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Maaperä on moniulotteinen ja mosaiikkimainen 
ympäristö: kiinteää ainesta, vettä ja ilmatilaa
Maassa elää ja vaikuttaa hämmentävän paljon ja 
monenlaisia eläimiä
Usein maaperässä on enemmän monimuotoisuutta kuin 
samalla paikalla maan päällä
Maaperän eliöt muodostavat hajottajaeliöyhteisön, joka 
saa pääosan energiastaan kuolleesta eloperäisestä 
aineesta
Peltomaa on eliöille yleensä (sekä rakenteellisesti että 
biologisesti) yksinkertaisempi ja karumpi ympäristö 
kuin metsämaa

Maaperän monimuotoisuus
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Maaperässä eläimet elävät piilossa, niitä ei pystytä 
helposti havainnoimaan
Useimmat maaperäeläimet ovat lisäksi kooltaan pieniä, 
eivätkä ne ole ihmisten mielestä sympaattisia 
Kun maaperän eläimiä ei tunneta, ei myöskään niiden 
luonnontaloudellista merkitystä kyetä näkemään, 
maaperä nähdään monesti vain kasvien kasvualustana

Miksi maaperän eläimiä ei tunneta eikä 
niiden merkitystä ymmärretä?
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Maassa elää monimuotoinen joukko (yhteisö) 
alkueliöitä, rataseläimiä, sukkulamatoja, karhukaisia, 
änkyrimatoja, lieroja, punkkeja, hyppyhäntäisiä, 
hyönteisiä ja niiden toukkia sekä muita niveljalkaisia
Osa näistä eläimistä viettää koko elämänsä maassa, osa 
vain tietyn kehitysvaiheen tai vuodenajan
Eläimet muodostavat mikrobien kanssa maaperän 
hajottajaravintoverkon, jonka toiminnassa energia virtaa 
ja ravinteet kiertävät ja vapautuvat asteittain
Useimmat eläimistä ovat pellon ja sen toiminnan 
kannalta hyödyllisiä (ihmisnäkökulmasta katsottuna!)

Maaperän eläinten koko kirjo
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Kuoriameebat

Ameebat

Alkueliöt
∙ elävät maahiukkasia ympäröivässä 
vesikalvossa
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Rataseläimet

∙ Suomessa maaperässä kymmeniä lajeja
∙ elävät maassa olevassa vedessä
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Karhukaiset

∙ Suomessa reilu 50 lajia
∙ elävät maassa olevassa vedessä
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Sukkulamadot

∙ Suomessa maaperässä joitakin satoja lajeja
∙ elävät maassa olevassa vedessä
∙ toiset lajit syövät bakteereja, toiset sieniä
∙ eräät ovat petoja
∙ joitakin kasvinsyöjiä, jopa tuholaisia (ankeroiset)
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Änkyrimadot

∙ Suomessa on todettu reilu 50 lajia
∙ syövät kuollutta eloperäistä ainetta, jossa on mikrobeja
∙ ulosteet (pienet murut) tekevät mullasta rakeista ja ilmavaa
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Lierot

∙ Suomessa vajaa 20 lajia, hyvin tunnettuja ja isokokoisia 
maanmuokkaajia
∙ näitä käsitellään enemmän toisessa esitelmässä
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Punkit

∙ suomalaisissa maaperissä elää mitä ilmeisimmin yli tuhat lajia
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Hyppyhäntäiset

∙ Suomessa on tavattu ainakin 270 lajia
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Tuhatjalkaiset

- Suomen luonnossa noin 30 lajia

Hämähäkit

- Suomessa kaikkiaan 650 lajia

13



Kärpästen, sääskien ja kovakuoriaisten 
toukat
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Sokkojuoksiaiset, harvajalkaiset, esihyönteiset, 
kaksisukahäntäiset, kilpikirvat yms.

- Suomessa vähän lajeja
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Alkueliöt

Sukkulamadot

Änkyrimadot

Lierot

Hyppyhäntäiset

Punkit

Siirat

Kaksisiipistoukat

Kovakuoriaiset

Hämähäkit

Juoksujalkaiset

Kaksoisjalkaiset

Valeskorpionit

Jalanjälki kokoa 42
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Yhdellä hehtaarilla elää (vertaa selkärankaisiin!):
– muutama kg pieniä niveljalkaisia
– sukkulamatoja useita kg
– änkyrimatoja muutama kg
– isoja niveljalkaisia useita kg
– lieroja voi olla satoja kg, yleensä kuitenkin vähemmän

Määrät vaihtelevat suuresti maalajin ja viljelytavan 
mukaan
Mikrobeja on aina moninkertaisesti enemmän kuin 
hajottajaeläimiä oli mittana mikä tahansa

Maaperäeläinten määrä painon mukaan
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Maaperässä tapahtuu (pelto)ekosysteemien 
hajotustoiminta, jossa kuollut eloperäinen aines 
asteittain hajoaa ja siihen sitoutuneet ravinteet 
vapautuvat uudelleen kasvien käyttöön
Maaperäeläimet pääsääntöisesti lisäävät maan 
viljavuutta ja kasvien kasvua
– ravinteita vapautuu paremmin eläinten läsnäollessa
– maan rakenne on kasvien ja mikrobien kannalta parempi 

eläinten aktiivisuuden myötä

Eliöiden toiminnasta syntyy maan kasvukunto!
– hyvän ravinnetalouden ja maan rakenteen lisäksi kannattaa 

huomioida maaperän hiilivarasto

Maaperäeläinten vaikutus maan 
kasvukuntoon
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Mikrobeilla on hankalasti hajotettavien yhdisteiden 
(selluloosa ja ligniini) käsittelyyn tarvittavat entsyymit
Eläimet muokkaavat maata paremmaksi mikrobeille
Eläimet pilkkovat kuollutta eloperäistä ainesta, mikä luo 
lisää elintilaa ja –mahdollisuuksia mikrobeille
Eläinten suolessa on hyvin suotuisa ympäristö 
useimmille mikrobeille
Eläimet levittävät mikrobeja tuoreeseen materiaaliin
Toisaalta mikrobit ovat tärkeä osa eläinten ravitsemusta

Maaperäeläimet vastaan maaperän 
mikrobisto
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Maaperään on varastoituna valtava määrä ilmakehän 
koostumuksen (ja ilmaston kehityksen) kannalta tärkeää 
hiiltä
Eloperäisen aineen ja hiilen määrällä on merkitystä 
myös maan kasvukunnon kannalta – olisiko hiilen syytä 
pysyä maaperässä?

Maaperä on varsin suojattu systeemi (sekä eliöiden että 
prosessien kannalta) niin sään ja ilmaston vaihteluiden 
kuin kemikaalien aiheuttaman stressin suhteen 

Maaperän eloperäinen aine – maa 
hiilivarastona
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Usein ja voimallisesti tehty maanmuokkaus
Runsas kemiallinen lannoitus
Torjunta-aineiden käyttö (myös rikkakasvien torjuntaan 
käytettävien aineiden käyttö)
Maan eloperäisen aineen väheneminen
Maahan päätyvät muut haitalliset aineet, kuten metallit 
ja orgaaniset yhdisteet
Maan tiivistyminen

Mikä on haitallista maaperän 
hajottajaeläimille?
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Maan muokkaamatta jättäminen (esim. suorakylvö)
Eloperäisten lannoitteiden käyttö (kasviaines, lanta)
Turhan liikenteen ja maan tiivistämisen välttäminen
Kaikenlaisten kemikaalien käytön välttäminen
Monimuotoinen kasvillisuus, viljelykierto yms.

Maaperä ja sen toiminta tulee siis tarkoin huomioida 
peltoympäristömme hoidossa!

Pientareet ja suojakaistat eivät riitä, vaan koko peltoalaa 
on hoidettava maan eliöstö huomioiden!

Mikä on hyväksi maaperäelämille?
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Kiitos huomiostanne!

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kommentteihin.


