
Tuomas Mattila 

Maanviljelijä-tutkija 

(Kilpiän tila, HY Ruralia, SYKE) 

Mistä ja miten tunnistan maan 
hyvän kasvukunnon? 



Kasvukunnon osa-alueet – viljelijän 
näkökulmasta 

Hyvä lohko 

• Kuivuu tasaisesti ja nopeasti kylvökuntoon 

• Muokkautuu helposti 

• On muheva, tuoksuva ja matoisa 

• Tuottaa runsaan ja tasaisen sadon 
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Vesitalous 

Rakenne 

Elävyys 

Kasvu 



Viljavuusluokat 

50% 

100% 

95% 

Ylläpito Täydennys Vähennys 

1 mg/l 2 mg/l 6 mg/l 

Sinkin (Zn) satovaste viljavuusanalyysin tulkinnan mukaan 
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Esimerkki pitkän aikavälin trendeistä (pitkän 
ajan suhteellinen keskisato) 

Keller et al. 2012. Soil & Tillage Research 124, 68-77. 
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Paljonko kasvukunnon korjaamisesta 
kannattaa maksaa?  

100 ha tila, hyvä sato 8 t/ha 

• Heikon kasvukunnon sadonmenetys 30% * 8 
t/ha = 2,4 t/ha 

• Viljan hinta 150 €/t * 2,4 t/ha = 360 €/ha 

• Pinta-ala 100 ha * 360 €/ha = 36 000 € 

• Karkea investointikerroin 20 * 36 000 € =  

    720 000 € 
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Vesitalouden tasot 
Huono Tyydyttävä Hyvä 

Vettä pinnalla rankan 
sateen jälkeen 

Päiviä Puoli päivää Ei juurikaan 

Veden pidättyminen Ei pidäty, tai jää 
seisomaan kerroksiin 

Pidättyy 
ruokamultakerroksee
n, ylimäärä valuu 
pois 

Vesi pidättyy kasvien 
käyttökelpoiseen 
muotoon 
ruokamulta-
kerrokseen ja 
pohjamaahan 

Reunaojat ja niskaoja Tukossa tai liian 
matalat 

Vettä näkyy 
hetkellisesti 
rankkojen sateiden 
yhteydessä 

Estävät ylimääräisten 
vesien pääsyn 
pellolle 

Laskuaukot Hukassa tai tukossa Näkyvissä, 
tarkastetaan 
säännöllisesti, riittävä 
kuivavara (< 80 cm) 

Tarkastetaan ja 
säädetään tarpeen 
mukaan 

Laskuoja Tukossa, liian matala Perattu oikeaan 
syvyyteen 

Perataan 
suunnitelmallisesti 



Rakenteen tasot 
Huono Tyydyttävä Hyvä 

Pintamaa Kuorettunut Muruinen 
haihtumissuoja 

Pyöreitä muruja, 
karikepeite 

Kylvömuokkauskerros Kokkareinen, kuiva, 
löyhä tai tiivis 

Muruinen, sopivan 
ilmava 

Hienoja, pyöreitä 
muruja, paljon juuria 

Ruokamultakerros Paakkuja, kokkareita, 
kovia, teräviä muruja 

Muruinen, vähän 
kokkareita 

Maa kauttaaltaan 
pyöreitä muruja, 
jotka toisiinsa 
liimaantuneita 

Pohjamaa Harmaa, hapeton, 
ruosteinen, ei juuria 

Murut murenevat 
helposti, ilmava 

Ei selvää eroa pinta- 
ja pohjamaan välillä, 
vaihettuu vähitellen 

Kerroksellisuus Voimakas, tiivistymiä, 
vaakasuuntaista 
rakennetta 

Heikko kyntöantura > 
15 cm syvyys, juuret 
kasvavat läpi 

Ei selvää 
kerroksellisuutta, 
paljon juuria syvälle 
maahan. 



Elävyyden tasot 
Huono Tyydyttävä Hyvä 

Murukestävyys Liettyy helposti Ei liety pelto-oloissa Ei liety vaikka yrittäisi 

Tuoksu Huono, väkevä, 
metallinen 

Mieto, miellyttävä 
tuoksu 

Voimakas, 
perunakellarimainen, 
sienimäinen tuoksu 

Lieroja Harvoja, lähinnä 
pintamaan lajeja 

Lieroja 2-4 
lapiollisessa 

Lieroja yli 4 
lapiollisessa, myös 
kastelieroja 

Kasvijäte Hajoaa hitaasti, kuluu 
vuosia 

On hajonnut ennen 
seuraavan kasvin 
ravinteiden ottoa 

Hajoaa erittäin 
nopeasti 

Hyönteisiä Ei Joitain Runsaasti 

Ravinteiden 
vapautuminen 

Lannoittamaton 
kasvaa heikosti 

Lannoituksella pieni 
sadonlisä 

Lannoituksella ei 
sadonlisää 

Multavuus Alhainen tai laskussa Vakaa, matkalla kohti 
riittävää tasoa (> 8%) 

Riittävällä tasolla, 
kasvaa edelleen 



Kasvun tasot 
Huono Tyydyttävä Hyvä 

Orastuminen Epätasainen, 
orastuvuus heikko 

Lähes kaikki orastuu 
tasaisesti 

Kasvu voimakasta 
alusta alkaen 

Kasvuston tasaisuus Epätasainen, laikukas Tasainen, lohkon 
osien välillä pieniä 
eroja 

Tasainen 

Ravinnepuutokset Merkkejä 
ravinnepuutoksista 
kasvustossa 

Näkyy 
lehtianalyysissä ja 
korjataan 

Ei havaittavissa tai 
mitattavissa 

Sato Huono Tyydyttävä Hyvä 

Kasvitaudit Runsaasti, torjuttava Seurataan, 
torjuntaan harvoin 

Ei kasvitauteja 

Viherpeiteala < 60% 60-90% > 90% 

Kasvipeiteaika Kasvipeitteetön 
kasvukausi yli 6 vko  

Kasvipeitteetön 
kasvukausi 2-6 vko 

Kasvipeitteetön 
kasvukausi < 2 vko 



Ongelmalohkoja: Mitä tehdä ohdakkeelle?  

• 5 x Miksi?  
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ongelma 
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Kallioinen valuma-alue  
yläpuolella 

Valtaoja perkaamatta,  
kuivavaraa < 30 cm 



Salaojien huuhtelu? 

 

Ohdakeongelm
a 
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Rikat eivät ole ongelma 

• Ohdaketta – miksi 

• Kaura ei kilpaile – miksi 

• Maa on tiivistä – miksi 

• Ajetaan märkänä – miksi 

• Ojitus ei toimi - miksi 

MCPA, avokesanto, Kvick -Finn 

Muokkaus, lajike, lannoitus 

Renkaat, jankkurointi 

Työajat, kaluston uusiminen 

Reunaojien perkuu 

OIRE 

ONGELMA 
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• Missä kunnossa tämä pelto on? 



 

Laskuaukko  
tukossa 

Tiivis rakenne 

Korkeat rengaspaineet 

Liikaa Mg 
Vähän Mn 
Vähän P 

Vähän lieroja 
Epätasainen 

Sentinel 2: NDVI 



Laskuaukko  
tukossa 

Tiivis rakenne 

Korkeat rengaspaineet 

Liikaa Mg 
Vähän Mn 
Vähän P 

Vähän lieroja 
Epätasainen 

Laskuaukon 
korjaus 

Välikasvi: 
virnaseos tai 
kuohkeutus-

retikka 

Kipsiä 
Kananlantaa 

Jankkurointi 



Rakenne korjaantuu nopeasti 

 



 



 



Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän 
kasvukunnon 

• Perusteet kunnossa: niskaojat, laskuaukot, 
pinnanmuodot, kalkitus 

• Kuoppatesti + ”hörppytesti”: maan rakenne, 
lierot, juuristo, hivenet 

• Korjaavat toimenpiteet pitää kohdistaa syihin 
eikä seurauksiin! 5 x miksi? 


