Maaperän laatu kasvien ravinteiden saantiin ja
hyötysuhteeseen vaikuttavana tekijänä
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Bio- ja kiertotalouden teesit:
1) Maaperä on olennainen kiertotalouden ratas

2) Maaperän tuottokyvyn ylläpito keskeistä biotaloudessa
Tehokas ravinnekierto vähentää ympäristökuormitusta ja maaperän
köyhtymistä
Sademetsä: “tehotuotannon”
malliekosysteemi

- maaperä ei ole luontaisesti ravinteikas,
vaan pitkälle edenneen rapautumisen
köyhdyttämä

- mutta ravinnekierto on suljettu ja tehokas
- ilmakehän ilmaisen typen biologinen
sidonta tärkeässä roolissa
Meillä sääolot vaikuttavat ravinteiden kohtaloon myös kasvukauden ulkopuolella
Kuva: Juha Honkala

➔ ravinteita pitää myös varastoida

Miten maaperä toimii?
Kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden välinen
vuorovaikutus kiinteä (syy-seuraus -suhde monisyinen)
Häiriö/muutos yhdessä
osassa heijastuu koko
systeemin toimintaan

Kemialliset
ominaisuudet

Biologiset
ominaisuudet

Fysikaaliset
ominaisuudet

➢ kemialliset reaktiot usein mikrobiologisesti ohjattuja

➢ kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet säätelevät (mikro)biologisia
prosesseja
➢ kemialliset ja mineralogiset tekijät sekä mikrobiaktiivisuus vaikuttavat
fysikaalisiin ominaisuuksiin

• Kiinteä faasi:

Maaperän koneisto

‒ kivennäisaines (ja rapautumisen tuottamat reaktiokomponentit)
➢ savimineraalit (pysyvä negatiivinen pintavaraus  pidättyneet kationit
kasvien saatavilla)
➢ Al:n ja Fe:n oksidit (mm. P:n ja Mo:n pidätyspintaa)
– hajoava orgaaninen aines (ravinteita vapautuu kasvien käyttöön)
– humus (erittäin vaikeasti hajoava mutta kemiallisesti aktiivinen ainesosa)

• Maavesi ja siihen liuenneet (ravinne)suolat

• Kaasufaasi: maa hengittää ja tuottaa CO2 (kasvillisuus sieppaa san)
- huonon happitilan vallitessa typpeä karkaa N2O-kaasuna, kun NO3- pelkistyy

• Eliöstö: maafauna ja –floora, erilaiset symbioosit esim. mykorritsasienet

Mykorritsasienirihmastoa

Änkyrimato , ”Suomen tärkein eläin”

Aktinobakteereita
eli ”sädesieniä”

Maan tuottokyvyn perustekijät
Kivennäismaat ovat rapautumisen tuotteita
 maaperän lähtöaineksen laatu vaikuttaa maan luontaiseen ravinteikkuuteen
(esim. kalkkikivi vs. ”happamat” kivet)
 maalaji vaikuttaa vesitalouteen ja sanelee kemiallisesti aktiivisten
komponenttien määrää:
- savimineraalit (pysyvä pH:sta riippumaton negatiivinen varaus)
- Al:n ja Fe:n (huonosti kiteytyneet) oksidit (pinnan varaus riippuu pH:sta)
(esim. P:n, Mo:n pidättymispintaa)
- humus = täysin maatunutta ainesta, joka ei enää hajoa
- pH:sta riippuva pintavaraus, johon voidaan vaikuttaa (esim. kalkitus)
- toimii veden sitojana ja aineiden pidätyspintana
 hienojakoiset maat varastoivat ravinteita paremmin kuin karkeat maat

Karkeissa maissa huuhtoutumistappioita lisäävät:
- heikko vedenpidätyskyky
veden nopea liikkuminen alaspäin
- ravinteiden sitoutumispaikkojen vähäisyys

Maan ravinnetalouden pullonkaulat (1)
Kasvit kilpailevat ravinteista maan kemiallisten reaktioiden kanssa

❑ Ravinteiden niukkuus tai huono biosaatavuus lisää lannoitustarvetta
❑ Maan happamoituessa ravinnekationien (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) varastointipaikat humuksen pinnoilla vähenevät (H+ alkaa täyttää niitä)

 huuhtoutumisriski lisääntyy
❑ Fosforin (P) ja molybdeenin (Mo) sitoutuminen rapautumisen tuottamien
Al- ja Fe-oksidien pinnoille puolestaan tehostuu
 saatavuus kasveille heikkenee
- Mo on välttämätön ilmakehän N2:n biologisessa typensidonnassa

❑ Oksidiainesta paljon hienojakoisissa maissa, puuttuu turvemaista

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1791521

Maan ravinnetalouden pullonkaulat (2)
Huono rakenne
 heikentää maahengitystä
- huono happitilanne: nitraatti (NO3-) pelkistyy N2O- tai jopa N2-kaasuksi 
 lisää pintavalunnan, eroosion ja siten myös fosforikuormituksen riskiä
- maahiukkasten Al- ja Fe-oksidien pinnoille pidättynyttä P:a vapautuu
matkalla sitä mukaa kun veden määrä hiukkasen ympärillä kasvaa
 maa-aines pyrkii ylläpitämään tiettyä P-pitoisuutta maavedessä
- kun veden määrä kasvaa, kasvaa myös P:n kokonaiskuormitus

 vaikeuttaa juurten kasvua syvempiin maakerroksiin
- kasvien vedensaanti kärsii
- maan ravinnevarojen hyväksikäyttöaste heikkenee
- juurten maata muokkaava vaikutus jää hyödyntämättä

Turvemailta puuttuvat Fe:n ja Al:n oksidit (tai niitä
on hyvin vähän)
 mm. P:n huuhtoutumisriski merkittävästi suurempi kuin
kivennäismailla

Maan komponenttien erot ravinnetalouden kannalta
❑ Kivennäisaineksessa ns. savimineraaleilla on pysyvä (pH:sta
riippumaton) negatiivinen varaus
• pinnan sähkövaraukseen ei voida vaikuttaa
• sitovat sähköisin vetovoimin positiivisesti varattuja ioneja (kationeja)
 ovat kasvien saatavilla, mutta eivät alttiita huuhtoutumiselle
 savimailla sitoutumispaikkoja paljon enemmän kuin karkeilla mailla
❑ Humuksen pintavaraus riippuu pH:sta
➢ kalkitusaineen anioni (OH-, CO32-) sitoo H+-ioneja H2O:ksi
humuksen pinnalle jää negatiivisesti varattuja paikkoja, joihin
 ravinnekationit (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) sitoutuvat sähköisin
vetovoimin
(= ovat ”liikkuvia”)

➢ kalkitus lisää kationimuotoisten ravinteiden sitoutumis- ja
varastoitumispaikkoja humuksessa
❑ Varauksettomat kemikaalit voivat ajautua sähköisesti neutraaleille
pinnoille (humuksessa) – eivät sitoudu (”jäävät hengailemaan”)

Humus – eloperäisen aineksen hajotuksen lopputuote
- erittäin kestävää (t½ jopa vuosisata)
- kemiallinen reaktioaktiivisuus riippuu maan kalkitustilasta

❑ Maan happamoituessa H+-ionit pidättyvät humuksen pinnoille
– maan pH ei heti alene, mutta maan kyky pidättää ravinnekationeja
kasveille käyttökelpoiseen muotoon heikkenee  huuhtoutumisriski
(pH kuvaa vapaiden H+-ionien määrää maassa)

Varastoitumis-paikkoja ravinnekationeille
Ca2+, Mg2+, K+
jne.

happamoitunut maa

hyvä kalkitustila

❑ Kalkitus parantaa humuksen kykyä sitoa ravinnekationeja, kun sen
negatiivisesti varattu pinta kasvaa

Maamikrobiston rooli viljelymaassa
❑ Keskinkertainen viljelymaa = elävää biomassaa n. 1%
➢ aktiivinen mikrobisto olennainen ratas ravinteiden kierrätyksessä
➢ multamaan mikrobibiomassasta n. 60% on kantasieniä

❑ Kasviaineksen soluseinien hajotuksessa paljon toimijoita
➢ bakteerit käyttävät nopeasti kasviaineksen ”herkullisimmat” aineosat
• sokerit, proteiinit, lipidit
➢ sadat sieni- ja bakteerilajit hajottavat selluloosaa
ja hemiselluloosaa
• lahosienet hajottavat puun ligniiniä
• herkkusieni on karikkeen lahottaja

❑ Kaikki eloperäinen jäte sopii kompostoitavaksi
➢ pienkiinteistöjen, yhdyskuntien, maatilojen, puutarhojen, jätevesipuhdistamojen, puunjalostusja elintarviketeollisuuden, panimoiden, suurkeittiöiden jne.

Tunkiolieron työmaa

Maan tuottokyvyn perustekijät (1)
Kivennäismaat ovat rapautumisen tuotteita
 maaperän lähtöaineksen laatu vaikuttaa maan luontaiseen
ravinteikkuuteen (esim. kalkkikivi vs. ”happamat” kivet)
 maalaji vaikuttaa vesitalouteen ja sanelee kemiallisesti aktiivisten
komponenttien määrää:
- savimineraalit (pysyvä pH:sta riippumaton negatiivinen varaus)
- ominaisuuksiin vaikuttaa lähtöaines ja rapautumisaste
- Al:n ja Fe:n (huonosti kiteytyneet) oksidit (pinnan varaus riippuu pH:sta)
- humus (pinnan varaus riippuu pH:sta, voidaan vaikuttaa)

Hienojakoiset maat varastoivat ravinteita paremmin kuin karkeat
Karkeissa maissa huuhtoutumistappioita lisäävät:
- ravinteiden sitoutumispaikkojen vähäisyys
- heikko veden pidätyskyky
- veden nopea liikkuminen alaspäin

Maan tuottokyvyn perustekijät (2)

Orgaaninen aines
Kaksi pääluokkaa (eri tehtävät, raja liukuva)
1) hajoava orgaaninen aines
- ylläpitää mikrobiaktiivisuutta ja ravinnekiertoa ja ns. hiilen pientä
kiertoa (kasvillisuus sitoo osan vapautuneesta CO2:sta)
- oheistuotteena syntyy muruja stabiloivia liima-aineita


Maa tarvitsee jatkuvaa karike/-jätemateriaalin
lisäystä pysyäkseen biologisesti aktiivisena
- kalkitus lisää mikrobiaktiivisuutta
suosii bakteereja sienten kustannuksella

polysakkaridin ”pätkä”

2) varsinainen humus (ei hajoa eikä toimi ravinnelähteenä)
- toimii reaktiopintana ja veden sitojana, tumma väri (lämpötalous)

Orgaanisen aineksen hajotukseen vaikuttavat tekijät
❑ Juurten läheisyydessä maamikrobisto on runsainta ja erilaista kuin muussa
muussa osassa maata (juurten eritteet ruokkivat mikrobeja)
❑ Kasvit ruokkivat ritsosfääriorganismeja yhteyttämistuotteilla
➢ monivuotisilla kasveilla huovaston tapainen juuristo
❑ Karike- ja jätemateriaalin C/N-suhde:
➢ alhainen edistää ravinteiden vapautumista
➢ korkea: hajottajamikrobit sitovat typen itseensä, koska
typpi on niiden kasvua rajoittava tekijä
❑ Maan pH ja mikrobiologinen aktiivisuus:

➢ hyvä kalkitustila suosii bakteereja, jotka ovat
tehokkaita hajottajia  ravinteita vapautuu kasveille

Kasvi voi hyvin, kun
juuret voivat hyvin

➢ happamuus suosii sieniä, jotka käyttävät vapauttamiaan ravinteita etupäässä
omien rihmastojensa kasvattamiseen  kasvien käyttöön jää vähemmän

Maan tuottokyvyn perustekijät (3)
Maan happamuus ja happamoituminen
▪

Maan pH kertoo vain miten paljon maavedessä on vapaana H+-ioneja, mutta ei
maan todellisesta happamoitumisasteesta

 ei siis siitä missä määrin H+-ionit miehittävät maa-aineksen pintoja ja vievät
sitoutumispaikkoja ravinnekationeilta (Ca2+, Mg2+, K+, Na+ ...)
▪

Maan happamoitumisella tarkoitetaan sen haponneutralointikyvyn
vähenemistä
 etenee aluksi piilevästi (ei näy heti pH:n alenemisena), koska H+-ionit
sitoutuvat tehokkaasti humuksen pinnoille
- vapautuvat vasta, kun maata kalkitaan, jolloin irtoava H+ sidotaan H2O:ksi

 runsashumuksisissa maissa pH ei alene yhtä nopeasti kuin vähän
humusta sisältävissä maissa
➢ maa kuitenkin ”piilohappamoituu”, kun H+-ionit sitoutuvat humuksen
pinnoille (pH-mittaus tehdään maavedestä)
➢ sitoutunut H+ irtoaa vain kalkituksella, joka neutraloi H+:n vedeksi

Kalkitus ja maahiukkasten pintojen sähkövaraukset
❑ Maa-aineksen sähkövaraus sanelee sen kyvyn sitoa kationimuotoisia (+)
ravinteita (2-arvoiset pidättyvät paremmin kuin 1-arvoiset)

❑ humuksen pinnan varaus riippuu pH:sta
➢ pH:n nosto kalkituksella irrottaa ja sitoo H+-ionin H2O:ksi
 pinnalle jää negatiivisesti varattu paikka, johon
 positiivisesti varatut ravinneionit (Ca2+, Mg2+, K+, Na+)
sitoutuvat sähköisin vetovoimin = ovat kasveille käyttökelpoisia

➢ pH:n nosto lisää kationien sitoutumispaikkoja humuksessa
❑ savimineraaleilla on pysyvä (pH:sta riippumaton) negatiivinen varaus

 sitoo positiivisesti varattuja ioneja sähköisin vetovoimin
 ravinteet käytettävissä mutta turvassa huuhtoutumiselta

➢ kalkitus ei lisää sitoutumispaikkoja savimineraalien pinnoilla

mutta lisää niitä orgaanisessa aineksessa

Maan ravinnetalouden pullonkaulat (1)
Huono rakenne
 heikentää maahengitystä
- huono happitilanne: nitraatti (NO3-) pelkistyy N2O- tai jopa N2-kaasuksi 
 lisää pintavalunnan, eroosion ja siten myös fosforikuormituksen riskiä
- maahiukkasten Al- ja Fe-oksidien pinnoille pidättynyttä P:a vapautuu
matkalla sitä mukaa kun veden määrä hiukkasen ympärillä kasvaa
 maa-aines pyrkii ylläpitämään tiettyä P-pitoisuutta maavedessä
- kun veden määrä kasvaa, kasvaa myös P:n
kokonaiskuormitus

 vaikeuttaa juurten kasvua syvempiin maakerroksiin
- kasvien vedensaanti kärsii
- maan ravinnevarojen hyväksikäyttöaste heikkenee
- juurten maata muokkaava vaikutus jää hyödyntämättä

Kalkituksessa H+ sidotaan vedeksi
❑ Perusreaktiot:
H+ + OH-  H2O
H+ + HCO3-  H2CO3  H2O + CO2
b) 2 H+ + CO32-  H2CO3  H2O + CO2
a)

❑ Kalsiittikalkki CaCO3

(hydroksidi-ioni  vesi)
(bikarbonaatti  hiilidioksidi kasville)
(karbonaatti  hiilidioksidi kasville)

CaCO3 + 2 H+  Ca2+ + H2CO3
H2O + CO2

❑ Dolomiittikalkki CaMg(CO3)2

❑ Poltettu kalkki CaO (hankalaa käsitellä)
- reagoi kiivaasti veden kanssa ja tuottaa tehokasta neutralointiainetta
CaO + H2O  Ca(OH)2 = sammutettu kalkki
Ca(OH)2 + 2H+  Ca2+ + 2 H2O
❑ Kalkitusaineen kationit (Ca2+ Mg2+) eivät osallistu neutralointiin,
mutta ovat tarpeellisia kasvinravinteita

Maanparannuksen mahdollisuuksia
❑ Korjuutähteiden muokkaaminen maahan työllistää hajottajaeliöstöä ja ylläpitää kasvukuntoa
➢ mikrobiologisesti aktiivinen maa pysyy terveenä
➢ hyvä kalkitustila ja hajotettavan aineksen alhainen C/N-suhde edistävät
hajotusta ja ravinteiden vapautumista

▪ korkea C/N-suhde (esim. olki) = hajottajat sitovat N:ä omaan biomassaansa
▪ hapan maa suosii sieniä  ravinteet omien rihmojen kasvattamiseen
▪ bakteerit vapauttavat ravinteita tehokkaasti (kalkitus edistää!)

Karhukainen - maan ”tärkein eläin”
ja sitkeyden perikuva

Kasteliero – tehokas maan
muokkaaja

Kastelieron ulosteet ovat kestäviä
muruja

Maanparannuksen mahdollisuuksia
❑ Kevennetty muokkaus vähentää maan tiivistymistä ja eroosiota
❑ Kalkittu puunjalostusteollisuuden kuituliete voi merkittävästi vähentää
liukoisen sekä partikkeleihin sitoutuneen P:n kuormitusta
- matalan pintakerroksen kalkitus (kalkin tarve pienempi) ja kevennetty muokkaus (sadesimulaatiokoe: Alakukku L. & Aura E., 2006)
❑ Kuituliete vähentää maan liettymistaipumusta ja siten mm. maa-ainekseen
sitoutuneen P:n kulkeutumista pelloilta vesistöihin
- P:n vapautuminen on sitä tehokkaampaa mitä väljempään ja vähäsuolaisempaan veteen partikkelit päätyvät
 hiukkaspinnan P pyrkii säilyttämää tietyn tasapainon ympärillä olevan
veden P-pitoisuuden kanssa
❑ Kompostoitu selluteollisuuden biologisen puhdistamon kuituliete eli
bioliete (sis. N, P, K ja Mg) on toimiva vaihtoehto (Uusitalo & Rasa)
➢ 25 tn = 8 tn hiiltä/ha

Maanparannuksen mahdollisuuksia
❑ Kevennetty muokkaus vähentää maan tiivistymistä ja eroosiota
❑ Kalkittu puunjalostusteollisuuden kuituliete voi merkittävästi
vähentää liukoisen sekä partikkeleihin sitoutuneen P:n kuormitusta
- matalan pintakerroksen kalkitus (kalkin tarve pienempi) ja kevennetty muokkaus (sadesimulaatiokoe: Alakukku L. & Aura E., 2006)
❑ Kuituliete vähentää maan liettymistaipumusta ja siten mm. maa-ainekseen
sitoutuneen P:n kulkeutumista pelloilta vesistöihin
- P:n vapautuminen on sitä tehokkaampaa mitä väljempään ja vähäsuolaisempaan veteen partikkelit päätyvät
 hiukkaspinnan P pyrkii säilyttämää tietyn tasapainon ympärillä olevan
veden P-pitoisuuden kanssa
❑ Kompostoitu selluteollisuuden biologisen puhdistamon kuituliete eli
bioliete (sis. N, P, K ja Mg) on toimiva vaihtoehto (Uusitalo & Rasa)
➢ 25 tn = 8 tn hiiltä/ha

Kipsi maanparannusaineena
❑ Kipsi CaSO4 ei toimi kalkitusaineena, koska se ei pysty sitomaan

H+-ioneja vedeksi, vaan muodostaa hiljalleen liuetessaan niistä
rikkihappoa:
CaSO4 + 2H+  Ca2+ + H2SO4
 SO42- + 2H+

❑ Kasvi käyttää SO42– ja Ca2+ ionit ravinteina, mutta H+ jää maahan
 maa happamoituu, mutta se ei näy heti pH:n laskuna
- pH kuvaa maavedessä vapaina olevien H+-ionien pitoisuutta

- jos H+-ionit sitoutuvat humuksen pinnoille, maa piilohappamoituu
ja sen kyky varastoida ravinnekationeja heikkenee
❑ Hyväkuntoisella maalla on puskurointikykyä H+-kuormitusta vastaan
 saadaan kalkituksella!

Kipsi: ”Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia”
Jouko Vuorisen väitöskirja (1939): ”Untersuchungen űber die Koagulation des
schweren Glazialtons” (”Suolaväkevyyden ja ionilajin vaikutus savisuspension koaguloitumiseen”)
Eri kationilajien tehokkuus koaguloida
savesainesta suspensiosta:
NaCl < KCl < CaCl2 < HCl
Kipsi ei ole helppoliukoista
- mutta sen vähittäinen liukeneminen ylläpitää kohonnutta
suolapitoisuutta maavedessä,
jolloin maamurujen stabiilisuus
kasvaa ja eroosiotaipumus
vähenee

Rikkipäästöt ilmakehään ovat olennaisesti pienentyneet
- rikin puutosoireet kasvustoissa ovat yleistyneet
Kipsin (CaSO4) sulfaatti-rikki on kasveille käyttökelpoista
- kipsi liukenee hiljalleen maaveteen ja ylläpitää sopivaa suolaväkevyyttä
 suola ”työntää” hienojakoista maa-ainesta yhteen muruiksi
 valmiiden murujen kestävyys paranee

Rikin puute lohkon oikealla puoliskolla

Kipsi maanparannusaineena
❑ Maahiukkasten pinnoille pidättynyt (P ei saostu) pyrkii tasapainoon

maavedessä olevan P:n pitoisuuden kanssa
❑ Kipsin vähittäinen liukeneminen ylläpitää kohonnutta suolapitoisuutta 

hillitsee P:n vapautumista hiukkaspinnoilta
 suola työntää maahiukkasia yhteen muruiksi
maan rakenne stabiloituu ja eroosioriski pienenee

Liuoksen ionivahvuuden vaikutus fosforin uuttumiseen maasta

P-dilemma: Miksi eroosio aiheuttaa P-kuormitusta,
vaikka P sitoutuu tehokkaasti maa-ainekseen?
Vastaus:
Maalla on pitkä muisti. Se yrittää ylläpitää tiettyä P-pitoisuutta
ympäröivässä liuoksessa
Maahiukkanen
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Sitä mukaa kun veden määrä lisääntyy,
jatkuu P:n luovutus eli kokonaiskuormitus kasvaa
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Eroosion torjunta!
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Fosfori ei siis saostu maassa vaan se sitoutuu rapautumisen
tuottamien Fe- ja Al-oksidien pinnoille

KIITOS !
KIITOS!
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