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Juurinystyröiden tutkiminen 
 

Työn tavoite Työssä pyritään oppimaan typensidontaprosessista ja ymmärtämään sen 
merkitys ekosysteemeille. Juurinystyröiden kaivaminen ja mikroskopointi tuo näkymättömän 
mikrobimaailman konkreettisemmaksi ilmiöksi, jolloin sen ymmärtäminen helpottuu. Lisäksi 
työssä harjoitellaan lajintunnistusta ja mikroskopointia.  

Työn kesto 75 min. 

 

Taustatietoa 

Ravinteet ovat elintärkeitä kasvien kasvulle. Tär-
keitä ravinteita ovat esimerkiksi typpi (N), fosfori 
(P), kalium (K), rikki (S) ja kalsium (Ca). Typpi 
on useimmiten kasvien kasvua eniten rajoittava 
ravinne, eli minimiravinne tai minimitekijä. 
Tämä johtuu siitä, että typpeä on maaperässä 
niukasti kasveille käyttökelpoisessa muodossa.  

Ilmakehässä typpeä on runsaasti typpikaasuna 
(N2), mutta kasvit eivät voi käyttää typpikaasua 
ravinteenaan. Kasveille sopivia typen muotoja 
ovat ammonium- (NH4+) ja nitraatti-ionit (NO3-

). Miten kasvit saavat näitä sopivia typen muo-
toja käyttöönsä? 

Ilmakehän typpikaasua sitoutuu maaperään 
kahdella tavalla: abioottisesti ja biologisesti. 
Abioottisessa typensidonnassa maaperään si-
toutuu typpeä nitraatti-ioneina esimerkiksi sala-
moinnin vaikutuksesta. Ilmakehässä typpi on 
kaksiatomisena molekyylinä (N2). Kahden typ-
piatomin välillä on erittäin luja kolmoissidos, 
jonka rikkomiseen tarvitaan paljon energiaa. Sa-
lamoinnissa vapautuva energia riittää rikkomaan nämä kolmoissidokset, jolloin typpiatomit 
sitoutuvat johonkin toiseen atomiin, eli syntyy niin sanottua reaktiivista typpeä. Reaktiivinen 
typpi päätyy maaperään sateen mukana.  

Biologisessa typensidonnassa pääroolissa ovat typensitojabakteerit. Maaperässä olevat 
typensitojabakteerit ja -arkeonit pelkistävät ilmakehän typpikaasua ammoniakiksi (NH3). 
Tämä typensidontaprosessi vaatii runsaasti energiaa. Jos maaperän pH on hapan tai 

Kuva 1. Apilan juurinystyröitä mikroskoopin alla. 
Kuva: Salla Rajala 
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neutraali, ammoniakki pelkistyy vielä spontaanisti ammoniumioneiksi (NH4+). Kasvit voivat 
käyttää ravinteenaan näin syntyneitä ammoniumioneita.  

Juurinystyrät ovat pieniä palleroita, joita on typensitojakasvien juurissa (kuva 1). Juurinys-
tyröissä elää typensitojabakteereita mutualistisessa suhteessa kasvin kanssa. Typensitoja-
bakteerit antavat kasville sitomiaan typpiyhdisteitä. Kasvi puolestaan antaa typensitojabak-
teereille energiaa hiilihydraatteina. 

Typen kierto ekosysteemeissä perustuu pitkälti mikrobiprosesseihin. Nitrifikaatiossa nitrifi-
kaatiobakteerit hapettavat ammoniumioneita ensin nitriitiksi (NO2-), jotka hapetetaan vielä 
nitraatiksi (NO3-). Denitrifikaatiossa puolestaan denitrifikaatiomikrobit hajottavat nitraattia 
usean välivaiheen kautta, minkä seurauksena typpeä vapautuu takaisin ilmakehään typpi-
kaasuna.   

 

Pohdittavaksi ennen työtä 

1. Millaisissa olosuhteissa juurinystyrät tuovat kasville erityisen hyvän kilpailuedun? 
2. Miksi leppä voi syksyllä pudottaa lehtensä vihreänä? 
3. Selvitä, mitkä eri kasvilajit ovat typensitojakasveja. 

 

Työssä tarvittavat välineet 

Maastoon:  

- pieni lapio  
- muovipussi 

Mikroskopointiin: 

- alusta 
- petrimalja 
- preparointiveitsi tai sakset 
- pinsetit 
- stereomikroskooppi 
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Työohje 

Tässä työssä kaivetaan maasta kasvin juuria. Huomioi siis jokamiehenoikeudet työskennel-
lessäsi. Puiden juuria ei saa kerätä ilman maanomistajan lupaa. Ruohovartisten kasvien 
juuria saa kerätä pienessä mittakaavassa, kunhan siitä ei aiheudu vähäistä suurempaa hait-
taa maanomistajalle. Juuria ei kerätä tarpeettoman paljoa ja maa siistitään kaivamisen jäl-
keen. 

Typensitojakasvin etsiminen maastossa: 

1. Etsi maastosta sopiva paikka, josta voit löytää typensitojakasveja.  
2. Kun olet löytänyt sopivan kasvin, tunnista kasvilaji vielä lajintunnistusoppaan avulla. 
3. Kun sopiva kasvi on löytynyt, ala kaivaa juuria esiin. Kaiva sopivan laajalta alueelta, 

jotta juuret on helpompi löytää ja saada ylös kokonaisina. Huomioi jokamiehenoikeu-
det.  

4. Etsi juuret ylös kaivetusta juuripaakusta.  
5. Kun juuri on löytynyt, puhdista se mahdollisimman hyvin ja laita muovipussiin. 

Mikroskopointi luokassa:  

6. Puhdista juuri vielä tarvittaessa. Vedellä huuhtominen hyvä keino. 
7. Leikkaa juuresta pätkä, jossa näkyy juurinystyröitä.  
8. Havainnoi juurta aistinvaraisesti. Miltä juurinystyrät näyttävät? Havainnoi esimerkiksi 

nystyrän väriä, kokoa ja kovuutta. 
9. Mikroskopoi juurinystyröitä. Merkitse ylös juurinystyröiden lukumäärä per juuri sekä 

juurinystyrän keskimääräinen mitta. 
10. Jos olette löytäneet useampia typensitojakasveja, vertailkaa juurinystyröiden luku-

määrää ja koko eri kasvilajien välillä. 

 

Pohdittavaksi työn jälkeen 

1. Mitä eroja huomasitte eri kasvilajien välillä? 
2. Miksi typensitojakasveja käytetään maanparannuksessa? 


