuva 57.
Sa-lohkolla kasvoi vuonna 2017 apilapitoinen
säilörehunurmi. Säilörehun sadonkorjuun jälkeen
lohko jankkuroitiin. Kuva: Jukka Rajala 11.7.2017.

Kuva 58.
Jankkurin jalkojen välinen kannas erottuu kuohkeutetuista kohdista selvästi 20 cm alapuolella.
Kuva: Jukka Rajala 11.7.2017.
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Kuva 59. Jankkurointi kuohkeutti maan hyvin, vasen kuva. Jankkuroimaton maa oli edelleen huomattavan tiivistä, oikea
kuva. Kuvat: Jukka Rajala 11.7.2017.

2.8.3 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET
Ammoniumsulfaattikäsittely ei alentanut lohkon
pH:ta merkittävästi (kuva 60). Toisaalta käsittelemättömän lohkon pH kohosi, joten voi olla, että
ammoniumsulfaatti hidasti pH:n kohoamista.
Vuonna 2017 tehty kipsikäsittely sen sijaan vaikut-
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ti alentavan pH:ta, muttei vaikuttanut mangaanin
pitoisuuksiin.
Ammoniumsulfaattikäsittelyllä saatiin lisättyä
viljavuusanalyysin rikkipitoisuuksia (Kuva 61). Kipsikäsittely vuonna 2017 nosti kuitenkin pitoisuuksia
vielä enemmän.

0
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Kuva 60.
Ammoniumsulfaattikäsittely ei alentanut
käsitellyn lohkon pH:ta (neliöt), mutta toisaalta pH ei kohonnut, kuten käsittelemättömällä lohkolla (vinoneliöt). Mangaanin pH
korjatuissa pitoisuuksissa (katkoviivat) ei
tapahtunut selvää muutosta.
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Kuva 61.
Ammoniumsulfaattikäsittely vuonna 2016
lisäsi maan rikkipitoisuutta käsitellyllä Sa 1
lohkolla (neliöt), kipsikäsittely vuonna 2017
lisäsi rikkipitoisuutta selvästi käsitellyllä
lohkolla ja verrokilla (kolmiot), mutta myös
käsittelemättömällä (vinoneliöt). Katkoviivat kuvaavat rikin tyydyttävä-hyvä viljavuusluokan ylä- ja alarajaa.
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Vuoden 2017 syksyyn mennessä kipsikäsittelyllä
ei ollut vaikutuksia pellon kationimääriin (Taulukko 12). Kationipitoisuudet nousivat vuoteen 2016,
mutta noin puolet muutoksesta johtui mitatun
alumiinin pitoisuuden noususta. Sama nousu havaittiin kaikissa näytteissä, mikä voi johtua näytteenoton tai analyysin virheestä. Myös Ca ja Mg
pitoisuudet nousivat vuoteen 2015 verrattuna.
Boorilannoitus lisäsi selvästi booripitoisuutta
käsitellyllä lohkolla (kuva 62). Vaikutus oli näkyvissä vielä toisena vuotena levityksen jälkeen. Käsittelemättömillä lohkoilla booripitoisuudet vaikuttivat
laskevan hitaasti, mutta lopulliset tulokset varmistuvat syksyn 2018 näytteissä.
Maan biologinen aktiivisuus laski seurannan
aikana (kuva 63), paitsi hyväkasvuisella verrokilla,
jossa se nousi. Lohkon käsitellyllä ja käsittelemättömällä osalla biologinen aktiivisuus oli jo lähtötilanteessa huomattavan korkealla tasolla, mikä voi
johtua aiempien vuosien orgaanisesta lannoituksesta. Vuoden 2017 apilapitoisessa nurmessa apilapitoisuus oli hyvin alhainen, mikä voi osin selittää
sen, ettei nurmen maahanmuokkaus lisännyt biologista aktiivisuutta. Hyväkasvuisella verrokkilohkolla mikrobiaktiivisuuden nousu voi viitata maahan
kertyneisiin hajoamattomiin hiiliyhdisteisiin (turve, kasvintähteet), jonka hajoaminen kiihtyi rakenteen ja happitilanteen paranemisen myötä.

Maan rakenne koheni selvästi kuohkeutuksen ja
nurmiviljelyn seurauksena. Vuonna 2016 lohkolla
oli 15 cm kohtalaisen hyvärakenteista maata, jonka alapuolella oli 14 cm tiivistä, heikkorakenteista
maata. Vuonna 2017 pinnassa oli 10 cm erinomaisen muruista maata, jonka alapuolella oli runsaasti
juuria sisältävä, mutta hieman kokkareinen 12 cm
kerros ja syvemmällä 8 cm kerros hyvin murustunutta maata (Kuva 64). Vuonna 2017 tehty tarkastelu oli melko pian kuohkeutuksen jälkeen, lopulliset tulokset kuohkeutuksen pysyvyydestä selviävät
vasta vuoden 2018 lopputarkasteluissa.
Lähtötilanteessa lohkojen ruokamultakerroksen murukestävyys oli hyvä (67-88 %) ja se laski tasolle 43-47 % vuonna 2016 ja tasolle 31-33 % vuonna 2017. Pitkään suorakylvössä olleella lohkolla
kehitys oli odotettavissa muokkauksen lisäännyttyä.
Lievänä yllätyksenä nurmiviljely ja kipsikäsittely
eivät riittäneet kompensoimaan murukestävyyden
alentumaa. Myös lierojen määrä väheni kokeen aikana tasosta 60 kpl/m2 (1,25 lieroa lapiossa) tasoon
36 kpl/m2 (0,75 lieroa lapiossa).
Yhteenvetona pellon ravinnetilaa saatiin korjattua rikin ja boorin osalta, mutta pH jäi korkealle
tasolle ja mangaanin saatavuutta ei saatu parannettua. Runsaammalla ja syvemmälle ulottuvalla muokkauksella parannettiin maan rakennetta,
mutta voi olla, että lierojen määrä väheni ja maan
murukestävyys heikkenivät maan pintakerroksessa.

Taulukko 12. Kationien määrät Sa -koelohkolla (cmol/l).
Ca

Mg

K

Al

Yht.

2015

10,0 (66 %)

2,7 (18 %)

0,4 (3 %)

2,0 (13 %)

15,1

2016

12,0 (59 %)

3,5 (17 %)

0,5 (3 %)

4,3 (21 %)

20,4

2017

10,5 (70 %)

2,6 (17 %)

0,4 (3 %)

1,6 (11 %)

15,1
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Kuva 62.
Booripitoisuudet Sa -lohkoilla. Koelohkolla
(neliö) booripitoisuus nousi selvästi, käsittelemättömällä (vinoneliö) ja hyväkasvuisella
verrokilla (kolmio) pitoisuudet laskivat vuoden 2017 näytteissä. Katkoviivat kuvaavat
boorin tyydyttävä-hyvä viljavuusluokkien
ylä- ja alarajoja ei-savimaille.

KUINKA MAAN KASVUKUNTOA KEHITETÄÄN? 45
TUOMAS J. MATTILA, VEERA MANKA, JUKKA RAJALA, HEIKKI AJOSENPÄÄ, JARI LUOKKAKALLIO JA MARJA TUONONEN

Solvita CO2 burst (ppm)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017

Kuva 63.
Maan biologista aktiivisuutta kuvaava 24
tunnin hiilidioksidintuotto laski käsitellyllä
(neliö) ja käsittelemättömällä (vinoneliö)
koejäsenellä, mutta kasvoi hyväkasvuisella
verrokilla (kolmio). Katkoviiva kuvaa keskimääräistä hiilidioksidintuottoa tutkituilla
pelloilla eri vuosina.

Kuva 64. Vasemmanpuoleinen kuva on Sa 1 –lohkolta, joka on jankkuroitu. Rakenne on hyvä. Pudotuskokeessa maa
murustuu lähes kokonaan. Oikeanpuoleinen kuva on jankkuroimaton ja rakenne on tiivis. Kuvat: Jukka Rajala
12.7.2017.

46

KUINKA MAAN KASVUKUNTOA KEHITETÄÄN?
TUOMAS J. MATTILA, VEERA MANKA, JUKKA RAJALA, HEIKKI AJOSENPÄÄ, JARI LUOKKAKALLIO JA MARJA TUONONEN

3 TUTKITTUJEN TOIMENPITEIDEN
VAIKUTUKSET
OSMO-hankkeen aikana kokeiltiin 15 erilaista toimenpidettä maan kasvukunnon kehittämiseen
(Taulukko 13). Toimenpiteiden yhdistelmät räätälöitiin kullekin lohkolle lohkojen ominaisuuksien
ja niillä tunnistettujen kasvukunnon puutteiden
perusteella. Toimenpiteitä ei myöskään toteutettu yksittäin, vaan lohkokohtaisina ryhminä, joissa
esimerkiksi pyrittiin vähentämään ylimääräistä
magnesiumia kipsillä, poistettiin tiivistymiä jankkuroinnilla, stabiloitiin rakennetta nurmella ja korjattiin boorin puutetta lannoituksella. Ennen toimenpiteitä oletettiin niiden vaikuttavan suotuisasti
maan kasvukuntoon ja seurannan avulla varmistettiin, mikä vaikutus oli sekä mitä muita vaikutuksia
toimenpiteillä oli.
Seuraavassa käydään läpi yleiset johtopäätökset
testattujen toimenpiteiden vaikutuksista. Tarkastelua varten toimenpiteet on luokiteltu viiteen pää-

ryhmään: biologis-mekaaninen kuohkeutus, kipsi
ja kalkitus, biohiili ja lanta, lannoitus sekä ojitus.

3.1 BIOLOGIS-MEKAANINEN
KUOHKEUTUS
Maan rakennetta kehitettiin biologis-mekaanisella
kuohkeutuksella kolmella eri tavalla: jankkuroimalla nurmeen, jankkuroimalla sänkeen ja yhdistämällä kuohkeutus kyntöön. Hy, Ju ja Sa lohkoilla
syväkuohkeutus yhdistettiin nurmikasvustoon, jonka annettiin stabiloida kuohkeutettu maan rakenne ennen syysviljan kylvöä. Tulosten perusteella
toimenpiteellä saatiin kehitettyä maan rakennetta
selvästi (Kuva 65). Hy 1 lohkolla rakenne kehittyi
hyvin, mutta heikkeni uudelleen vuoteen 2018 to-

Taulukko 13. OSMO -hankkeen aikana testatut toimenpiteet ja niiden oletetut vaikutukset
Tyyppi
Kemiallinen

Fysikaalinen

Biologinen

Toimenpiteet

Lohkot

Oletetut vaikutukset

Ammoniumsulfaatti

Sa

Alempi pH, korkeampi Mn ja S

Mangaanipeittaus

Sa, Hy

Mn saatavuus

Lannoiteboraatti

Ju, Hy, He, Lu, Pa, Ha, Sa

B pitoisuus maassa

Kaliumsulfaatti

Pa, Ha

K ja S lannoitus

Biotiitti

Ha

K ja Mg lannoitus

Kipsi

Sa, Hy, Ju, He

Ca lisä, Mg poisto, rikkilannoitus,
rakenteen paraneminen

Kalkitus

Kä

pH nousu, P nousu, murukestävyys

Laskuaukkojen paikannus ja
huolto

Ju, Lu, Pa, He

Kuivatustila parempi,
Rakenne parempi

Syväkuohkeutus ja juuristovaikutus

Hy, Ju, He, Ha, Sa

Rakenne parempi

Sekoittava muokkaus

Hy, Ju, Sa, Kä

Pintatiivistymien poisto

Pinnanmuotoilu laserohjatulla
lanalla

Pa, Sa

Vesitalouden korjaus, vettymisen
ehkäisy

Salaojien huuhtelu

Hy, Ju, He, Pa

Kuivatustila paremmaksi

Naudan- tai kananlanta

Kä, Ha, Ju

Org. typen lisä, mikrobiaktiivisuus, P, K

Biohiili

Lu

Kationinvaihtokapasiteetin lisä, K
lisä, murukestävyys

Monilajinen viherlannoitus

Hy, Ju, He, Sa

Murukestävyys ja maan rakenne
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Visuaalinen arvio maan rakenteesta
(VESS)

Visuaalinen arvio maan rakenteesta
(VESS)

dennäköisesti johtuen erittäin märistä olosuhteista
syksyllä 2017.
Yhdellä tilalla (He) syväkuohkeutus tehtiin
syksyllä 2017 kasvustoon, jonka annettiin kasvaa
kevääseen. Toisella tilalla (Ha) syväkuohkeutus yhdistettiin kyntöön keväällä 2017. Kummassakaan
tapauksessa maan rakenne ei kohentunut merkittävästi (Kuva 66). Poikkeuksena tästä oli kipsikäsitelty He 0 lohko, jossa maan rakenne koheni selvästi
vuosien 2017 ja 2018 välillä.
Kokonaisrakenteen kannalta oleellinen kysymys on, kuinka syvä kerros ruokamultakerroksesta on sellaista, että se ei rajoita juuriston kasvua.
Syväkuohkeutuksella saatiin selvästi syvennettyä
hyvärakenteisen ruokamultakerroksen paksuutta
useimmilla lohkoilla (Taulukko 14). Hy lohkoilla
kuohkeutettu rakenne tiivistyi osittain uudelleen,
mutta rakenne ei ollut yhtä tiivis kuin kuohkeuttamattomalla koejäsenellä. Ju-lohkoilla nurmen
kuohkeutus johti hyvään rakenteeseen, joka tiivistyi
kuitenkin uudelleen märkänä keväällä 2016, kun
syysvehnään kylvettiin kerääjäkasvi viljan takapyöräkoneella oraan jyräyksen yhteydessä. Syysviljan
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jälkeen rakenne oli kuitenkin hyvä 16 cm paksuuteen, mikä oli merkittävä parannus lähtötilanteeseen (3 cm vuonna 2016). He 0 lohkolla syksyllä
tehty kuohkeutus paransi maan rakennetta ja syvensi hyvän muruisen maakerroksen paksuutta. Ha
lohkolla kyntöauran jankkoterin tehty kuohkeutus
paransi pohjamaan rakennetta väliaikaisesti, mutta rakenne tiivistyi uudelleen. Lohkolla on syvemmällä oleva huopamainen turvekerrostuma, jota ei
saatu kuohkeutusterillä rikottua, joten pelto vettyi
uudelleen. Tulokset vastasivat aiempia tutkimustuloksia, kuohkeutettu maa on herkkä tiivistymään
uudelleen, etenkin jos kuohkeutusta ei yhdistetä syväjuurisiin kasveihin tai muihin rakennetta vakauttaviin toimenpiteisiin (Schneider ym. 2017).
Tulokset ovat samansuuntaisia tutkimuskatsausten suositusten kanssa. Tiivistyneen pellon syväkuohkeutus parantaa maan rakennetta ja juurten
kasvuedellytyksiä, mutta pelto on altis uudelleentiivistymiselle (Hamza ja Anderson 2005). Kuohkeutus pitäisikin yhdistää rakenteen stabilointiin,
esimerkiksi kipsillä ja orgaanisella aineella (Hamza
ja Anderson 2005; Schneider ym. 2017). On huo-
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Kuva 65.
Biologis-mekaaninen kuohkeutus kehitti maan rakennetta selvästi koelohkoilla,
joissa syväkuohkeutus oli yhdistetty nurmikasvustoon (katkoviivat käsittelemättömiä verrokkilohkoja). Mitä suurempi VESS
pisteytys, sitä huonompi maan rakenne.
Rakennepisteet yli 3 viittaavat huonoon
rakenteeseen.
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Kuva 66.
Lohkoilla, joissa syväkuohkeutus tehtiin
myöhään syksyllä 2017 (He) tai yhdistettiin
kevätkyntöön (Ha) rakenne ei kehittynyt
merkittävästi parempaan suuntaan. VESSarvot, jotka ovat yli 3 viittaavat heikkoon
maan rakenteeseen.
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Taulukko 14. Hyvärakenteisen maakerroksen paksuus syväkuohkeutetuilla lohkoilla.
2016

2017

2018

Hy

Nurmen kuohkeutus 2016

6

>35

22

Sa

Nurmen kuohkeutus 2017

15

>35

>35

Ju

Nurmen kuohkeutus 2016

3

5

16

He

Syyskuohkeutus 2017

7

9

26

Ha

Kevätkyntö jankkoterin 2017

28

>35

23

mattavaa, että tässä hankkeessa tutkitut syväkuohkeutukset toteutettiin tavalla, joka lisää kokeilun
onnistumismahdollisuuksia (Schneider ym. 2017):
kuohkeutus perustui todettuun tiiviiseen kerrokseen, peltoa kuivatettiin nurmikasvillisuudella
ennen kuohkeutusta ja rakenne pyrittiin vakauttamaan kuohkeutuksen jälkeen.

3.2 KIPSI JA KALKITUS
Kipsiä käytettiin neljällä koelohkolla (Hy, Ju, He,
Sa), joissa oli lähtötilaisesti liikaa magnesiumia
suhteessa maan kationinvaihtokapasiteettiin. Tavoitteena oli syrjäyttää magnesiumia maan kationinvaihtopaikoilta kipsin kalsiumilla ja lisätä magnesiumin huuhtoutumista sulfaatilla. Kalsiumin
määrän nousun ajateltiin parantavan maan murukestävyyttä ja murustumista.
He lohkolla kipsi lisäsi kalsiumin ja vähensi
magnesiumin määrää. Lähtötilanteessa magnesiumia oli 860 mg/l (30 % KVK:sta) ja vuoden
2017 lopussa 770 mg/l (25 % KVK:sta). Samalla
kalsiumin määrä nousi ja alumiinin määrä laski.
Kaliumin pitoisuus laski tasosta 200 mg/l tasoon
170 mg/l, mutta se saatiin nostettua kaliumsulfaattilannoituksella takaisin hyvälle tasolle (210 mg/l).
Mitattujen kationien kokonaismäärä pysyi suunnilleen samana. Kipsilisäys laski myös pH:ta tasosta 7,0 tasoon 6,5, mutta pH palautui vuoden 2017
lopussa tasolle 6,7. Aistinvaraisesti lohkon maan
rakenne parani ja pintakerroksen muruisuus koheni. Mitattu murukestävyys ei kuitenkaan parantunut merkittävästi. Vedenläpäisykyvyssä oli selvää
vaihtelua vuosien välillä, mutta vedenläpäisykyky
vaikutti parantuneen kipsikäsittelyn seurauksena.
Jälkikäteen ajateltuna kipsin käyttömäärä ei ollut
riittävä, sillä magnesiumin pitoisuus oli edelleen rakenteen kannalta korkea.
Hy lohkolla magnesiumin pitoisuus nousi kipsikäsittelystä huolimatta vuoden 2015 tasosta 640

mg/l (23 %) vuoden 2017 tasoon 780 mg/l (24 %).
Kaliumin tai muiden kationien määrässä ei ollut
selvää muutosta. Hy-lohkolla myös pohjamaassa oli
runsaasti magnesiumia ja kaliumia, joten on mahdollista, että kohonneet pitoisuudet liittyvät parantuneeseen rakenteeseen ja ravinteiden siirtymiseen
pintaan syväkuohkeutuksen seurauksena. Lohkolla
2016 kasvanut ruisvirna sisälsi 2,1 g/kg ka magnesiumia, eli 6 t ka/ha sadolla se sisälsi noin 12 kg/ha
magnesiumia, mikä vastaa noin 6 mg/l pitoisuuden
kohoamista. Kipsikäsittely ei parantanut murukestävyyttä Soil health tool –menetelmän liettämistestillä mitattuna.
Ju lohkolla magnesiumin määrä laski merkittävästi kipsikäsittelyn jälkeen tasosta 1000 mg/l (29
% KVK:sta) tasoon 750 mg/l (23 %). Kipsikäsittelyn
jälkeen pH laski tasosta 6,9 tasoon 6,3 ja palautui
tasoon 6,8. Lohkolla käytettiin 4 t/ha kananlantaa, mutta siitä huolimatta kaliumin pitoisuus laski
tasosta 250 mg/l tasoon 210 mg/l. Kipsikäsittely
vähensi Mg ja ja K määrää maassa, mikä viittaa lisääntyneeseen huuhtoutumiseen, mikä on todettu
muissakin kipsitutkimuksissa (Uusitalo ym. 2012;
Shainberg ym. 1989).
Sa lohkolla kipsilevitys tehtiin syksyllä 2017,
magnesiumin pitoisuus laski vuoden 2016 tasosta
(420 mg/l maata, osuus 21 % kationeista) tasoon
310 mg/l (18 %). Samalla kaliumin pitoisuus laski
tasosta 210 mg/l tasolle 160 mg/l. Kipsi ei vaikuttanut kationien kokonaismääriin, mutta lisäsi kalsiumin osuutta ja vähensi kaliumin ja magnesiumin
osuuksia.
Kipsikäsittelyn vaikutusta vesiliukoiseen fosforiin ei saatu määritettyä, sillä liukoisen fosforin
pitoisuus Spurway -analyysissä oli kaikilla kipsikäsitellyillä lohkoilla jo alun perin alle määritysrajan
(5 mg/l). Viljavuusanalyysin määrittämä fosfori
ei vähentynyt He eikä Hy lohkoilla, lisääntyi lähes
kaksinkertaiseksi Ju lohkolla kananlantalisäyksen
johdosta ja laski merkittävästi Sa lohkolla (41 mg/l
tasolle 26 mg/l). Heikolla sitruuna-, oksaali- ja
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Solvita hiilidioksidin tuotto 24 h aikana (ppm)

Fosforin pitoisuus H3A-uutolla (pH 4,4) (ppm)

omenahappouutolla (H3A-uuttoneste) kipsilisäyksellä havaittiin vaikutuksia fosforipitoisuuksiin
(Kuva 67). He ja Ju lohkoilla fosforin määrä väheni
heti kipsikäsittelyn jälkeen, mutta nousi uudelleen.
Hy lohkoilla fosforin määrä laski sekä käsitellyillä
että käsittelemättömillä lohkoilla. Sa 1 ja K-lohkoilla fosfori laski selvemmin lohkolla, jossa lähtötilanne oli korkeampi.
Kipsikäsittely aiheutti väliaikaisesti merkittävän
rikkipitoisuuden nousun maahan (83-250 mg/l,
kun rikin korkea viljavuusluokka alkaa 50 mg/l).
Kipsilisäys oli havaittavissa seuraavana keväänä ravinnetila-analyysin kohonneena johtolukuna, mutta johtoluku oli tavoiteltujen raja-arvojen puitteissa

(korkein mitattu arvo 0,15 mS/cm, haitallinen taso
noin 7-10 mS/cm (Smith ja Doran 1996)). Kipsikäsittelystä ei havaittu olevan haittaa syysviljan tai
nurmen orastumiselle, vaikka levitys tehtiin joitain
viikkoja ennen kylvöä. Kipsikäsittelyllä ei vaikuttanut olevan haitallista vaikutusta maan mikrobiaktiivisuuteen (kuva 68).
Maan rakenne parani aistinvaraisesti kaikilla
kipsikäsitellyillä lohkoilla. Merkittävin parannus
saatiin aikaan Ju 1 ja Hy 1 lohkoilla, joissa kipsikäsittelyyn yhdistettiin palkokasvipitoisen nurmen
syväkuohkeutus. Tulos on samansuuntainen tutkimustulosten kanssa, joissa palkokasvien kasvintähteiden ja kipsin yhdistäminen samaan käsittelyyn
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Kuva 67.		
Kipsilisäyksen vaikutukset H3Auutolla määritettyihin fosforipitoisuuksiin (mitattu fosfaattina, yksikkö alkuainefosforia). Palkit kuvaavat
vuosien 2015, 2016, 2017 pitoisuuksia kunkin lohkon osalta. Kipsikäsitellyt lohkot vuoden 2016 osalta:
He 0, Hy 1, Hy K, Ju 0, Ju 1, Ju K ja
vuoden 2017: Sa 1, Sa K.
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Kuva 68.
Mikrobiaktiivisuuden (24 tunnin hiilidioksidin tuottotesti) kehitys kipsikäsittelytiloilla vuosina 2015-2017
(vasen palkki: 2015, keskimmäinen:
2016, oikea: 2017). Kipsikäsitellyt
lohkot vuoden 2016 osalta: He 0,
Hy 1, Hy K, Ju 0, Ju 1, Ju K ja vuoden
2017: Sa 1, Sa K.
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parantaa maan rakennetta ja juuriston kasvukerrosta heikosti murustuvilla mailla (de Moura ym.
2018) sekä suosituksiin, jossa kalsiumlisää suositellaan käytettäväksi jankkuroinnin yhteydessä rakenteen vakauttamiseksi (Hamza ja Anderson 2005;
Schneider ym. 2017).
Yhteenvetona kipsikäsittelyllä saadaan vähennettyä maassa ylimääräistä magnesiumia, mutta
samalla on kiinnitettävä huomiota kaliumin lisääntyneeseen huuhtoutumiseen. Tulos vastaa hyvin
aiempia tutkimustuloksia kipsin vaikutuksista kationisiin ravinteisiin (Shainberg ym. 1989; Uusitalo
ym. 2012). Jos fosforitasot ovat alhaisia, kipsillä ei
nähty vaikutusta helppoliukoisen fosforin pitoisuuksiin, mutta korkeilla pitoisuuksilla kipsi näytti
vähentävän helppoliukoisen fosforin määrää. Tulos on linjassa aiempien kipsitutkimusten tulosten
kanssa (Uusitalo ym. 2012). Kipsin ei havaittu parantavan maan murukestävyyttä Soil health tool
liettämistestissä, mutta maan rakenne parani aistinvaraisesti arvioituna kipsikäsitellyillä lohkoilla.
Kipsin vaikutus murukestävyyteen jäi vähäiseksi,
mikä poikkesi aiemmista tutkimustuloksista, mutta toisaalta myös muut tekijät (muokkausintensiteetti, kasvijätteet ja pellon kuivatus) vaikuttivat
murukestävyyden kehitykseen. Esimerkiksi märän
pellon jäätymisen on todettu heikentävän murukestävyyttä kipsikäsittelystä huolimatta (Lehrsch,
E. Sojka, ja M. Jolley 1993).

3.3 BIOHIILI JA LANTA
Lohkojen biologista ja kemiallista kasvukuntoa pyrittiin kehittämään biohiilikäsittelyllä sekä lannalla.
Biohiilikäsitellyllä lohkolla (Lu 0) laskettu kationinvaihtokapasiteetti lisääntyi tasosta 4,8 cmol/l
tasoon 8,3 cmol/l. Muualla tehtyjen tutkimusten
perusteella biohiilikäsittelyn voisi odottaa lisäävän
kationinvaihtokapasiteetin (Liang ym. 2006) lisäksi myös maan mikrobiaktiivisuutta (Lehmann ym.
2011), murukestävyyttä, kaliumin pitoisuutta ja
nostavan pH:ta (Lehmann ja Joseph 2012). Koelohkolla pH ei noussut merkittävästi (6,3 tasosta 6,4
tasoon), mutta käsittelemättömällä lohkon osalla
pH laski tasoon 5,9, joten biohiili saattoi estää pH:n
laskua. Kaliumin pitoisuus laski seurannan aikana
sekä käsitellyllä että käsittelemättömällä lohkon
osalla. Murukestävyys pysyi alhaisella tasolla koelohkolla (8 %) biohiilikäsittelystä huolimatta. Tämä
vahvisti tuloksia, joissa biohiili ei lisää hietamaan
murukestävyyttä (Sarker ym. 2018). Maan mikrobiaktiivisuus myös laski kaikilla lohkoilla riippumatta
biohiilikäsittelystä. Tämä vastaa joitain tuloksia,
joissa suurillakaan biohiilikäsittelyillä (30-60 t/

ha) ei saatu nostettua mikrobiaktiivisuutta kuin
lyhytaikaisesti (Castaldi ym. 2011). Biohiilikäsittely ei myöskään nostanut maan vesiliukoisen hiilen
määrää. Aistinvaraisesti tarkasteltuna maan rakenne parani lohkoilla sekä käsitellyillä että käsittelemättömillä osilla. Biohiili vaikutti vuonna 2017
parantaneen maan rakennetta, mutta ero ei näkynyt selvästi mittauksissa. Lopulliset vaikutukset
biohiililisäyksestä saadaan syksyn 2018 kattavissa
maanäytteissä.
Lannan lisäys tuo maahan kaliumia ja fosforia,
mutta sen voisi olettaa myös kiihdyttävän mikrobiaktiivisuutta ja parantavan murukestävyyttä. Myös
maaperän liukoisen aminotypen oletettiin lisääntyvän.
Ju 1 lohkolla liukoisen aminotypen määrä nousi
kolmanneksen vuodesta 2015 vuoteen 2016 (Kuva
69), mutta ei ole yksiselitteistä, kuinka paljon noususta oli peräisin kananlantalisäyksestä, sillä aminotypen määrä nousi myös Ju 0 ja Ju K lohkoilla,
joissa kasvoi muokkausretikkaa ja kauraa. Vuoden
2017 syksyyn mennessä pitoisuudet olivat tasaantuneet lohkojen välillä. Myös mikrobiaktiivisuus nousi voimakkaasti, samoin viljavuusfosforin pitoisuus.
Kananlantalisäyksestä tuli taulukkoarvojen perusteella noin 37 kg P/ha. Fosforitasot olivat kuitenkin
edelleen niin alhaisia, että vesiliukoisen Spurwayfosforin määrä ei noussut lohkolla, vaan oli edelleen
alle mittausrajojen. Myöskään Soil Health Toolin
mittaama H3A-uutettu fosfori ei kohonnut kananlantakäsittelyn seurauksena. Maan murukestävyys
nousi Ju 1 -lohkolla vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja
väheni Ju 0 ja Ju K lohkolla. Lanta, virna ja kipsi
nostivat murukestävyyttä, kun kipsi ja muokkausretikka eivät nostaneet. Kaliumpitoisuudet nousivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 kaikilla lohkoilla ja
laskivat takaisin vuoteen 2017, joten lantalisäys ei
nostanut kaliumpitoisuutta merkittävästi (kaliumia
lisätty noin 4 t/ha x 8 kg/t K = 32 kg K). Toisaalta
kipsi lisäsi kaliumin huuhtoutumista, joten mitatut
pitoisuudet ovat useamman tekijän yhteisvaikutus.
Ha lohkoilla käytetty naudan lietelanta (25 m3/
ha, P 12,5 kg/ha, K 125 kg/ha (Luostarinen ym.
2017)) ei riittänyt nostamaan maan liukoisen fosforin varastoja eikä kaliumpitoisuuksia. Maan murukestävyys ei myöskään parantunut. Hiilidioksidin tuotolla mitattu biologinen aktiivisuus oli 2017
alemmalla tasolla kuin 2015 koelohkolla, mutta oli
noussut jonkin verran käsittelemättömällä koejäsenellä.
Kä lohkoilla naudan kuivalanta (40 t/ha, normilanta kuivikepohja-arvoilla 50 kg P/ha ja 400 kg K/
ha (Luostarinen ym. 2017)) lisäsi maan fosforilukemia viljavuusfosforin osalta (tasolta 2,4 mg/l tasolle
5,4 mg/l), H3A-uutettu fosfori jopa laski mittauk-
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Liukoinen aminotyppi SLAN (ppm)
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sen aikana ja helppoliukoinen Spurway fosfori oli
alle mittausrajojen. Maan fosforipitoisuudet olivat
edelleen selvästi alle maalajikohtaisen tyydyttävän
viljavuusluokan (8 mg/l), joten kalkitus ja lannanlisäys eivät riittäneet kyseisellä pellolla nostamaan
fosforitasoja riittävästi. Maaperän hiilidioksidin
tuotto lisääntyi pellolla merkittävästi, mikä oli todennäköisesti kalkituksen, muokkauksen ja lannoituksen yhteisvaikutusta. Pellon kaliumpitoisuudet
nousivat kolminkertaisiksi, tasolta 70 mg/l tasolle
230 mg/l. (Muunnettuina hehtaarin kaliumsisällöksi, määrä nousi 320 kg/ha, mikä vastaa taulukkoarvojen perusteella lisättyä kaliumin määrää 400
kg K/ha.)
Tutkituilla lohkoilla lantalisäyksen vaikutus
maan fosforilukuihin ei ollut suoraviivaista. He lohkoilla lannan fosforimäärä ei riittänyt nostamaan
maan fosforilukua, Ju lohkolla 37 kg/ha lisäys nosti
fosforilukua 4,6 mg/l (eli viljavuusfosforin määrä
lisääntyi noin 9 kg/ha), mutta Kä lohkoilla kaksinkertainen fosforilisäys (50 kg/ha) lisäsi fosforilukua
vain 3 mg/l (noin 6 kg/ha). Fosforilisäyksen vaikutus viljavuusfosforilukuihin riippuu maan rauta- ja
alumiinitilanteesta sekä fosforin kyllästysasteesta.
Vuoden 2018 lopun mittauksissa saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten lanta vaikuttaa eri fosforijakeisiin.
Yhteenvetona lantalisäys lisäsi maan mikrobiologista aktiivisuutta, muttei yksinään riittänyt
parantamaan mururakennetta. Vaikutukset maan
fosfori- ja kaliumtilanteeseen riippuivat lohkon lähtötilanteesta sekä muista viljelytoimista. Eri lantalajien vaikutuksesta murukestävyyteen tarvittaisiin
lisää tutkimusta, sillä aiempien tutkimusten perusteella lisätyn orgaanisen aineen laadulla voi olla

2017

Kuva 69.
Liukoisen aminotypen määrä Ju lohkoilla, joista Ju 1 lohkolle levitettiin
kananlantaa keväällä 2016 ja lohkolle
kylvettiin virnapohjainen viherlannoitus.

merkittäviä vaikutuksia murukestävyyteen (Sarker
ym. 2018).

3.4 LANNOITUS
Useimmilla koelohkoilla todettiin boorin puutos
ja puutosta korjattiin pitkävaikutteisella boorilannoituksella (uleksiitti, kalsium-natriumboraatti).
Boorilannoituksen vaikutus oli selvä (kuva 70) ja
pitoisuudet saatiin nostettua hyvän viljavuuden
tasolle. Lohkojen välillä oli kuitenkin vaihtelua siinä, paljonko pitoisuudet nousivat tietyllä lannoitusmäärällä. Pitoisuuksien nostoon käytettiin 1,5-4
kg/ha B alkuaineena ilmoitettuna. Lisäysmäärä oli
yleensä käytettäviin lannoitustasoihin (0,25-3 kg/
ha B) nähden suuri (Ahmad ym. 2012). Boorilannoituksen kannalta on syytä tehdä lisäys vähitellen
”pitkävaikutteisella” boorilannoitteella ja seurata tilannetta viljavuusanalyysillä, sillä boorin ylilannoitus voi aiheuttaa kasveissa myrkytyksen. Pitkäaikaiseen boorilannoitukseen on syytä käyttää hitaasti
liukenevaa boorilannoitetta, esimerkiksi solubor
tai booraksi lisäävät pitoisuuksia hetkellisesti jopa
myrkylliselle tasolle, mutta pitoisuudet laskevat nopeasti (Ahmad ym. 2012). Boori on herkkä huuhtoutumaan, mutta 1-2 kg/ha B boorilannoituksella
on saatu booritasot säilymään tyydyttävällä tasolla
4-5 vuotta (Ahmad ym. 2012).
Kaliumsulfaattilannoituksella saatiin nostettua
lohkojen (Pa ja He) rikkipitoisuutta, mutta kaliumpitoisuudet jäivät edelleen alhaisiksi. Pa lohkolla
lisätty 105 kg/ha kaliumia nosti maan kaliumpitoisuutta vain 9 mg/l (noin 18 kg/ha, 17 % lisätystä
määrästä) ja pitoisuus laski seuraavana vuotena ta-

52

KUINKA MAAN KASVUKUNTOA KEHITETÄÄN?
TUOMAS J. MATTILA, VEERA MANKA, JUKKA RAJALA, HEIKKI AJOSENPÄÄ, JARI LUOKKAKALLIO JA MARJA TUONONEN

Booripitoisuus (mg/l)

2
1,8

2015

1,6

2016

1,4

2017

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Boorilannoitetut (n=7)

Lannoittamattomat (n=17)

kaisin alhaiselle tasolle. Kaliumlannoitus ei myöskään lisännyt kaliumpitoisuuksia kasvustossa. He
lohkoilla kaliumpitoisuus puolestaan nousi 40 mg/l
(noin 80 kg/ha), kun maahan lisättiin 250 kg K/ha
(32 % lisätystä määrästä näkyi maa-analyysissä).
Muissa tutkimuksissa maan vaihtuvan kaliumin
on havaittu vastaavan suoraviivaisesti lannoitusmääriä, mutta käytetyt lannoitemäärät olivat
suurempia (0-700 kg K/ha, noin 20 % lisätystä
kaliumista näkyi maa-analyysissä vuoden päästä
(Teixeira ym. 2011)). Kalium on erittäin helposti
liikkuva kasvinravinne, joten voidaan epäillä, että
Pa lohkolla kalium huuhtoutui. Toinen vaihtoehto
liittyy kaliumin saatavuuteen ja maalajien ominaisuuksiin, eli lisätty kalium on pidättynyt maahan
kasveille käyttökelvottomaan muotoon. Alhaiset
kaliumpitoisuudet pelloilla, joihin on lisätty kaliumia lannan mukana (Pa ja Ha) viittaisivat maan
heikkoon kykyyn varastoida kaliumia kasveille
käyttökelpoiseen muotoon. He lohkolla oli huomattavasti suurempi kationinvaihtokyky (24 cmol/kg)
kuin Pa lohkoilla (8 cmol/kg), mikä liittyy suoraan
kaliumin käyttökelpoisuuteen ja varastoitumispotentiaaliin. Viljavuusanalyysissä mitattu vaihtuva
kalium kuvaa vain melko pientä osaa koko maaperän kaliumvarannoista. Kaliumia rapautuu rakenteellisesta muodosta ei-vaihtuvaan muotoon, joka
on tasapainossa vaihtuvan kaliumin kanssa, joka
puolestaan on tasapainossa vesiliukoisen kaliumin
kanssa (Andrist Rangel 2008; Virkajärvi ym. 2014).
Maahan lisätyn vesiliukoisen kaliumin vaikutus mitatun vaihtuvan kaliumin pitoisuuteen riippuu siis
maan ominaisuuksista ja kyvystä sitoa (adsorptio)
kaliumia ja muuttaa sitä ei-vaihtuvaan muotoon
(fiksaatio) (Andrist Rangel 2008; Virkajärvi ym.
2014). Suomessa 1970-1980 luvuilla toteutetussa 11

Kuva 70.
Boorilannoitus lisäsi maan booripitoisuuksia selvästi koelohkoilla.

vuotisessa kaliumlannoituskokeessa turve- ja hietamailla kaliumpitoisuudet maassa eivät riippuneet
lannoitustasoista vaan ne laskivat kokeen aikana
merkittävästi (Koikkalainen ym. 1990). Kaliumlannoituksella voitiin kuitenkin vaikuttaa kasvien
kaliumpitoisuuksiin ja satoisuuteen (Koikkalainen
ym. 1990).
Ha lohkolla testattiin biotiittia (4,7 t/ha) kaliumin lisäämiseen vuonna 2017. Syksyyn 2017 mennessä biotiitti ei ollut lisännyt vaihtuvan kaliumin
pitoisuuksia, mutta pH oli säilynyt korkeammalla
tasolla biotiittikäsitellyllä lohkolla (pH 6) kuin käsittelemättömällä (pH 5,5). Syy lohkon happamoitumiseen on epäselvä. Biotiitillä ei ollut myöskään
vaikutusta maan magnesiumpitoisuuksiin. Biotiitti
lisää maan vaikeasti vaihtuvaa kaliumvarantoa ja
heikkoliukoista magnesiumia, joten pitoisuuksien
ei olisi pitänytkään nousta (Virkajärvi ym. 2014).
Biotiitin vaikutukset varastoravinteisiin selviävät
syksyn 2018 näytteistä.
Sa lohkolla testattiin siemenen peittausta mangaanilla vuoden 2018 rukiille ja Hy lohkolla vuoden
2017 syysvehnälle. Mangaanipeittauksella ei ollut
vaikutusta maaperän mangaanipitoisuuksiin, mutta kasvianalyysissä pitoisuudet olivat korkeampia
kuin käsittelemättömällä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että lannoituksella voidaan vaikuttaa maaperän rikin ja boorin tasoihin selvästi. Vaikutukset kaliumpitoisuuksiin eivät
ole yksiselitteisiä ja riippuvat maalajista ja maan
viljavuustilasta. Alhaisen kaliumtilan lohkoilla kaliumsulfaatti, naudanlanta eikä biotiitti nostaneet
kaliumpitoisuuksia. Heikon kaliumtilan lohkojen
kaliumpitoisuuksien nostosta kaivattaisiin lisää tutkimusta.
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3.5 OJITUS
Tutkituilla koelohkoilla merkittävässä osassa havaittiin salaojien toimintahäiriöitä. Laskuaukkojen
tai -kaivojen tukkeutumisia havaittiin lohkoilla Ju,
He, Hy, Lu, Pa. Kolmella lohkoista (Pa, Hy, Lu)
ojitusta ei oltu toteutettu suunnitelmien mukaan,
vaan suunnitelman ulkopuoliset ojarakenteet olivat
tukkeutuneet. Reunaojien perkuutarvetta oli kahdella tutkituista lohkoista. Salaojien huuhtelussa ei
todettu tukkeutuneita putkia, mutta Varsinais-Suomen lohkoilla kahdella lohkolla huuhtelun yhtey-

dessä putkistosta tuli peltokortteen juuria. Useilla
lohkoista (Ju, Hy, He, Pa) olemassaoleva salaojitus
ei riittänyt nykyisellä pellon heikolla läpäisevyydellä.
Heikko kuivatus aiheuttaa pellon vettymistä
sateisina kausina. Vettyminen puolestaan heikentää maan rakennetta ja kasvien kasvuedellytyksiä
ja talvehtimista. Kuivatustilan arviointi ja ojaston
toiminnan tarkastaminen ovat tärkeitä, mutta yksinkertaisia kasvukunnon hoitotoimenpiteitä.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Maan biologis-mekaaninen kuohkeutus parantaa maan rakennetta selvästi. Jotta hyödyt olisivat
pidempiaikaisia, kuohkeutus olisi hyvä yhdistää
nurmikasvustoon. Muokkaus kuitenkin vaikuttaisi
alentavan murukestävyyttä ja nurmiviljely, kipsi tai
lannan lisäys ei kompensoi tätä vaikutusta. Tämän
johdosta kuohkeutus pitäisi tehdä kertaluontoisena
toimenpiteenä, minkä jälkeen muokkausta on syytä
pitää mahdollisimman kevyenä.
Kipsikäsittely vähensi magnesiumin osuutta
maassa ja paransi aistinvaraista maan rakennetta.
Kipsikäsittelystä saatiin suurin hyöty, kun se yhdistettiin maan biologis-mekaaniseen kuohkeutukseen. Kipsikäsittelyn yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota maan kaliumtilanteeseen ja varautua
täydentämään kaliumia lannoituksella.
Biohiilikäsittely vaikutti lisäävän maan kationinvaihtokapasiteettia, ja sillä saattoi olla maan
happamoitumista hidastavaa vaikutusta. Vaikutus
maan kalium- tai fosforipitoisuuksiin oli vähäistä.
Myöskään tässä tapauksessa ei havaittu vaikutusta
biologiseen aktiivisuuteen, murukestävyyteen tai
maan liukoisen hiilen määriin.
Etenkin kuivalannan käyttö lisää maan mikrobiologista aktiivisuutta lyhyellä aikavälillä. Sillä voidaan myös vaikuttaa merkittävästi maan kalium- ja
fosforipitoisuuksiin, vaikka pitoisuuksien kasvu ei
ole suoraviivaista suhteessa lannassa lisättyyn fosforiin.

Maaperän ravinnetilaa voidaan muuttaa lannoituksella, mutta tulokset ovat osin lohkokohtaisia.
Kaliumsulfaatin lisäys lisäsi kaliumin ja rikin tasoja yhdellä tilalla (savimaa), muttei toisella (hieno
hietamaa). Ammoniumsulfaatin avulla voidaan
vaikuttaa maan rikkipitoisuuksiin ja liian korkeaan
pH:hon, vaikkakin vaikutus happamuuteen vaikuttaisi olevan lievää, etenkin mikäli pH on jo valmiiksi
korkea ja pellon multavuus kohtalainen.
Boorilannoitus vaikuttaisi olevan tehokas keino
nostaa maaperän booripitoisuuksia. Vaikutus kestää levityksestä ainakin kaksi vuotta, kun käytetään
hidasliukoista boorilannoitusta. Boorilannoituksen
suhde maaperän pitoisuuksiin ei ole suoraviivaista, joillain lohkoilla 15 kg/ha boorilannoitetta riittää pitoisuuksien nostoon hyvälle tasolle, toisilla
tarvitaan 40 kg/ha. Booria ei kannata kuitenkaan
ylilannoittaa, sillä boorin yliannostus on kasveille
myrkyllistä. Boorin puutteen ollessa yleistä suomalaisilla lohkoilla, boorilannoitus vaikuttaisi olevan
tehokas tapa korjata tämä puute.
Rikin puutetta voidaan korjata kipsikäsittelyllä,
kaliumsulfaattilannoituksella tai ammoniumsulfaattilannoituksella. Kaliumsulfaatin vaikutukset
maaperän kaliumpitoisuuksiin riippuvat maaperän
ominaisuuksista. Kaliumin nostossa kuivalanta vaikuttaa olevan tehokkaampi menetelmä kuin biotiitti tai kaliumsulfaatti, mutta aiheesta tarvitaan lisää
tutkimusta.
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