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– Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä
maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla
• Kaksivuotinen tiedonvälityshanke, 2018 - 2020
• Hanke välittää ajankohtaista tietoa pellon

kasvukuntoa parantavista viljelymenetelmistä sekä
veden laadusta ja kuormituksesta

• Toiminta-alue Tuusula, Mäntsälä ja Nurmijärvi
• Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hallinnoi
• Yhteistyöhanke, konsortiossa mukana

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut,
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lky ja
Vantaanjoen ja Helsingin seudun    vesiensuojeluyhdistys ry

• Muut yhteistyötahot
Uudenmaan ELY-keskus, MTK-Uusimaa, ProAgria Etelä-
Suomi ry, Mäntsälän kunta

• Päärahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisrahasto Kuva: Hannu Känkänen



Eroosion monet muodot
Vesieroosio
• Pisaroiden iskeytyessä maahan ne rikkovat maamuruja ja sinkoavat

maapartikkeleita ilmaan

• Pintavaluntana, jos veden virtausenergia on riittävän suuri
siirtämään maapartikkeleita mukanaan

Savipellolta poikkeuksellisen sateisena vuonna pintavesiin kulkeutuva
kiintoainemäärä saattaa olla 6 000 kg/ha. Vuosittainen eroosio on
100-700 kg/ha (1

• Uomassa kulkevasta kiintoaineesta keskimäärin 90 % (2 on peräisin
peltojen pintamaasta (vaihteluväli 66-100 %)

Tuulieroosio
• Yleensä ei merkittävä, mutta alueellisesti voi olla merkittävä

• Toteutuakseen vaatii kuivan pintamaan, pintamaata muokkaavan
voiman ja tuuliset olosuhteet

• Kuljettaa kaikkein ravinteikkaampaa pintamaata
• Saveshiukkaset ja humus

2 Pietiläinen, O-P. & Ekholm, P. 1992. origin of eroded material in small agricultural drainage
basin in southwestwern Finland. Aqua fennica 22 (2):105-110.

1 Tattari, S. &Rekolainen, S. 2006. Finland. Teoksessa: Boardman, J., Poesen, J. (toim.). Soil
Erosion in Europe. Wiley. West Sussex, England. s: 27-32.



Eroosioherkkyyteen vaikuttavat tekijät
• Sääolot, sateiden rankkuus
• Maan pinnan kaltevuus

• Eroosion voimakkuus on suoraan verrannollinen nollasta 20 asteen
kaltevuuteen

• Kasvipeitteisyys ja viljelykäytännöt
• Kynnetty maa > kasvipeitteinen maa
• Kasvukauden ulkopuolella > kasvukaudella

• Maalaji ja maan kationipitoisuus (Ca2+ ja Fe3+)
• Maan vedenläpäisykyky

• Sateen intensiteetti > maan infiltraationopeus

• Routa
• Sula maa > routainen maa
• Pinnalta sula, syvältä roudassa > sula maa

Vuotuinen kiintoainehuuhtouma saattaa syntyä muutamien päivien
aikana, jolloin sääolosuhteet, viljelytoimenpiteet ja maan rakenne

muodostavat eroosiota edesauttavan yhdistelmän



Viljelytoimenpiteet: Eroosion estäminen kasvipeitteisyydellä

EI KYLLÄ



Maalajin vaikutus eroosioon
• Eroosio on selektiivistä; eroosioherkin maalaji on hiesu

• Hiesun hiukkaskoko kevyt veden vietäväksi ja hiukkaset löyhästi kiinni
toisissaan

• Saviset murut kestävämpiä (savespitoisuus yli 15 %)
• Maapartikkelien välillä enemmän koheesiota, jolloin kestäviä muruja

• Savimurun hajotessa saveshiukkasiksi, hiukkaset kulkeutuvat kauas
• Vesistön savisameus

• Kivennäisaineksen mukana sen pinnalle sitoutunut humus erodoituu

• Ravinnerikkaan pintamaan kulkeutuminen köyhdyttää maaperää
• Voi johtaa pienentyneisiin satoihin ja lisääntyneeseen

lannoitustarpeeseen

• Kun orgaanisen aineksen määrä kasvaa pintamaassa, niin maan
eroosioherkkyys vähenee

• Orgaaninen aines parantaa mururakennetta



Maan vedenläpäisykyvyn parantaminen
• Ongelman selvittäminen

• Tarkista laskuaukkojen, salaojien, kokoomakaivojen ja piiriojien toimivuus
varsinkin rankkasateiden jälkeen

• Tarkista, että salaojien purkupaikkojen vedenkorkeus ei haittaa salaojien
toimintaa.

• Selvitä ongelmakohtien maan rakenne pintaa syvemmälti (lapio/kaivinkone)

• Ongelman ratkaiseminen
• Salaojien huuhtelu ja uusintaojitus
• Biologisesti: syväjuuriset kasvit, orgaanisen aineksen lisääminen, kuidut
• Kemiallisesti: kalkitus, rakennekalkitus, kipsi
• Mekaanisesti: maan kuohkeutus esim. jankkuroimalla

• Parannustoimet koostuvat monesta eri tekijästä, harvoin ongelma
hoituu yhdellä ratkaisulla

• Kunnostus ei ole hätäisen hommaa, vaatii aikaa ja toimintatapojen
muutosta

• Viljelytoimenpiteet, viljelykierto, rengaspaineet…



Kuoppatestin havainnot
• Karkea rakenne

• Maalaji
• Tiivistymät
• Kerroksellisuus
• Kosteus

• Hienorakenne
• Murujen rakenne
• Kokkareet/-murustuminen

• Juuret
• Runsaus, haaroittuminen
• Syvyyskasvu
• Elävyys, nystyröitä

• Maaperäeliöstö
• Lierolajit, määrä ja käytävät

• Sadonkorjuujätteet, haju, väritys





Viljelytoimenpiteet: Syvämuokkaus jankkuroimalla
EI sängelle ja/tai
kosteaan maahan

KYLLÄ syväjuuriseen kasvustoon ja
riittävän kuivaan maahan



Eroosion torjunta:
Lisää ja ylläpidä maanalaista elämää



Renkaat ja maan tiivistyminen
• Maan tiivistyminen renkaan alla

• Mitä suurempi kuormitus ja mitä pienemmällä alueella, sitä
syvemmälle maa tiivistyy

• Tärkeimmät tekijät tiivistymisriskien kannalta ovat rengaskuorma
(tiivistää syvältä) ja rengaspaine (tiivistää pinnalta)

• Leveät renkaat ja matala rengaspaine
• Tavoite peltoajossa alle 0,8 bar rengaspaine

• Maan kyky sietää tiivistymistä riippuu sen kosteudesta
• Mitä kosteampi maa, sitä herkemmin se tiivistyy

• Jos märälle pellolle pakko mennä, max. 0,5 bar (50 kPa)

• Rengaskuormien pienentämistä kannattaa ajatella
kokonaisuutena, jossa rengaskuormiin vaikuttaa
varsinaisen rengastuksen lisäksi:

• konekaluston tarve ja koko
• tehokas kone -> painava kone

• viljelykierto
• tilan peltojen ominaisuudet



Renkaat ja maan tiivistyminen
• Renkaiden kantavuus määräytyy paineen ja

ajonopeuden perusteella
• Mitä suurempi ajonopeus ja kuormitus, sitä suurempi

ilmanpaine tarvitaan kuorman kantamiseen
• Alemmilla nopeuksilla ja kuormilla voidaan käyttää alempia

paineita

• Renkaiden valmistusteknologia ja koko vaikuttaa
myös tarvittavaan paineeseen

• Mitä uudempi ja mitä suurempi rengas, sitä alemmalla
paineella saavutetaan sama kantavuus

• Viime vuosina ovat yleistyneet erityisen joustavat
IF- ja VF-renkaat (matalapainerenkaat)

• Kantavuus on 20 % (IF, increased flexion) tai 40 % (VF, very
high flexion) korkeammat kuin tavanomaisilla vyörenkailla

• IF- ja VF renkailla voidaan käyttää 20-40 % alempia
rengaspaineita kuin perinteisillä rengastyypeillä (tai
vastaavasti samoilla rengaspaineilla 20-40 % painavampi
kuorma)

• Renkaiden käyttöolosuhteet vaikuttavat
kuormitukseen

• Kovassa vedossa suositellaan käytettävän 30 km/h
nopeuteen soveltuvia rengaspaineita

• Rinnepelloilla suositellaan yleensä 0,2 bar korkeampia
paineita kuin tasamaalla, johtuen työkoneen
epätasaisesta kuormituksesta

• Oma erityisluokkansa on puimureiden, noukinvaunujen
ja lannanlevittimien työtapa, jossa kuormitus vaihtelee
voimakkaasti työn aikana

Käytä peltotöissä aina alhaisinta turvallista painetta
• Säästät aikaa, polttoainetta ja maan rakennetta
• Rengas kuluu vähemmän, kun turha luisto jää pois



Rengaskuorman vähentäminen
Paripyörät

• Paripyörien kantavuudeksi arvioitu 1,76
kertaa yksöispyörien kantavuus

• Paripyöriä valittaessa huomioitavaa
• Välivanne on riittävän leveä, jotta renkaat eivät

koske toisiinsa alhaisilla rengaspaineilla
• Renkaiden vierintäkehä ei poikkeaa toisistaan

• suuremman kehän rengas ei saa luistaa
• aiheuttaa tehonhäviöitä, koneiden kulumista

ja tarpeetonta pellon hiertymistä
• Varmimmin yhteensopivat paripyörät saadaan

hankkimalla saman valmistajan samaa mallia olevat
renkaat kuin alkuperäiset

Telipyörät ja telat
• Työkoneiden rengaskuormia voi alentaa

paripyörien lisäksi telipyörillä ja
pyöränvälijyrillä

• Erityisesti raskailla noukinvaunuilla renkaita
lisäämällä voidaan vähentää kuormitusta.

• Renkaiden vaihtaminen teloihin vastaa
renkaiden lisäämistä, sillä yleensä teloissa
tukirullat kantavat koneen painon

• Telat aiheuttavat maahan selviä painepiikkejä
• Teloista on eniten hyötyä tilanteissa, joissa koneen

kokonaisleveys paripyörillä muuttuisi kohtuuttoman
suureksi



Nurmituotannon haasteet
• Suuret viljelypinta-alat -> Suuret työkoneet -> Suuret

akselipainot -> Pellon kantokyky -> Tiivistyminen?

• Maan rakenteen kannalta riskinä säilörehunteko ja
lannanlevitys

• Mahdolliset parannustoimenpiteet:
• Liittymät ja niiden sijainti       Minimoidaan pellolla ajelu
• Leventämällä ajouria
• Rengaskuorman pienentäminen -> maa ei tiivisty syvältä

• Renkaita lisäämällä ja/tai rengaskokoa suurentamalla
• Rengaspaineen pienentäminen -> maa ei tiivisty pinnalta, ei

riko nurmikasvustoa
• Nurmikasvusto vahingoittuu jo 10 %:n luistossa

• Lietelannan vetoletkulevitys (ei letkulevitys)
• Syväjuuriset nurmikasvit

• Puna-apila, alsikeapila, mailaset, nadat

Kuva: Yrjö Tuunanen, maaseutu.kuvat.fi. Lietelannan levitys
paineistetulla MOI As:n DGI-lannanlevittimellä (direct ground
injection)



Vetoletkulevitystä Sauvossa (sian lietelanta)
Kuva Eija Hagelberg, BSAG



Työkoneet ja maan tiivistyminen
• Koneiden tasapainotus

• Takanostolaitteeseen kiinnitetty paino siirtää painoa taka-
akselille

• Etunostolaitteeseen kiinnitetty paino siirtää painoa
etuakselille

• Vaikutus on sitä suurempi, mitä kauempana paino on
traktorin akseleista

• Työkoneiden vetäminen aiheuttaa painon
siirtymistä etuakselilta taka-akselille

• Painonsiirron määrä riippuu työkoneen vetotehon
tarpeesta, ajonopeudesta ja vetopisteen sijainnista sekä
rinteen kaltevuudesta



Hankevastaava
Janne Heikkinen
040 314 4735
janne.heikkinen@tuusula.fi
www.facebook.com/vilkkuhanke
www.vilkkuhanke.fi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Hyrylänkatu 8 C
PL 60, 04301 Tuusula

Yhteistiedot

Kiitos

Kuva: Anu Tyni

mailto:janne.heikkinen@tuusula.fi
http://www.facebook.com/vilkkuhanke
http://www.vilkkuhanke.fi/

