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LUKIJALLE

Etelä-Savo on luomuviljelyn vahvaa aluetta ja luomupuutarhatuotannon osalta jopa edel-
läkävijä. Tilastojen mukaan noin 50 prosenttia Suomen luomukaalien ja -sipulien vilje-
lyalasta sijaitsee Etelä-Savossa. Myös luomuporkkanan osuus Suomen luomutuotannosta 
on merkittävä, samoin rypsin ja mansikan. Maakunta on hyvin vesistövaltainen, sillä sen 
pinta-alasta noin kolmasosa on vettä. Etelä-Savon vesistöjen tila on pääasiassa hyvä. Hy-
vän tilan säilyttäminen on luonnollisesti myös maatalouden intressinä. Luomuviljelyn on 
todettu aiheuttavan vähemmän negatiivisia ympäristövaikutuksia kuin perinteisen maata-
louden. Hyvän tilan säilyttämistä voidaan tukea myös maatalouden ympäristövaikutuksia 
monitoroimalla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuosina 2020–2022 Environme-
ntally Friendly Smart Organic Agriculture – EFSOA -hanketta. Hanketta rahoitti Kaak-
kois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma. Hankkeen pääpartneri oli venäläinen 
tutkimusinstituutti Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural 
Production – Branch of Federal State Budgetary Scientific Institution ”Federal Scientific 
AgroEngineering Centre VIM”. Muita partnereita olivat kasvinsuojeluun erikoistunut 
tutkimusinstituutti Federal State Budget Scientific Institution ”All-Russian Institute of 
Plant Protection” (FSBSI VIZR) Venäjältä sekä Suomesta Luonnonvarakeskus (Luke) ja 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). 24.2.2022 alkaen hankkeen toteuttamista 
jatkoivat Luke ja Xamk Suomessa toteutettavien hanketoimenpiteiden osalta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osuudessa tutkittiin Juvalla sijaitsevan kahden 
luomutuotannossa olevan pellon tilaa ja ympäristövaikutuksia uusien teknologioiden, kuten 
langattomien maaperäsondien sekä droonien ja multispektrikuvausten, avulla, mutta myös 
soveltaen perinteistä maaperä- ja vesistönäytteenottoa.

Hankkeen pilot-pellot ovat viljelijä Anssi Laamasen viljelyssä. Viljelijän osallistuminen 
hankkeen toteuttamiseen oli olennaista hankkeen onnistumisen ja tulosten kannalta. 
Olemmekin erittäin kiitollisia viljelijän panoksesta. Kiitos myös rahoittajalle eli Kaak-
kois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelmalle hankkeessa suoritetun tutkimustyön 
mahdollistamisesta.

Tuija Ranta-Korhonen, Efsoa-hankkeen projektipäällikkö

Mikkelissä 31.8.2022
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JOHDANTO

Ilmaston lämpenemisestä ja ilmastonmuutoksesta johtuvat säiden ääri-ilmiöt ovat tulleet 
yhä yleisemmiksi eri puolilla maailmaa – myös Suomessa. Kevätaikaiset tulvat, kesän rank-
kasateet ja pitkittyneet kuivat kaudet aiheuttavat päänvaivaa maanviljelijöille. Vaihtelevien 
kasvukausien vuoksi nykyään kiinnitetään enemmän huomiota maan kasvukuntoon. 
Kasvukunto ja viljelytoimenpiteet vaikuttavat suoraan satotasoihin ja viljelyn ympäristö-
vaikutuksiin.

Maanviljelyssä sääilmiöihin voidaan jossakin määrin varautua erilaisilla viljelytekniikoilla 
ja käyttämällä erilaisia seuranta- ja monitorointitekniikoita. Viljelytekniikat ja erilaiset 
viljelyolosuhteiden seuranta- ja monitorointitekniikat kehittyvät kaiken aikaa. Tarkem-
man monitoroinnin ansiosta viljelyolosuhteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi kastelulla. 
Mittausta ja monitorointia voidaan toteuttaa muun muassa ilmasta käsin droonilentojen 
avulla sekä maanpäällisillä ja maanalaisilla mittaustekniikoilla. Vaikka maan kasvukuntoa 
ja viljelyolosuhteita voidaan monitoroida erilaisten mittalaitteiden ja sovellusten avulla, on 
tärkeää osata tehdä havaintoja kasvustosta myös silmämääräisesti.

EFSOA-hankkeen tavoitteena oli luoda uutta tietoa ja teknisiä edellytyksiä kilpailuky-
kyisen ja ympäristölle turvallisen luonnonmukaisen tuotannon kehittämiselle tieteellisen 
tutkimuksen avulla sekä perustaa demonstraatiokohteeksi älykäs luomutila. Hankkeessa oli 
tavoitteena myös arvioida luonnonmukaisen tuotannon ympäristövaikutuksia ja tiedottaa 
luonnonmukaisen maatalouden ja tuotteiden eduista.

EFSOA-hankkeessa tarkasteltavana kohteina olivat kaksi luomuviljelyssä olevaa peltolohkoa 
– Saunapelto ja Kekkonen – Juvan kunnan alueella. Saunapellon pinta-ala on 11,76 hehtaaria 
ja Kekkosen 6,88 hehtaaria. Kummallakin peltolohkolla on harjoitettu luomuviljelyä yli 20 
vuoden ajan ja niillä noudatetaan kuuden vuoden viljelykiertoa. Viljelykierron alkuvuosina 
kasvatetaan nurmea, minkä lisäksi viljelykierroissa vuorottelevat viljat, herne ja syysrypsi. 
Saunapellolla on viimeksi viljelty syysrypsiä, jonka sato on korjattu heinäkuussa 2021. 
Kekkosella kasvaa monivuotista nurmea. Keväällä 2021 osalle Saunapeltoa kylvettiin her-
nevehnää niille alueille, joilla syysrypsi ei ollut talvehtinut eikä lähtenyt kasvuun. Keväällä 
2022 Saunapellolle kylvettiin hernevehnää.

Viljelykierrossa esikasvina käytettävä herne on hyvä typensitojakasvi. Suojakasvina on 
ollut kevätvehnä tai kaura. Aktiivinen viljelykierto edistää peltojen kasvukuntoa, parantaa 
hiilen ja typen sidontaa, alentaa kasvitautiriskiä sekä torjuu rikkakasveja. Kummallekin 
peltolohkolle on lisätty vuonna 2020 biokaasulaitoksen mädätettä, minkä jälkeen peltoja 
ei ole lannoitettu.
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Seurannan ja monitoroinnin avulla kerättiin tietoa peltojen kasvukunnosta ja luomuvil-
jelyn vaikutuksista ympäristöön. Seurannan ja monitoroinnin välineinä käytettiin Soil 
Scout-online-monitorointia, droonikuvausta, NIR-analyysiä sekä maanäytteiden analyy-
sejä. Luomuviljelyn vesistövaikutuksia seurattiin veden lämpötilaa, johtokykyä, sameutta 
ja happipitoisuutta mittaavan ProDSS-kenttämittarin avulla sekä vesistönäytteenotolla. 
Monitoroinnin ja seurannan avulla saatiin tietoa maaperän ominaisuuksista ja viljelyn 
vesistövaikutuksista hankkeen ajalta. Silmämääräisellä tarkastelulla seurattiin kasvuston 
kehitystä ja kuntoa sekä mahdollista tuholaisten esiintymistä. Koska muutokset maaperässä 
tapahtuvat hitaasti, viljelyn aiheuttamien muutosten luotettava arviointi maaperässä ja 
vesistössä edellyttää pidempää, vähintään viisi vuotta kestävää seurantaa ja monitorointia. 
Luomuviljely ei siinä suhteessa eroa tavanomaisesta viljelystä. Luomuviljelyn hiilidioksidi-
päästöt viljeltyä hehtaaria kohti ovat pienemmät kuin tavanomaisen viljelyn hiilidioksidi-
päästöt. Luomuviljelyn pienempi satotaso kuitenkin kaventaa eroa viljelymenetelmien välillä.

7Luomuviljelyn ja ympäristövaikutusten monitorointia uusin keinoin



LUOMUVILJELY ETELÄ-
SAVOSSA JA SEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Anna Dunderfelt & Tuija Ranta-Korhonen & Anssi Laamanen

Luomutuotannon kansainvälisen kattojärjestön IFOAM:n (International Federation of 
Organic Agriculture Movements) mukaan luomutuotanto perustuu neljään tärkeään pe-
riaatteeseen, jotka ovat terveys, ekologia, oikeudenmukaisuus ja huolenpito (de Schatzen 
2019, 11). Luomutuotteen tulee täyttää tietyt ehdot, ja vain valvonnan piiriin kuuluvista 
viljellyistä ja jalostetuista tuotteista saa käyttää sanaa luomu. Luomutuotantoa valvovat 
viranomaiset, ja kriteerit ovat tiukemmat ympäristönsuojelulle ja eläinten hyvinvoinnille 
kuin tavanomaisella maataloudella. (Tuoretta tietoa… s.a.)

Euroopan unionilla on käytössä koko EU:n yhteinen luomumerkki (kuva 1). Merkki kertoo, 
että ruoka on tuotettu:

• ilman rikkakasvien torjunta-aineita
• ravinteita kierrättäen ja luonnonvaroja säästäen
• eliölajien monimuotoisuutta vaalien
• eläinten luontaisia tarpeita kunnioittaen ja hyvinvointia edistäen
• ilman keinotekoisia väri-, makeutus- ja aromiaineita. (Luomumerkki s.a.)

Kuva 1. Luomumerkki tuotteessa kertoo elintarvikkeen täyttävän EU:n 
lainsäädännön mukaiset ehdot. (Lähde: EU organic farming logo user manual)
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Vaikka merkki on EU:n ja säädökset ovat voimassa kaikissa EU-maissa, tulee myös alueen 
ulkopuolelta saapuvien tuotteiden täyttää samat ehdot. Luomumerkin rinnalla voi olla lisäksi 
maininta ”Suomen maataloudesta”, joka tarkoittaa, että vähintään 95 prosenttia tuotteen 
maatalouden ainesosista on peräisin Suomesta. (Mikä on… s.a.)

Luomun yhtenä kriteerinä pidetään sitä, että kuluttaja voi luottaa siihen, että luomutuo-
tannon sääntöjä on noudatettu viljelyssä. EU:lla on käytössä tiukka valvontajärjestelmä, 
jonka tuoreimmat muutokset ovat tulleet voimaan vuoden 2022 alusta. EU:n laajuisesti 
luomuviljely on nopeasti kasvava ala, ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia luonnonmukaisista 
tuotteista. Uudella EU:n luomulainsäädännöllä vahvistetaan valvontaa, laajennetaan tuot-
teiden valikoimaa ja otetaan käyttöön pienviljelijöitä helpottavia sääntöjä sekä varmistetaan 
EU:n ulkopuolelta tulevien luomutuotteiden tuontisääntöjä. (Luonnonmukainen… s.a.)

STATISTIIKKAA LUOMUSTA JA SUOMESTA
Suomessa on Ruokaviraston (2021) mukaan noin 5 000 luomumaatilaa, joista reilulla 
1 200:lla on luomukotieläimiä. Maatalous- ja puutarhayhdistysrekisterin mukaan Suomessa 
on maatiloja yhteensä 44 700 mukaan lukien puutarhayritykset. Luomutilojen määrä on 
valtakunnallisesti hiukan laskussa, mutta keskimääräinen tilakoko on nousussa. Etelä-Sa-
vossa on Manner-Suomen pienimmät luomutilat, keskikooltaan hiukan alle 50 hehtaaria. 
Valtakunnallisesti luomutilat ovat noin kymmenen hehtaaria tavanomaisia tiloja suurempia. 
(Ala-Siuria 2021.)

Vuonna 2020 koko maan viljasadosta (vehnä, ruis, ohra ja kaura) luomuviljoja oli viisi prosent-
tia. Viljellyin vilja oli kaura, ja sitä oli yli puolet luomuviljasadosta. Suomen luomumarkkinat 
ovat kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä (2011–2020). Päivittäistavarakaupassa luomun 
markkinaosuus on 2,5 prosenttia. Yli kolmanneksen osuudella koko luomumyynnistä ja 
samalla suurimmat tuoteryhmät olivat vuonna 2021 hedelmät, vihannekset, maito ja muut 
nestemäiset maitotuotteet. Ammattikeittiöt suosivat etenkin lapsille suunnatuissa ruokapalve-
luissa luomua. Maku, laatu, asiakkaiden hyvinvointi ja vastuullisten toimintojen kehittäminen 
ovat yleisimpiä syitä ammattikeittiöiden luomun käytölle. Suomessa julkisten keittiöiden raa-
ka-aineista tulisi vuoteen 2030 mennessä olla 25 prosenttia luomua. (Luomu Suomessa 2021.)

Suomen luomutuotteiden vienti on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Koko elintar-
vike- ja juomaviennin arvosta luomun osuus on 3,4 prosenttia. Suurimmat luomuvienti-
tuotteet ovat myllytuotteet, maitojalosteet, leipomotuotteet sekä erilaiset luonnontuotteet. 
Suurimmat vientimaat ovat Saksa ja Ruotsi, mutta vientiä on myös Kiinaan, Japaniin ja 
Yhdysvaltoihin. (Luomu Suomessa 2021.)

Suomalainen kuluttaja ostaa luomua puhtauden sekä lisä- ja torjunta-aineettomuuden 
vuoksi. Lisäksi ostoperusteihin vaikuttavat ympäristöystävällisyys, terveellisyys, maku ja 
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eläinten hyvinvointi. Jos luomutuotteiden hinta olisi halvempi, yli puolet kuluttajista kertoi 
voivansa ostaa enemmän luomuelintarvikkeita. (Luomu Suomessa 2021.)

LUOMUVILJELY ETELÄ-SAVOSSA
Etelä-Savo on yksi luomupuutarhatuotannon edelläkävijöistä. Maakunnalla on pionee-
rialueen maine, mitä tulee luomun kehittämisen sekä luomututkimukseen ja viljelyyn. 
Etelä-Savossa luomun kehittämis- ja tutkimustoiminta sai alkunsa jo 1980-luvulla. (Luomu 
Etelä-Savossa 2020.) Ruokaviraston tekemän tilaston (2021) mukaan Etelä-Savossa on 
luomuviljeltyä peltopinta-alaa 11 836 hehtaaria mukaan lukien siirtymävaiheen tilat ja 
luomuviljelijöitä on noin 250. Pinta-ala on pienessä nousussa verrattuna edelliseen vuoteen. 
Hehtaarikohtaisesti eniten viljellään luonnonmukaisessa peltokasviviljelyssä nurmirehua, 
seosviljaa (palkokasveja + viljaa) ja kauraa (taulukko 1). Suomen luomurypsistä viljellään 
seitsemän prosenttia Etelä-Savossa, ja se on yksittäisenä peltoviljelytuotteena maakunnan 
suurin luomupeltotuote tarkasteltaessa osuutta koko maan sadosta.

Taulukko 1. Vuoden 2021 tilaston mukaan luonnonmukainen peltokasviviljely 
Etelä-Savossa verrattuna koko maan tilastoihin. Luomuviljelyn osuus koko maan 
sadosta oli 0–7 prosenttia. (Lähde: Ruokavirasto, Luomuvalvonnan tilastot ja 
tietohaut 2021)

Kasvi Tuotantoala, ha
Muutos 

edelliseen 
vuoteen

Osuus koko 
maan sadosta

  Etelä-Savo Koko maa % %

Ruis 230 5 161 20 4 %

Vehnä 115 9 541 -21 1 %

Kaura 517 41 457 -13 1 %

Ohra 263 8 237 -16 3 %

Seosvilja 1 060 14 425 -12 7 %

Herne 116 4 200 -14 3 %

Härkäpapu 6 2 852 -61 0 %

Rypsi 296 4 196 16 7 %

Nurmi 7 190 177 232 -8 4 %

Kesanto 126 5 271 -5 2 %

Muut kasvit 753 17 522 -21 4 %

Etelä-Savon luomutuotanto on monipuolista. Puutarhakasvien ja avomaavihannesten viljely 
on maan keskitasoa suurempaa (Etelä-Savossa… 2020). Luomupuutarhatuotannon kasveis-
ta vuoden 2021 tilaston mukaan Etelä-Savossa kasvatetaan jopa 43 prosenttia maamme 
luomusipuleista ja yli 20 prosenttia porkkanoista ja kaaleista (taulukko 2). Myös mansikka 
on alueen merkittävä luomutuote. 
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Taulukko 2. Vuoden 2021 tärkeimpien luomupuutarhakasvien tuotantoalat: Etelä-
Savon pinta-alat verrattuna muun Suomen tuotantoaloihin. Luomutuotannon 
osuus koko maan puutarhakasvisadosta oli 0–43 prosenttia. (Lähde: 
Ruokavirasto, Luomuvalvonnan tilastot ja tietohaut 2021)

Kasvi Tuotantoala, ha
Muutos 

edelliseen 
vuoteen

Osuus koko 
maan sadosta

  Etelä-Savo Koko maa % %

Peruna 11 652 78 2 %

Porkkana 17,9 83,5 0 21 %

Sipuli 10,7 25,1 61 43 %

Kaalit 8,5 40,6 -51 21 %

Tarhaherne 2,2 644,1 -24 0 %

Mansikka 28,2 219,1 17 13 %

Musta-
herukka 7,4 400,5 176 2 %

Vadelma 1,5 23,8 16 6 %

Omena 2,6 66,7 -11 4 %

Muut marjat 
ja hedelmät 4,6 180,2 - 3 %

Muut puu-
tarhakasvit 16,1 237,5 - 7 %

LUOMUVILJELYN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Luonnon monimuotoisuuden ylläpito on luomutuotannon ympäristövaikutuksista tärkein. 
Luomu tarjoaa elinympäristöjä muun muassa pölyttäjille, eivätkä niiden eloa luomupelloilla 
uhkaa tietyt pölyttäjille vaaralliset torjunta-aineet. Kasvi- ja eläinlajeja elää luomuviljellyssä 
pellossa lähes kolmannes enemmän kuin tavanomaisesti viljellyssä pellossa. Sen lisäksi 
luomupellot sitovat tavanomaista peltoa enemmän hiiltä, mikä on merkityksellistä ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa. (Ympäristö kiittää s.a.)

Lisäksi viime aikoina ymmärrys maaperän ja ympäristön mikrobien monimuotoisuuden vai-
kutuksista ihmisen terveyteen on lisääntynyt. Tutkimusten mukaan esimerkiksi antibioot-
tiresistenssi voi levitä karjanlannan mukana ympäristöön. Myös eräät kasvinsuojeluaineet 
edistävät resistenssien mikrobikantojen kasvua, esimerkkinä rikkakasvien kemiallinen tor-
junta-aine glyfosaatti, jonka on huomattu muuttavan mehiläisten ruoansulatusmikrobistoa 
ja vaikuttavan näin niiden alttiuteen sairastua erilaisille taudeille. (Iivonen & Autio 2019.)

11Luomuviljelyn ja ympäristövaikutusten monitorointia uusin keinoin



LUOMUPELTOJEN LANNOITUS

Kemiallisten ravinteiden tai torjunta-aineiden käyttö on luomuviljelyssä kiellettyä. Viljelyn 
perustana on vuoroviljely ja eläinperäiset lannoitteet. Vuoroviljely eli viljelykierto on sekä 
taloudellisesti että tuotannollisesti tehokasta. Viljelykierrolla varmistetaan, että pellolla on 
riittävästi pellon kasvukuntoa parantavia kasveja. Luomutiloille suositellaan tehtäväksi vil-
jelykiertosuunnitelma, jolla varmistetaan maaperän ravinnetasapaino ja estetään maaperän 
köyhtymistä ja rikkakasvien lisääntymistä. (Hinkkanen ym. 2021, 5.)

Luomutiloilla käytettävän karjanlannan väitetään virheellisesti kuormittavan ympäristöä 
enemmän kuin tavanomaisen maatalouden lannoitteiden. Typen ja fosforin osalta luomu-
tuotannon aiheuttama ravinnekuormitus on selvästi keskimääräistä kuormitusta vähäisempi, 
kun tarkastellaan lukuja tuotettua tuoteyksikköä kohti. Luomuviljelyn vähäisempään ym-
päristökuormitukseen ja parempaan hyödyntämistehokkuuteen on kolme keskeistä tekijää:

• biologisen typensidonnan hyväksikäyttö
• karjanlannan tehokas hyödyntäminen
• karjatalouden ja kasvinviljelyn vuorovaikutus. (Seuri 2022.)

Kasvinviljelyssä tärkein ravinne on typpi, jota luomuviljelyssä käytännössä vain yhdestä 
lähteestä, palkokasveista. Typpeä peltoon saadaan palkokasvien ja typensitojabakteerin 
symbioosin ansioista. Yleisimmät ja tärkeimmät käytettävät palkokasvit ovat puna-apila ja 
muut apilat. Typpi jää peltoon sadonkorjuun yhteydessä satotähteinä ja juurien mukana. 
Ajan kuluessa typpi vapautuu viljeltävän kasvin käyttöön. Tuotettua satokiloa kohden 
luomutiloilla käytetään typpeä noin 20–30 prosenttia vähemmän kuin maataloudessa 
keskimäärin. (Seuri 2022.)

Tavanomaisessa maataloudessa fosforitase on useimmiten ylijäämäinen, mutta luomussa 
se on yleensä tasapainossa (Seuri 2022). Tärkeimmät fosforinlähteet luomussa ovat ko-
tieläinlanta, maan omat fosforivarat tai elintarviketuotannon sivutuotteista valmistetut 
fosforilannoitteet. Tavanomaisessa maanviljelyssä käytettyjen väkilannoitteiden fosfori on 
peräisin kalliosta louhittavasta fosfaatista. Nämä varannot ovat rajalliset. Jos fosforista on 
luomupellolla puutosta, sen katsotaan olevan yksi syy luomuviljelyn heikompaan satotasoon 
verrattuna tavanomaiseen viljelyyn. (Turtola 2020; Ympäristö kiittää s.a.)

Yleisesti ottaen luomuviljelyn sadot (kg/ha) ovat pienempiä kuin tavanomaisessa viljelyssä. 
Toisin sanoen päästäkseen samaan tuottavuuteen tulee luomutilojen viljellä suurempia 
maa-aloja. Tällöin ympäristövaikutukset tuotettua satotonnia kohden saattavat nousta 
luomussa suuremmiksi. Jos tarkastellaan veteen huuhtoutunutta typpeä sekä typen oksidien 
ja ammoniakin päästöjä ilmaan, ne ovat luomutiloilla pienemmät. Tarkasteltaessa päästöjä 
tuotettua tonnia kohti ne ovat luomutiloilla suuremmat kuin tavanomaisessa viljelyssä. 
Luomuviljelymenetelmät vaikuttavat tuloksiin, ja suuremmilla hehtaarikohtaisilla sadoilla 
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ympäristövaikutukset pienenevät tuotettua satotonnia kohden. (Hamilo 2013.) Syitä luo-
mun matalampiin satotasoihin ovat haasteet peltojen ravinnetasossa ja kasvinsuojelussa 
(Iivonen ym. 2021, 160).

VESISTÖKUORMITUS
Luomuviljelyn lannoituksen haasteena on ravinteiden oikea-aikainen saatavuus kasvatet-
tavalle kasvilajille ja vesistöihin huuhtoutumisen estäminen. Lannoituksen määrä, tuotan-
tosuunta, viljelykäytännöt sekä olosuhteet vaikuttavat luomupeltojen vesistökuormitukseen. 
Luomupelloilla tehdyissä lyhytaikaisissa kenttäkokeissa tavanomaiseen peltoon verrattuna 
erot esimerkiksi typpihuuhtoutumissa ovat varsin pieniä. Pidempijaksoisessa seurannassa 
kenttäkokeissa on tullut esille eroja luomupeltojen hyväksi. Typpeä huuhtoutuu luomu-
pellolta noin 20–30 prosenttia vähemmän pinta-alaa kohden kuin tavanomaiselta pellolta. 
Fosforikuormituksen suhteen erot luomun ja tavanomaisen tuotannon välillä ovat hyvin 
pieniä. (Iivonen ym. 2021, 163–164.)

Luonnonvarakeskuksen jo 1990-luvulla käynnistetty koe luomun ja tavanomaisen viljelyn 
ympäristökuormituksesta on antanut paljon arvokasta tietoa luomuviljelyn pitkäaikaisista 
ympäristövaikutuksista. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tavanomaisten viljanvil-
jelytilojen siirtyminen luomutuotantoon vähentäisi erityisesti viljanviljelyalueilla vesistöjen 
typpikuormitusta ja parantaisi samalla maaperän rakennetta. Luomuviljelyllä voidaan siis 
vähentää typpikuormitusta viljeltyä hehtaaria kohti. Toisaalta jos typen vesistökuormitusta 
tarkastellaan rehuyksikköä kohti, ovat luomupellon ja tavanomaisen viljelyn huuhtoumat 
samaa suuruusluokkaa johtuen luomupellon heikommasta sadontuotannosta. Tärkeä huo-
mio on kuitenkin, että luomuviljelyssä ei pääse kemiallisia torjunta-aineita vesistöihin eikä 
pohjaveteen. (Iivonen ym. 2021, 164; Lemola ym. 2010.)

EFSOA-HANKKEEN VESIANALYYSIT,  
TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
EFSOA-hankkeessa seurattiin kahden luomuviljelypellon vesistökuormitusta vesinäyttei-
den ja kenttämittausten avulla. Rehevöitymistä tapahtuu tyypillisesti peltoja ympäröivissä 
järvissä. Rehevöitymisen syynä on veteen kulkeutunut typpi ja fosfori. Rehevöityminen 
näkyy yleisimmin veden sameutumisena. Rehevöitymisen seurauksena myös rantakivet 
ja kalaverkot limoittuvat, levät runsastuvat ja keskikesällä veden pinnalle saattaa ilmestyä 
sinilevälauttoja. (Mistä rehevöityminen… 2019.)

Vesistöjen seurannassa oli tarkoituksena saada tietoa muun muassa vesistöjen rehevöitymi-
sestä ja happitilanteesta. Vesistökuormitusta seurattiin YSI ProDSS moniparametrikenttä-
mittarilla ja ottamalla vesinäytteitä. Vesinäytteistä määritettiin fysikaalisia ja kemiallisia 
muuttujia. YSI ProDSS -kenttämittarilla mitattiin veden lämpötila, pH, happipitoisuus ja 
sähkönjohtokyky.
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Ennen näytteenottoa selvitettiin veden kulkeutumisreitit pellolta vesistöön ja vesinäytteitä 
otettiin sellaisista paikoista, johon kulkeutuu valumavesiä pellolta (laskuojat). Näytteen-
otossa noudatettiin laboratorion ohjeita. Vertailunäytteitä otettiin sellaisista kohdista, joihin 
viljelyn mahdolliset vaikutukset eivät yltäneet. Kuvissa 2 ja 3 näkyvät vesistönäytteiden ja 
vertailunäytteiden ottokohdat.

Kuvat 2 ja 3. Vasemmalla kuvassa Saunapellon vesistönäytteiden ottopaikat (1 ja 
2). Oikealla Kekkosen näytteenottopaikat (3 ja 4). (Kartat: Google Maps)

Vesistönäytteistä määritettiin kokonaisorgaaninen hiili (TOC), liuennut orgaaninen hiili 
(DOC), kemiallinen hapenkulutus (CODMn), kokonaistyppi (N) ja kokonaisfosfori (P) 
Eurofins-laboratoriossa. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty vesistönäytteiden analyysitulokset.

Taulukko 3. Vuoden 2021 vesistönäytteiden analyysit. Saunapellon laskuoja oli 
loppukesällä kuivunut, eikä näytteenotto siitä ollut mahdollista.

  Saunapelto 
näyte

Saunapelto 
vert.

Kekkonen 
näyte

Kekkonen 
vert.

  15.6.2021 30.8.2021 15.6.2021 30.8.2021 15.6.2021 30.8.2021 15.6.2021 30.8.2021

CODMn, 
mg O2/l

36   27 22 3,9 4,2 14 14

P, mg/l 0,4   0,2 < 0,2 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

TNb, mg/l 1,8   < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

DOC, mg/l 30   25 22 4,0 4,3 14 15

TOC, mg/l 30,9   24,8 23,1 4,5 5,2 17,4 15,2

KMnO4, 
mg KMnO4/l 140   110 87 15 17 55 54
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Taulukko 4. Vuoden 2022 vesistönäytteiden analyysit.

Ajankohta: 8.6.2022
Saunapelto Kekkonen

Näyte Vertailu Näyte Vertailu

CODMn, mg O2/l 12 26 4,0 15

P, mg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

TNb, mg/l 6,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

DOC, mg/l 14 23 5,8 15

TOC, mg/l 12 24 5,6 15

KMnO4, mg KMnO4/l 49 100 16 59

Vesinäytteitä otettiin hankkeen aikana yhteensä kolme kertaa: kaksi kertaa kesällä 2021 ja 
kerran kesällä 2022. Näytteet otettiin molempien tutkimuksena olevien peltojen laskuo-
jasta. Vertailunäytteet otettiin kauempaa vesistöstä. Näytteiden analyysitulokset kertovat 
vesien tilasta näytteenottohetkellä, eikä niiden perusteella ole mahdollista tehdä pidemmälle 
meneviä johtopäätöksiä luomutuotannon vaikutuksista vesistöjen tilaan.

Vuonna 2021 alkukesästä otetuissa näytteissä Saunapellon laskuojan vesi on kaikkien 
muuttujien osalta heikompilaatuista kuin pellon viereisen vesistön vesi (taulukko 3). Lop-
pukesästä 2021 laskuoja oli kesän kuivuuden seurauksena kuiva, eikä vesinäytettä voitu 
ottaa. Verrattaessa alku- ja loppukesällä 2021 Saunapellon viereisestä vesistöstä otettujen 
vesinäytteiden analyysituloksia voidaan havaita, ettei niissä juurikaan ole eroa. Vuoden 
2022 näytteissä (taulukko 4) laskuojan vesi puolestaan on tarkasteltujen muuttujien osalta 
parempilaatuista kuin viereisen vesistön vesi. Vesistön vedenlaatu on kaikilla näytteenotto-
kerroilla melko muuttumaton, ja analyysitulosten pienet erot selittyvät virhemarginaalilla. 
Laskuojan veden laatu puolestaan vaihtelee, mikä johtuu esimerkiksi vallitsevista sääoloista 
ja sadannasta sekä pellolla tehdyistä toimenpiteistä.

Toisen monitoroitavan pellon, Kekkosen, laskuojan vesi vaikuttaisi analysoitujen muuttujien 
perusteella olevan parempilaatuista kuin vertailukohtana käytetyn Jukajärven vesi. Juka-
järven vesi on humuksista, mikä selittää korkeammat kemiallisen hapenkulutuksen sekä 
TOC- ja DOC-arvot. Monitoroitavalla pellolla korjattiin hankkeen aikana nurmisatoa, 
mutta maata ei muokattu. Peltoa ei myöskään lannoitettu. Luomupeltoviljelyn vaikutukset 
laskuojan vedenlaatuun ovat vähäiset, ja analyysitulosten erot selittyvät virhemarginaalilla.

Monitoroitavien peltojen laskuojista sekä purkuvesistöistä tehtiin myös kenttämittauksia 
ProDSS-kenttämittarilla. Mitattavat suureet ovat lämpötila, happipitoisuus (prosentuaalinen 
ja mg/l), johtokyky, pH sekä sameus. Mittausten tulokset molempien monitorointivuosien 
osalta on esitetty taulukoissa 5–8. Vuoden 2021 osalta vertailumittauksia ei tehty kaikilla 
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kerroilla, eikä Saunapellon laskuojan osalta mittauksia kyetty suorittamaan elokuussa ja 
lokakuussa 2021 ojan kuivumisen vuoksi. Saunapellon osalta vuoden 2021 kenttämittaus-
tuloksia voidaan vertailla ainoastaan 15.6. tehtyjen mittausten osalta. Kyseisenä päivänä 
vertailumittauspisteen veden johtokyky on ollut noin puolet laskuojan johtokyvystä ja pH 
puolestaan huomattavasti alempi kuin laskuojan pH. Korkeampi johtokyky johtuu vedessä 
olevista suoloista (ioneista).

Taulukko 5. Vuoden 2021 Saunapellon ja vertailukohteen ProDSS-
mittaustulokset.

Saunapelto LASKUOJIEN KENTTÄMITTAUSTULOKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

12.5.2021 10,4 89,8 9,99 150,9 7,29 1,93

26.5.2021 9,1 47,6 5,48 130,4 6,69 3,21

15.6.2021 14,0     87,2 6,10  

30.8.2021            

11.10.2021            

Keskiarvo 11,2 68,7 7,7 122,8 6,7 2,6

Saunapelto VERTAILUMITTAUKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

12.5.2021            

26.5.2021            

15.6.2021 18,1     40,4 5,28  

30.8.2021 16,7 98,4 9,57 43,2 8,18 2,27

11.10.2021            

Keskiarvo 17,4 98,4 9,6 41,8 6,7 2,27

Kekkosella vertailumittauksia tehtiin purkuvesistöstä 15.6. ja 30.8.2021. Tuloksia on saa-
tavilla kaikkien muuttujien osalta ainoastaan 30.8. tehdyistä mittauksista. Laskuojan vesi 
oli vuoden 2021 mittauksissa erittäin vähähappista ja sen johtokyky on korkeampi kuin 
purkuvesistön veden. Laskuojassa ei ollut juurikaan virtausta veden vähyyden vuoksi, ja 
vesi oli seisovaa. Purkuvesistön vesi puolestaan oli happirikasta, ja veden johtoluku oli 
selkeästi matalampi.
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Taulukko 6. Vuoden 2021 Kekkosen ja vertailukohteen ProDSS-mittaustulokset.

Kekkonen LASKUOJIEN KENTTÄMITTAUSTULOKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

12.5.2021 7,3 10,6 1,27 186,9 7,34 1,75

26.5.2021 6,8 6,8 0,83 130,9 5,85 2,67

15.6.2021 13,3     163,9 6,69  

30.8.2021 10,3 7,5 0,84 115,2 7,65 3,04

11.10.2021 8,4 4,0 0,46 131,6 6,13 7,54

Keskiarvo 9,2 7,2 0,8 145,7 6,7 3,7

Kekkonen VERTAILUMITTAUKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

12.5.2021            

26.5.2021            

15.6.2021 17,1     71,3 6,97  

30.8.2021 14,9 94,6 9,55 85,7 8,42 3,61

11.10.2021            

Keskiarvo 16,0 94,6 9,6 78,5 7,7 3,61

Vuonna 2022 kenttämittauksia Saunapellon laskuojassa ja vesistön vertailupisteessä tehtiin 
kaksi kertaa. Laskuojan vesi oli kaikilla mittauskerroilla seisovaa, mikä näkyy matalina 
happipitoisuuksina. Pellolta myös suotautuu laskuojan veteen suoloja/ioneja, mikä puoles-
taan näkyy korkeampana johtolukuna. Laskuojan vesi tosin on virtauksen puuttumisen 
vuoksi ”konsentroitunutta”.
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Taulukko 7. Vuoden 2022 Saunapellon ja vertailukohteen ProDSS-
mittaustulokset.

Saunapelto LASKUOJIEN KENTTÄMITTAUSTULOKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

8.6.2022 12,2 48,7 5,2 190,6 5,8 2,4

7.7.2022 16,0 34,7 3,4 163,3 6,8 4,7

Keskiarvo 14,1 41,7 4,3 177,0 6,3 3,5

Saunapelto VERTAILUMITTAUKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

8.6.2022 17,9 90,5 8,6 41,4 5,5 2,4

7.7.2022 24,5 87,6 7,3 43,3 6,1 0,2

Keskiarvo 21,2 89,1 7,9 42,3 5,8 1,3

Myös Kekkosen osalta kenttämittaustuloksissa on nähtävissä kesän 2022 kuivuus ja veden 
vähäisyys laskuojassa. Vesi on huomattavan vähähappista, ja sen johtoluku on korkeampi 
kuin purkuvesistössä. Myös pH-lukemat ovat matalampia.

Taulukko 8. Vuoden 2022 Kekkosen ja vertailukohteen ProDSS-mittaustulokset.

Kekkonen LASKUOJIEN KENTTÄMITTAUSTULOKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

8.6.2022 8,3 9,4 1,1 104,2 5,7 1,1

7.7.2022 15,3 42,2 4,2 87,2 6,7 1,8

Keskiarvo 11,8 25,8 2,7 95,7 6,2 1,5

Kekkonen VERTAILUMITTAUKSET

Mittaus Lämpötila 
(°C) DO (%l) DO (mg/l) Johtoluku 

(µS/cm) pH Sameus 
(FTU)

8.6.2022 17,5 99,4 9,5 73,3 7,0 1,8

7.7.2022 22,8 100,8 8,7 77,1 7,3 1,6

Keskiarvo 20,2 100,1 9,1 75,2 7,2 1,7
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Näytteenoton ja kenttämittausten avulla tehdyn monitoroinnin perusteella voidaan tarkas-
tella viljelyn aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tarkempi ympäristövaikutusten analyysi 
vaatisi kuitenkin pidempiaikaista seurantaa. Lisäksi tavanomaisessa viljelyssä olevat, muilta 
olosuhteiltaan samanlaiset vertailupellot olisivat koejärjestelyn kannalta olleet hyvä asia. 
Hankkeessa tehtyjen näytteenoton ja kenttämittausten perusteella voidaan kuitenkin todeta, 
että monitoroitavilta pelloilta kohdistuu ympäröiviin vesistöihin todennäköisesti ainoastaan 
hyvin vähäisiä vaikutuksia.
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MAAN KASVUKUNTO OSANA 
MAATALOUDEN RESURSSEJA

Merike Kangas

Maan kasvukunto on viljelijän osaamisen ohella tärkeä tekijä maatalouden resursseissa. 
Maan kasvukunto kokonaisuutena on monimutkainen järjestelmä, jonka hallinta vaatii 
erityistä osaamista, työkaluja ja käytäntöjä. Maan kasvukuntoon vaikuttavat tekijät ovat 
fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen viljavuus (kuva 1). Fysikaalisessa viljavuudessa 
päätekijöinä ovat vesi- ja happitalous, tiivistymisten ennaltaehkäisy ja maan muokkauksen 
tarpeet. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti s.a.) Kemiallisessa viljavuudessa päätekijöitä 
ovat maaperän omat ominaisuudet, viljelyssä käytettävät ravinteet, kasvunedisteet ja mah-
dolliset esiintyvät haitta-aineet (Mattila 2019). Biologisessa viljavuudessa tulee huomioida 
eliöt ja niiden hyvinvointi (Mattila & Rajala 2020). Saattamalla maan perusasiat kuntoon 
parannetaan tuottoa ja tuottavuutta sekä vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia 
(Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2019).

Kuva 1. Maan kasvukuntoon vaikuttavat tekijät (mukaillen tietoja Helsingin 
yliopisto Ruralia-instituutti s.a., Mattila 2019 ja Mattila & Rajala 2020).

MAAN KASVUKUNNON KULMAKIVIÄ

Maan hyvä kasvukunto voidaan saavuttaa perustoimenpiteillä, joissa huomioidaan kaikkia 
kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä. Maan kasvukunnon saavuttamiseksi kuuluu huolehtia 
pellon vesitaloudesta. Pellon läheisyydessä tulee olla niskaoja, joka estää ulkopuolisten vesien 
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pääsyn pellolle. Vedelle tulee järjestää myös pois pääsy pellolta laskuojan ja laskuaukkojen 
kautta. Myös pintavesistä muodostuvien lammikoiden esiintyminen tulee estää vesivaoilla ja 
pinnanmuotoilulla. Lisäksi pellon happamuuden tulee olla tasolla tyydyttävä/hyvä. Pelloilla 
ei tule ajaa sellaisilla koneilla, jotka tiivistävät maata, ja kattavat viljavuusanalyysit tulee 
ottaa säännöllisesti. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ym. s.a.)

MAAN KASVUKUNNON YLLÄPITO JA SEURANTA
Maan kasvukuntoa tulee ylläpitää, kun hyvä tila on saavutettu, sillä ajan kanssa voi ilmentyä 
hyvää tilaa heikentäviä rajoittavia tekijöitä. Maan kasvukunnon rajoittavia tekijöitä voivat 
olla esimerkiksi peltomaan tiivistyminen, veden nouseminen liian korkealle sekä ravinteiden 
epätasapaino. Näiden tekijöiden esiintymisen vuoksi maan hoidon tulee olla aktiivista ja 
suunnitelmallista. Maan kasvukunnon ylläpidolla on erityisesti merkitystä, sillä tällöin 
peltomaan hyvä tila ei pääse laskemaan. Maan kasvukunnon ylläpidossa tulee kiinnittää 
huomioita maan kasvukunnon kulmakiviin. Ojituksen kunnossapitoon tulee kiinnittää 
huomiota, jotta vajovedet eivät pääse nousemaan pellon pintakerroksiin. Tiivistymät tulee 
poistaa oikeaoppisesti syväkuohkeutuksella ja maan rakennetta tulee ylläpitää jatkuvalla 
elävällä kasvipeitteellä. Viljelykierrossa tulee käyttää myös syväjuurisia kasveja, jotka paran-
tavat maan laatua. Lisäksi maan multavuutta tulee arvioida ja pää-, sivu- ja hivenravinteiden 
tasoista tulee huolehtia aktiivisesti. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ym. s.a.)

Maan kasvukunnon ylläpitoa tulee myös seurata, jotta hyvän kasvukunnon säilyminen 
voidaan todentaa. Maalle tuleekin tehdä kattava viljavuusanalyysi viiden vuoden välein, eri 
lohkojen kasvueroja tulee kartoittaa, maan rakenteen kehittymistä tulee tarkkailla lapio-
testin avulla ja kasvien ravinteiden saantia tulee tarkastella kasvustoanalyysein. (Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti ym. s.a.)

MAAN KASVUKUNNON KEHITTÄMINEN
Maan kasvukunnon kehittäminen vaatii eniten aikaa ja vaivaa, sillä lohkoja täytyy seurata 
ja toimenpiteitä tulee suunnitella ennalta. Maan kasvukuntoa pystytään kuitenkin kehit-
tämään ilman suuria taloudellisia panostuksiakin. Maan kasvukunnon parantamisessa 
on tärkeää muistaa yhdistellä eri analyysi- ja havainnointimenetelmiä, jotta saataisiin 
mahdollisimman kattava kuva maan kasvukunnosta, sillä maan kasvukuntoon vaikuttavia 
tekijöitä on useita. (Piskonen 2020.)

EFSOA-HANKE JA MAAN KASVUKUNTO
EFSOA-hankkeessa maan kasvukuntoa tutkittiin ja seurattiin kahdella luomuviljelyssä 
olevalla peltolohkolla. Kuvassa 2 on hanketyöntekijä suorittamassa peltomaan laatutestin 
kuoppahavainto-osuutta.
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Kuva 2. Havaintoja tekoa ruokamultakerroksesta nostetusta maapaakusta 
EFSOA-hankkeessa. (Kuva: Merike Kangas)

Hankkeen aikana kummallekin tarkasteltavalle peltolohkolle tehtiin kaksi peltomaan laatu-
testiä ja kaksi ProAgrian maaperän NIR-analyysiä. Kesällä 2021 arvioitiin toisen tarkastelta-
van peltolohkon kasvillisuutta droonikuvauksella toteutetun multispektrikuvauksen avulla. 
Luomuviljelyn vesistövaikutuksia seurattiin ottamalla näytteitä ja tekemällä vedenlaadun 
kenttämittauksia ProDSS-kenttämittarilla peltojen laskuojista ja niiden vertailukohdista. 
Hankkeen ajaksi toiselle peltolohkolle asennettiin Soil Scout -monitorointijärjestelmä.
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PILOT-PELLON ONLINE-
MITTAUKSET SOIL SCOUT 
-JÄRJESTELMÄLLÄ

Tuija Ranta-Korhonen & Anssi Laamanen

Maaperää monitoroimalla viljelijä voi ennakoida viljelyolosuhteita ja suunnitella viljely-
toimia. Monitorointia voi toteuttaa sekä maan päällä että maan pinnan alapuolella, ja 
tarjolla on monenlaisia mittaus- ja monitorointitekniikoita. Maanpäällisiä mittaus- ja mo-
nitorointimenetelmiä ovat esimerkiksi satokartoitukset, satelliittikuvat ja kasvustoanturit. 
Maanalaisista menetelmistä tutuin lienee perinteinen viljavuusanalyysi. Muita maanalaisia 
mittausmenetelmiä ovat esimerkiksi käsikäyttöiset mittarit, kuten penetrometri, ja käsi-
käyttöiset kosteusanturit, peltoskannaus sekä jatkuvatoimiset mittarit. Yksi jatkuvatoimi-
nen monitorointikeino on asentaa maaperään anturit, jotka tunnistavat ja antavat tietoa 
maaperän olosuhteista.

LANGATTOMAT MAAPERÄANTURIT
EFSOA-hankkeessa asennettiin marraskuussa 2020 hankkeen pilot-kohteena olevalle Sau-
napellolle Juvalle Soil Scout Oy:n kehittämä ja valmistama langaton maaperän monitoroin-
tijärjestelmä. Järjestelmään kuuluivat maaperäanturit, vahvistin ja tukiasema. Järjestelmän 
avulla seurattiin maaperän lämpötilaa, kosteutta ja sähkönjohtavuutta. Järjestelmän anturit 
sijoitettiin peltolohkolle kolmeen mittauspisteeseen niin, että saatiin mahdollisimman 
kattavasti ja jatkuvatoimisesti tietoa peltolohkon olosuhteista. Kuhunkin mittauspisteeseen 
upotettiin kaksi anturia, toinen 10 cm:n syvyyteen ja toinen 30 cm:n syvyyteen, ja ne ase-
tettiin noin 60 cm:n päähän toisistaan. Vahvistin sijoitettiin peltolohkon alaosassa olevan 
saarekkeen yhteyteen ja tukiasema pellon yläosassa olevan saunarakennuksen seinään. 
Järjestelmään kuuluvien maaperäantureiden, vahvistimen ja tukiaseman sijainnit on esitetty 
kuvassa 1. Tukiasema toimi verkkovirralla ja vahvistin aurinkoenergialla.
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Kuva 1. Langaton Soil Scout-monitorointijärjestelmä Saunapellolla. Kolmessa 
paikassa sijaitsevat anturit ilmaisevat maaperän kosteuspitoisuuden, lämpötilan 
ja sähkönjohtavuuden. Järjestelmä ilmoittaa myös tukiaseman ja vahvistimen 
häiriöistä. (Mukaellen Soil Scout Oy)

Soil Scout -järjestelmä tallensi mittaustiedot pilvipalveluun 20 minuutin välein, ja tietoja 
oli mahdollista tarkastella analyysityökalun avulla. Sen avulla voi tehdä vertailuja pellon 
eri osien mittaustuloksista tai tarkastella muutoksia pidemmällä aikavälillä. Kuvassa 2 on 
esitetty maaperän kosteus kaikissa mittauspisteissä vuoden ajanjaksolla.
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Kuva 2. Kosteuspitoisuus Soil Scout -monitorointijärjestelmän kaikissa mittaus-
pisteissä ajanjaksolla 1.6.2021–31.5.2022. Kosteuden vaihtelu on suurinta lähem-
pänä maan pintaa olevissa kohdissa. Kesän 2021 kuivuus näkyy kosteuden alene-
misena käyrän alkupuolella. Runsaat sateet muodostavat piikkejä kosteuskäyriin. 
(Mukaellen Soil Scout Oy)

SOIL SCOUT -JÄRJESTELMÄN TOIMINTA JA 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

Kesällä 2021 oli pitkä yhtäjaksoinen hellekausi, joka aiheutti viljelyksille laajalti ongelmia 
maaperän liiallisen kuivumisen vuoksi. Tämä näkyi pilot-pellolle asennetussa Soil Scout 
-järjestelmän tuloksissa etenkin pellon yläosassa, jossa maaperän kosteuspitoisuus laski 
alle lakastumisrajan. Tämän seurauksena kasvusto kuihtui eikä lähtenyt uuteen kasvuun 
sateiden alettua (kuvat 3 ja 4). Keskitalvella, kun aurinkoenergiaa ei ollut riittävästi saata-
villa, vahvistin oli poissa käytöstä. 27.5.2021–23.6.2021 tukiasema oli huollettavana siinä 
ilmenneen vian vuoksi, jolloin järjestelmä oli kokonaan pois käytöstä. 10 cm:n syvyydessä 
olleet anturit nostettiin ylös pellon muokkausten ajaksi.
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Kuvat 3 ja 4. Keväällä 2021 kylvetty herne-kevätvehnäkasvusto Saunapellon 
yläosassa. Pitkän kuivan ajanjakson seurauksena kasvusto nuutui ja kasvu 
pysähtyi. (Kuvat: Leena Pekurinen)

Soil Scout -järjestelmän avulla saadaan peltolohkolta ajantasaista tietoa reaaliaikaisesti. 
Kun järjestelmä ilmaisee kastelutarvetta, saatavilla tulisi olla myös kastelujärjestelmä, jonka 
järjestäminen viljapellolle on yleensä mahdotonta, ellei peltolohko sijaitse jonkin vesistön 
tuntumassa. Järjestelmä on kuitenkin melko kallis, ja sen kustannukset tulisi voida kattaa 
lisääntyneellä tuotolla. Järjestelmä onkin parhaimmillaan erikoiskasvien sekä marjojen tai 
vihannesten viljelyssä. Yhdistämällä maaperäanturien tiedot sääasemien tietoihin ja sääen-
nusteisiin pystytään kasvien kasvuolosuhteisiin vaikuttamaan ja siten saamaan parempaa 
tuottoa peltolohkoilta. Järjestelmän avulla pystytään esimerkiksi havaitsemaan maaperän 
liiallinen kuivuminen ennen kuin se näkyy maan pinnalla kasvien lakastumisena ja siten 
ennakoimaan kastelutarvetta.

Soil Scout -järjestelmän mittaamaa maaperän lämpötiladataa voidaan hyödyntää määritet-
täessä esimerkiksi sopivaa ajankohtaa eri kasvilajien kylvölle. Mikäli siemenet kylvetään liian 
kylmään maahan, voi kasvuunlähtö viivästyä. Hidas kasvuunlähtö ja heikko kasvu voivat 
altistaa kasvuston tuholaisille ja kasvitaudeille. Viljat, kuten ruis tai kaura, voidaan kylvää 
jo siinä vaiheessa, kun maaperän lämpötila on +6 °C, mutta esimerkiksi sokerijuurikkaalle 
optimaalinen lämpötila on +10 °C ja auringonkukalle jopa +16 °C. (Soil Scout 2021.)

Myös rikkakasvien torjunta voidaan ajoittaa maaperän lämpötilan mukaan, ja esimerkiksi 
torjunta-aine kannattaa lisätä peltoon vasta siinä vaiheessa, kun maaperän lämpötila on 
saavuttanut rikkakasvin itämiseen tarvitseman lämpötilan. Tällöin torjunta-aineesta saa-
daan irti parhain hyöty. EFSOA-hankkeen pilot-pellot olivat luomuviljelyssä, eikä niillä 
tästä johtuen käytetty torjunta-aineita.
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Maaperän lämpötilalla on myös suuri merkitys lannoittamisen ja etenkin typpilisäyksen on-
nistumiseen. Luomuviljelyssä käytetyissä orgaanisissa lannoitteissa on typpeä ammonium- ja 
nitraattimuodoissa, mutta niistä suurin osa on sitoutunut lannoitteen orgaaniseen ainekseen. 
Orgaanisesta aineksesta typpi vapautuu kasvien käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun maaperä 
on tarpeeksi lämmennyt ja sen mikrobitoiminta käynnistynyt. (Yara s.a) Liian varhainen 
typen lisäys ennen maaperän typensitomisprosessien käynnistymistä voi aiheuttaa sen, että 
typpilisäys huuhtoutuu sadeveden mukana pellosta (Soil Scout 2021).

SOIL SCOUT -JÄRJESTELMÄN TULOKSIA
Vuoden 2022 kesä–heinäkuun vaihde oli hyvin kuuma ja kuiva, ja aikavälillä 30.6.–6.7.2022 
saatiin vain vähäisiä paikallisia sateita. Kyseinen ajanjakso näkyy Soil Scoutin Saunapellon 
ylälohkolta mittaamissa maaperän kosteustuloksissa kuvassa 5.

Kuva 5. Soil Scoutin kosteusmittaustulokset Saunapellon ylälohkolta 30.6.–
6.7.2022. (Mukaellen Soil Scout Oy)

Kuvasta 5 voidaan havaita, kuinka etenkin pintakerroksen osalta kosteus laskee huomat-
tavasti, kun taas 30 cm:n syvyydessä se pysyy huomattavasti tasaisempana. Kun samaa 
ajanjaksoa tarkastellaan vesitase-muuttujan avulla (kuva 6), voidaan huomata, että ylä-
lohkon pintamaa on jo kuivunut niin paljon, että matalajuuristen kasvien vedensaatavuus 
on estynyt ja lakastumisraja on saavutettu. Syväjuurisilla kasveilla (juuret noin 30 cm:n 
syvyydessä) ei tämän kuvaajan perusteella ole vielä hätää, sillä syvemmältä maaperästä 
löytyy vielä kosteutta.
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Kuva 6. Vesitase-muuttujan tarkastelu Saunapellon ylälohkon osalta 10 cm:n ja 30 
cm:n syvyyksissä 30.6.–6.7.2022.

Mikäli kyseessä olisi viljelyala, jolla olisi saatavilla kastelujärjestelmä, olisi kastelu Soil 
Scout -järjestelmän pintamaan vesitasedatan perusteella ollut syytä aloittaa 3.7.2022 Täl-
löin pintamaankaan kosteustasapaino ei olisi pudonnut alle kasvien lakastumisrajan. Jos 
kasvusto on syväjuurista ja sen kasvu on ollut riittävän voimakasta, ovat juuret luultavasti 
jo saavuttaneet 30 cm:n syvyyden, josta edelleen löytyy kosteutta.

YHTEENVETO
Säiden ääri-ilmiöiden vuoksi monitorointi on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Oi-
kea-aikaisilla ja oikeisiin paikkoihin kohdistetut kastelutoimet auttavat kasvattamaan 
satoa. Soil Scout -järjestelmän suurin hyöty näyttäisikin olevan nimenomaan kastelutoi-
mien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Maaperäantureita kannattaisi sijoittaa maahan 
myös syvemmälle kuin 30 cm:n syvyyteen, koska satotuloksessa pohjaveden määrä on 
ratkaisevassa asemassa. Syvälle sijoitettavat anturit edellyttäisivät kuitenkin tiheämpää 
tukiasemien sijoittelua, jolloin järjestelmän aloituskustannus voi muodostua liian kalliiksi. 
Oman haasteensa tuovat peltojen sijainnit, sillä kaikki viljelypellot eivät sijaitse sellaisissa 
paikoissa, joissa kastelujärjestelmä olisi mahdollinen ainakaan kohtuullisilla kustannuksilla 
jo pelkästään järjestelmän vaatiman verkkovirran vuoksi. Soil Scout hyödyttääkin enemmän 
erikoisviljelyssä ja monivuotisten kasvustojen maaperän monitoroinnissa.

LÄHTEET

Soil Scout 2021. 7 Agronomic benefits from soil temperature monitoring. Soil Scout White 
Paper.

Yara s.a. Kierrätysravinteet. WWW-dokumentti. https://www.yara.fi/lannoitus/ravinteet/
karjanlanta-ja-kierratysravinteet/kierratysravinteet/ [luettu 7.7.2022].
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DROONIT JA MULTISPEKTRI-
KUVAUS OSANA VILJELYN 
 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
 MONITOROINTIA

Tuija Ranta-Korhonen

Environmentally Friendly Smart Organic Agriculture – EFSOA -hankkeessa toteutettiin 
luomuviljelyn ympäristövaikutusten monitorointia uudenlaisten monitorointitapojen, kuten 
maaperäsondien sekä droonin ja multispektrikuvauksen sekä NDVI-kasvillisuusindeksin 
laskennan avulla. Uudet teknologiset ratkaisut voivat tarjota tulevaisuudessa viljelijälle 
entistä parempia työkaluja reagoida muuttuviin sää- ja kasvuolosuhteisiin sekä tuoda tietoa 
viljeltävässä pellossa tapahtuvista prosesseista. Lisäksi droonit tarjoavat keinon monitoroida 
viljelyn ympäristövaikutuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti. Droonin avulla otetut ku-
vat vaativat kuitenkin tulkinnan tueksi perustietoja viljeltävästä kohteesta sekä perinteistä 
pellonlaidalla tehtävää tarkastelua.

DROONIT PELTOVILJELYN MONITOROINNISSA
Drooneja ja niiden avulla tehtäviä kuvauksia on viime vuosina alettu entistä enemmän hyö-
dyntää maataloudessa. Uuden teknologian avulla on mahdollista saada nopeasti ja kattavasti 
tietoa peltojen tilasta sekä myös viljelyn ympäristövaikutuksista. Droonien ja kuvausten 
avulla voidaan esimerkiksi tarkastella peltojen kasvipeitteisyyttä. Kasvipeitteen kunto voi 
antaa tietoa pellon maaperän kasvukunnosta tai ongelmista vesi- tai ravinnetaloudessa. 
Kasvipeitteisyyden kasvu on tavoiteltavaa sekä taloudellisesta näkökulmasta että myös 
ympäristönäkökulmasta, sillä kasvipeitteisyyden avulla on mahdollista vähentää viljelyn 
aiheuttamia vesistö- ja ilmastovaikutuksia. Droonien avulla on myös mahdollista tunnistaa 
pellolla kasvavia rikkakasveja tai vieraskasveja. (ProAgria 2020.)

Ilmakuvauksia voidaan myös hyödyntää yhdessä perinteisempien pellon kasvukuntoa sel-
vittävien tutkimusten kanssa. Ilmakuvauksen avulla on esimerkiksi mahdollista havaita 
huonon kasvun alueita pellolla ja kohdistaa niihin tarkempaa näytteenottoa ja tutkimuksia. 
Esimerkiksi huonon kasvun alueelta otettu maanäyte voi kertoa peltomaan ravinnepuutok-
sista ja auttaa kohdentamaan esimerkiksi lisälannoitusta ainoastaan sitä tarvitseville alueille. 
Myös tämän kaltaisen tuotantopanosten kohdentamisen avulla on mahdollista saavuttaa 
sekä taloudellista hyötyä että vähentää viljelyn ympäristövaikutuksia. (Kleemola 2013.)
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Myös pellon vesitaloudesta on mahdollista saada selkeä kuva ilmakuvien avulla. Ilmakuvista 
on nähtävissä pellolla märkyydestä kärsivät alueet ja kuvien avulla on mahdollista kartoittaa 
märkyyden syitä, esimerkiksi tukkeutuneiden tai rikkoontuneiden salaojaputkien sijaintia. 
Käsitys märkyydestä kärsivän alueen laajuudesta helpottaa vesitalouden parantamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden suunnittelua. Drooneja ja ilmakuvausta voidaan hyödyntää myös 
tarkasteltaessa syysviljojen talvituhoja. (Kleemola 2013.)

MULTISPEKTRIKUVAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN 
PELTOVILJELYSSÄ
Kasvit kykenevät heijastamaan, emittoimaan ja absorboimaan energiaa samanaikaisesti. 
Jokaisella kasvilla on myös tyypillinen heijastusspektrinsä. Multispektrikameralla kuvataan 
useita kapeita ja toisistaan erottuvia aallonpituusalueita. Multispektrikuvia yhdistämällä 
voidaan laskea kasvillisuusindeksejä ja eri aallonpituuksien avulla voidaan tarkastella erilaisia 
muuttujia. Esimerkiksi vihreän valon alueella (520–600 nm) voidaan tutkia kasvillisuuden 
terveyttä tai havainnoida sen stressitilaa. (Kotala 2019.)

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) on kasvillisuusindeksi, jonka avulla voi-
daan mitata ja tarkastella muun muassa kasvien elinvoimaisuutta tai määrää tietyllä alueella. 
NDVI kuvaa kasvin lehtivihreän määrää ja kuntoa, ja se lasketaan lähi-infrapunan (Near 
Infra Red, NIR) ja punaisen valon suhteen avulla. NDVI-kasvilllisuusindeksin arvot ovat 
välillä -1–1. Tutkimusten mukaan indeksin arvo laskee, mikäli kasvusto kärsii kuivuuden, 
tautien tai tuhohyönteisten aiheuttamasta stressistä. Stressi aiheuttaa punaisen valon hei-
jastuksen voimakkuuden kasvua ja vastaavasti lähi-infrapunan heijastuksen vähenemistä. 
Kasvillisuusindeksejä on NDVI:n lisäksi muitakin, ja niiden avulla voidaan tarkastella 
kasvillisuuden eri muuttujia. (Kotala 2019, 23–24).

KOHTEEN KUVAILU JA DROONIEN KÄYTTÖ KOHTEESSA
Juvalla sijaitseva Saunapelto oli toinen EFSOA-hankkeen pilot-pelloista. Pellon pinta-ala on 
11,76 hehtaaria, ja sillä kasvoi kasvukaudella 2021 syysrypsiä. Osa peltoalasta jouduttiin 
kasvuston huonon talvehtimisen vuoksi kylvämään uudestaan toukokuussa 2021. Uudelleen 
kylvetylle alalle kylvettiin herne-vehnäsekoitusta. Pelto on jo pitkään ollut luomutuotan-
nossa. Kuvausalue on esitetty kuvassa yksi. Pellon alaosa jätettiin varsinaisissa kuvauksissa 
kuvaamatta, sillä kyseisellä lohkolla viljelykasvina on nurmi. Kyseinen alue näkyy kuvassa 
tummanvihreänä.
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Kuva 1. Pilot-pelto ja kuvausalue ilmakuvassa.

Pellolla tehtiin droonilennätys ja multispektrikuvaukset kahdesti vuoden 2021 kasvukauden 
aikana. Kahdesti tehtävien kuvausten tarkoitus oli tarkastella multispektriaineiston avulla 
kasvun etenemistä pilot-pellolla. Kuvaukset suoritti BVDrone Oy 3.6. ja 30.6.2021. Ku-
vauksissa oli käytössä kiinteäsiipinen SenseFly eBee X -drooni (kuva 2), joka sopii erityisen 
hyvin suurten alojen kuvaukseen vähäisen energiatarpeensa ansiosta. Kuvauskorkeus oli noin 
117 metriä maanpinnasta. Koska pelto sijaitsee rinteessä, kuvauskorkeuden määrityksessä 
hyödynnettiin korkeusdataa kuvauskorkeuden pitämiseksi vakiona. (Stjernberg 2021.)
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Kuva 2. Kiinteäsiipinen drooni SenseFly eBee X. (Kuva: Tuija Ranta-Korhonen)

Kuvaukset suoritettiin Micasense MX -multispektrikameralla ja kuvausdatasta laskettiin 
fotogrammetrinen ortomosaiikki-indeksikartta, josta puolestaan muodostettiin NDVI-kas-
villisuusindeksikartta. Valitussa lennätyskorkeudessa kameran resoluutio on 8,0 mm, ja se 
taltioi viisi eri taajuuskaistaa. Taajuuskaistat ovat Red, Green, Blue, Near Infrafed (NIR) ja 
Red Edge. NDVI:n laskennassa käytetään näistä Red- ja NIR-taajuuskaistoja, sillä kasvil-
lisuusindeksi lasketaan kaavasta NDVI= (NIR – RED) / (NIR + RED). (Stjernberg 2021.)
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KUVAUSTEN TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA

Kuvassa 3 on esitetty kahden eri kuvauskerran datan perusteella laskettu NDVI-kasvilli-
suusindeksi indeksikartan avulla.

Kuva 3. Multispektrikuvausten 3.6. ja 30.6.2021 perusteella lasketut NDVI-
indeksikartat. (Kuva: BVDrone Oy)

Vasemmalla olevasta 3.6.2021 tehdyn kuvauksen perusteella muodostetusta indeksikar-
tasta voidaan havaita pellon yläosassa punaisena näkyvä alue, joka oli jouduttu kylvämään 
uudelleen syysrypsikasvuston huonon talvehtimisen vuoksi. Toisessa, 30.6.2021 tehdyn 
kuvauksen perusteella muodostetussa kartassa kyseinen alue näkyy vihreänä voimakkaan 
kasvun vuoksi.

Kun kasvillisuusindeksin laskennassa eri kuvauskertojen datan pohjalta käytetään samaa 
skaalaa, ovat indeksikartat huomattavan eri näköisiä (kuva 4). Kuitenkin näistäkin kartoista 
on nähtävillä uudelleen kylvetty alue. Ensimmäisessä indeksikartassa kasvusto näyttää melko 
huonovointiselta, mutta tämä on seurausta 3.6.2021 käynnissä olleesta rypsin kukinnasta. 
Keltainen kukinta vääristää kuvien spektriä ja vaikuttaa siten tulosten tulkintaan.
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Kuva 4. Kasvillisuusindeksikartat 3.6. ja 30.6.2021 tehtyjen kuvausten perusteella 
käytettäessä indeksin laskennassa samaa skaalaa. (Kuva: BVDrone Oy)

Kuvausdatan käsittelyä varten hankittiin ulkopuolista asiantuntemusta Luonnonvarakes-
kukselta. Kun erillisten kuvauskertojen aineisto yhdistetään ja sen perusteella lasketaan 
suhteellinen ero NDVI-kasvillisuusindeksien välillä, saadaan laskennan tuloksena kuvassa 
5 näkyvä indeksikartta.

Kuva 5. Pilot-pellon indeksikartta suhteellisen NDVI-kasvillisuusindeksin 
laskennan perusteella. (Kuva: Kaivosoja 2021)
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Kuvasta voidaan havaita, että kasvu on ollut selvästi intensiivisintä alueella, johon on 
kylvetty huonosti talvehtineen syysrypsikasvuston tilalle herne-vehnäseosta. Pellon muilla 
osilla biomassan määrän suhteellinen kasvu on melko voimakasta. Tässä on huomioitava 
kuitenkin se, että ensimmäisellä kuvauskerralla rypsi oli kukassa eli kasvusto oli keltaista. 
Toisella kuvauskerralla kukinta on ohi ja kasvusto on vihreää. Kukinta siis vääristää tuloksia, 
ja siitä johtuen biomassan suhteellinen lisäys näkyy indeksikartassa liian voimakkaana.

YHTEENVETO
Droonien ja kameroiden avulla suoritettava monitorointi tarjoaa uudenlaisia työkaluja 
maataloudelle. Kuvausten avulla suurienkin alojen viljelykasvuston tila ja kasvukunto on 
mahdollista tarkastaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Droonien avulla tehtävän kuvauk-
sen ja kuvien analysoinnin perusteella on mahdollista sijoittaa kalliita tuotantopanoksia juuri 
niihin kohtiin, jossa ne tuovat parhaan hyödyn. Tästä hyötyy myös ympäristö. Kuvausten 
tueksi tarvitaan kuitenkin huomattava määrä pohjatietoa esimerkiksi pellon maaperästä ja 
viljeltävästä kasvista. Parhaimmillaan kuvaukset ja perinteisempi kasvukunnon monitorointi 
täydentävät toisiaan.
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PROAGRIAN NIR-ANALYYSI 
MAAPERÄN KASVUKUNNON 
ARVIOIMISESSA

Leena Pekurinen

Maaperän kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet muodostavat monimutkaisen 
kokonaisuuden. Orgaanisen aineksen merkitys vesi- ja ravinnetalouden ja hiilensidonnan 
kannalta on suuri. Orgaaninen aines sitoo ravinteita – erityisesti typpeä – ja suojaa niitä 
huuhtoutumiselta. Orgaanista ainesta sisältävän maaperän eliöstö parantaa maan muru-
rakennetta ja muokattavuutta.

ProAgrian NIR-analyysin avulla voidaan arvioida pellon kemiallista, fysikaalista ja biolo-
gista kasvukuntoa. Analyysi antaa tietoa myös kationien suhteista, maan kyvystä pidättää 
vettä sekä orgaanisen aineksen määrästä ja laadusta. Perinteiseen perusviljavuustutkimuk-
seen verrattuna NIR-analyysi kertoo lisäksi, missä muodossa orgaaninen aines on ja miten 
sen häviäminen voidaan estää maaperästä. NIR-analyysi on uudenlainen analyysipaketti, 
jonka uuttomenetelmä poikkeaa perusviljavuustutkimuksesta. Erilaisen uuttomenetelmän 
vuoksi sillä ei kuitenkaan voi korvata perusviljavuustutkimusta, ja esimerkiksi lannoitus-
suunnitteluohjelmien käyttöä varten tarvitaan vielä perusviljavuustutkimus. (Eurofins 
Viljavuuspalvelu Oy 2021.)

EFSOA-hankkeessa teetettiin kummallekin tutkittavalle peltolohkolle NIR-analyysit ke-
väällä 2021 ja 2022. Peltolohkot jaettiin sopiviin osiin ja niistä otettiin koontinäytteet. 
Koontinäytteet muodostuivat seitsemästä osanäytteestä, ja ne numeroitiin numeroilla 1–5. 
Kartoissa (kuvat 1 ja 2) on esitetty osanäytteiden ottopaikat. Yksi koontinäyte edustaa 
enintään viiden hehtaarin pinta-alaa.
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Kuvat 1 ja 2. Saunapellon (vas.) ja Kekkosen (oik.) peltolohkoilta otettiin punaisella 
rastilla merkityistä kohdista osanäytteet ProAgrian NIR-analyysiä varten. (Kartat: 
Google Maps)

Näytteet toimitettiin Eurofins Viljavuuspalveluun NIR-analyysiä varten. Analyysiraportissa 
on esitetty maaperän fysikaaliset, kemialliset ja biologiset arvot ja tavoitearvot numeerisesti. 
Lisäksi on annettu lannoitesuositukset.

MAAPERÄN RAVINNETASAPAINOT
NIR-analyysi sisältää lannoitussuositukset maaperän tarvitsemille ravinteille. Lannoitus-
suosituksilla tavoitellaan optimaalista sadon määrää ja laatua. Tehtyjen NIR-analyysien 
mukaan ravinnevarannot ovat sekä Kekkosella että Saunapellolla melko hyvällä tasolla, 
mutta ravinteet eivät aina ole kasvien käytettävissä. NIR-analyyseissä on annettu lannoitus-
suositukset typelle, fosforille, kaliumille, kalsiumille ja kalkille. Verrattaessa vuosien 2021 
ja 2022 NIR-analyysejä ravinteiden määrät ja lannoitussuositukset vaihtelevat joidenkin 
ravinteiden kohdalla huomattavasti. NIR-analyysiraportissa on ilmoitettu kullekin analysoi-
tavalle ominaisuudelle tavoitearvot, jotka nekin poikkeavat eri vuosina. Ravinnesuositukset 
perustuvat myös viljeltävään kasviin, ja eri kasvilajeilla on omat lannoitussuosituksensa.

Vuonna 2020 tehdyssä perusviljavuustutkimuksessa Saunapelto oli jaettu kahteen osaan. 
Kalkitussuosituksena toisessa näytteessä oli 1,1 kg/ha biotiittia, joka on hidasliukoinen 
kaliumia (5 %) sisältävä jauhemainen maanparannusaine. Se nostaa pH:ta 0,2–0,4 yksikköä 
ja soveltuu luomutuotantoon. NIR-analyysin kalkitussuositukset lohkon ylä- ja keskiosissa 
vaihtelivat 1 565–3 175 kg/ha. Peltolohkon alaosassa kalkitusta tarvitaan analyysin mukaan 
6 010 kg/ha (2021) ja 5 175 kg/ha (2022). Kalkitustarve oli kasvanut peltolohkon ylä- ja 
keskiosissa, mutta vähentynyt peltolohkon alaosassa vuosien 2021 ja 2022 välillä. Kekkoselle 
ei viljavuustutkimuksessa ollut annettu kalkitussuosituksia. NIR-analyysin kalkitussuositus 
peltolohkon yläosaan oli 5 175 kg/ha (2021) ja 3 995 kg/ha (2022) sekä alaosaan 2 105 kg/
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ha (2021) ja 1 695 kg/ha (2022). NIR-analyysin kalkitussuositukset poikkeavat huomat-
tavasti perinteisen viljavuusanalyysin suosituksista. NIR-analyysin kalkitustarve perustuu 
optimaaliseen pH-arvoon 6,7. Kalkitus suositeltiin annettavaksi pienempinä annoksina niin, 
että syksyllä kalkkia annettaisi enintään viisi tonnia hehtaaria kohti ja keväällä enintään 
kolme tonnia hehtaaria kohti.

MAAPERÄN BIOLOGINEN KASVUKUNTO
Maan biologisilla ominaisuuksilla on vaikutuksia muun muassa ravinteiden käyttökelpoisuu-
teen, orgaanisen aineksen muodostumiseen, maan rakenteeseen ja tautien vastustuskykyyn. 
Koska kemiallisten lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä rajoitetaan tulevaisuudes-
sa, maan biologisen kasvukunnon huomioiminen tulee entistä tärkeämmäksi. Parantamalla 
biologista kasvukuntoa voidaan saada suurempia ja laadultaan parempia satoja. NIR-analyysi 
tuottaa tietoa mikrobien biomassasta ja aktiivisuudesta sekä sienten ja bakteerien suhteesta. 
Mikrobien biomassalla tarkoitetaan mikrobien kokonaismassaa mukaan lukien aktiiviset 
ja horrostavat mikrobit. Mikrobiaktiivisuus määritetään NIR-analyysissä saatujen koko-
naistyppivarannon, C/N-suhteen ja orgaanisen aineksen avulla. Mikrobiaktiivisuuden arvo 
riippuu maalajista, ja se voi vaihdella paljonkin. Sienten ja bakteerien suhde puolestaan 
vaikuttaa tautien sietokykyyn, ja se on orgaanisen aineen laadun kannalta tärkeä. Bakteereita 
tulisi olla enemmän kuin sieniä. (Eurofins Viljavuuspalvelu Oy 2020b.) Taulukossa 1 on 
NIR-analyysien mukaiset Saunapellon ja Kekkosen biologiset arvot.

Taulukko 1. NIR-analyysien mukaiset mikrobien biomassa, mikrobiaktiivisuus 
sekä sienten ja bakteerien suhde Saunapellon ja Kekkosen peltolohkoilla keväällä 
2021 ja 2022.

Mikrobien bio
massa, mg C/kg

Mikrobiaktiivi
suus, mg N/kg

Sieni/bakteeri
suhde

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Saunapelto yläosa 618 458 66 57 1,1 1,1

Saunapelto keskiosa 683 528 63 61 1,4 0,8

Saunapelto alaosa 242 298 20 21 0,7 1,5

Kekkonen yläosa 281 367 70 61 1,5 1,3

Kekkonen alaosa 568 1 088 83 81 1,4 1,1

NIR-analyysin mikrobien biomassan tavoitearvot riippuvat orgaanisen aineksen määrästä, 
ja tavoitearvot vaihtelevat eri näytteille. Saunapellolla tavoitearvot vaihtelivat 215–870 mg 
C/kg ja Kekkosella 260–945 mg C/kg. Mikrobien muodostama biomassa kummallakin 
peltolohkolla on tavoitearvojen sisällä lukuun ottamatta Kekkosen alaosaa, jossa biomas-
san määrä ylitti tavoitearvon keväällä 2022. Verrattuna kevääseen 2021 Kekkosen alaosan 
mikrobien biomassa näytteessä oli lähes kaksinkertainen.
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NIR-analyysin mikrobiaktiivisuuden tavoitearvo on 60–80 mg N/kg. Kummallakin tar-
kastelun kohteena olleella peltolohkolla saadut arvot olivat tavoitearvojen sisällä lukuun 
ottamatta Saunapellon alaosaa, jossa mikrobien aktiivisuus oli huomattavan alhaista. Sienten 
ja bakteerien suhteen tavoitearvo on 0,6–0,9, joka ylittyi suurimmassa osassa näytteitä.

MAAPERÄN RAKENNE JA MAALAJIT
NIR-analyysi muodostaa maaperän rakennekolmion, joka perustuu kalsiumin, kaliumin 
ja magnesiumin kationinvaihtokapasiteetteihin. Todellinen maaperärakenne riippuu myös 
sääolosuhteista, maaperän kosteudesta ja pellolla käytettyjen koneiden painosta. (Eurofins 
Viljavuuspalvelu Oy 2020a.) NIR-analyysin mukaan Saunapellon ylä- ja keskiosassa maa-
perän rakenne on hyvä tai optimaalinen. Peltolohkon alaosassa rakenne oli vuoden 2021 
analyysissä huono, mutta vuoden 2022 analyysissä se oli hyvä. Maaperän mururakenne on 
koko peltolohkolla hyvä, mutta pellon alaosassa on kuorettumisriskiä. Kuorettumisriskiä ja 
maan tiivistymistä voidaan vähentää lisäämällä orgaanista ainesta. Kekkosen peltolohkon 
maaperän rakenne oli NIR-analyysin mukaan keväällä 2022 tyydyttävä kummallakin 
pellon osalla, eikä tulos ollut muuttunut edellisestä vuodesta. Kekkosen peltolohkolla ei 
analyysin mukaan ole kuorettumisriskiä. Sopivalla kasvivalinnalla ja orgaanisen aineksen 
lisäämisellä maaperän mururakenne pysyy hyvänä ja kuorettumisriski pysyy alhaisena.

Eri maalajit muodostuvat erikokoisista hiukkasista, ja niiden suhteellisilla osuuksilla on 
merkitystä muun muassa maan liettymisriskin arvioinnissa. Liettyessään maaperä kuorettuu 
ja muuttaa maaperän rakennetta, kun pienemmät hiukkaset tiivistyvät suurempien rakeiden 
väliin. Noin 10–20 prosentin savipitoisuus nostaa kuorettumisen riskiä. NIR-analyysirapor-
tissa on ilmoitettu kunkin näytteen sisältämät maalajit. Taulukossa 2 on esitetty NIR-ana-
lyysin maalajit peltolohkojen eri osista otetuissa koontinäytteissä vuosina 2021 ja 2022.

Taulukko 2. Saunapellon ja Kekkosen maalajien prosenttiosuudet NIR-analyysin 
mukaan. Näytteet on otettu toukokuussa 2021 ja 2022. Saunapelto jaettiin 
kolmeen osaan ja Kekkonen kahteen osaan.

Saunapelto yläosa Saunapelto keskiosa Saunapelto alaosa

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Savi 3 3 2 4 14 16

Hiesu 10 12 10 12 17 20

Hieta+hiekka 81 79 83 78 64 59

Kekkonen yläosa Kekkonen alaosa

2021 2022 2021 2022

Savi 5 6 2 2

Hiesu 9 11 10 11

Hieta+hiekka 79 76 83 81
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Kekkosen peltolohko sekä Saunapellon ylä- ja keskiosat ovat enimmäkseen (noin 80 %) hieta- 
ja hiekkapitoisia. Hiesua on noin 10 prosenttia ja savea 2–6 prosenttia. Saunapellon alaosassa 
savi- ja hiesupitoisuudet ovat kuitenkin muita peltolohkojen alueita suuremmat. Siellä maa on 
tiivistynyttä ja kuorettumisen riski on suurentunut. Hiesumailla veden läpäisykyky on huono, 
mutta toisaalta savipitoisen maan halkeilu parantaa veden läpäisyä. Orgaanisen aineksen ja 
karbonaattien osuudet eivät näy prosenttiosuuksissa, minkä vuoksi osuuksien summa ei ole 
sata prosenttia. Analyysiraportissa on maalajien suhteita havainnollistettu myös maalajikol-
mion avulla. Vuonna 2020 tehdyn perusviljavuustutkimuksen mukaan Saunapellon maalaji 
on multava hienohieta ja Kekkosen maalaji runsasmultaista hietamoreenia.

ORGAANISEN AINEKSEN TASAPAINO
Kuvassa 3 on esitetty Saunapellon orgaanisen aineksen määrät peltolohkon eri osissa touko-
kuussa 2021 ja 2022. Kekkosen vastaavat orgaanisen aineksen määrät on esitetty kuvassa 4. 
Tummemmalla sinisellä värillä on esitetty tehollisen orgaanisen aineen kokonaismäärä ennen 
sadonkorjuuta ja vaaleammalla sinisellä värillä sadonkorjuun jälkeen. Orgaanisen aineen varas-
tot vuoden jälkeen – kun orgaanista ainesta ei ole lisätty – on esitetty tummemmalla oranssilla. 
Vaaleammalla oranssilla pohjalla oleva luku kertoo määrän, joka esimerkiksi karjanlantaa, 
viherlantaa ja/tai kompostia tulisi lisätä pellolle orgaanisen aineen pysyttämiseksi ennallaan.

Kuva 3. Orgaanisen aineksen taseet Saunapellolla toukokuussa 2021 
(ylärivi) ja toukokuussa 2022 (alarivi). Vasemmanpuoleinen kuvio on pellon 
alaosasta (koontinäyte 3), keskimmäinen pellon keskiosasta (koontinäyte 2) ja 
oikeanpuoleinen kuvio pellon yläosasta (koontinäyte 1).

Kuva 4. Orgaanisen aineksen taseet Kekkosella toukokuussa 2021 (ylärivi) ja 
toukokuussa 2022 (alarivi). Vasemmanpuoleinen kuvio on pellon alaosasta 
(koontinäyte 5) ja oikeanpuoleinen kuvio pellon yläosasta (koontinäyte 4).

Saunapellon alaosassa orgaaninen aines on melko vakaata. Ylä- ja keskiosien orgaaniseen 
ainekseen on sitoutunut enemmän typpeä ja rikkiä. NIR-analyysien perusteella Sauna-
pellolle tulisi lisätä orgaanista ainesta 2 500–3 000 kg/ha orgaanisen aineksen tasapainon 
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säilyttämiseksi. Kekkosella pellon alaosassa orgaaniseen ainekseen on sitoutunut enemmän 
typpeä ja rikkiä. Jotta orgaanisen aineksen määrä pysyisi samana, tulisi pellon yläosaan 
lisätä orgaanista ainesta 1 295 kg/ha ja alaosaan 1 005 kg/ha vuodessa.

Hiilen ja orgaanisen aineksen suhteen tavoitearvo on NIR-analyysissä 0,45–0,55. Kum-
mallakin peltolohkolla suhde on pysytellyt optimaalisella tasolla vaihdellen 0,48:n ja 0,58:n 
välillä. Kasvit saavat dynaamisesta orgaanisesta aineksesta ravinteita, ja toisaalta vakaa 
orgaaninen aines edistää maan muokkautuvuutta. Lisättävän orgaanisen aineksen tarve 
oli keväällä 2022 hieman pienempi kaikissa peltojen osissa lukuun ottamatta Saunapellon 
keskiosaa ja Kekkosen yläosaa. Erot ovat kuitenkin marginaalisia, ja voidaankin sanoa, että 
orgaanisen aineksen määrä on pysynyt likimain ennallaan.

KASTELUTARPEEN ENNAKOINTI JA KASTELUN MÄÄRÄ
Oikein ajoitettu ja määrältään sopiva kastelu edistää runsasta satoa. Liikakastelulla ravinteet 
huuhtoutuvat ja lannoituksen vaikutus siirtyy syvemmälle maahan juurialueen ulkopuolelle. 
Seurauksena sadon määrä ja laatu voivat heikentyä. NIR-analyysin tuottaman vedenpidä-
tyskäyrän eli pF-käyrän avulla voidaan laskea kastelutarvetta. pF-käyrän määrittämiseen 
käytetään maaperän fysikaalisia ominaisuuksia. Jos maaveden määrä laskee lakastumis- eli 
nuutumispisteen alapuolelle, kasvin toipuminen on epätodennäköistä. Kastelun aloituspiste 
ilmaisee suositeltavan kastelun aloituskosteuden ja kenttäkapasiteetti sen määrän vettä, 
jonka maa voi enimmillään pidättää kasvien käyttöön. Kuvassa 5 on esitetty NIR-analyysin 
tuottama vedenpidätyskäyrä Saunapellon yläosasta.

Kuva 5. Vedenpidätyskäyrä Saunapellon yläosasta. Kasveille käyttökelpoisen 
veden määrä näytekerroksessa on 50 mm. Kastelu kannattaa aloittaa, kun 
kosteuspitoisuus on 16,5 prosenttia.
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Taulukossa 3 on esitetty NIR-analyysien mukaiset kasveille käyttökelpoisen veden määrät 
näytekerroksessa, maaperän kosteuspitoisuus ja kastelutarve.

Taulukko 3. Vedenpidätyskyky Saunapellon ja Kekkosen eri osissa.

Peltolohkon osa

Kasveille käyttö
kelpoisen veden 

määrä näyte
kerroksessa

Kosteus
pitoisuus Kastelutarve

Saunapelto yläosa 50 mm 16,5 % 37 mm

Saunapelto keskiosa 51 mm 14,6 % 38 mm

Saunapelto alaosa 46 mm 22,0 % 32 mm

Kekkonen yläosa 49 mm 18,2 % 35 mm

Kekkonen alaosa 51 mm 15,2 % 38 mm

Kunkin hetken kastelutarpeen voi laskea vedenpidätyskäyrän ja mittalaitteella mitatun 
maaperän kosteuspitoisuuden avulla. Kastelun määrä on suurempi, jos juuristo yltää sy-
vemmälle kuin 250 mm.

YHTEENVETO
Maaperän kasvukuntoon vaikuttavat maaperän kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät. 
Lisäksi kasvukuntoon vaikuttavat viljelytoimet sekä sää- ja ilmasto-olosuhteet. Ilmaston läm-
penemisen seurauksena säiden ääri-ilmiöt yleistyvät, mikä tuo uusia haasteita myös viljelyyn.

Maaperän kemiallisia ja fysikaalisia tekijöitä seurataan ahkerasti ja viljelytoimia suunnitel-
laan pitkälti niiden perusteella. Sen sijaan biologiset kasvukuntotekijät ovat vielä melko uusi 
seurattava ominaisuus. Vielä eivät viljelijät yleisesti seuraa maaperän mikrobien määrää tai 
niiden aktiivisuutta, vaikka niillä on merkittävä rooli maan kasvukunnon parantamisessa.

ProAgrian NIR-analyysi on kehitetty keskisessä Euroopassa sikäläisten viljelijöiden tarpei-
den pohjalta. Siinä huomioidaan maaperän kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominai-
suudet. Perinteiseen viljavuusanalyysiin verrattuna NIR-analyysi tarjoaa paljon enemmän 
tietoa maaperän kasvukunnosta. Tietoja ei kuitenkaan voi sellaisenaan soveltaa Suomen 
olosuhteisiin. NIR-analyysi on verrattain uusi työkalu. Tällä hetkellä se soveltuu lähinnä 
tutkimustarkoituksiin, ja jotta sitä voitaisi tulevaisuudessa käyttää suomalaisten viljelys-
maiden luotettavaan analysointiin, tarvitaan runsaasti vertailevia analyysejä perinteisen 
viljavuusanalyysin kanssa sekä laskentaa, jotta saadut tulokset olisivat vertailukelpoisia. 
NIR-analyysitulosten tulkintakin voi aiheuttaa harmaita hiuksia monelle viljelijälle, joten 
tulosten tulkintaan tarvitaan uudenlaista osaamista ja ymmärrystä maan kasvukunnon 
kokonaisuudesta.
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PELTOMAAN LAATUTESTI  
JA SEN ERI VAIHEET

Merike Kangas

Peltomaan laatutestillä määritellään peltomaan fysikaalisia ja biologisia ominaisuuksia sekä 
arvioidaan maan laatua kokonaisuudessaan. Kokonaisvaltainen analyysi maan laadusta 
saadaan, kun yhdistetään peltomaan laatutesti viljavuusanalyysiin, josta ilmenevät maan 
kemialliset ominaisuudet. Peltomaan laatutestiä voidaan käyttää sellaisilla viljelyspelloilla, 
jotka ovat kivennäismaita. Peltomaan laatutestiin sisältyy kolme eri vaihetta, jotka ovat

1) omien viljelytoimien arviointi
2) pellolla tehtävät tutkimukset
3) täydentävät mittaukset (Myllys ym. 2006).

Peltomaan laatutesti suoritetaan yhdelle peltolohkolle (eli peruslohkolle) kerrallaan. Havain-
not ja mittaukset tulee tehdä vähintään kahdesta eri kohtaa, jotta saadaan kokonaiskäsitys 
lohkon keskimääräisestä laadusta. Suositus on, että testi tehdään sadonkorjuun jälkeen 
ennen maan muokkaustoimenpiteitä ja samalla lohkolla testi uusitaan aikaisintaan viiden 
vuoden välein, sillä mahdolliset tavoitellut muutokset maan laadussa tapahtuvat hitaasti. 
(Myllys ym. 2006.)

PELTOMAAN LAATUTESTIN ENSIMMÄINEN OSA: 
VILJELYTOIMIEN ITSEARVIOINTI
Peltomaan laatutestin omien viljelytoimien arvioinnissa huomioidaan maaperän rakenne, 
lajirikkaus ja vedensitomiskyky. Testin tarkoitus on auttaa viljelijää seuraamaan peltoonsa 
vaikuttavia ympäristötekijöitä, joilla on vaikutusta myös maan kasvukuntoon. Kun maape-
rän ja ympäristön havainnointi on systemaattista, voidaan paremmin vaikuttaa tekijöihin, 
joilla on merkitystä sadon muodostumiselle, sekä edesauttaa maaperän, lajiston ja vesistöjen 
suojelua. (Ruokavirasto s.a.) Omien viljelytoimien arvioinnin tulokset ovat suuntaa antavia, 
minkä vuoksi peltomaan laatutestiin kuuluu myös kaksi muuta osiota, joissa peltoa ja sen 
ominaisuuksia arvioidaan lähemmin paikan päällä pellolla (Myllys ym. 2006).

Peltomaan laatutestin itsearviointi muodostuu neljästä arvioitavasta osasta, joita ovat perus-
parannustoimet, viljelytoimet, maan ominaisuudet sekä kasvusto ja maaperäeliöstö. Kukin 
osa sisältää yksityiskohtaisia toimia ja kohteita, joita arvioidaan asteikolla 5,0–1,0. Tällä 
asteikolla arvot 4,1–5 kuvaavat erittäin hyvää tilannetta, arvot 3–4 tyydyttävää tilannetta, 
arvot 2–2,9 välttävää tilannetta ja arvot 1–1,9 huolestuttavaa tilannetta. Tuloksesta riip-
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puen tulee pellon tilanne säilyttää ennallaan tai sille tulee suorittaa parannustoimenpiteitä 
kiireellisyyden ja merkittävyyden mukaan. Peltomaan laatutestin neljän arvioitavan osan 
toimet eriteltynä kuvassa 1.

Kuva 1. Peltomaan laatutestin itsearvioinnin osa-alueet sekä arvioitavat toimet ja 
arviointikohteet. (Kuva mukaillen tietoja Ruokavirasto s.a.)

PELTOMAAN LAATUTESTIN TOINEN OSA: 
KUOPPAHAVAINNOT

Peltomaan laatutestin tärkeimmäksi osaksi voidaan nimittää toista osaa eli pellolla tehtäviä 
tutkimuksia, kuoppahavaintoja. Kuoppahavaintoja varten maahan kaivetaan noin 40 cm 
syvä kuoppa, josta tehdään omin aistinvaraisin havainnoin huomioita muun muassa maan 
rakenteesta, muruista, lohkeavuudesta, lierokäytävistä, juurikanavista ja kasvustotähteiden 
hajoamisesta. Omin silmin ja sormin tehdyt havainnot pisteytetään valmiiseen taulukkoon. 
(Myllys ym. 2006.)
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PELTOMAAN LAATUTESTIN KOLMAS OSA: 
TÄYDENTÄVÄT MITTAUKSET

Täydentävät mittaukset voivat sisältää mittauksia pinta- ja pohjamaan vedenjohtavuudesta, 
lierojen määrästä ja maahengityksen voimakkuudesta. Täydentäviä mittauksia voi tehdä 
oman harkinnan mukaan eli mittauksia voi jättää tekemättä tai niistä voi tehdä vain osan. 
Jos on kuitenkin epäilys, että maan rakenteessa tai biologisissa toiminnoissa on häiriöitä, 
olisi suositeltavaa tehdä mittaukset kokonaisuudessaan. (Myllys ym. 2006.)

Lierojen määrää laskettaessa hyödynnetään testissä sinappivettä. Sinappivettä kaadetaan kah-
teen eri otteeseen tutkimusalueen rajaavaan kehikkoon, jonka pinta-ala on 0,25 m2. Kuvissa 
2–4 on nähtävissä sinappitestin näytteenottoympäristöjen erilaatuisuus eri peltolohkoilla 
EFSOA-hankkeessa. Kuvissa 2 ja 3 näytteenottoympäristössä kasvusto on tiheää eikä maa-
perä ole paljoa näkyvillä. Kuvassa 4 kasvustoa on vähän ja maaperä on näkyvillä enemmän.

Kuva 2. (vasen yläkulma) Sinappitestikehikko peltolohko Kekkosella. (Kuva: 
Merike Kangas)

Kuva 3. (oikea yläkulma) Sinappitestikehikko peltolohko Kekkosella. (Kuva: Merike 
Kangas)

Kuva 4. (vasen alakulma) Sinappitestikehikko peltolohko Saunapellolla. (Kuva: 
Merike Kangas)
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Kehikkoon maan pinnalle nousevien lierojen laji määritetään ja lukumäärät lasketaan (MTT 
& ProAgria s.a.). Kuvassa 5 on nähtävillä maan pinnalle nousseita kastelieroja.

Kuva 5. Kastelieroja maan pinnalla Saunapellolla. (Kuva: Merike Kangas)

Pintamaan vedenjohtavuutta arvioidaan ämpärin avulla, josta on poistettu pohja. Ämpäri 
tulee asettaa tiukasti maahan siten, ettei vesi valu reunoilta ulkopuolelle. Ämpäriin kiinni-
tetään mitta, jotta saadaan laskettua veden imeytyminen maaperään, kun havainnoidaan 
myös aikaa, jossa vesi hupenee. (MTT & ProAgria s.a.)

Maahengitystä arvioitaessa mitataan maaperän hiilidioksidipitoisuutta ja lämpötilaa. Hiili-
dioksidipitoisuuden mittaamiseen käytetään apuna kannellisia kammioita, joiden alle hiili-
dioksidi kerääntyy. Pohjamaan vedenjohtavuuden mittaamista varten tulee maaperään kairata 
noin 100 cm syvä reikä ja odottaa, että reikään tulee vettä. Veden korkeus mitataan, kun 
vettä on ehtinyt kertyä reikään työpäivän ajan. Tämän jälkeen vesi pumpataan reiästä pois ja 
veden korkeutta havainnoidaan uudelleen 10–20 minuutin kuluttua. (MTT & ProAgria s.a.)
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PELTOMAAN LAATUTESTI EFSOA-HANKKEESSA

EFSOA-hankkeessa tarkasteltiin kahden eri peltolohkon, Kekkosen ja Saunapellon, laatua 
vuosien 2020–2022 aikana. Kummallekin peltolohkolle tehtiin itsearviointi sekä kuoppa-
havainnot ruokamultakerroksesta. Täydentävinä mittauksina tehtiin lierokoe ja määritettiin 
pintamaan vedenjohtavuus. Viljelijä on teettänyt peltolohkojen perusviljavuusanalyysin 
vuonna 2020. Kuvassa 6 hanketyöntekijä valmistelemassa näytteenottopaikkaa Kekkosen 
peltolohkolla.

Kuva 6. Hanketyöntekijä valmistelemassa peltomaan laatutestin näytteenotto-
paikkaa peltolohko Kekkosella. (Kuva: Merike Kangas)
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PERUSVILJAVUUSANALYYSIN TULOKSET

Viljelijä oli teettänyt perusviljavuusanalyysin kummallekin peltolohkolle 22.4.2020. Vil-
javuusanalyysiä varten otetut maaperänäytteet on analysoitu Eurofins Viljavuuspalvelu 
Oy:ssä. Eurofins Viljavuuspalvelusta saadut tulokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Perusviljavuusanalyysin tulokset peltolohkoilta Kekkonen ja 
Saunapelto.

Peltolohko Kekkonen Saunapelto

Näyte nro 88 89 86 87

Maalaji Hietamoreeni 
(HtMr)

Hietamoreeni 
(HtMr)

Hietamoreeni 
(HtMr)

Hienohieta 
(HHt)

Multavuus Runsasmultai-
nen (rm)

Runsas-
multainen
(rm)

Runsas-
multainen
(rm)

Multava (m)

Johtoluku 0,6 0,5 0,6 0,6

pH Tyydyttävä 
(6,1)

Tyydyttävä 
(6,0)

Tyydyttävä 
(6,0)

Tyydyttävä 
(6,2)

Ca (Kalsium) Välttävä 
(1 200)

Huononlainen 
(710)

Välttävä 
(1 000)

Välttävä 
(1 200)

P (Fosfori) Tyydyttävä (14) Välttävä (4,1) Välttävä (7,4) Välttävä (6,1)

K (Kalium) Välttävä (100) Tyydyttävä (120) Välttävä (90) Välttävä (85)

Mg  
(Magnesium) Välttävä (92) Välttävä (86) Välttävä (110) Tyydyttävä (170)

S (Rikki) Välttävä (9,9) Huononlainen 
(5,3) Välttävä (8,5) Välttävä (6,3)

Viljavuus- 
näytekoh-
tainen kalki-
tussuositus 
(tonnia/ha)

Ei suosituksia Ei suosituksia Ei suosituksia Biotiitti 1,1 

Perusviljavuusanalyysin mukaan kaikkien näytteiden osalta maaperän pH on hieman al-
hainen, 6,0–6,2. pH:n tulisi olla noin 6,5, jotta kivennäismaalta voitaisiin odottaa runsasta 
satoa. Maaperän johtoluku on kaikissa näytteissä hyvä, sillä se on peltomaalle tyypillisesti 
alle 2,5. Ravinteiden osalta näytteiden määritykset vaihtelevat huononlaisesta tyydyttävään. 
Kalkitussuositus 1,1 tonnia biotiittia hehtaaria kohti annettiin vain näytteelle 87.
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ITSEARVIOINNIN TULOKSET

Viljelijä on tehnyt molemmille peltolohkoille itsearvioinnit 10.5.2021. Itsearvioinnin osa-
tulokset on esitetty kuvissa 7 ja 8. Kokonaistulos peltolohkolle Kekkonen on 4.2 pistettä 
ja Saunapellolle 4.3 pistettä.

Kuva 7. Itsearviointi peltolohko Kekkonen, osatulosten erittely. (Kuva: Merike 
Kangas)

Kuva 8. Itsearviointi peltolohko Saunapelto, osatulosten erittely. (Kuva: Merike 
Kangas)

Peltolohkojen itsearvioinnin tulosten perusteella kummallakin peltolohkolla voitaisiin saada 
hyötyjä tehostamalla perusparannustoimenpiteitä. Erityisesti peltolohkojen ojitukseen tulisi 
kiinnittää huomiota, eli ojitukset tulisi tarkistaa vuosittain ja tehdä tarvittavat huoltotyöt. 
Saunapellon kohdalla myös viljelytekniikat saattavat vaatia useampia ajokertoja, minkä 
vuoksi pellolla joudutaan ajamaan myös märällä maalla. Tämä saattaa aiheuttaa maan 
tiivistymistä. Saunapellon ja Kekkosen peltolohkojen kasvusto on myös jokseenkin epäta-
saista, ja siinä saattaa esiintyä kellastumia. Muilta osin itsearvioinnin perusteella tulokset 
ovat hyvällä tasolla ja olisi tärkeää huolehtia, että hyvä tilanne säilytetään.

KUOPPAHAVAINTOJEN JA TÄYDENTÄVIEN 
MITTAUKSIEN TULOKSET
Peltomaan laatutestin kuoppahavainnot sekä täydentävistä mittauksista lierokoe ja pinta-
maan vedenjohtavuus toteutettiin hankkeen aikana kolme kertaa: 11.10.2021, 26.5.2021 ja 
15.6.2022. Peltolohkolla Kekkonen mittaukset on tehty kahdesta kohdasta ja peltolohkolla 
Saunapelto kolmesta kohdasta. Nämä mittaukset yhdistettynä perusviljavuusanalyysistä 
saatuihin maaperän perustietoihin muodostavat kokonaiskuvan peltolohkojen maaperän 
biologisista, fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista (kuvat 9–14). Kuvien piirtämisessä 
on hyödynnetty ProAgrian kehittämää peltomaan laatutestin havainnot ja tulokset -Excel 
taulukkoa. Tähän taulukkoon syötetään tiedot kuoppahavainnoista ja viljavuusanalyysien 
tuloksista. Näin saadaan tuloksiin näkyviin yhdellä silmäyksellä maan kemiallisten, fysi-
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kaalisten ja biologisten ominaisuuksien tila. Kuvissa maaperän biologiset ominaisuudet on 
kuvattu vihreällä, fysikaaliset ominaisuudet sinisellä ja kemialliset ominaisuudet punaisella. 
Saadut tulokset ovat peltolohkojen osissa tehtyjen mittausten keskiarvoja. Ympyrän asteikko 
1–10 on nouseva ympyrän keskustasta ulkoreunaa kohti. Mitä lähempänä ympyrän kes-
kustaa ominaisuuden arvo on, sitä huonompi tilanne on siltä osin.

Kuva 9. Peltolohko Kekkosen biologiset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
26.5.2021. (Kuva Merike Kangas)

Kuva 10. Peltolohko Saunapellon biologiset, fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet 26.5.2021. (Kuva Merike Kangas)
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Kuva 11. Peltolohko Kekkosen biologiset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
11.10.2021. (Kuva Merike Kangas)

Kuva 12. Peltolohko Saunapellon biologiset, fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet 11.10.2021. (Kuva Merike Kangas)
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Kuva 13. Peltolohko Kekkosen biologiset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
15.6.2022. (Kuva Merike Kangas)

Kuva 14. Peltolohko Saunapellon biologiset, fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet 15.6.2022. (Kuva Merike Kangas)
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26.5.2021 Kekkosen koko peltolohkolla havaittiin kastelieroja vain yksi kappale (4 kpl/
m2) sinappitestissä pellon alaosassa. Muita lieroja ei tällöin havaittu. 11.10.2021 lieroja 
havaittiin peltolohkolla 8–29 kpl/m2. Kastelieroja havaittiin 4–8 kpl/m2. Pellon yläosassa 
lieroja oli vähemmän kuin alaosassa. 15.6.2022 kastelieroja ei havaittu lainkaan Kekkosen 
peltolohkolla. Sen sijaan muita lieroja havaittiin 0–75 kpl/m2. Havainnointien eroiksi voi-
daan todeta, että kastelierojen määrä on ollut vaihteleva ja muiden lierojen määrä on ollut 
Kekkosella nousujohteinen.

26.5.2021 Saunapellolla havaittiin kastelieroja 16–80 kpl/m2 ja kaikkia lieroja yhteensä 
266–380 kpl/m2. 11.10.2021 kastelieroja havaittiin 4–40 kpl/m2 ja kaikkia lieroja yhteensä 
79–379 kpl/m2. 15.6.2022 kastelieroja havaittiin 12–24 kpl/m2 ja kaikkia lieroja yhteensä 
74–291 kpl/m2. Kastelierojen määrä eri havainnointikertojen ja eri mittauspisteiden vä-
lillä vaihteli. Saunapellolla kaikkien lierojen osuus on ollut hieman laskusuuntainen eri 
havainnointikertojen välillä. Havainnointikerroilla 26.5.2021 ja 11.10.2021 eniten lieroja 
oli peltolohkon keski- ja alaosissa, kun taas havainnointikerralla 15.6.2022 lieroja löytyi 
eniten peltolohkon keski- ja yläosista.

Havainnointikerroilla 26.5.2021 ja 15.6.2022 maaperän rakenne todettiin hyväksi kum-
mallakin peltolohkolla. Pelloilta ei löytynyt tiivistymiä tai iskostumia, ja mururakenne oli 
hyvä. Saunapellolla havaittiin jonkin verran lierokäytäviä maanäytteessä, mutta Kekkoselta 
lierokäytäviä ei havaittu lainkaan. Maaperässä havaittu kasvustotähde oli maatunutta ja 
yleisesti helposti murenevaa. Pintamaan vedenjohtavuus oli Saunapellolla 8,8–10,0 cm/h 
ja Kekkosella 8,1–9,9 cm/h.

Havaintokerralla 15.6.2022 Kekkosen maaperän rakenteen huomioitiin edelleen olevan 
hyvä. Tiivistymiä ei ollut, ja mururakenne oli hyvä. Kekkosella ei havaittu lierokäytäviä täl-
läkään kerralla. Maaperässä havaittu kasvustotähde oli jälleen maatunutta ja yleisesti helposti 
murenevaa. Pintamaan vedenjohtavuus oli Kekkosella 15.6.2022 mitattuna 8,2–9,3 cm/h.

Havaintokerralla 15.6.2022 Saunapellolla maaperän rakenteessa havainnoitiin muutoksia 
heikompaan suuntaan. Peltolohkon alaosassa havainnoitiin tiivistymiä ja alaosassa ja kes-
kivaiheilla todettiin yleisrakenne massiiviseksi. Yleisrakenteessa oli nähtävillä murtumia. 
Pellon alaosassa, keskivaiheilla ja yläosassa maa lohkeili kokkareiksi eikä murtunut hienoksi. 
Peltolohkon keskivaiheilla ja yläosassa todettiin myös, että maan pintarakenne oli osittain 
hävinnyt tai pinta oli liettynyt ja kuorettunut. Maa todettiin multavaksi ja lierokäytäviä 
havaittiin peltolohkon kaikissa osissa. Kasvustotähteet olivat maatuneita ja helposti mu-
renevia. Pintamaan vedenjohtavuus oli Saunapellolla 15.6.2022 mitattuna 7,9–9,7 cm/h.
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YHTEENVETO

EFSOA-hankkeessa mukana olleiden peltojen laadun arviointiin oli valittu kivennäismaille 
soveltuvia menetelmiä. Mittaukset, testit ja analyysit tehtiin tässä hankkeessa kuitenkin 
verrattain lyhyellä aikavälillä. Maaperässä muutokset tapahtuvat hitaasti, joten suurta 
muutosta ei voitu odottaa havaittavaksi toistettujen mittauksien välillä. Tehtyjen mittauk-
sien ja havaintojen perusteella voidaan kuitenkin tehdä päätelmiä senhetkisestä peltomaan 
laadusta. Itsearviointi, viljavuusanalyysi ja laatutesti täydentävine mittauksineen on tehty 
samoille peltolohkoille.

Saunapellolle ja Kekkoselle tehdyt perusviljavuusanalyysi ja peltomaan laatutesti täydentä-
vine mittauksineen osoittavat, että erityisesti maan perusparannustoimenpiteisiin liittyviä 
toimenpiteitä olisi suotavaa tehdä molemmilla peltolohkoilla. Esimerkiksi toimivasta oji-
tuksesta huolehtiminen on yksi pellon toiminnan peruspilareista. Saunapellon ja Kekko-
sen peltolohkojen sadon epätasaisuus ja kellastuminen saattavat myös viitata siihen, ettei 
maaperässä ole tarpeeksi happea. Tällöin kasvuston veden- ja ravinteidenotto voivat kärsiä. 
Toimenpiteitä ehditään yleensä vielä tehdä, jos kellastuminen on vain paikoittaista.

Maaperän pH:n tasapainotus on myös tärkeä toimenpide, sillä maa tuottaa parhaan sadon, 
kun pH on noin 6,5. Myös maaperän pH-arvo vaikuttaa siihen, kuinka kasvit pystyvät 
hyödyntämään ravinteita.

On tärkeää muistaa, että arvioinneissa ja analyyseissa todettuja hyviä kokonaisuuksia edel-
leen huolletaan ja hyvää kasvukuntoa ylläpidetään. Jotta parannustoimenpiteet ja pellon 
kasvukunnon suotuisa kehityskaari voidaan todentaa, tulisi peltolohkoilla jatkaa suunni-
telmallisesti ja säännöllisesti erilaisten analyysien, mittauksien sekä havainnointien tekoa.
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