
Alustavia tuloksia Luken laboratoriokokeista 
 
Rakennekalkki on savimaille soveltuva maanparannusaine, jolla pyritään parantamaan 
savimaan mururakennetta ja vedenläpäisykykyä sekä pienentämään eroosiota ja ravinteiden 
huuhtoutumista. Rakennekalkissa on reaktiivista kalkkia yli 2 %. Reaktiivisella tarkoitetaan 
poltettua (CaO) tai sammutetta kalkkia (Ca(OH)2). Loput rakennekalkin massasta on 
tavallista maatalouskalkkia. Sekä rakennekalkki että maatalouskalkki neutraloivat maan 
happamuutta ja nostavat maanesteen kalsiumpitoisuutta, mutta rakennekalkki enemmän ja 
nopeammin johtuen reaktiivisen kalkin suuremmasta liukoisuudesta. Rakennekalkin 
levityssuositukset vaihtelevat 5-8 t/ha, mutta kirjallisuuden perusteella oikein savisilla mailla 
levitysmäärää voisi tästä vielä kasvattaa. 
 
Luonnonvarakeskuksessa toteutettiin syksyn 2019 aikana laboratoriomittakaavan koe, jossa 
tutkittiin rakennekalkin välittömiä vaikutuksia maan rakenteeseen, happamuuteen ja 
huuhtoutuvien ravinteiden määrään. Laboratoriokokeiden tavoitteena on selvittää 
rakennekalkin optimaaliset käyttömäärät erilaisilla mailla ja kuinka levitysolosuhteet 
vaikuttavat rakennekalkin tehoon.  
 
Kokeessa oli mukana 16 erilaista peltomaata, joiden savespitoisuudet vaihtelivat 16 %:sta 
81 %:iin. Käytetyssä rakennekalkissa oli ns. reaktiivista kalkkia 26 % ja sitä lisättiin siten, että 
maihin tulevan aktiivisen kalkin määrät vastasivat 0, 1, 2 ja 3 tonnia/ha. Näin ollen 
kokonaisuudessaan rakennekalkin levitysmäärät vastasivat siis 3,8, 7,7 ja 11,5 t/ha. 
Levityskosteuden vaikutusta rakennekalkin tehoon selvitettiin lisäämällä rakennekalkkia 
sekä sopivassa muokkauskosteudessa oleviin että reilusti kosteampiin maihin. 
Rakennekalkin annettiin vaikuttaa noin kuusi viikkoa, minkä jälkeen maanäytteistä mitattiin 
pH, johtoluku ja maan eroosioherkkyyttä kuvaavia muuttujia kuten murujen kestävyys ja 
maasta veteen irtoavan saveksen määrä. 
 
Tulosten perusteella jo 1 t/ha reaktiivista kalkkia (3,8 t/ha rakennekalkkia) pienensi maan 
eroosioherkkyyttä. Huonorakenteisilla mailla 2 t/ha reaktiivista kalkkia vähensi yhä maasta 
irtoavan saveksen määrää, mutta 3 t/ha reaktiivista kalkkia ei enää parantanut maan 
rakennetta suhteessa 2 t/ha lisäykseen. Rakennekalkin teho ei näyttänyt olevan 
riippuvainen maan savespitoisuudesta vaan paras vaste rakennekalkkilisäyksellä saatiin 
maissa, joissa lähtötilanteessa maan rakenne oli huono ja maa oli herkkä eroosiolle. Huonon 
rakenteen ja siten eroosioherkkyyden indikaattoreita olivat maan alhainen johtoluku sekä 
alhainen orgaanisen aineksen määrä suhteessa maan savespitoisuuteen (=korkea saves/hiili 
– suhde)  
 
Riippumatta maan kosteudesta lisäyshetkellä, rakennekalkki kasvatti maan johtolukua ja 
pH:ta. Märkyys heikentää maan rakennetta ja siten myös sekä käsittelemättömissä, että 
rakennekalkilla käsitellyissä kosteissa maissa rakenne oli huonompi kuin kuivissa maissa. 
Kuitenkin, suhteessa käsittelemättömään maahan, rakennekalkki paransi maanrakennetta 
myös kosteissa maissa. Kosteus ei siis sinänsä vähennä rakennekalkin tehoa, mutta kostean 
maan muokkaamisen aiheuttama tuho rakenteelle on todennäköisesti suurempi kuin mitä 
rakennekalkki voisi maan rakennetta parantaa. Siksi rakennekalkin levitysolosuhteiden 
kanssa on oltava erityisen tarkka. 
 



 
 
Esimerkkikuva eri rakennekalkkilisäystasojen vaikutuksista maasta irtoavan saveksen 
määrään (sameus) aitosavimaissa (60–70% savesta), kun maan on ollut rakennekalkin 
sekoitushetkellä kuivahko ja märkä. 
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Sopiva levityskosteus Sekoitettu märkään
maahan

Sameus, 
NTU g-1  0 t/ha  1 t/ha  2 1/ha  3 t/ha


