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sopivuutta taimikasvatuksessa. Opinnäytetyön tilaajana oli Kekkilä. Opin-
näytetyöhön liittyen toteutettiin kasvualustakoe Lepaan kasvihuoneella 
loka – marraskuussa 2018. Tutkimus toteutettiin kahdella eri kastelukäsit-
telytavalla; kuiva- ja märkäkastelulla. Koekasvuseoksia oli yhteensä kuusi, 
joista kahdessa oli 0%, kahdessa 25% ja kahdessa 50 % erästä seoskompo-
nenttia, jonka vaikutuksia kasvuseoksen kasvatusominaisuuksiin tutkittiin. 
Koekasviksi valittiin ahkeraliisa (Impatiens walleriana).  
 
Kasvatuskokeessa tehtiin mittauksia kokeen alussa, puolivälissä ja lopussa. 
Mittauksissa otettiin kasvuseoksista puristeneste, josta mitattiin johtokyky 
ja pH. Ensimmäinen puristeneste otettiin kaikista kasvualustoista, mutta 
kaksi viimeistä otettiin märkäkäsittelypöydistä. Lisäksi kokeen aikana seu-
rattiin juurien kehittymistä niin kasvuseoksien kuin myös kastelukäsittely-
jen välillä. Kokeen aikana kasvavista taimista otettiin runsaasti kuvia ja 
myös juurien kehitys kuvattiin kokeen lopulla. Kokeen lopussa taimista 
punnittiin tuorepainot. 
 
Tuloksissa laskettiin taimien itävyysprosentti, joka oli kaikilla kasvuseok-
silla 93% ja 97% välillä. Kastelukäsittelyjen alun jälkeen osa itäneistä tai-
mista lopetti kasvunsa, minkä takia tutkimuksessa laskettiin myös elinvoi-
maiset taimet. Puristenesteistä otetuissa johtokyvyissä näkyi iso lasku kaik-
kien kasvualustojen kohdalla. Kokeen alussa kasvuseosten johtokyvyt oli-
vat välillä 3-4 dsm-1, mutta kokeen lopussa kaikkien johtokyvyt olivat lähes 
nollatasolla. Toinen puristenesteestä mitattu arvo eli pH oli noussut jokai-
sen kasvuseoksen kohdalla noin pH 6:sta pH 7:ään. Tuorepainoissa kasvu-
seoksien välillä ei ollut merkitseviä eroja. Märkäkäsittelystä saatiin kuten-
kin hieman isompia tuorepainoja kuin kuivakäsittelystä.  Kastelukäsittely-
jen väliset erot näkyivät erityisesti juurien kasvussa. Kuivakäsittelyssä juu-
ret olivat hyvin pieniä, kun taas märkäkäsittelyn juuret kasvoivat kasvatus-
kennoista ulos pöydän pinnalle.  
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ABSTRACT 
 

The aim of the thesis was to study six peat growth mixtures and how they 
work for seedling growing purposes. This thesis was comissioned by Kek-
kilä Oy. In connection to the thesis, a pot trial was carried out at the Lepaa 
greenhouse in October – November 2018. The pot trial was conducted 
with two different irrigation treatments: dry and wet irrigation There were 
six different peat-based growth mixtures in the trial. Two of the growth 
media were pure peat, two mixtures had 25 per cent of a certain mixture 
component and the last two had 50 per cent of the same component. The 
main interest in the pot trial was how the mixture component in the 
growth mixture affects the seedling growing qualities. Impatiens walleri-
ana was the plant that was used in the trial. 
 
Measurements were made in the beginning, in the middle and at the end 
of the trial. Press water was taken from the growth mixtures to measure 
conductivity and pH. The first press water was taken from all growth me-
dia, but last two were taken from the wet tables. The development of the 
roots was also monitored during the experiment. During the trial plenty of 
photos were taken of the seedlings and the roots in both irrigation treat-
ments. At the end of the trial fresh weights were weighed from the seed-
lings. 
 
In the results, the germination percentage of the seedlings was calculated 
for all growth mixtures between 93 % and 97 %. After the start of the irri-
gation treatments, some of the smallest plants stopped their growth, 
which is why the study also included viable seedlings. The conductivity of 
the press water showed a large decrease in all growth media. At the begin-
ning of the experiment, the conductivity of the growth mixtures was bet-
ween 3-4 dsm-1, but at the end of the experiment, all conductivity was 



 

 

almost zero. Another value measured from the press water was pH which 
in the beginning of the trial was around 6 for all growth mixtures and at 
the end had risen to 7.  
There were no significant differences in fresh weight between growth mix-
tures. Wet treatment resulted in slightly larger fresh weights than dry 
treatment. The differences between irrigation treatments were particu-
larly evident in root growth. The roots were very small in the dry treat-
ment, while the roots of the wet treatment grew out of the growing cells 
on the table surface. 

 
As a result of the study it can be said that the mixture component did not 
make a great difference in the water economy of the peat. The biggest dif-
ferences in the study were detected between irrigation treatments. 
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1 JOHDANTO 

Kasvualusta on kasvien viljelyssä tärkeä tekijä ja se vaikuttaa ratkaisevasti 
viljellyn kasvin laatuun, kukintaan sekä satoon. Taimikasvatuksessa on 
olennaista, että käytetty kasvualusta pidättää hyvin vettä, siinä on 
tarpeeksi ravinteita kasvavalle kasville ja kasvualustan pH on sopiva kasvin 
tarpeisiin. Nykypäivänä kasvualustoja on tarjolla useaa erilaista aina perin-
teisestä turpeesta, tropiikista saatavaan ilmavaan kookoskuituun sekä 
synteettisesti ihmisten valmistamaan kivivillaan (Uotila, 2017, s.6-7) Enää 
ei kuitenkaan riitä, että kasvualusta toimii monipuolisesti useiden kasvien 
kasvatuksessa ja että se täyttää kaikki toimivan kasvualustan fysikaaliset, 
kemialliset ja mikrobiologiset vaatimukset. 
 
 Ilmastonmuutoksen myötä on ihmisten huoli maapallon tilasta kasvanut 
ja tämä näkyy myös kasvualustatuotannossa, jossa etsitään koko ajan 
ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä ratkaisuja kasvattamiseen. Tämä 
näkyy esimerkiksi turvetuotannossa. 
Turvetuotannossa yritetään löytää ympäristöystävällisempiä seosmateri-
aaleja, mutta samalla pitää turpeen kasvatusominaisuudet muuttumat-
tomina. 

2 TURVEKASVUALUSTAN OMINAISUUDET 

’Tutkittua tietoa turpeesta’-nettisivun mukaan turpeen käyttö 
maataloudessa kasvualustana on maailmanlaajuisesti laajimmalle levinnyt 
turpeen käyttömuoto. Euroopassa noin 90 prosenttia viljelijöiden käyt-
tämistä kasvualustoista on turvepohjaisia ja koko maailmassa turve on 
tällä hetkellä käytetyin kasvualustamateriaali. Turpeen suosioon kasvual-
ustana vaikuttaa se, että sitä on saatavilla suhteellisen edullisesti ja sen 
kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet toimivat kiitettävästi 
kasvatuksessa. Turpeen pH on matala, eikä siinä ole viljelykasveille haital-
lisia tauteja, tuholaisia tai rikkaruohoja. Turpeen ja kivennäismaan sekoi-
tuksesta saadaan valmistettua hygieenistä multaa, joka on helppo valmis-
taa ja toimii varmana kasvualustana viljelykasveille. (Tutkittua tietoa 
turpeesta n.d.) 

2.1 Fysikaaliset ominaisuudet 

 
Kekkilän verkkosivuston Hyvän mullan ominaisuudet - artikkelissa käsitel-
lään, miten kasvualusta vaikuttaa kasvin kasvuun ja menestymiseen.  Artik-
keli kertoo, kuinka kasvualusta toimii tarttumapintana kasvien juurille, 
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jotta kasvin maanpäällinen osa pystyisi kasvattamaan varttaan valoa kohti 
kaatumatta kasvavan painonsa takia. Oikeanlaisessa kasvualustassa kasvin 
juuret kasvavat vahvoiksi nopeasti ja samalla sen vedenotto kasvualustasta 
tehostuu. Kekkilän sivustolla tärkeäksi fysikaaliseksi ominaisuudeksi 
nimetään veden ja ilman liikkumatila kasvualustassa. Kasvualustan il-
mavuus määräytyy humuksen määrällä. Kasvin juuret tarvitsevat jatkuvan 
kosteuden lisäksi happea toimiakseen (Kekkilä n.d.). Kasvualustan ko-
konaistilavuudesta noin 10 prosenttia pitäisi olla ilman täyttämää, sillä 
muuten kasvien juuret tukehtuvat. Kasvin juurien pitää pystyä hengit-
tämään eli niiden pitää pystyä vapauttamaan hiilidioksidia kasvualustaan 
ja saamaan happea takaisin. Käytetyn kasvualustan tulee siis olla tarpeeksi 
huokoista ja kuohkeaa, jotta se pystyy sisältämään tarpeeksi juurien tarpe-
isiin happea ja samalla pidättämään kostetutta.  
 
Jos kasvualusta ei ole vettä läpäisevää, voivat kasvatettavan taimen juuret 
mädäntyä liian märässä kasvualustassa. Vedenläpäisyn lisäksi kasvualus-
tan tulisi olla myös vettä pidättävä ja tarpeeksi kapillaarinen, jotta se pysty-
isi tuomaan mahdollisessa altakasteluviljelyssä vettä alhaalta pöydältä ylös 
juurien käyttöön. Viljelytarkoitukseen käytettyyn kasvualustaan voidaan 
sekoittaa kosteutta pidättäviä aineita, jolloin kastelukertoja ei tarvita niin 
useita kuin ilman kostutusainetta. Vedenpidätyskyvyn parantamiseen on 
olemassa erilaisia aineita ja niitä käytetään usein esimerkiksi amppeleissa, 
joiden kasvualustan tilavuus on pieni ja veden saanti muualta kuin kaste-
luista mahdotonta. Vedenpidätykseen käytetään kasvualustan kosteuden-
pidätyskykyä tehostavia aineita, joita kutsutaan nimellä kostutusaine. 

2.2 Kemialliset ominaisuudet 

Terveesti kasvaakseen ja yhteyttääkseen kasvit tarvitsevat veden ja valon 
lisäksi runsaasti ravinteita.  Ilmakehästä kasvit ottavat käyttöönsä hiiltä, 
vetyä ja happea, mutta loput 13 niiden tarvitsemaa ravinneainetta ne ot-
tavat kasvualustasta juurillaan. Pääravinteita, joita kasvit tarvitsevat 
suuremman määrän kuin muita ravinteita ovat typpi (N), fosfori (P) ja ka-
lium (K). Kasvien tarvitsemista muista ravinteista sivuravinteita ovat mag-
nesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) ja hivenravinteita ovat mangaani (Mn), 
rauta (Fe), sinkki (Zn), kloori (Cl), boori (B) ja molybdeeni (Mo). (Yara n.d.).  
Yleensä turveseokset myydään valmiiksi peruslannoitettuina ja kalkittuina. 
 

2.3 Mikrobiologiset ominaisuudet 

Kasvualustan mikrobiologisiin ominaisuuksiin kuuluu siinä mahdollisesti 
elävät pieneliöt, kuten virukset ja bakteerit sekä kasvualustassa mahdollis-
esti olevat kasvitaudit ja rikkakasvien juuret. Myös humuksen seassa olevat 
kasvinosat kuuluvat kasvualustan biologisiin ominaisuuksiin. Turve on ma-
teriaalina suhteellisen puhdasta mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan. 
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Viheralueiden kasvualustat-kirjan mukaan maaperässä elävät pieneliöt 
jaetaan yleensä kolmeen luokkaan kokonsa perusteella. Luokat ovat pien-
immästä suurimpaan mikro-, meso- ja makrofauna, joista mikrofaunaan 
kuuluvat virukset sekä bakteerit ja mesofaunaan kuuluvat eliöt ovat 
mikroniveljalkaiset, joita ovat esimerkiksi hyppyhäntäiset, änkyrimadot ja 
punkit. Isoimpia maaperäeliöitä ovat makrofauna luokaan kuuluvat 
hämähäkit, kaksisiipiset toukat, kovakuoriaiset, juoksujalkaiset, kaksoisjal-
kaiset, maasiirat ja lierot. (Molkojärvi, 2018, s.19) 
 
Viheralueiden kasvualustat-kirjan mukaan hiilen ja typen muuntaminen 
kasveille käyttökelpoiseen muotoon on lähes kokonaan maaperäeliöiden 
vastuulla. Ne hajottavat orgaanisia yhdisteitä kuten selluloosaa, polysak-
karideja, hemiselluloosaa ja ligniinejä, joista syntyvää energiaa ja ravintoa 
toisenvaraiset mikrobit käyttävät eri tavoilla hyödykseen. Proteiinien ja 
aminohappojen hajoitus, typen mineralisaatio ja immobilisaatio sekä ei-
symbioottinen typensidonta aiheutuvat maaperäeliöiden ja mikrobien 
toiminnasta kasvualustassa (Viheralueiden kasvualustat 
 
Kasvualustoissa elävistä maaperäeliöistä osa on myös suorassa vuorovai-
kutuksessa kasvualustassa kasvavan kasvin kanssa. (Ali Romar 2016). Läht-
eenä hän on käyttänyt Mukerji & Singhin kirjoittamaa Chamola kirjaa. Vuo-
rovaikutussuhde kasvin ja maaperäeliön välillä voi olla symbioottista, pa-
togeenista tai parasiittistä. Vuorovaikutussuhteissa kasvin kanssa 
maaperäeliöistä ovat pääasiassa sienet ja bakteerit. Symbioottinen vuo-
rovaikutus on hyödyllistä kasville ja tällaisia symbioottisia suhteita syntyy 
esimerkiksi hyödyllisten Rhizobium-bakteerien (The Rhizobium – Legume 
symbiosis) ja useiden mykorritsa sienijuurien sekä kasvien välille. (Romar, 
2016, s.7).  Bacteria in agrobiologyn (Vidaver, A. K. & Lambrecht P. A) muk-
aan kasvualustassa haitallisia maaperäeliöitä ovat esimerkiksi fusarium-
sienet eli punahomeet ja agrobacterium suvun bakteerit. 
 
Kasvihuoneviljelyssä suositeltua on käyttää aina uutta, puhdasta 
kasvatusalustaa, jolloin pystytään ehkäisemään monia kasvitauteja ja 
tuholaisia. Kasvualustojen mukana kasvihuoneisiin kulkeutuvia ja siellä 
lisääntyviä tuholaisia ovat esimerkiksi ripsiäiset, miinaajakärpäset sekä er-
ilaiset tuholaisperhoset. (Farmit n.d.)  
 

 
 

2.4   Ympäristövaikutukset 

Maailmalla ja Suomessa käytetyimmistä kasvualustoista suurin on su-
oalueilta nostettavaa niukkaravinteista turvetta. Turve on luonnonvara, 
joka uusiutuu, mutta sen uusiutumisvauhti on niin hidas, että sitä ei kui-
tenkaan lasketa uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Suomessa käytetyn turpeen 
on arvioitu olevan keskimäärin noin 3000 vuotta vanhaa. Pääasiassa suurin 
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osa Suomessa käytetystä kasvuturpeesta tulee Lounais-Suomesta, jonne 
ovat keskittyneet maamme kohosuot. (Tutkittua tietoa turpeesta, n.d.) 
 
” Turve on suokasvien jäänteistä epätäydellisen hajoamisen seurauksena 
kosteissa ja happamissa olosuhteissa muodostunut maalaji, joka on kerro-
stunut muodostumispaikalleen. Turpeeksi luokitellaan maalaji, jonka or-
gaanisen aineen osuus kuivamassasta on vähintään 75 %.” (Geologian 
tutkimuskeskus, n.d.) 
Turvetekijöistä eli turvetta muodostavista kasvilajiryhmistä tärkeimpiä 
ovat rahkasammaleet, lehtisammaleet, sarat ja puumaiset kasvit. Lu-
onnonvarakeskus Luken verkkosivujen mukaan turpeen kerryttämä suo 
toimii hiilien nieluna ja samalla suon hapettomissa olosuhteissa syntyy 
metaania, joka on tavallista hiilidioksidia jopa 25-kertaa voimakkaampi 
kasvihuonekaasu. Varsinkin ojitetut turvesuoalueet päästävät ilmakehään 
hiilidioksidia ja metaania. Samalla kuitenkin ojitettujen soiden kuivuneilta 
pinnoilta kasvihuonekaasujen vapautuminen vähenee ja turve kerroksissa 
syntyvä metaani päätyy maaperän mikrobien käyttöön. Mikrobien 
hyödyntämä metaani muuttuu hapeksi. Runsastyppisillä ja reheväturpe-
isilla suopelloilla voi kuitenkin ilmakehään vapautua dityppioksidia (N2O) 
eli ilokaasua, joka on vielä metaaniakin voimakkaammin lämmittävä kasvi-
huonekaasu. Luken sivuilla ratkaisuksi turpeen aiheuttamiin ilmasto-
ongelmiin suopeltoviljelyjen lopettamista ja suopeltojen metsittämistä, 
jolloin päästöjä saataisiin hillittyä.  (Luke n.d.) 
 
Luonnonvarakeskuksen mukaan tämänhetkisillä kesäsademäärillä lu-
onnonvaraiset suot ovat vaarassa. Niukoilla kesäsademäärillä on positii-
vinen vaikutus kasvihuonekaasumääriin, mutta toisaalta negatiivinen 
vaikutus luonnonvaraisten, märkien avosoiden ekosysteemeihin. Kui-
vumisen myötä avosuot alkaisivat metsittymään ja niiden eläinkannat su-
pistuisivat, jolloin esimerkiksi vain avosoilla tavattavia lintuja ja perhosia ei 
esiintyisi Suomessa enää niin runsaasti. Luken mukaan Pohjois-Suomen 
eteläosan ympärivuoden routaisia palsasoita on jo sulanut ja kesäisin ei 
saada tarpeeksi sadetta, jolloin niiden alueet ovat myös alkaneet kui-
vumaan ja metsittymään. (Luke n.d.) Turpeen aiheuttaman ilmas-
tonmuutoksen ehkäisyksi turpeen nostaminen vaatii nykyään ympäristö-
luvan. Kyseisessä ympäristöluvassa annetaan määräyksiä liittyen mm. 
turpeennoston ympäristövaikutusten tarkkailuun ja vaikutusten 
vähentämiseen. (Ympäristo.fi, 2013) 
 
Kuinka tietyn seoskomponentin lisääminen vaikuttaa turvekasvualustan 
taimikasvatus ominaisuuksiin? Muuttaako normaalia kasvatuskastelua 
runsaampi tai vähäisempi kastelu kasvatustuloksia? Onko kasvualustan 
seoskomponentti - turvesuhteella sekä kastelumäärillä vaikutusta 
kasvatettujen kasvien juuriin? 

3 MENETELMÄT JA TEKNIIKAT KENTTÄKOKEESSA 
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Opinnäytetyössä toteutettiin kasvualustakoe, jossa tutkittiin kuutta eri-
laista turvekasvualustasekoitusta kahdella eri kastelukäsittelyllä. Tavoit-
teena kokeessa oli tutkia kahden perusmateriaalin avulla taimikasvatusta 
ja sitä, olisiko kasvualusta taimikasvatuksessa parempi, jos perusmateri-
aaleihin lisättäisiin seoskomponenttia. Kaksi perusmateriaalia olivat perus-
materiaali 1 ja perusmateriaali 2, joista perusmateriaali 2:een oli sek-
oitettuna mukaan kostutusaine. Kahteen perusmateriaaliin oli sekoitettu 
25% tutkimuksen kohteena ollutta seoskomponenttia ja kahteen 50%.  
(Taulukko 1) 
 

 
Taulukko 1. Kokeen käsittelyt. 
Kasvualustakoe toteutettiin Lepaan kasvihuoneella koehuoneessa 4, jossa 
oli kahdeksan altakastelupöytää. Jokainen pöytä oli pinta-alaltaan neljä 
neliömetriä. Kahdeksan koepöytää jaettiin kokeen aluksi kuiviin pöytiin, 
jotka olivat pöydät 2,4,5 ja 7 sekä märkiin pöytiin, jotka olivat pöydät 1,3,6 
ja 8. (Kuva 1) Pöydissä 1 ja 2 oli jokaisesta kasvualustasta kaksi toistoa, 
pöydältä 3 puuttui yksi toisto koeseoksesta 3 ja pöydältä 4 puuttui toinen 
toisto kasvualustasta 8. Pöydillä 5 ja 6 kasvualustoja oli jokaista yksi toisto, 
mutta pöydällä 5 oli lisänä toisto kasvualustasta 4 ja pöydällä 6 oli yksi 
lisätoisto kasvualustasta 7. Pöydillä 7 ja 8 oli jokaista kasvualustaa vain yksi 
kennollinen.   
 

Kastelukäsittely

Kuiva

Märkä

Kuiva

Kuiva

Kuiva

Kuiva

Kuiva

PM1

PM1

PM2 + kostutusaine

PM2 + kostutusaine

PM2 + kostutusaine

Märkä

Märkä

Märkä

Märkä

Märkä

25

50

Perusmateriaali 

PM1

PM1

PM1

PM2 + kostutusaine

PM2 + kostutusaine

PM2 + kostutusaine

PM1

25

50

0

25

50

0

0

Seoskomponentti %

25

50

0

8

9

10

11

12

Koe seos

1

2

3

4

5

6

7
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Kuva 1. Koekartalla kuivat pöydät näkyvät vaaleamman sinisenä ja 
märkäkastelupöydät tumman sinisinä. Kartassa näkyy myös, miten eri 
koeseoksilla täytetyt kennot ovat jakautuneet pöydille. Kirjaimet A ja B tar-
koittavat toistoja ja helpottavat kastelutaulukon seuraamista. 
 
Kasvualustakokeessa koekasvina käytettiin Ahkeraliisaa (Impatiens waller-
iana), joka on kasvuvaatimuksiltaan melko vaativa. Ajatuksena oli, että jos 
ahkeraliisa pystyisi kasvamaan kasvuseoksissa siemenestä elinvoimaiseksi 
taimeksi, niin silloin kasvualustaa voitaisiin käyttää melkein kaikkien se-
sonkikasvien taimikasvatukseen.   
 
Kokeessa käytettiin 160:n potin kennoja, jotka täytettiin kasvuseoksilla. 
Ahkeraliisan siemeniä kylvettäessä kennoihin, ne kylvettiin joka toiseen 
pottiin, joten yhteensä kylvettyjä siemeniä oli 80 per kenno. Osassa kylve-
tyistä kennoista oli 75 siementä.  
 
Kokeen seurantaan kuului mittauksia kokeen alussa, keskellä ja lopulla. 
Mittauksissa kokeesta otettiin kasvualustojen pH, johtokyky ja valokuvia 
kasvun etenemisestä. Tarkkailtavina ominaisuuksina kasvualustaseoksissa 
oli niiden märkyyden ja kuivuuden sietokyvyt, sekä niiden ominaisuuksien 
toimiminen taimikasvatuksessa.  Kasvatuskokeessa tarkkailtiin erityisesti 
ahkeraliisan juuria ja niiden kehittymistä. 

4 KOKEEN TOTEUTUS 

Koe kylvettiin 5. lokakuuta 2018 käsin kylvöntänä, jolloin siemenet kyl-
vettiin kasvatuspottien turveseoksen päälle tehtyyn kuoppaan ja peitettiin 
ohuella kerroksella samaa seosta. Kylvön jälkeen kaikki kylvetyt kennot su-
mutettiin ja peitettiin muoveilla mahdollisimman ilmavasti itämisen 

4A 7B

4B 1B 12A 10A 6A 5A 9A 10A

3A 6A 8A 7A 2A 4A 8A 12A

5A 2A 9A 11A 3A 1A 11A 7A

3B 5B 8B 12B 5B 1A 10B 7A

1A 4B 11B 10A 4B 6B 9B 10A

6B 2A 7B 9B 3A 2A 11A 8B

3A 5A 8A 11A 5A 1B 10A 12B

4A 1B 12A 7A 6A 4A 7B 9A

2B 6A 10B 9A 2B 11B

OVI
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nopeuttamiseksi. Kymmenen päivää kokeen kylvämisen jälkeen muovit 
poistettiin ja kaikki kennot sumutettiin uudestaan. Koepöytiä sumutettiin 
kokeen alussa parin päivän välein muovin poistamisen jälkeen ja kaikki 
pöydät pidettiin samassa kosteustasossa. Jokaiselle kennolle annettiin 6 dl 
vettä päältä kasteluna sumuttamalla ja tunnin imeytymisajan jälkeen su-
mutettiin uudelleen sama määrä vettä.  
 
Märkä- ja kuivakäsittelyt pöydille aloitettiin 25.10.2018 eli 20 päivää kyl-
vön jälkeen. Märkäpöytiä kasteltiin märkäkäsittelyn alussa joka toinen 
päivä samalla määrällä vettä kuin kokeen alulla. Kokeen viimeiset kaksi-
toista päivää märät pöydät kasteltiin päivittäin, jotta niiden kosteusolosu-
hteet eroaisivat mahdollisimman paljon niille suotuisiksi todetuista 
kasteluolosuhteista.  
 
Kuivat pöydät pyrittiin pitämään kastelukäsittelyn aikana niin kuivina kuin 
mahdollista. Niiden kastelussa haasteena oli kennojen sisäinen eritahtinen 
kuivumisaika ja tämän takia kasvualustakokeen puolesta välistä 
(6.11.2018) lähtien alettiin kuivien pöytien kennoja kastelemaan kuivumis-
tahdin mukaan. Yleensä kuivilla pöydillä ensimmäisenä kuivuivat kennojen 
reunat ja pöydän keskellä olevat alueet kuivuivat huomattavasti hitaam-
min. Kasvualustakokeen viimeisenä päivänä, ennen kokeen purkua, 
kasteltiin kaikki kuivat pöydät altakasteluna täysin märiksi. Tavoitteena oli 
saada nestejännitykset samoiksi märissä ja kuivissa pöydissä tuorepunni-
tuksia varten.  
 
Kokeen idättämisvaiheessa kaikki pöydät eivät olleet itäneet tasaisesti ja 
tämän takia itäneiden ahkeraliisojen lisäksi kokeen alkupuolella laskettiin 
ns. elinvoimaiset taimet. Itäneiden siemenien mukaan laskettavien kasvien 
kriteereinä oli, että niiden sirkkalehdet olivat auenneet. Kokeen lopulla 
tuorepainoa punnittaessa laskettiin elinvoimaiset taimet uudelleen ja elin-
voimattomat taimet jätettiin tuorepainopunnituksissa laskennoista pois. 
Elinvoimaiseksi taimeksi määriteltiin kokoisekseen tukevakasvuinen taimi, 
josta oli auki kolme tai useampi lehtipari. 
 
Kokeessa käytetyt kasvualustat olivat valmiiksi lannoitettuja ja kalkittuja, 
minkä takia kasvualustoja ei lannoitettu kokeen aikana ollenkaan. 
Kasteluun käytettiin puhdasta hanavettä, sillä tavoitteena oli nähdä kuinka 
hyvin kasvualustoissa valmiina oleva lannoitus riittäisi taimien kasvuun.   
Koehuoneen lämpötila oli koko kokeen ajan 18 astetta ja lisävaloja alettiin 
käyttämään vasta kokeen loppupuolella päivän pidentämiseksi. Valotusta 
annettiin kasveille kolme tuntia aamulla kuudesta yhdeksään ja kolme tun-
tia illalla aina neljästä seitsemään. Valotuksessa käytetyt kasvatusvalot oli-
vat teholtaan 100 W/m². 
 

5 TULOKSET 
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5.1 Itävyys 

Kaksi viikkoa kylvön jälkeen laskettiin itäneiden ahkeraliisan siemenien 
määrä. Itävyysprosentti vaihteli käsittelyissä 93% ja 97% välillä. Korkein 
itävyysprosentti oli kasvualustalla 1 ja matalin kasvualustalla 6 (Kuva 2). 
Kastelukäsittelyjen väliset itävyydet eivät olleet kokeessa tilastollisesti 
merkitseviä (Kuva 3). 
 

 
Kuva 2. Itävyysprosentit kasvuseoksittain.  
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Kuva 3. Kastelukäsittelyjen välisiä itämiseroja. 
 
Elinvoimaiset taimet 
 
Kaikki itäneet siemenet eivät kasvaneet elinvoimaisiksi taimiksi ja tämän 
takia elinvoimaiset taimet laskettiin kokeen alkupuolella. Elinvoimaisten 
kasvien laskennassa kriteerinä oli, että ainakin neljä lehtiparia oli auennut. 
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Kuva 4. Elinvoimaiset kasvit itäneisiin siemeniin verrattuna kasvualus-
toittain. 
 

 
Kuva 5. Elinvoimaisten taimien erot kastelukäsittelyittäin. 
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Kuva 6 ja 7. Kuvassa 6 näkyy jokaisen kasvualustaseos käsittelyn keski-
määräinen taimikoko kuivakäsittelyssä ja kuvassa 7 märkäkäsittelyjen kes-
kimääräiset taimet.  

5.2 Puristeneste 

Kokeen aikana kasvuseoksista otettiin puristeneste kokeen alussa 
(4.10.2018), puolivälissä (8.11.2018) ja sen lopuksi (22.11.2018). En-
simmäisellä kerralla puristenestettä otettaessa kaikkien pöytien kasvual-
ustat oli kasteltu niin, että kaikki kennot olivat samaa kosteustasoa, niin 
märillä kuin kuivillakin pöydillä. Kokeen puolivälissä ja lopulla mittaukseen 
tarvittavat puristenesteet otettiin märistä pöydistä, sillä kuivien pöytien 
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kasvualustat olivat niin kuivia, että niistä ei saatu puristenestettä. 
Puristenesteestä mitattiin johtokyky ja pH. 
 
Kokeen alussa kasvualustaseoksien johtokyvyt olivat 3:n ja 4:n välillä. 
Korkein johtokyky oli seos 5:llä, joka oli 4,0 dsm-1 ja matalin 3,0 dsm-1 
johtokyky oli seoksella 4. Kokeen lopulla mitatut johtokyvyt olivat kaikilla 
seoksilla alle 0,2 dsm-1. 
 
Toinen puristenesteestä mitattava arvo oli sen pH, joka oli kokeen alussa 
seoksissa 5,7-6 välillä. Koejakson loppua kohden kaikkien seoksien pH:t 
nousivat ja loppumittauksen pH arvot olivat 6,8 ja 7 välillä. 
 
 

 
 
Kuva 8. Kuvassa näkyvät puristenestemittauksissa saadut pH- ja johtokyky-
tulokset, sekä niiden muutokset kokeen aikana. 

5.3 Tuorepaino 

Lopussa kokeen purkamisvaiheessa, jokaisen pöydän kasvuseoksissa 
kasvaneet ahkeraliisan taimet leikattiin mahdollisimman läheltä kasvual-
ustan pintaa ja niiden tuore paino punnittiin. Tuorepaino punnitukset 
tehtiin sekä märkä- että kuivakäsittely pöydistä. Punnituksien ulkopuolelle 
jätettiin kaksi riviä koealan suojavyöhykkeenä toimivista kennoista sekä 
elinvoimattomat taimet. Tuorepainosta laskettiin jokaisen toiston keskiar-
voinen taimen paino.   
 
Käsittelyjen välillä oli jonkin verran eroja. Kasvualustoista suurin sato 
saatiin kasvuseoksesta 1 ja pienin sato kasvuseoksesta 5. Tuorepainossa 
painavimmat taimet saatiin kasvualustalta 1 ja pienimmät kasvualustalta 3 
(Kuva 9). Taimien tuorepainojen keskiarvot vaihtelivat 0,645 grammasta 
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0,754 grammaan. Kastelukäsittelyissä märkäkäsitellyn taimen keskiar-
voinen paino oli 0,739 grammaa ja kuivakäsitellyn 0,656 grammaa. 

 
 
Kuva 9. Tuorepaino jakauma seoskomponenttien  
               välillä.

 
Kuva 10. Kostutusaineen vaikutus tuorepainoon. 
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Kuva 11. Kasvien tuorepainovaihtelut kasvupöydän keskellä ja reunoilla 
kasvaneiden                            välillä. 

 
Kuva 12. Tuorepainojen jakautuminen kuiva- ja märkäkäsittelyjen välillä. 
 

5.4  Muita kokeen tuloksia 

Taimien juurissa oli huomattavissa eroja, kun verrattiin kuiva- ja 
märkäkäsittelypöytiä. Kuivien pöytien kennojen pohjalla ei näkynyt juuria 
juuri ollenkaan, kun taas märän pöydän kennoista juuret olivat kasvaneet 
läpi pöydän pinnalle asti (Kuva 13 & 14). 
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Kuva 13 & 14. Kuvassa 13 näkyy kuivakäsittelypöydällä kasvaneiden ah-
keraliisojen juuret ja kuvassa 14 märkäkäsitteltyjen ahkeraliisojen juuret.  
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Kuva 16. Tarvittavat kastelukerrat kuivapöydillä seoskomponentti 
määrään verrattuna. 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Itävyys 

Itäminen oli osassa pöydistä epätasaista, mutta suurta eroa itävyysprosen-
teissa ei kuitenkaan ollut havaittavissa kasvuseoksien välillä. 
Itävyysprosenttien välinen P-luku oli 0,29, joten erot eivät ole tilastollisesti 
merkitseviä.   
 
Suoritetussa kokeessa parhaiten idätyksessä toimivat kasvualustat olivat 
pelkkää turvetta (Itävyydet 96% ja 95%) sekä ne, joissa seoskomponenttia 
oli 25-prosenttia (Itävyydet 96% ja 95%). Kasvuseos 3:n, johon ei ollut 
lisätty kostutusainetta ja seos komponenttia oli seoksesta 50%, oli 
itävyysprosentiltaan myös 95 %. Matalin Itävyysprosentti oli kasvualusta 
6:lla, jonka itävyys jäi 93 prosenttiin. Kostutusaineella, jota oli sekoitettuna 
kasvuseoksiin 4, 5 ja 6, ei havaittu olevan merkitsevää vaikutusta itämis-
prosenttiin.  
 
Itävyydet eivät eronneet kastelukäsittelyittäin, sillä käsittelyt aloitettiin 
vasta 20 päivää kylvön jälkeen, jolloin siemenet olivat ehtineet jo itää ja 
ensimmäiset sirkkalehdet auenneet. 
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6.2 Elinvoimaiset taimet 

Heti itämisajan jälkeen aloitetun kastelukäsittelyn takia osalla pienimmistä 
taimista todettiin kasvun hidastumista tai loppumista. Tämän takia elin-
voimaiset taimet laskettiin. Elinvoimaisten taimien määrän vaihtelu eri 
pöytien välillä oli suurta epätasaisen itämisen takia. 
 
Kasvuseosten elinvoimaisten taimien välillä ei ollut tilastollisesti merkitse-
viä eroja. Kaikkien koekasvuseosten lasketut elinvoimaisten kasvien määrä 
itäneiden määrään verrattuna vaihteli välillä 50-59. Suurin elinvoimaisten 
kasvien määrä itäneisiin siemeniin nähden oli kasvatusseos 2:lla ja kasvual-
usta 5:llä oli pienin (Kuva 4). 
 
Elinvoimaisissa kasveissa oli hieman eroja kastelukäsittelyjen välillä. 
Märkäkastelupöydillä niitä oli hieman enemmän kuin kuivakäsitellyillä 
pöydillä, mutta eroavuus ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (Kuva 
5). Kuivakäsittelypöytien itäneet ja kasvamaan alkaneet pienimmät taimet 
eivät kestäneet kuivakäsittelyn aloitusta ja tämän takia märkäkäsit-
telypöydillä oli enemmän elinvoimaisia taimia.  Nopea kuivuminen kokeen 
alussa oli vienyt pienimmiltä taimilta normaaliin kasvuun tarvittavan 
kasvuvoiman, jonka vuoksi taimien kasvu on joko hidastunut tai lakannut 
kokonaan. 

6.3 Puristeneste 

Kokeen aikana kaikkein kasvuseosten johtokyky laski 3-4 dsm-1:stä hyvin 
lähelle nollaa, jolloin kasvualustan ravinnetasapaino on ollut jo puutteel-
linen taimikasvatusta ajatellen. Kokeen kaksi viimeisintä puristenes-
tenäytettä otettiin vain märkäkastelupöydistä. Puristenestetuloksissa 
näkyvä kasvuseosten tehokas ravinteiden huuhtoutuminen johtui ainakin 
osittain runsaasta kastelusta. Kuivienkin pöytien johtokyky oli oletettavasti 
laskenut kokeen loppua kohden, mutta ei niin rajusti kuin märkien pöytien. 
 
Puristenesteestä otettu pH oli noussut kaikilla kasvuseoksilla. Alussa 
kasvuseoksien pH oli 5,7 ja 6 välillä, mutta kokeen lopulla pH arvot olivat 
6,8- 7. Eniten pH nousi kokeen aikana kasvuseoksella 5, jonka alku-pH oli 
5,7 ja lopuksi 7. Vähiten pH nousi kasvuseoksella 3, jonka alku pH oli 
korkein kaikista eli 6 ja sen loppu pH oli 7. Kaikki pH:t olivat hyväksyttävällä 
tasolla, eivätkä ne olleet nousseet niin paljon kokeen lopulla, että se olisi 
vaikuttanut taimien kasvuun.  Kokeessa tapahtunut pH-arvojen nousu on 
mahdollisesti seurausta hapettumisvähenemisestä, joka johtuu 
ympäristöolojen pelkistymisestä eli tässä tapauksessa ravinteiden vähene-
misestä liikakastelun myötä. 
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6.4 Tuorepaino 

Kokeen lopulla suoritetussa tuorepainopunnituksessa oli vähäisiä eroja. 
Tuloksista saatujen p-lukujen mukaan kasvuseos 1 eli pelkkä turve ilman 
kostutusainetta, tuotti suurimmat sadot ja kasvuseos 3, jossa oli 50% seos-
komponenttia eikä ollenkaan kostutusainetta, tuotti pienimmän sadon 
verrattuna muihin kasvuseoksiin. Seoskomponentteja vertailtaessa 
suurimmat tuorepainot saatiin kasvuseoksista, joissa oli seoskompo-
nenttia 25%, mutta samalla kokeesta saadut pienimmät tuorepainot 
saatiin samasta turve-seoskomponenttisuhteesta. Seoskomponenttipi-
toisuuksien välillä tuorepainoissa ei kuitenkaan ollut tilastollisesti mer-
kitseviä eroja, sillä niiden välille syntynyt p-luku oli 0,26.  
 
 
Kastelukäsittelyjen välillä oli pieniä eroja, mutta erot eivät olleet kui-
tenkaan tilastollisesti merkitseviä. Kastelukäsittelyissä märkäkäsittelystä 
saatiin hieman suurempia tuorepainoja kuin kuivakäsittelyistä.  

6.5 Muita tuloksia 

Kasvualustakokeen ruukutusvaiheessa seoskomponenttia sisältävät 
kasvuseoksella oli haastavaa saada kenno täysiksi. Tämä johtui seoskom-
ponentin epätasaisesta hienontuneesta rakenteesta. 
 
Kasvualustakokeen aikana pidettiin kirjaa myös kasvuseoksissa mahdollis-
esti näkyvistä rikkakasveista. Niitä ei kokeen aikana esiintynyt paljoa, 
mutta muutamassa seoskomponenttia sisältävässä kennossa niitä 
tavattiin. 1 ja 3. märkäkastelupöydillä 25% seoskomponenttia sisältävä 
kasvuseos 5:tä täynnä olevissa kennoissa kasvoi muutamassa potissa hie-
man heinää. 
 
Kuivapöytien kasteluissa oli haasteita, sillä kennot kuivuivat ulkoreunoilta 
aina ensin ja vasta sitten pöydän keskeltä. Pöydän keskiosa sai vettä mo-
lemmilta puolilta ja tämän takia säilyi kosteampana kuin reunat. Erot 
pöydän keski- ja reunaosissa kasvaneilla taimilla olivat suhteellisen suuret, 
sillä pöydän keskellä kasvaneet olivat keskimäärin korkeampia ja ter-
veemmän näköisiä kuin pöydän reunoilla kasvaneet. 
 
Kuiva- ja märkäkäsiteltyjen kasvien juurissa oli todettavissa suuria eroja. 
Märkäkäsittelyn juuret kasvoivat todella pitkiksi kasvupöydän pinnalle ja 
kuivakäsiteltyjen juuret eivät tulleet suuressa osassa kennoista edes 
pohjan rei’istä ulos. Tämä johtuu siitä, että märkäkäsiteltyjen kennojen 
kasvualusta on ollut koko kokeen ajan läpimärkää, jolloin hapen määrä 
kasvualustassa on ollut vähäinen. Kasvin juuret kuitenkin tarvitsevat hap-
pea toimiakseen, jonka takia ne ovat kasvaneet poteista ulos päästäkseen 
koko ajan märästä kasvualustasta happipitoiseen ilmaan. Kuivakäsit-
telypöydillä olleissa kasvualustoissa tätä ongelmaa ei ole ollut. 
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Tämän opinnäytetyön ja siihen liittyvän kasvualustakokeen perusteella 
sanoisin, että turve on vieläkin yksi toimivimmista kasvualustoista. Siihen 
sekoitettu seoskomponentti ei ainakaan tässä kokeessa vaikuttanut tai-
mien kasvuun merkittävästi tai lopussa niiden laatuun parantavasti. Seos-
komponentin lisääminen turpeen sekaan parantaa veden pidätyskykyä, 
mutta ei vaikuta taimen laatuun. Seoskomponentin lisäämisen 
positiivisista vaikutuksista ympäristölle ja kasvualustan parantumisesta hu-
olimatta puhdas turve on yritykselle taloudellisesti kannattavampaa 
tuottaa.  
 
Tutkimuksessa suurimmat erot havaittiin kastelukäsittelyjen välillä. 
Märkäkäsittelypöydiltä saatiin keskimääräisesti enemmän elinvoimaisia 
taimia. Myös tuorepaino punnituksissa saaduista painavammat sadot 
saatiin märkäkasteluista. Pienempi elinvoimaisten taimien määrä kui-
vapöydillä johtuu oletettavasti heti itämisajan jälkeen aloitetusta kui-
vakäsittelystä, jolloin pienimmiksi jääneet taimet ovat lopettaneet 
kasvunsa kuivuuden takia. Tuorepainoissa havaittavat erot johtuvat kui-
vakastelu taimen nestejännityksen loppumisesta liiallisen kuivuuden takia. 
Taimikasvatuksessa käytetyllä kostutusaineella ei ollut todennettavissa 
suurta vaikutusta taimen kasvuun. 
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https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Luonnonvarojen_kestava_kaytto/Turvetuotannon_ymparistonsuojelu
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Luonnonvarojen_kestava_kaytto/Turvetuotannon_ymparistonsuojelu
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Luonnonvarojen_kestava_kaytto/Turvetuotannon_ymparistonsuojelu
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Liite 1 

Liite 1, Kasvualustakokeen hoitotoimenpiteet 
 

 

Päiväys (V.2018)

Märkien pöytien hoitotoimet (Pöydät 

1,3,6,8) Koko kokeen hoitotoimet

Kuivien pöytien hoitotoimet (Pöydät 

2,4,5,7)

5.10. Kokeen kylvö ja alkumittaukset

6.10.

7.10.

8.10.

9.10.

10.10.

11.10.

12.10.

13.10.

14.10.

15.10. Idätysmuovit poistettu + sumutus

16.10.

Kaikki pöydät sumutettiin ja niiden 

itävyyslaskettiin 

17.10.

18.10.

19.10.

20.10.

21.10.

22.10.

23.10.

24.10. Sirkkalehdet kokonaan avautuneet

25.10. Märät pöydät kasteltu Kastelukäsittelyt aloitettu

26.10.

27.10. Märät pöydät kasteltu

28.10.

29.10. Märät pöydät kasteltu

30.10. Kaikki kuivat pöydät kastettu

31.10. Märät pöydät kasteltu

1.11.

2.11. Märät pöydät kasteltu

3.11.

4.11. Märät pöydät kasteltu

5.11.

6.11. Märät pöydät kasteltu

7.11.

8.11. Märät pöydät kasteltu Välimittaukset

Kastettu osittain pöytää 4 ja muista 

pöydistä kuivimpia kennoja

9.11.

Kastettu: 4 pöytä loppuun, 7 pöytä 

kuivat osat, 5 pöytä kevyesti kokonaan

10.11. Märät pöydät kasteltu 4 pöydän kosteuden tasausta

11.11.

12.11. Märät pöydät kasteltu

Kennojen kastelu alkaa; 

Kasteltu 

Pöytä 2 

Kokonaan:

7A

Osittain: 

11A, 9B, 10A, 11B

Pöytä 5

Osittain:

10A, 7B

13.11. Märät pöydät kasteltu

Kasteltu

Pöytä 2

Kokonaan:

7A, 8B, 12B

Osittain: 

11B, 7B,10B,9A,11A,10A

Pöytä 4

Osittain:

10A, 11A

Pöytä 5:

Kokonaan:

10A, 8A

Osittain:

7B, 10B, 9A, 11A

Pöytä 7

Kokonaan:

7A

Osittain:

11A, 10A
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14.11. Märät pöydät kasteltu

Kasteltu

Pöytä 2

Kokonaan:

10B,9A

Osittain: 

12A,7B, 10A, 9B, 11A, 11B

Pöytä 4

Kokonaan:

7B

Osittain:

10A,10B,12A

Pöytä 5:

Kokonaan:

10B,7B

Osittain:

11A,9A,12A

Pöytä 7

Kokonaan:

9A,10A

Osittain:

11A,12A,8A

15.11. Märät pöydät kasteltu

Kasteltu

Pöytä 2

Kokonaan:

12A,7B,11B,11A,9B,10A

Osittain: 

8A

Pöytä 4

Kokonaan:

7A,11B

Osittain:

10A,11A,8A,9A

Pöytä 5:

Kokonaan:

11A

Osittain:

9A,12A

Pöytä 7

Kokonaan:

12A,8A

Osittain:

11A

16.11.

Pöytä 4

Kokonaan:

9A, 12B, 10A, 8B, 11A, 9B, 12A, 10B

17.11. Märät pöydät kasteltu

Kasteltu 

Pöytä 2 

Kokonaan:

8A

Pöytä 5

Kokonaan:

12A, 9A

18.11. Märät pöydät kasteltu

Kasteltu

Pöytä 5

Kokonaan:

10A

19.11. Märät pöydät kasteltu

Kasteltu

Pöytä 2

Osittain: 

8B

Pöytä 5:

Osittain:

7B

Pöytä 7

Kokonaan:

8A, 7A, 10A

Osittain:

9A

20.11. Märät pöydät kasteltu

Kasteltu

Pöytä 2

Kokonaan:

10B, 9A

Osittain:

7A, 10A

21.11. Märät pöydät kasteltu

22.11.

Kokeen lopput puristenestemittaukset, 

tuorepainojen punnitus ja koko kokeen 

purku.




