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The purpose of the thesis was to study the grass harvest work, the condensation of
the soil and its impact on the grass yield. The measurements were done during two
consecutive years in the grass field of a dairy farm located in Kaustinen. On the farm
silage wagon was used for the harvest of the silage.
The condensation degree and yield level of the soil were measured from the driving
line of the silage wagon and from the side of the driving line. The penetrometer made
in Netherlands was used for measuring the condensation. The yield level was measured by taking samples by using the frame of 0.25m² and at the same time the length
of the grass population was measured. A grass field that was established in a nurse
crop served as a test area.
The results showed that the condensation of the soil caused by the harvest equipment of the silage decreased the grass yield by 14–29 per cent on the driving line.
The decrease of the dry matter yield was 2.3–5 per cent per hectare when the headland and marginal effects were not taken into account.
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1 JOHDANTO
Teknologian kehittymisen myötä koneiden ja kaluston niin fyysinen koko kuin tekninen tehokkuus ovat kasvaneet. Tämän seurauksen myös peltojen maan rakenteessa on alkanut tapahtumaan muutoksia. (Mattila & Rajala 2018.)
Maan tiivistymisen seurauksena maan huokostilavuus alentuu, sekä veden ja kaasujen johtokyky heikkenee. Tutkimukset ovat osoittaneet, että haittavaikutukset
alentavat satotasoja 10–20%. (Mattila & Rajala 2018, 11.)

1.1 Työn tausta
Kotitilallani on viimevuosina panostettu nurmen viljelyyn, erityisesti laatuun on kiinnitetty huomiota, mutta myös korkeaa satotasoa on tavoiteltu. Nurmet on uudistettu
3–4 vuoden välein. Nurmia on täydennyskylvetty ensimmäisenä ja toisena nurmivuotena, jotta kasvustot pysyisivät mahdollisimman elinvoimaisina ja tiheinä. Viljelyssä olevien peltojen maalajit ovat herkästi tiivistyviä ja aina ei ole mahdollista liikkua pelloilla ihanteellisissa olosuhteissa. Raskailla koneilla ajaessa on havaittu, että
pelloille jää silminnähtäviä painaumia ajolinjojen kohdalle. Etenkin lietekärryn ja
noukinvaunun ajourat ovat olleet nähtävissä jopa ilmakuvista. Peltolohkojen reunavaikutukset sekä runsas päisteajo alentavat satotasoa. Tiivistymisen vaikutuksia
nurmen satotasoon haluttiin mitata, jotta saataisiin selville, mitkä olisivat hyödyt, kun
maan tiivistymistä pyrittäisiin välttämään jatkossa.

1.2 Työn tavoitteet
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka paljon nurmenkorjuutöistä aiheutuva
maan tiivistyminen vaikuttaa nurmen satotasoon. Esimerkkitapauksessa säilörehu
korjataan noukinvaunuketjulla, jossa pellolla liikkuvia koneita ovat hinattava niittomurskain, karhotin ja noukinvaunu. Työssä tarkastellaan noukinvaunun aiheuttamaa maan tiivistymistä, koska vaunussa on suuret akselimassat.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
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▪

Kuinka paljon noukinvaunun aiheuttama maan tiivistyminen vaikuttaa satotasoon?

▪

Kuinka paljon maa tiivistyy säilörehun korjuussa satokertaa kohden?

▪

Voidaanko maan tiivistymiseen vaikuttaa?

1.3 Tilan kuvaus
Tämä opinnäytetyö tehtiin Rajalan tilalle. Rajalan tila sijaitsee Keski-Pohjanmaalla
Kaustisella. Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Lypsylehmiä on 72, lisäksi
tila kasvattaa tarvitsemansa uudistuseläimet. Tila viljelee nurmea ja ohraa. Nurmikasvustoissa päälajina on timotei. Peltoa on viljelyksessä yhteensä 120 ha, ja maalajeina karkeahieta, hietamoreeni sekä saraturve. Nurmen viljelyssä pyritään hyödyntämään nykyaikaista teknologiaa mahdollisuuksien mukaan. Tilalla on käytössään ajo-opastin, jota hyödynnetään lannoituksessa. Yrittäjät kokevat, että peltojen
pienen keskilohkokoon takia kehittyneimmästä täsmäviljelyteknologian käyttöön
otosta ei saataisi riittäviä kustannussäästöjä, että sen hankkiminen olisi kannattavaa. Säilörehun korjuussa hyödynnetään yhteistyötä Kaustislaisen lypsykarjatilan
kanssa. Lisäksi Rajalan tila harjoittaa turve- ja maatalouskoneurakointia.
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2 MAAN RAKENNE JA TIIVISTYMINEN

2.1 Maan rakenne
Maan rakenne voidaan eritellä kolmeen osaan: kiinteään ainekseen, maassa olevaan veteen ja maassa olevaan ilmaan. Kiinteä aines muodostuu savesta, hiekasta
tai eloperäisestä aineksesta, mutta näiden määrät ja suhteet vaihtelevat maalajeittain. Osa vedestä on sitoutuneena maapartikkeleihin ja ei ole kasvien käytettävissä.
Kapilaarinen vesi on kasvien käytettävissä, kuten myös vapaa eli gravitaatiovesi.
Kapilaarinen vesi ja ilma ovat maan huokosissa, joissa maakaasut ja vesi liikkuvat.
Suomessa yleisimmin viljeltävät kasvit hengittävät juurten avulla. Maan on oltava
riittävän huokoista, jotta juuristo saa riittävästi happea. Maan huokoisuus lisääntyy
matojen kaivamana ja juurien kasvun myötä, myös maanmuokkaus ja routiminen
lisäävät huokoisuutta. Maan ilmatilavuuden tulee olla 10–15 %, jotta kasvin hengitystarve täyttyy. Tiivistyneessä maassa happipitoisuus on alle 18 %, kun kuohkeassa muokkauskerroksessa se on 18–21 %. (Ahokas & Oksanen 2015, 8, 69.)
Kasvien kannalta maan huokosista makrohuokoset ovat tärkeimpiä. Savi- ja
hiesumailla makrohuokosten määrä vähenee selvästi siirryttäessä muokkauskerroksesta jankkoon ja pohjamaahan. Muokkauskerroksen tilavuudesta 10–20 % on
makrohuokosia. Jankossa ja pohjamaassa niitä on vain alle 5 %. Makrohuokosverkoston tulee ulottua vähintään metrin syvyyteen, jotta maa kykenee läpäisemään
vettä tehokkaasti ja kasvit hyödyntämään maahan sitoutunee veden. (Alakukku &
Pietola 2002, 6.)
Maan happamuudella on vaikutusta maan pieneliöstön toimintaan. Maan pH:n ollessa korkea pieneliötoiminta on tehokasta, jolloin maan mururakenteen muodostumiselle on hyvät edellytykset. Pellon säännöllinen kalkitus on siis maan rakennetta
parantava toimi. Myös runsas eloperäisen aineksen määrä vakauttaa maan pieneliötoimintaa ja ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä. (Peltonen 2002, 83.)
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2.2 Maan tiivistyminen
Maan tiivistyminen voidaan jakaa kahteen eri osaan, pinta- ja pohjamaan tiivistymiseen. Pintamaaksi luokitellaan 30 cm syvyyteen ulottuvat osat ja pohjamaaksi sitä
syvemmät kerrokset. Pintamaan tiivistyminen häviää muokkaamalla sekä roudan
vaikutuksesta. Pohjamaan tiivistyminen häviää hitaammin kuin pintamaan. (Ahokas
& Oksanen 2015, 71.)
Maan tiivistyessä maan tilavuus pienenee maapartikkelien painuessa toisiaan vasten ulkoisen kuorman vaikutuksesta. Tämän seurauksena huokostilavuus pienenee,
jolloin maakaasujen ja veden liikkuminen maassa vaikeutuu. Maan tiivistyminen jatkuu, kunnes se kykenee kantamaan ulkoisen kuorman. Maahan kohdistuva kuorma
jakautuu laajemmalle alalle, mitä syvemmälle maan profiilissa edetään. Kuormituksesta aiheutuva painevaikutus pienenee mitä syvemmälle maan profiilissa edetään,
kuitenkin hitaammin suoraan kuormituksen aiheuttavan kappaleen kantopinnan alapuolella, kuin sen ulkopuolella. Maan rakenne ei palaudu ennalleen kuorman poistuessa, ellei tiivistynyttä kohtaa kuohkeuteta. (Mattila & Rajala 2018, 12–13.) Mattilan ja Rajalan mukaan maan kuormituksen kaksinkertaistuessa tarvitaan nelinkertainen kantopinta-ala pitämään maahan kohdistuvat paineet samoina, kuin ennen
kuormituksen kasvua.
Maa kykenee vastustamaan tiivistymistä. Tähän kykyyn vaikuttavat maalaji ja maan
kosteus. Esikuormitusjännityksellä kuvataan maan kuormitusrajaa, joka on jo kohdistunut maahan. Esikuormitusjännityksen ylittyessä maa tiivistyy edelleen tiiviimmäksi. Esimerkiksi jos käy tilanne, jossa pellolla ajetaan kahdella eri omamassan
omaavalla traktorilla, joissa on sama rengastus. Jos massaltaan suuremmalla ajetaan pienemmän perässä, pienemmän traktorin aikaan saama esikuormitusjännitys
ylittyy. Muokattu maa tiivistyy herkästi uudelleen ja kuorman aiheuttama vaikutus
kohdistuu syvemmälle kuin muokkaamattomassa maassa. (Mattila & Rajala 2018,
14.)
Tiivistyneessä maassa kasvien vedensaanti ja mahdollisuus kaasujen vaihtoon on
heikko, lisäksi juuriston kasvua hankaloittava mekaaninen vastus on suuri. Tämän
seurauksena juurten pituuskasvu heikkenee, ne taipuvat ja paksuuntuvat sekä haa-
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roittuvat epätasaisesti. Kasveista peräisin olevat juurieritteet ja kasvijätteet tehostavat maan pieneliötoimintaa. (Pietola 2002, 16–19.) Yksivuotisilla kasveilla on usein
vaatimaton juuristo, mutta monivuotisilla nurmikasveilla sen sijaan on tiheät ja laajat
juuristot, koska ne voivat kasvattaa juuristoaan useana vuonna. Syväjuuristen kasvien, kuten esimerkiksi kuminan, ruisvirnan, sinimailasen ja puna-apilan juuret voivat parantaa maan rakennetta, sillä juuret kykenevät usein kasvamaan kyntöanturan alapuolelle. Sinimailasen pääjuuren paksuus voi olla lähes 10 mm ja ulottua jopa
80 cm syvyyteen. (Myllys, ym. 2014, 9–12.)

2.3 Tiivistymisen ehkäiseminen ja maan uudelleen kuohkeutus

2.3.1

Vesitalous

Hyvä vesitalous luo edellytykset hyvälle maan rakenteelle. Pellon kuivatuksen tavoitteena on varmistaa pellon kantavuus silloin kun siellä työskennellään sekä kuljettaa liiallista juurten kasvua haittaavaa vettä pois juuristokerroksesta. Tavoitteena
on, että sateen jälkeen kasvualustan kaasujen vaihto alkaa toimimaan nopeasti. Perusedellytyksenä on, että piiriojitus on kunnossa. Raskaimmilla maalajeilla ojituksen
tulee olla tehokas, kun taas keveillä mailla riittää harvempi ojitus. Mikäli pellon vesitalous on heikko, syntyy tiivistymisen ja hapenpuutteen riski. (Rajala 2010, 10–13.)
Laadukkaasti tehty salaojitus on toimiva ja viljelyteknillisesti järkevä ratkaisu. Salaojitusta voidaan kuivatuksen lisäksi käyttää myös pellon vesitalouden säätöön. Säätösalaojitus voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan säätökaivolla, joka sijoitetaan
kokoojaojaan ennen laskuaukkoa. Säätösalaojituksella kyetään varastoimaan vettä
keskimäärin 20 mm sadantaa vastaava määrä 10 cm maakerrosta kohti. Säätösalaojituksen etuna on myös, että salaojaputkisto ei pääse kuivumaan, jolloin mahdollinen ruoste ja sakka eivät tartu putkiin. Tämä hieman pidentää salaojituksen huoltoväliä. (Peltomaa 2002, 34–36.) Salaojien huuhtelu pitää salaojat toimivina ja pidentää salaojien käyttöikää. Pellon pinnanmuodot voivat vaikuttaa kasvien kasvuedellytyksiin. Rankan sadekuuron jälkeen vesi voi seisoa notkoissa ja näin ollen notkon
kohdat kuivuvat hitaammin kuin harjanteet, mikä voi johtaa alentuneeseen satoon.
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(Vilkuna 2018.) Pinnanmuotoilulla kyetään vähentämään vesien kerääntymistä notkoihin ja sen myötä parantaa talvehtimisolosuhteita (Mattila, ym. 2019, 33).
Makrohuokosten määrän ollessa riittävä vedestä kyllästetyssä maassa, vesi virtaa
nopeasti niitä pitkin ojastoon. Kuivassa kyllästämättömässä maassa voi tapahtua
oikovirtausta mikä tarkoittaa, että vesi virtaa nopeasti makrohuokosia sekä halkeamia pitkin ojastoon. Oikovirtauksessa vesi ei ole kosketuksissa huokosten välissä olevan maan kanssa. Oikovirtausta tapahtuu kuivan kauden jälkeisten sadekuurojen seurauksena, kun notkoissa oleva vesi ei pysty imeytymään kuivaan maahan tarpeeksi nopeasti. Oikovirtauksen yhteydessä saattaa tapahtua haitallista ravinteiden huuhtoutumista. (Alakukku & Pietola 2002, 8.)
Pellon maalaji ja maan huokosjakauma vaikuttavat maan kykyyn sitoa vettä. Maan
makrohuokosiin varastoitunut vesi riittää muutamia päiviä kasvien käytettäväksi ja
osa tästä vedestä haihtuu ilmaan. Makrohuokosten tyhjennyttyä jäljelle jäänyt vesi
on sitoutunut maahan 10 kPa:n imulla. Jäljelle jäänyttä vesivarastoa kutsutaan kenttäkapasiteetiksi. Kasvit kykenevät ottamaan vettä maasta lakastumisrajalle asti,
joka vastaa useimmilla kasveilla 1,5 MPa:n imua. Hyötykapasiteetti kertoo kasvien
käytettävissä olevan veden tilavuusosuuden maasta. Se saadaan selville kenttäkapasiteetti- ja lakastumisrajakosteuden erotuksella. Hienonhiedan ja multamaan
käyttökapasiteetti voi olla jopa 25 % maatilavuudesta, kun taas hiekkamaissa se on
vain alle 5 %. (Alakukku & Pietola 2002, 6–8.)

2.3.2

Maahan kohdistuva pintapaine ja peltoliikenne

Mitä pienemmillä rengaspaineilla pellolla voidaan liikkua, sitä pienempi pintapaine
kohdistuu maahan. Renkaan suuri ilmatilavuus mahdollistaa pienemmän rengaspaineen käytön kuin ilmatilavuudeltaan pieni rengas. Alhaiset rengaspaineet mahdollistavat laajemman kosketuspinta-alan, mikä pienentää pintapainetta, vähentää
luistoa, sekä pienentää vierintävastusta. Akselimassojen ollessa suuret esimerkiksi
traktoreissa, joissa on nostolaitteisiin kytketty työkone, renkaan kantokyky ei mahdollista matalilla alle 1,2 bar paineella ajamista, mikäli renkaan ilmatila ei ole riittävän
suuri. Tieajo vaatii usein huomattavasti korkeamman rengaspaineen kuin peltoajo.
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Useimmiten päädytään ajamaan korkeammalla rengaspaineella, koska silloin renkaiden kulutuskestävyys tieajossa on hyvä. Traktoriin ja työkoneisiin asennettavilla
paineen sääntöjärjestelmillä mahdollistetaan rengaspaineiden nopea muuttaminen
tilanteen mukaan optimaaliseksi. (Riipinen 2017, 9–40.)
Akselimassa vaikuttaa olennaisesti siihen kuinka syvälle maan kuormituksesta aiheutuva painevaikutus ulottuu. Myös renkaiden rungon rakenteella on merkitystä,
pehmeärunkoisilla vyörenkailla saavutetaan pienempi pintapaine ja parempi vetohyötysuhde, kuin ristikudosrenkailla. (Riipinen 2017, 9–40.) Riipinen kuitenkin väittää, että pinnaltaan kastuneet tiiviit savimaat muodostavat poikkeuksen, joilla ristikudosrenkaat antavat paremman vedon, koska ne leikkaantuvat paremmin kantavaan maakerrokseen. Koko profiililtaan märällä pellolla liikkumista tulee kuitenkin
välttää, koska pohjamaan tiivistymisriski on suuri. Myllys (2012, 35) kertoo että jos
märällä pellolla ajetaan yli 0,5 bar rengaspaineilla ja yhden akselin paino ylittää 6
tonnia tai teliakselin 8 tonnia, on pohjamaan tiivistymisriski huomattavan suuri.
Peltoliikenteen suunnittelulla voidaan ehkäistä maan tiivistymistä. Koneketjun koneiden työleveydet ovat osa peltoliikenteen suunnittelua. Kun eniten tiivistymisriskiä
aiheuttavat koneet mitoitetaan suurella ajouravälillä kiinteille ajourille, saadaan
mahdollinen tiivistymä kohta rajattua mahdollisimman pienelle pinta-alalle. Lisäksi
peltoliittymien riittävällä määrällä ja loogisella sijoittelulla saadaan vähennettyä pellolla tapahtuvaa ylimääräistä päiste- ja siirtymäajoa. (Mattila & Rajala 2018, 26–27.)
Mattila ja Rajala kuitenkin toteavat, että kiinteiden ajourien viljelytekniikasta saadaan parashyöty vain, jos se yhdistetään kevytmuokkaukseen tai onland-kyntöön
paripyörillä.

2.3.3

Muokkaus

Maan muokkaamisen tavoitteena on luoda mururakenteeltaan sopiva kasvualusta
kasville, torjua rikkakasveja sekä luoda siementen itämiselle suotuisa lämpötila ja
kosteus. Perusmuokkauksen tarkoituksena on haudata kasvijäänteet ja kuohkeuttaa maata uudelleen. Ihanteellisin aika perusmuokkaukselle on syksyllä mahdollisimman pian sadonkorjuun jälkeen. Yleensä maa on silloin kuivaa ja helposti muokkautuvaa, jolloin maan tiivistymisriski on pienimmillään. Keväisin maa on kosteaa ja
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muokkaustulos voi olla huono. Kevätkyntö soveltuu huonoiten savimaille ja parhaiten turve-, hiesu-, hieta- ja hiekkamaille. Savi kuivuu liikaa ja siitä muodostuu isoja
kokkareita. Hiesu-, hieta-, ja hiekkamailla kevätmuokkaus katkaisee veden kapillaarisen nousun, ja nopeuttaa maan lämpenemistä ja kuivumista. Kyntöä pitäisi välttää
liian kosteissa olosuhteissa ja kyntösyvyyttä vaihdella, ettei kyntöanturaa pääsisi
muodostumaan. Kevytmuokkauksen etuja ovat työsaavutus sekä se ettei kyntöanturaa pääse muodostumaan. Lisäksi muokatessa voidaan käyttää leveämpää rengastusta. Mikäli ajokertoja joudutaan lisäämään verrattuna kyntöön, kustannus- ja
ajansäästö menetetään. (Mikkola & Pitkänen 2002, 44–48.)
Kylvömuokkauksen tarkoituksena on tehdä tasainen pohja, jolloin kylvökoneen vantaat pysyvät säädetyssä työsyvyydessä. Kylvömuokkaus tehdään yleensä noin viiden senttimetrin syvyyteen. Savimailla tavoitteena on saada pintaan kahden senttimetrin kerros 5–20 mm muruja, jotka läpäisevät sadeveden nopeasti ja suojaavat
maan pintaa liettymiseltä. Kolmesta viiden senttimetrin syvyyteen tavoitellaan kosteuden haihtumiselta suojaavaa kerrosta, jonka murujen koko on noin 1–5 mm.
(Mikkola & Pitkänen 2002, 48–52.)
Jankkurointi on mekaaninen muokkausmenetelmä, jolla voidaan kuohkeuttaa tiivistynyttä maata uudelleen. Se ei kuitenkaan korjaa perus ongelmaa, joka on pellon
huono kuivatus ja liian raskas kuormitus maata kohtaan. Jankkurointi edesauttaa
kasvien juurien tunkeutumista syvemmälle maahan ja parantaa vesitaloutta. Jankkuroinnilla saadaan parhaat tulokset, kun se tehdään hyvässä kasvussa olevalle
nurmilohkolle. Tällöin nurmikasvien juuret tunkeutuvat syvemmälle ja säilyttävät
jankkuroinnilla aikaansaadun kuohkeuden. (Jankkuroinnista apua maan rakenteen
parantamisee 2018.) Ahokas ja Oksanen (2015, 77) väittävät, että syvä jankkurointi
murtaa maata siten, että vesi pääsee kulkeutumaan syvemmälle maahan. Se ei
kuitenkaan parantaisi maan rakennetta kasveille sopivaksi ja tämän takia ei varsinaisesti poistaisi tiivistymistä.
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3 TILAN TIIVISTYMISTUTKIMUS NURMEN VILJELYSSÄ

3.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

3.1.1

Koelohkon valinta

Koelohkoksi valittiin 5,86 hehtaarin lohko, jonka maalaji on multava karkea hieta.
Koelohkolla viljellään Timotei-nurmea. Yksi tärkeimmistä lohkon valintakriteereistä
oli kivettömyys, sillä se varmisti vaivattoman mittaustyöskentelyn. Koelohkosta 2,5
ha on salaojissa ja 3,36 ha avo-ojissa. Ojat eivät pysy auki avo-ojitetulla lohkon
osalla minkä seurauksena on ollut ongelmia vesitalouden kanssa. Lohkon pohjamaa on hyvin savista ja pohjavesi pyrkii nousemaan pintaan. Salaojitetun osan ojitus toimii hyvin, eikä sillä osalla viljelytöiden tekeminen ole tuottanut vaikeuksia.
Nurmi on perustettu suojaviljaan keväällä 2017. Lohko oli kynnetty edellisenä syksynä ja keväällä se muokattiin joustopiikkiäkeellä ennen kylvöä. Vilja kylvettiin kevythinattavalla kylvölannoittimella, jonka jälkeen heinänsiemen kylvettiin jyräyksen
yhteydessä. Ensimmäisen ja toisen nurmivuoden kevätlannoituksessa käytettiin
vain väkilannoitetta. Toinen sato lannoitettiin karjanlannalla ja väkilannoitteella.
Nurmi täydennyskylvettiin ensimmäisen kerran 13.5.2018 ja toisen kerran
27.4.2019.

3.1.2

Säilörehun korjuukoneet

Niittomurskaimena tilalla on Krone EasyCut 3210cv. Se oli kytkettynä Valtra 6400
traktoriin, jossa rengastuksena on 600/65 R38 ja 540/65 R 28 vyörenkaat. Niittoyhdistelmän kokonaismassaksi kertyy 6 500 kg (Kuva 1). Niittomurskaimen ilmoitettu
työleveys on 3,2 metriä, mutta käytännön työssä työleveys jää noin 3 m tasolle sillä
traktorissa ei ole automaattiohjausta tai ajo-opastinta.
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Kuva 1. Valtra 6400 ja Krone EasyCut 3210cv niittomurskain.
Niiton jälkeen kolme karhoa yhdistetään kaksiroottorisella Krone Swardo 900 karhottimella. Sitä vedetään takavetoisella Volvo BM Valmet 505 traktorilla, jonka takarenkaiden koko on 16.9 R34. Kerättäviä karhoja tulee yhdeksän metrin välein, jolloin
myös noukinvaunun ajourat ovat samalla etäisyydellään toisistaan. Karhotinyhdistelmän kokonaismassa on 5 700 kg (kuva 2).
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Kuva 2. Volvo BM Valmet 505 ja Krone Swardo 900 karhotin.
Tutkimuksessa käytettiin Krone Titan R/54 GL noukinvaunua, jossa oli 620/40 R22,5
vyörenkaat. Sitä vedettiin Valtra T170 traktorilla, joka oli varustettu etukuormaimella
ja 710/70 R38 ja 600/65 R28 vyörenkailla (kuva 3). Traktorin omamassa on 8 500
kg ja noukinvaunun kokonaismassa kuorman kanssa 14 500 kg. Koko yhdistelmän
massa kuorman kanssa on 23 000 kg. Punnitustulosten perusteella noukinvaunu
aiheuttaa 1 500–2 000 kg:n aisapainon riippuen kuorman täyttötekniikasta ja täyttöasteesta. Rengaspaineet olivat traktorin takarenkaissa 1,2 bar ja eturenkaissa 1,8
bar. Noukinvaunun renkaissa on käytetty valmistajan suosittelemaa 2,5 bar painetta. Vaunun renkaissa ei voida käyttää alhaisempaa painetta, koska muutoin renkaiden kantavuus ei riitä.
Noukinvaunun yhden renkaan kantopina-ala on 0,24 m². Akselimassat kuorman
kanssa on 6 250 kg mikä tarkoittaa, että yhdestä renkaasta kohdistuu maan pintaan
128 kPa pintapaine. Traktorin yhden renkaan kantopinta-ala on 0,38 m². Taka-akselimassa on noukinvaunun aiheuttaman aisapainon kanssa 7100 kg. Eli yhdestä
traktorin takarenkaasta kohdistuu maan pintaan 92 kPa pintapaine. Tämä tarkoittaa
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sitä, että yhdistelmässä noukinvaunun renkaat tiivistävät maata eniten, koska yhdistelmässä vaunun renkaiden pintapaine on suurin. Traktorin etuakselin massa
(3400 kg) ja renkaiden pintapaineet (44 kPa) jäävät huomattavasti alhaisemmiksi.

Kuva 3. Valtra T170 ja Krone Titan R/54 GL.
Noukinvaunun ajourien kattamaksi pinta-alaksi saadaan 14 % peltolohkon pintaalasta. Traktorin takarenkaat ovat kuitenkin leveämmät ja kulkevat samoja uria noukinvaunun renkaiden kanssa. Traktorin renkaiden leveydellä laskettaessa ajourien
kattama pinta-ala on 16 %. Mikäli karhoja yhdistettäisiin kaksi, vastaavat luvut olisivat 21 % ja 24 %. Näihin lukuihin ei ole laskettu päiste yms. ajon vaikutusta, päisteajon määrään vaikuttaa ajotekniikka ja peltoliittymien sijainti.

3.1.3

Tutkimuksen toteutus

Kuten edellä on todettu, osalla koelohkosta on haasteelliset olosuhteet. Lohkon salaojitetusta osasta rajattiin noin 0,8 ha alue, jolla mittauksia tehtiin. Koealue rajattiin
keskeiseltä alueelta lohkoa siten, että päisteajosta johtuva maan tiivistyminen ja
muut reunavaikutukset eivät vaikuttaneet mittaustuloksiin. Lohkon luontaisten olosuhteiden vuoksi noukinvaunulla voitiin ajaa rajatulla alueella täydellä kuormalla.
Ensin kerättiin koealueen ulkopuolelta kuorma lähes täyteen, jonka jälkeen kerättiin
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karheet koealueelta. Näin ollen koejärjestelyt häiritsivät säilörehun korjuutöitä mahdollisimman vähän. Näillä järjestelyillä koe alueelle saatiin neljä ajouraa, joista tiivistymis- ja satotasomittauksia tehtiin. Koealue sekä ajourat merkattiin puukepeillä pellonlaitaan, jotta urat olivat helposti löydettävissä myöhemmin uudelleen. Kuvassa 4
esitetään koelohkon sarka- ja piiriojat mustilla viivoilla. Koealue on rajattu sinisellä
viivalla ja ajourat on merkattu oransseilla viivoilla sekä numeroitu. Peltoliittymät sijaitsevat nuolten osoittamissa kohdissa.

Kuva 4. Koelohkon koejärjestelyt.
Tiivistymis- ja satotasomittauksia päätettiin tehdä kahtena peräkkäisenä vuotena,
jolloin otanta olisi laaja ja eri vuosien tuloksia pystyttäisiin vertailemaan keskenään.
Tiivistymistä ja satotasoa mitattiin noukinvaunun ajourien kohdalta sekä niiden ulkopuolelta kohdista, joissa maahan kohdistuu vähiten kuormitusta. Nurmen viljelyssä pellolla työskennellään monenlaisilla koneilla ja niiden työleveydet vaihtelevat,
on lähes mahdotonta löytää ns. häiriintymätöntä kohtaa. Ensimmäisenä koekesänä
oli etuna se, että koelohkolla oli ensimmäisen vuoden nurmi, jolloin maan pintakerroksessa oli mahdollisimman pieni esikuormitusjännitys. Näin ollen oletettiin, että
maan tiivistyminen olisi havaittavissa mittarilla ensimmäisten yliajokertojen jälkeen.
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3.1.4

Tutkimuksessa tehdyt mittaukset

Maan tiivistymisen mittaamiseen käytettiin Hollannissa valmistettua Eijkelkamp penetrometriä. Mittarilla mitataan, kuinka suuri voima tarvitaan mittarin kärjen tunkeutumiseksi maahan. Tulos ilmoitetaan muodossa MPa. Mittauksissa käytettiin kärkeä, jonka pinta-ala oli yksi cm² ja kärkikulma 60 astetta. Mittaussyvyys ulottuu
maanpinnasta 80 cm syvyyteen. Mittari tallentaa painelukeman noin yhden senttimetrin välein (kuva 5). 3.6.2018 rajatulta koealueelta tehtiin ns. alkukartoitus, mittauksia otettiin 11 ruudusta, jokaisesta ruudusta neljä mittausta. Tuloksista laskettiin
keskiarvo. Näin saatiin selville, kuinka tiivistä maa on ennen kuin siellä ajetaan sadonkorjuukoneilla.
Toisen sadonkorjuun jälkeen 4.8.2018 tehtiin tiivistymismittauksia noukinvaunun
ajourista, jolloin yliajokertoja noukinvaunulla oli ajettu yhteensä kaksi. Jokaisesta
ajourasta tiivistymistä mitattiin kahdesta ruudusta ja ajourien ulkopuolelta kahdesta
ruudusta, kustakin ruudusta viisi mittausta. Ajourista ja ajourien vierestä saaduista
tuloksista laskettiin keskiarvo. Ajourista maantiivistymisen mittaamisen apuna käytettiin lautaa, jossa oli viisi reikää 16 cm välein (kuva 6). Tiivistymismittaukset suoritettiin toisen kerran 30.5.2019. Mittaukset suoritettiin samalla tavalla kuin edeltävänä vuonna 4.8.2018 tehdyt mittaukset. Yhteensä koealueelta mitattiin 204 tiivistymismittausta.
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Kuva 5. Eijkelkamp penetrometri.

Kuva 6. Ajouran kohdalta tiivistymisen mittaamiseen käytetty tapa.
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Sadonkorjuun yhteydessä otettiin kasvustosta satotasonäytteitä. Yhteen näytteeseen leikattiin heinää 0,25 m² alalta, joka rajattiin puukehikolla (kuva 7). Näyte kerättiin muovipussiin, jonka jälkeen pussissa oleva näyte laitettiin muoviämpäriin ja
punnittiin, näin saatiin ulkoilmaolosuhteissa punnitustuloksesta luotettava (kuva 8).
Kasvuston pituus mitattiin näytteiden ottokohdasta. Ajourien kohdalta otetuista sekä
ajourien ulkopuolelta otetuista näytteistä koottiin näytteet, jotka lähetettiin laboratorioon. Näin saatiin selville kasvuston kuiva-ainepitoisuus niittohetkellä. Sato korjattiin 25.7.2018. Satotasonäytteitä otettiin niiton yhteydessä yhteensä 16 kappaletta,
kahdeksan ajourien kohdalta ja kahdeksan ajourien ulkopuolelta sadonkorjuun yhteydessä. Ajourien kohdalta sekä ajourien vierestä otetuista näytteistä laskettiin
keskiarvo. Näytteiden ottaminen toistettiin edellä kuvatulla tavalla 12.6.2019. Yhteensä koealueelta otettiin 32 satotasonäytettä.

Kuva 7. Nurmen satotasonäytteen otto.
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Kuva 8. Satotasonäytteen punnitseminen.

3.2 Tulokset ja tulosten käsittely

3.2.1

Sadekertymä

Kasvukausien 2018 ja 2019 kuukausikohtaiset sademäärät esitetään kuviossa 1.
Verrokkina on vuosien 1981–2010 keskiarvoiset kuukausikohtaiset sademäärät.
Vuosien 2018 ja 2019 tulokset on mitattu Halsua Purola säähavaintoasemalla. Vuosien 1981–2010 keskiarvotulokset on kerätty Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.
Kuviosta 1 voidaan tulkita, että kesä- ja heinäkuu olivat poikkeuksellisen vähäsateisia. Toukokuu oli vuonna 2018 tavanomaista kuivempi, kun taas seuraavana
vuonna sateisempi.
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Kuvio 1. Kuukausikohtaiset sademäärät.

3.2.2

Tiivistymistulokset

Koelohkolta keväällä 3.6.2018 otettujen tiivistymismittauksien tuloksien keskiarvot
esitetään kuvioissa 2. Mittaustuloksista voidaan havaita, että maa on huomattavan
tiivistä kyntökerroksen alapuolelta. Kuviosta 2 on selvästi havaittavissa kyntökerroksen paksuus.
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Kuvio 2. Maantiivistymisen alkukartoitus rajatulla koealueella.
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Tiivistysmittauksien 4.8.2018 tuloksien keskiarvot esitetään kuvioissa 3. Kuvioista 3
voidaan todeta, että selkeimmät eroavaisuudet maan tiiviydessä ovat 5–40 cm syvyydessä. Mittauksista saatuihin tuloksiin todennäköisesti vaikuttaa edellisvuosien
hankalat sadonkorjuu olosuhteet kuten myös se, että kevät oli todella vähäsateinen
ja maa oli kuivaa.
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Kuvio 3. Ajourien sekä niiden vierusten tiivistymistulokset 4.8.2018.
Tiivistymismittauksien 30.5.2019 tuloksista voidaan todeta myös, että selkeimmät
erot ovat 5–40 cm syvyydessä (kuvio 4). Tuloksista voidaan todeta, että yli 40 cm
syvyydessä eroa ajouran ja sen vieressä ei juurikaan ole. Tämä voi johtua siitä, että
pohjamaa on tiivistynyt jo aikaisemmin, joko kynnön tai muiden viljelytoimien yhteydessä. Lisäksi maan kosteus vaikuttaa olennaisesti penetrometrin antamaan tulokseen, sillä kosteaan maahan mittarin kärki painuu pienemmällä voimalla kuin kuivaan. Kuvioiden osoittamia painekäyriä tarkasteltaessa havaitaan, että paine on syvemmällä pohjamaassa äkillisesti laskenut. Tästä voidaan päätellä, että syvällä
pohjamaassa on halkeamia ja lohkeamia tai että maa on syvemmällä hyvin kosteaa.
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Kuvio 4. Ajourien 1 ja 2 sekä niiden vierusten tiivistymistulokset 30.5.2019.

3.2.3

Satotasotulokset

Satotasonäytteiden 25.7.2018 tuloksien keskiarvot esitetään kuviossa 5 tuoremassana g/m². Kuviossa esitetään myös tuloksien vaihteluväli. Satotaso oli keskimäärin
ajouran kohdalla 764 grammaa alhaisempi kuin ajouran vieressä. Ajourien kohdalla
satotaso vaihteli 1 412–2 340 gramman ja ajourien vieressä 2 168–3 192 gramman
välillä.
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Kuvio 5. Satotasonäytteiden tuloksien keskiarvot 25.7.2018.
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Keskimäärin tuoresato oli ajouran kohdalla 18 895 kg/ha ja ajourien vieressä 26 530
kg/ha, eli 28,8 prosenttia alhaisempi ajourien kohdalla. Kuiva-ainepitoisuus oli
ajourien kohdalla 178 g/kg ja ajourien vieressä 200 g/kg. Kuiva-ainekiloissa mitattuna satotaso oli ajourien kohdalla 3 363 kg/ha ja ajourien vieressä 5 306 kg/ha. Eli
kuiva-ainesato oli ajourissa 36,6 prosenttia alhaisempi, kuin ajourien vieressä. Koealueen kuiva-ainesatotasoksi saadaan 5 038 kg/ha, kun huomioidaan noukinvaunun
ajourien kattama pinta-ala ja niiden tiivistymisestä johtuva sadon aleneminen. Maan
tiivistyminen noukinvaunun ajourien kohdalla aiheutti viiden prosentin aleneman
kuiva-ainesadossa hehtaaria kohden.
Kuviossa 6 esitetään nurmen pituus ajourien kohdalta ja vierestä. Tuloksista voidaan todeta, että maan tiivistyminen on vaikuttanut selvästi nurmen pituuskasvuun.
Keskimäärin nurmen pituus ajourissa oli 68 cm ja ajourien vieressä 81 cm.
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Kuvio 6. Nurmen pituus 25.7.2018
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Yksittäisiä satotasonäytteitä vertailtaessa huomattiin, että tuloksissa esiintyi suurta
vaihtelua. Tämä johtuu siitä ensimmäiselle satovuodelle täydennyskylvö ei kerkeä
vaikuttamaan, jolloin suojaviljan lakoontumisen takia kasvustossa oli runsaasti aukkopaikkoja (kuva 9).

Kuva 9. Kasvustossa näkyy selviä aukkopaikkoja 3.6.2018.
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Satotasonäytteiden 12.6.2019 tuloksien keskiarvot esitetään kuviossa 7 tuoremassana g/m². Kuviossa esitetään myös tuloksien vaihteluväli. Satotaso oli keskimäärin
ajouran kohdalla 465 grammaa alhaisempi kuin ajouran vieressä. Ajourien kohdalla
satotaso vaihteli 2 572–3 092 gramman ja ajourien vieressä 2 968–3 572 gramman
välillä.
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Kuvio 7. Satotasonäytteiden tuloksien keskiarvot 12.6.2019.
Keskimäärin tuoresato oli ajouran kohdalla 28 540 kg/ha ja ajourien vieressä 33 185
kg/ha, eli 13,9 prosenttia alhaisempi ajourien kohdalla. Kuiva-ainepitoisuus oli
ajourien kohdalla 164 g/kg ja ajourien vieressä 170 g/kg. Kuiva-ainekiloissa mitattuna satotaso oli ajourien kohdalla 4 681kg/ha ja ajourien vieressä 5 641kg/ha. Eli
kuiva-ainesato oli ajourissa 17 prosenttia alhaisempi, kuin ajourien vieressä. Koealueen kuiva-ainesatotasoksi saadaan 5509 kg/ha, kun huomioidaan noukinvaunun
ajourien kattama pinta-ala ja niiden tiivistymisestä johtuva sadon aleneminen. Maan
tiivistyminen noukinvaunun ajourien kohdalla aiheutti 2,3 prosentin aleneman kuivaainesadossa hehtaaria kohden.
Kuviossa 8 esitetään nurmen pituus ajourien kohdalta ja vierestä. Nurmen pituuskasvussa on havaittavissa ero myös toisena satovuotena. Erot nurmen pituuskasvussa sekä satotasossa ajourien ja ajourien vierusten välillä ovat kuitenkin tasoittuneet verrattuna edellisvuoteen, kun kasvusto on tihentynyt täydennyskylvön myötä
(kuva 10). Keskimäärin nurmen pituus ajourissa oli 63 cm ja ajourien vieressä 72
cm.
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Kuvio 8. Nurmen pituus 12.6.2019.

Kuva 10. Tasaisen tiheä kasvusto toisena satovuonna 30.5.2019, edellisvuoden
ajoura on havaittavissa kuvan oikeassa laidassa.
Kuvassa 10 on selvästi havaittavissa maantiivistymisen vaikutukset. Ajourien kohdalla nurmi on lyhyempää sekä korrenkasvu on hitaampaa, joten ajourat näkyvät
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selvästi kasvustossa. Kasvuston pituutta verrattaessa satotasoon nähdään, että satotaso nousee nurmen pituuskasvun edetessä (kuvio 9) ja (kuvio 10). 2019 vuoden
satotaso sekä kasvuston pituustuloksissa on pienempi hajonta kuin vuoden 2018
tuloksissa. Eli kasvusto on tasaisempi kuin edeltävänä vuonna, tämä johtuu osittain
täydennyskylvön aikaan saamasta kasvuston tihentymisestä.
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Kuvio 9. Kasvuston pituus ja satotaso 25.7.2018.
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Kuvio 10. Kasvuston pituus ja satotaso 12.6.2019.
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Saman kaltaisia tuloksia ovat myös saaneet Vilho ja Juha-Matti Saarinen (2015, 16–
30) opinnäytetyössään, jossa he tutkivat lannan kevätlevityksessä tapahtuvan maan
tiivistymisen vaikutusta nurmen ja viljan satoon. Heidän tuloksissaan nurmen tuoresato oli 10,6 prosenttia alhaisempi lietevaunun ajouran kohdalla lohkolla, jonka maalaji oli runsasmultainen hieno hieta. Toisella lohkolla, joka oli maalajiltaan multamaa,
he saivat tulokseksi 20 prosentin sadonaleneman lietevaunun ajouran kohdalla.
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4 POHDINTA
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka paljon maan tiivistyminen vaikuttaa satotasoon ja kuinka paljon maa tiivistyy yhtä satokertaa kohden. Tarkoituksena oli
myös pohtia, että voidaanko maan tiivistymiseen vaikuttaa. Siihen kuinka paljon
maa tiivistyy satokertaa kohden, ei saatu selkeitä analysoitavia tuloksia. Tiivistymismittauksia olisi pitänyt tehdä useammin, lisäksi maan kosteus olisi pitänyt määrittää
tiivistymisen mittaus hetkellä. Näin tiivistymistulokset olisivat olleet vertailtavissa
keskenään. Oletettavasti suurin muutos maan tiiveydessä tapahtui ensimmäisellä
yliajokerralla, jolloin maan esikuormitusjännitys ajourien kohdalla oli pienimmillään.
Toisella yliajokerralla ei oletettavasti tapahtunut muutoksia, koska korjuu olosuhteet
olivat myös silloin todella hyvät ja maata kuormittavat massat pysyivät samana. Tuloksia tarkasteltaessa on myös muistettava, että tutkimuksen aikana koelohkolla
ajettiin myös lietevaunulla. Lietevaunun aiheuttama pintapaine oli kuitenkin pienempi, kuin noukinvaunun, mutta akselimassat olivat lietevaunussa suuremmat.
Lietevaunun ajourat eivät kuitenkaan osuneet koealueella noukinvaunun ajourien
kanssa samalle kohdalle.
Penetrometrin antamiin tuloksiin vaikuttaa myös mittauksien tekijä. Samasta kohdasta kaksi eri mittaajaa saavat todennäköisesti erilaiset tulokset. Kun maan tiiveys
vaihtelee eri syvyyksissä, tasaisen liikkeen ylläpitäminen on haastavaa. Eli jokainen
mittauskerta on hieman erilainen. Mikäli penetrometriä voitaisiin painaa maahan esimerkiksi hydrauliikan avulla, mittaustapahtuma olisi säännönmukainen ja tulokset
olisivat luotettavampia.
Alkuperäinen tarkoitus oli tehdä tiivistymis- ja satotasomittauksia kahtena peräkkäisenä vuonna. Tilalla kuitenkin päivitettiin noukinvaunu erikokoiseen, jossa oli myös
erilainen rengastus sekä raideleveys. Lisäksi säilörehua alettiin keräämään yhteistyössä toisen maatalousyrityksen kanssa, jolla oli käytössään erilainen keruuyhdistelmä. Koettiin että nämä muutokset olisivat aiheuttaneet muutoksia myös koejärjestelyihin, joten keväällä tutkittiin edellisvuoden tiivistymisen jälkivaikutuksia.
Maan tiivistymisen vaikutus satotasoon ajouran kohdalla näkyi tuloksista selvästi.
Vaikutus hehtaarilta saatavaan kuiva-ainesatoon jäi odotettua alhaisemmalle ta-
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solle. Tutkimuksen tuloksista ei kuitenkaan käy ilmi päisteissä tapahtuvaa sadonalenemaa, joka vaikuttaa oleellisesti hehtaarisatoon lohkokoon ollessa pieni.
Maan tiiveydessä tapahtuvien muutosten oletettiin olevan selkeämmin havaittavissa. Osa syynä tähän on se, että molempina säilörehun korjuukausina oli erittäin
kuivat olosuhteet, jolloin riski maan tiivistymiselle olosuhteiden puolesta on pienimmillään. Mikäli kokeita olisi tehty vuosina 2015 ja 2016, jolloin kasvukaudet olivat
sateisia, olisi tulokset todennäköisesti olleet erilaisia.
Kokeen tuloksista on helposti tulkittavissa, kuinka satotaso kasvaa nurmen pituuden
kasvaessa. Myös täydennyskylvön seurauksena tapahtunut kasvuston tihentyminen voidaan havaita, kun tarkastellaan mittaustulosten hajontaa. Tarkempia tuloksia
maan tiivistymisen vaikutuksesta satotasoon olisi saatu jos, kokeet olisi tehty molempina vuosina tiheään kasvustoon.
Maan tiivistymiseen voidaan vaikuttaa huolehtimalla, että peltomaan vesitalous on
kunnossa ja pidetään maan pH-taso riittävän korkealla kasvien kasvun sekä pieneliö toiminnan ylläpitämiseksi. Pellolla liikkumista raskailla koneilla on vältettävä silloin, kun maa on erittäin kosteaa. Rengaspaineen laskemisella ja vaihtamalla koneisiin suuremman kantopinta-alan omaavat renkaat voidaan vähentää maahan
kohdistuvaa pintapainetta. Nurmen viljelyssä suurena tekijänä on raskaiden koneiden ajouraväli. Mitä suurempi ajouraväli sitä pienempi on maan tiivistymisen vaikutus hehtaarisatotasoon.
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LIITTEET
Liite 1. Satotasonäytteiden punnitukset
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Liite 1. Satotasonäytteiden punnitukset

Tuoresato punnitukset 25.7.2018
Ajouran vierus 1
Ajoura 1
Ajouran vierus 2
Ajoura 2
Ajouran vierus 3
Ajoura 3
Ajouran vierus 4
Ajoura 4

Tuoresato punnitukset 12.6.2019
Ajouran vierus 1
Ajoura 1
Ajouran vierus 2
Ajoura 2
Ajouran vierus 3
Ajoura 3
Ajouran vierus 4
Ajoura 4

Näyte
nro.

massa g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

798
542
554
480
728
584
353
432
731
557
585
354
711
655
526
495

Näyte nro.

Kasvuston
massa g/m2 pituus cm
3192
85
2168
75
2216
75
1920
70
2912
85
2336
70
1412
60
1728
65
2924
80
2228
90
2340
70
1416
57
2844
85
2620
80
2104
73
1980
72

massa g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

822
834
745
660
893
880
742
734
728
780
643
673
840
860
773
738

massa
Kasvuston
g/m2
pituus cm
3 288
73
3 336
74
2 980
63
2 640
58
3 572
78
3 520
72
2 968
68
2 936
62
2 912
65
3 120
69
2 572
64
2 692
62
3 360
76
3 440
72
3 092
64
2 952
60

