Savimaan mururakenne
Peltomaan hyvä kasvukunto edellyttää hyvää maan rakennetta. Hyvään maan rakenteeseen kuuluu savimaassa
maan mururakenne, joka syntyy biologisten, kemiallisten
ja fysikaalisten tapahtumien tuloksena. Hyvärakenteisessa
maassa liika sadevesi kulkeutuu pois pellon pinnalta ja ehkäisee lätäköitymisen aiheuttamia haittoja. Toisaalta maan
vedenpidätyskyky kasvaa multavuuden lisääntyessä, ja
sen kuivuudensieto paranee.
Tärkeä ominaisuus maan muruilla on niiden vedenkestävyys. Mitä helpommin murut hajoavat olosuhteiden vaihdellessa, sitä suurempi on eroosion riski pellolla. Huuhtoutuvan maamateriaalin mukana kulkeutuu vesistöihin
haitta-aineita ja ravinteita. Siten maan rakenteella on myös
suuri vesiensuojelullinen merkitys. Esimerkiksi suuri osa
savimailta vesistöihin tulevasta fosforikuormasta kulkeutuu
pelloilta huuhtoutuvaan maa-ainekseen sitoutuneena.

Murustumiseen vaikuttavat tekijät
Maan orgaaninen aines ja eliöstö
Mururakenteen muodostumisessa avainasemassa on
maan sisältämä orgaaninen aines. Tämä aines on peräisin
kaikesta maan eliötoiminnasta, kasveista, sekä niiden juurista. Merkittäviä peltomaan orgaanisen aineksen lisääjiä
ovat myös eloperäiset maanparannusaineet, kuten lanta.
Tärkeitä maan rakenteen muodostajia ovat maaperän eläimet, kuten lierot, sukkulamadot, sekä niiden ja muiden
eliöiden hajoavat jäännökset.
Hyvin tärkeitä ovat myös mikrobit – erityisesti sienet rihmastoineen – sekä bakteerit. Kuivuessaan ja kostuessaan
maan rakenne myös muuttuu, ja maahiukkaset ryhmittyvät
muruiksi ja niiden rakenne vahvistuu. Eloperäinen aines
on ravintoa hajottajille, pitää maamuruja koossa, hidastaa
niiden kostumista voimakkaiden sateiden aikana ja lisää
siten murujen vedenkestävyyttä. Eloperäisen aineksen
lisä kasvattaa myös viljelymaan vedenpidätyskykyä, mikä
parantaa maan kuivuudensietoa.

Maan mururakennetta koettelevat
- voimakkaat sateet ja sadepisaroiden iskut
paljaaseen maahan
- maan pysyminen pitkään vedellä kyllästettynä
- kuivan maan äkillinen kastuminen
- Raskailla työkoneilla työskentely ja useat
ajokerrat liian märillä paikoilla.

Lierot kuljettavat hajoavaa kasviainesta maan pinnalta
sen sisään ja tekevät samalla kulkiessaan käytäviä, jotka helpottavat veden liikkeitä pohja- ja pintamaan välillä.
Osa lierolajeista on keskittynyt maan pintakerroksiin, ja
osa kaivaa käytäviä aina pohjamaan lävitse. Kulkiessaan
lierot myös kuohkeuttavat maata ja sekoittavat orgaanista
ainesta maan sisään. Lieron vatsassa maa prosessoituu
ja lierojen kuivuneet ulosteet ovat hyvin muodostuneita
maamuruja.
Lierojen käytävät ja parantuneen mururakenteen aiheuttama maan huokoisuuden lisääntyminen parantavat myös
olkien ja muun kasvijätteen hajotusta edistämällä hapen
pääsyä ilmasta maan sisään. Myös kuivumisen aiheuttama
halkeilu on tärkeää maan ilmanvaihdon ja veden läpäisevyyden kannalta.
Maata läpäisevät kasvien juuret voivat hajottaa mekaanisesti olemassa olevia muruja, mutta tärkeämpää on niiden
vaikutus murujen muodostumiseen. Kasvien juuret kuivattavat maata ympäriltään ja sitovat maata yhteen. Lisäksi
juuret erittävät aineita, jotka luovat mikrobeille suotuisan
elinympäristön. Näin juuristo suojaa maan mururakennetta,
ja edistää sen syntymistä myös epäsuorasti lisääntyneen
mikrobitoiminnan kautta. Kasvien juurilla ja juurien ympärillä olevalla juuristovyöhykkeellä on monia vaikutuksia
maan mururakenteen syntymiseen. Juuret ja sienirihma
erittävät lima- ja geelimäisiä orgaanisia yhdisteitä jotka
toimivat liiman tavoin pitäen maahiukkasia yhdessä. Kuolleiden juurien tyhjät kanavat toimivat myös veden ja ilman
kulkeutumisreitteinä.

Kuvissa tiivis (vasemmalla) ja muruinen (oikealla) maan rakenne. Kuvat: Helena Soinne

Maan pH ja kalkitus
Pellon pH-tasoa nostavalla kalkituksella on muiden hyödyllisten ominaisuuksiensa lisäksi tärkeä rooli myös maan
mururakenteen synnyssä. Kalkituksen aiheuttama pH:n
nousu parantaa maan rakennetta välillisesti parantuneiden
kasvuolosuhteiden myötä. Tästä syystä säännöllinen kalkitus parantaa monin puolin viljelymaan oloja. Kalkituksen
jälkeen kasvusto ja juuristo voivat paremmin. Maaperän
olot ovat myös tällöin mikrobeille ja maaperäeläimille
edullisemmat, ja orgaanisen aineksen muodostuminen
maahan on voimakkaampaa. Kaikki nämä edellä mainitut
asiat vaikuttavat maan mururakenteen kehittymiseen, ja
sitä myöden viljelymaan parempaan hyvinvointiin.

Ojitus ja kuivatus
Huokoinen ja vettä läpäisevä maa edistää ojituksen toimimista. Kun pellolle sataa vettä, pystyy sadevesi suotau-

tumaan maan läpi nopeammin ojiin siellä, missä pellon
vedenläpäisevyys on suurin. Jos maa on huonosti vettä
läpäisevää ja tasaista, on sadeveden liikkuminen hidasta,
vesi kasautuu maan pintakerrokseen, tai jopa lätäköityy
maan pinnalle. Ojituksen vaikutus on heikompi huonosti
vettä läpäisevällä ja tiivistyneellä kuin hyvärakenteisella
maalla. Ojituksen tärkein tehtävä on saattaa kasvualustan
vedet liikkeelle ja ehkäistä seisovan veden muodostumista.
Toimiva kuivatus on tärkeä osa viljelymaan hyvän kasvukunnon ylläpidossa.

Muokkaus
Muokkaus saa aikaan lyhytaikaisen huokoisuuden lisääntymisen viljelypellolle. Pidemmällä aikavälillä jatkettuna
voimakas muokkaus heikentää maamurujen muodostumista. Maan multavuutta voidaan lisätä keventämällä muokkausta sekä lisäämällä viljelykiertoon nurmikasvustoja.
Myös pidentämällä alus- ja kerääjäkasvien avulla kasvipeitteisyyden aikaa syksyisin voit auttaa kohentamaan
peltomaittesi laatua.
.

Ravinnehuuhtoutumien hallinta -hanke
Ravinnehuuhtoutumien hallinta (RaHa) -hankkeessa 20092013 kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää maatalouttaa edistävistä
toimenpiteistä Uudellamaalla. Viljelijä voi osallistua hankkeeseen perustamalla mailleen havaintokoelohkon, jossa
uutta ja vanhaa viljelymenetelmää verrataan keskenään.
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