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Suomessa tavataan noin 16 eri lierolajia, jotka pystytään luokittelemaan kolmeen eri ekologiseen ryhmään. 

Lierot ovat tärkeitä maaperälle, sillä ne muokkaavat maata kuohkeammaksi ja lannoittavat sitä. Tehdessään 
tunneleita lierot syövät maata ja samalla lannoittavat lannallaan maaperää. Opinnäytetyössä selvitettiin, mil-

lainen lierokanta kohdetilalla oli sekä miten kohdetilalliset pystyvät vaikuttamaan kantaan tulevaisuudessa. 
 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea erilaista kasvulohkoa, joissa oli jokaisessa sama maalaji, hietamoreeni. En-
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vulohkoilla. Muita syitä voivat olla maan lannoitus, korkeuserot sekä maanmuokkauksien määrät vuosien 

aikana.  
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1 JOHDANTO 

Lierot vaikuttavat monin eri tavoin maaperään ja siten ekosysteemiin sekä maan fysikaaliseen raken-

teeseen muokkaamalla maata kuohkeammaksi. Käytäviä kaivamalla lierot syövät tietään, jolloin maa 

kuohkeutuu. Syödessään maata ne pilkkovat kuollutta kasviainesta ja samalla sekoittavat sitä maa-

aineksen sekaan. Lierojen syömä maan kasviaines ei juurikaan muutu kemiallisesti kulkiessaan lieron 

suoliston lävitse. Kasviaineksen rakenne vain muuttuu, jolloin sen pinta-ala muuttuu moninkertai-

sesti tällöin mikrobit viihtyvät siinä paremmin. (Haimi 2019, luku 7.3.) 

Maanmuokkauksien tarkoitus on hävittää maan pinnalta edelliset kasvustot, jotta voidaan kylvää tai 

istuttaa uusia kasveja. Maanmuokkauksella parannetaan maan rakennetta sekä torjutaan rikkakas-

veja ja kasvitauteja. Viljelykierrossa olevat kasvit saavat aikaan myös omilla juurillaan maanmuok-

kausta, mitä kannattaa hyödyntää. (Farmit julkaisuaika tuntematon.) 

Opinnäytetyössä selvitetään kohdetilan lierokanta. Tilaajana opinnäytetyössä toimii Myllypuron tila 

Keski-Suomesta, joka toimii nykyisin tavanomaisena kasvinviljely tilana. Työn toimeksiantajana toimii 

erikoistutkija Visa Nuutinen Luonnonvarakeskukselta. Teoria materiaalia on saatu Nuutiselta opin-

näytetyöhön. Lieroaiheisen opinnäytetyön idea tuli itseltäni, mutta toimeksiantaja Visa Nuutinen eh-

dotti vertailua kohdetilalle.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää lierokantoja kohdetilan eri kasvulohkoilla. Lierojen määrä 

maaperässä kertoo maaperän kunnosta. Lieroista on suuri apu maaperälle viljeltäessä kasveja, sillä 

lierot tekevät maasta ilmavan ja samalla lannoittavat sitä. Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on tut-

kia kohdetilan kasvulohkojen lierokantoja sekä selvittää, miten maan muokkaukset ovat vaikuttaneet 

lierojen määrään. Kohdetilalliset saavat tietää tuloksien analysoinnin jälkeen, millainen lierokanta 

heidän kasvulohkoillaan on ja miten siihen pystyisi tulevaisuudessa vaikuttamaan. 
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2 LIEROT 

Lierot ovat maassa asuvia eli terrestrisiä harvasukasmatoja, joilla on jaokkeinen ruumis. Jaokkeita 

voi aikuisella lierolla olla jopa kaksisataa kappaletta. Aikuinen liero voi kasvaa jopa 30 senttimetrin 

pituiseksi, ja lierot ovat selkärangattomiksi eläimiksi melko suuria. (Haimi 2019, luku 7.)  

Suomessa esiintyy noin 16 lierolajia, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään: karikkeessa eläviin eli 

epigeeissiin lieroihin, vaakakaivajiin eli endogeeisiin lieroihin ja syväkaivajiin eli aneekkisiin lieroihin 

(kuva 1) (Matoseuranta julkaisuaika tuntematon). Suomen peltomaissa esiintyy eniten kolmea liero-

lajia, jotka ovat onkiliero (Lumbricus rubellus), peltoliero (Aporrectodea caliginosa) ja kasteliero 

(Lumbricus terrestris) (Nuutinen 2019). 

 

 

KUVA 1. Kasteliero, aneekkinen laji (Raatikainen 2020, CC BY-SA) 

 

Lierojen ruuansulatuskanava on koko ruumiin mittainen putkimainen onkalo. Suuaukosta alkaa nielu, 

joka jatkuu ruokatorvena ja päätyy kupuun. Sen jälkeen on lihasmaha, jossa nielty kasviaines jau-

hautuu mineraalimaa-aineksen avulla. Lihasmahasta lähtevä suoli päättyy viimeiseen jaokkeeseen. 

(Nuutinen 2021.) Lieroilla on suljettu verenkierto, jossa on kaksi pitkittäissuonta, ja niitä yhdistää 

jokaisessa jaokkeessa oleva rengassuoni. Toinen suonista sijaitsee lieron suolen yläpuolella ja toinen 

alapuolella. (Pellonpää 2020.)  

 Lierojen elinympäristöt 

Lieroilla on kolme erilaista elämäntapaa, joiden mukaan ne voidaan jakaa ryhmiin. Ensimmäiseen 

ryhmään eli epigeeisiin lieroihin kuuluvat esimerkiksi onkilierot, jotka elävät pintamaassa eivätkä kai-

vaudu syvälle maahan. Epigeeiset lierot ja ovat keskikokoisia tai pieniä ja väriltään tummia. (Haimi 

2019, luku 7.) Epigeeiset lierot syövät maanpinnalle kertynyttä pintakariketta ja viljelymaalla korjuu-

tähteitä. (Paasonen-Kivekäs ym. 2016).  
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Toiseen ryhmään eli endogeeisiin lieroihin kuuluvat esimerkiksi peltolierot, jotka elävät lähellä maan-

pintaa. Endogeeiset lierot tekevät tunneleitaan usein vaakasuunnassa; pysyviä tunneleita ne eivät 

kaiva. Endogeeiset lierot tuottavat maaperään kuohkeutta ja viljaville maille mururakennetta. (Haimi 

2019, luku 7.) Endogeeiset lierot syövät pääasiassa maan sisällä olevaa kuollutta kasviainesta (Paa-

sonen-Kivekäs ym. 2016).  

Kolmanteen ryhmään eli aneekkisiin lieroihin kuuluvat kastelierot, jotka tekevät syviä pystysuoria ja 

pysyviä tunneleita maaperään. Kastelierot käyvät hakemassa pinnalta ravintoa. (Haimi 2019, luku 

7.) Kerätystä karikkeesta syntyy käytävän suuaukolle keko, josta kasteliero vetää ravintoa käytä-

väänsä (Sulkava 2018). Aneekkiset lierot ovat yöeläimiä, sillä pimeän aikaan niiden on turvallista 

käydä laiduntamassa maan pinnalla (Jeffery ym. 2010, 112). 

 

 

KUVA 2. Lierojen elinympäristö tasot (Orava julkaisuaika tuntematon) 

Lierot viihtyvät parhaiten kosteilla ja multavissa maissa, joissa on kasviainesta ravinnoksi (Epressi 

2019). Maa tiivistyy, koska siinä olevat kalsium ja magnesiumhiukkaset sitovat maanhiukkasia huo-

nommin yhteen. Tiiviissä maassa ei ole vedelle, ilmalle ja juurille riittävää mururakennetta. (Ruoka-

tieto julkaisuaika tuntematon.) 

Lierot käyttävät leviämisreitteinä peltojen reuna-alueita, jotka ovat peltojen eliöyhteisöjen monimuo-

toisuutta tukevia alueita (Haimi & Nuutinen 2019). Aneekkiset lierot kaivautuvat yleensä noin metrin 

syvyyteen (Nuutinen 2019). Endogeeisten lierojen käytävät ovat noin 20–40 cm pitkiä (Rajala 2006, 

57). 

Eri lierolajit vaikuttavat maaperän ominaisuuksiin sekä viljelytoimenpiteisiin eri tavoin. Maanmuok-

kauksen keventäminen parantaa enemmän aneekkisten ja epigeenisten lierojen kantoja kuin endo-

geeisten lierojen kantaa. (Nuutinen & Palojärvi 2017, 27.) Lieroilla on uusiutumiskykyä ja katken-

neen lieron etupää pystyy korvaamaan takaosastaan menettämiään jaokkeita. Kahta lieroa kahtia 
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menneestä lierosta ei kasva, mutta uusiutumiskyky voi nopeuttaa kannan toipumista muokkauksen 

aiheuttamista vahingoista (Jeffery ym. 2010, 112). 

 Lierojen lisääntyminen 

Lierot parittelevat yleensä keväisin ja syksyisin, tällöin maa on sopivan kostea sekä lämpötila on 

hyvä paritteluun. Lierot ovat kaksineuvoisia eli hermafrodiitteja. Lierot voivat siis tuottaa sekä naa-

ras- että koiraspuolisia sukusoluja. (Jeffery ym. 2010, 112.) Pariutuessaan lierot asettuvat vastak-

kain, etupäät erisuuntaisesti. Lierojen ruumiin vyö eli klitellum muodostaa lierojen ympärille limaker-

roksen parittelun aikana. (Haimi 2019, luku 7.) 

Kasteliero on ainoa Suomen lieroista, joka parittelee maan pinnalla. Muut lierot parittelevat maan 

alla piilossa. (Mikkola 2014.) Kastelierojen parittelussa molemmat lierot pystyvät hedelmöittämään 

toisensa. Lieroilla on ruumiin ulkopuolella kouru, jota pitkin siemenneste kulkeutuu koirassuku-

aukosta toisen yksilön siittiösäiliöihin. Lieron siittiösäiliöt ovat erillään omista siittiösäiliöistään. Parit-

telun jälkeen parin päivän päästä liero tuottaa munakotelon, joka kiinnittyy lieron klitellumin ympä-

rille ulkopuolelle. (Haimi 2019, luku 7.) 

Lieron ruumiin paksunnos klitellum eli vyö, muodostaa tupen, josta syntyy myöhemmin lieron muna-

kotelo. Kun tuppi on siirtynyt lieron etupään kohdalle, liero laskee sen sisään munasoluja ja toiselta 

yksilön saatua siittiöitä. Tupen saavuttua lieron pääosaan se irtautuu ja sulkeutuu munakoteloksi. 

Munakotelot jäävät maahan kehittymään ja siitä kuoriutuu yleensä yksi uusi yksilö. Joillakin lierola-

jeilla yhdestä munakotelosta voi syntyä useampi yksilö. (Haimi 2019, luku 7.) 

Aneekkiset lierot, esimerkiksi kastelierot, ovat pitkäikäisiä, mutta ne lisääntyvät hitaasti. Vuodessa 

aneekkiset lierot voivat tuottaa vain runsaat kymmenen munakoteloa ja ovat täysikasvuisia lieroja 

vasta yhdeksässä kuukaudessa. (Jeffery ym. 2010, 112.) Suomessa lierojen aikuistuminen luulta-

vasti kestää jopa vielä kauemmin. Epigeeiset lajit, esimerkiksi onkilierot, ovat kuulemma nopeasti 

aikuistuvia ja voivat tuottaa useita kymmeniä munakoteloita vuodessa. (Nuutinen 2021.)  

 Lierojen merkitys maaperässä 

Lierot vaikuttavat maaperään vapauttamalla kasvitähteisiin sitoutunutta typpeä (Nuutinen & Palo-

järvi 2017, 27). Se voi olla tärkeä syy siihen, että lierot parantavat kasvien kasvua ja satoa varsinkin 

silloin kun käytetään eloperäisiä lannoitteita (Nuutinen 2019). Lierojen käytävät ovat apuna kasvien 

juurille, koska juuret voivat kasvaa käytäviä pitkin. Lierojen tunneleita pitkin vesi imeytyy maahan. 

Lieroilla on myös taipumus ehkäistä maanlevintäisiä tauteja syömällä tautisia kasvinosia ja taudinai-

heuttajia. (Lehtonen 2015, 56–59.)   

Lierojen suolensisältö ja ulosteet ovat mikrobeille sopiva elinympäristö. Lierojen ulosteessa on 

enemmän käyttökelpoisia ravinteita kasveille kuin maassa keskimäärin. Syy tälle on se, että lierojen 

suolessa olevat mikrobit käyvät lävitse lierojen syömää kasvimassaa ja samalla vapauttavat sitoutu-

neita ravinteita. Lierojen iholle erittyvän liman ja virtsa-aineiden mukana maaperän päätyy myös 

ravinteita. (Haimi 2019, luku 7.) Aneekkiset lierot muodostavat maan pintaan kolojen suuaukolle 

lantakasoja (kuva 3) (Matoseuranta julkaisuaika tuntematon). Lierojen lanta nostaa pellon fosfori- ja 

typpipitoisuuksia sekä parantaa maan pH-arvoja (Haimi & Nuutinen 2018).  
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KUVA 3. Lieron lantakasoja (Raatikainen 2020, CC BY-SA) 

Lierojen tuottama lanta on monin kertaisesti ravinteikkaampaa verrattuna ruokamultaan tai pohja-

maahan. Pohjamaa on pintamaa kerroksen alla, jossa on vähemmän orgaanista ainesta kuin pinta-

maassa. Maa on kovempaa ja tiiviimpää (Riiko & Yli-Renko 2011). 

Lierojen lannassa ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Lanta on lievästi emäksistä, 

joka auttaa säilyttämään maan pH:n. Lierot voivat siirtää erilaisia ravinteita pohjamaahan asti. (Ra-

jala 2006, 72.)  

 Lierojen vaikutus punahomeeseen 

Yksi esimerkki taudeista, joiden esiintymiseen lierot voivat vaikuttaa, on punahome. Punahomeella 

on taipumus heikentää viljojen jyvien kehitystä ja alentaa niiden itävyyttä. Punahome muodostaa 

satoon hometoksiineja kasvukauden aikana tai kuivaamattomaan viljaan puinnin jälkeen. Punaho-

meet säilyvät hyvin kasvijätteissä sekä siemenissä ja leviävät helposti uuteen kasvustoon olkien ja 

sängen kautta. (Jalli 2017.)  

Oldenburgin ym. (2008, 3049–3053) tekemän tutkimuksen mukaa lierot nopeuttivat koeoloissa pu-

nahomeen ja sen tuottaman DON-toksiinin hajoamista infektoituneessa vehnän oljessa. Punahomeet 

muodostavat DON-toksiineja kostean ja lämpimän sään aikaan. DON-toksiinille optimilämpötila tok-

siinien lisääntymiseen on noin 25–30 astetta. (Välisalo 2018). 

 Lierojen diapaussi 

Lieroille parasta aikaa ovat loppukevät ja syksy, sillä silloin maaperä on kosteimmillaan ja ravintoa 

on myös hyvin tarjolla. Keskikesällä maa on usein kuivaa, jolloin lierot vähentävät aktivisuuttaan. 

Peltolierot menevät keskikesällä ja talvisin diapaussiin eli lepotilaan, jossa niiden elintoiminnot ovat 

erittäin hitaat. (Haimi 2019, luku 7.) Diapaussin aikana lierot eivät syö ravintoa ja ovat silloin vastus-

tuskykyisiä esimerkiksi kuivuuden ja alhaisen lämpötilaa vastaan (Wikipedia 2018).  
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Diapaussin aikana lierot pudottavat osan painostaan, jolloin myös osa niiden tuntomerkeistä voi ka-

dota. Kuivuuskausina lierot pystyvät säätelemään kosteustasapainoaan, mutta kaikkein kovimmilla ja 

pisimmillä helteillä kuivuus ja korkea lämpötila voivat aiheuttaa kuolleisuutta. (Haimi 2019, luku 7.) 
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3 IHMISTEN VAIKUTUS LIEROKATOIHIN 

Ihmiset pystyvät vaikuttamaan paljon lierokantoihin, esimerkiksi miettimällä, mikä muokkausmene-

telmä on paras vaihtoehto lieroille ja milloin on muokkaukselle hyvä ajankohta. Liian kostealle pel-

lolle suurilla koneilla meno tiivistää maata, jolloin maan tilavuus pienenee ja sen huokostilavuus vä-

henee (Mattila ja Rajala 2018). Se ei ole hyväksi lieroille. 

Kyntämisen tarkoitus on torjua rikkakasveja, mullata kasvijätteet maan sisään sekä tehdä maasta 

ilmavampi (Farmit julkaisuaika tuntematon). Kyntämisellä pyritään parantamaan muokkauskerroksen 

rakennetta, jotta kasvien juuret pystyvät paremmin tunkeutumaan maan sisään (Tiiri 1991, 4). 

Maanmuokkaamisessa terät vahingoittavat ja surmaavat lieroja sekä tuhoavat lierojen tekemiä pysy-

viä tunneleita, jolloin lierokanta voi ajan myötä pienentyä. Kyntäminen kääntää epigeeisten ja endo-

geeisten lierojen tärkeät ravinnot syvälle maahan, jolloin niiden ravinnon määrä vähenee. Kynne-

tyssä maassa kosteus- ja lämpöolojen vaihtelu on nopeampaa kuin kevyesti muokatussa tai muok-

kaamattomassa maassa. Myös se voi haitata lierokantojen kasvua. (Nuutinen 2019.) 

Lierojen elinympäristön olosuhteisiin pystytään vaikuttamaan pitämällä pellon vesitaloudesta hyvä 

huoli sekä huolehtimalla peltojen oikeanlaisesta kalkitsemisesta. Kiinteän karjanlannan levitys on 

parempi kuin lietelannan levitys, koska lietelanta voi levityksen yhteydessä aiheuttaa lierojen kuollei-

suutta ja kiinteä lanta on lieroille parempaa ravintoa. (Haimi & Nuutinen 2019.)  

Pelloille voidaan jopa istuttaa lieroja, jos pellon lierokannat ovat huonot. Vähäinen lierokannan 

määrä kertoo yleensä niiden huonoista elinolosuhteista. Ennen lierojen istuttamista tulee parantaa 

elinolosuhteita pellolla siten, että istutettu lierokanta voi lähteä kasvuun. (Nuutinen 2019.) 
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4 LIEROJEN TUNNISTAMINEN 

Lierolajeja pystytään tunnistamaan niiden ulkoisten piirteiden avulla, joskin se on eräissä tapauk-

sissa vaikeaa. Lierot voidaan värin perusteella jakaa kahteen eri ryhmään. Ne lierot, jotka asuvat 

jatkuvasti maan sisällä ovat vaaleampia, koska niillä on vähemmän väripigmenttiä. Pinnalla asuvat 

lierot sekä ne lierot, jotka käyvät säännöllisesti maan pinnalla ovat tummempia, koska niillä on tum-

man punaruskean pigmenttiä. Näiden lajien etupään selkäosa on tummempi muuhun ruumiinosaan 

verrattuna. (Haimi 2019, luku 7.2.) Väriin perustuva yksinkertainen jaottelu on hyödyllinen, sillä eri 

väriset lajit poikkeavat ekologialtaan ja vaikutuksiltaan maassa.  

Nuorten (juveniilien) lierojen tunnistaminen lajilleen on käytännössä vaikeaa, koska niillä ei ole kaik-

kia tarvittavia tuntomerkkejä (Haimi 2019, luku 7.2). Aikuiset yksilöt erottaa muista yksilöistä, sillä 

niille on kasvanut klitellum eli vyö (Matoseuranta julkaisuaika tuntematon). Vyö on aikuisella lierolla 

etupäässä oleva paksunnos, joka on erivärinen kuin muu ruumis (kuva 4).  Vyön koko ja rakenne 

poikkeaa lierolajeilla ja se myös sijaitsee hieman eri kohdassa ruumista eri lajeilla, joten vyötä voi-

daan käyttää hyväksi lajien tunnistamisessa. (Nuutinen 2021.) 

 

 

KUVA 4. Kohta missä lierossa klitellum sijaitsee (Matoseuranta julkaisuaika tuntematon) 

Lieroja tarkemmin tutkittaessa niiden tulisi olla kuolleita, jolloin tuntomerkkejä voidaan tarkastella 

mikroskoopilla tai suurennuslasilla. Tarkka lajintunnistus olisi lisännyt tutkimusaikaa suuresti ja siksi 

tässä työssä määritys tehtiin vain ryhmätasolla värierojen perusteella.  Se oli myös hyvä opinnäyte-

työn eettisyyden kannalta, koska lieroja ei tarvinnut tappaa.  
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5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TOTEUTUS 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää kohdetilan kasvulohkojen lierokantojen tiheydet sekä se, mitkä 

tekijät olivat vaikuttaneet lierokantojen eroihin. Kasvulohko on yhtenäinen alue, jossa kasvatetaan 

yhtä kasvilajia, useampaa kasvilajin seosta, kesantona tai on erikoiskäytössä. Kasvulohko voi kuulua 

vain yhteen peruslohkoon, mutta yhdellä peruslohkolla voi olla useampi kasvulohko. (Ruokavirasto 

2020.) Lisäksi selvitettiin, miten lierokantoihin pystyttäisiin vaikuttamaan tulevaisuudessa.  

Opinnäytetyössä käytetään kvantitatiivistä menetelmää. Kentällä tehdyistä muistiinpanoista analysoi-

tiin tulokset raporttiin. Tuloksia vertailtiin kasvulohkokohtaisesti toisiinsa ja lopuksi niistä tehtiin 

kooste sekä pohdinta siitä, miten tuloksiin pystyttäisiin vaikuttamaan tulevaisuudessa. Työni teoria-

osuus toteutettiin löydettyjen lähteiden ja tutkimusten perusteella. Ennen kenttäkokeita opiskeltiin, 

miten käytännössä kenttätyön tehtiin ja miten voitaisiin tunnistaa lierot toisistaan.  

Lierot pyrittiin tunnistamaan mahdollisimman tarkasti 4 eri ryhmään epigeeiset, endogeeiset, aneek-

kiset ja tunnistamaton. Lierojen tunnistaminen tehtiin niiden värin ja koon perusteella. Tunnistamat-

tomiin lieroihin luokiteltiin lierot, joita ei pystytty suoraan tunnistamaan.  

Lieromäärien analysoinnissa käytettiin apuna erilaisia muuttujia, kuten keskiarvoa sekä keskihajon-

taa. Keskihajonnan laskemisessa käytettiin yleistä keskihajonnan kaavaa (kaava 1). Kaava kertoo 

kuinka kaukana havainnot ovat keskimäärin keskiarvosta (Tilastokeskus julkaisuaika tuntematon). 

 

 

jossa xi on i:nnen havainnon arvo ja n havaintojen lukumäärä 

KAAVA 1. Keskihajonnan kaava 

 

Tulosten analyysissa käytettiin lierojen tiheyttä neliömetrillä. Sen laskemiseksi maanäytteestä käsin-

lajittelulla löydetyt ja sinappitestillä saadut lierot yhteen. Lierojen summa kerrottiin luvulla 16 (ne-

liömetrin alueelle mahtuu 16 näytteenotossa käytettyä aluetta (25 cm x 25 cm)).  

Sinappitestin, käsinlajittelun ja peltomaan laatutestin näytepisteet on merkitty kuvaan 9. Näyte-

piste on paikka pellolla, jossa tehdään havaintoja maaperästä. Sinappitesti ja käsinlajittelut tehtiin 

samoihin näytepisteihin. Peltomaan laatutesti tehtiin eri kohtiin kuin sinappitesti ja käsinlajittelu, täl-

löin maaperä oli käsittelemätöntä. Peltomaan laatutesti on työmenetelmä, jossa maaperän laatua 

tutkitaan tarkemmin. Tutkimuksessa pyrittiin valitsemaan näytepisteet ympäri kasvulohkoja, jotta 

tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia. 
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KUVA 5. Näytepisteet kasvulohkoilla (Raatikainen 2020). 

 Sinappitesti ja käsinlajittelu  

Tässä tutkimuksessa lierojen määrä selvitettiin yhdistetyllä maan käsinlajittelulla ja sinappitestillä. 

Sinappitesti tarkoittaa menetelmää, jossa lierot saadaan nousemaan maasta sinappiveden avulla 

(Riiko & Yli-Renko 2011). Veteen sekoitettiin sinappijauhetta, ja se kaadettiin maanäytekuopan poh-

jalle ja odotettiin lierojen nousemista pintaan. Sinappijauhe ärsyttää lierojen ihoa, mutta ei vahin-

goita niitä. Jauheen avulla lierot nousevat maanpinnalle. (Matoseuranta julkaisuaika tuntematon.) 

Näytepisteet valittiin pellon muotojen perusteella siten, että näytepisteet olisivat mahdollisimman 

samanlaisissa paikoissa ympäri kasvulohkoja. Pisteet pyrittiin laittamaan ympäri kasvulohkoa, joka 

lisäisi lierojen tiheyksien luotettavuutta. Näytepisteitä tehtiin jokaisella kolmelle kasvulohkolle nel-

jään eri kohtaan. 

Tutkimukset toteutettiin itse keräämällä materiaalin pelloilta käsin. Ennen pellolle menoa täytyi ra-

kentaa kehikko, joka oli kooltaan 25 cm x 25 cm, jonka avulla oli helppo tehdä riittävän kokoinen 

kuoppa. Pellolle tarvittiin myös lapio, mittanauha, vettä, sinappijauhetta, vispilä ja jonkinlainen 

alusta, jolle maa-aines nostettiin.  

Näytepisteeltä nypittiin käsin pois pinta kasvillisuus. Lapiolla kaivettiin kehikon kokoinen alue (25 cm 

x 25 cm) noin 20 cm syvä kuoppa. Pintamaa nostettiin lapiolla alustan päälle, jossa lierot eriteltiin 

pintamaasta käsin. Pintamaa on maaperän pintakerros ja se ylettyy noin 20–45 cm syvyyteen 

(Riiko & Yli-Renko 2011). Käsinlajittelu on näytteenottomenetelmä, jossa lierot lajitellaan käsin 

maaperästä. 
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Kuopan kaivamisen jälkeen 10 litraan vettä sekoitettiin noin 60 grammaa sinappijauhetta ja sekoitet-

tiin ne vispilällä keskenään. Sinappiveden valmistuttua kaadettiin noin viisi litraa sinappivettä kuop-

paan ja odotettiin ensiksi 15 minuuttia ja katsottiin miten lierot nousevat pintaan. Pintaan nousevat-

lierot kerättiin kuppiin. Odottelun jälkeen kaadettiin seuraavat 5 litraa ja odotettiin toiset 15 minuut-

tia ja nousevat lierot laitettiin kuppiin. Sinappiveden avulla nousseet lierot huuhdeltiin puhtaalla ve-

dellä, jolloin sinappi ei ärsytä enää niiden ihoa. Lopuksi lierot palautettiin maahan ja kuoppa peitel-

tiin hyvin.  

 Peltomaan laatutesti 

Peltomaan laatutesti on monipuolisempi menetelmä tutkia maaperää. Sen avulla pystytään selvittä-

mään missä kunnossa kasvulohkon maaperä on. Peltomaan laatutestillä pystytään määrittämään 

maan biologisia sekä fysikaalisia ominaisuuksia. (Ruokavirasto 2021.)  

Peltomaan laatutestin teossa käytettiin apuna valmista pohjaa (liite 1), jonka Luonnonvarakeskus ja 

ProAgria on koonnut vuonna 2006. Tutkimuksessa käytettiin vain testin kohtia, jotka liittyivät liero-

jen esiintymiseen. Kohtia mitä peltomaan laatutestistä käytettiin ovat maan yleisrakenne, pinta- ja 

pohjamaan murtuminen, lierokäytävät, kasvustotähteiden hajoaminen sekä juurikanavat. 

Peltomaan laatutestin toteuttamista varten tarvittiin lapio ja mittanauha. Pelolta valittiin kohta, jossa 

ei satu olemaan kiviä 40 cm x 50 cm:n alueella ja 40 cm:n syvyydessä. Pellon pinnalta tutkittiin kas-

villisuutta ja lierojen lantakasoja. Kuoppa kaivettiin siten, että kuopan pidempi sivu meni kohtisuoraa 

kylvöriveihin nähden.  

 Eettisyys ja luotettavuus  

Opinnäytetyöprosessissa tulee ottaa huomioon eettisyys ja luotettavuuskysymykset. Lähteet tulee 

olla merkattu oikein ja käyttää ensisijaisia lähteitä. Valmis opinnäytetyölle tehdään plagiointi tarkis-

tus, jolla estetään luvattoman tekstin lainaamisen. (Arena 2020.) 

Kirjallisuusosio opinnäytetyöhön kirjoitettiin itse ja työssä mainittiin kaikki lähdeviitteet asianmukai-

sesti. Lähteet merkittiin lähdeluetteloon oikeaoppisesti Savonia-ammattikorkeakoulun ohjeita nou-

dattaen. Tässä opinnäytetyössä käytetiin monipuolisesti erilaisia lähteitä ja luotettavia tutkimuksia. 

Työssä ei käytetty toissijaisia lähteitä vaan pyrittiin etsimään alkuperäislähteet. 

Ennen kenttäkokeiden tekoa perehdyttiin kirjallisuuteen ja lierojen tunnistamiseen hyvin, joka lisäsi 

tuloksien luotettavuutta. Havaintoja tehdessä pyrittiin tekemään muistiinpanoja, jotka olisivat toden-

mukaisia ja luotettavia. Kenttäkokeissa liikuttiin jalan eikä painavalla traktorilla, tällöin säästettiin 

pellon tiivistymistä sekä päästöt olivat pienemmät. 

Lieroja tutkiessa käytettiin kumihanskoja, jotteivat kädet likaantuneet. Kaivaessa pyrittiin mahdolli-

simman vähän vahingoittaa lieroja. Sinappiveden avulla nousseet lierot kasteltiin heti puhtaalla ve-

dellä, jolloin sinappivesi ei enää ärsyttänyt lierojen ihoa. Tutkimuksen jälkeen lierot palautettiin ta-

kaisin oman ekologisen ryhmänsä syvyyteen ja kuoppa peiteltiin hyvin.  
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 Kohdetilan kuvaus 

Kohdetila sijaitsee Keski-Suomessa, pienellä paikkakunnalla. Tilalla oli lypsylehmiä, jotka laitettiin 

vuoden 2013 syksyllä pois, jolloin tila jäi kasvinviljelytilaksi. Tila on vuokrannut osan pelloistaan ja 

viljelee osaa pelloista itse. Kasvulohkoja, joita käytettiin tutkimuksessa, ovat aikoinaan olleet lai-

dunalueena. Laidunalueella lehmät ovat talloneet ja lannoittaneet peltoja. Tila ei kuulu ympäristötu-

keen, joten peltomaanlaatutestejä ja viljavuusanalyysejä ei ole tehty. Kasvulohkojen uusimmat tie-

dot ovat vuodelta 2010, joten kasvulohkolohkojen multavuus ja pH- arvot on voinut muuttua vuo-

sien aikana.  

 

KUVA 6. Ilmakuva Myllypuron tilasta (Raatikainen 2020). 

 Kasvulohkot 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea erilaista kasvulohkoa (taulukko 1), joilla kaikilla maalaji oli hietamo-

reeni. Hietamoreeni luokitellaan hiekkamaihin, jolla on hyvä viljavuus sekä kostea maaperä (Ruoka-

tieto julkaisuaika tuntematon). Valittujen kasvulohkojen oli tarkoitus olla muuten mahdollisimman 

samanlaisia, mutta poiketa kasvilajiltaan ja viljelykierroltaan. Kasvulohkolla 1 kasvoi viljaseos (kaura, 

ohra ja ruis), kasvulohkolla 2 kasvoi heinänsiemenenä timoteitä ja kasvulohkolla 3 puna-apilaa säilö-

rehuksi.  
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TAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytettävät kasvulohkot ja niiden kasvit kesällä 2020. 

Kasvulohko Kasvilaji Maalaji 
Kasvulohkon pinta-

ala 

Kasvulohko 1 Ohra, kaura ja ruis Hietamoreeni 2.7 ha 

Kasvulohko 2 Timotei Hietamoreeni 2,5 ha 

Kasvulohko 3 Puna-apila Hietamoreeni 4 ha 

 

 

Timotei on yleisin viljelty heinälaji. Timoteitä käytetään yleisesti karjan rehuksi, mutta sitä voidaan 

viljellä myös siemenviljelynä. Viljelyssä timotei on hyvä, koska se on monivuotinen kasvi ja kestää 

hyvin talven. Timotein juuristo on lyhyt ja laaja. (Ruokatieto julkaisuaika tuntematon.)  

Kauran, ohran ja rukiin kasvuajat ovat erilaisia, mutta se ei ole murske -seosviljalle mikään ongelma. 

Kylvämällä eri viljalajeja saadaan sadosta eläimille energiapitoisempaa ruokaa. Seosviljan viljely voi 

kuitenkin lisätä lakoontumista. (Farmit julkaisuaika tuntematon.) Viljojen juuristo on noin 20 cm:n 

syvyydessä ja seosviljalla on hyvä juuristo, jonka avulla se selviää vaikeammistakin kasvuolosuh-

teista (Yara julkaisuaika tuntematon).  

Puna-apila on monivuotinen hernekasvien heimoon kuuluva viljelykasvi. Puna-apila on erinomainen 

rehukasvi, koska sen koostumus sopii hyvin karjalle. (Luonto Portti julkaisuaika tuntematon.) Puna-

apila kasvattaa paksun paalujuuren, joka ulottuu syvälle maahan. Maanpinnalla on sivujuuristo, joka 

levittäytyy isolle alueelle. Apilan juuristo erittää limaa, joka auttaa sitomaan maanmuruja yhteen, 

jolloin maan mururakenne paranee. (Pethman julkaisuaika tuntematon.) 

 Viljelykierto tilalla 

Viljelykierto on sitä, kun vaihdellaan vuosittain tai harvemmin viljeltävää kasvia. Hyvä ja monipuoli-

nen viljelykierto edistää maan kunnossa pitoa. Monet kasvit ovat eroavat toisistaan juuristoltaan, 

ravinne tarpeiltaan ja osa kasveista ovat kasvitaudeille enemmän alttiita kuin toiset. (Ruokatieto jul-

kaisuaika tuntematon.) 

Kohdetilalla viljelykierrossa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia viiden vuoden sisällä (taulukko 2). 

Kasvulohkolla 1 oli kasvanut edelliset neljä vuotta nurmiseos, ja vuonna 2020 oli ensimmäistä kertaa 

seosvilja. Kasvulohkolla 2 oli kasvanut neljä vuotta peräkkäin timotei heinänsiemenenä, ja kasvuloh-

kolla kolme oli kasvanut edelliset viisi vuotta puna-apila.  
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TAULUKKO 2. Kohdetilan viiden vuoden viljelykierto  

Kasvulohko Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018 Vuosi 2019 Vuosi   2020 

Kasvulohko 1 Nurmiseos Nurmiseos Nurmiseos Nurmiseos 
Ohra, Kaura 
ja Vehnä 

Kasvulohko 2 Ohra 
Ohra + Timo-
tei 

Timotei Timotei Timotei 

kasvulohko 3 
Ohra+ Puna-
pila 

Puna-apila Puna-apila Puna-apila Puna-apila 

  

 

Tilan viljelykierot on suunniteltu siten, että tila hyötyy viljelystä ja saa myytyä sadon. Kohdetilalla on 

sopimus naapuri tilan kanssa, joka ostaa tilan sadon sonnikasvattamoonsa. Puna-apila niitetään ja 

paalataan säilörehuksi naapuri tilalle. Heinänsiemenen tila pui itse, kuivaa ja toimittaa siemenet ul-

kopuoliselle yritykselle. 

 Maanmuokkaukset tilalla 

Tilalla kyntämiset tehdään syksyisin paluuauroilla. Keväisin pellot muokataan jousiäkeellä ja tasataan 

jyrällä. Muita peltotöitä mitä kasvulohkoille on tehty ovat kylvö, lietteen ajo sekä puinti. Oljet silpu-

taan tilan peltojen puintien yhteydessä peltoon lannoitteeksi, ellei ole viljelty toista kasvia pohjalle. 

Tilan peltoja on muokattu viljelykierron mukaisesti (taulukko 3). 

 

TAULUKKO 3. Kohdetilan kuuden vuoden aikaisemmat maanmuokkaukset 

Kasvulohko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kasvulohko 

1 

Kevät 

muokkaus 

+ kylvö 

- - - Syyskyntö 

Kevät 

muokkaus 

+ kylvö 

Kasvulohko 

2 Syyskyntö 

Kevät muok-

kaus + kylvö 

ja syyskyntö 

Kevät 

muokkaus 

+ kylvö 

- - - 

Kasvulohko 

3 
Syyskyntö 

Kevät muok-

kaus + kylvö 
- - - - 
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6  TUTKIMUKSIEN TULOKSET 

Kenttäkokeet toteutettiin lokakuussa 2020. Sää oli silloin pilvinen eikä vettä ollut satanut muuta-

maan päivään. Kaiken kaikkiaan kenttäkokoisiin kului aikaa yhteensä noin 10 tuntia, joka jakaantui 

kolmelle eri päivälle.  

Kasvulohko 1: vilja 

Kasvulohkon näytepisteiltä löydettyjen lierojen kokonaistiheyden keskiarvo oli noin 200 lieroa neliö-

metrillä (taulukko 4). Niistä reilu puolet oli endogeeisiä lieroja, aneekkisia lieroja oli toiseksi eniten ja 

kolmanneksi eniten oli epigeeisiä lieroja. Tunnistamattomia lieroja oli noin keskimäärin kahdeksan 

kappaletta yhdellä neliömetrillä. Kaikkien muuttujien kohdalla vaihtelu näytepisteiden välillä oli var-

sin suurta kuten keskihajonnoista näkee. 

 

TAULUKKO 4. Lierojen tiheys kasvulohkolla 1 

Näytepiste 

Epigeeinen 

yksilöä m-2 

Endogeeinen 

yksilöä m-2 

Aneekkinen 

yksilöä m-2 

Tunnistamaton 

yksilöä m-2 Yhteensä m-2 

1 32 96 0 0 128 

2 32 192 32 0 256 

3 32 208 48 16 304 

4 32 0 64 16 112 

Yhteensä m-2 128 496 144 32 800 

Keskiarvo 32 124 36 8 200 

Keskihajonta 0 96,33 27,33 9,24 94,66 

 

Peltomaan laatutestin perusteella kasvulohko 1:n maaperässä oli havaittavissa tiivistymistä. Maa oli 

myös niin kosteaa, että siitä pystyi jopa käsin muodostamaan palloja. Lierokäytäviä oli havaittavissa 

sekä pintamaassa että pohjakerroksissa (kuva 7). Pintamaan paakut murtuivat käsissä pieniksi mu-

ruiksi ja pudottaessa paakun maahan se hajosi pieniksi muruiksi. 
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KUVA 7. Lierokäytäviä kasvulohko 1 pohjamaassa (Raatikainen 2020, CC BY-SA) 

Pohjamaa oli kasvulohkolla savipitoista ja kiinteää. Kyntösyvyydessä sekä pohjamassa oli havaitta-

vissa myös juuristoa. Pohjamaan paakut halkeilivat käsissä ja maahan pudottaessa eivät hajonneet 

laisinkaan.  

Kasvulohko 2: heinänsiemen 

Lierojen kokonaistiheyden kesiarvo lohkolla oli 168 lieroa neliömetrillä (taulukko 5). Niistä reilu puo-

let endogeeisiä lieroja, epigeenisiä lieroja oli toiseksi eniten. Aneekkisia lieroja kolmanneksi eniten ja 

tuntemattomia lieroja löytyi kahdeksan kappaletta neliömetriltä. Tälläkin lohkolla vaihtelua näyttei-

den välillä oli paljon. 
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TAULUKKO 5. Lierojen tiheys Kasvulohkolla 2. 

Näytepiste 

Epigeeinen 

yksilöä m-2 

Endogeeinen 

yksilöä m-2 

Aneekkinen 

yksilöä m-2 

Tunnistamaton 

yksilöä m-2 

Yhteensä 

m-2 

1 16 48 16 0 80 

2 32 112 16 16 176 

3 0 160 16 16 192 

4 32 176 16 0 224 

Yhteensä m-2 80 496 64 32 672 

Keskiarvo 20 124 16 8 168 

Keskihajonta 15,32 57,50 0,00 9,24 61,97 

 

 

Peltomaan laatutestin mukaan maa oli kuivaa ja pintamaa ei ollut tiivistynyttä. Pintamaassa oli pie-

niä paakkuja, jotka hajosivat käsittelyssä. Kylvösyvyydestä löytyi muutamia lierokäytäviä sekä juuris-

toa. Pohjamaa oli savista sekä tiivistynyttä (kuva 8), eikä siinä ollut liero käytäviä. Pohjamaan paa-

kut hajoilivat pienimmiksi pudottaessa maahan.  
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KUVA 8. Kylvösyvyyden ja pohjamaan erot kasvulohkolla 2 (Raatikainen 2020, CC BY-SA). 

 

Kasvulohko 3: apila 

Lierojen kokonaistiheyden keskiarvo oli tällä lohkolla 56 lieroa neliömetrillä (taulukko 6). Niistä 

epigeeisiä ja endogeeisiä oli yhtä paljon ja vähiten oli aneekkisia lieroja. Tunnistamattomia yksilöitä 

ei kasvulohkon aineistossa ollut laisinkaan.  

 

TAULUKKO 6. Lierojen tiheys Kasvulohkolla 3. 

Näytepiste 

Epigeeinen 

yksilöä m-2 

Endogeeinen 

yksilöä m-2 

Aneekkinen 

yksilöä m-2 

Tunnistamaton 

yksilöä m-2 

Yhteensä 

m-2 

1 16 32 48 0 96 

2 16 16 16 0 48 

3 16 0 0 0 16 

4 32 32 0 0 64 

Yhteensä m-2 80 80 64 0 224 

Keskiarvo 20 20 16 0 56 

Keskihajonta 8,00 15,32 22,63 0,00 33,31 
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Peltomaan laatutestin tuloksien perusteella kasvulohkon 3 maa oli todella kuiva eikä maa paakkuun-

tunut laisinkaan. Pohjamaa murtui käsittelyssä ja paakut hajosivat maahan pudotessaan pieneksi. 

Lierojen tunneleita ei ollut havaittavissa lainkaan kyntösyvyydessä eikä pohjamaassa. Kylvösyvyy-

dessä oli havaittavissa juuristoa, mutta pohjamaassa ei. Kasvulohkon 3 pohjamaa oli hiekkaista, jo-

hon sinappivesi imeytyi hyvin hitaasti. 

Kaikkien kasvulohkojen tulokset on koottu kuvaan 9, josta on helppo vertailla kasvulohkojen tuloksia 

toisiinsa. Kuvassa on kasvulohkojen lierojen kokonaistiheyksien sekä ekologistenryhmien tiheyksien 

keskiarvot. Kasvulohkoilla 1 ja 2 vallitseva ekologinen ryhmä oli endogeeiset lierot. Lierojen määrät 

vaihtelivat suuresti kasvulohkojen välillä. Kasvulohkoilla 1 ja 2 lieroja oli yhdellä neliömetrin alueella 

jopa 200 yksilöä, kun taas kasvulohkolla 3 oli vain muutamia kymmeniä lieroja neliömetrin alueella.  

 

KUVA 9. Kasvulohkojen kokonaistiheyksien keskiarvot 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

Kasvulohko 1 Kasvulohko 2 Kasvulohko 3

L
ie

ro
je

n
 m

ä
ä
rä

 m
2

Epigeeinen Endogeeinen Aneekkinen Tuntematon Yheensä



        

25 (35) 

   
 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen lierokanta kohdetilan kasvulohkoilla. Sekä 

selvittää miten viljelykierrot ja maanmuokkaukset ovat vaikuttaneet lierokantoihin. Kenttäpäivinä sää 

oli pilvinen eikä vettä ollut satanut muutamaan päivään, joka kertoo taas peltojen kuivuudesta.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta parhaan lierokannan olevan kasvulohkolla 1. Lierojen 

määrän vaihtelu kasvulohkojen sisällä ja niiden välillä oli melko suurta. Syitä siihen voivat olla maan 

kuivuuserot, lannoitteet sekä maan muokkaukset viime vuosina, sillä niiden tiedetään vaikuttavan 

lierokantoihin (Nuutinen ym. 2019). Jokaisella kasvulohkolla oli maalajina sama hietamoreeni, joten 

voi olettaa, että maalaji ei olisi vaikuttanut ratkaisevasti lieromäärien vaihteluun. 

Nieminen ym. (2008) tutkimuksen mukaan lieroja esiintyi suomalaisilla peltoviljelmillä keskimäärin 

runsaat 100 yksilöä neliömetriä kohti. Tässä tutkimuksessa kasvulohkolla 1 lieroja esiintyi siihen ver-

rattuna kaksinkertainen määrä ja myös kasvulohkon 2 keskiarvo oli selkeästi korkeampi. Kyseisillä 

kasvulohkoilla on siis lieroja suhteellisen paljon, mikä kertoo maaperän hyvästä kasvukunnosta.  

Keskikarkeat maat ovat lieroille edullisia ja se voi osaltaan selittää suhteellisen korkeita tiheyksiä 

(Nieminen ym. 2008).  

Lierojen keskimääräinen lajimäärä suomalaisilla pelloilla on kaksi (Nieminen ym. 2008). Tässä tutki-

muksessa ei määritetty lierolajeja, mutta kun jokaiselta lohkolta löytyi kaikkien kolmen lajiryhmän 

lieroja, lajimäärä lohkoilla oli aina vähintään kolme. Yksi selitys suhteellisen korkealle lajimäärälle on 

todennäköisesti viljelykierto, joka mahdollistaa myös epigeeisten ja aneekkisten lierojen toimeentu-

lon tilan lohkoilla. 

Kasvulohkoilla 2 ja 3 ei ole tehty neljään vuoteen maanmuokkauksia, kasvulohko 1 taas oli kynnetty 

edellisenä vuonna. Kun kyntäminen yleensä vähentää lierojen määrää (Nuutinen 2019). Tällöin voi 

kasvulohkon 1 korkein lierotiheys siksi tuntua yllättävältä. On mahdollista, että yksi kyntökerta ei 

ollut vaikuttanut ratkaisevasti lierojen tiheyteen lohkolla, jota ei edeltävinä vuosina ollut muokattu. 

Kasvulohkoilla 2 ja 3 on ollut lypsykarjaa laiduntamassa viimeksi 2013 vuonna. Laidunnurmilla liero-

tiheydet voivat olla hyvin korkeita, mutta toisaalta laidunnus voi tiivistää pintamaata, jolloin vesi ei 

imeydy maahan yhtä hyvin ja huonontaa lierojen ympäristöä (Huuskonen 2014). On mahdollista, 

että laidunvaikutus vaikutti lohkojen tuloksiin, mutta on vaikea sanoa täsmällisesti kuinka. 

Kasvulohkolle 1 on levitetty lihakarjan kuivalantaa keväällä 2020, joka on muokattu maahan ennen 

kylvämistä. Kasvulohkoille 2 ja 3 ei ollut levitetty kuivalietettä kyseisenä vuonna. Karjan kuivalietteen 

levittäminen lisää lierojen määriä, ja on parempaa lieroille kuin lietelanta. (Haimi & Nuutinen 2019). 

Kuivalannan levitys voi olla yksi tekijä, joka selittää lierojen korkeaa määrää Kasvulohkolla 2. 

Kasvulohkojen korkeuserot vaihtelevat suuresti kasvulohkoilla. Kasvulohkoilla 2 ja 3 ovat suuremmat 

korkeuserot verrattuna kasvulohkoon 1. Pellon vesitalous vaikuttaa lierojen kantaan siten, että koh-

tiin mihin vesi laskee voi olla lieroille kohtalokasta. Sillä lierot viihtyvät kosteissa mutta ei liian mä-

rässä maaperissä. (Lehtonen 2015). Rinnemaisilla lohkoilla veden mukana valuu myös ravinteita, 

joten maa voi olla rinnekohdilla vähä ravinteista (Uudenmaan liitto 2011). Merkittävä ero lohkojen 
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välillä oli kasvulohkon 3 hyvin alhainen lierotiheys. Se oli yllättävää erityisesti siksi, että lohkolla val-

linnutta apilanurmea pidetään lieroille hyvin edullisena. Todennäköisin selitys ilmiölle on näytteenot-

toalueen kuivuus, joka tuli selvästi ilmi näytteenoton yhteydessä.  
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8 POHDINTA 

 

Tämä opinnäytetyö oli kvantitatiivinen. Tutkin työssä laskemalla ja tunnistamalla, millainen liero-

kanta kohdetilalla on ja miten siihen pystyttäisiin vaikuttamaan. Kenttäkokeissa käytin sinappitestiä, 

käsinlajittelua ja peltomaan laatutestiä. Teoria pohjassa käytin monipuolisia lähteitä ja hyödynsin 

tietoja myös kenttäkokeiden aikana lierojen tunnistamisessa. Tuloksien analysoinnissa käytin apuna 

erilaisia muuttujia keskiarvoa ja keskihajontaa.  

Opinnäytetyön luotettavuutta lisäävät selvät muistiinpanot, jotka kirjasin paperille kenttähavaintoja 

tehdessä. Tulokset tarkisti asiantuntija, joka on tutkinut lieroja monta vuotta. Asiantuntija on myös 

kommentoinut työtäni ja olen tehnyt tarvittavia muutoksia.  

Suurin haaste oli lierojen tunnistaminen toisistaan. Tunnistamiseen olisi tarvinnut enemmän koulu-

tusta ja kokemusta, mutta aikaa ei tähän ollut riittävästi. Lierojen tunnistaminen lajikohtaisesti olisi 

vaatinut liikaa työtä ja mikroskoopin. Lajien tunnistamisessa on myös ammattilaisilla haasteita. Lie-

rot olisi voinut myös punnita, jotta olisi saatu tietoa niiden massasta, mutta valitettavasti käytössä ei 

ollut tarkkaa puntaria.  

Itselle kasvinviljely on ollut aina mukavuusalueen ulkopuolella, koska se on ollut minulle aina oma 

haasteensa ja mielenkiintoa siihen ei ole riittänyt. Lieroista minulla ei ollut paljoakaan tietoa ennen 

tämän opinnäytetyön aloittamista. Nyt minulla on aiheesta runsaasti tietämystä, jota voin mahdolli-

sesti tulevaisuudessa hyödyntää. Opinnäytetyön aihe oli minulle kiinnostava, koska lieroista ei ole 

aikaisemmin tehty opinnäytetöitä.  
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