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Kasvinvuorotus 
osa maan rakenteen
hoitoa
Maan biologinen muokkaaminen kasvien juurten 

ja maan eliöstön avulla on tärkeä maan rakenteen 

ylläpidon keino. Kasvinvuorotus, jossa syväjuuriset, 

monivuotiset, runsaasti kasvutähdettä jättävät 

ja maata hyvin kuivattavat kasvit vuorottelevat, 

yhdistyy maan rakenteen hoitoon. Parhaimmillaan 

kasvinvuorotus tarjoaa monivaikutteisia hyötyjä 

sekä maan että sadontuoton kannalta.

 ◼ Teksti: Laura Alakukku 
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M aan rakenteen hoi-
dossa on tärkeää 
ylläpitää toimivaa 
maan huokosver-

kostoa. Hienojakoisissa maissa 
tärkeä rakenneominaisuus on 
myös mururakenteen kestävyys. 
Viljelykasvien valinta vaikuttaa 
muun muassa pellon kasvipeit-
teisyyden kestoon, peltoon jää-
vän kasvustotähteen määrään 
sekä juuriston ominaisuuksiin. 
Tätä kautta kasvivuorotus kyt-
keytyy osaksi maan rakenteen 
hoitoa. 

Puhutaan maan biologisesta 
muokkauksesta, johon kasvien 
ohella osallistuu maan eliöstö. 
Kasvipeite suojaa maan pin-
taa sateiden liettävältä vaiku-
tukselta. Runsas kasvustotähde 
tuottaa maahan eloperäistä 
ainesta, mikä edesauttaa muru-
jen muodostumista ja parhaassa 
tapauksessa myös hiilen kerty-
mistä maahan.

Kasvien vedenotto ja juuret 
muokkaavat maata
Kasvien juuret muokkaavat 
maata, mikä edistää suurten 
huokosten muodostumista 

maahan. Kasvusto haihduttaa 
vettä kuivattaen maata. Useim-
mat maalajit kutistuvat kuivu-
essaan. Juurten vedenotto kui-
vattaa maata epätasaisesti, mikä 
halkeiluttaa ja murustaa maata. 
Jotta maa halkeilisi kuivuessaan, 
siinä on oltava savesta vähintään 
0,10–0,20 grammaa grammassa 
maata.

Kevätviljan viljelyssä on suo-
malaisessa savimaassa mitattu 
jopa 70 senttimetrin syvyyteen 
ulottuvia halkeamia. Useimmi-
ten ne jäävät kuitenkin mata-
lammiksi. Ruotsalaisten mit-
tausten mukaan halkeamien 
syvyys oli apila-heinänurmessa 
50–80 cm. Laaja juuristo kuivat-
taa maata tehokkaasti. Se, että 
nurmi murustaa ja tuottaa mak-
rohuokosia maan pintakerrok-
seen, johtuu tiheästä juuristosta 
ja useista peräkkäisistä kuivumi-
sista ja kostumisista.

Juurikanavat sylinterimäisiä 
biohuokosia
Halkeamien ohella juurikanavat 
ovat maan suuria huokosia. Juu-
rikanavat ovat sylinterimuotoi-
sia huokosia, joiksi luokitellaan 

peltomaan laatutestissä halkaisi-
jaltaan alle kahden millimetrin 
huokoset. Suomalaisessa hyvära-
kenteisessa saven pohjamaassa 
lierokäytäviä havaittiin neliöde-
simetrillä alle kymmenen, mutta 
juurikanavia oli satoja. Juurika-
navia on maassa tiheämmässä 
ja tasaisemmin jakaantuneena 
kuin lierokäytäviä.

Vaikka biohuokosten osuus 
kokonaishuokostilavuudesta on 
yleensä pieni, niiden merkitys 
etenkin märän maan ilmanvaih-
dolle ja muulle toimivuudelle 
on suuri. Suomalaissa mittauk-
sissa todettiin, että kyntöker-
roksen alapuolella noin puolet 
monivuotisten kasvien juurista 
kasvoi savimaassa lierokäytävissä 
ja juurikanavissa. 

Suurten huokosten kestävyys 
on tärkeä ominaisuus, kun arvi-
oidaan erityyppisten huokosten 
merkitystä etenkin pohjamaan 
rakenteen ylläpidossa. Mittauk-
sissa sylinterimäiset biohuoko-
set olivat pysyvämpiä kuin maan 
kostuessa kiinni paisuvat halkea-
mat tai maahiukkasten ja muru-
jen väliset suuret huokoset. Bio-
huokosten kestävyys parani, kun 
niiden halkaisija suureni ja ne 
olivat pystysuoria. Maan hier-
täminen, jota tapahtuu muun 
muassa vakopyörän luistaessa 
kynnössä, kuitenkin tukkii bio-
huokosia. 

Maan muokkaaminen rik-
koo juurikanavaverkoston. Toi-
saalta kasvinvuorotusta ja juu-
ria voidaan hyödyntää, jos halu-
taan kokeilla maan syväkuoh-

Sinimaisen paksut juuret tun-
keutuvat syvälle jo ensimmäi-
senä kasvuvuonna. Tutkimus-
ten mukaan sinimailasen juu-
ret tunkeutuvat huomattavasti 
syvemmälle kuin esimerkiksi 
puna-apilan, vuohenherneen, 
koiranheinän, nurminadan tai 
ruokonadan juuret.
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keutusta. Muokkaamalla kas-
vuston kuivattamaa maata ja 
antamalla kasvuston jatkaa kas-
vuaan toimenpiteen jälkeen voi-
daan todennäköisesti vakauttaa 
muokatun maan rakennetta. 

Juurten koko ja kasvurytmi
Kasvilajien juuristoissa on eroja, 
joita voi hyödyntää kasvinvuo-
rotusta suunniteltaessa. Juur-
ten kyvyssä tunkeutua maahan 
on todettu eroja kasvilajien ja 
jopa lajikkeiden välillä. Moni-
vuotiset kasvit ehtivät kasvattaa 
laajan juuriston ja muokkaavat 
siten maata yksivuotisia kasveja 
tehokkaammin. Tutkimusten 
mukaan kaksisirkkaisten kas-
vien siemenjuuret tunkeutuivat 
tiiviiseen maahan yksisirkkais-
ten heinien juuria paremmin. 

Paksut juuret pystyvät kasva-
maan muokkauskerroksen ja 
jankon rajapinnassa paremmin 
tiiviiseen maahan kuin ohuet 
juuret. Juurten kasvupaine 
lisääntyy jyrkästi sen halkaisijan 
suuretessa, mikä selittää osittain 
kaksisirkkaisten hyvää tunkeu-
tumiskykyä. Pääjuurellisten kas-
vilajien juurten halkaisija (pää-
juuri 0,3–10 mm) on suurempi 
kuin viljojen (0,2–0,4 mm). 

Toinen tapa raivata juurelle 
kasvureitti, kun maassa ei ole 
valmiita kasvuväyliä, on kuivat-
taa maata. Kuivuessaan savespi-
toiset maat kutistuvat ja halkei-
levat, jolloin juuret pääsevät kas-
vamaan halkeamia pitkin. 

Kasvinvuorotuksessa voidaan 
hyödyntää juuristojen eroja kas-
vurytmissä. Suomalaisessa kent-
täkokeessa mitattiin syysviljojen, 
timotein ja puna-apilan juurten 
kehitystä. Mittausten mukaan 
kasvien juuret ulottuivat jo syk-
syllä 40 senttimetrin syvyyteen. 
Keväällä yhteyttämisen alkaessa 
eläviä juuria oli puolen metrin 
syvyydessä. Tämä vähentää esi-
merkiksi syysviljojen poudan-
arkuutta kevätviljoihin verrat-
tuna. Timotein juuriston kehi-
tys oli keväällä nopeaa, mutta 
puna-apilan juurten kasvu jat-
kui hitaan alun jälkeen pidem-
pään syksyllä. Vastaavasti viljan 
tuleennuttua keväällä kylvetyn 
raiheinän juuristo jatkaa kasvu-
aan, mikä puoltaa sen käyttöä 
kerääjäkasvina.

Kasvilajivalinnassa 
huomioitava juuristojen erot
Maan rakenteen hoidon kan-
nalta kasvivuorotuksessa tulisi 
olla kasveja, joilla on voimakkaat 
juuret ja jotka kuivattavat maata 
syvältä. Nurmi ja syysvehnä kui-
vattavat maata jo keväällä 60 
sentin syvyydestä. Monissa tut-
kimuksissa on havaittu, että sini-
mailasen juuristo ulottuu laa-
jana syvälle ja pystyy kasvamaan 
myös kovaan maahan. Kuiten-
kin myös heinäkasveista on löy-
detty lajeja, joilla on voimak-
kaat juuret. Esimerkiksi ruoko-
nata on pystynyt tunkeutumaan 
hyvin tiiviiseen maahan. 

Kasvuston juuristo kuivattaa maata epätasaisesti. Savimaahan syntyy hal-
keamia ja kuivuminen myös murustaa maata. Kevätviljan viljelyssä on 
suomalaisessa savimaassa mitattu jopa 70 senttimetrin syvyyteen ulottu-
via halkeamia. 
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Suomalaisissa mittauksissa 
koiranheinän ja natojen juur-
ten halkaisija oli alle millimetri. 
Sinimailasen, puna-apilan sekä 
vuohenherneen juuristossa taas 
oli halkaisijaltaan yli millimet-
rin juuria. Paksujen juurten 
osuus koko juuritiheydestä oli 
kuitenkin pohjamaassa yleensä 
alle viisi prosenttia. Sinimaila-
sen juurten lukumäärä väheni 
syvyyssuunnassa suhteellisesti 
vähemmän kuin muiden tutki-
muksessa olleiden kasvien. Sini-
mailasen juuritiheys oli kukin-
nan aikaan 35 sentissä 73 pro-
senttia siitä, mitä se oli 10 sen-
tissä. Vastaava osuus oli puna-
apilalla 42, vuohenherneellä 
12, koiranheinällä 14, nurmi-
nadalla 38 ja ruokonadalla 37 
prosenttia.

Kasvinvuorotuksen vaiku-
tusta pohjamaan rakenteeseen 
on tutkittu vähän. Kolmevuo-
tisen puna-apilaa, timoteitä ja 
nurminataa sisältävän kesanto-
nurmen jälkeen tiivistetyn savi- 
ja hiesumaan jankon rakenne 

oli parempi kuin kevätviljalla 
olleen maan. Toisessa tutki-
muksessa monivuotinen viher-
kesanto ei kuitenkaan paranta-
nut hiuesavimaan jankon raken-
netta. Vastaavasti hiuesavimaan 
tutkimuksessa viherkesantona 
pidetyn koiranheinän (kolmi-
vuotinen), vuohenherneen 
(kolmivuotinen) ja keltamesi-
kän (kaksivuotinen) vaikutus 
tiivistetyn maan suuriin huoko-
siin ei ollut merkittävä.

Kasvinvuorotus vaikuttaa 
maan rakenteeseen vähitellen ja 
sen tutkiminen edellyttää edellä 
esitettyjä pitkäaikaisempia kent-
täkokeita. 

Kasvinvuorotuksen 
monivaikutteisuus
Maan rakenteen hoito on osa 
viljelyn strategisia valintoja ja 
pitkäjännitteistä ja suunnitel-
mallista työtä. Maan rakanteen 
hoitoon kuuluu kasvinvuorotuk-
sen ohessa toimiva peltojen kui-
vatus, kalkitus, maan tiivistämi-
sen ennaltaehkäisy sekä tarvitta-

essa taitavasti toteutettu ja ajoi-
tettu muokkaus. 

Kasvinvuorotus toteutetaan 
neljän–viiden vuoden jaksoissa. 
Pitkäjännitteisyys tuo kasvinvuo-
rotuksen hyödyt esille, kuten 
muussakin maan hoidossa. 
Maan rakenteen ylläpitoa edis-
tävässä kasvinvuorotuksessa vuo-
rottelee yksisirkkaisia (viljat) ja 
kaksisirkkaisia (öljy- ja palkokas-
vit), kevätkylvöisiä, syyskylvöisiä, 
yksi- ja monivuotisia kasveja. 
Suunnittelussa kannattaa miet-
tiä eri vaihtoehtoja: esimerkiksi 
viljatilalla nurmi voidaan sisällyt-
tää vuorotukseen paitsi heinän 
viljelyllä myös yhteistyössä karja-
tilan kanssa.

Suunniteltaessa tilan kasvin-
vuorotusta on hyvä pyrkiä moni-
vaikutteisuuteen. Maan raken-
teen hoidon lisäksi kasvinvuo-
rotuksella voidaan säätää pellon 
kasvipeitteisyyttä/kasvustotäh-
teen määrää, puskuroida kasvus-
ton poudanarkuutta, vähentää 
kasvinsuojelupaineita, jaksottaa 
peltotöitä sekä vakauttaa muo-

katun maan rakennetta. Kasvi-
vuorotuksella tavoitellaan myös 
elonkirjon lisäämistä ja kasvila-
jivalikoiman monipuolistamista 
kotimaisen valkuaisen tuotan-
non edistämiseksi.  

Kasvivuorotuksen sekä vilk-
kaan tutkimuksen kohteena ole-
vien seosviljelyn mahdollisuuk-
sista maan rakenteen hoidossa 
tarvitaan lisää tutkittua tietoa. 
Tietoa tarvitaan myös kasvinvuo-
rotuksen ja seosviljelyn suunni-
teluun, jotta monivaikutteisuus 
voidaan hyödyntää ja mahdol-
liset haittavaikutukset mini-
moida. ◻

Kirjoitus tehtiin EU:n OPAL-Life 
-kehittämishankkeen sekä Suomen 
Kulttuurirahaston Samassa vedessä 
-hankkeen rahoittamana.

Lisätietoa kasvien juuristoista: 
Juuristotietopaketti. www.doria.
fi/handle/10024/103454

Kirjoittaja toimii professorina Hel-
singin yliopiston maataloustieteiden 
osastolla.

Kasvinvuorotus on osa maan rakenteen hoitoa, mutta sillä on monia muitakin etuja kasvintuotannossa. Vuorotuksen suunnittelussa kannattaa 
pyrkiä monivaikutteisuuteen.


