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Mitä hyötyä kerääjäkasveista on 

vihannestuotannossa?

10.8.2022

Kerääjäkasvit

- Sitovat kasvustoonsa maassa olevia liukoisia ravinteita, 

erityisesti liukoista typpeä, ja estävät näin niiden 

huuhtoutumista

- Suojaavat maata lisäämällä kasvipeitteisyyttä, mikä

- estää eroosiota

- vähentää rikkakasvien esiintymistä ja syyssateiden 

aiheuttamaa pellon liettymistä

- Ylläpitävät ja kohentavat maan kasvukuntoa ja 

hiilivarastoja
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Eri toimien vaikutus maan hiilivarastoihin

10.8.2022

Lähde: Heinonsalo ym. 2020. Hiiliopas. https://carbonaction.org/wp-

content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf

https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf
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Missä tilanteissa kerääjäkasveja kannattaa hyödyntää 

vihannesviljelyn kierroissa?

10.8.2022

Kerääjäkasveja kannattaa hyödyntää

- Välikasvien viljelyssä, mm. viljan aluskasveina

- Varhaisvihannesten ja -perunan sadonkorjuun jälkeen

- Keski- ja syyskesällä (elokuun loppuun mennessä?) korjattavien vihannesten 

jälkeen

- Viherlannoituskasvustojen maahan muokkaamisen jälkeen keski-/syyskesällä

Eli aina:

• kun pelto on jäämässä paljaaksi kasvukauden lopulla ja kasvuaikaa on vielä 

jäljellä vähintään kuukausi 

• kerääjäkasvuston perustaminen on mahdollista kasvuolojen (mm. maassa vettä 

siementen itämiseen) ja käytännön viljelytoimien näkökulmasta.
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Kerääjäkasveja viljelykierron muille kasveille!

10.8.2022

Viljelykierroissa monia mahdollisuuksia hyödyntää kerääjäkasveja, etenkin viljan 

aluskasvina.

Aluskasvien käytöstä viljan viljelyssä on paljon tietoa saatavilla, esim. 

• Malin 2020. Kerääjäkasviopas. https://carbonaction.org/wp-

content/uploads/2020/06/Keraajakasviopas2020.pdf

• Känkänen, H. ym. 2020. Uusia tuloksia kerääjäkasveista: UusiRaha-hanke. Luonnonvara-

ja biotalouden tutkimus 18/2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-932-3

• https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/uusiraha-

hankkeen-aluskasviaineistoja

• Webinaaritallenne 2.12.2021 https://proagria.fi/videot/keraajakasvit-maanparantajina-

webinaari-17533

https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/06/Keraajakasviopas2020.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-932-3
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/uusiraha-hankkeen-aluskasviaineistoja
https://proagria.fi/videot/keraajakasvit-maanparantajina-webinaari-17533


610.8.2022

• UusiRaha-hankkeessa tehdyn kannattavuustarkastelun pohjalta aluskasvien 

käyttö on taloudellisesti kannattavaa viljakierroissa

• Aluskasvi voi alentaa seuraavan vuoden viljakasvuston satoa, mutta pitkällä 

aikavälillä aluskasvien käyttö nostaa satoa viljan viljelykierrossa mm. 

parantuneen maan rakenteen ansiosta

• Yleisimmin aluskasvina käytetään italianraiheinää tai heinä-apilaseoksia

• Aluskasvit (muut kuin typensitojakasvit) estävät tehokkaasti typen 

huuhtoutumista

• Huolellinen perustaminen viljan kylvön aikaan tuo parhaan aluskasvuston

• Aluskasvit lisäävät huomattavasti maassa syksyllä olevaa juurimassaa

Viljakierroissa aluskasvien käyttö taloudellisesti 

kannattavaa
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Pohdittavaa viljan aluskasvien käytöstä 

vihanneskierroissa

10.8.2022

• Rikkakasvien kemiallisen torjunnan mahdollisuudet aluskasveja käytettäessä: 

ks. Maaneuvo-hankkeen tuottama uusi muistikortti ”Rikkakasvien torjunta-

aineiden käyttö kerääjäkasvien viljelyssä” 

https://aoe.fi/#/embed/1811/fi%22%20width

• Jääkö kerääjäkasvi rikkakasviksi?

• Kerääjäkasvi, esim. italianraiheinä, ei saa päästä siementämään

• Seuraava kasvi oltava sellainen, jonka viljelyssä esim. mahdollisesti talvehtivan 

italianraiheinän saa torjuttua joko mekaanisesti tai kemiallisesti

• Kasvitautiriskit? Todennäköisesti aika pieniä, mutta ei apilakasvustoja ennen 

varastovihanneksia.

https://aoe.fi/#/embed/1811/fi%22%20width
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Kerääjäkasvit vihannesvuosina

10.8.2022

Kerääjäkasvilajin/-lajien valintaan vaikuttavat:

- Kerääjäkasvin kylvöaika

- Halutaanko kerääjäkasvin talvehtivan

- Viljelykierrossa olevat satokasvit

- Ristikukkaisten satokasvien kiertoon ei ristikukkaisia kerääjäkasveja

- Kerääjäkasvia seuraava viljelykasvi ja sen ravinnetarve

- Vaikutukset, joita kerääjäkasveilla ensisijaisesti tavoitellaan: typen talteenotto, 

nopea peittävyys, ”saneerausvaikutus”, talviaikainen kasvipeite jne.

- Eri lajien esittelyä tämän esityksen lopussa



9

Yksi laji vai seos?

10.8.2022

• Yksilajinen kerääjäkasvusto on 

helppo vaihtoehto, mutta 

seoskasvusto voi olla 

viljelyvarmempi

• Seoskasvuston lajit on 

suunniteltava huolellisesti, jotta 

saavutetaan viljelykiertoon 

parhaiten sopiva seos

Lähde: Malin 2020
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Kerääjäkasvikokeiluja Luken Kasvis-hankkeessa 

vuosina 2020 ja 2021

10.8.2022

• Vuonna 2020 Piikkiössä sipulin ja lantun jälkeen:

• Ruis

• Italianraiheinä

• Öljyretikka/muokkausretiisi

• Seoskasvusto: rehuvirna, persianapila, hunajakukka, 

rehusikuri ja westerwoldinraiheinä

Kylvö 26.8. kaistoina savi- ja hietamaalle

Lämmin syyskuu

Osa savimaan kokeen 

kaistoista 30.10.2020
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Tuloksia vuodelta 2020

10.8.2022

• Jokainen koeala erilainen!

• Ristikukkaiset ja seoskasvusto parhaimpia

• Hunajakukka seoksessa voimakkain – tuoremassasta 70–90 % hunajakukkaa

• Ristikukkaiset osin aukkoisia (savimaalla myös kirpat söivät taimia)

• Ruis ei menestynyt hyvin – kahukärpänen?

• Raiheinä taimettui huonosti hietamaalla – liian syvä kylvö koeruutukoneella?

Kuvat 

15.10.2020



1210.8.2022

Savimaan kasvustoja 30.10.2020
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Hietamaan kasvustoja 30.10.2020
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Kasvustojen kuivamassa v. 2020

10.8.2022
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Kokeiluja vuonna 2021

10.8.2022

Piikkiössä sipulin jälkeen, kylvetty 8.9.2021

• Westerwoldinraiheinä

• Hunajakukka

• Vihervauhti-seos: rehuvirna, persianapila, öljyretikka, valkosinappi, tattari, 

italianraiheinä, westerwoldinraiheinä, hunajakukka

• Öljyretikka

• (sudaninruoho – ei taimettunut)

Vuonna 2021 

syyskuu hieman 

keskimääräistä 

viileämpi, lokakuu 

lämmin.

Piikkiö 4.11.2021
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Tilakoe: kerääjäkasveja kukkakaalin jälkeen

10.8.2022

Valokuvat heinäkuussa 

kylvetyiltä kaistoilta 

21.10. 

Hunajakukassa joitakin 

kukkia.

Kylvetty 27.7. ja 17.9.
• Ohra

• Hunajakukka

• Vihervauhti-seos

21.9. Vihervauhti-seos
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Syyskuun puolivälin jälkeen kylvetyt kaistat 21.10.

10.8.2022

Ohra rehevin, hunajakukka ja seoskasvusto vaatimattomia
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Kasvustojen kuivamassa 21.10.2021, 

heinäkuun kylvöerät

10.8.2022
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talteenoton kannalta!
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Pohdintaa kerääjäkasvien käytöstä vihannesvuosina

10.8.2022

• Kerääjäkasvien kylvö kannattaa aina, kun on mahdollista saada jonkinlainen 

kasvusto aikaiseksi (ainakin syyskuun puoliväliin asti)

• Myöhäisessä kylvössä kannattaa käyttää nopeakasvuisia lajeja, joiden siemen on 

halpaa (esim. kevätviljat)

• Syksyllä maassa lähes poikkeuksetta niin paljon kosteutta, että taimettuminen 

onnistuu

• Ristikukkaiset kasvit nopeakasvuisia ja suositeltavia, jos viljelykierrossa ei 

ristikukkaisia lajeja

• Hunajakukka myös nopeakasvuinen ja turvallinen vaihtoehto vihannesten 

viljelykiertoihin

• Seokset hyvä vaihtoehto – sopivia seoksia vihannestuotantoon kannattaa 

kokeilla ja kehittää



2010.8.2022

• Jos maassa paljon typpeä: seokseen myös heinämäisiä lajeja, joiden 

C/N-pitoisuus korkeampi kuin vaikkapa ristikukkaisilla lajeilla

• Yksivuotiset lajit helppo vaihtoehto seuraavan kasvin viljelyä ajatellen, 

mutta kannattaisiko Suomessakin hyödyntää enemmän talvehtivia 

lajeja? -> riski typen hävikkiin kasvuston hajotessa pienempi

• Syysviljat mahdollisia varsinaisten kerääjäkasvien sijasta

• Viljelykierron vaihtoehtoja hyvä pohtia, jotta talviaikaista 

kasvipeitteisyyttä lisää
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Kerääjäkasvien kasvintuhoojariskit

10.8.2022

Kasvitaudit, ks. taulukko 

(Lähde: Kivijärvi ym. 2019 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-

fe201703011903)

Huom! Riskit pienemmät 

lyhytaikaisessa kerääjäkasvikäytössä 

kuin koko vuoden viljelyssä

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703011903
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Tuholaisriskit

10.8.2022

• Etenkin ristikukkaisilla voi esiintyä tyypillisiä 

tuholaisia (kirpat, kaalikärpäset, 

perhostoukat jne.) 

• Kannattaa miettiä ristikukkaisten 

viljelykasvien sijoittelua seuraavana vuonna
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Vanha tuholainen – orasyökkönen (tarkkailtava!)

10.8.2022

• Isäntäkasveina mainitaan sokerijuurikas, purjo, kaalikasvit, 

kurkkukasvit peruna, tomaatti auringonkukka, sinimailanen 

ja maissi

• Talvehtii toukkana

• Toukat saattavat vioittaa kasveja seuraavana keväänä ennen 

koteloitumista (Saalas 1943)

• Aikuisia havaittu Suomessa kesä-lokakuussa: mahdollisesti 2 

sukupolvea

• Joitakin havaintoja vioituksista viime vuosina on tehty 

perunalta, havainnot ovat olleet yhteydessä öljyretikan 

käyttöön saneerauskasvina

• Feromonia on saatavissa ainakin ulkomaisilta toimittajilta 
(https://tienda.opennatur.com/gb/pheromones/16-agrotis-segetum.html)

Lähde: 

http://perhoset.nettitieto.fi/historia/noctui

ni/agr-segetum.htm

Lähde: Saalas 1943

Lähde: 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/3797

https://tienda.opennatur.com/gb/pheromones/16-agrotis-segetum.html
http://perhoset.nettitieto.fi/historia/noctuini/agr-segetum.htm
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• Joitain kokeiluja tehty, mm. ruista parsakaalin joukkoon tai syysvehnää 

sokerijuurikasvustoon – tulokset?

• Aluskasvit kilpailevat pääkasvin kanssa – oleellista kylvön ajoitus (ei 

liian aikaisin)

• Onnistuminen todennäköisempää käsin korjattavilla kasveilla kuin 

koneella nostettavilla

• Millainen kasvusto voisi selvitä esim. porkkanan nostossa? Ideoita?

• Kokeita suunnitteilla porkkanan rivivälikasveista, mikäli saadaan 

rahoitusta tähän

Aluskasvien mahdollisuudet vihannesviljelyssä?
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Lisätietoja kerääjäkasvilajeista 

ja niiden ominaisuuksista 

seuraavissa dioissa

10.8.2022
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Juuriston runsaus ja syvyys ovat kerääjäkasvuston 

tärkeitä ominaisuuksia

10.8.2022

Esimerkki: eri kerääjäkasvien juuristosyvyys Tanskassa (huom! viljelyaika pidempi 

kuin tyypillisessä kerääjäkasvikäytössä). Lähde: Kivijärvi ym. 2019.

Katso myös juuristotietopaketti:

https://www.doria.fi/bitstream/han

dle/10024/103454/ely%20juuristo

tieto_LR.PDF

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103454/ely%20juuristotieto_LR.PDF
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Ravinteiden pitoisuuksia ja C/N-suhde eräissä 

kasveissa (Kivijärvi ym. 2019)

10.8.2022

C/N-suhde vaikuttaa 

kerääjäkasvuston 

jälkivaikutukseen seuraavalle 

viljelykasville.

• Kasvusto, jonka C/N-suhde 

on korkea (>20), kuluttaa 

hajotessaan maasta typpeä, 

joten se voi alentaa 

seuraavan kasvin satoa.

• Kasvusto, jonka C/N-suhde 

on matala (eli typpeä on 

paljon), hajoaa yleensä 

nopeasti ja siitä vapautuu 

typpeä maahan.
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Mikä on kerääjäkasvin vaikutus seuraavalle 

viljelykasville?

10.8.2022

- Jos kerääjäkasvustossa on typensitojakasvia (tai kasvuston C/N-suhde 

on muuten matala), kerääjäkasvuston hajotessa siitä vapautuu typpeä 

seuraavalle viljelykasville ja kerääjäkasvuston esikasvivaikutus on hyvä

- Jos kerääjäkasvuston C/N-suhde on korkea (eli kasvuston hiilipitoisuus 

korkea), kasvuston hajoaminen sitoo maasta typpeä ja 

kerääjäkasvuston esikasvivaikutus voi olla negatiivinen

- Kerääjäkasveista on yleensä eniten hyötyä niitä seuraaville 

matalajuurisille viljelykasveille, koska kerääjäkasvustosta vapautuva 

typpi tulee matalajuuristen kasvien käyttöön
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Mitä riskejä kerääjäkasvien käyttöön liittyy?

10.8.2022

Kasvintuhoojat

- Mikäli kerääjäkasvilla ja pääsatokasvilla on samoja kasvintuhoojia, kannattaa 

varoa kerääjäkasvin käyttöä viljelykierrossa juuri ennen pääsatokasvia

- Toisaalta kerääjäkasvustot ovat melko lyhytikäisiä, eikä niiden käyttö aiheuta 

yhtä suurta riskiä kuin vastaavan kasvuston viljely esim. saneerauskasvina koko 

kasvukauden ajan

Kerääjäkasvi jää rikkakasviksi

- esim. italianraiheinä voi talvehtia -> voi haitata seuraavaa satokasvia, jos sitä ei 

saa rikkakasvina torjuttua riittävän hyvin

Kerääjäkasvia seuraavan kasvin sadon aleneminen

- Korkean C/N-suhteen kerääjäkasvusto (kuten heinät) voi hajotessaan kuluttaa 

maasta typpeä, joten seuraava satokasvi voi vaatia typpilannoitusta hieman 

tavallista enemmän (tai kasvu voi viivästyä)
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Miten ja milloin kerääjäkasvusto tulisi lopettaa?

10.8.2022

- Kasvusto muokataan maahan joko myöhään syksyllä tai seuraavana 

keväänä, mikäli se on mahdollista

- Jos kasvusto muokataan liian aikaisin syksyllä, on riski, että 

kasvimassasta vapautuva typpi huuhtoutuu syksyn ja talven aikana

- Etenkin Etelä-Suomen vaihtelevien talvisäiden takia kevätmuokkaus on 

suositeltavaa
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Lajiesittelyjä

10.8.2022

Lähteet: Malin 2020, Känkänen ym. 2020, 

naturcom.fi 
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Italianraiheinä

10.8.2022

- Yksivuotinen heinäkasvi, tosin osa lajikkeista 

voi talvehtia (-> riski jäämisestä rikkakasviksi)

- Käytössä etenkin viljojen aluskasvina 

(tehokkain typen huuhtoutumisen estäjä viljan 

viljelyssä; alentaa usein viljan satoa 200-400 

kg/ha)

- Nopeakasvuinen

- Kasvu jatkuu pitkälle syksyyn, joten kuivattaa 

maata syksyllä ja parantaa sen kantavuutta

- Juuristo on tiheä ja runsas (noin puolet 

massasta juuristossa), muttei kovin syvä

- Viihtyy ravinteikkaassa maassa



33

Valkoapila

10.8.2022

- Yleensä monivuotinen, mutta on olemassa myös yksivuotisia lajikkeita

- Kerääjäkasvina käytettäessä kannattaa suosia yksivuotisia lajikkeita 

(Huia, Winter White); tosin Huia-lajikkeestakin on havaintoja, että se 

talvehtii

- Juuristo on matala, mutta juurimassaa kohtalaisesti

- Typensitoja

- Hidas alkukehitys -> estää heikosti rikkakasvien kasvua

- Sopii seoksiin?

- Samoja kasvitauteja kuin vihanneksilla (mm. pahkahome), joten ei 

suositella ennen vihannesvuotta viljeltäväksi (kerääjäkasvina ei liene 

suuri ongelma, koska kasvusto lyhytikäinen)
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Veriapila

10.8.2022

- Yksivuotinen apila, joka kasvattaa rehevän ja tiheän 

kasvuston

- Viihtyy lämpimässä

- Vahva paalujuuri

- Ei suositella ennen vihannesvuotta kasvitautiriskien takia (ei 

liene ongelma kerääjäkasvina käytettäessä)

Persianapila
- Yksivuotinen nopeakasvuinen apila, kestää hyvin pakkasta

- Vaatimaton kasvi

- Matala juuristo

- Ei suositella ennen vihannesvuotta kasvitautiriskien takia (ei 

liene ongelma kerääjäkasvina käytettäessä)
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Hunajakukka

10.8.2022

- Nopeakasvuinen, peittää maan pinnan 

nopeasti, jolloin rikkakasvien kasvu estyy

- Juuristo melko heikko

- Vaatimaton maan laadun suhteen, mutta 

poudanarka

- Hallanarka
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Sikuri

10.8.2022

• Kaksivuotinen kasvi, joka tuottaa vahvan juuren

• Käytetään mm. Tanskassa vihannesviljelyssä

• Kokeiltu Suomessakin viljan aluskasvina
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Öljyretikka

10.8.2022

- Nopeakasvuinen

- Voimakas paalujuuri

- Erilaisia lajikkeita, vaihteleva möhöjuuren kesto, ei 

kuitenkaan lisää möhöjuurta maassa

- Pidetään myös maata puhdistavana kasvina 

(ankeroiset, kasvitaudit)

- Toisaalta myös kaalikärpäset lisääntyvät 

öljyretikassa

- Viihtyy hyvin kalkitussa maassa
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Muokkausretiisi

10.8.2022

- Nopeakasvuinen

- Paksu paalujuuri, joka kuohkeuttaa 

maata

- Hyötyy runsaasta kalkituksesta
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Valkosinappi

10.8.2022

- Nopeakasvuinen ja peittävä

- Voi lisätä maassa möhöjuurta, joten ei 

suositella kaalikasvien viljelykiertoihin
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Lisätietoa kerääjäkasveista vihannesviljelyssä

10.8.2022

• Kivijärvi, Pirjo, Iivonen, Sari, Hannukkala, Asko & Suojala-Ahlfors, Terhi 2019. 

Viherlannoitus- ja kerääjäkasvit avomaavihannestuotannossa. Luke Tietokortti 16 s. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703011903

• Iivonen, S., Kivijärvi, P. & Suojala-Ahlfors, T. 2017. Characteristics of various catch crops in 

the organic vegetable production in northern climate conditions – Results from and on-

farm study. University of Helsinki Ruralia Institute. Reports 165. 25 s. 

http://hdl.handle.net/10138/229443

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703011903
http://hdl.handle.net/10138/229443


Kiitos!


