teksti Ella Räty
kuvat Hanna Marttinen

Kalkitus
parantaa
ravinteiden
saantia
36 vinkkiä

3.

Kalkitus
kannattaa

sä. Myös sadon laatua heikentävät raskasmetallit (koboltti
Co, kromi Cr, kadmium Cd, elohopea Hg, lyijy Pb) kulkeutuvat
herkemmin happamissa maistallien pidättymistä maahan.

4.

dostuu kuohkea mururakenne.

5.

dan, mangaanin, kuparin ja sinkin.
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KALSIUM
MAGNESIUM

SOPIVAN KORKEA pH
edistää kasveja hyödyt-

RAUTA

tävien hajottajabakteerien ak-

RIKKI

tiivisuutta. Sen sijaan happa-

MANGAANI
BOORI

vattamiseen ja kasveille jää

javuusluokka ”hyvä”. Savimaiden pH-arvo on keskimäärin

massa maassa (pH noin 6) tehokkaimmin käyttöönsä rau-

KALIUM

sia ja kestäviä muruja.

ainesta omien rihmojensa kas-

pH on yli 6,5. Toisaalta kasvit saavat suhteellisen happa-

8,0

Lierojen ulosteet ovat huokoi-

vuusluokkaa ”tyydyttävä”. Tavoite on pH 6,5 ja vil-

kiksi kasvit hyödyntävät parhaiten fosforin, kun

7,0

FOSFORI

maassa, jolloin maahan muo-

jotka käyttävät hajottamaansa

taa useimpien ravinteiden saatavuutta: esimer-

6,0
TYPPI

lierot viihtyvät kalkitussa

on 5,9. Se vastaa karkeilla kivennäismailla vilja-

2.

5,0

ja ilmareikiä tekevät

massa maassa viihtyvät sienet,

pH-ARVON NOSTO KALKITSEMALLA paran-

pH
4,0

MAATA MUOKKAAVAT

SUOMEN PELTOMAIDEN KESKIMÄÄRÄINEN pH

korkein ja eloperäisten turvemaiden alhaisin

Pieniä aloja saa
kalkittua kotona
syntyvillä jätteillä,
munankuorilla ja
lehtipuuntuhkalla.
Kaupallisia tuotteita saa jauhemaisena ja rakeisena.

sa. Kalkitus edistää raskasme-

Tavoitteena sopiva pH

64

NIN (Al) liukoisuus kas-

vaa happamuuden lisääntyes-

Viljelykasvit ovat tyypillisesti
kalkinsuosijoita. Ne viihtyvät
parhaiten maassa, jonka pH on
korkeampi kuin maamme hapan
maaperä tarjoaa. Happamuutta
torjuva kalkitus vaalii maan
peruskuntoa.

1.

HAITALLISEN ALUMII-

Rakeinen kalkki ei
pölyä eikä lennä
tuulessa minne sattuu. Rakeiden sulaminen ja imeytyminen maahan kestää
hieman kauemmin
kuin hienojakoisen
kalkin.

vähemmän.

6.

KUPARI
SINKKI

VÄLTÄ YLENPALTTISTA
kalkitsemista, sillä liian

MOLYBDEENI

korkeassa pH:ssa esimerkiksi
ammoniumtyppi NH4+ muuttuu ammoniakiksi NH3, joka
haihtuu maasta.

Ravinteiden liukoisuus eri pH-arvoilla. Mitä leveämpi palkki, sitä
paremmin ravinne on kasvin käytettävissä kyseisellä pH-alueella.
Lähde: Farmit.net
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Toistuvaan isojen
alueiden pH:n mittaamiseen sopivat
50–100 euron hintaiset laitteet. Paristokäyttöisen mittarin
pH-arvo luetaan, kun
lukuarvo asettuu
paikalleen eikä enää
vaihtele.

Kun pH määritetään
vesisuspensiosta,
maanäytteiden annetaan seistä tislatussa
vedessä yksi vuorokausi ennen mittausta. Näytteitä kannattaa ottaa useita ja eri
puolilta viljelylohkoa.

Pikatesti lupaa tuloksen kolmessa minuutissa. Tulos saadaan
kun liuoksen väriä
verrataan pakkauksen kannessa oleviin
väreihin, jotka edustavat eri pH-arvoja.

Kalkita voi periaatteessa milloin vain,
mutta viljelypalstalla
otollista aikaa on
kevät ja syksy.

Pikatestissä lasiputkeen laitetaan noin
sentti näytemaata,
tislattua vettä ja yksi
pH-tabletti. Ravistetaan kunnes tabletti
on liuennut ja annetaan liuoksen seistä
2–3 minuuttia.

Viljelytavalla on väliä

7.

MAAN KASVUKUNTOA ylläpitävät viljelytavat edistävät maan

hyvää pH-tilaa – ja toisin päin. Palauta
ravinteita maahan kompostoimalla
korjuujätteet, sillä korjatun sadon mukana pellolta poistuu runsaasti kalsiumia ja magnesiumia. Erityisen suuri
kalsiumin tarve ja poistuma maasta
on perunalla ja juurikasveilla.

8.

SUOJAA MAANPINTA eroosiolta ja huuhtoutumiselta

kattamalla tai pitämällä maa kasvien
peittämänä aina kun se on mahdollista. Vältä maan runsasta muokkausta
tai jättämistä mullokselle kasvukauden ajaksi. Rankkasateet ja lumen
sulaminen huuhtovat ravinteita ja
kalkkia pois paljaasta maasta vesistöi-

Emeritaprofessori Helinä
Hartikainen työskentelee
maaperä- ja ympäristötieteen osastolla Helsingin
yliopistossa. Helinä on perehtynyt maanviljelyskemian ja -fysiikan lisäksi vesistöjä tutkivaan limnologiaan.

10.

”L

HYVÄ KALKITUSTILA YLLÄPITÄÄ
MAAN KASVUKUNTOA

uonnontilaisen maan pH-arvo eli vapai-

päätekniikan ansiosta. Kukaan ei puhukaan enää

den vetyionien (H+) määrä riippuu maan

happosateista ja metsien harsuuntumisesta.
Maa pystyy toimimaan puskurina pH:n muutok-

Mittaa pH-arvo

11.

johon Espoon kaupunki rakensi kunnallistek-

teita tulee apatiitista. Lisäksi käytetään tarpeen mukaan kalkkia.
Omalla palstalla pyrin pH-lukemaan 7.
Mittarin pH-arvoa pitää opetella tulkitse-

niikkaa. Maan myllerryksessä syvällä ollut ha-

maan. Teen pH-mittauksen tislatun veden

pan sulfidisavi nousi monin paikoin pintamaa-

kanssa, jolloin mitataan vapaita vetyioneja.

han. Sen jälkeen palstalaiset ovat joutuneet

Näin saadaan 0,5–1 mittayksikköä matalampi

kalkitsemaan ja muutenkin parantamaan kas-

pH-arvo kuin laboratorioissa, joissa pH määri-

vualustaa vuosikymmeniä.

tetään kuivanäytteestä suolaliuoksessa.”

Kun maata hoidetaan oikein, maa-analyyse-

16.

– Matti Viikari –

Palsta
vilje
vinkit lijän

MATIN

NYRKKISÄÄNNÖT
͊ Jos maata ei ole kalkittu
aikoihin ja pH saattaa olla
alhainen, levitä aarin alalle
1–2 säkkiä dolomiittikalkkia.
Säkissä on 25 kg kalkkia.

12.

PARAS AIKA NÄYTTEENOTOLLE

jälkeen ennen lannoitusta tai sadonkorjuun
jälkeinen syksy ennen maan routaantumista.

9.

tä sataa enemmän kuin haihtuu. Vajoava vesi

tuminen ei näy heti maan pH:n muutoksina, koska

tamalla apteekista pH-liuskoja, joiden tark-

sisältämä ammoniumtyppi

huuhtoo maasta hiukkaspinnoille pidättyneitä ra-

vetyionit ”piiloutuvat” hiukkaspinnoille.

kuus on noin 0,3 pH-yksikköä.

Koska maaperämme on luontaisesti hapanta

saan maahan H+-ioneja. Niiden neut-

aiheuttavilla vetyioneilla. Ilman vastatoimia maa-

viljelykasveille, kalkitseminen on välttämätöntä

raloimiseksi tarvitaan jokaista lannoi-

perä happamoituu pikkuhiljaa.

hyvän sadon takaamiseksi. Suomessa ei ole liian
emäksisiä maita, ja liikakalkitseminen paikallisestikin on epätodennäköistä.”

13.

pH:N VOI MITATA ITSE, jos
suurpiirteisempi kuva maan ravin-

netilasta tyydyttää. Halvimmalla pääsee os-

14.

TARKKAILE INDIKAATTORIKASVEJA, joiden runsas esiintyminen

saattaa olla merkki happamasta maasta. Tällaisia ovat rikkasinappi, peltoemäkki, peltore-

– Helinä Hartikainen –

ta.

on aikainen kevät roudan sulamisen

LANNOITTEIDEN JA LANNAN

vinnekationeja, jotka korvautuvat happamuutta

vaikutteinen ja hyväksi maan

juuriston alueelle suoturvet-

K+ jne.) varastointipaikkojen menetys. Happamoi-

(NH4+) tuottaa nitraatiksi hapettues-

ämpäri apatiittia. Se on pitkä-

mustikoita, sekoita niiden

harvinaista. Lisäksi ilmastomme on humidi eli vet-
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kiksi Vesiniityn viljelypalstat sijaitsevat maalla,

maan kasveja kuten pensas-

mutta maksuna on ravinnekationien (Ca2+, Mg2+,
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maineisia happamia sulfidisavimaita. Esimer-

yleensä lannoitus- ja kalkitusohjeet.

maapartikkelien pinnoille. Tällöin pH ei alene,

vasti vähentynyt teollisuuden kehittyneen piipun-

hiiltä ja typpeä. Kaliumia, fosforia ja hivenravin-

Entisen merenpohjan alueella on paha-

͊ Jos kasvatat happaman

lajeista, ja happamuutta neutraloiva kalkkikivi on

merkitys maan happamoitumisessa on ratkaise-

postista ja puutarhajätekompostista saadaan

analyysejä taskuun sopivalla pH-mittarilla.

maa-analyysi laboratoriossa. Hintaan sisältyy

maat ovat syntyneet pääasiassa happamista kivi-

pamoita maata.

lyssä käytettäviä aineita. Hevosenlantakom-

lähes 20 vuoden ajan ja tehnyt kaikkiaan satoja

mikrobeille.

huuhtoutumistappioille.

Sen sijaan nitraattityppi (NO3-) ei hap-

maanparannukseen luonnonmukaisessa vilje-

viljelypalstoilta Espoon Soukassa

netila, pH ja maalaji teettämällä

vennäismaat ovat erityisen arkoja

Ilmansaasteiden aiheuttamien happosateiden

jä ei välttämättä tarvitse tehdä. Suosittelen

dessa. Olen ottanut pH-näytteitä

SELVITÄ PUUTARHAMAAN ravin-

sia vastaan. Se varastoi happamoittavia vetyioneja

tetyppikiloa kohden 3,6 kiloa kalkkia.

aanviljely tuli tutuksi jo lapsuu-

lisäämällä vuosittain aarille

mastosta ja kasvillisuudesta. Suomessa kivennäis-

hin. Suomelle tyypilliset karkeat ki-

”M

”SUOSIN MAANPARANNUKSESSA
LUOMUAINEITA”

͊ Ylläpidä maan tavoite-pH

Amm
at
neu tilainen
voo

mineraalikoostumuksesta, alueen il-

15.

tikka, peltohatikka ja ruiskaunokki.

Geofyysikko Matti Viikari on
Espoossa toimivan Soukka-seuran puheenjohtaja ja viljelypalstavastaava. Matti antaa
viljelyohjeita, hankkii maanparannusaineita ja tutkii pikkumaksua vastaan palstamaiden
pH-arvon.
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Moninaiset kalkitusaineet

17.

Perus- ja
ylläpitokalkitus

LUE KALKITUSAINEEN TUOTESELOSTE. Siinä kerrotaan

hienousaste ja nopeavaikutteinen neutraloiva kyky. Hienoksi jauhettu kalkkikivi

Lannoita pari viikkoa
kalkituksen jälkeen

liukenee ja vaikuttaa nopeammin kuin
karkea. Kalkkijauhe on myös halvempi
eikä sisällä savea, jota lisätään rakeisiin
kalkkeihin pitämään rakeet koossa.

18.

MAANPARANNUSKALKIT

28.

NOSTA PERUSKALKITUKSELLA maan

ERI MAALAJEILLE ERI MÄÄRÄ KALKKIA

pH vaateliaimman kasvin tarvitse-

Maalaji

Vähämultainen

Runsasmultainen

malle tasolle. Jos maa on hyvin

Hiekka–hieta

400 g/m2

1300 g/m2

hapan, levitä kalkki kahdessa

Hietasavi–hiesusavi

800 g/m

1800 g/m2

Liejusavi–aitosavi

1500 g/m2

2200 g/m2

erässä välillä maata muokaten.

29.

2

pH-taso on saavutet-

vuoden jälkeen levityksestä. Vaikutusaika

happamoitumaan kasvien ravin-

kestää tuotteen kovuudesta ja hienou-

teiden oton, lannoituksen ja maan

desta riippuen 5–10 vuotta.

muokkauksen vuoksi. Kalkituksen

19.

vaikutus kestää keskimäärin 5–10

Kasvit ovat erilaisia

33.

USEIMMAT PUU-

TYVÄT kalkitussa maassa, jonka

vuotta kalkkilaadusta riippuen, ja

pH on 6,5–7. Tällöin ravinteet

SIUMIA sisältäviä kalkitusai-

ylläpitokalkitusta tarvitaan noin

ovat kasveille käyttökelpoisim-

neita, kuten dolomiittikalkkia. Lehtivihreän

viiden vuoden välein.

massa muodossa. Kun pH nou-

muodostumiselle välttämätön magnesi-

30.

see yli 7, kasvit saavat huonosti

kuin kalsium (Ca). Dolomiittikalkki sisältää
magnesiumia vähintään 10 prosenttia.

20.

HUOMIOI MAALAJI.

hivenravinteita.

Tavoiteltava pH ja kal-

34.

kitustarve vaihtelee maalajin ja sen
multavuuden mukaan. Eloperäisillä

PELTOVILJELYSSÄ

ja turvemailla on matalin tavoite-

vat talousjätteet – munan- ja

pH, karkeilla kivennäismailla korke-

peittää kasvillisuus lähes ympäri

kotiloiden kuoret, kalanruodot, luut – en-

ampi ja savimailla korkein. Runsas-

vuoden eikä maata muokata jat-

nen kuin levität ne ravinteiksi maahan.

multaisten maiden pH-suositus on

kuvasti.

Murskaa ne mahdollisimman pieniksi.

matalampi kuin vähämultaisten.

35.

21.

kalkituksessa, levitä sitä ämpä-

rillinen eli noin viisi kiloa 100 neliömetrille. Tuhkassa on kaikkia kasvien tarvitsemia ravinteita paitsi typpeä ja rikkiä, haitallinen kloori häviää poltettaessa.
Lehtipuiden tuhka on parempaa kuin havupuiden ja turpeen tuhka. Myrkyllisiä

31.

Kalkitusaineet sekoitetaan maahan levityksen jälkeen. Ylläpitokalkituksessa riittää
yleensä haravointi.
Peruskalkituksessa
kalkkimäärä on suurempi ja se käännetään syvemmälle multaan.

SAAT YKSILÖLLISET,
maa-analyysiin perus-

Laikkukirjokanukan tavoin
useimmat koristepuut ja
-pensaat sekä perennat
viihtyvät maltillisesti kalkitussa, viherrakentamiseen
tarkoitetussa kasvualussa,
jonka pH on 6−6,5.

KALKITUSTARVE on

KOMPOSTOI maata kalkitse-

HYÖDYNNÄ TUHKA ylläpito-

Kaalit on tyyppiesimerkki
erittäin vaateliaasta ja korkeaa pH:ta vaativasta kasvisuvusta. Runsas kalkitus (pH
jopa yli 7) estää samalla
ristikukkaisia kasveja tuhoavan möhöjuuren tarttumista.

TARHAKASVIT VIIH-

SUOSI PALJON MAGNE-

um (Mg) huuhtoutuu maasta herkemmin

Tarvittavan dolomiittikalkin
määrä yhden pH-asteen nostoon eri maalajeilla. Huom!
Kasvualustan paksuus 20 cm.

KUN TAVOITELTU

tu, pidä sitä yllä. Viljelymaa pyrkii

nostavat pH:ta parhaiten 2–3

32.

isompi kuin viheralueilla, joita

TÄRKEIMPIEN VILJELYKASVIEN opti-

Happaman maan kasvit ovat
kalkinkarttajia (kalsifobeja),
jotka viihtyvät pH-alueella
4−5,5. Atsalealle kelpaa
suomalainen hapan metsämaa terästettynä vaikkapa
turpeella ja lehtikompostilla.

mi-pH on määritetty tutkimuksin,

tuvat kalkitus- ja lannoitusohjeet

mutta luonnonkasvien ja eksoot-

kun teetät viljavuustutkimuksen.

tisten pensaiden ja kukkien pH-

Jos sinulla ei ole tutkimusta käy-

vaatimuksen voi arvioida sen

tössäsi, noudata tuotteiden muka-

mukaan, millaisilla paikoilla ne

na tulevia ohjeita.

kasvavat kotimaansa luonnossa.

raskasmetalleja, kuten kadmiumia, kertyy
tuhkaan haitallisia määriä vain poikkeustapauksissa.

Ei kalkkia raakaan kompostiin

22.

KOMPOSTORISSA
HAJOAVA raaka

aines on pääsääntöisesti neut-

24.

POIKKEUKSELLI-

ei huuhtoudu pois syyssateissa-

SESTI voit lisätä

kaan.

kalkitusaineita raakaan kompos-

VÄLTÄ KALKIN LE-

tiin, jos hajotettavat ainekset

kin tai tuhkan lisäys tässä vai-

ovat enimmäkseen happamia ja

heessa johtaa typen haihtumi-

vaikeasti hajoavia, kuten havu-

seen ilmaan ammoniakkina.

puiden oksia, karkeaa turvetta

ojiin runsaan sulamisveden mu-

Lisäksi hajottajaeliöiden toimin-

tai appelsiinin kuoria.

kana.

Mihin ajankohtaan
kalkitaan

27.

ympäristössä.

23.

KUN KOMPOSTIMULTA ON VAL-

MISTA ja sen pH on laskenut,
siihen saa sekoittaa kalkitusaineita.

25.

KASVIEN pH-SUOSITUS JA KALKITUSTARVE

Erittäin vaateliaat

raalia tai lievästi emäksistä. Kal-

ta häiriintyy liian emäksisessä

Täysin palaneeseen kompostimultaan voi lisätä
kalkkia.

26.

36.

pH-suositus

Peruskalkitus / 100 m2

Ylläpitokalkitus / 100 m2

Kasvilajeja

6,5–7

70–100 kg

30 kg

avomaankurkku, herne, kaali, lanttu, palster-

puutarhakasvit

nakka, papu, porkkana, punajuuri, purjo, pää-

VITYSTÄ hangen

päälle, sillä kalkki saattaa karata

rynä, raparperi, sipuli, tomaatti, tulppaani
Vaateliaat

6–6,5

60–75 kg

30 kg

puutarhakasvit

marja- ja hedelmäkasvit, loput vihannes- ja
koristekasvit (paitsi peruna ja happaman
maan kasvit)

LANNOITA VASTA
parin viikon kuluttua

kalkituksesta. Eri aikaan tehty

KALKITSE KEITTIÖ-

kalkitus ja lannoitus estää typ-

KASVIMAA varhain

peä karkaamasta. Muokkaa kal-

keväällä tai myöhään syksyllä.

kitusaineet ja lannoitteet koste-

Maahan käännetty kalkitusaine

aan maahan.

Nurmikko

6,4–6,7

50–75 kg

25–40 kg

Ruokaperuna

5,8–6,1

45–60 kg

30 kg, kahdeksan vuoden
välein

Happaman

4,7–5,5

ei kalkita

maan kasvit

ei kalkita

atsaleat, alppiruusut; useimmat havupuut,
kotimaiset varvut ja saniaiset; hortensiat,
mahonia, magnoliat, pensasmustikka

Lähteet: Nordkalk ja Viherympäristöliiton suositus kasvualustaohjearvoiksi
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