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Sisältö

I Maan rakenne - maalajit, orgaaninen aines ja vesi
Maalajitteet ja maalajit
Orgaaninen aines
Maan vesitalous

Maaperä

Eloperäistä eli orgaanista ainesta

Vettä

Kiintoainesta

Ilma

Kiintoaines
-partikkelikoko
-pinta-ala
-pinta-reaktiot

Vesi
-liikkuminen
-kuljettaminen

Orgaaninen aines
-pintareaktiot
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Maalajitteet ovat tiettyä kokoluokkaa edustavia maan kivennäisaineksen 
jakeita
Maalajeissa on yleensä useita maalajitteita.
Kivennäismaissa maalajin nimi määräytyy yleensä sen perusteella, mitä 
maalajitetta siinä on eniten. 
Valtalajitteella on suuri vaikutus maan ominaisuuksiin

Maalajit - maalajitteet

Maalajit ja lajitteet
Atterbergin mukaan Lyhenne Raekoko, mm

Lohkareet Lo >200
Kivet Ki 200-20
Sora karkea KSr 20-6

hieno HSr 6-2
Hiekka karkea KHk 2-0,6

hieno HHk 0,6-0,2
Hieta karkea KHt 0,2-0,06

hieno HHt 0,06-0,02
Hiesu karkea KHs 0,02-0,006

hieno HHs 0,006-0,002
Saves S <0,002
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Mitä pienemmistä hiukkasista maa-aines koostuu, sitä 
suurempi pinta-ala maa-aineksessa on painoyksikköä 
kohti (=ominaispinta-ala)
Maassa tapahtuu paljon pintareaktioita
Maa-aineksen suuri ominaispinta-ala lisää

veden sitoutumista
muiden aineiden sitoutumista

Maalajitteet
Hiukkaskoon merkitys

Rakeet laatikossa, jonka särmä 20 mm 
Halkaisija 
mm 

kpl pinta-ala yhteensä  
m2 

ominaispinta-ala  
m2 g-1 

Pallot 
 

20  1 0,00126  
2  103 0,0126  
0,2  106 0,126  
0,02  109 1,26  
0,002  1012 12,6  
0,0002  1015 126  

 
Maa 

<0,002 (saves)  jopa 4000  jopa 400 
0,002-0,02 (hiesu)  noin 10 1 
0,02-0,02 (hieta)  noin 1 0,1 
0,2-2 (hiekka)  noin 0,1 0,01 
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MAALAJIT

Maalajin määrää maan
kivennäisaines
orgaaninen aines

Maalajien luokitus perustuu 
Kivennäismailla (<20% orgaanista ainesta) 
raekokojakaumaan eli tekstuuriin
eloperäisillä mailla orgaanisen aineksen laatuun ja 
määrään
maan syntytapaan (esim. liejusavi)

9

Laittumattomat
kivennäismaat

Lajittuneet 
kivennäismaat

Eloperäiset maat

Moreenit Savimaat
Hiedat
ym.

Turvemaat
Multamaat
Lieju
Järvimuta

Maa 200 - Salla Venäläinen, Sanna Kanerva, Martina Metzler

Maalajikolmio
Lähde: Maa, viljelys ja ympäristö. 
Heinonen ym. 1992

Maalajit
Nimeäminen

Raekoko, mm Ominaisuus

0,2 - 0,06  Kuivia, maa ei roudi
0,06 – 0,02
0,02 – 0,002

 Kosteita, ”hikeviä”
Juoksevaa, routivaa

< 0,002
< 0,0002

 Sitovaa  
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-kemialliset reaktiot
vesiliuoksessa
-ravinteiden otto

-N2, O2, CO2
-juuret hengittävät
-maan ilmanvaihto 

-juuret
-mikrobit
-eläimet
-humus

-primaariset mineraalit
(kvartsi, maasälpä ym.)
-sekundaariset mineraalit
(savimineraalit)
-Fe- ja Al-(hydr)oksidit

Optimaalinen kivennäismaan koostumus

Maan orgaaninen aines
Luokittelu

1) Vielä hajoamattomana oleva aines
2) Eri hajaantumisasteilla oleva aines
3) Uudelleen syntetisoitunut aines eli humus

Humus
Kestävää mikrobiologista hajotusta vastaan
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet tärkeitä
puskuroi happamoitumista vastaan
Vedenpidätyskyky (eroosio, huuhtoutuminen)
Ominaispinta-ala (pidätysominaisuudet)

Hajoava orgaaninen aines
Ravinteiden kierto, humuksen raaka-aine
Mikrobiaktiivisuus (maan rakenne)

Maan orgaanisen aineksen häviöt globaali ongelma 
Kun luonnontilainen maa otetaan viljelyyn orgaanisen aineksen 
pitoisuus alenee 

hajotuksen tehostuminen
Viljelytoimenpiteiden vaikutus? 
kalkitus, lannoitus, muokkaus:
edistävät hajotusta, mutta lisäävät myös tuotantoa
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Maan orgaaninen aines

org.aines = C%*1,9

Lähde: www.Agronet.fi

Optimaalinen kivennäismaan koostumus
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olennainen maaperän ainesosa
vaikuttaa maan kemiallisiin, biologisiin ja fysikaalisiin 
ominaisuuksiin
rooli 
- rapautumisessa
- huuhtoutumisessa
- eroosiossa
- maannostumisessa
- elämän ylläpidossa

Maan vesi

Salonen et al. 2002

Maan vesi

”Vapaa vesi” 
täyttää suuria huokosia
liikkuu suurissa huokosissa
liikkuu painovoiman vaikutuksesta 

liikkumisnopeutta säätelee
maan kaltevuus
maan vedenläpäisyominaisuudet

!! Maan pystyttävä varastoimaan vettä, 
että vesi ei poistu painovoiman 
vaikutuksesta !!

Sitoutunut vesi
pysyy painovoiman 
vaikutuksesta huolimatta 
maassa
adsorptiovesi 
kapillaarivesi



21.2.2012

9

”Vapaa vesi” 
Makrohuokoset ovat suuria huokosia:

halkaisija yli 0,03 mm 
- vesi ja ilma liikkuu märässä maassa  
- juurten kasvuväyliä
- hetkellinen veden varastointikyky
- vähentää pintavalunnan riskiä

Kuva: Risto T. Seppälä, MTT

Maahan ”sitoutunut” vesi

kapillaarivesi
pintajännitys nostaa vettä tasolle, jossa 
vesipatsaan paino tasapainossa
kapillaarivoimien kanssa
ei poistu painovoiman vaikutuksesta
kapillaarinen nousukorkeus kasvaa 
hiukkaskoon pienetessä, samalla 
nousunopeus hidastuu (kitka!) 

adsorptiovesi 
fysikaalisesti sitoutunutta 
hiukkaspinnoille
adsorptio- ja kapillaariveden 
erottaminen täysin toisistaan 
hyvin vaikeaa
ei kasveille käyttökelpoista

http://www.tutorvista.com/content/physics/physics-iii/solids-and-fluids/capillarity.php Salonen et al. 2002
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Lajitekoon merkitys veden liikkeisiin

19

Veden kapillaarinen nousu huokosväleissä riippuu 
huokoskoosta

 Vaikutukset maan vesi- ja happitalouteen

Maa 200 - Salla Venäläinen, Sanna Kanerva, Martina Metzler

Lajitekoostumus – maan rakenne
Maaperän vedenläpäisevyys ja -pidätyskyky ?

Helena Soinne
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Sisältö

II Maan rakenteen muodostuminen

Hyvärakenteinen maa

Hyvä maanrakenne
Kestävät murut, jatkuvat huokoset
Nopea veden imeytyminen
Maan kuivuminen
Ilmava
Hyvä vedenpidätyskyky
Juuret kasvaa hyvin
Suotuisa lieroille ja muille eliöille
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Maan rakenne eli struktuuri
Struktuuri kuvaa maahiukkasten keskinäistä järjestäytymistä ja 
kiinteän aineksen väliin jäävän tilaa eli huokostoa.

Kahdenlaista huokoisuutta:
Lajitekoostumuksen määräämää huokoisuutta

- Karkean maan partikkelien väliin jää suuria huokosia
- Hienojakoisen maan pienet partikkelit muodostavat pieniä huokosia

Maan rakenteen määräämää huokoisuutta
- kytkeytyy murujen muodostumiseen (hienojakoiset maat) 
- mururakenne - useampien yksittäisten maapartikkelien muodostamat 

aggregaatit eli murut 
- pienet huokoset murujen sisällä
- suuret huokoset murujen välissä 

Huokoskokojakauma
Suuret huokoset (>30 m)

Veden imeytyminen maahan (pinta ei liety)
Tyhjentyvät nopeasti painovoiman vaikutuksesta
Juurten/mikrobien hapen saanti turvattu

- juurilla hyvät kasvuolosuhteet – laaja juuristo –ravinteiden saanti 
turvattu!

Maan on myös pystyttävä varastoimaan vettä, että kaikki vesi ei poistu 
painovoiman vaikutuksesta Tarvitaan pieniä huokosia  
Keskikokoiset eli vesihuokoset (Ø 30 - 0.2 m) 

kasvien veden saanti 
maan muokkautuvuus

Mikrohuokoset (Ø <  0.2 m) 
vesi ei kasvien käytettävissä
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Maan rakenne eli struktuuri

Savimaa vailla mururakennetta
Ei erikokoisia huokosia
Tiivis, märkä, ei läpäise vettä 
juurten kasvu estynyt (happitilanne)

Helena Soinne

Savimaan hyvä mururakenne
Ilmava, kuohkea, erikokoisia
huokosia – vedenpidätys ja
veden läpäisy

Maan rakenteen ja siten myös 
huokosrakenteen syntyyn vaikuttavat:

Maan kuivuminen
haihtuminen, jäätyminen, juuristo

Juuriston toiminta  
huokosen laajentuminen, jatkuvuus 

Maan muokkaus 
kokkareet muruiksi huokosia 

Lierojen toiminta

Maaprofiili
Rowell 1994

Pieniä muruja
ja kokkareita

isoja
kokkareita

ja

prismoja
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Miten kuivuminen edistää rakenteen 
kehittymistä?

Märässä maassa 
savespartikkelien ympärillä on 
vesikehä (adsorptiovesi)

partikkelit eivät ”osu” toisiinsa
Maan kuivuessa vesikehä ohenee
Partikkelit pääsevät lähekkäin ja 
liittyvät löyhästi yhteen
Jos maa kuivuu täysin kuivaksi 
voi syntyä pysyviä sidoksia, eikä 
partikkeleita saa enää irti 
toisistaan edes uudelleen 
kostuttamalla - ei sameutta

”mikromuru” 

Murut ja maalaji

Karkeissa maissa mururakenne ’löyhä’
maapartikkeleja pitää yhdessä 
orgaaninen aines, juuret

Savimaissa mururakenteen syntyminen 
on edellytys pintamaan hyvälle 
vedenläpäisykyvylle ja siten myös juurten 
hapensaannille

Paljon savesta, vähän orgaanista ainesta
kova ja tiivis muru
räjähtää kastuessaan 
Orgaaninen aines tekee murusta 
huokoisemman ja ”joustavan” - imee 
vettä
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Mururakenne

Murujen kestävyys vähentää
liettymistä
kuorettumista
eroosiota, veden savisameutta
varmistaa veden imeytymistä 
pinnasta syvempiin kerroksiin

Mururakenne voi olla myös heikko.
Heikot murut:

hajoavat sateella
maa kuorettuu
veden imeytyminen hidastuu
pintavirtailua –eroosiota
maa pysyy märkänä - liettymistä

Maamuru eli aggregaatti rakentuu seuraavista 
osasista:

a) ”mikromuruja” eli 
savespartikkeleiden 
yhteenliittymiä

b) ”mikromurujen ” välisiä 
huokostiloja ja orgaanista 
ainesta

c) murun sisäisiä huokostiloja ja 
orgaanista ainesta

d-e) bakteereja, viruksia ja sieniä

http://www.soilandhealth.org/01aglibrary/010112krasil/010112krasil.ptII.html
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Kestävät murut syntyvät:

saveksesta
Fe- ja Al-oksideista
orgaanisesta aineksesta:

- kasvinjäänteillä epäsuora vaikutus lisäävät  
mikrobiaktiivisuutta liima-aineet (hajoavat 
helposti: jatkuva tuotanto tärkeää)

- lierojen ulosteet kestäviä muruja
- juuririhmat stabiloivat isoja muruja
- sienirihmat ja bakteeripesäkkeet liittävät 

maahiukkasia yhteen (stabiloivat pieniä 
muruja, mikroaggregaatteja)

- humus murujen mikrorakenteen 
rakenneosa

Mururakenteen kestävyys märissä olosuhteissa
- 4 viikkoa vedellä kyllästyneinä

nurmi viljelymaa

Ilmakuivat

Kosteat 

Kotkanojan huuhtoutumiskenttä
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Kestävän mururakenteen ainekset

Hyvä mururakenne kestää veden ja paineen vaikutusta

Muodostuminen vaatii
kuivumista (partikkelit lähelle toisiaan)
biologista aktiivisuutta 
aikaa (muokkaus?) 

Murun rakenteen stabiloituminen vie aikaa
Sidokset murun sisällä vahvistuvat ajan myötä
Säännöllisesti muokatuissa maissa rakennetta häiritään 
jatkuvasti ja murut ovat usein heikompia kuin 
muokkaamattomissa maissa

- muokkaus – orgaanisen aineksen väheneminen – häirintä
- routa ja muokkaus synnyttävät ”valemuruja”, jotka hajoavat 

ja liettyvät kosteuden vaikutuksesta (paine rikkoo helposti)

Mururakenne ja eri maankäytöt

Murujen kestävyys 
savimailla riippuu

orgaanisen aineksen 
määrästä
muokkauksesta

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Metsä Nurmi SK Intensiivinen

Vedenkestävien murujen osuus eri maankäytöissä
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0%

10%

20%
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60%
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80%

90%

100%

1 2 3 4 6
Koekenttä

Vedenkestävät murut Kyntö

SK

Kyntö ja suorakylvö

kolmella viidestä suorakylvetystä 
koekentästä oli parempi 
mururakenne kuin kynnetyillä

Miksi näin? 
Maalaji?

Kyntö ja suorakylvö

Parhaat tulokset 
hiesusavimaalla 
(saves% noin 20)
Näillä aitosavimailla 
(saves%>60) 
vedenkestävien 
murujen osuus suuri 
myös kynnetyssä 
maassa

SK ei paranna 

tilannetta olennaisesti

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Saves%

Vedenkestävien murujen määrä %

Kynnetty Suorakylvö
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Tiivistyminen

Tiivistyminen heikentää veden imeytymistä maahan ja pienentää 
huokostilavuutta – erityisesti suurten huokosten osuutta

Märkä maa, lätäköt, kellastunut huono kasvusto
Tiiviissä maassa juurten kasvu ja ravinteidenotto heikentyy - Hapen puute 
- juuristo ja eliöt kärsivät
Ravinteita liukenee veteen
Pintavalunta lisääntyy - eroosio, liukoiset ravinteet
Maa liettyy, rakenne huononee entisestään
Peltoliikenteen aiheuttama tiivistyminen lisääntyy

http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/215.html

Märkyys ja mururakenne

Heikot murut hajoavat, kun maahan 
tulee paljon vettä ja 
maapartikkelien ympärillä oleva 
vesikehä laajenee
Maan pinta liettyy ja huokoisuus 
pienenee, vedenläpäisykyky 
huononee, pintavirtailut lisääntyy
Orgaaninen aines hidastaa 
kostumista ja pitää muruja kasassa
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Pinta liettynyt, vesi ei imeydy

Mitä tehdä maan rakenteen hyväksi?

Ojitus kuntoon
kuivuminen, isojen huokosten synty
Vesi imeytyy maahan hyvin
Ei liettymistä
Juurten hapensaanti – laaja juuristo

Nurmi mukaan viljelykiertoon
aikaa muruille stabiloitua, lisää huokosia ja 
orgaanista ainesta

Ajokerrat ja akselipainot
Kalkitus
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Mitä maassa tapahtuu kun sitä viljellään?

Pysyvä nurmi Säännöllisesti 
kynnetty viljapelto

Sisältö

III Maan rakenteen merkitys ravinteiden käytön 
ja ravinnevalumien kannalta

Ravinteiden pidättyminen
pH ja kalkitus
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Ravinnekuormitus - ajankohta

Kasvien ravinteiden otto tehokkainta kehityksen 
alkuvaiheessa

Ravinteiden oltava tällöin käyttökelpoisessa muodossa
Tarve vähenee kasvukauden loppua kohden
Kasvukauden ulkopuolella ravinteet alttiita huuhtoutumiselle

Jopa yli 90 % kuormituksesta kasvukauden 
ulkopuolella

Paljas maa, sateet, sulamisvedet, hajoavat kasvillisuus
Kasvipeitteisyys, suojavyöhykkeet
Lannan syyslevitys 

Kuormitus mahdollista silloin kun vesi liikkuu

Maan rakenne ja ravinnekuormitus

Tiivistynyt ja huonorakenteinen maa
pintavirtailut ja eroosio, ravinteita 
kulkeutuu pois pelloilta vesistöön.
Huonorakenteisessa maassa juuriston 
kasvu estyy
Ravinteiden hyväksikäyttö huonompaa 
– ravinteita jää ”yli”

http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/about-agriculture/newsletters-and-
updates/dairy-newsletters/the-dairy-bulletin/soils-lets-get-physical

http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2005/5-9-2005/soilmoist.html
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Pintareaktiot
- Maaperäkemiaa

Ravinteiden huuhtoutuminen – ravinteiden pidättyminen

Kasvit ottavat ravinteet ioneina maavedestä
Typpi: NO3

- tai NH4
+

Fosfori H2PO4
-, HPO4

2-

Kalium K+

Rikki SO4
2-

Kalsium ja magnesium: Ca2
+ Mg2

+

Ravinteiden määrä maassa>>> määrä maavedessä
Pidättyminen maahan

Varaus!

Ravinteiden pidättyminen

Pidätyspintoja maassa
- Savimineraalit
- Raudan ja alumiinin 

heikostikiteytyneet oksidit
- humus

Pidätysmekanismeja
- Sähköiset vetovoimat 

(negatiivinen / positiivinen varaus)
- Ligandinvaihto (kemiallinen sidos)

OH2

Al

O

O

OH

Al

OH2

Al

OH
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Maapartikkelien sähköiset ominaisuudet

Pysyvä varaus
Negatiivinen
Savimineraaleissa, pysyvästi kiderakenteessa
Ei voida vaikuttaa ulkoisia olosuhteita muuttamalla

pH:sta riippuva varaus
Negatiivinen tai positiivinen
Humus
Savimineraalien murtopinnat
Hydratoituneet oxidit

-COO

Ravinteiden pidättyminen

Negatiivisesti varatut pinnat pidättävät 
kationeja

K+, Na+, NH4
+, Ca2+, Mg2+

Vaihtuvat kationit
Ominaispinta-ala
Kationinvaihtokapasiteetti

Fe- ja Al-oksidien pinnat
Ligandin vaihto (OH ja H2O-ryhmät)
Fosforin pidättyminen (PO4)
Tehokkaampaa alhaisessa pH:ssa
Sitoutuu lujasti maa-ainekseen

Ca2+

K+
Humus

HOOC

-OOC

Ca2+

Na+

H+

NH+

Maaneste

Lähde: Maa, viljely ja ympäristö. Heinonen ym.1992

Dia: Kimmo Rasa, MTT
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Varaus ja pidättyminen

Miksi nitraatti huuhtoutuu (NO3
- )?

Viljelysmaissa
- anionien pidättyminen << kationien pidättyminen 
- syy: negatiivisen pinnan aiheuttama repulsio ! 

maassa voi olla positiivisia varauksia hydratoituneiden
oksidien pinnoilla hyvin happamissa oloissa. Näille 
paikoille voivat anionit pidättyä elektrostaattisin voimin 

Cl–,  NO3
– voivat pidättyä vain tällä mekanismilla

pidättyvät erittäin heikosti

huuhtoutuvat helposti DEMO

Fosforin pidättyminen

Fosfaatti (PO4
2-) (negatiivinen varaus!)

Pidättyy ligandinvaihdolla – ei perustu sänköisiin varauksiin
pidättyminen Al:n ja  Fe:n  hydratoituneiden oksidien pinnoille 
syrjäyttämällä oksidipinnoilta OH– tai H2O -ryhmiä  l. ligandeja 
(reaktio keskuskationin kanssa)

Pidättyy voimakkaasti
Tasapaino maahan pidättyneen ja maanesteessä olevan 
fosforin välillä

Lähde: Maa, viljely ja ympäristö. Heinonen ym.1992
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Pidättymismekanismeja

Brady & Weil 2002

Neg.
pinta

Pos.
pinta pidättynyt anioni

Vaihtuva kationi

Maanesteen ioneja

Oksidin
pintaa

Fosforin huuhtoutuminen

Fosfori pidättyy lujasti maahan –
liikkuu eroosioaineksen mukana

Vesistöön päätyessään runsaasti 
fosforia sisältävä maa-aines 
vapauttaa fosforia tehokkaasti

Maan fosforipitoisuus, P-luku 
Mitä enemmän maassa on fosforia, 
sitä helpommin ja enemmän sitä 
vapautuu liukoiseen muotoon

Liuenneen fosforin pitoisuus 
pintavaluntavedessä kasvaa

Orgaanisesta aineesta vapautuva 
fosfori

Lanta, syyslevitys
Nurmi, jäätyminen
liukoinen fosfori

Korkea P-luku vs alhainen P-luku

P
P

PP
P P P

P P P P P

1 10 1002 5 25 50
0.001

0.01

0.1

1

10

Maan fosforiluku (viljavuus),
 mg/l maata

Pi
nt

av
al

un
na

n
liu

en
nu

t P
, m

g/
l

Uusitalo ja Jansson, MTT

Dia: Kimmo Rasa, MTT
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Maan pH

liuoksen pH on H3O+-ionien  (H+-ionien) aktiivisuuden negatiivinen
logaritmi ( H+) = 10-5 mol/l =>  - log (H+) = 5 =>   pH = 5

Suomessa happamat maat – Miksi??
kallioperän laatu  maa-aineksen laatu
Suomen kallioperä, ei karbonaatteja
kasvien kationien otto:  tilalle H+

Nitrifikaatiossa NH4
+ NO3 ja syntyy sivutuotteena H+

hapan laskeuma

Maan pH

Alhainen pH vaikuttaa
kasvinravinteiden ja muiden ionien liukoisuuteen

P:n käyttökelpoisuus alenee
hyvin happamissa maissa liukoisen Al3+:n pitoisuus voi 
nousta haitallisen korkeiksi

maan mikrobien toimintaan
vahingollisten mikrobien osuus kasvaa
typensitojien toiminta kärsii
sienten osuus kasvaa  hajotus ja ravinnekierto 
hidastuvat

huuhtoutumiseen 
kationien huuhtoutumisriski kasvaa
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Maan pH

Orgaanisen aineksen puskurointi happamoitumista vastaan

-COO
-COO Ca2+ + 2 H+ -COOH

-COOH + Ca2+

-COO

Kalkitseminen

Parantaa fosforin käyttökelpoisuutta maassa
vähentää metallien toksisuutta (mm. Al,  Mn,  Fe)  
mikrobitoiminta elpyy  (bakteerien kilpailukyky paranee)  
Kationien pidätyspaikkoja lisää

kationien varastoituminen paranee

Kalkitusainevaihtoehtoja 
CaO,  Ca(OH)2
CaCO3
CaMg(CO3)2 jne. 

reaktiot

H+ +  OH– H2O      

2 H+ +  CO3
2- H2CO3 H2O + CO2
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Kalkitseminen ja maan rakenne

pH:n nousu parantaa maan rakenteen kannalta hyvien 
mikrobien kilpailukykyä (lima-aineet)
Ravinteiden saatavuus – kasvien parempi kasvu –
laajempi juuristo
Suolavahvuuden kasvu 

Mg++

Ca++

Ca++

K+

K
Mg++

Mg++

Ca
Ca

K
K

Mg

Ca
Ca

K
K

Mg

K+

K+

Ca++
Ca++ Ca++

Ca++ Ca++

Ca++

Ca

Ca

Ca++

Maanesteen suolavahvuus ja maan rakenne

Suolavahvuuden kasvu vaikuttaa samoin kuin kuivuminen
Vesikehä pienenee, maapartikkelit pääsevät lähemmäksi 
toisiaan
Savespartikkelit yhdistyy isommiksi yksiköiksi

- murujen syntyminen mahdollistuu
Kipsi nostaa suolavahvuutta vielä enemmän kuin kalkki

Suolavahvuuden kasvu edistää myös ravinteiden 
pidättymistä
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Eroosio –oire huonosta rakenteesta

Selkeää maan siirtymistä ja 
häviämistä

Kuvat otettu 18.3. 2007
Tommi Peltovuori

Eroosio –oire huonosta rakenteesta

Selkeää maan siirtymistä ja 
häviämistä TAI
Savespartikkeleiden 
”huomaamatonta” 
diffundoitumista veteen

Kuva otettu 18.3. 2007
Tommi Peltovuori
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Savimaiden eroosio

Maailmanlaajuisesti katsottuna savimaat 
eivät ole erityisen herkkiä eroosiolle

Saves ja mururakenteen 
muodostuminen
Pieni massa – suuri ominaispinta-ala 
Saves kulkeutuu kauas!!

Suurin osa savimaista viljelykäytössä
Fosforin rikastuminen pinta-
kerrokseen
Eroosioaines kuljettaa fosforia 
pintavesiin

Eroosio ja muuttuva ilmasto

Eroosiomäärät kasvavat, jos sateiden intensiteetti kasvaa (ClimSoil 2008)
Suomessa kohonneet talvilämpötilat voivat edelleen lisätä eroosioriskiä

Kuva otettu 18.3. 2007
Tommi Peltovuori

Lumipeitteen puuttuminen

Routa-aika lyhyempi

Jäätymissulamissyklit

Eroosiota voi tapahtua koko 

vuoden ympäri!?

Maan rakenteesta 

huolehtiminen erityisen tärkeää
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Eroosion torjunta

Kasvipeitteisyys 
Hidastaa veden liikettä ja sitoo maata 
juurillansa
Suojaa maata sateelta (sadepisarat irrottavat 
maasta herkästi kulkeutuvia hiukkasia)
Suorakylvö vähentää eroosiota kaltevilla mailla

- lisää liukoisen fosforinkuormitusta

Muokkaus
Lisää painannevarastoa, 
lisää väliaikaisesti maan vedenpidätyskykyä
heikentää maan murujen kestävyyttä 

Toimimaton ojitus, huonontaa muokkautuvuutta ja
maan jatkuva märkyys kantavuutta, lisää tiivistymis-

riskiä, haittaa luonnon-
prosessien toimintaa

Eloperäisen aineksen puute heikko eliötoiminta, murut 
eivät kestä vettä

Voimakas muokkaus ja rikkoo maan luontaisen rakenteen,  
hiertäminen kuluttaa eloperäistä

ainesta, altistaa liettymiselle

Tiivistäminen rikkoo ja katkoo makrohuokosia, 
massiivinen rakenne 

Alhainen pH haittaa kasvien kasvua, vaikuttaa 
maan biologiseen aktiivisuuteen, 
mururakenteen muodostuminen

Maan rakennetta huonontaa

Lähde: Laura Alakukku



21.2.2012

33

Hyvä maan rakenne

Hyvä maan rakenne
Kestävät murut, jatkuvat huokoset
Nopea veden imeytyminen
Maan kuivuminen
ilmava
Hyvä vedenpidätyskyky
Juuret kasvaa hyvin
Suotuisa lieroille ja 
muille eliöille

Hyvärakenteisessa maassa

kasvien ravinteiden saanti helppoa
veden saanti esteetöntä
kaasunvaihto tehokasta

+ viljely helppoa
+ päästöt pieniä
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Control Lime

Kipsi 6tn/ha                            Kalkki                     Käsittelemätön

Läpivalunta 7 kk levityksen jälkeen

Läpivalunta 19 kk levityksen jälkeen

Kipsi 6 tn/ha    Kipsi 3 tn/ha       Kalkki          Käsittelemätön

NTU:       1700         1925            2080          3720

NTU:  5                          750                      870

2009:

2010:

Eroosio vähentyy kipsillä. Onko se kestävä ratkaisu? 

Valokuvat: Risto Uusitalo, MTT, Kimmo Rasa, MTT

Vähentäisikö nurmen 
lisääminen viljelykiertoihin 
savimaiden eroosioherkkyyttä?

Vilja/nurmikierto

Jatkuva nurmi

Valokuvat: Helena Soinne, HY
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Biohiili

Laboratoriokokeissa biohiili 
lisäsi vedenkestävien 
murujen määrää

Maan rakenteen 
paraneminen?
hiili
huokosto?

Lisätutkimuksen tarve!
(http://biochar-hy.blogspot.com/)
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Eerola Jokioinen
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KIITOS!


