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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 kasvukunto on kuitenkin monipuolinen ja vaikeasti mitattava kokonaisuus, joka kattaa biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia osatekijöitä.
Nyt julkaistava raportti Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina tukee tämän kokonaisuuden havainnoinnissa. Raportti on tuotettu osana
OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta. Raportissa tarkastellaan maan kasvukunnon määrittämistä esittelemällä
monipuolisesti maan ominaisuuksien aistinvaraista havainnointia pellolla, jotta saataisiin
kokonaiskuva maaperän toiminnasta. Havaintoja voi tehdä yleisellä tasolla peltolohkon toiminnasta esimerkiksi kuivumisen tai kasvien taimettumisen osalta. Havaintoja voi myös
tehdä yksityiskohtaisemmin ja järjestelmällisemmin erilaisin havaintomenetelmin.
Havaintomenetelmiä on ollut käytössä tutkimuksessa ja neuvonnassa jo 1900-luvun alkupuolelta, mutta 2000-luvun aikana niitä on kehitetty edelleen. Kehityksen lopputuloksena
on useita menetelmiä, joiden avulla voidaan havainnoida peltolohkoja ja tuottaa luotettavaa
tietoa lohkojen välisistä eroista ja yksittäisten lohkojen muutoksista. Tässä raportissa esitellään joukko havaintomenetelmiä ja tuloksia menetelmien soveltamisesta 24 koelohkolle
kolmen vuoden aikana. Havaintomenetelmillä saatuja tietoja myös verrataan lohkoilta tehtyihin mittaustuloksiin. Lisäksi raportissa on runsaasti havaintokuvia, joiden avulla lukija
voi kehittää omia havaintotaitojaan.
Tämä OSMO-raportti kokoaa yhteen käytännön ohjeita maan kasvukunnon havainnoista.
Toivomme raportin palvelevan suomalaisia viljelijöitä maan kasvukunnon monipuolisessa
selvittämisessä ja parantamisessa!
OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria EteläPohjanmaa 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.
Mikkelissä elokuussa 2019
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TIIVISTELMÄ
Maan kasvukunto on monipuolinen ja vaikeasti mitattava kokonaisuus, joka kattaa biologisia,
kemiallisia ja fysikaalisia osatekijöitä. Eräs lähestymistapa maan kasvukunnon määrittämiseen
on tehdä monipuolisia havaintoja ja pyrkiä muodostamaan kokonaiskuva maaperän toiminnasta. Havaintoja voi tehdä peltolohkon toiminnasta
yleisellä tasolla esimerkiksi kuivumisen tai kasvien
taimettumisen osalta. Havaintoja voi tehdä myös
yksityiskohtaisemmin ja systemaattisemmin erilaisin havaintomenetelmin. Havaintomenetelmiä
on ollut käytössä tutkimuksessa ja neuvonnassa jo
1900-luvun alkupuolelta, mutta 2000-luvun aikana
menetelmiä on kehitetty edelleen. Kehityksen lop-

putuloksena on joukko menetelmiä, joiden avulla
voidaan havainnoida peltolohkoja ja tuottaa luotettavaa tietoa lohkojen välisistä eroista ja yksittäisten
lohkojen muutoksista. Tässä raportissa esitellään
joukko havaintomenetelmiä ja tuloksia menetelmien soveltamisesta 24 koelohkolle kolmen vuoden
aikana. Havaintomenetelmillä saatuja tietoja verrataan lohkoilta saatuihin mittaustuloksiin. Lisäksi
raportissa on runsaasti havaintokuvia, joiden avulla
lukija voi kehittää omia havaintotaitojaan.
Asiasanat: maan rakenne, tiivistyminen, vesitalous,
havainnointi, juuristo, kasvukunnon arviointi
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ABSTRACT
FIELD OBSERVATIONS – VISUAL EVALUATION AS
AN INDICATOR OF SOIL HEALTH
Soil health is a complex whole, which includes biological, chemical and physical factors. This makes it
challenging to measure. One approach for measurement is to make a series of observations and try
to synthetize these into an overall picture of the functioning of the soil ecosystem. Observations can be
made on a general level, for example on the drying
of soil or plant emergence. However observations
can also be made in a systematic fashion using a
defined evaluation methodology. Evaluation methodologies have been in use since early 1900s, but
they have been further developed during the 2000s.
Currently the methods have matured to a stage,

where they provide reliable results which can be
used to compare fields and the development of a
single field over time. This report presents a group
of the most common evaluation methodologies and
also results from applying them to 24 fields over 3
years. The visual evaluation results are compared
also to measurements from the same fields. The
report contains many photographs from different
field situations, which can be used to develop observational skills.
Keywords: soil structure, compaction, water budget,
observation, roots
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JOHDANTO
”Maan rakenne on yhtä monimutkainen aihe
kuin talon arkkitehtuuri, ihmisen terveys tai
ohran mallastuslaatu. Näiden aiheiden käsittely tutkimuksessa vaatii niiden kvantitatiivista luokittelua.”
P.K. Peerlkamp, 1959
Maan kasvukunto kuvaa maan toimintaa ekosysteeminä, jossa eri tekijöiden vuorovaikutus mahdollistaa kasvintuotannon ja ylläpitää maan laatua
(Mattila ja Rajala 2017; Kibblewhite, Ritz, ja Swift
2008). Ekosysteemin toimintaa ryhmitellään usein
eri ulottuvuuksiin, esimerkiksi ravinnekiertoon, vesitalouteen, yhteytykseen ja eliöyhteisön säätelyyn
(Taulukko 1). Maan laadun määritelmään verrattuna kasvukunnon määrityksessä oleellista on tekijöiden välinen vuorovaikutus ja toiminnallinen
tarkastelu (Weil ja Brady 2016). Vuorovaikutusten
vuoksi yksittäiset mittarit kuvaavat kokonaisuutta
huonosti, joten asian kuvaamiseen tarvitaan yhdistelmä erilaisia indikaattoreita eli tunnusmerkkejä
(de Paul Obade ja Lal 2016; Peerlkamp 1959).
Toisaalta maaperän toimintaa ja kasvien kasvuedellytyksiä voidaan myös havainnoida aistinvaraisesti, jolloin saadaan kerralla kokonaiskuva
maan toiminnasta (Peerlkamp 1959). Esimerkiksi
juuriston heikko kasvu kertoo maan tiivistymisestä ja päinvastoin (Kuva 1) ja murujen puuttuminen

maan alhaisesta murukestävyydestä (Rabot ym.
2018). Maan väri kuvaa happitilannetta, joten sillä
voidaan saada tietoa esimerkiksi pohjaveden pinnan vaihtelusta ilman varsinaista pohjaveden pinnan mittausta (Emmet-Booth ym. 2019) (Kuva 2).
Aistinvaraisella havainnoinnilla voidaan tunnistaa
maan toiminnan pääpiirteitä ja luokitella peltolohkoja niiden ominaisuuksien mukaan. Järjestelmällisellä seurannalla on saatu tuloksia, jotka ovat vertailukelpoisia esimerkiksi maan murukestävyyden,
irtotiheyden ja tiiveyden kanssa (van Leeuwen ym.
2018). Yksityiskohtaisempiin mittauksiin verrattuna aistinvarainen määritys on nopeampaa ja mahdollistaa laajempien alueiden tarkastelun.
Maan rakenteen aistinvarainen arviointi on
kiinnostanut maataloustutkijoita jo lähes vuosisadan ajan. Maatalousneuvojaksi ja ”peltofysiologiksi” ryhtynyt farmaseutti Johannes Görbing kehitti
lapiodiagnoosimenetelmän maan rakenteen arviointiin 1930-luvulla. Tavoitteena oli saada helppokäyttöinen ja käytäntöä palveleva, mutta toistettavissa oleva ja luotettava menetelmä maan kunnon
arviointiin (”Bodengare”) (Görbing 1948). Menetelmää jatkojalostettiin Wienin yliopistossa 1940-luvulla ja se julkaistiin oppikirjana (Görbing ja Sekera
1947). Professori Gerhardt Preuschen (Max-Planck
maatalousinstituutin johtaja, myöhemmin maatalousneuvoja) kehitti lapiodiagnoosimenetelmää

Taulukko 1. Ekosysteemin toiminnan ja havainnoitavien indikaattorien eli tunnusmerkkien välinen yhteys.
Toimintoja

Aistinvaraisia tunnusmerkkejä

Rakenne ja vesitalous

Ylimääräisen veden poistuminen,
veden varastoituminen, kasvien
kyky käyttää vettä

Murustuminen, väri, huokoisuus,
kosteuden jakauma maaprofiilissa,
pohjaveden pinnan korkeus

Ravinnekierto
(sisältäen eloperäisen
aineen kierron)

Kasvintähteiden hajoaminen,
ravinteiden vapautuminen
kasveille, kasvien kyky käyttää
ravinteita

Murustuminen, lierojen määrä, kasvintähteet, juuriston kasvu, nystyröinti,
maan tuoksu

Hiiliyhdisteiden
muuntaminen

Kasvintähteiden hajoaminen, juurieritteiden runsas erittyminen,
voimakas murustuminen,
ympärivuotinen kasvipeite

Murustuminen, juuristo, kasvipeitteisyys,
maan tuoksu

Eliöyhteisö

Mahdollisten taudinaiheuttajien ja
tuhoeliöiden säätely

Lierot, niveljalkaiset, murut, tuoksu
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Kuva 1. Juurten täyttämästä ja hyvin murustuneesta ruokamultakerroksesta voi päätellä maaperäekosysteemin toimivan
hyvin. Vasemmalla nurmen ja oikealla vihantarehuherneen juuristo. Kuvat: Jukka Rajala.

Kuva 2. Tiivistyneessä ja veden vaivaamassa maassa on happea niukalti ja värisävy on sinertävä. Toisinaan sinisiä sävyjä löytyy jopa ruokamultakerroksesta. Vasemmassa kuvassa hapeton kerros
ruokamultakerroksen puolivälissä, jossa maahan on kynnetty kerros olkia. Oikealla lähikuva ruokamultakerroksesta otetusta hapettomasta savimaasta. Hyvärakenteisessa maassa niitä löytyy
vasta lähellä salaojasyvyyttä ja salaojasyvyyden alapuolelta. Kuvat: Jukka Rajala.

edelleen 1950–1990-luvuilla, painottaen etenkin menetelmän perusteella tehtäviä johtopäätöksiä ja suosituksia hoitotoimenpiteiksi. Lisäksi
hän jalkautti lapiodiagnoosin käyttöä erityisesti
luonnonmukaiseen viljelyyn 1980–1990-luvuilla
(Preuschen 1994). Menetelmää jatkokehitettiin
1990–2000-luvuilla Andrea Besten väitöskirjatutkimuksessa, jossa siihen lisättiin mm. pisteytys
maakerroksittain (Beste 2003). Saksalaista lapiodiagnoosia on sovellettu myös Suomessa laajalti
viljelijöiden ja neuvojien keskuudessa (Rajala 1995,
2004, 2005).

Aistinvaraisen arvioinnin ongelmana oli se, että mittauksiin verrattuna sen antamat tulokset olivat kuvailevia. Niiden vertailu lohkojen välillä ja samalla
lohkolla eri vuosien välillä oli haastavaa. Peerlkamp
kehitti 1940–1950-luvuilla menetelmän, jolla aistinvarainen määritys maan murujen ja kokkareiden
koosta, muodosta, huokoisuudesta ja juurten kasvutavasta muutettiin viisiportaiselle luokitukselle vertailuindikaattorien avulla (Peerlkamp 1959). Luokituksen havaittiin jo tuolloin vastaavan (12-vuotisen
kenttäkokeen perusteella) hyvin satotasoa, murukokojakaumaa ja maan ilmatilaa.
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Vuonna 2005 koottiin tutkijoiden verkosto, jossa
testattiin kymmentä eri menetelmää maan rakenteen arviointiin. Arvioinnissa oli mukana sekä suuriin maakuoppiin perustuvia maaprofiilimenetelmiä että lapiodiagnoosimenetelmiä, muun muassa
Görbingin menetelmään pohjautuva tanskalainen
maan rakenteen arviointimenetelmä, murujen luokitteluun pohjautuva sveitsiläinen menetelmä sekä
skotlantilainen maan kerroksellisuuteen perustuva
menetelmä. Menetelmiä testattiin pitkäaikaisen
muokkauskokeen koekentällä kolmella eri viljelykasvilla. Tulosten perusteella ainoastaan Peerlkampin menetelmä tuotti tilastollisesti merkitseviä eroja käsittelyiden välillä (H Boizard ym. 2006). Tämä
käynnisti menetelmien jatkokehittelyn 2000-luvulla ja maan aistinvaraisesta tarkastelusta tuli tieteellinen tutkimuskohde. Ensimmäinen jatkokehitelty
ja standardoitu tarkastelumenetelmä (VESS, visual
evaluation of soil structure) julkaistiin vuonna 2007
(Ball ym. 2007). Siinä yhdistettiin hyväksi todettuja käytäntöjä aiemmista menetelmistä ja tuotettiin
pisteytys kerroksittain vertailuindikaattorien avulla. (Aiemmin myös Beste (2003) oli käyttänyt pisteytystä väitöskirjassaan.) Lopuksi pisteytys yhdistettiin koko maaprofiilia kuvaavaksi yhteispisteeksi.
Vuosikymmenen tieteellisen tutkimuksen jälkeen maan rakenteen arvioinnista on runsaasti tuloksia (Franco ym. 2019). Aistinvaraiset tarkastelut
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on todettu hyviksi täydentäviksi mittauksiksi mm.
maan rakenteen ja tiivistymisen tutkimisessa, sillä
niiden avulla saadaan tietoa, jota on hyvin vaikea
saada muilla tavoin (Guimarães ym. 2017). Aistinvarainen tarkastelu myös vastaa maasta mitattavia
fysikaalisia muuttujia (Johannes ym. 2017; van
Leeuwen ym. 2018). Tutkimuksissa on havaittu,
että standardoiduilla työohjeilla rakenteen arviointitulokset ovat yhtä luotettavia, on tekijänä sitten
maanviljelijä tai maaperätutkija (van Leeuwen ym.
2018). Viljelijöiden kannalta on lisäksi tärkeää, että
maan rakenteen havainnot vastaavat hyvin satotasoja (Mueller ym. 2009; Peerlkamp 1959).
Tähän raporttiin on koottu erilaisia maan
kasvukunnon havaintomenetelmiä sekä tuloksia
niiden soveltamisesta OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon
hoitoon yhteistyöllä -hankkeen 24 koelohkolla
kolmen vuoden aikana. Tavoitteena on perehdyttää lukija menetelmiin, siinä määrin kuin se raporttia lukemalla on mahdollista. Aluksi esitellään
ja vertaillaan erilaisia menetelmiä kasvukunnon
havainnointiin. Maan kasvukunnon aistinvaraista
havainnointia oppii kuitenkin parhaiten käytännössä, havainnoimalla erilaisia peltoja ja eri kasvukuntoisia kohteita. Raportin liitteenä on suomennettu
VESS-kaavio (”MARA”), jonka avulla havainnoinnissa pääsee hyvään alkuun.
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MAAN KASVUKUNNON
ARVIOINTIMENETELMIÄ
YLEISHAVAINNOT
Suurin osa myöhemmin esitetyistä havaintomenetelmistä perustuu maasta kaivetun näytteen analysointiin. Pellosta voidaan tehdä kuitenkin havaintoja myös ilman kaivamista. Kasvien kasvu kuvaa
maan kasvukuntoa, joten erot kasvien värissä, orastumisen tasaisuudessa tai kasvussa kertovat vaihteluista maaperässä (Alakukku ja Teräväinen 2002).
Aistinvaraisia havaintoja kasvien vihreydestä voidaan täydentää värikortilla, joka kuvaa kasvien vihreän värin eri sävyjä (Kuva 3). Värikortin tulosten
on havaittu vastaavan hyvin lehtivihreä- ja lehtialamittauksia (Nguy-Robertson ym. 2015).
Kasveja voidaan käyttää indikaattoreina maan
tilasta. Tietyt kasvit kuvaavat maaperän tiivistymistä tai vettymistä, kuten leinikit. Peltokorte taas
kasvaa voimakkaammin salaojien kaivuu-urissa.
Havaintoja on koottu opaskirjoiksi, esim. ”When
weeds talk” (Caman 2013). Kasvien esiintyminen
vastaa maaperän tilaa usein kuitenkin vaihtelevasti.
Kasvilajiston vaihtelua tarkastelemalla voidaan kuitenkin saada tietoa maan laadun vaihteluista. Usein
luotettavamman kuvan saa, kun tarkastelee yksittäisen lajin sijasta lajiryppäitä (esim. nätkelmäsavikka-käenkaali), joiden on havaittu kuvaavan
luotettavasti eroja maan lämpötilassa, pH:ssa, multavuudessa, kalsiumpitoisuudessa, lannan käytössä
ja maan rakenteessa (Iqbal ym. 2018).
Maan pinnan havainnointi on yksinkertainen
tapa hahmottaa kasvukuntoa. Karikepeitteinen
maa on yleensä hyvin suojassa sade-eroosiolta ja
liettymiseltä, jolloin veden imeytymiskyvyn voisi
olettaa olevan hyvä (HMI 2002). Karikepeite voidaan mitata yksinkertaisesti linjamenetelmällä,
laskemalla esim. 2,5 metrin mittanauhalta 10 cm

välein 25 pisteen peitteisyys eli tarkastamalla onko
tarkasteltava kohta karikkeen vai paljaan maan
päällä ja kertomalla tulos eli karikepeitteisten kohtien lukumäärä neljällä, jolloin saadaan selville maan
karikepeitteisyyden prosenttiosuus (Laflen ym.
1981). Oleellista menetelmässä on se, että havainto tehdään tarkalleen 10 cm mittaviivan kohdalta.
Arvioinnin vaihtelua voi vähentää rakentamalla telineen, jossa on tasavälein reikiä ja laserosoitin (VanAmburg ym. 2005), mutta tällöin ollaan jo siirtymässä havainnoinnista erilliseen mittaamiseen. Jos
taas maa on liettynyt tai kuorettunut, se heikentää
vesi- ja happitaloutta. Halkeilu puolestaan lisää oikovirtailua ja voi kertoa tiiviistä maan rakenteesta.
Maan pinnasta voidaan havainnoida lisäksi lierokäytävien määrää ja kasvien välisiä etäisyyksiä.
Havaintoja voidaan tehdä myös peltotöiden
yhteydessä. Pellon voimakas pölyäminen kertoo
alhaisesta murukestävyydestä tai liian voimakkaasta muokkauksesta (Shepherd ym. 2008). Toisaalta
esimerkiksi vetovastus muokkauskoneilla (esim.
kyntö tai syväkuohkeutus) kuvaa maan muokkautuvuutta ja tiiveyttä (Naderi-Boldaji ym. 2016),
samoin maan muokkautuvuus esimerkiksi kylvökuntoon tai sänkimuokkauksessa kuvaa eroja maan
murustuvuudessa (Shepherd ym. 2008). Suuri
vetovastus paljastaa maan olevan tiivis. Hyvärakenteisessa maassa vetovastus on pieni. Kasvuston
havainnointi kasvukauden aikana orastuvuuden,
tasaisuuden, poudan- ja märkyydenkestävyyden
sekä pellon kuivumisen suhteen kertoo eroista
maan rakenteessa (Alakukku ja Teräväinen 2002)
(Kuva 4, Kuva 5 ja Kuva 6). Havaintoja voidaan
myös täydentää julkisilla ilmakuvilla ja erikseen
otetuilla väärävärikuvilla (Kuva 7).

2
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130-144-30

105-130-30

75-115-30

50-100-30

Kuva 3. Värikortti, kasvuston vihreyden vertailuasteikko (leaf color chart), RGB-värikoodit kuten Nguy-Robertsonin ym.
(2015) tutkimuksessa.
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Kuva 4. Painanne kuivuu keväällä muuta lohkoa hitaammin, kuva vasemmalla. Kyseiselle alueelle on syytä tuoda täytemaata tai tehdä vesivako läheiseen päisteojaan. Toiselta lohkolta on räjäytetty suuri kivi ja kuoppa on täytetty
osin eri maalajia olevalla ajetulla maalla, jolloin ko. kohta kuivuu hitaammin, kuva oikealla. Kuvat: Jukka Rajala.

Kuva 5. Pinnan epätasaisuus on johtanut veden kertymiseen ja heikkoon talvehtimiseen, mikä
näkyy kasvuston epätasaisuutena ja värieroina. Alueella on todennäköisesti rakenneongelmia seisovan veden vuoksi. Kuva: Jukka Rajala.

Kuva 6. Linnut muokkauskoneen perässä kertovat maaperän selkärangattomien määristä ja siten maaperän biologisesta aktiivisuudesta. Kuva: Mikko Rahtola.

16

PELTOHAVAINTOJA – AISTINVARAINEN TARKASTELU MAAN KASVUKUNNON MITTARINA
TUOMAS J. MATTILA, JUKKA RAJALA JA RITVA MYNTTINEN

Kuva 7. Nelikopterilla otettu väärävärikuva ja siitä laskettu NDVI-indeksi (normalized difference vegetation index eli normalisoitu kasvillisuusindeksi, vihreän kasvillisuuden määrä) paljastaa hyvin pellon kasvukunnon vaihtelun. Vaihtelun syiden selvittämiseksi tarvitaan tarkempaa havaintojen tekoa pellolla. Kuva: HerBio.

AISTINVARAINEN RAKENTEEN
TARKASTELU
Aistinvaraiseen maan rakenteen arviointiin on
kehitetty useita erilaisia menetelmiä eri maissa ja
erilaisissa viljelytilanteissa. Tutkimuksessa yleisimmin käytetty menetelmä on kansainvälisesti kehitetty maan rakenteen aistinvarainen tarkastelu:
Visual evaluation of soil structure, VESS (Ball ym.
2007; Franco ym. 2019), mutta esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Ranskassa ja Saksassa on omat laajalti käytetyt menetelmänsä (Mueller ym. 2009). Niitä on sovellettu myös Suomessa
(Kukkonen ym. 2004).
Aistinvaraista tarkastelua voidaan täydentää
laajemmaksi maan laadun mittaukseksi, kuten on
tehty muun muassa suomalaisessa peltomaan laatutestissä (”Peltomaan laatutesti” 2006), ruotsalaisessa Markstrukturtest:ssä (Berglund ja Gustafson
Bjuréus 2008) ja yhdysvaltalaisessa Soil Quality
Test Kit:ssä (USDA NRCS 2001). Näissä aistinvaraisen tarkastelun lisäksi määritetään muun muassa veden läpäisykykyä, maan tiiveyttä, lierojen
määrää tai maahengitystä. Lapiomenetelmiä on
kehitetty useita, joista jokaisessa on omat erityispiirteensä. Maan laadun arviointi tiloilla -kirjallisuuskatsauksessa (Kukkonen ym. 2004) on kattava
suomenkielinen kuvaus neljästä eri aistinvaraisen
tarkastelun menetelmästä: Beste, VSA, SoilPAK,
MSI. Tässä raportissa täydennetään katsausta uudemmilla menetelmillä.
Arviointimenetelmästä riippumatta tarkastelun laatu riippuu siitä, kuinka hyvin ja edustavasti
näytteet on saatu kerättyä. Peltolohkoilla on usein
merkittävää vaihtelua, joten yksittäinen näytepiste
edustaa vain pientä osaa koko pellosta. Tyypillisesti
näytteitä kerätäänkin noin 4–10 kpl (Taulukko 3).
Tilastollisissa tarkasteluissa on havaittu, että jos pelto on melko tasalaatuinen, viisi näytepistettä riittää

(Leopizzi ym. 2018). Jos pellolla on selvästi kasvultaan erilaisia alueita (vrt. Kuva 5 ja Kuva 6), näytepisteitä on olla viisi jokaisella erilaisella alueella.
Maan rakenteen havainnointi riippuu maan
kosteudesta. Useissa menetelmissä maan lujuutta
arvioidaan pudottamalla maapaakkuja (Shepherd
ym. 2008; Preuschen 1994) tai hienontamalla
kokkareita käsin (Ball ym. 2007). Tällöin maan
kosteuden on oltava sellainen, että maa murustuu
eikä muovaudu. Maa ei siis saa olla liian kosteaa,
eikä sellaista, että siitä voi muovailla nauhaa käsien
välissä pyörittämällä. Toisaalta liian kuiva maa on
lujaa, vaikeaa murustaa ja mahdollisia tiivistymiä
on vaikea tunnistaa. Yleensä menetelmissä suositellaan tekemään tarkastelu aikana, jolloin maa
on kostea, mutta juuristo on vielä havaittavissa,
esimerkiksi sadonkorjuun jälkeen ennen muokkauksia (Ball ja Munkholm 2015). Toisaalta juuriston
vaikutusten havaitsemiseksi maata voidaan tarkastella myös, kun juurten kasvu on voimakasta (keskikesä). Preuschen (1994) antaa tarkempia suosituksia juuriston parhaisiin havainnointiajankohtiin:
viljapellot kolme viikkoa ennen puintia, peruna ja
sokerijuurikas elokuun alussa, nurmipellot ennen
toista niittoa, laitumet kesä–syyskuussa ja puuvartiset kasvit kesäkuussa kukinnan päätyttyä.
Havaintoja tehdään sekä koko maaprofiilista
että erikokoisista maakappaleista. Kappaleita kutsutaan niiden koon ja muodon mukaan hiukkasiksi, muruiksi, kokkareiksi, paakuiksi tai lohkareiksi.
Termit eivät ole vakiintuneet. Tässä raportissa käytetyt termit maakappaleista on lueteltu oheisessa
taulukossa (Taulukko 2). Yksinkertaisuuden vuoksi
muruiksi kutsutaan murututkimuksessa makroaggregaateiksi nimitettäviä kappaleita (2–6 mm),
isoiksi kokkareiksi kutsutaan 20–60 mm kappalei-
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ta. Näiden väliin jääviä jakeita kutsutaan pieniksi
kokkareiksi. 60–200 mm kappaleita kutsutaan
paakuiksi ja sitä suurempia lohkareiksi. (Kuva 8.)
Murut voivat olla tiiviitä, teräväsärmäisiä suuremmista kappaleista irronneita osia, monisärmiöitä tai
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pienemmistä osista biologisesti yhteen liimautuneita huokoisia, pyöreähköjä, varsinaisia muruja (Beste 2003) (Kuva 14 ja Kuva 15). Samoin kokkareet ja
paakut voivat olla huokoisista muruista muodostuneita tai tiiviistä materiaalista syntyneitä.

Taulukko 2. Maakappaleiden luokittelu koon ja tarkastelutavan mukaan (Läpimittaluokat Atterbergin maalajiteluokituksen mukaiset)
Rakeiden läpimitta (mm)

Murututkimus

Aistinvarainen tarkastelu

Maalajiteluokittelu

<0,2 mm

Mikroaggregaatti

Pöly

Karkea hieta

Hajonneet murut

Hiekka

Muru, monisärmiö

Hieno sora

6–20 mm

Pienet kokkareet

Karkea sora

20–60 mm

Isot kokkareet

Pienet kivet

60–200 mm

Paakut

Kivet

200–600 mm

Lohkareet

Lohkareet

0,2–2 mm
2–6 mm

Makroaggregaatti

Kuva 8. Muruja ja pieniä kokkareita sisältävä savimaan rakenne, kuva ylhäällä vasemmalla. Pääosin isoja kokkareita ja paakkuja sekä muruja sisältävä hienohietamaan rakenne, kuva ylhäällä oikealla. Lohkareita
ja paakkuja sekä isoja kokkareita sisältävä savimaan rakenne, kuva alhaalla vasemmalla. Lohkareinen
savimaan rakenne, kuva alhaalla oikealla. Kuvat: Jukka Rajala.
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Viime vuosikymmenen aikana yleistyneessä VESS
(visual evaluation of soil structure) -menetelmässä
(Ball ym. 2007) havainnot tehdään 20 cm leveästä,
15 cm paksusta ja 25 cm syvästä lapiollisesta häiriytymätöntä (murtumatonta ja sekoittamatonta)
maata (Kuva 9). Maa jaetaan kerroksiin ja tarkastelu tehdään kerros kerrallaan (Kuva 10). Havaintoja verrataan tarkastelulomakkeeseen, jossa on
havaintokuvat ja keskeisimmät indikaattorit eri tekijöille. Maakerroksista arvioidaan murujen kokoa
ja muotoa, juuriston kasvua ja huokostoa, maan
murustumista ja lujuutta. Lisäksi tarkastellaan 1,5
cm halkaisijaltaan olevien pienten kokkareiden rakennetta. Kukin kerros pisteytetään asteikolle 1–5
(1=hyvä, 5=huono) sen perusteella, mitkä indikaattoritasot kuvaavat maakerrosta parhaiten. Lopuksi
maakerrosten pisteytys yhdistetään yhdeksi indikaattoriluvuksi painottamalla eri kerrosten pisteet
niiden paksuudella. Esimerkiksi jos lapiollisessa

on 5 cm hyvärakenteista maata (1 piste) ja 20 cm
heikkorakenteista maata (4 pistettä), kokonaispisteet ovat (5 cm x 1 + 20 cm x 4) : 25 cm = 85 : 25
= 3,4. Jos maaprofiilin kokonaispisteet ovat yli 4,0,
maan rakenne on luokiteltu niin kehnoksi, että sen
korjaamiseen tarvitaan toimenpiteitä. Arviointi on
alkuharjoittelun jälkeen nopeaa, joten pellolta voidaan arvioida helposti suuri määrä näytepisteitä tai
voidaan arvioida päivän aikana useita peltolohkoja.
(Ball ja Munkholm 2015.) VESS-menetelmästä on
tehty erikseen versio nurmilohkoille (GrassVESS)
(Emmet-Booth ym. 2018).
Aistinvaraista tarkastelua voidaan täydentää
pudotuskokeella, jota käytetään mm. VSA (visual
soil assessment) -menetelmässä. Lapiollinen maata
pudotetaan kolme kertaa metrin korkeudesta laatikkoon, minkä jälkeen syntyneet kokkareet ja murut lajitellaan koon mukaan (Shepherd ym. 2008).

Kuva 9.
VSA- ja VESS-menetelmissä tarkastellaan lapiolla kaivetun kuopan häiriytymättömästä reunasta leikattua 20–25 cm syvyistä ja
noin 15 cm paksuista maaprofiilin
näytettä. Kuva: Jukka Rajala.
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VSA- ja VESS-menetelmissä tarkastellaan vain
20–25 cm syvyistä kerrosta (Kuva 9). Matala kerros
mahdollistaa nopean tarkastelun, mutta se jättää
pohjamaan rakenteen huomiotta (Emmet-Booth
ym. 2019). Syvempään maaprofiilin tarkasteluun
on kehitetty SubVESS, jossa havainnot tehdään 140
cm syvästä maakuopasta (Ball ym. 2015). Periaate
SubVESS-menetelmässä on sama kuin ruokamultakerroksen arvioinnissa: maaprofiili jaotellaan kerroksiin, joista tarkastellaan joukkoa indikaattoreita,
joiden perusteella kerrokset pisteytetään asteikolle
1–5 (1=hyvä, 5=huono). Syvä kuoppa tekee menetelmästä työlään. Jos kuoppa kaivetaan kaivinkoneella, kuopan reunat lisäksi tiivistyvät helposti, joten kaivuun jälkeen kuopan reunoista on kaavittava
tiivistyneet osat puhtaiksi. Työvoimavaltaisuuden
vuoksi SubVESS ei sovellu säännölliseen pellon kunnon seurantaan, mutta se voi olla perusteltua, mikäli
pellolla epäillään olevan syvälle ulottuvia tiivistymiä.
SubVESS tarkastelun lisäksi on varsinaisia
maaprofiilimenetelmiä, joissa tarkastelu tehdään
noin 2–4 metriä pitkästä ja 150 cm syvästä maakaivannosta (McKenzie 2001; Boizard ym. 2017). Vallitsevaan ajosuuntaan nähden poikittain kaivetusta
kaivannosta voidaan tunnistaa eri maatalouskoneiden ja muokkausvälineiden vaikutukset maaprofiiliin. Eniten hyötyä havainnoinnista saadaan, kun
traktoriliikenne noudattaa aina samoja ajolinjoja.
Suuremmalla kuopalla saadaan havainnoitua sekä
tiivistymättömiä että tiivistyneitä kerroksia sekä
voidaan erottaa eri ajokertojen vaikutukset maahan. Maaprofiilimenetelmien haittapuolena on
niiden työläys ja tarkastelun vaatima ammattitaito.
Lisäksi työlään menetelmän opettelu on hidasta,
sillä oppimismahdollisuuksia tulee vähemmän kuin
yksittäisissä lapiomenetelmissä: päivässä ehtii tarkastella vain muutaman maaprofiilin, kun samassa ajassa tarkastelisi joitain kymmeniä lapiollisia
useilta eri pelloilta.
Syvempien maaprofiilimenetelmien ja lapiodiagnoosien välimuotona on kehitetty ”kaksoislapio”-menetelmä (Emmeth-Booth ym. 2018).
Siinä VESS-tarkastelun jälkeen syvennetään kaivantoa kahden lapion syvyiseksi ja tarkastellaan
kaivuukuopan reunaa. Useissa muissakin menetelmissä tarkastelu tehdään kahden lapion syvyisenä, esimerkiksi peltomaan laatutesti (”Peltomaan
laatutesti” 2006), ruotsalainen Markstrukturtest
(Berglund ja Gustafson Bjuréus 2008) sekä saksalaiset Preuschenin (Preuschen 1994) ja Besten
(Beste 2003) analyysit sekä Felddiagnose-analyysi
(Weyer ja Boeddinghaus 2016) -analyysit tehdään
40 cm maakerroksesta. Tarkastelun avulla saadaan
tietoa pinta- ja pohjamaan rajapinnasta. Se on maaprofiilimenetelmissäkin tunnistettu keskeiseksi
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Kuva 10.		VESS-menetelmässä lapionäytteen eri kerrosten paksuudet mitataan ja määritetään niistä
maan rakenne 5-portaisella asteikolla vertaamalla näytettä esimerkkikuvien rakenteeseen
ja muihin tuntomerkkeihin. Myös useimmissa
muissa menetelmissä havainnot merkitään
muistiin pistein tai symbolein. Kuva: Jaana Ravander.

”siirtymävyöhykkeeksi”, joka kuvaa viljelytoimien
vaikutusta pohjamaahan. Alustavien tutkimusten
perusteella kahden lapion syvyyteen tehdyllä tarkastelulla saadaan riittävästi tietoa tiivistymien
tunnistamiseen ja rakenteen arviointiin. Kun tiivistyneet alueet on tunnistettu, voidaan tarvita syvempiä maaprofiilimenetelmiä tiivistymisen syvyyden
ja vakavuuden arviointiin. Penetrometri tai salaojapiikki antaa nopeimmin lisätietoja syvempien kerrosten tiiviydestä.
Useimmissa menetelmissä pyritään pisteyttämään havainnot myös numeroiksi, jolloin rakenteen kehittymistä on helpompi seurata (Kuva 10).
SoilPAK- (McKenzie 2001) ja VSA-menetelmässä
(Shepherd ym. 2008) sekä peltomaan laatutestissä
(”Peltomaan laatutesti” 2006), markstrukturtest:ssä
(Berglund ja Gustafson Bjuréus 2008) ja peltodiagnoosissa (Weyer ja Boeddinghaus 2016) kerroksia
ei pisteytetä erikseen vaan pisteluku arvioidaan
koko maaprofiilille kerrallaan. Besten lapiodiagnoosissa maan kerrokset arvioidaan erikseen (Beste
2003). VESS-menetelmässä ja siitä jatkokehitetyissä menetelmissä kerrokset arvioidaan erikseen ja
tulokset yhdistetään lopuksi kerrosten paksuuksilla
painotetulla keskiarvolla (B. C. Ball ja Munkholm
2015).
Yleensä menetelmissä ei oteta kantaa siihen,
mitkä indikaattorit ovat tärkeimpiä. Saksalainen
peltodiagnoosi (Felddiagnose) on tästä poikkeus,
sen 11 indikaattoria on laitettu tärkeysluokkiin, joil-

Näytteitä

10,3–4
pienillä
lohkoilla

2–3

3–4

4

Ei
määritelty

5

Ei
määritelty

3

3

3

1-3

Menetelmä

VESS

Sub-VESS

VSA

Beste

Preuschen

DS

Profil Cultural

SoilPak

”Felddiagnose”

Peltomaan
laatutesti

Markstrukturtest
(MST)

30–40 min/
vedenimeytymiskoe + 40 min

15–20 min/
kuoppatesti, 4–5
t/ täydentävät
mittaukset

2–4 tuntia

2–4 tuntia

15–20 min

15–20 min

15–20 min+
täydentävät
mittaukset

15–20 min

15–20 min/näyte
+ kuopan kaivuu

5 min/näyte

Aikamenekki
(normaalioloissa per näyte)

0–40 cm
(vähintään;
kuopan
leveys 50
cm)

0–40 cm

0–30 cm
(tarvittaessa 0–60
cm)

0–150 cm, 3
metriä pitkä
kaivanto
(0–40 cm
lapioversio)

0–150 cm,
2–4 m pitkä
kaivanto

0–40 cm

0–30 cm

0–40 cm,
neljässä
kerroksessa

0–20 cm

25–140 cm

0–25 cm,
kerroksittain

Tarkastelusyvyys

Multavuus, kasvintähteet, tiivistymät, kaivuun
vaikeus, lierot, lieron käytävät, yleisrakenne,
murtuminen, juuret, vedenläpäisy (30 min)

Tiivistymät, yleisrakenne, murtuminen, kokkareiden muoto, murujen koko, pinnan liettyminen,
multavuus, lierokäytävät, kasvintähteet, nystyrät

Maan pinta, vastus, juuristo, rakenne, kasvintähteet, väri, tuoksu, kokkareiden muoto, murustuminen, irtotiheys, huokosten osuus

Kokkareiden muoto ja murustuvuus eri syvyyksissä, juuret

Rakennevyöhykkeet, kokkareiden muoto ja
murustuvuus, juuret, väri, maalaji

Tarkastelu kuopan reunasta: vastus, väri, kokkareiden ja murujen koko ja muoto, huokoisuus,
murustuvuus, juuristo

Kerroksellisuus, murut, juuret, nystyröinti,
kosteus, tuoksu, kasvintähteet, maaperäeläimet,
näytteen hajoaminen pudotuskokeessa

0–1 cm pinnan kuorettuminen, murut; 0–15 cm
murustuminen, murujen ja kokkareiden muoto;
15–30 cm murujen ja kokkareiden muoto; 30–40
cm huokoisuus, pinnan karkeus

Lapiollisen pudotuskoe: rakenne, väri, lierot; Kuopan reunanäyte: huokoisuus, tiivistymät; Pinta:
eroosio, kokkareisuus

Kuopan reunan arviointi: väri, lujuus, huokoisuus,
juuristo, murustuminen

Kokkareiden koko ja muoto, juuristo ja huokoset,
murustuminen, tunnusmerkit, 1,5 cm suurmurujen ulkoasu

Tarkastelukohteet

Taulukko 3. Eri aistinvaraisten maan rakenteen arviointimenetelmien vertailu.

Kolme luokkaa

Vertailuasteikko,
pisteet 0–2
(0=huono, 2=hyvä)

Vertailuasteikko,
pisteet 1–5 (1=hyvä,
5=huono)

Vertailuasteikko,
0–2 (0=huono,
2=hyvä)

Vertailuasteikko, ei
pisteytystä

Pisteytys 1–5
(1=hyvä, 5=huono)

Laadullinen, ei
pisteytystä.

Vertailuasteikko 1–5
(1=huono, 5 = hyvä),
maalajeittain

Pisteytys 1–3
(1=huono, 3=hyvä)

Vertailu kuviin, asteikko 1–5 (1= hyvä,
5=huono)

Vertailu kuviin ja
tuntomerkkeihin.
Asteikko 1–5 (1=
hyvä, 5=huono)

Pisteytys

Ei yhdistetä

Keskiarvo
indikaattoreista,
normitettu 1–10
asteikolle

Indikaattorien
tärkeyden mukaan
painotettu yhteispiste

Arvio koko profiilista indikaattorien
perusteella

Ei yhdistetä

Indikaattorien keskiarvo, kerroksien
paksuudella painotettu keskiarvo

Ei yhdistetä, profiilimuistiinpanot

Ei yhdistetä, kerrokset erikseen

Indikaattorien
tärkeyden mukaan
painotettu yhteispiste

Kerroksen paksuudella painotettu
keskiarvo

Kerroksen paksuudella painotettu
keskiarvo

Tulosten yhdistäminen

Lierot, maahengitys, vedenjohtavuus pinta- ja pohjamaassa

Murukestävyys, makrohuokoset
(maalitesti)

Murujen liettäminen kuoppalevyllä; kosteus ja juuriston kasvu
maakerroksittain

Kasvien kasvun ja sadon arviointi sekä tuotantokustannukset

Täydentävät mittaukset
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le on annettu omat painokertoimet yhteispisteen
laskemisessa (Weyer ja Boeddinghaus 2016). Viisi
tärkeintä indikaattoria (juuristo, kasvintähteiden
hajotus, murujen muoto, murustuminen, makrohuokoset) kattavat 62 % kokonaispisteistä. Vastaavasti VSA-menetelmässä indikaattorit on jaettu
kolmeen luokkaan, joilla on painokertoimet 1–3
(Shepherd ym. 2008). Siinä viisi tärkeintä indikaattoria kattaa 80 % kokonaispisteistä.
Indikaattorien pisteytys ja yhdistäminen vaikuttavat hyvin karkeasti luokitetuilta. Lisäksi useat
indikaattorit kuvaavat samoja asioita, esimerkiksi
maan väri, juuriston haarautuminen ja huokoisuus kuvaavat kaikki maan happitilannetta. Tällöin näiden indikaattorien laskeminen erikseen ja
painottaminen johtaa tekijän painoarvon kasvuun.
Toisaalta on vaikea perustella, miksi esim. VSAmenetelmässä maan väri on täsmälleen kaksi kertaa
tärkeämpi indikaattori kuin pintamaan kuorettuminen (eikä esimerkiksi 2,2 tai 8 kertaa tärkeämpi).
Indikaattorien yhdistämisessä voitaisiin hyödyntää
muilla tieteenaloilla kehitettyjä menetelmiä eri asioiden kokonaismerkityksen mittaamiseen (monitavoitteinen päätösanalyysi) (Keeney ja Raiffa 1993;
Mustajoki, Hämäläinen, ja Salo 2005).
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Kirjallisuuskatsauksen yhteenvetona voidaan todeta, että aistinvaraiseen on kehitetty joukko menetelmiä, joiden avulla voidaan seurata lohkolla maan
rakenteen kehitystä ja toisaalta verrata lohkon
kuntoa muihin lohkoihin. Suurin osa tarkastelumenetelmistä pohjautuu maan kerroksellisuuden
arviointiin ja toisaalta maan murustuvuuteen sekä
murujen ja kokkareiden muotoon ja tiiviyteen (murenemisherkkyyteen). Hyvärakenteisessa maassa ei
ole tiiviitä kerroksia, maa on helppo murustaa, maa
murustuu pyöreäreunaisiksi, huokoisiksi muruiksi
ja kokkareiden sisällä on juurikanavia ja huokosia.
Tarkastelua voidaan täsmentää havainnoimalla juuristoa (juuristo on maan rakenteen ”peili”),
maan väriä sekä kasvintähteiden hajoamista sekä
maan tuoksua. Näiden rakennetarkastelujen lisäksi
voidaan tehdä myös muita täydentäviä mittauksia.

PINTAKERROKSEN RAKENNE
Maan pintakerroksen rakenne vaikuttaa ratkaisevasti veden imeytymiseen ja kaasujen vaihtoon
sekä orastumiseen ja eroosioalttiuteen. Aistinvaraisesti pintamaan rakennetta voidaan havainnoida
tarkastelemalla maan pintaa ensin ylhäältäpäin ja
sitten lapiolla kaivetun maanäytteen pintakerrosta
havainnoimalla (Kuva 11).

Kuva 11. Pellon pintakerroksen rakenne vaikuttaa ratkaisevasti sadeveden imeytymiseen maahan ja kaasujen vaihtoon.
Yläkuvissa liettynyt ja noin 2–4 cm kerroksella kuorettunut hiesusavi (härkäpapu), alakuvissa vasemmalla liettynyt karkea hieta (sipuli) ja oikealla hyvärakenteinen, hyvin vettä ja kaasuja läpäisevä savimaan pintarakenne
keväällä (syysrypsi). Kuvat: Jukka Rajala.
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MAAN KERROKSELLISUUS
LAPIONÄYTTEESSÄ
Lapionäytettä tarkasteltaessa on syytä ensimmäisenä kiinnittää huomiota siihen, löytyykö näytteestä

merkkejä kerroksellisuudesta – eroja tiiviydessä ja
muruisuudessa (Kuva 12 ja Kuva 13).

Kuva 12.		 Kuvat ylhäällä: Vasemmalla voimakkaasti kerrostunut hiesuinen hieno hieta (matala lautasmuokkaus ja
suorakylvö). Ylin 5 cm on hyvärakenteinen täysin murustuneena, sen alapuolinen ruokamultakerros on
jakautunut kahteen tiiviiseen kerrokseen, pohjamaa erottuu jyrkästi edellisistä.
		 Oikealla voimakkaasti kerrostunut savimaa (kynnetty syksyllä). Kylvömuokkauskerros noin 6 cm on hyvin muruinen ja hyvärakenteinen (pudonnut pääosin lapiosta pois), sen alapuolella ruokamultakerroksen
alaosa on jakautunut kahteen kerrokseen. Koko ruokamultakerroksen alaosa on erittäin tiivistä, suuria
paakkuja ja lohkareita. Heti kylvömuokkauskerroksen alapuolella on erityisen tiivis, noin 3 cm kerros.
		 Kuvat alhaalla: Vasemmalla kolmeen kerrokseen jakautunut savimaan näyte. Ylin 9 cm kerros on täysin
muruista, erittäin hyvärakenteista maata (kultivoitu syksyllä), ruokamultakerroksen keskiosa (9–17 cm)
on tiivistä ja samoin ruokamultakerroksen alaosa (17–23 cm).
		Oikealla erittäin voimakkaasti kerrostunut hiesuinen hieno hietamaa. Lautasmuokkaimella noin 10 cm
vuosien ajan muokatussa pintakerroksessa on keskinkertainen rakenne. Sen alapuolella on erittäin tiivis
ruokamultakerroksen alaosa ja erittäin tiivis pohjamaan yläosa, jotka erottuvat jyrkästi toisistaan. Kuvat:
Jukka Rajala.
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Kuva 13. Vähittäisesti muuttuva hyvärakenteisen savimaan kerroksellisuus. Noin 15 cm ruokamultakerroksen yläosasta on
hyvärakenteista, se on murustunut kokonaan muruiksi ja pieniksi kokkareiksi (kuvan vasen puolisko); Sen alapuolella rakenne muuttuu vähitellen pieniä kokkareita ja syvemmällä isoja kokkareita sisältäväksi (kuvan oikea
laita), rakenne on tässä kerroksessa keskinkertainen. Kuva: Jukka Rajala.

MURUISUUS JA MURUJEN LAATU
Viljavuuden kannalta parhaat 2–6 mm murut ovat
pinnaltaan epätasaisia, pyöreähköjä ja huokoisia
muistuttaen pesusientä. Ne ovat syntyneet biologisen toiminnan kuten juurten ja pieneliöstön
toiminnan seurauksena. Ne on syytä erottaa sileäpintaisista, särmikkäistä ja tiiviistä, sepelimäisistä
monisärmiöistä. Edellisten väliin sijoittuu liukuvasti eriasteisesti huokoisia puolimuruja (Beste 2003).
(Kuva 14 ja Kuva 15). Valokuvasuurennokset muruista on otettu tietokoneeseen liitettävällä digitaa-

lisella mikroskoopilla, jolla saadaan 20–200-kertaisia suurennoksia. Tällaisia mikroskooppeja on
saatavissa myös älypuhelimeen, jolloin puhelimen
näytöllä voidaan jo pellolla tarkastella maamuruja ja juuria suurennettuina. Digitaalisilla mikroskoopeilla otettujen valokuvien tarkkuus vaihtelee
yleensä 1,2–5 Mb välillä ja mikroskoopit maksavat
noin 50–500 euroa. Säädettävällä telineellä varustettuna tarkentaminen on helpompaa kuin käsivaraisesti tai pelkällä käännettävällä jalalla varustetulla mikroskoopilla.
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Kuva 14.		Varsinainen aito muru on pyöreähkö, pinnaltaan epätasainen ja sisältä huokoinen muistuttaen pesusientä.
1. rivi: Hyvin murustunutta savimaata kylvön jälkeen.
2.rivi: Melko tiiviin savimaan 4x3 mm puolimuru, jossa huokoisuutta on vain vähän yhden halkeaman lisäksi. Oikealla saman
kuvan osasuurennos.
3.rivi: Hyvärakenteisen savimaan 7x5 mm muru, jossa on runsaasti erikokoisia huokosia, kasvitähteitä sekä juuria. Oikealla
osasuurennoksena.
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Kuva 14.		4. rivi: 25 vuotta nurmea kasvaneelta savimaalta 2 mm muru, jossa huokoisuus on erittäin runsasta. Oikealla osasuurennoksena. Nämä savimaan murut kestävän hyvin vettä.
5.rivi: Hienohietamaan 11x7 mm muru, jossa huokoisuutta on erittäin runsaasti. Oikealla osasuurennoksena. Murun
rakenne on osin jopa verkkomainen. Muru hajoaa kuitenkin helposti.
6.rivi: Karkean hietamaan 4x4 muru, jossa huokoisuus rajoittuu karkean hiedan jyvästen välitiloihin. Muru hajoaa
helposti.
Kuvat: Veera Manka ja Jukka Rajala. Kuvattu Veho Discovery VMS-001 digitaalisella tietokoneeseen liitettävällä
mikroskoopilla.
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Kuva 15. Teräväsärmäiset, sileäpintaiset ja tiiviit, kokkareista irronneet osaset – monisärmiöt – muistuttavat sepeliä. Niiden viljavuus on alhainen verrattuna huokoisiin, aitoihin muruihin.
1. rivi: Vasemmalla salaojasyvyyden alapuolelta syksyllä maan pinnalle nostettu savi on murustunut
roudan vaikutuksesta kevääseen mennessä. Oikealla edelliskesänä pellolle levitettyä ojasavea pellon
pinnalla kevätkylvön jälkeen. Monisärmiöt (murut) ovat teräväsärmäisiä, sileäpintaisia ja tiiviitä.
2. rivi: Vasemmalla pohjasaven 5 mm monisärmiö (muru) suurennoksena. Oikealla osasuurennos kyseisen monisärmiön tiiviistä pinnasta.
3. rivi: Ruokamultakerroksen alapuolella maa alkaa murustua, ja huokoisuus alkaa näkyä. Vasemmalla 4
mm puolimuru, oikealla saman kuvan osasuurennos. Kuvat: Jukka Rajala.
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KOKKAREIDEN JA PAAKKUJEN
MUOTO JA LAATU
Kokkareiden laatua voidaan havainnoida tarkastelemalla pienten ja isojen kokkareiden muotoa ja
pinnan sileyttä sekä puristusvoimaa, joka tarvitaan
niiden saamiseksi hajalle (Kuva 16). Kokkareiden ja paakkujen muoto voi vaihdella (Kuva 17).
Hyvin liuskeinen rakenne kertoo voimakkaasta
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tiivistymisestä, joko viljelytoimien aiheuttamasta
tiivistymisestä (ruokamultakerros ja pohjamaa) tai
luontaisesti tiiviistä rakenteesta (pohjamaa). Myös
kuutiomainen tai pystysuuntainen, keilamainen
muoto kertoo tiivistymisestä sekä vähäisestä juuriston ja pieneliötoiminnan vaikutuksesta maan
rakenteeseen.

Kuva 16.
Kokkareiden laatua voidaan
havainnoida tarkastelemalla
niiden pinnan sileyttä ja puristusvoimaa, joka tarvitaan
kokkareiden hajottamiseen.
1. rivi: Vasemmalla muruista
muodostuneita ja helposti
murenevia pieniä kokkareita.
Oikealla edellistä tiiviimpiä
pieniä kokkareita, joiden murentamiseen tarvitaan enemmän voimaa.
2. rivi: Vasemmalla muruja ja
pieniä kokkareita sisältävä savimaan rakenne. Oikealla yksinomaan tiiviitä kokkareita
sisältävä savimaan rakenne.
3.rivi: Vasemmalla rosopintainen, huokosia sisältävä
kokkare, joka hajoaa helposti
puristettaessa. Oikealla sileäpintaisia ja tiiviitä kokkareita,
joiden murtamiseen tarvitaan
runsaasti puristusvoimaa.
4.rivi: Vasemmalla rosopintainen, huokoisista muruista
muodostunut paakku halkaistuna. Oikealla sileäpintainen, tiivis paakku.
Kuvat: Jukka Rajala.
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Kuva 17. Kokkareiden ja paakkujen muoto sekä tiiviys kertovat maan rakenteesta.
1. rivi: Vasemmalla pohjamaan yläosan liuskeinen rakenne, joka kertoo tiivistymisestä. Oikealla ruokamultakerroksen alaosassa näkyy päällekkäin kaksi liuskeista, kovaa paakkua. Hienohietamaa on tiivistynyt voimakkaasti.
2. rivi: Vasemmalla muruisen kylvömuokkauskerroksen alapuolella keilamaiset ja kuutiomaiset kokkareet ilmaisevat savimaan rakenteen olevan tiivis ja kasvukunnon heikko. Oikealla erittäin tiiviitä kokkareita ja paakkuja
koko ruokamultakerroksessa, savimaan rakenne on erittäin huono. Kuvat: Jukka Rajala ja Veera Manka.

RAKENTEEN HAVAINNOINTI
PUDOTUSKOKEELLA
Maan rakennetta voidaan havainnoida yksinkertaisen pudotuskokeen avulla. Maanäyte pudotetaan
lapiosta vyötärön korkeudelta maahan, tasaiselle
alustalle tai matalaseinäiseen laatikkoon. Näytteen
hajoaminen paljastaa maan rakenteen. Hyvära-

kenteinen maanäyte hajoaa pääosin pyöreähköiksi,
huokoisiksi muruiksi ja pieniksi, muruista muodostuneiksi kokkareiksi. Huonorakenteinen maanäyte
hajoaa isoiksi, teräväsärmäisiksi, tiiviiksi kokkareiksi ja paakuiksi. (Kuva 18.) Isommat lohkareet ja
paakut voidaan pudottaa kolmesti.
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Kuva 18. Lapionäytteen pudottaminen vyötärön korkeudelta maahan tai tasaiselle alustalle ilmaisee, miten maa hajoaa
muruiksi.
1. rivi: Vasemmalla kokonaan muruiksi hajonneen savisen ja hiesuisen hietamaan maanäyte, jonka rakenne on
hyvä. Oikealla savimaan ruokamultakerros, jonka yläosa on hajonnut muruiksi ja rakenne on hyvä. Ruokamultakerroksen alaosa on hajonnut teräväsärmäisiksi kokkareiksi, rakenne on huononlainen.
2. rivi: Vasemmalla on hietamaata, joka on hajonnut osin muruiksi ja suurelta osin kokkareiksi ja tiiviiksi paakuiksi,
rakenne on huono. Oikealla savimaan ruokamultakerros, joka on hajonnut teräväsärmäisiksi kokkareiksi, ja osa
on jäänyt hajoamatta, rakenne on huono. Kuvat: Jukka Rajala.

JUURISTON KASVUTAPA JA TIHEYS
Juurten kasvua ja tiheyttä voidaan havainnoida
tarkastelemalla kasvin juuristoa. Pääjuurten kasvu
suoraan alaspäin ilmaisee maan rakenteen olevan

kasville riittävän hyvä. Mutkitteleva, vaakasuora tai
paksuuntunut kasvutapa kertoo maan olevan kyseisen kasvin juurille liian tiivistä. (Kuva 19 ja Kuva
20.)
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Kuva 19.
Juurten kasvutapaa, kuten mutkaisuutta,
haarautumista, tiheyttä ja paksuuntumista
voidaan havainnoida lapionäytteestä, näytteen pohjasta ja pohjamaan pinnasta.
1. rivi: Vasemmalla hyvin kasvava härkäpavun
juuristo. Oikealla mutkitellen kasvavia härkäpavun juuria, joiden on vaikea kasvaa kylvömuokkauskerrosta syvemmälle maahan.
2. rivi: Vasemmalla hiuemaan pohjamaassa
kasvaa runsaasti mailasen juuria. Oikealla
tiiviissä hiesuisessa hienohietamaassa ohran
juuria kasvaa pohjamaahan vain muutamissa
suurissa huokosissa.
3. rivi: Vasemmalla karkean hietamaan paakun pinnalla kasvaa ohran juuristoa, mutta ei
paakun sisällä (kuva oikealla).
4. rivi: Syysvehnän juuristo kasvaa vain savimaan halkeamissa.
5. rivi: Vasemmalla nurmen juuristo kasvaa tiheänä hiesuisen hienohietamaan pohjamaan
yläosassa. Oikealla pohjamaan paakuissa on
ruskeareunaisia reikiä kertoen juurien kasvaneen niistä läpi.
6. rivi: Vasemmalla erittäin tuuheakasvuinen
nurmen juuristo, joka ilmaisee maan rakenteen
olevan hyvä. Oikealla juuristoa kasvaa vain
lohkareen pinnalla eli savimaan halkeamissa ilmaisten maan rakenteen olevan huono.
Kuvat: Jukka Rajala.
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Kuva 20.
Paalujuuristen kasvien, kuten puna-apilan ja
mailasen, juurten kasvu kertoo maan rakenteesta. Kuvat vasemmalla: Ylhäällä puna-apilaa, joka
kasvaa poutavuonna paljon paremmin salaojien
kohdalla, koska maan rakenne on siinä kohden
parempi. Alhaalla hyvin kehittynyt puna-apilan
juuristo hyvärakenteisella savimaalla suojaviljan
puinnin jälkeen syyskuun lopulla. Kuvat oikealla: Ylhäällä mailasen juuristo on haarautunut jo
20 cm syvyydessä, koska pohjamaa on tiivistä.
Alhaalla mailasen pääjuuri, joka on haarautunut
savimaalla jo 20 cm syvyydessä ja kääntynyt
kasvamaan vaakasuoraan, syynä liian tiivis
”kyntöantura”. Kuvat: Jukka Rajala.

JUURISTON JA MAAN VÄLINEN YHTEYS

ELOPERÄISEN AINEKSEN HAJOAMINEN

Maahiukkasten tarttuminen juurten pinnalle kertoo kasvien juurten ja maan välisestä yhteydestä.
Maahiukkasten tarttuminen kuvaa juuriston juurieritteiden määrää ja juuristovyöhykkeen mikrobien toimintaa. Toisinaan sienirihmastoa voi nähdä
juuriston pinnalla ja läheisyydessä jopa paljain silmin (Kuva 21).

Maata tarkastelemalla havaitaan, onko maassa
kasvitähteitä ym., joita pieneliöstö voi käyttää ravinnokseen sekä miten ne ovat jakautuneet. Maan
biologisesta aktiivisuudesta saadaan tietoa tarkastelemalla, kuinka maahan muokattu eloperäinen
aines maatuu. Maanäytettä tutkimalla voi löytää
jopa useita vuosia vanhoja olkia vain vähän lahonneina tai mädäntyneinä. Tiiviillä mailla maahan
kynnetty olkipatja maatuu ruokamultakerroksen
alaosaan kynnettynä huonosti. (Kuva 23.) Lahoamisen nopeus kertoo maan rakenteesta (kaasujen
vaihdosta) ja pieneliötoiminnan aktiivisuudesta:
mitä nopeammin lahoaminen etenee, sitä parempi
rakenne maassa on ja sitä aktiivisempaa pieneliötoiminta on – ja päinvastoin.

NYSTYRÄT PALKOKASVIEN JUURISTOSSA
Typensitojakasveilla juurinystyröiden muodostuminen juuriin kertoo maan rakenteesta ja kasvukunnosta (Kuva 22). Nystyröinti liittyy palkokasvin
typensidontaprosessiin, joka kuluttaa runsaasti
energiaa (sokereita kasvilta) ja kaasuja (typpikaasu). Kun nystyröitä on runsaasti, kasvin tilan on
oltava hyvä ja maassa runsas kaasujenvaihto. Jos
nystyröinti rajoittuu vain pieneen osaan juuristoa
lähellä maan pintaa, kertoo se maan rakenteen olevan syvemmällä liian tiivis.
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Kuva 21.
Kuvat vasemmalla: Juurten ja
maan välinen yhteys on tiivis,
kun maahiukkasia on tarttunut
runsaasti juurten pinnalle. Yläkuvassa ohran juuristoa karkealla hietamaalla, alakuvassa
vehnän juuristoa runsasmultaisella, hyvärakenteisella savimaalla.
Kuvat oikealla: Yläkuvassa vasemmanpuoleisen kuvan ohran
juuristossa muruja on tarttuneena juuristoon. Alakuvassa
juurieritteitä hyödyntävää sienirihmastoa syysrypsin juurissa. Kuvat: Jukka Rajala.

Kuva 22.		
Juurinystyröiden esiintyminen palkokasvien juuristossa kertoo maan
rakenteesta ja kasvukunnosta. Kuvat ylhäällä: Vasemmalla ruisvirnan
juuristo, jossa nystyröitä on vain kylvömuokkaussyvyydessä. Syvemmällä maa on liian tiivistä ja pieneliötoiminnalle huono kasvuympäristö. Oikealla härkäpavun juuristo, jossa nystyröitä on eniten pääjuuren
läheisyydessä kylvömuokkauskerroksessa, mutta myös syvemmällä,
jossa maan rakenne on kohtalainen pieneliötoiminnalle. Kuva alhaalla:
Herneen juuristo, jossa nystyröitä on lähes 20 cm syvyydessäkin hyvärakenteisella hietamaalla. Kuvat: Jukka Rajala.
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Kuva 23. Maan biologisesta aktiivisuudesta kertoo maahan muokatun eloperäisen aineen maatuminen. Olkien ja
muiden eloperäisten aineiden lahoamisen nopeutta voidaan havainnoida tarkastelemalla maahan muokattujen/kynnettyjen olkien ym. maatumisastetta. Kuvat ylhäällä: Vasemmalla tiiviiseen savimaahan
kynnetty olkipatja, joka lahoaa hitaasti. Oikealla maahan kynnetyt oljet lahoavat hitaasti myös hienohietamaalla. Kuvat alhaalla: Vasemmalla maahan kynnetyt oljet maatuvat hitaasti hienohietamaan märissä
olosuhteissa. Oikealla maahan kynnetty olki maatuu hitaasti tiivistyneessä savimaassa. Kuvat: Jukka Rajala.
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TÄYDENTÄVIÄ MITTAUKSIA
KASVUKUNNON SELVITTÄMISEKSI
Aistinvarainen tarkastelu nojaa ihmisen aistien
erottelukykyyn ja pellon tarkasteluun siinä tilassa,
jossa se sattuu havainnointihetkellä olemaan. Lisää
ja laajemmin tietoa maan rakenteesta ja kasvukunnosta voidaan saada, jos aistinvaraisia tarkasteluita
täydennetään yksinkertaisilla havaintomenetelmillä.
Yleisimmin käytetty täydentävä mittaus on
maan murukestävyyden määrittäminen. Siinä tarkastellaan, miten maamurujen käy, kun niitä altiste-

taan liettämiselle. Märkäseulonnalla tehtävän laboratoriomäärityksen rinnalle on kehitetty helpompia
menetelmiä. Esimerkiksi Besten menetelmässä
(Beste 2003) tarkastellaan tuoreista maanäytteistä
otettujen 20 yksittäisen murun liettymiskestävyyttä
kuoppalevyllä (Kuva 24). SoilPAK-menetelmässä
taas tehdään ns. slake test, jossa maapaakku laitetaan tuoreena seulan päälle veteen ja tarkastellaan,
kuinka paljon maa-aineksesta liettyy veteen (Ravander ym. 2019) (Kuva 25).

Kuva 24. Kuoppalevytestillä voidaan selvittää murujen vedenkestävyyttä ja eroosioalttiutta. Vasemmalla hyvä, oikealla
heikko ja keskellä keskinkertainen murukestävyys. Kuva: Jaana Ravander.

Kuva 25.
Maan vedenkestävyyttä ja eroosioalttiutta voidaan selvittää laittamalla maapaakku veteen verkon päälle ja seuraamalla veden sameutumista
ja maan karisemista astian pohjalle. Vasemmalla
hyvä ja oikealla huono vedenkestävyys. Kuva:
Jukka Rajala.
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VEDEN IMEYTYMISEN HAVAINNOINTI
Maan murukestävyys on suoraan sidoksissa veden imeytymisnopeuteen. Liettyneessä tai kuorettuneessa pellossa huokosto on tukossa ja vesi ei
imeydy maahan. Rankkasateen yhteydessä suuri
osa vedestä valuu pintavaluntana ja vain pieni osa
imeytyy maahan kasvien käytettäväksi (Kuva 26).
Veden imeytymisnopeutta voidaan mitata erilaisilla infiltrometreillä eli imeytymisnopeusmittareilla
(Burgy ja Luthin 1956; Oosterbaan ja Nijland 1994).

Niistä yksinkertaisin on kattila, josta on leikattu
pohja pois (Berglund ja Gustafson Bjuréus 2008).
Kattilaan laitetaan esim. 100 mm vettä ja mitataan,
kuinka kauan veden imeytyminen kestää (Kuva
28). Yksinkertaisempi havaintomenetelmä (pullotesti) on kaataa noin 0,5 litraa vettä pellon pintaan
matalalta ja seurata kauanko imeytyminen kestää
(Kuva 27). Samalla on syytä kartoittaa, kuinka laajalle ja mihin syvyyteen vesi imeytyi (HMI 2002).

Kuva 26. Liettyneessä maassa veden imeytyminen on hidasta. Vasemmalla veden imeytymisen havainnointia pullotestillä. Oikealla isompi sadekuuro aiheuttaa voimakkaan pintavirtailun, kun vesi ei pääse imeytymään maahan.
Kuvat: Jukka Rajala.

Kuva 27. Pullomenetelmä on nopea ja yksinkertainen tapa hahmottaa eroja pintamaan vedenimeytymiskyvyssä. Lapion avulla todetaan veden imeytyminen sivu- ja syvyyssuunnassa. Kuvat: Jaana Ravander.
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Kuva 28. Pohjattomalla kattilalla voidaan mitata, kuinka nopeasti vesi imeytyy maahan, ja lapiolla kaivamalla
todeta, missä määrin vesi imeytyi sivu- ja syvyyssuuntaan sekä miten tasaisesti vesi maahan imeytyi.
		 1. rivi: Pohjaton kattila maahan painettuna ja vedellä täytettynä soveltuu hyvin maan rakenteen testaamiseen. Kun vesi on imeytynyt, selvitetään lapiolla kaivaen, minne vesi meni.
		 2. rivi: Vasemmalla vesi on imeytynyt maahan oikeassa laidassa, mutta vasemmalla puolella on kuiva
alue, koska maa on kyseisellä kohdalla tiivistä. Oikealla vettä on imeytynyt multamaahan vain 10 mm
noin 4 cm syvyyteen. Kuvat: Jukka Rajala ja Jaana Ravander.

TYÖNTÖVASTUKSEN MITTAUS
Maan tiiveyttä voidaan arvioida nopeasti työntövastusmittauksella (penetrometri) (Bengough ym.
2000; Hartge ja Horn 2016). Mittausta varten
pellon pitäisi olla kosteudeltaan kenttäkapasiteetissa (kostea, mutta vajovesi on valunut pois). Tiiveysmittarilla voidaan tunnistaa tiiviiden kerrosten
sijainti, syvyys ja arvioida tiivistymisen vakavuus.
Yleensä 150 psi (noin 10 bar) pidetään rajana, jossa

juuriston kasvu heikkenee ja 300 psi rajana, jossa
se pysähtyy. Koska penetrometri kuvaa kerrallaan
vain yhtä pistettä, mittauksia on syytä toistaa useita
kertoja eri puolilla peltoa luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi. Lisäksi juuret voivat kasvaa myös
tiiviissä maassa, jos maassa on runsaasti huokosia
ja vanhoja juurikanavia. Penetrometrilukemat kannattaakin varmistaa vielä maan rakenteen arvioinnilla.
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SALAOJITUKSEN TOIMINNAN SEURANTA
Maan tiiveydestä ja vedenläpäisykyvystä saa hyvän
kuvan seuraamalla pellon salaojituksen toimintaa
(Oosterbaan ja Nijland 1994). Salaojien kohdalle ja puoliväliin kaivetut noin 50 cm syvät kuopat
sopivat pohjaveden pinnan seurantaan (Kuva 29).
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Lisäksi salaojista pitäisi valua vettä noin 1 l/sek/
ha, kun pohjavesi on salaojien puolivälissä noin 50
cm korkeudella. Alhainen salaojavalunta tai korkea
pohjaveden pinta kertoo siitä, että maaperä läpäisee
vettä huonosti pellolla käytettyyn ojaväliin nähden.
(Mattila ym. 2019.)

Kuva 29.		
Kun lapiolla kaivettu noin 40–50 cm
syvyinen kuoppa pysyy vedettömänä,
on kuivatus hyvä. Jos pohjaveden pinta
nousee ruokamultakerrokseen, pellon
kuivatustila on huono, yläkuvat. Laskuaukosta tulevan virtaaman mittauksen
voi tehdä ämpärin ja sekuntikellon avulla,
alakuva. Kuvat: Jukka Rajala.
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LIEROJEN HAVAINNOINTI
Lierot ovat monessa mielessä hyvä indikaattori
maan kasvukunnolle. Ne kierrättävät ravinteita ja
parantavat maan rakennetta. Sen lisäksi lierot ovat
herkkiä liialliselle muokkaukselle, tiivistymiselle ja
kasvipeitteettömyydelle. Näin ollen lierojen määrää
seuraamalla voidaan seurata maan kasvukuntoa.
Lierot voidaan havainnoida joko laskemalla niiden
lukumäärä lapionäytteestä, sinappiliuoksella tai
epäsuorasti tekemällä havaintoja lierojen toiminnasta (Kuva 30).
Koska lierojen määrä vaihtelee runsaasti pellolla, seurantanäytteet on syytä ottaa samoilta alueilta.
Esimerkiksi salaojien kohdalla lieroja on runsaammin kuin salaojien puolivälissä, samoin pientareiden lähellä voi lieroja olla runsaammin kuin keskellä peltoa. Lierojen määrä voidaan määrittää

sinappikokeella (Lawrence ja Bowers 2002). Se on
kuitenkin hidas ja joissain tapauksissa sinappiliuos
liettää maan siten, että liuos ei imeydy tasaisesti
koko profiiliin. Seurantatutkimuksiin onkin suositeltu yksinkertaisempaa 20 x 20 x 20 cm maakuution käsinseulontaa viiden minuutin ajan, minkä
lisäksi maakuution kuopan pohjasta tarkastellaan,
näkyykö siellä merkkejä pystysuuntaisista kastelierojen käytävistä (Stroud 2019). Lierojen kokonaismäärän lisäksi kannattaa seurata, onko kaikkia
lierotyyppejä pellolla (karikkeen lajit, ruokamultakerroksen lajit, syvät kaivautujat). Myös poikasten
esiintymistä voidaan havainnoida; onko kanta lisääntymässä vai vähenemässä. Koska lieromäärät
vaihtelevat lohkolla runsaasti, pellolta kannattaa
tehdä vähintään 10 määritystä (Stroud 2019).

Kuva 30.
Lierojen esiintymistä voidaan
havainnoida suoraan laskemalla lierojen lukumäärä ja
punnitsemalla paino sekä tunnistamalla eri lajeja.
1. rivi: Lierojen esiintymistä
voidaan havainnoida laskemalla lierojen lukumäärä lapiollisesta maata.
2. rivi: Lierot saadaan nousemaan maan pinnalle, kun kosteaan maahan kaadetaan sinappiliuosta määräalalle. Sen
jälkeen ne on helppo poimia
tarkempia havaintoja varten.
3. rivi: Vasemmalla muruista
muodostunut 12 cm ruokamultakerroksen keskiosan paakku, josta voidaan havainnoida
lierojen esiintymistä havainnoimalla lierokanavien määrää
paakussa. Kuvan paakussa
näkyy kastelieron reikä sekä
runsaasti pienempiä juurten
tekemiä reikiä. Tällainen paakku muokkautuu helposti. Oikealla lieron reikiä pohjamaan
yläosassa. Kuvat: Jukka Rajala
ja Jaana Ravander.
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MAAPERÄN MIKROBIAKTIIVISUUDEN
SELVITTÄMINEN
Maaperän mikrobiaktiivisuus on tärkeä kasvukunnon osatekijä, jota voidaan havainnoida myös
aistinvaraisesti. Maan tuoksu on hyvä indikaattori
mikrobien määrästä ja laadusta. Perunakellarimainen tuoksu on peräisin Actinomyces-sädebakteereista, jotka ovat yksi tärkeimpiä hajottajaeliöitä
peltomaassa (Weil ja Brady 2016). Toisaalta ummehtuneet, kananmunamaiset (tai pilaantuneen
säilörehun) hajut kertovat maaperän hapettomuudesta. Tuoksun lisäksi maaperän mikrobiaktiivisuutta voi havainnoida yksinkertaisella purkkikokeella, jossa maata laitetaan purkkiin, peitetään
vedellä ja ravistetaan sekaisin. Muutaman tunnin
päästä katsotaan, kuinka paljon vaahtoa purkin pinnalla on. Vaahtoaminen kuvaa sekä liukoisen hiilen
että mikrobiaktiivisuuden määrää: mitä enemmän
vaahtoa on, sitä enemmän maaperässä on liukoista
typpeä ja mikrobiaktiivisuutta. (Århusin yliopiston ja SEGESin yhteistutkimus Arvensis-lehden
mukaan (HIR 2019)). Jos mikrobiaktiivisuudesta
halutaan lukuarvoina mitattavaa arviota, tarkastelua voidaan tarkentaa tekemällä hiilidioksidin
tuottotesti. Testi voidaan tehdä pellolla maahengitystestinä (”Peltomaan laatutesti” 2006) tai erikseen hiilidioksidintuottotestinä (CO2 burst) (Haney
ym. 2018). Jälkimmäisessä maaperä kuivataan ja
kostutetaan kenttäkapasiteettiin. Sen jälkeen mitataan esimerkiksi Solvita-indikaattoriliuskalla tai
digitaalisella hiilidioksidimittarilla, kuinka paljon
24 tunnin aikana muodostuu hiilidioksidia. Hiilidioksidintuottotestin tulkintaa on käsitelty aiemmassa OSMO-raportissa (Kinnunen, Mattila ja Rajala
2018).
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MAAN LÄMPÖTILAN MITTAUS
Maan lämpötila on tärkeä kasvukuntoon vaikuttava tekijä – varsinkin kylminä keväinä. Sen mittaaminen onnistuu vaivattomasti käsikäyttöisellä
infrapuna-anturiin perustuvalla mittarilla (Kuva
30). Mittauksia on helppo tehdä eri syvyyksiltä kaivamalla lapiolla maata haluttuun syvyyteen.

Kuva 31. Maan lämpötilan mittaaminen onnistuu vaivattomasti infrapuna-anturiin perustuvalla pikamittarilla. Kuva: Jukka Rajala.
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KOKEMUKSIA OSMO-KOELOHKOILTA
KOELOHKOT JA HAVAINNOT
VESS:n ja Besten havaintomenetelmiä testattiin
OSMO-hankkeessa 24 koelohkolla vuosina 2016–
2018. Lohkot edustivat erilaisia maalajeja ja erilaisia kasvukunnon ongelmia. Lohkot oli jaoteltu
toimenpidelohkoon, jossa kasvukuntoa kehitettiin
(1-lohko), tämän verrokkiin (0-lohko) sekä hyväkasvuiseen kontrollilohkoon (K-lohko). Tässä esitetään muutokset lohkojen rakenteessa 0- ja 1-lohkojen osalta.
Kummaltakin lohkolta otettiin kaksi havaintopistettä, joista määritettiin maaperän rakenne aistinvaraisesti VESS- ja Beste-menetelmällä. Kummallekin menetelmälle kaivettiin oma kuoppansa,
sillä menetelmien työohjeet poikkeavat toisistaan.
Tämän lisäksi kaivettiin neljä kuoppaa veden
imeytymissyvyyden määrittämiseksi, minkä avulla
tarkastettiin, poikkeavatko yksityiskohtaisempien
VESS- ja Beste-tarkastelujen tulokset selvästi lisäkuopista saaduista tuloksista. Lohkoilta määritettiin lisäksi lierojen määrä, karikepeite, maan tuoksu

(kolmiportainen asteikko: hyvä, hajuton, huono),
penetrometrivastus ja maan vedenläpäisykyky.
He-koelohkoilla kipsikäsittely paransi pintamaan rakennetta vuosien 2016–2017 välillä, mutta pohjamaan rakenne oli jopa huonompi kuin
aiemmin (Kuva 32). Molemmat lohkot jankkuroitiin harvalla piikkivälillä syksyllä 2017, mikä lisäsi
lohkon sisäistä vaihtelua. Kipsikäsittelemättömällä
lohkon osalla pohjamaan rakenne vaikutti olevan
parempi kuin kipsikäsitellyllä, mikä näkyi myös rakennepisteissä.
Molemmat Hy-lohkot olivat viherlannoituksella
vuonna 2016 (Kuva 33). Käsittelylohko lisäksi syväkuohkeutettiin ja kipsikäsiteltiin. Käsittely näkyi
selvästi parempana rakenteena vuonna 2017. Märän syksyn ja talven seurauksena rakenne kuitenkin
heikkeni vuoteen 2018, ollen käsittelylohkolla kuitenkin parempi kuin käsittelemättömällä. Vaikka
käsittelylohkollakin maan rakenne vaikutti kokkareiselta, kokkareet kuitenkin murenivat helposti ja
olivat huokoisia.

Kuva 32. Maan rakenteen muutos He-lohkoilla. Yläkuvissa käsittelemätön lohko, alakuvissa 2016
kesällä kipsikäsitelty lohko). Numero kuvassa kertoo maan rakennepisteet VESS-menetelmällä määritettynä. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.
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Kuva 33. Maan rakenteen muutos Hy-lohkoilla. Yläkuvissa käsittelemätön, alakuvissa syksyllä
2016 syväkuohkeutettu lohko. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.

Ju-lohkoilla käsittely oli muutoin samanlainen kuin
Hy-lohkoilla, paitsi että Ju-lohkoilla myös verrokkilohko kipsikäsiteltiin (Kuva 34). Ju-lohkoilla syväkuohkeutettu koejäsen tiivistyi pinnasta pahoin,
kun syysvehnälle kylvettiin aluskasvit keväällä
2017, joten rakenne ei parantunut yhtä paljon kuin
Hy-lohkoilla. Syväkuohkeutus jätti rakenteen kuitenkin paremmaksi kuin pelkällä kipsikäsitellyllä
vielä vuoden 2018 havainnoissa.
Lu-lohkoilla kasvoi perunaa vuosina 2016 ja
2017 sekä ohraa vuonna 2018 (Kuva 35). Pelto
muokattiin lapiomuokkaimella vuosina 2016 ja
2017 ja kevyesti lautasmuokkaimella vuonna 2018.
Vuonna 2016 lapiomuokkaimen muokkaussyvyys
oli matala ja se ei rikkonut aiemman vuoden sadonkorjuun aiheuttamia tiivistymiä. Vuonna 2017 maa
muokattiin syvemmältä ja rakenne oli parempi.
Vuonna 2018 maan pintaosa oli selvästi tiivistynyt,
mutta pohjamaa oli kuohkea ja juuristo kasvoi sinne hyvin.
Kä0- ja Kä1-lohkot olivat uudispeltoja, joiden
kunnostus oli kesken. Tässä esitetään Kä1-lohkon ja
sen hyväkasvuisen verrokin (Kä K) tulokset (Kuva
36). Lähtötilanteessa Kä1-lohkolla oli hyvin vaihteleva rakenne, jossa oli raivausjyrsimen jättämiä
tiiviitä kokkareita ja tiivis hiekkapitoinen pohjamaa. Rakenne kehittyi ja tasaantui seurannan aikana, mikä näkyi juuristokerroksen syvenemisenä,
kerroksellisuuden vähenemisenä ja kokkareiden

huokoistumisena. Hyväkasvuinen lohko oli vuonna
2016 viherlannoituksella, joka kasvoi voimakkaasti.
Lohkon rakenne oli hyvä. Sipulin istutuksen yhteydessä maan rakenne heikkeni, mikä näkyi sipulin
pintajuurisuutena. Muokkaus ei poistanut rakenteen ongelmia vuonna 2017–2018 vaan vuonna
2018 oli edelleen havaittavissa tiiviihköjä kokkareita.
Ha-lohkot olivat multamaita (Kuva 37), joissa
oli tiivis kerros ruokamultakerroksen alapuolella.
Lähtötilanteessa lohkot olivat nurmella, joka muokattiin ensin ohralle keväällä 2016 ja kauralle vuonna 2017. Keväällä 2018 lohkolle perustettiin seosnurmi ilman suojaviljaa. Viljelykierron siirtyminen
nurmesta viljaan ja muokkauksen lisääntyminen
näkyi 0-lohkolla rakenteen heikkenemisenä. 1-lohkolla tiivistymiä poistettiin kuohkeuttamalla, mikä
vaikutti parantaneen rakennetta lähtötilanteeseen
ja verrokkiin nähden.
Pa-lohkot olivat vuonna 2015 viherlannoitusnurmella, johon kylvettiin ruis satovuodelle 2016.
Vuonna 2017 lohkolla kasvoi perunaa ja vuonna
2018 ohraa (Kuva 38). Ruokamultakerros oli kummallakin tarkastellulla lohkolla kohtalaisen hyvä
tarkastelujakson aikana, ja rakenne vaikutti jopa
parantuneen käsittelylohkolla. Vaihtelu lohkolla
oli kuitenkin suurta, esimerkiksi vuoden 2017 perunannosto tiivisti osan pellosta pahoin. Lisäksi
ruokamultakerroksen alapuolelta pelto oli tiivis
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Kuva 34. Maan rakenteen muutos Ju-lohkoilla. Yläkuvissa käsittelemätön, alakuvissa
käsitelty lohko. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.

Kuva 35. Maan rakenteen muutos Lu-lohkoilla. Yläkuvissa käsittelemätön, alakuvissa
käsitelty lohko. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.
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Kuva 36. Maan rakenteen muutos Kä–lohkoilla. Yläkuvassa vasemmalla uudispelto, joka
on jätetty pisteyttämättä vuonna 2016 rakenteen vaihtelevuuden vuoksi. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.

Kuva 37. Maan rakenteen muutos Ha-lohkoilla. Yläkuvissa käsittelemätön, alakuvissa käsittelemätön lohko. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.
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Kuva 38. Maan rakenteen muutos Pa-lohkoilla. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.

eikä läpäissyt vettä juurikaan. Hietamaalla tämän
aiheuttamia rakenteen luhistumisongelmia korjattiin kevätkynnöllä, joka kuitenkin jätti pintamaan
vuonna 2018 kokkareiseksi.
Sa-lohkot olivat ennen kokeen alkua olleet pitkään pintamuokkauksessa (lautasäes ja suorakylvö), mikä yhdistettynä korkeisiin rengaspaineisiin,
yksipuoliseen viljelyyn ja lohkon vesitalousongelmiin oli johtanut heikkoon rakenteeseen pintakerroksen alapuolella. Rakennetta korjattiin vuonna
2016 kevätkultivoinnilla ja ohran alle kylvetyllä
nurmella, joka syväkuohkeutettiin kesällä 2017 ja
lohkolle kylvettiin ruista (Kuva 39). Syvempi muokkaus lisäsi lohkon murustuvuutta selvästi. Nurmen
syväkuohkeutus johti erinomaiseen rakenteeseen,
joka säilyi myös vuonna 2018.
Yhteenvetona voidaan todeta, että savimaiden rakenne oli VESS-menetelmällä arvioituna
heikompi kuin ei-savimaiden (Kuva 40). Tulosten
perusteella rakenne parani kaikilla tarkastelluilla
lohkoilla. Rakenne parani kuitenkin selvemmin
savimailla, joissa myös lohkojen välinen vaihtelu

pieneni tarkastelun aikana. VESS-menetelmällä
saatiin kuvattua rakenteen muutosta selkeästi yhdellä numerolla. VESS:n tuloksia ei ole syytä määrittää pelkästään profiilikuvien perusteella, joten
silmämääräisen maanäytteen tarkastelun ja luokituskuviin vertaamisen lisäksi tarvitaan monipuolisempaa muidenkin tunnusmerkkien aistinvaraista
tarkastelua. Rakenteen kannalta on myös tärkeää
havainnoida maan murustuvuutta, kokkareiden
huokoisuutta ja murenemisherkkyyttä sekä juuriston kasvutapaa, joilla on merkittävää vaikutusta
sekä kasvien kasvuun että rakennepisteisiin. Samoin on syytä tarkastella koko maaprofiilia, sillä yksittäinen tiivis kerros ei välttämättä pilaa koko lopputulosta. Toisaalta koko profiilin keskiarvoistus ei
välttämättä ole hyvä tapa. Esimerkiksi Lu1-lohkon
vuoden 2018 kuvassa näkyy pintakerroksen tiivistymä, mutta muu rakenne on hyvä. Toisaalta Pa1lohkolla maan pinta tiivistyi pahoin vuonna 2017,
mutta pohjamaan rakenne oli edelleen muruinen,
joten kokonaisrakennepisteet olivat hyvät.
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Kuva 39. Maan rakenteen muutos Sa-lohkoilla. Yläkuvissa käsittelemätön, alakuvissa käsitelty lohko. Kuvat: Tuomas Mattila ja Jukka Rajala.

5.00
4.50

Maan rakenne VESS

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
2016

2017

2018

Kuva 40. Lohkojen rakenteen muutos kokeen aikana savimailla (harmaa) ja ei-savimailla (oranssi).
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HAVAINTOMENETELMIEN VERTAILU
Kahden testatun maan rakenteen havainnointimenetelmän vertailu osoitti, että menetelmät antavat
samansuuntaisia, mutta eivät samanlaisia tuloksia
(Kuva 41). Vertailua varten Besten menetelmän asteikko käännettiin samansuuntaiseksi kuin VESSmenetelmässä (5=huono, 1=hyvä) ja eri profiilien
pisteet yhdistettiin painotetuksi keskiarvoksi näytekerrosten syvyyden perusteella. Vertailua heikentää
se, että havainnot tehtiin eri kuopista ja näytepisteitä oli vähemmän kuin menetelmissä suositeltiin
(kaksi näytepistettä vs. viisi näytepistettä). Havaintoja kuitenkin täydennettiin pelloilla tehdyistä
muista kuopista (mm. lierot ja veden imeytyminen).
Kahdella tutkitulla veden imeytymismenetelmällä, kattila- ja pullotesti, lasketut tulokset eivät vastanneet toisiaan. Pullotestin luvut laskettiin mm/
sek-muotoon jakamalla vesimäärä veden imeytymisalalla ja sen jälkeen imeytymisajalla. Suurimmat poikkeamat testien välillä olivat lohkoilla, jotka
olivat voimakkaasti halkeilleet tai jotka oli hiljattain
kuohkeutettu. Tällöin kattilatestiä ei tehty suoraan
halkeamassa, mutta imeytymistestissä (pullotestissä) vesi saattoi kuitenkin virrata halkeamiin.
Kun nämä tulokset poistettiin havainnoista, saatiin
melko hyvä vastaavuus menetelmien välillä (Kuva
42). Pullotestillä karkeasti laskettuna imeytymisnopeudet ovat kuitenkin moninkertaisia varsinaiseen
kattilatestiin verrattuna. Tämä voi osin selittyä sillä,
että kattilatestissä vesimäärä on paljon suurempi,
jolloin pullotesti kertoo lähinnä maan pintakerrosten vedenimemiskyvystä ja kattilatesti kuvaa myös

koko ruokamultakerroksen vedenimeytymiskykyä.
Pullotestillä saadaan kuitenkin suuntaa antavia tuloksia maan (pintakerroksen) vedenläpäisykyvystä. Koska menetelmä on nopea ja helppo toistaa,
se täydentää havaintotuloksia. Pullotestille pitäisi
kuitenkin hakea tulkintaluokat, sillä sen lukemat
eivät vastaa suoraan perinteisiä imeytymisnopeusmittauksen (infiltrometri) lukemia. Jos pullotestissä yksinkertaisimmillaan tarkastellaan vain veden
imeytymisnopeutta, alle 30 sekunnin imeytymisnopeus viittaa hyvään vedenläpäisykykyyn myös
kattilatestissä (Kuva 43). Alle 30 sekunnin imeytymisaikaa voidaan pitää tunnusmerkkinä siitä, että
veden imeytymiskyky ei ole huono, mutta se ei takaa imeytymiskyvyn olevan hyvä.
Koelohkoilta määritettiin vuosittain lierojen
määrä kahdella eri menetelmällä. Lierot erotettiin
maasta sinappikokeella (Lawrence ja Bowers 2002)
25 cm x 25 cm kehikon määrittämältä alalta. Lisäksi
lierot seulottiin käsin (Stroud 2019) VESS-analyysin maaprofiileista (20 cm x 25 x 10 cm). Tulosten
perusteella eri menetelmillä määritetyt lierotiheydet erosivat toisistaan (Kuva 44). Suurimmassa
osassa havaintoja (61 %) lieroja ei havaittu kummallakaan menetelmällä. Lierojen määrä vaihteli
voimakkaasti lapiodiagnoosikuoppien välillä, mikä
vastaa aiempia tuloksia lierojen alueellisesta vaihtelusta (Nuutinen ym. 1998). Lierojen laskeminen lapiokuopasta oli kuitenkin huomattavasti nopeampaa (5 min) verrattuna sinappikokeeseen (noin
30 min), joten lapiokuopilla saa samalta lohkolta
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Kuva 41. VESS-menetelmä tuotti samansuuntaisia tuloksia kuin Besten menetelmä, mutta vaihtelu lohkoittain ja vuosittain oli suurta.
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Kuva 42. Veden imeytymisnopeus määritettynä pullotestillä ja kattilatestillä.
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Kuva 43. Aika, joka tarvitaan 0,5 litran vesimäärän imeytymiseen pellon pinnasta
näkymättömiin vastaa hyvin perinteisen vedenläpäisykyvyn määrityksen
tuloksia. Jos pullotestissä vesi imeytyy alle 30 sekunnissa, veden imeytymistulos kattilatestissä on myös todennäköisesti hyvä.
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tilatutkimukseen runsaammin havaintopisteitä.
Lierojen laskentaa kannattaa täydentää tekemällä
havaintoja kuopan pohjalta kastelierojen käytävien
esiintymisellä. Vain yhden pisteen arviointi pellolla
ei tavoita vaihtelua ja riski siihen, ettei pellolta löydy yhtään lieroa, on suuri. Tulosten tulkinnan kannalta havaintopisteitä OSMO-havaintokokeissa oli
liian vähän (n=2) suosituksiin verrattuna (Stroud
2019). Lierotutkimuksessa suositellaan otettavan
enemmän näytteitä (n=10–20 näytettä lohkolta).
Teoriassa maan tuoksu vastaa maaperän biologista aktiivisuutta. Aktinomykeetit tuottavat ”maan
tuoksun”, geosmiini-nimisen haihtuvan yhdisteen
ja hyödyttävät kasvien kasvua monin tavoin (Bhatti, Haq, ja Bhat 2017). Tässä aineistossa yhteyttä ei
kuitenkaan havaittu, kun mikrobiaktiivisuutta kuvattiin Solvita hiilidioksidintuotolla (Kuva 45). Lohkot pisteytettiin kolmiportaisesti hajun perusteella

(huono, hajuton, hyvä). Huonoa hajua (rikkiyhdisteet, voihappo) ei havaittu yhdelläkään lohkolla.
Suurin osa lohkoista oli hajuttomia. Vaihtelu sekä
hajuttomien, hyvätuoksuisten että näiden välimaastossa olevien lohkojen mikrobiaktiivisuudessa oli
suurta. Maan tuoksua ei voida siten pitää suoraan
mittarina mikrobiaktiivisuuden voimakkuudelle.
Se voi silti kertoa tietyistä maan laadun piirteistä,
kuten aktinomykeettien läsnäolosta tai hapettomista olosuhteista. Toisaalta monet mikrobien aineenvaihduntatuotteet ovat erittäin voimakkaan tuoksuisia, esimerkiksi geosmiini haistetaan 5 ng/litran
pitoisuuksissa ilmaa (Polak ja Provasi 1992). Siten
pienikin pitoisuus voidaan haistaa, vaikka mikrobien kokonaismäärä olisi alhainen. Jatkotarkastelua
voisi olla mielekkäämpi tehdä erilaisten tuoksujen
kautta ja korreloiden tuoksuja tiettyjen mikrobien
runsauteen.

250

Lieroja/m2 lapiodiagnoosissa

200

150

100

R2 = 0.0761

50

0
0

20

40

60

80

100

120

Lieroja/m2 sinappikokeessa

Kuva 44. Vertailu OSMO-tutkimuslohkoilla lierojen lukumäärässä kuoppakokeissa ja sinappikokeissa (vaalea väri = 2016, tumma väri = 2018, välimuoto = 2017).
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Kuva 45. Vastaavuus maan tuoksun ja CO2 burst -kokeen välillä oli vähäistä.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Maan kasvukuntoa voidaan seurata monipuolisesti aistinvaraisin havaintomenetelmin. 2000-luvun
aikana vanhoja havaintomenetelmiä on kehitetty
edelleen ja systematisoitu tutkimusmenetelmiksi.
Jos aistinvaraista havainnointia haluaa käyttää seurantaan tai vertailuun, on kiinnitettävä huomiota
vertailuasteikkoon (esim. VESS-kaavio), riittävään
määrään näytepisteitä (yli viisi havaintopistettä
lohkoa tai lohkon osaa kohden) ja edustaviin näytealueisiin (päisteet ja painanteet erikseen muusta
lohkosta).
OSMO-koelohkojen tulosten perusteella VESSmenetelmällä voi seurata maan rakenteen muutoksia. Yhteispisteet eivät kuitenkaan huomioi sitä,
että rakenne voi kehittyä päinvastaisiin suuntiin eri
kerroksissa. (Esimerkiksi maan pintaosan tiivistyminen pohjamaan kuohkeutuksen jälkeen.) Sen
johdosta on suositeltavaa esittää tulokset eri kerroksille myös erikseen. Tulosten perusteella lapiodiagnoosia kannattaa myös täydentää yksinkertaisella
pullotestillä veden imeytymisen määrittämiseen
luokitteluun. Jos pullollinen vettä imeytyy nopeasti

(30 sek) maan pinnasta ja kulkeutuu pohjamaahan
saakka, ruokamultakerroksen veden läpäisykyky on
todennäköisesti hyvä. Pullotestin avulla maan juurikanavat ja mahdolliset tiiviit kerrokset on myös
helpompi havaita kuin pelkällä aistinvaraisella profiilin tarkastelulla.
Aistinvaraiset havaintomenetelmät eivät kuitenkaan tulosten perusteella korvaa tarkempia
analyysejä mm. vedenläpäisystä, lieroista tai mikrobiologisesta aktiivisuudesta. Mikäli on syytä epäillä,
että lohkolla on ongelmia juuri näillä osa-alueilla,
voi olla mielekästä tehdä tarkempia analyysejä. Aistinvaraiset menetelmät toimivat erinomaisina ensivaiheen tarkastelukeinoina, joilla saadaan nopeasti
tietoa peltolohkotasolla. Tulosten perusteella voi
päätellä, tarvitaanko tarkempia mittauksia kasvukunnon ongelmien paikantamiseen.
Havaintomenetelmät soveltuvat monipuolisesti viljelijöille, neuvontaan ja tutkimukseen. Niiden
opetteluun vaadittavaan harjoitteluun kannattaa
panostaa.
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LIITE 2

MAAN RAKENTEEN MÄÄRITYS
LAPIODIAGNOOSISSA -LUOKITTELUOHJEET
(BESTE 2003)

LAPIODIAGNOOSI
Lapiodiagnoosissa luokiteltavat maan kerrokset
- pintamaa/kylvömuokkauskerros 0–1(0–3) cm, kylvömuokkauskerros
- ruokamultakerroksen yläosa noin 0–15 (5–15) cm
- ruokamultakerroksen alaosa noin 15–20 (20–30) cm
- pohjamaa noin 20–40 cm
Maan rakenne määritetään käyttäen 5-portaista asteikkoa kuhunkin kerrokseen (Taulukot 1–3).
Juuriston tiheys
Juurten kasvu vaikuttaa maan rakenteeseen ja päinvastoin. Juurten eritteet ja kuolleet juuret
ruokkivat maan pieneliöstöä. Maan pieneliöstö yhdessä juurien kanssa vakauttavat maan rakennetta biologisesti. Vakaa maan rakenne sisältää riittävästi huokosia, jotta kasvien juuret
voivat kasvaa normaalisti.
Maan rakenteen määritys
Peltomaan on kestettävä monia rasituksia. Raskaat koneet ja usein toistettu käsittely tiivistävät maata helposti. Useimmissa tapauksissa maa tiivistyy, mikäli se ei kykene säilyttämään
vakauttaan mekaanisen muokkauksen jälkeen. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että maan biologinen aktiivisuus on vähentynyt. Jotta maan rakenne toimisi ekologisesti hyvin, tulee sen
sisältää riittävästi erityisesti keskikokoisia huokosia ja paljon biologisesti syntyneitä muruja.
Pääkriteerit maan rakenteen luokittelussa ovat ominaisuudet, joilla on vaikutusta juurten
kasvuun ja maan eliöstön olosuhteisiin. Kaikki tekijät, joiden tiedetään vaikuttavan veden ja
ilman tasapainoiseen jakaumaan maassa ja jotka luovat siten hyvät edellytykset juurten kasvulle, saavat suuret pisteet.
Tulosten luokittelussa otetaan huomioon muun muassa maalaji. Luokitteluohjeet on laadittu
erikseen savi-, hiesu- ja hietamaille.
Maan rakenne luokitellaan taulukoissa 1–3 kerrottujen luokitteluperusteiden mukaan. Taulukoissa mainitut kerrosten paksuudet ovat ohjeellisia, ja niitä on syytä soveltaa joustavasti.
Maan rakenteen luokittelupisteiden tulkinta
Pisteet

=
=
=
=
=

Viljavuusluokka
Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Välttävä/huononlainen
Huono

Beste, A. 2003. Weiterentwicklung und Erprobung der Spatendiagnose als Feldmethode zur
Bestimmung ökologisch wichtiger Gefügeeigenschaften landwirtschaftlich genutzter Böden.
Väitöskirja, Justus-Liebig Universität, Giessen, Saksa.
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Taulukko 1. Maan rakenteen luokittelu savimaalla (Beste 2003).
Kerros
Pintamaa
0–1 cm

Havainto

Karkea, muruja, lierojen tekemiä muruja, ei liettymistä, ei kuorettumaa.
Välimuoto
Muruja hajonnut, niukasti lierojen tekemiä muruja,
alkavaa kuorettumista (halkeamia).
Välimuoto
Kuorettumaa, halkeamia, liettymistä, pinta tiivistynyt ilmatiiviiksi.
Ruokamullan Seosrakenne, pääasiassa muruja sekä jonkin verran monisärmiöitä (sepelimäisiä
yläosa
muruja), vähän kokkareita.
0–15 cm
Välimuoto
Seosrakenne sisältäen muruja sekä vähän monisärmiöitä ja kokkareita.
Välimuoto
Kokkareita ja teräväkulmaisia paakkuja, tiivis, niukalti monisärmiöitä.
Kosteana kiinteä ja muovailtava. Kuivana hyvin kova.
Ruokamullan Seosrakenne sisältäen muruja ja monisärmiöitä sekä kokkareita.
alaosa
Välimuoto
15–30 cm Suurehkoja kokkareita silein ulkopinnoin, vähän muruja ja monisärmiöitä,
joitakin teräväsärmäisiä paakkuja.
Välimuoto
Noin 80 % teräväsärmäisiä paakkuja, pääosa kiinteitä ja sileäpintaisia,
tiivis rakenne.
Kosteana kiinteä ja pinta liukas. Kuivana hyvin kova.
Pohjamaa Tiivis rakenne, jossa jonkin verran isohkoja huokosia ja paljon pieniä
30–40 cm huokosia sekä keskikokoisia ja isohkoja kokkareita.
Välimuoto
Tiivis rakenne, jossa vähän huokosia, isoja teräväsärmäisiä paakkuja.
Hajoavat vasta lujasti puristettaessa kokkareiksi ja monisärmiöiksi.
Kosteana kiinteä ja muovailtava. Kuivana kova.
Välimuoto
Tiivis rakenne, huokosia ei nähtävissä, ei murustumista.
Kosteana kiinteä ja pinta liukas. Kuivana tiivis ja sileä.
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Taulukko 2. Maan rakenteen luokittelu hietamaalla (Beste 2003).
Kerros
Pintamaa
0–1 cm

Havainto

Pistemäärä

Hietajyväset tarttuneet yhteen muruiksi (yli 2 mm) eloperäisen aineen
sitomina, ei kuorettumaa.
Välimuoto
Hietajyväsiä tarttunut osittain yhteen muruiksi (noin 2 mm) näkyvän
eloperäisen aineksen sitomina, osin hajonnut, osin yksittäisjyväisyyttä.
Kosteana löyhästi koossa pysyvä.
Kuivana alkavaa kuorettumaa tai löyhä yksittäisjyväinen rakenne.
Välimuoto
Pääasiassa yksittäisjyväinen, niukalti eloperäistä ainetta sisältäviä muruja.
Kosteana löyhästi koossa pysyvä.
Kuivana kuorettuma tai löyhä yksittäisjyväisyys.
Ruokamullan Hietajyväset eloperäisen aineksen yhteen liittämiä (yli 2 mm) tai juuriston sitomia.
yläosa
Kokkareita muovailtavissa hajoamatta, ei tiiviitä paakkuja.
0–15 cm
Välimuoto
Hietajyväsiä tarttunut osittain yhteen eloperäisen aineksen sitomina,
huomattavalta osin yksittäisjyväinen rakenne.
Kosteana tiiviiksi, osin suurehkoiksi kokkareiksi liittynyt (yli 4cm).
Kuivana suurehkoja, tiiviitä kokkareita ja paakkuja.
Hajoavat helposti yksittäisjyväiseksi rakenteeksi.
Välimuoto
Pääasiassa yksittäisjyväinen, tuskin lainkaan eloperäistä ainetta nähtävillä.
Kosteana tiiviitä, isoja kokkareita ja paakkuja (yli 6 cm).
Kuivana hyvin tiiviitä kokkareita ja paakkuja, hajoavat voimakkaasti painettaessa
yksittäisjyväseksi rakenteeksi.
Ruokamullan Hietajyväset ja eloperäinen aines osin yhteen liittyneet, osin erillisinä, osa
alaosa
kokkareista muovailtavissa hajoamatta. Kosteana paikoitellen suurehkoja
15–30 cm kokkareita. Kuivana kokkareita ja paakkuja, hajoavat puristettaessa löyhäksi
yksittäisjyväiseksi rakenteeksi.
Välimuoto
Pääasiassa yksittäisjyväinen, vain vähän eloperäistä ainetta. Kosteana tiiviitä
kokkareita ja paakkuja. Kuivana hyvin tiiviitä paakkuja ja kokkareita, hajoavat
lujasti puristettaessa pienemmiksi kokkareiksi ja yksittäisjyväiseksi rakenteeksi.
Välimuoto
Yksittäisjyväinen rakenne, tuskin lainkaan eloperäistä ainetta nähtävissä.
Kosteana hyvin tiivis, paljon isoja paakkuja ja kokkareita.
Kuivana hyvin tiiviitä paakkuja ja kokkareita. Hajoavat ainoastaan
kovasti puristettaessa pienemmiksi kokkareiksi ja paakuiksi.
Pohjamaa Pääasiassa yksittäisjyväinen, ei juurikaan eloperäistä ainetta nähtävissä.
30–40 cm Kosteana tiiviitä, isoja paakkuja ja kokkareita. Kuivana hyvin tiiviitä, isoja
paakkuja ja kokkareita, puristettaessa hajoavat yksittäisjyväiseksi
rakenteeksi ja pienemmiksi kokkareiksi.
Välimuoto
Yksittäisjyväinen rakenne, ei eloperäistä ainetta. Hyvin tiiviitä, isoja paakkuja ja
kokkareita, jotka puristettaessa hajoavat pienemmiksi kokkareiksi ja paakuiksi.
Välimuoto
Yksittäisjyväinen, ei eloperäistä ainetta, hyvin tiivis, paljon isoja paakkuja ja
kokkareita. Hajoavat vain lujasti puristettaessa pienemmiksi kokkareiksi ja
paakuiksi.
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Taulukko 3. Maan rakenteen luokittelu hiesumaalla (Beste 2003).
Kerros
Pintamaa
0–1 cm

Havainto
Pistemäärä
Karkeita, yhteen liittyneitä muruja, liettymistä ei havaittavissa,
lierojen tekemiä muruja, ei kuorettumaa.
5
Välimuoto
4
Muruja hajonnut, niukasti lierojen tekemiä muruja, alkavaa kuorettumista.
3
Välimuoto
2
Kuorettumaa, halkeamia, murut hajonneet, pinta tiivistynyt ilmatiiviiksi.
1
Ruokamullan Noin 80 % muruja, kuohkeaa, savisilla mailla vähän monisärmiöitä, vähän
yläosa
keskikokoisia kokkareita (4–5 cm).
5
0–15 cm
Välimuoto
4
Seosrakenne sisältäen muruja (vähän monisärmiöitä) ja kokkareita.
3
Välimuoto
2
Kokkareita ja teräkulmaisia, sileäpintaisia paakkuja, tuskin lainkaan muruja.
1
Ruokamullan Seosrakenne sisältäen muruja (vähän monisärmiöitä) ja kokkareita.
5
alaosa
Välimuoto
4
15–30 cm
Kokkareita ja teräväkulmaisia, suorapintaisia paakkuja.
3
Välimuoto
2
Noin 80 % teräväkulmaisia paakkuja, suurempi osa niistä irrallisia,
ja sileäpintaisia, tiivis rakenne.
1
Pohjamaa
Rakenne, jossa esiintyy runsaasti huokosia sekä keskikokoisia karkeapintaisia
30–40 cm
kokkareita tai kokkareet sijaitsevat tiiviisti yhdessä.
5
Välimuoto
4
Rakenne, jossa vähän huokosia, suurempi osa irrallisia, sileäpintaisia,
suuria, teräväkulmaisia paakkuja, murenevat vasta kovasti puristettaessa.
3
Välimuoto
2
Suuria, tiiviitä, liuskamaisia paakkuja tai tiivis, yhtenäinen rakenne.
1

Beste, A. 2003.

Maan rakenteen määritys lapiodiagnoosissa
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LIITE 3

SANASTOA MAAN RAKENTEESTA JA SEN OSASISTA
Yleisnimikkeet
Aggregaatti = yksittäiskappale maassa, kuten muru tai monisärmiö
Fragmentti = sirpale, kappale, murtokappale, kokkare, maaosanen, koko noin > 2 cm
”Partikkeli” = kappale, joka voidaan ajatella erillisenä osana, koko vaihtelee nanometreistä kilometreihin
Hienoaines
1. Pöly (mikroaggregaatti), koko alle 0,2 mm
2. Hajonneet murut, koko 0,2–2 mm
Eri tyyppisiä muruja (makroaggregaatit)
3. Muru (aito muru) = pyöreähkö, huokoinen, karkeapintainen maaosanen, koko noin 2–6 mm,
syntynyt biologisen toiminnan tuloksena.
4. Monisärmiö (epäaito muru) = teräväsärmäinen, sepelimäinen, tiivis maaosanen, koko noin 2–6
mm, syntynyt fysikaalisesti esimerkiksi tiiviistä kokkareista, paakuista tai kuorettumasta lohkeamalla roudan, muokkauksen tms. vaikutuksesta.
5. Puolimuru ja puolimonisärmiö = osittain huokoinen, osittain pyöreähkö välimuoto murun ja
monisärmiön välillä.
6. Lierojen murut = lierojen erittämää lantaa, niiden suolen läpi kulkenutta maa-aineksen ja
eloperäisen aineksen seosta, joka on murustunut.
Kokkareet
7. Muruinen kokkare = muruinen, huokoinen, karkeapintainen, helposti puristettaessa lohkeava/
mureneva, murujen yhteenliittymisen kautta syntynyt kokkare.
Koko: pieni kokkare 0,6–2 cm, iso kokkare 2–6 cm
8. Tiivis kokkare = tiivis, teräväkulmainen, suorasärmäinen, sileäpintainen ja kiinteä kokkare,
syntynyt useimmiten lohkeamalla isommista paakuista. Muoto vaihtelee.
Paakut
9. Muruinen paakku = pyöreähkö, huokoinen, karkeapintainen, helposti puristettaessa hajoava
paakku, koko noin > 6–20 cm
10. Tiivis, kuutiomainen paakku = tiivis, suorakulmainen, suora- ja sileäsärmäinen (sivut suunnilleen
yhtä pitkiä), kiinteä paakku, koko noin > 6–20 cm
11. Tiivis, pitkulainen paakku = tiivis, teräkulmainen, sileäpintainen ja -särmäinen, kiinteä paakku,
koko noin > 6–20 cm
12. Tiivis, liuskeinen paakku = tiivis, teräväkulmainen, litteä, laattamainen (liuskeinen), sileäpintainen paakku, koko noin > 6–20 cm
Lohkareet
13. Lohkare = tiivis maaosanen, erilaisia muotoja, koko yli 20 cm
Kokkareiden ja paakkujen muoto voi kertoa maan käsittelyn historiasta.
Liettymä = maamassa, jonka osaset hajonneet osin tai kokonaan yksittäisjyväisiksi, tiiviiksi ja
tasalaatuisiksi
Kuorettuma = maan liettynyt ja kuivuessa kovettunut pintakerros
Tiivis kuorettuma = maan liettynyt ja kuivuessa kovettunut, ilmatiivis pintakerros, joka estää maan
ilmanvaihdon
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