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• Maan tiivistyminen on luokiteltu  

yhdeksi maaperän toimintaan 

kohdistuvista uhkista Euroopassa. 

• (KOM(2002) 179 lopullinen) 

• Muokkaus, lannan levitys, sadonkorjuu 

märällä maalla aikaisin keväällä tai 

myöhään syksyllä.  

 

• Maan rakenteen rikkoutuminen 

pienentää huokostilavuutta, 

etenkin suurten huokosten osuutta 

ja katkoo huokossysteemin 

jatkuvuutta 

• heikentää maan ilman- ja 

vedenjohtavuutta, 

• vaikuttaa peltomaan 

kasvukuntoon ja peltoviljelyn 

ympäristökuormitukseen. 

  

• Optimaalinen kivennäismaan koostumus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva: Soinne, H. Peltomaan rakenne ja fosforin käyttökelpoisuus. 

 17.3.2015 Humuspehtoori.  

• Savimaan makrohuokosto tiivistetyssä ja 

tiivistämättömässä pohjamaassa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva: Schjønning ym. 2013. Gas diffusion, non-Darcy air 

 permeability, and computed tomography images of a clay subsoil 

 affected by compaction. Soil Science Society of America Journal 

 77: 1977−1990. 
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Kertaluonteiseen lietteen levitykseen liittyvä maan 

tiivistymisriski hiuesavimaalla 
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• Tiivistämiskäsittelyt toteutettiin elokuussa 2016 kynnettyyn, äestettyyn ja 

sadetettuun maahan (hiuesavi/hiesusavi: muokkauskerroksen saves-% 35). 

• Sadetuksen avulla simuloitiin keväällä vallitsevia kosteusolosuhteita. 

• Toteutuksessa oli myös haasteita; maan kosteuden/kantavuuden -tasapaino. 

• Tiivistäminen toteutettiin urakoitsijan sijoittavalla lietteenlevityskalustolla. 

• Livakka lietevaunu: 16,5 m3 (ajokäsittelyn aikana säiliö täynnä), rengaspaine 3,2 bar 

(traktori 1,8 bar), ei paripyöriä. 

• Kertaluonteinen tiivistäminen, kolme renkaan leveyttä vierekkäin. 

• Tiivistymiskäsittelyjen jälkeen kylvettiin timotei (Nuutti)/nurminata (Valtteri) –

seosnurmi. 

 

Toteutus 
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Kuiva-ainesato (kg ka/ha) 

• Koejäsenet: 

     1) kontrolli, ei-tiivistys ja 

     2) tiivistys (neljä kerrannetta). 

 

• Vuonna 2017 korjattiin kaksi satoa 

ja vuonna 2018 kolme satoa. 

 

• Vuonna 2017 satotaso oli 

poikkeuksellisen alhainen; heikko 

ensimmäinen sato (kevään 

märkyys). 

 

• Tiivistetyillä ruuduilla satotaso oli 

n. 230−520 kg ka/ha alhaisempi 

kuin kontrolliruuduilla, mutta ero ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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Penetrometrimittaukset 

-muutokset maaprofiilissa 

 

• Muokkauskerroksessa ja jankossa 

havaittavissa tiivistämisen vaikutuksia. 

• Peltoajon aiheuttamat muutokset eivät ole yksiselitteisiä; 

kosteusolosuhteet, luontaiset ominaisuudet. 
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Rakennenäytteet; elokuu 2018 
• Kertaluonteisen tiivistämiskäsittelyn 

aiheuttamat rakennemuutokset 

eivät koejakson aikana vaikuttaneet 

nurmen kuiva-ainesatoon. 

• Muun viljelykasvin kasvu ja 

ravinteiden otto? 

 

• Tiivistymisen aiheuttamat haitat 

voivat ilmetä vasta myöhemmin, jos 

maa ei ehdi palautua ennen 

seuraavaa tiivistymistä (luontaiset 

prosessit). 

 

• Pohjamaan tiivistymisen 

pitkäaikaisvaikutusten välttämiseksi 

olisi vältettävä märällä maalla 

tapahtuvaa raskasta peltoliikennettä 

ja käytettävä tiivistymistä 

minimoivaa rengasvarustusta. 

  

• Maan ollessa märkää eli lähellä 

kenttäkapasiteettikosteutta 

rengaspaine ei saisi ylittää 50 kPa. 
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Naudan lietelannan happokäsittely  

- vaikutus nurmen satoon? 

• Lietelannan pH lasketaan 

väkevällä rikkihapolla noin kuuteen 

• ammonium-ionien 

muuntuminen ammoniakiksi 

vähenee. 

 

• Vuosina 20172018 selvittiin, 

voidaanko naudan lietelannan 

happokäsittelyllä vähentää 

nurmelle lietteen pintalevityksestä 

aiheutuvaa typpihävikkiä.  

• Timotei-nurminatanurmi 

perustettiin 2016 runsasmultaiselle 

karkealle hiedalle 

(muokkauskerroksen saves-% 

8,7).  

 

• Koejäsenet : 

• N-väkilannoitus: 0, 40, 70 ja 90 kg N/ha  

• (täsmäys P:n ja K:n suhteen 

lietekoejäseniin), 

• Raakaliete pintaan 42,5 t/ha,  

     levitys kastelukannulla, 

• Happokäsitelty liete pintaan 42,5 t/ha 

(tavoite-pH n. 5,5), levitys 

kastelukannulla, 

• Raakaliete sijoitettuna 42,5 t/ha,  

     levitys omavalmisteisella 1 m3:n 

     konttilevittimellä. 
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Toteutus 

• Tavoite-pH n. 5,5  

• 93 % H2SO4 kulutus 

n. 3,2 l/lietetonni 

• Lietteen 

vaahtoaminen  
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Raakaliete biokaasureaktorin esisäiliöstä 

Raakaliete: sijoitus- ja pintalevitys 

• Alku-pH n. 6,7  

• Kuiva-aine-% n. 7,7 

• 0,57 kg P/t, 3,0 kg kok-N/t, 

1,8 kg liuk-N/t, 2,9 kg K/t 

 

Happokäsitelty liete: pintalevitys 

• Levitykset 2. sadolle: 

42,5 t/ha 
• Lietteen N ei täydennetty 

väkilannoite-N:llä. 

• 1. sato (NK1) ja 3. 

sato (salpietari) 
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Kuiva-aine- ja typpisadot 2. niitossa (kg ka/ha) 
Vuonna 2017 niitettiin 2 satoa ja vuonna 2018 niitettiin 3 satoa  

 

• Lietekoejäsenet: 42,5 t/ha  

• RL pinta = raakalanta pintalevitys,  

       RL sijoitus = raakalanta sijoituslevitys, 

       HL pinta = happokäsitelty lanta pintalevitys 

 

• Vuonna 2017 kuiva-ainesadossa ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä eroja 

lietekoejäsenten kesken. 

• 1. sato lakoontui sateiden takia ja niittojälki jäi 

epätasaiseksi (selittänee osin suurehkoja 

hajontoja). 

 

• Vuonna 2018 happokäsiteltyä lietelantaa 

saanut koejäsen tuotti 720 kg ka/ha 

suuremman sadon kuin käsittelemätöntä 

lietelantaa pintalevityksenä saanut koejäsen 

(p = 0.018). 
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Lietelannan fosforifraktiot ns. Hedleyn fraktiointimenetelmällä 

• Vesi- ja natriumbikarbonaatti-

uuttoiset (NaHCO3) P-fraktiot 

edustavat helposti mobilisoituvia ja 

kasveille käyttökelpoisia P-jakeita. 

 

• Natriumhydroksidiin (NaOH) 

(potentiaalisesti käyttökelpoinen) ja 

etenkin suolahappoon (HCl) 

uuttuvat P-fraktiot ovat hitaammin 

mobilisoituvia ja heikommin 

käytettävissä olevia.  
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• Happokäsittely lisäsi vesiuuttoisen P-fraktion osuutta Hedleyn  

      P-fraktioiden summasta. 
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Ammoniakin haihtuminen vuosina 2017 ja 2018 

• Lietekoejäsenet: 42,5 t/ha  

• RL pinta = raakalanta pintalevitys,  

       RL sijoitus = raakalanta sijoituslevitys, 

       HL pinta = happokäsitelty lanta pintalevitys 

 

• Vuonna 2017 raakaliete sijoitettiin 

päivää aiemmin kuin lietteiden 

pintalevitykset ja NH3-mittauksia 

toteutettiin vain levityspäivänä. 

• Pintalevityksissä mittauksia jatkettiin 

2 päivää levitysten jälkeen (yhteensä 

5 kertaa). 

 

• Vuonna 2018 mittauksia jatkettiin 

päivä levitysten jälkeen (yhteensä 5 

kertaa). 
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• Happokäsittelyllä voidaan estää typen 

haihtumista, mutta se ja lopullinen 

satovaikutus riippuvat 

levitysolosuhteista ja kasvukauden 

sääolosuhteista. 

• Mitä lämpimämpi ja tuulisempi sää 

levityshetkellä, sitä suurempi 

hyöty. 

 

• Happokäsittely yhdistettynä 

kevyempään ja leveämmän 

työleveyden omaavaan 

pintalevitysteknologiaan voi tarjota 

vaihtoehdon sijoittavalle kalustolle. 

 

• Väkevän rikkihapon käyttöön liittyy 

vakavia työturvallisuusriskejä. 
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Kuva: Pasi Eskelinen 
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Kiitos! 
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