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ALKUSANAT

Julkaisu on tarkoitettu oppimateriaaliksi metsänhoidon opiskelijoille ja niille metsän kasvatuksen
parissa työskenteleville, jotka työssään tarvitsevat tietoa maaperästä. Aihetta tarkastellaan
metsänkasvatuksen kannalta, joten maaperän ominaisuuksien ja toiminnan tarkastelu painotetaan
erityisesti kasvupaikan ravinteisuutta säätelevien tekijöiden ja ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Aloite julkaisuun on itse asiassa lähtenyt lupauksesta laatia kirjallinen yhteenveto metsäpuiden
taimikasvattajien koulutustilaisuudessa pidetyistä luennoista. Alkuperäinen tavoite olikin tarkastella
kasvualustaa nimenomaan taimituotannon kannalta. Taimitarhan kasvu¬alusta on kuitenkin
verrattavissa metsiemme maaperään, ja kun maaperä ja sen vaikutukset puiden kasvuun tunnetaan,
taimien kasvattaja voi valita tavoitteensa mukaan kulloinkin parhaan kasvatussovellutuksen.
Kasvatetaanhan taimitarhassa juuri metsämaahan istutettavia taimia. Julkaisun sisältö ja rakenne
saivat näin ollen kirjoitustyön hyvin varhaisessa vaiheessa paljon laajemmat puitteet. Nyt lopullisessa
muodossaan oleva julkaisu on eräänlainen suppea, mutta kokonaisvaltainen esitys maaperän
koostumuksesta ja sen toiminnasta fysikaalisella ja kemiallisella tasolla. Materiaalin nyt käsillä olevaa
työhön olen poiminut vuosien mittaan Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitoksella pitämistäni
metsämaatieteen luennoista.

Kirjoitustyön kuluessa olen saanut paljon arvokasta apua kolleegoiltani. Haluan tässä erityisesti
kiittää Hannu Ilvesniemeä, Mikko Jauhiaista, Ari Nissistä ja Jouni Snickeriä, jotka ovat lukeneet
käsikirjoituksen ja tehneet siihen hyviä parannusehdotuksia. Aune Koponen ja Matti Leikola ovat
nähneet paljon vaivaa työn kielellisen asun saattamiseksi lopulliseen muotoonsa.
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1. JOHDATUS MAAPERÄN OMINAISUUKSIIN

Maaperä on luonnonkasvien kasvualusta, jossa monenlaiset tapahtumat määräävät metsäpuiden
kasvua ja kehitystä. Sana maaperä tuo helposti mieleen maalajien nimiä, kuten hiekka,
hietamoreeni, savi tai rahkaturve. Maalajin vaikutus kasvien kasvuun on välillinen, ja vaikkakin suurin
osa taimien elintoimintoihin suoraan vaikuttavista maaperätekijöistä määräytyy maalajin
ominaisuuksista, on kasvualustan ominaisuuksia tarkastettaessa kiinnitettävä huomiota näihin
suoranaisiin maaperällisiin tekijöihin.

Kasvit asettavat maaperälle erilaisia vaatimuksia; maaperästä on saatava riittävästi vettä ja ravinteita.
Kasvissa veden merkitys on sekä fysiologinen että mekaaninen, mm. kaikkien aineiden kuljetus
kasvissa tapahtuu vedessä, ja veden paine solukossa antaa tukea kasville. Maaperässä on veden
merkitys ravinteiden kuljettajana ensisijainen. Kasvinravinteet siirtyvät vedessä juurten lähelle ja
lopulta valikoidusti juurisolukkoon. Kuivassa maassa ravinteet eivät voi siirtyä veden vähyyden takia.
Ravinnevirta heikkenee myös silloin kun maa on liian märkä. Tällöin juuret kärsivät hapen puutetta ja
kasvien veden otto tyrehtyy. Siksi veden määrän ohella sen liikkuvuus on tärkeä maaperän
ominaisuus.

Maaperän ravinteisuus  muodostuu maaperän ravinteiden määrästä sekä maaperän kyvystä ylläpitää
käyttökelpoisten ravinteiden määrää kasvinjuurten välittömässä läheisyydessä. Metsämaan
ravinteisuus määräytyy sen kivilajikoostumuksesta, rakenteesta ja paikallisista sadeoloista.
Taimitarhoissa, tai yleensä missä ravinteisuutta voidaan säädellä kastelemalla ja lannoittamalla,
kasvualustan omat ravinteisuutta säätelevät ominaisuudet eivät ole yhtä tärkeitä kuin
metsämaaperässä. Sellainen kasvualusta kuin turve, joka sisältää runsaasti typpeä, tai pidättää
lannoiteravinteita, saattaa aiheuttaa taimien kasvattajalle odottamattomia yllätyksiä, kun pidättyneet
ravinteet vapautuvat kasvualustan maatuessa.

Kasvien elintoimintojen kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat myöskin maaperän lämpötalous ja
kaasujenvaihtokyky. Ne määräytyvät maaperän aineskoostumuksen ja huokoisuuden sekä
huokosten vesipitoisuuden perusteella. Maaperän lämpötila ja huokoston happipitoisuus vaikuttavat
suoraan juurten kasvuun ja ravinteidenottokykyyn. Kasvualusta myös tukee kasvavan taimen
juuristoa.

Kuva 1. Maaperä (pedosfääri) on rajapinta joka ulottuu kallioperän (litosfääri) päällä olevasta
irtoaineskerrostumasta ilmakehään (atmosfääri). Maaperän muodostumiseen ja toimintaan
vaikuttaa kivilajiaineksen ominaisuuksien lisäksi eliöyhteisö (biosfääri), joka on riippuvainen
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ilmakehän säteilyenergiasta ja hapesta sekä tarjolla olevan veden määrästä ja veden kierrosta
vesikehästä (hydrosfääri) ilmakehän kautta maaperään.

Taimitarhassa kasvualustan ominaisuudet, kuten muokkautuvuus ja kantavuus ym. ovat tärkeitä
mekaanisen käsittelyn kannalta. Avomaakasvatuksessa maaperän tulee olla itseään kuivattava, sen
tulee lämmetä nopeasti keväällä, eikä siinä saa muodostua nostavaa pintaroutaa. Näihin kaikkiin
ominaisuuksiin vaikuttavat maan lajitekoostumus ja orgaanisen aineksen määrä. Paakkutaimia
kasvatettaessa kasvualustaksi valitun aineen ominaisuudet vaikuttavat kasvatuskennoston täytön
tasaisuuteen

Maaperä on eräänlainen ilmakehän ja kallioperän välinen rajapinta (Kuva 1). Tähän rajapintaan
vaikuttavat samanaikaisesti maan ja ilmakehän vesi sekä toimiva eliöyhteisö. Maaperä on tilassa
kolmiulotteinen, mutta sillä on ulottuvuus myös ajassa; vallitsevien ympäristötekijöiden mukaan
muodostuu maaperään, olosuhteille tunnusomainen kerrallinen rakenne. Metsämaan ajallinen
muuttuminen on hyvin hidasta, eikä sitä vastaavalla muuttumisella ole merkitystäkään taimitarhoissa.

Taimitarhakasvualustat voivat kuitenkin muuttua ominaisuuksiltaan ja muutokset saattavat olla jopa
nopeampia kuin metsämaaperässä. Kasvualustojen muokkaus, lannoitus ja kastelu kiihdyttävät maan
toimintoja; erityisesti kasvihuoneissa eloperäiset kasvualustat, kuten turve, muuttuvat nopeasti.
Sopivissa kosteus- ja lämpöoloissa lannoitetun kasvuturpeen mikro-organismit hajottavat
kasvualustan siten, että se vain 15-16 viikkoa kestävän kasvatusjakson lopussa saattaa olla hyvin
erilaista kuin alussa; alkuperäinen kasvualusta on muuttunut ja paakkuun on muodostunut uutta
juurimassaa. Muuttuneen kasvualustan vedenpidätyskyky ja ravinteisuus saattavat olla oleellisesti
erilaiset, ja tämä on otettava huomioon mitoitettaessa kastelua ja lannoitusta.

Kasvualustan muuttuminen ajan myötä näkyy avomaalla muokkausanturan muodostumisena. Antura
syntyy mekaanisesti, kun maa tiivistyy muokkauskerroksen alapuolelle ja osittain myös kemiallisesti,
kun rapautumisessa liuennut aine (esim. raudan ja alumiinin yhdisteet ja humusmolekyylit) saostuu
uudelleen tiivistyneeseen kerrokseen. Rapautumiseen liittyy myös orgaanisen aineksen hajoamista ja
kulkeutumista (Kuva 2).

2. Maaperän koostumus

21. Matriisikäsite

Maaperän/kasvualustan ominaisuuksia tarkasteltaessa määritetään ensiksi sen koostumus. Maaperä
koostuu kiinteästä aineksesta, nesteestä ja kaasusta. Kiinteää ainesta ovat kallioperästä rapautuneet
kivilajt ja eliöyhteisön, lähinnä kasvien jäänteistä muodostunut orgaaninen aines. Taimitarhassa
kasvualustan kiinteä aines voi tietenkin olla mitä tahansa sopivaa tekoainesta.

Maaperän neste muodostuu maavedestä, jonka määrä ja koostumus vaihtelevat. Maan jäätyessä
kiinteän aineksen ja nesteen suhteet muuttuvat, ja koska jään tilavuus on suurempi kuin veden,
toistuvalla jäätymisellä ja sulamisella on metsämaaperää muokkaava vaikutus. Maaperän kaasut
muodostavat maan sisäisen ilmakehän, jonka koostumus on erilainen kuin ulkoisen ilmakehän. Tämä
koostumus vaihtelee kasvukauden aikana.



6

Kuva 2. Maamatriisin rakenneosat ja niiden keskenäiset suhteet. Matriisin hienoin aines (<0,002
mm) sisältää rapautumisessa ja hajoamistapahtumassa muodostuvia kiteytymättömiä aineksia:
kerrallisia savesmineraaleja, raudan ja alumiinin hydroksideja sekä humusainemolekyylejä.
Hienon ja kolloidiaineksen muodostuminen ja niiden määrän karttuminen on ratkaiseva
maaperän ominaisuuksien kannalta.

Kiinteä aines, kivilajiainekset ja orgaaniset ainekset muodostavat maaperän pysyvän luurangon
maamatriisin (Kuva 2). Matriisi ja sen muodostama huokostila, erityisesti huokosten
kokojakauma ovat ratkaisevia maaperän/kasvualustan ravinteisuuden kannalta.

22. Maaperän kiinteä aines

Maamatriisin kivilajiaines on syntynyt kallioperästä fysikaalisen ja kemiallisen rapautumisen tuloksena.
Aikojen kuluessa geologiset tekijät, mannerjää, vesi ja tuuli ovat irroittaneet ja kuljettaneet
kallioperän ainesta. Muodostunut irtoaines jaetaan matriisia kuvattaessa raekokoluokkiin.
Maatieteessä on käytössä useita, luokkarajojen ja kokoluokkien nimityksen suhteen toisistaan
poikkeavia järjestelmiä. Meillä sovelletaan ekologisessa maatieteessä nk. Atterberg'in luokitusta,
jossa erotetaan maalajitteet hiekka, hieta, hiesu ja saves sekä lisäksi sora ja kivet (Taulukko
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1). Yhdysvaltalaisen luokituksen silt käsite on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä
raekokoluokka luonnehtii niitä maita, jotka märkänä menettävät kestävyytensä ja valuvat. Nämä
maat ovat myös voimakkaasti routivia maita.Raekokojakauman lisäksi on maalajin määrityksessä
huomioitava maaperän syntytapa. Veden ja tuulen toiminnan seurauksena on syntynyt lajittuneita
maalajeja ja mannerjään toiminnan vaikutuksesta lajittumattomia moreeneja. Suomen yleisin
metsämaaperä on ojitettujen turvemaiden ohella hietavaltainen moreeni. Vaikka moreeni
määritelmältään on lajittumaton maalaji, suuri osa Etelä-Suomen moreeneista on ollut veden
peittämiä. Monin paikoin huomataan siten pintamoreeneissa veden huuhtovaa vaikutusta.

Taulukko 1. Maalajitteiden luokitus- ja nimeämistapojen vertailu. Atterbergin asteikko perustuu
rakeiden läpimittaan, ja vakioseulan raekoot perustuvat seulaverkon neliömuotoisen
verkkoaukon sivun pituuteen.

Vaikka maaperän muodostuminen geologisessa mielessä on hidasta, on muistettava, että
rapautumista tapahtuu jatkuvasti. Sen tuloksena kivilajiaines pilkkoutuu ja maasta huuhtoutuu
ravinteita ja muita liuenneita aineita. Suomalaisesta metsämaasta on ilmoitettu huuhtoutuvan
keskimäärin n. 200 kg/ha vuodessa. Uusia mineraaleja syntyy myös kemiallisten reaktioiden
tuloksena (Ks. myös kuva 2).
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Kuva 3. Maaperägeologisten toimintojen, ennen kaikkea mannerjään liikkeiden vaikutukset,
mutta myös veden ja tuulen maata lajittavien voimien jäljet  nähdään lähes kaikkialla
Suomessa.

Syntytavastaan johtuen Suomen metsämaat sisältävät vähän hienoja aineksia; moreeneissa hiesu- ja
saveslajitteiden yhteisosuus yltää harvoin 5-10 %. Yhtenä syynä tähän on myös maaperämme
nuoruus. Vaikka viimeisestä jääkaudesta on kulunut 10.000 vuotta, Suomen maat ovat geologisesti
katsottuna maapallon nuorimpia, eikä rapautumisen tuloksena ole voinut muodostua kovinkaan
paljon hienoja aineksia.

Maaperägeologisten toimintojen vaikutukset näkyvät laajasti maan pinnanmuodoissa. Usein
kvartäärigeologiset voimat (jää, vesi, tuuli) ovat kerrostaneet irtoaineksen kerralliseksi maaperäksi.
Pinnanmuodoltaan ja kasvillisuudeltaan tasaiselta näyttävän kankaan maaperä saattaa todellisuudessa
olla lajitekoostumukseltaan hyvin epätasainen (Kuva 3). Koska pienikin lisäys hienojen maalajitteiden
määrässä muuttaa oleellisesti matriisin vesitaloudellisia ominaisuuksia, jään, veden ja tuulen maata
kerrostavien ja lajittavien voimien jäljet saattavat aiheuttaa odottamatonta paikallista vaihtelua
maaperän vedenpidätyskyvyssä.

Hienoaines vaikuttaa huokosten kokojakauman kautta maaperän ravinteisuuteen. Hienoaineksen
määrän kasvaessa pienikokoisten huokosten osuuskokonaishuokoisuudesta kasvaa (kuva 4); samalla
maan kyky pidättää vettä kasvaa, mutta veden liikkuvuus maassa hidastuu. Hyvin runsaasti hienoja
aineksia sisältävän maan vedenpidätyskyky on niin suuri, että veden ja siihen liuenneiden ravinteiden
liikkuminen maassa saattaa olla liian hidasta kasvien riittävän ravinteiden saannin kannalta.
Metsämaamme hienot ainekset ovat nuoria ja siksi suhteellisen ravinnerikkaita, joten toisaalta hienoa
ainesta sisältävissä maissa ravinteiden kulkumatka kasvien juuriin jää lyhyeksi. Orgaanisen aineksen
määrällä ja laadulla on voimakas vaikutus maan hienoaineksen määrään.



9

Kuva 4. Kolmen kivennäismaalajin ja kahden turvelajin kokonaishuokoisuuden vaihtelu sekä
huokoskokojakaumat. Pienet huokoset ovat halkaisijaltaan alle 0,002 mm, keskikokoiset 0,002-
0,03 ja isot yli 0,030 mm.

Sekä maan pintaan että sen sisään muodostuu kasvien karikkeesta orgaanista ainesta; orgaanisia
yhdisteitä vapautuu myös kasvien juurista. Kariketuotannon ja karikkeen hajoamisen suhde vaihtelee.
Suomen kylmän viileässä ilmastossa hajoamiselle välttämätön mikrobitoiminta on vähäistä, joten
kariketta syntyy enemmän kuin hajoaa; hajoamisen ollessa lähes kokonaan estynyttä muodostuu
vähitellen puhdasta orgaanista matriisia (Kuva 5). Paakkutaimituotannossa käytetty turvekasvualusta
edustaa orgaanista maamatriisia puhtaimmillaan.

Tarkasteltaessa matriisin orgaanista ainesta on muistettava, että sillä samoin kuin kivennäisaineksella
on laaja raekoon vaihtelu. Kangashumuksen jokseenkin muuttumaton silmin tunnistettava aines tai
karkeaksi murskattu kasvuturve poikkeaa ominaisuuksiltaan ja vaikutuksiltaan maaperän pienimmistä
orgaanisista kolloideista. Nämä ovat alle 0.0002 mm:n kokoisia kiteytymättömiä, vesipitoisia,
kemiallisesti aktiivisia aineksia (ks. myös kuva 2), ja niiden määrä vaikuttaa kasvien veden ja
ravinteiden saantiin maasta sammalla tavoin kuin kivennäisaineksen saveslajitteen määrä.
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Aineen tiheys DS = Ms/Vs

Maan tiheys DB = Ms /Vt

Huokosvolyymi θ = Vf/Vt

kivennäismaat eloperäiset maat
DS 2.6 - 3.3 g cm-3 1.3 –1.6 g cm-3

DB 0.8 – 1.7 g cm-3 0.05 - 0.15 g cm-3

θ 45 – 55 % 70 - 95 %

Kuva 5. Kivennäismaan ja eloperäisen maan matriisien koostumuksen vertailu.
Kivennäismateriaali on maaperän primääriaines ja orgaaninen aines maaperän
sekundääriaines. Maannoksen muodostumisen myötä matriisin ainessuhteet muuttuvat.
Turpeesta muodostunut orgaaninen matriisi saattaa koostua lähes kokonaan huokosista, jotka
sisältävät kaasua ja nestettä vaihtelevassa suhteessa.

Fysikaalisten ja kemiallisten vaikutustensa lisäksi orgaaninen aines on tärkeiden kasvinravinteiden
lähde. Kasvillisuuden kehittyminen edellyttää, että maahan karttuu typpipitoista orgaanista ainesta.
Puhdas kivennäismaa ei sisällä typpeä, joten orgaanisen aineksen typpi on mikrobien sitomaa
alunperin ilmakehän vapaata typpeä. Maaperän orgaaninen rikki ja fosfori ovat verrattavissa
orgaanisen aineksen typpeen, vaikka ne ovat peräisn kiinteän aineksen kivilajeista. Biologisesti
sitoutuneiden ravinteiden hidas vapautuminen ja kierto rajoittaa erityisesti turvemaiden puuntuotosta.

Orgaanisen aineksen ravinnepitoisuus on merkityksetöntä taimitarhoilla, missä ravinnetase säädetään
lannoittamalla. On kuitenkin huomattava, että toisaalta lannoiteravinteiden pidättyminen
orgaaniseen ainekseen ja niiden mineralisoituminen uudelleen saattavat aiheuttaa yllätyksiä
ravinnetalouden säätelyyn.

23. Maaperän nesteet

Maan veden merkitys on sekä ekofysiologinen että maaperää muovaava. Kasvit sisältävät 70-95%
vettä, ja veden alkuaineet ovat sellaisenaan tärkeitä kasvinravinteita. Maassa kuten kasveissakin
lähes kaikki kemialliset reaktiot tapahtuvat vedessä, ja vesi on monen reaktion alku-, väli- tai
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lopputuote. Kemiallisten reaktioiden kuluttama vesimäärä on kuitenkin vain murto-osa siitä vedestä,
joka liikkuu maaperässä tai haihtuu kasvissa ilmarakojen kautta: vesi on sekä kasvissa että maassa
välttämätön aineiden kuljettaja. Maaperän toiminnassa rapautuminen on maan muutos pysyvämpään
tilaan. Rapautumisen edellytys on veden läsnäolo maassa kemiallisena liottimena sekä
rapautumistuotteiden kuljettajana.

Maan veden määrä riippuu sadannan ja haihdunnan suhteesta. Maamatriisin rakenne, eli matriisin
kivennäisaineen ja orgaanisen aineen suhde ja aineksien jakautuminen kokoluokkiin, määrää maan
sadeveden otto- ja pidätyskyvyn. Vettä pidättävä voima, matriisipotentiaali (Pm), koostuu
adsorbtio- ja kapillaarivoimista (Kuva 6). Muutaman molekyylin vahvuinen vesikerros ympäröi aina
tiukasti maahiukkasia (adsorbtio). Maahiukkasten välisiin huokosiin vesi pidättyy vuorostaan
kapillaarivoiman avulla; mitä ahtaammat huokoskanavat ovat sitä suurempi on niiden aiheuttama
kapillaarivoima ja mitä enemmän vettä kulloinkin on maassa sitä suuremmat huokoset ovat veden
täyttämiä.

Kuva 6. Maan nesteen pidättyminen ja energiasuhteet maamatriisissa. Vesi (ja siihen liuenneet
ravinteet) liikkuu maassa kapillaarisiltojen välityksellä. Ilmantäytteiset onkalot ja kapillaareihin
sulkeutuneet ilmakuplat hidastavat ainevirtauksia Samalla veden haihtuminen maan pinnasta
ja maan kuivuminen hidastuvat kun maan pintakerroksen kapillaariyhteydet katkeavat.

Suhteessa kasvien sisältämään veden määrään, vesi pidättyy maahan myös osmoottisesti (Po).
Osmoottinen pidättyminen (imu) perustuu maanesteen kemialliseen potentiaaliin, eli veteen
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liuenneiden ionien pitoisuusvaihteluun ja vesimolekyylien ja liuenneiden ionien liikkeisiin
pitoisuuserojen tasoittamiseksi (Kuva 7). Lannoitus liukoisilla lannoitteilla nostaa maan kemiallista
potentiaalia; runsaasta lannoituksesta aiheutuva potentiaalin nousu saattaa vaikeuttaa kasvien
osmoottista vedenottoa.

Kuva 7. Nesteeseen (avoimet soikiot) liuenneet ioniten/molekyyliten (varjostetut pallot) pyrkivät
jakautumaan tasaisesti liuokseen. Kaikki ainehiukkaset ovat alituisessa liikkeessä ja liikkeiden
seurauksena hiukkaset törmäilevät toisiinsa. Liikkeen ja törmäysten yhteisvaikutuksesta
pitoisuuserot liuoksessa tasoittuvat, ja tietyn ajan kuluessa alussa heterogeeninen liuos on
muuttunut homogeeniseksi.

Painovoima (ψg) vastustaa maan vettä pidättäviä voimia (ψm, ψo), ja maassa oleva vapaa vesi valuu
muodostaen lopulta pohjavettä. Pohjaveden pinnan alapuolella ψg muuttuu hydrostaattiseksi
paineeksi.

Maan vettä pidättävien voimien suhteita kuvaa seuraava yhtälö:

ψ t = ψg + ψm + ψo (+ ψn).

Yhtälössä ψ t on maaveden potentiaali ja ψn kuvaa yhteisesti muita pienehköjä, Suomen
metsämaaperässä vähän merkitseviä potentiaaleja. Maaveden potentiaali (ψ t) ilmaistaan negatiivisena
paineena eli imuna, ja sen yksikköna käytetään Pascal paineyksikköä tai logaritmista pF suuretta.
Kuvassa 8 on maan pF käyrien avulla luonnehdittu eri maalajien vedenpidätysominaisuuksia.

Käytännössä maan vesitaloudellisia ominaisuuksia kuvataan usein staattisilla tilatunnuksilla (Kuva 8).
Kun kaikki huokoset ovat veden täyttämiä maa on kyllästyskosteudessa ja maaveden jännitys
lähestyy pF 0:aa. Painovoimasta johtuvan maaveden valumisen pysähdyttyä maan sanotaan olevan
kenttäkapasiteetissa. Kenttäkapasiteetti on alunperin määritetty luonnonolosuhteissa kuivaksi
valunneesta maasta ja sitä vastaavina pF arvoina pidetään arvoja 1,8 - 2,2. Koska pF on
logaritminen suure maaveden imu kasvaa lähes kolminkertaiseksi arvojen 1,8 ja 2,2 välillä, ja näin
ollen kenttäkapasiteetti on sangen epämääräinen käsite. Kenttäkapasiteettitilaa yksiselitteisempi
kuvaaja on lakastumisraja, jossa kasvien vedenotto tyrehtyy. Tätä tilaa vastaa pF arvo 4,2 eli
1500 kPa negatiivinen paine.
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Vesimäärä, joka on sitoutunut maahan kenttäkapasiteetin ja lakastumisrajan välille, pidetään
kasveille käyttökelpoisena vetenä. Käsite on paitsi epämääräinen myös j harhaanjohtava, koska
kasvien vedenotto vaikeutuu sitä mukaa kuin maaveden jännitys kasvaa ja kasvit lähestyvät
lakastumistilaa, ja koska myös vapaana maassa valuva vesi on kasvien käytettävissä.

Kuva 8. Erilaisten kivennäis- ja eloperäisten maalajien/kasvualustojen
vedenpidätysominaisuudet. Kuvaan on myös merkitty eri maaveden jännityksiä
(kapillaarivoimia) vastaavien kapillaarihuokosten läpimittoja (1mµ = 0.001mm).

Yleisestikin maaveden staattiset tilatunnukset ovat harhaanjohtavia. Maaperä-Kasvi-Ilmakehä on
nähtävä systeeminä, jossa vesi virtaa korkeammasta potentiaalista matalammpaan potentiaaliin
(potentiaali on tässä tapauksessa negatiivinen paine eli imu) kohti potentiaalierojen tasoittumista.
Kasvien lehtien ja ilmakehän välillä on suuri potentiaaliero, joka aiheuttaa voimakkaan imun
ilmakehään kasvista ja kasviin maasta; maan vesi liikkuu saman potentiaalieron mukaan. Vedenoton
seurauksena maaveden potentiaali pienenee kasvin juurten välittömässä läheisyydessä, ja vesi ja
siihen liuenneet ravinteet virtaavat kohti kasvinjuurta. Siksi maaveden määrä ja liikkuvuus on kasvien
kannalta tärkeämpi ominaisuus kuin maaveden jännitys. Maaveden jännitys vaikuttaa kuitenkin veden
liikkuvuuteen. Kun maa on kuivaa ja vesi on sitoutunut tiukasti matriisin huokosiin, veden liike maassa
on hidasta.

Taimitarhojen kasvualustana turve pidättää suuria vesimääriä, ja vedenpidätyskykynsä ansiosta
turvetta on käytetty myös kivennäismaiden maanparannusaineena. Suuri potentiaalinen
vedenpidätyskyky ei kuitenkaan sellaisenaan paranna kasvualustaa. Suomessa maaperässä on usein
runsaasti valuvettä, koska eteläosan alkukesää lukuunottamatta vettä sataa enemmän kuin sitä
haihtuu. Toisaalta katetuissa muovihuoneissa jäähdytyskastelu voi johtaa kasvualustan liialliseen
kosteuteen. Siksi liian veden poistaminen kasvualustasta onkin usein tärkeämpää kuin
vedenpidätyskyvyn nostaminen, varsinkin kun turve maatuu veden liikkuvuus heikkeneekin tuntuvasti.

24. Maaperän kaasut
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Maaperän sisältämän ilman koostumus poikkeaa ilmakehän koostumuksesta (Taulukko 2). Kasvien
juuret ja useimmat maan pieneliöt vaativat elintoimintoihinsa happea (O2). Hengittäessään sekä juuret
että mikro-organismit erittävät hiilidioksidia (CO2). Tämän johdosta huokosilman
hiilidioksidipitoisuus kasvaa happipitoisuuden kustannuksella; mitä vilkkaampaa maaperän
elintoiminta on, sitä suurempi on kaasujen osapaineiden muutos (esimerkiksi lannoitetu hiekkamaa
Taulukossa 2).

Taulukko 2. Ilmakehän kaasukoostumus ja esimerkkejä maaperän kaasujen
koostumuksen vaihtelusta, tilavuusprosentti.

Kaasu

N2 O2 CO2

Ilmakehä 79,2 20,7 0,03

Hiekkamaa (lannoitettu) 79,9 10,3 9,7

Metsämaa 79,5 19,7 0,8

Komposti 79,9 16,5 3,6

Kasvien ja mikrobitoiminnan vuotuinen rytmi on tärkeä maaperän ilman koostumusta määräävä
tekijä, ja vaikutus näkyy selvästi kaasusuhteiden vuotuisena vaihteluna (Kuva 9). Hengitys ja siitä
seuraava hiilidioksidin eritys on runsasta silloin kun juurten kasvu on voimakkaimmillaan, tai maassa
on runsaasti tuoretta hajotuskelpoista kariketta. Kylminä ja myös kuivina sääjaksoina maan
organismien toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan. Vuotuinen vaihtelu korostuu myös siksi, että
kaasujen tilavuudet muuttuvat suhteessa maaveden määrän vaihteluun huokostilassa. Maan
organismien hengityksen vaikutus ilman happi-hiilidioksidi suhteeseen korostuu, kun kaasujen tilavuus
huokostossa pienenee veden määrän kasvaessa.

Tehokas ilmanvaihto maaperän huokosilman ja sen yläpuolisen ilmakehän välillä säilyttää
kasvualustan kasvukunnon. Kaasuvirtaukset maaperän ja ilmakehän rajapinnan läpi tapahtuvat
kahden mekanismin mukaisesti. Diffusiivisessa virtauksessa kaasuseoksen molekyylt pyrkivät
energialiikkeillään tasapainottamaan huokosilman ja ulkoilman kaasupaineeroja. Siksi happi tai
hiilidioksidi virtaa siihen suuntaan, missä sen osapaine on alhainen. Diffusiivisen virtauksen
molekyylien liike on samanlainen kuin ionien diffusio maavedessä (Kuva 7).

Diffusiivista virtausta tärkeämpiä ovat konvektiovirtaukset. Ilmanpaineen ja lämpötilan vaihtelut
sekä tuulenpuuskat aiheuttavat kaasumassan vaihtoa huokosilman ja ulkoilman välillä. Ilman
liikkumiseen myötävaikuttaa myös veden liike maaperässä, jota kasvien vedenotto edistää. Mikäli
veden lisäystä maahan ei tapahdu korvautuu kasvien maast haihduttama vesimäärä ulkoilmasta
maahan virtaavalla kaasulla. Myös veden suodattuminen maahan sateen tai kastelun jälkeen kuljettaa
mukanaan uutta ilmaa.
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Kuva 9. Maaperän huokosilman koostumuksen vuotuinen vaihtelu kahdella syvyystasolla
maassa. Katkoviiva kuvaa vaihtelua hiekkaisessa ja hietaisessa maalajeissa, ja kokoviiva
vaihtelua hiesuisessa ja savisessa maalajeissa. Mittaukset on tehty Keski-Euroopan oloissa
joten lämpö- ja sadeolojen vuotuiset vaihtelut poikkeavat Suomen oloista.

3. Maaperän toiminta

31. Maannostuminen

Kivilajiaines on maamatriisin alkuperäinen aines, jonka ominaisuudet ovat määräytyneet kullakin
paikalla vallinneiden geologisten jaksojen olosuhteiden mukaan. Viimeisen jääkauden jälkeen
maaperä on ollut ja on edelleen jatkuvassa muutoksessa. Kivilajiaineksen rapautuessa muodostuu
uusia aineksia, jotka kulkeutuvat ja rikastuvat matriisissa. Etenevän kasvillisuussukkession myötä
maaperään kertyy myös orgaanista ainesta, sen kulkeminen maaperään ja nopea muuttuminen
mikrobien toimesta on ainutlaatuista hiilen kiertokulkua, joka ylläpitää maaperän sisäisen osa-
ekosysteemin elintoimintoja. Siinä mikro-organismien toiminnan lopputuloksena on mahdollisimman
vähän energian lähteeksi kelpaavaa ainesta. Toisaalta pitkällä aikavälillä maaperää muovaavien,
hajotusta kestävien humusaineiden määrä kasvaa maassa (ks. myös kuva 2).

Kehityksensä alussa jääkauden jälkeen maaperän rakenne on sama kuin maamatriisin
lajitekoostumus eli tekstuuri. Maaperään vaikuttavien ympäristötekijöiden (Kuva 10) aiheuttamien
muutosten seurauksena syntyy maahan kerroksellinen maannos. Muodostuva maannos on
riippuvainen erityisesti suurilmastosta ja maa-aineksen kivilajikoostumuksesta. Näin ollen tietyissä
ympäristö-oloissa määrätyt maannokset saattavat esiintyä runsaamiin kuin toiset.



16

Kuva 10. Maannoksen muodostumiseen vaikuttavat ympäristötekijät ja niiden väliset suhteet.

Pohjoisen havumetsän yleisin maannos on podsoli. Sille ominainen kerrosrakenne koostuu
kangashumuksesta, huuhtoutumis- ja rikastumiskerroksista sekä niiden alapuolisesta jokseenkin
muuttumattomasta pohjamaasta. Kemiallisessa rapautumisessa raudan ja alumiinin yhdisteitä on
vapautunut kivennäismaan pintakerroksen mineraaleista, ja ne ovat saostuneet vajovedestä
rikastumiskerroksen punanruskeina oksideina. Podsoliprofiilin muodostumiseen on myös ominaista
runsasta, humuskerroksesta vapautuneiden humusaineiden kulkeutumista kivennäismaahan.
Saostuneet oksidit ja maan kestävät orgaaniset yhdisteet muodostavat metsämaiden
hienoainesfraktion tärkeän osan. Podsolien ohella suomuodostelmat ovat kylmän-viileän
ilmastovyöhykkeen luonteenomaisia maanoksoia.

32. Kiinteän aineksen rakenne

Maannostumisen yhteydessä matriisin rakenne muuttuu. Yksittäiset maahiukkaset saattavat liittyä
yhteen ja muodostaa muruja. Maatriisi saa tällöin sekundäärirakenteen eli struktuurin. Lukuisista
yksittäishiukkasista koostuva muru eli agregaatti muodostuu matriisin kiinteään ainekseen, kun van
der Waals'in sähköiset voimat yhdistävät pienimpiä hiukkasia. Koska nämä voimat ovat heikot,
kestävien murujen muodostuminen edellyttää runsasta savesaineksen määrää matriisissa.

Matriisin hienokokoisten kivennäishiukkasten lisäksi orgaaniset kolloidit (siis <0.2 µm kiteytymätön
aines) ovat keskeisiä kestomurujen muodostumiselle, sillä ne toimivat kivennäishiukkasten
sidosaineena. Useampiarvoisilla kationeilla, erityisesti kalsiumilla, on samanlainen hiukkasia
yhteenliittävä vaikutus. Maatalousmaan kalkituksen yhtenä päämääränä onkin kestävän
mururakenteen ylläpitäminen. Kasvuturpeeseenkin muodostuu runsaan kalkituksen seurauksena
kestomuruja, kun humushapot saostuvat kalkin suoloina.

Mururakenteisen saven tai hiesuisen savimaan huokosten kokojakauma on maan itsekuivatuksen
kannalta edullisempi kuin saman yksittäishiukkasrakenteisen maan; hiekka- tai sorajyvästen kokoa
olevien murujen väliin muodostuu isoja kuivatuskanavia, jotka edistävät veden ja kaasujen liikettä
maassa. Murujen sisäisissä hienoissa huokosissa on vuorostaan ravinteisuutta ylläpitävää kosteutta.

Maannostumisen vaikutus matriisin rakenteesen ja siten maaperän ravinteisuuteen riippuu sen
kivennäisaineksen lajitekoostumuksesta. Vettä läpäisevän, karkeita lajitteita sisältävän maamatriisin
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vedenpidätyskyky kasvaa maannoksen kehittymisen myötä. Runsaasti karkeita maalajitteita
sisältävään maahan muodostuu usein muutaman desimetrin vahvuinen kuivana kovahko
maannoskerros, sen alapuolella on kaivaessa helposti sortuvaa, vettä helposti läpäisevää pehmeää
maata. Veden liikettä maassa hidastava kovahko kerros muodostuu siksi, että pintamaan rapautuessa
aineksesta vapautuu mm. rautaa ja alumiinia, jotka yhdessä maan orgaanisen aineksen kanssa
saostuvat alempaan kerrokseen (ks. myös Kuva 2).

Perustettaessa viime aikoina uusia taimitarhoja ne on viljelyteknisistä syistä haluttu sijoittaa juuri
tällaisille karkeita aineksia sisältäville lajittuneille metsämaille. Käyttöönoton yhteydessä maiden
ominaisuuksia on pyritty parantamaan muokkaamalla kangashumusta ja kasvuturvetta maahan.
Maiden tehokas muokkaaminen sattaa kuitenkin johtaa maanoksen luontaisen veden liikkeitä
hidastavan kerrosrakenteen häviämiseen ja siksi ravinteisuuden heikkenemiseen. Karkeaksi
murskatun kasvuturpeen muokkaaminen maan pintakerrokseen ei välttämättä korvaa alkuperäisen
maannoskerroksen ravinteisuutta säätäviä ominaisuuksia. Maaperän heterogenisuus on aiheuttanut
taimien kasvattajille lisävaikeuksia. Maaperägeologisen muodostumishistoriansa tuloksena, myös
tasaiselta näyttävän kankaan maan lajitekoostumus vaihtelee paikallisesti (ks. myös kuva 3).

Maan pintakerros on hienoja aineksia sisältävissä moreenimaissa ja muissa vettä hitaasti läpäisevissä
metsämaissa usein pakkautunut löysemmin kuin syvemmät kerrokset. Orgaanisen aineksen
kertymisen lisäksi routa ja puiden juurten liikkeet ovat kuohkeuttaneet näitä maita. Myös mannerjään
vetäytymisen jälkeen vallinneet järvi- ja merivaiheet ovat laajoilla alueilla huuhtoneet Etelä Suomen
moreeneja, joten niiden pintamaan hienoainespitoisuus on pienempi kuin veden koskemattomien
moreenien.

33. Maaperän lämpötalous

Lämpötila säätelee maaperän fysikaalisia ja kemiallisia tapahtumia. Veden virtaus matriisin
huokosissa ja evaporaatio maanpinnasta nopeutuvat lämpötilan noustessa. Useat maan kemialliset
reaktiot ovat exogeenisia reaktioita eli lämpöä sitoavia: reaktionopeus kiihtyy kun niihin tuodaan
lämpöä. Maan elollinen toiminta kuten siementen itäminen, juurten kasvu ja mikrobien aktivisuus
riippuu ympäristön lämpöoloista. Biologisilla toiminnoilla on yleensä tietty lämpötilaoptimi.

Auringon säteilyn määrä ja voimakkuus määräävät eniten kasvupaikan lämpöoloja. Maaperän
sisäiset lämpöolot riippuvat sen säteilyä vastaanottavan pinnan rakenteesta ja matriisin
lämpötaloudellisistä ominaisuuksista, joita ovat lämpökapasiteetti, lämmönjohtavuus  ja
lämpötilanjohtokyky.

Matriisin koostumus, rakenne ja vallitsevat kosteusolot vaikuttavat lämpötalouteen ja määräävät
maaperän lämpötilavaihtelujen nopeuden ja lämpögradientin syvyyden. Maaperän lämpökapasiteetti
voidaan ilmaista seuraavan yhtälön muodossa:

C = f
m
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o
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o
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Yhtälössä kokonaislämpökapasiteetti (C, cal cm-3 
oC-1) on summafunktio matriisin kivilajiaineksen

(C
m

), orgaanisen aineksen (Co) ja veden (Cw) lämpökapasiteeteista. Samalla tavoin

lämmönjohtavuus (L, cal cm-1 oC-1 s-1) riippuu matriisin eri osien vastaavista ominaisuuksista.
Lämpötilanjohtokyky on lämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden suhde.
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Maaperän eri ainesten lämpötaloudelliset ominaisuudet poikkeavat toisistaan (Taulukko 3).
Kivilajiaineksen lämpökapasiteetti ja erityisesti lämmönjohtavuus ovat keskimäärin suuremmat kuin
orgaanisen aineksen vastaavat arvot. Puhdas kivennäismatriisi siis sekä varastoi että johtaa lämpöä
paremmin kuin orgaaninen matriisi. Sekä ilman lämpökapasiteetti että lämmönjohtavuus ovat hyvin
pieniä. Vesi on lämpöominaisuuksiltaan lähellä kiinteätä ainesta.

Taulukko 3. Maaperän ainesten tiheys , lämpökapasiteetti ja lämmönjohavuus.

Aine Ainestiheys,
g×cm-3

Lämpökapa-
siteetti, cal
cm-3 oK-1

Lämmönjohatvuus, cal
cm-1*s-1 oK-1

Kvartsi 2,66 0,48 21
Muut mineraalit 2,65 0,48 7

Orgaaninen aines 1,30 0,60 0,6

Vesi 1,00 1,00 1,37

Jää 0,92 0,45 5,2

Ilma 0,0013 0,003 0,06

Taulukossa 3 esitetyt arvot luonnehtivat yhtenäistä ainetta; maaperän huokosvolyymin ja nesteen
määrän vaihtelut vaikuttavat matriisin lämpötaloudellisiin ominaisuuksiin paljon enemmän kuin sen
kiinteän aineksen eri ositteiden ominaisuudet. Kuivan maaperän huokosissa ilma estää tehokkaasti
lämmön siirtymistä syvemmälle maahan. Mitä kuivempi maa on, sitä korkeampi on maanpinnan
päivittäinen maksimilämpötila, ja sitä pinnallisempi on vuorokautinen lämpötilagradientti. Kostea
maan huokosvesi mahdollistaa lämmön johtuminen maan syvempiin kerroksiin. Runsaasti kosteutta
sisältävässä maassa veden lämmittämiseen kuluvan lämmön määrä on toisaalta niin suuri, että
päivittäinen lämpötilanvaihtelu siinäkin jää suhteellisen pinnalliseksi (Taulukko 4).

Kerrallisrakenteisen maannoksen säteilyä vastaanottavan pinnan ominaisuudet sattavat määrätä koko
maannoksen lämpötaloudellisia ominaisuuksia. Podsolimaannos muodostuu kahdesta erilaisesta
maalajista; sen humuskerroksen orgaaninen matriisi poikkeaa ominaisuuksiltaan alla olevasta
kivennäismaasta ja se tasaa sekä viilentää maaperän lämpöoloja. Taimitarhoissa kivennäismaa ja sen
päälle levitetty turve on samalla tavoin kuin podsoli kerrallisrakenteinen. Kasvuturpeen epäedullinen
lämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus määräävät koko taimipenkin ja alla olevan kivennäismaan
lämpötaloudelliset ominaisuudet. Maahan muokattuna kasvuturve viilentää luonnostaan lämmintä
hiekkaa tai hietamaata. Turpeen epäedulliset vaikutukset ovat verrannollisia sen määrään niin että
epäedulliset vaikutukset voimistuvat maan kuivuessa. Keväällä routa sulaa hitaasti, jos kasvualusta
sisältää runsaasti orgaanista ainesta.
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Taulukko 4. Joidenkin maaiden ja lumen keskimääräinen lämmönjohtokyky (cal cm-1 s-1 oK-1)

ja lämpökapasiteetti (cal cm-3 oK-1) suhteessa maan huokoisuuteen ja vesipitoisuuteen
(tilavuusprosentti) sekä lämpötilan vuorokautinen syvyysvaihtelun (cm).

Huokoi-

suus

Vesipitoi-

suus

Lämmön-
johtokyky

Lämpökapa-

pasiteetti

Syvyys-

vaihtelu

Hiekkamaa 0,4 0 0,7 0,3 8,0
0,4 0,2 4,2 0,5 15,2
0,4 0,4 5,2 0,7 14,3

Savimaa 0,4 0 0,6 0,3 7,4
0,4 0,2 2,8 0,5 12,4
0,4 0,4 3,8 0,7 12,2

Turvemaa 0,8 0 0,14 0,35 3,3
0,8 0,4 0,7 0,75 5,1
0,8 0,81 1,2 1,15 5,5

Lumi 0,95 0,05 0,15 0,05 9,1
0,80 0,2 0,32 0,2 6,6
0,50 0,5 1,7 0,5 9,7

34. Ioninvaihto ja happamuus

341. Ioninvaihto

Kasvit ottavat elintoiminnoilleen välttämättömät aineet maaperästä enimmäkseen alkuaine- tai
molekyyli-ioneina. Maaliuoksen aineskoostumus määräytyy rapautuvan matriisin kemiallisista
ominaisuuksista ja liuoksen aineiden taipumuksesta pidättyä matriisin hiukkasten pinnoille. Liuoksessa
olevat aineet voivat myös reagoida keskenään. Taimitarhoissa maaliuoksen aineskoostumusta
säädellään lannoitus- ja maanparannustoimenpitein. Useiden ravinteiden ioniluonteen takia maan
kyky sitoa ioneja vaihtuvaan muotoon on sen ravinteisuuden kannalta tärkeä ominaisuus.

Alkuaine- ja molekyyli-ionit pidättyvät maaperään eri tavoin riippuen maaperän ja ionien kemiallisista
ominaisuuksista. Maaperän kiinteään ainekseen tiukasti pidättyvä ravinne liikkuu hitaasti maan veden
virtauksessa. Esimerkiksi fosfaatti-ioni muodostaa maahan juuren lähelle jyrkän pitoisuusgradientin
(Kuva 11), eli kasvien ottaman fosfaatin määrä on suuri suhteessa veden kuljettaman fosfaatin
määrään. Heikosti pidättyvä ravinne siirtyy helposti vedessä. Tällainen on anionimuotoinen
nitraattityppi, joka kasvinravinteista liikkuu kaikkein helpoimmin.ja on samalla altis huuhtoutumaan
vajoveden mukana kasvien juurten ulottuvilta. Kasvin ravinteiden ja eräiden muiden aineiden
kemialliset pidätysmekanismit on esitetty liitteessä 1.
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Kuva 11. Esimerkki maahan voimakkaasti pidättyvän ionin (fosfaatti), ja heikosti pidättyvän
ionin (nitraatti) pitoisuuksien muutoksista maanesteessä kun etäisyys ravinteita ottavasta
kasvinjuuresta kasvaa.

342. Ioninvaihdon mekanismit

Ioninvaihto on rapautumiseen liittyvä fysikaalis-kemiallinen reaktio. Rapautumisessa mineraalien
kemiallinen rakenne muuttuu. Muutoksen seurauksena syntyy mineraaleihin sähköistä epätasapainoa,
joka ilmenee varauksina maahiukkasten pinnoilla. Varaukset ovat valtaosaltaan negatiivisia, ja voivat
näin ollen vetää puoleensa maaliuoksen positiivisesti varautuneita ioneja eli kationeja. Nämä kationit
eivät liity kiinteästi maahiukkaseen, vaan liikkuvat maaliuoksessa hiukkasta ympäröivässä
sähkökentässä ja voivat korvata toisiaan. Maanesteen vapaat kationit ja maahiukkasia ympäröivän
sähkökentän kationit ovat dynaamisessa tasapainossa ja muodostavat
kationinvaihtosysteemiin (Kuva 12).

Mineraalien kidemuotojen rajallisesta määrästä, niitä on vain seitsemän eri, ja rapautumisen
kemiallisesta säännönmukaisuudesta seuraa, että varausten lukumäärä maahiukkasten pinnoilla on

jokseenkin vakio pinta-alayksikköä kohti (mek*cm-2). Näin ollen maaperän

kationinvaihtokapasiteetti määräytyy matriisin ominaispinta-alasta (m2*g-1 tai paremmin m2*cm-

3), ja se on vuorostaan suhteessa maalajin hienoainesosaan. Erityisesti savesmineraalien
ominaispinta-ala on suuri: joidenkin kerrallisrakenteisten mineraalien pinta-ala saattaa olla jopa 700-

800 m2*g-1, kun taas hiekka- ja hietalajitteiden ominaispinta-ala on suurimmillaan joitakin kymmeniä
neliösenttimetrejä maagrammaa kohti. Mitä enemmän saveslajitteen aineksia maaperä sisältää, sitä
runsaammin siinä on paikkoja kationinvaihtoon.
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Kuva 12. Maan vaihtopaikkojen kyllästyminen vety-ionilla. Maahan kohdistuva vety-

ioniylimäärä (18 H+) syrjäyttää vaihtopaikkoja hallussaan pidättäneitä metalli-ioneja ja
vapauttaa niitä maaliuokseen. Reaktio on käänteinen eli reversiibeli; jos maaliuoksen metalli-
ionikonsentraatio kasvaa nämä voivat vuorostaan syrjäyttää vety-ionit vaihtopaikoista.

Savesaineksen ohella orgaaninen aines on tehokas ioninvaihtaja. Eräiden orgaanisten kolloidien
ominaispinta-ala saattaa olla vieläkin suurempi kuin savesmineraalien. Erityisesti hiekka- ja
hietamaissa, joiden kivennäisaineksien oma kationinvaihtokapasiteetti on olematon, orgaanisen
aineksen karttuminen maahan lisää sen luontaista ravinteidenpidätyskykyä.

Kivilajiaineksen varaukset ovat valtaosaltaan mineraalirakenteeseen muodostuneita pysyviä
varauksia, mutta orgaanisen aineksen vaihtopaikat ovat muuttuvia varauksia joiden määrä riippuu
maan senhetkisestä kemiallisesta tasapainosta. Orgaanisen aineksen lisäksi, muuttuvia varauksia on

maa-aineksen rapautuessa muodostuvissa rauta- ja aluminioksideissa. Kun protoneja (H+)
dissosioituu (irtoaa) maaliuokseen, vapautuu orgaanisissa molekyyleissä ja raudan ja alumiinin
oksideissa vaihtopaikkoja. Dissosioituminen ja siten vapautuvien negatiivisten varausten lukumäärä

riippuu maaliuoksen vetyioni (H+) konsentraatiosta. Mitä pienempi konsentraatio liuoksessa on sitä
enemmän vapautuu protoneja liuokseen, ja mitä suurempi vetyionikonsentraatio liuoksessa on sitä
heikompi on matriisin kiinteän aineksen dissosioituminen. Liuoksen hyvin suurissa
vetyionikonsentraatioissa kationinioninvaihto saattaa jopa muuttua anioninvaihdoksi, kun matriisiin
on muodostunut positiivisten varausten ylimäärä. Tämä on kuitenkin maaperässämme lähes
merkityksetön ilmiö.

343. Vaihtuvat kationit

Kasvien kannalta tärkeimmät vaihtuvat kationit ovat: H+, Na+,  K+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Mn2+,

Al3+ ja NH
4
+. Näiden keskenäiset määrälliset suhteet vaihtosysteemissä vaihtelevat

ympäristötekijöiden mukaan (Kuvat 10 ja 13), ja erilaisilla maan hoitotoimenpiteilla muutetaan nämä
suhteet. Lisäksi voivat kaikki muutkin ionimuodossa olevat alkuaineet ja molekyylit vaihtokykynsä
mukaan kilpailla maamatriisin vaihtopaikoista. Esimerkiksi kulotuksen jälkeen kalsiumin, kaliumin ja
magnesiumin määrä vaihtosysteemissä kasvaa vedyn kustannuksella, ja taimitarhoissa käytetyt
torjunta-aineiden sisältämät metallit saattavat syrjäyttää vaihtosysteemin muita ioneja.
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Kationinvaihtosysteemiä tarkasteltaessa tehdään usein ero emäksisten sekä happamien ionien
välillä. Niiden ero on siinä, että maanesteessä alkaali- ja maa-alkaalimetalleihin kuuluvat kationit

(Na+, K+, Mg2+, Ca2+) säilyttävät varauksensa, koska ne eivät reagoi veden kanssa muodostaen

hydroksidejä. Sen sijaan näiden vastakohdaksi alumiinin, raudan ja mangaanin (Al3+, Fe2+, Mn2+)
ionit muodostavat maanesteessä veden kanssa pysyviä hydroksideja, ja tässä hydrolyysi reaktiossa
vapautuu vetyioneja. Happamat ionit eivät siis sellaisenaan ole happoja vaan niiden reaktiot
maanesteessä vapauttavat vetyioneja. Alumiinin hydrolyysin yleistä kulkua kuvaa yhtälö:

nAl3+ + mH
2
O <--> Al

n
(OH)

m
3n-m + mH+.

Hydrolyysin tuottama happamuuden määrä riippuu siitä, minkälaisia hydroksideja maanesteeseen
muodostuu.

Vaihtuvista ioneista vety on poikkeuksellinen. Pienen kokonsa ansiosta tämä ioni kilpailee
tehokkaasti matriisin vaihtopaikoista. Maannostumiseen, varsinkin podsoloitumiseen kuuluu, että
vetyioni syrjäyttää ajan myötä muut ionit etenkin kalsiumin vaihtosysteemistä. Näin ollen vaikka
podsoli on pohjoisessa havumetsävyöhykkeessä tunnusomainen maannos, maan podsoloituminen
saattaa esim. Keski-Euroopan ympäristö-oloissa merkitä alunperin podsolia viljavamman ruskomaan
muuttumista kohti vähemmän edullista klimakstilaa.

Kuva 13. Eri ilmasto- ja maaperäoloissa muodostuvien maannosten kationinvaihto-
ominaisuuksia. Kemiallisten symboolien jälkeen ilmoitetut luvut ilmaisevat ko. ionin/ionien
prosentuaalinen osuus vaihtosysteemissä. Kationinvaihtokapasiteettiluvut ilmoittavat
kivennäismaan potentiaalista vaihtokapasiteettia (ks. luku 42.).

Emäskyllästysaste (%). on tärkeä maan ravinteisuutta kuvaava suure, joka tarkoittaa emäksisten
ionien hallussa olevien vaihtopaikkojen määrän suhde kationinvaihtokapasiteettiin. Maantieteellisesti
suurilla maa-alueilla kationinvaihtokapasiteettia, vaihtuvien ionien keskenäisiä suhteita ja
emäskyllästysastetta voidaankin käyttää maiden alueellisen hyvyysluokituksen perusteina (Kuva 13).
Suomen maantieteellisella alueella metsämaiden kationinvaihtokapasiteetti ja emäskyllästysaste ovat
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keskimäärin luonnostaan alhaisia (Taulukko 6), ja arvot vaihtelevat vähän kasvupaikkojen välillä.
Tästä huolimatta emäskyllästysasteen ja kasvupaikkojen puuntuotoksen välillä on selvä positiivinen
korrelaatio.

Taulukko 6. Maaperän mediaanihappamuus (vesi pH) sekä 1M kaliumkloridiin vaihtuvat kationit

ja effektiivinen kationinvaihtokapasiteetti (mek 100cm-3) ja emäskyllästysaste (%) CT - OMT
kasvupaikkatyyppisarjassa. H: humuskerros, A: huuhtoutumiskerros, B: rikastumiskerros, C:
muuttumaton pohjamaa.

Kerros pH H+ Al3+ Ca2+Mg2+ KVK EKA

H 3,7 2,37+0,44 0,48+0,62 3,30+0,51 4,93+0,89 39+6,1
A 4,0 1,42+0,36 1,93+0,39 1,18+0,36 4,56+0,53 25+3,6
B 4,7 1,47+0,37 1,71+0,39 1,33+0,36 2,93+0,54 28+3,7
C 5,1 1,17+0,35 0,57+0,40 0,90+0,37 2,01+0,55 43+3,8

Kivennäismaakerroksten kationinvaihtokapasiteeti- ja emäskyllästysasteluvut ovat taulukossa 6
suhteellisen korkeita, koska havaintoaineistossa on mukana myös runsaasti hienoja maa-aineksia
sisältävia lehtomaisten kasvupaikkojen moreenimaanäytteitä.

344. Anioninvaihto

Maa-aineksella on heikko kyky pidättää anioneja vaihtuvaan muotoon. Kuvassa 12 ioninvaihto on
esitetty kaavamaisesti siten, että maahiukkasen pinnalle pidättyneet kationit ovat tasapainossa
maahiukkasen varausten kanssa. Todellisuudesssa hiukkanen on maaliuokseen ulottuvan sähköisen
kentän ympäröimä, ja maahiukkasta ympäröivän kentän varausten yhteismäärä neutraloi
maahiukkasen varaukset. Koska sähkökenttä sisältää liuoksessa sekä kationeja että anioneja sitä
sanotaan kaksoiskerrokseksi, ja anionien pidättymistä tähän kutsutaan negatiiviseksi
anioninvaihdoksi.

Maan kolloidiainekseen voi myös muodostua positiivisia varauksia. Erityisesti raudan ja aluminin
oksidit saattavat reagoida maaliuoksen vetyionien kanssa ja protonoitua siten että syntyvään
yhdisteeseen muodostuu ylimäärä positiivistä varauksta. Yleensä reaktio tapahtuu maan pH:n ollessa
hyvin alhainen (<pH 3), mutta jotkut oksidit protonoituvat jopa neutraalissa olosuhteissa. Näin
muodostuneet positiiviset varaukset voivat toimia anionien vaihtopaikkoina.

Vaihtuvia anioneja on kaikkiaan vain murto-osa vaihtuvien kationien määrästä; suhteessa maan
kationinvaihtokapasiteettiin noin 2-5 %. Eri anioneilla on erilainen taipumus vaihtoon. Nitraatti-ioni
(NO3

-) pidättyy lähes yksinomaan negatiivisena vaihtona kaksoiskerrokseen, ja on siksi erittäin

liikkuva ioni (ks. myös liite 1). Myös sulfaatti-ionin (SO4
2-) varaukseen perustuva pidättyminen on

heikkoa, mutta toisaalta tämä ioni saattaa absorboitua maan orgaaniseen ainekseen. Anioneista
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fosfaatilla (PO4
3-) on voimakkain taipumus pidättyä kolloidien positiivisiin varauksiin. Fosfaatin

pidättyminen onkin alku kemialliseen reaktioon joka saattaa johtaa ionin lopulliseen immobilisaatioon
rauta-alumiinioksidina (ks. myös liite 1).

345. Happamuus

Maaliuoksen vetyionikonsentraatio eli happamuus on maaperän kemiallisten reaktiosarjojen
tasapainotilaan vaikuttava keskeinen tekijä; useilla reaktioilla on vetyionikonsentraation suhteen
optimipitoisuus. Rapautumisessa muodostuu savesmineraaleja ja oksideja, ja niiden kemiallinen

rakenne ja koostumus ohjautuu ympäristön H+-konsentraation mukaan. Vetyioni konsentraatio
ohjaa myös biokemiallisia reaktioita ja hajottajamikrobien lajikoostumusta. Maaliuoksen vetyioni
konsentraatio määrää useiden kasvien ravinteiden liukoisuutta. Siksi kasvien fysiologiset toiminnot
ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia maaliuoksen vetyioni konsentraatiosta. Suurina pitoisuuksina
vetyioni on fysiologinen myrkky.

Vetyioni konsentraation kuvaamiseksi on otettu käyttöön logaritminen pH-arvo. pH-luku on H+-
konsentraation, tai oikeammin sen aktiviteetin negatiivinen logaritmi:

pH = -log [H+].

Vastaavasti emäksisyys on hydroksyli-ionien (OH-) ylimäärää. Alkalisuus onkin happamuuden
käänteiskäsite ja pH-arvon tilalle voitaisiin yhtä lailla soveltaa pOH-arvoa. Koska pH-asteikko on
logaritminen, yhtä pH yksikön muutosta vastaa kymmenkertainen konsentraation muutos.

Kun luonnehditaan maan happamuutta on erotettava määrällinen ja laadullinen happamuus.
Määrällinen happamuus eli kokonaishappamuus  on maaperän kapasiteettitekijä, jonka ajallinen
vaihtelu on melko vähäistä. Sen muutokset ovat suhteessa maaperän kivennäisaineksen
rapautumiseen ja orgaanisen aineksen määrän karttumiseen. Laadullinen happamuus  eli
aktiivihappamuus  (määrätyllä tavalla mitattu pH-luku) on intensiteettitekijä, joka kuvaa maanesteen
hetkellistä kemiallista tilaa ja jonka ajallinen vaihtelu voi olla suurikin. Siksi pH-luku kuvaa
varsinaisesti maanesteen liuenneiden protonien määrää eikä maaperän happamuusastetta.

Maaperän vallitsevat kemialliset reaktiot, erityisesti maanesteen vetyioni konsentraatio, sääteleävät
kokonaishappamuuden dissosioitumisastetta. Mitä enemmän maaneste sisältää vety ioneja sitä
pienempi on kiinteään ainekseen liittyneiden vety ionien pyrkimys siirtyä liuokseen. Kääntäen mitä
alhaisempi vety ioni konsentraatio maanesteessä, sitä suuremi on maan kokonaishappamuden
dissosioitumisaste.

Maaperän aktuaalinen happamuus on toisaalta suhteessa maaliuoksen vetyioni konsentraatiota
säätävien tekijöiden intensiteettiin, ja toisaalta maa-aineksen rapautuessa vapautuvan aineksien
määrään ja laatuun. Maaliuoksen vetyionikonsentraatio riippuu useasta tekijästä. Ilmakehän
hiilidioksidin (CO

2
) liuetessa veteen muodostuu heikkoa hiilihappoa, joka dissosioituu (hajoaa)

osittain:

CO
2
 + H

2
O ⇔ H

2
CO

3
 ⇔ CO

3
2- + 2H+.
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Täten puhdaskin sadevesi, joka suodattuu maahan sisältää aina ylimäärän vetyioneja. Ilmakehän
hiilidioksidipitoisuuden ollessa n. 0.03 % sadeveden pH onkin 5,6. Maan hengityksessä muodostuva
hiilidioksidi (Taulukko 2, Kuva 9) saattaa myös muuttaa maaveden koostumusta ja nostaa sen
happamuutta jonkin verran. Lisäksi havupuiden karike sisältää niukasti emäksisiä aineita ja siksi
karikkeen maatuessa muodostuu happamia humusaineita. Tämä vaikutus vahvistuu, koska hapanta
kariketta hajottava sienirihmasto erittää maahan orgaanisia happoja. Maaperän hapellisen ja
hapettoman tilan vaihteluun liittyvät kemialliset reaktiot tuottavat ja kuluttavat protoneja.
Hapettomissa oloissa muodostuu mm. emäksisesti reagoivia rikkivetyjä (HS, H2S). Nämä yhdisteet
muuttuvat hapellisissa olosuhteissa, esimerkiksi maita ojittaessa rikkihapoksi (H

2
SO

4
), joka vahvana

happona dissosioituu täysin vety ja sulfaatti ioneiksi.

Maaperämme kivilajiaines muodostuu valtaosaltaan happamista kivilajeista. Nämä kivilajit sisältävät
melko runsaasti vapaata piihappoa. Piihappo on heikko happo eikä sellaisenaan lisää maan
happamuutta. Sen sijaan näiden kivilajien hapan luonne maaperässä johtuu siitä, että niiden
rapautuessa kivilajianineksen vähäiset emäksiset ionit vapautuvat hitaasti. Näin ollen maaliuokseen
vapautuvat emäksiset ionit eivät suhteessa sen vety ioni konsentraatioon pysty ylläpitämään
vaihtosysteemin emäskyllästysastetta. Podsolimaannoksen kehittymiselle onkin ominaista, että
maaliuokseen muodostuvat vetyionit vähitellen syrjäyttävät emäksiset ionit ja maa happamoituu.
Happamoituminen alkaa maan pintakerroksesta ja etenee vähitellen syvempään maahan (Taulukko
6). Orgaanisen aineksen määrän karttuminen maahan on kiinteässä suhteessa happamoitumiseen.

4. Maaperän analyyttinen kuvaaminen

41. Maamatriisin rakenneominaisuudet

Maaperän tai kasvualustan rakenteen analyyttiseen kuvaamiseen on käytettävä monia menetelmiä.
Laboratorioanalyysiin otetaan yleensä kivennäismaasta mukaan vain maamatriisin läpimitaltaan 2
mm:a hienompi aines. Elävät juuret on pyrittävä poistamaan näytteestä esikäsittelyvaiheen aikana;
hienojuurten tai mykoritsarihmaston erottaminen näytteestä on kuitenkin mahdotonta.

Maamatriisin kiinteän aineksen hiukkasten kokojakauma voidaan määrittää näytteestä aistinvaraisesti.
Määrityksessä käytettävät apukeinot perustuvat maahiukkasten väliseen kohesioon. Mitä pienemmät
hiukkaset sitä enemmän yhteisiä kosketuspintoja ja sitä voimakkaammin hiukkaset takertuvat
toisiinsa. Tekemällä tylpällä sauvalla uurre kuivaan maanäytteeseen (repimiskoe), pyyhkäisemällä
sormella kuivaa maata (pyyhkäisykoe), ja pyörittämällä kosteaa maata nauhaksi (pyörytyskoe)
vodaan varsin tarkasti määrittä maan lajitekoostumus. Lajitekoostumuksen lisäksi on myös
selvitettävä mikäli kyseessä on veden tai tuulen lajittama, vai paikalla muodostunutta lajittamatonta
maa-ainesta. Apukaavio maalajin aistinvaraiseen määritykseen on esitetty liitteessä 2.

Maastomäärityksenä kivi- ja sora-aineksen osuuden likiarvo maa-aineksesta voidaan määrittää
Viron painumismenetelmää soveltaen: kivisyyden selville saamiseksi tutkitaan systemaattisella
otannalla kuinka syvälle tietynpaksuinen teräsrassi painuu maahan. Kivettömässä maassa rassi
läpäisee juuristokerroksen (30 cm) estettä ja kivisessä maassa rassin keskimääräinen painumissyvyys
jää riippuen kivien yleisyydestä sitä pinnallisemmaksi.

Tarkan maaperän lajitekoostumuksen määrittämiseksi on suoritettava laboratoriossa mekaaninen
maa-analyysi. Analyysissa pienimmät kivennäishiukkaset irroitetaan toisistaan ja isompien
hiukkasten pinnoilta. Lopullinen hiukkasten kokomääritys perustuu niiden teoreettiseen
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laskeutumisnopeuteen nesteessä: mitä pienikokoisempi hiukkanen on, sitä pienempi on sen
laskeutumisnopeus. Seuraamalla alussa täysin sekoittuneen maanäyte-neste-suspension tiheyden
muutosta voidaan laskennallisesti määrittää nesteeseen sekoittuneiden hiukkasten kokojakauma.
Menetelmä on aikaavievä ja työläs.

Mekaanisessa maa-analyysissä määritetään ainoastaan erikokoisten kivennäishiukkasten
painosuhteet näytteessä. Määritystä häiritsee maan orgaaninen aines, ja analyysin alussa orgaaninen
aines hävitetäänkin kemiallisella menetelmällä. Esikäsittelyvaiheessa liukenee myös osa
podsolimaannoksen tunnusomaisia oksideja. Siksi nyt rutiinikäytössä oleva analyysisovellutus johtaa
metsämaan hienoainesmäärän aliarvioon. Tässä suhteessa karkea seulonta on parempi kuin
mekaaninen maa-analyysi, koska seulonnassa mitään osaa maamatriisin kiinteästä aineksesta ei
hävitetä.

Maaperän mahdollinen mururakenne ja murujen kestävyys on mitattava erityisillä kuormituskokeilla
tai välillisesti vertaamalla luonnontilaisen maan vedenpidätyskykyä vastaavan
yksittäishiukkasrakenteessa olevan maalajin teoreettiseen vedenpidätyskykyyn.

Metsämaaperän orgaanisen aineksen määrän likiarvo saadaan hehkuttamalla näyte-erä vakiopainoon
550 oC:n lämpötilassa. Hehkutushäviöön sisältyy aina maaperän kemiallisesti sitoutunut vesi sekä
epäorgaanisia hiiliyhdisteitä (karbonaatteja). Tätä tarkempi arvio on kemiallisella menetelmällä mitattu
maaperän orgaanisen hiilen (C) määrä. Olettaen että hiilen määrä aineksessa on vakio, voidaan hiilen
määrästä laskea orgaanisen aineksen määrä. Muuntokerrointa valittaessa on otettava huomioon, että
hiilen määrä saattaa orgaanisen aineksen laadun mukaan vaihdella 48 ja 65 prosentin välillä.

Orgaanisen aineksen laadun mittaaminen ja sen jakautuminen eri hiukkaskokoluokkiin on toistaiseksi
ratkaisematon ongelma. Maataloudessa käytetty multavuusluokitus  on täysin kelvoton kuvattaessa
metsämaata tai taimitarhan kasvualustan laadullisia tai määrällisiä ominaisuuksia.

Maamatriisin huokostila lasketaan maan ja maa-aineksen tiheystunnuksista:

Huokostila = 100 (ainestiheys-tiheys)/ainestiheys.

Maan tiheys on maamatriisin kiinteän aineksen massan suhde maan tilavuuten. Joten harhattoman
tiheyden määrittämiseksi on tunnettava maan luonnollinen tilavuus . Usein käytetty, homogenisoidun
näytteen perusteella laboratoriossa määritetty tilavuus poikkeaa maan luonnollisesta tilavuudesta. Eri
tavoin määritettyjen tiheysarvojen välinen ero riippuu matriisin kiinteän aineksen
maalajitekoostumuksesta, orgaanisen aineksen määrästä sekä rakenteesta; ero arvojen välillä on
suuri orgaanisilla matriiseilla. Maan ainestiheys on maamatriisin kiinteän aineksen massan suhde
aineksen tilavuuteen. Erityisesti orgaanisen matriisin ainestiheyden määritys on vaativa tehtävä,
aineksen tiheys on alhainen ja sen vaihtelu on vähäistä ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisten aineksien
välillä.

Huokosten kokojakauma voidaan määritetään välillisesti maaperän potentiaalisia
vedenpidätysominaisuuksia kuvaavan pF käyrän perusteella. Maamatriisille tunnusomainen
kuvaaja laaditaan mittaamalla luonnollisessa tilassa olevan maanäytteen vesipitoisuus eri maaveden
jännitystasoilla. Mittauksessa paineastiaan suljetun näytteen sisältämä vesi saatetaan tasapainoon
alipaineen kanssa, jonka jälkeen punnitaan tasapainotilaa vastaava märkä nätyte. Perättäisten
vesipitoisuus- ja painehavaintojen perusteella piirretään pF-käyrä. Käyrältä luettavan vesimäärän
tilavuus on samalla sitä vastaavan pF-arvon kapillaari-imua vastaavan kokoisten ja sitä pienempien
huokosten tilavuus. Esimerkiksi kuvasta 6 nähdään, että hiekkamaassa 20 prosenttiyksikköä matriisin
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tilavuudesta on halkaisijaltaan 300 µm tai pienempiä kapillaareja. Vastaava volyymiosite hietamaassa
edustaa halkaisijaltaan 30 µm tai pienempiä kapillaareja.

Maaperän tai maanäytteen kosteuspitoisuuden mittaaminen ilman että tunnetaan vastaavaa
potentiaalista vedenpidätyskykyä on mitäänsanomaton tunnusluku. Tilavuudeltaan samansuuruinen
vesimäärä pidättyy maaperään riippuen maan huokoston kokojakaumasta. Hienoja lajitteita
sisältävän maaperän kapeat huokoset pidättävät vielä kasvien lakastuessa enemmän vettä kuin
karkeita lajitteita sisältävä maa pidättää kenttäkapasiteettitilassa (kuva 6).

42. Kationinvaihto

Maaperän kemiallisten ominaisuuksien kuvaamiseen liittyy aina mittausmenetelmästä riippuvaa
vaihtelua. Eri menetelmillä saadaan samalle tunnukselle poikkeavia testiarvoja. Testiarvojen erot
johtuvat paitsi menetelmien kemiallisista eroista myös tutkittavien maaperien/kasvualustojen
ominaisuuksien eroista; yksi menetelmä ei sovi yleismenetelmäksi kaikkien maaperien saman
tunnuksen kuvaamiseksi. Turve- ja humuskerrosnäytteiden analysoimiseksi ei esimerkiksi sovellu
samaa analyysimenettely kuin kivennäïsmaiden tutkimiseen. Kemiallisessa mielessä testiarvojen
vaihtelu on luonnollinen ilmiö. Sekaannusta syntyy silloin kun yleisessä käytössä olevaa käsitettä,
esimerkiksi pH, kationinvaihtokapasiteetti tai liukoinen fosfori käytetään kertomatta miten
asianomainen tunnus on määritetty. Maaperää luonnehdittaessa on aina ilmoitettava millä,
menetelmällä maaperätunnukset on mitattu.

Yksinkertaisin ja nopein tapa mitata kationinvaihtokapasiteetti on ravistaa maanäytettä
suolaliuoksessa, ja määrittää yksittäin uutteeseen vaihtuvat kationit. Tarkempi arvio
vaihtokapasiteetista saadaan, jos maa ennen uuttamista kyllästetään jollakin tunnetulla kationilla.
Analyysitulos on molemmissa tapauksissa riippuvainen käytetystä suolasta, liuoksen vahvuudesta,
uuttoajasta ja maa-liuossuhteesta.

Maaperän kationinvaihtokapasiteetti voidaan mitata kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla:
potentiaalisena ja efektiivisenä. Potentiaalinen kationinvaihtokapasiteetti ilmaisee vaihtopaikkojen
kokonaismäärän, kun mittauksessa käytetyn uuttoliuoksen pH on säädetty neutraaliksi (pH 7.0) tai
jopa emäksiseksi. Menetelmä soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin erilaisten maiden vertailemiseksi, ja
potentiaalista kationinvaiktokapasiteettia käyttetäänkin maiden luokitukseen (Kuva 13). Efektiivinen
kationinvaihtokapasiteetti mitataan uuttamalla maata puskuroimattomalla suolaliuoksella; siksi se
ilmaisee maan vaihtokyvyn lähellä maan luontaista happamuustasoa. Efektiivinen
kationinvaihtokapasiteetti saattaa poiketa paljon potentiaalisesta kationinvaihtokapasiteetista.

Podsolimaannoksen vaihtosysteemin rakenteesta (suuri osa maan vähäisestä vaihtokapasiteetista
perustuu Fe-Al-oksidien ja orgaanisen aineksen muuttuviin varauksiin) ja maaperän luontaisesti
alhaisesta pH:sta (Taulukko 6) seuraa, että metsämaamme kationinvaihtokapasiteetin mittaaminen
potentiaalisena antaa ekologisesti harhaanjohtavan tuloksen. Neutraalissa liuoksessa tapahtuvan
mittauksen aikana tutkittavan näytteen kolloidiaineksen (kuva 2) kokonaishappamuus dissosioituu ja
liuokseen siirtyneet protonit (H+) vapauttavat runsaasti vaihtopaikkoja. Efektiivisen ja potentiaalisen
kationinvaihtokapasiteetin ero onkin juuri vaihtuvan vedyn määrässä. Kun maaperän vaihtuvien
emästen määrä on käytännössä riippumaton uuttoliuoksen happamuudesta, aliarvioidaan samalla
kationinvaihtoa ekologisesti tärkeämpää emäskyllästysastetta.
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Viljavuusanalyysi on kemiallisesti samanlainen kuin kationinvaihtokapasiteetin mittaus: ravistetaan
maanäyte halutussa liuoksessa ja mitataan liuokseen vaihtuneet ja liuenneet kasvinravinteet. Analyysin
tavoite on kuitenkin toinen kuin kationinvaihtokapasiteetin mittaus. Viljavuusanalyysin avulla
ennustetaan maaperän kykyä ylläpitää kasvua ja tehdään analyysituloksen perusteella
toimenpidesuosituksia. Siksi on tärkeää, että analyysin uuttoliuos valitaan tutkittavan maaperän
ominaisuuksien mukaan ja otetaan huomioon viljeltävien kasvilajien ravinteidenotto-ominaisuudet.
Kasvatuskokeilla on selvitettävä miten viljavuusanalyysillä maasta mitattujen testiarviojen avulla
voidaan ennustaa viljeltävien kasvien kasvua. Meillä käytössä oleva kaupallinen menetelmä on
ensisijaisesti kehitetty pelto- ja puutarhakasvien viljelyyn. Metsäpuittemme symbioosi
mykorritsasienten kanssa vaikeuttaa viljavuusanalyysin käyttöä metsämaatutkimuksessa.

43. Happamuus

Maanesteen pH voidaan mitata suoraan maaperästä. Mittauksen onnistuminen edellyttää, että maa
on riittävän kosteaa tai että siihen lisätään mittauksen edellyttämä määrä nestettä. Testitulos on altis
ympäristötekijöiden vaihtelulle, ja menetelmä soveltuukin parhaiten kasvilajien
kasvupaikkavaatimuksia selvittäviin tutkimuksiin.

Laboratorio-olosuhteissa maanesteen pH-arvo mitataan vakioidusta maa-neste lietoksesta. Meillä
yleisin käytetty pH-arvon mittaus perustuu 1:2,5 maa-vesilietoksen vetyionikonsentraatioon. Tämän
testiarvon toistettavuus perättäisten näytteenottokertojen välillä on heikko, koska vain pieni osa
maaperän vetyioneista dissosioituu vesilietokseen. Paremmin toistettava mittaus saadaan käyttämälla
luonnollisen maanesteen konsentraation omaavaa laimeaa suolaliuosta. Suolaliuoksen ionit vaihtavat
silloin protoneja lietokseen samoissa suhteissa kuin maaperässäkin. Suomessa käytetään
vesilietoksesta mitatun pH-arvon rinnalla 0,01-M CaCl2 lietoksesta mitattua pH-arvoa.
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Kuva 14. Vetyionikonsentraationa ilmaistu, maa-vesi ja maa-suola lietoksista mitattujen pH-
arvojen erotus MT mänty-kuusi metsän maaperässä humuskerroksessa ja 10 cm paksuisissa
maakerroksissa 60 cm syvyyteen.

Vesilietoksesta mitattu pH-arvo on keskimäärin 0,5-1,0 pH-yksikköä korkeampi kuin vastaava
kalsiumkloridilietoksesta mitattu arvo; siksi aina tuleekin ilmoittaa käytetty maan ja liuoksen suhde
sekä liuoksen laatu. Eri tavoin mitattuja pH-arvoja vertailtaessa on muistettava että pH-arvo on
logaritminen luku. Siksi yhden pH yksikön muutosta vastaa aina vetyionikonsentraation
kymmenkertaista muutosta, ja tunnusten absoluuttinen ero konsentraatioksi laskettuna riippuu
happamuuden tasosta. Koska happamuus riippuu maan orgaanisen aineksen määrästä ja metsämaan
pintakerrokset näin ollen ovat happamampia kuin syvemmällä olevat kerrokset, on eri menetelmien
antamien testiarvojen välinen ero suurin humuskerroksessa ja kivennäismaan pintakerroksissa (kuva
14).

Myös näytteiden esikäsittely saattaa vaikuttaa happamuusarvoihin. Ilmakuivatuksen jälkeen
näytteestä määritetty pH-luku on yleensä korkeampi kuin uunissa kuivatetusta näytteestä määritetty
pH. Eräät tutkimustulokset osoittavat että maasta mitattu pH-luku muuttuu maanäytettä
varastoitaessäkin.
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LIITE 1. Kasveille välttämättömät aineet, niiden kemia maaperässä ja assimilaatiomuoto kasviin.

Typpi (N): NH4
+, NO3

-

NH4-N voi pidättyä vaihtuvaan muotoon, ureasta muodostunut ammoniumtyppi pidättyy
mahdollisesti muita NH4-N muotoja voimakkaammin; NO3-N liikkuu vapaasti maaperässä veden
mukana.

Fosfori (P): H2PO4
-, HPO4

2-

PO4-P muodostaa happamissa olosuhteissa vahvoja kemiallisia sidoksia alumiinin ja raudan kanssa;
neutraaleissa ja emäksisissä oloissa fosfaatti reagoi kalsiumin kanssa. Turpeessa fosfaatti-ioni saattaa
pidättyä vaihtuvana anionina, mutta liikkuu muuten turpeessa veden mukana.

Kalium (K): K+

Kalsium (Ca): Ca2+

Magnesium (Mg): Mg2+

Kalium, kalsium ja magnesium ovat vaihtuvia kationeja joiden vaihtotaipumus riippuu ionin koosta ja
varauksesta (isokokoinen ioni pidättyy heikommin kuin pienikokoinen ja kaksi- tai useampiarvoinen
paremmin kuin yksi arvoinen ioni). Ionin koon ja varauksen lisäksi sen hydratoituminen (taipumus
sitoa vesimolekyylejä ympärilleen) vaikuttaa ionin vaihtoon. Savimaassa vaihtuvassa muodossa oleva
kalium voi muuttua kasveille käyttökelvottomaksi jos maa kuivuu; turpeessa kaikki nämä ionit ovat
kokonaisuudessan vaihtuvassa muodossa.

Rikki (S): SO4
2-

Sulfaatti-anioni pidättyy maaperään voimakkaammin kuin nitraatti, mutta heikommin kuin fosfaatti.
Sulfaatin pidättyminen perustuu sen absorbtioon orgaaniseen ainekseen ja alumiiniyhdisteisiin.
Hapettomissa olosuhteissa sulfaatti muuttuu kasveille kelvottomiksi rikkivedyiksi.

Rauta (Fe): Fe 2+, Fe-kelaatit

Mangaani (Mn): Mn2+, Mn-kelaatti

Raudan ja mangaanin kemia riippuu maaperän happamuudesta ja hapen määrästä. Maaperän ollessa
hapan tai hapettomassa tilassa rauta ja mangaani muuttuvat liukoisiksi Fe(II) ja Mn(II) ioneiksi;
ääritilanteessa näiden ionien pitoisuus voi kasvaa haitallisen korkeaksi. Hapellisessa tilassa ja lievässä
happamudessa on näiden ionien määrä vaihtosysteemissä alhainen.

Boori (B): H2BO3
-, HBO3

2-

Kupari (Cu): Cu2+, Cu-kelaatti

Sinkki (Zn): Zn2+, Zn-kelaatti

Molybdeeni (Mo): MoO4
2-, polymolybdaatti

Boori, kupari, sinkki ja molybdeeni ovat kuten rauta ja mangaani hivenaineita. Niiden
käyttökelpoisuus kasveille heikkenee kun maaperän happamuus kasvaa.
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LIITE 2. Apukaavio maalajin määritystä varten Troedsson ja Nykvistin mukaan.

Maita muodostavien maalajitteiden ominaisuudet. Pyörytyskoetta varten muovaillaan kostutettua
maanäytettä kunnes näyte irtoa hyvin käsissä, ja pyöritetään sen jälkeen näytettä levyn päällä.
Muodostuvan pötkön paksuus ilmaisee näytteen hienoainespitoisuuden. Repimis- ja
Pyyhkäisykokeita varten käytetään kuivaa maanäytettä. Repimiskokeessa piirretään tylppäpäisellä
lasisauvalla urre tasoitettuun näytteeseen ja tutkitaan muodostuvaa uurretta. Pyyhkäysykokeessa
vedetään sormenpäätä pitkin tasoitettua näytepintaa ja tutkitaan, miten hiukkasia irtoaa näytteestä.

Lajite Pyörytyskoe Repimiskoe Pyyhkäisykoe Väri

Lajittuneet maat

Sora ei pötköä ei muotoil- hiukkaset eivät punertava
tavissa takerru

Hiekka ei pötköä tuskin muo- hiukkaset eivät punertava
toiltavissa takerru

Karkea ei pötköä hyvin syvä uurre, hyvin löysä, vaalean har-
hieta seinät säilyvät pinta hajoaa maa, heikosti

huonosti punertava
Hieno 4-6 mm hyvin syvä uurre, pölyää voimak- vaalean
hieta seinät säilyvät kaasti harmaa

heikosti karhea pulveri
Hiesu 4-6 mm hyvin syvä uurre, pölyää hyvin harmaanval-

seinät säilyvät voimakkaasti, koinen
melko hyvin jauhomainen

pulveri
Savinen 2-3 mm jokseenkin pölyää voimak- vaalean-
maa, syvä ja leveä kaasti, harmaa
Kevyet uurre, himmeä
savet
Välisavet 1,5 mm melko leveä, ei pölyää vähän vaalean-

kovin syvä uurre harmaa tai
tavall. himmeä -punertava

Jäykät 0,5-1 mm jokseenkin pölyää heikos- tumman-
savet matala ja kapea ti tai ei ollen- harmaa tai

ura, usein kiiltävä kaan -ruskea
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Moreenien tunnusmerkit

Sorainen huonosti muotoilta- runsaasti soraa, hiekkaa lukuun-
moreeni vissa, ei pyöritettä- ottamatta vähänlaisesti hie-

vissä nompia lajitteita, usein run-
saasti kiviä

Hiekkainen muotoiltavissa, mutta hiekka muodostaa valta-
moreeni ei pyöritettävissä lajitteen
Hiekkainen- muotoiltavissa, hei- suuri hiekkapitoisuus ilmenee
hietainen kon paineen alla kun näyte huuhdellaan vedellä,
moreeni pyöritettävissä kivisyys vaihteleva

4-6 mm pötköksi
Hietainen muotoiltavissa, hei- alhainen hiekkapitoisuus
moreeni kon paineen alla ilmenee kun näyte huuhdellaan

pyöritettävissä vedellä, pieni tai keskinkertai-
4 mm pötköksi nen kivisyys

Hiesuinen kuten hietainen pölyää kuivana voimakkaasti,
moreeni moreeni takertuu kosteana ja juoksee

vettä lisättäessä helposti
Moreenisavet voimakkaan paineen pyöritettäessä tuntuvat kar-

alla pyöritettävissä keampien lajitteiden karheat
1 2,5 mm pötköksi jyvät, tavallisesti lievästi

kivinen


