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Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille – KIPSI  ja 
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –hankkeet, 
joita toteutetaan osana ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa  



• Vesistöjen ja Itämeren suojelemiseksi on tehty paljon hyvää ja 
pitkäjänteistä työtä.

• Suunta on oikea, mutta olemme edenneet liian hitaasti. Vesien hyvää 
tilaa ei ole mahdollista saavuttaa ilman lisätoimenpiteitä. 
Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat lisääntyvät sateet ja leudot talvet 
lisäävät edelleen ravinnekuormitusta vesiin. 

• Vesiensuojelun tehostamisohjelman periaatteita ovat konkreettisten 
toimenpiteiden kohdentaminen vaikuttavimpiin vesien tilaa 
parantaviin toimiin, toimijoiden yhteistyön vahvistaminen sekä uusien 
toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto.
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Nyt on veden vuoro –
Vesiensuojelun tehostamisohjelma



2019
rahoitus

3

15 M€  

Yhteensä

69 M€ 

Historiallisen suuri panostus

2020
rahoitus

2021
rahoitus

2022
rahoitus

2023
rahoitus

15 M€  

15 M€  

12 M€  

12 M€  
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Ohjelman teemat ja rahoitus 2019-2023
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25 M€  

Maatalouden 
innovatiiviset 
menetelmät 

20 M€  

Vesistökunnostushankkeet 
ja asiantuntijaverkostojen 
vahvistaminen

9 M€  

Kaupunkien vesien 
hallinta ja haitallisten 
aineiden vähentäminen

4 M€  

Itämeren hylkyihin liittyvien 
riskin vähentäminen

2 M€  

Itämeren ja vesien tilan 
selvitykset ja tutkimus

9 M€  

Vesien hallinta maa- ja 
metsätaloudessa



Maatalous
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• Vähennetään ravinnekuormitusta toteuttamalla laajamittainen kipsin
peltolevitys Saaristomeren valuma-alueella. 

• Selvitetään rakennekalkin ja kuitulietteiden käyttöä vesiensuojelukeinona 
ja laaditaan oppaat niiden käytöstä 

• Kehitetään valuma-aluekohtaista vesiensuojelun yhteistyömallia
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Taulukko:  
Maan vesitalous- ja 
kasvukunto –hanke , 
uutiskirje 4/2019
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Nämä 
maanparannusaineet 
ovat vain osa maan 
kasvukunnon 
parantamisen 
keinovalikoimaa, 
tärkeää korostaa  
kokonaisvaltaista maan 
rakenteen hoitoa!



Miten kipsi vaikuttaa 
ja minne se sopii? 
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• Kipsin levittäminen pelloille on nopea, tehokas ja edullinen tapa 
vähentää eroosiota ja ravinnehuuhtoumaa. 

• Aiemmat kokemukset lupaavia: kiintoaineksen ja hiukkasmaisen fosforin 
huuhtoutuminen pelloilta on puolittunut

• Mahdollisuus merkittäviin vesiensuojeluhyötyihin
• Saaristomeren valuma-alueella suuri potentiaali. Savimailla kipsistä 

saadaan parhaat tulokset
• Yhteistyössä saadaan vaikuttavuutta
• Vaikka kipsi on tehokas, on myös muistettava maanrakenteen ylläpito, 

viljelykierto, kasvipeitteisyys ja monet muut keinot, joilla kuormitusta 
saadaan vähennettyä

Kipsin käyttö on yksi ratkaisu maatalouden 
fosforipäästöihin
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Kipsi – kalsiumsulfaatti CaSO4∙2H2O
• Vanha maanparannusaine. Kipsiä esiintyy luonnossa ja sitä syntyy lannoiteteollisuuden 

sivutuotteena, josta tuotteistettu maanparannusaine (ei ole jätekipsiä)

• Parantaa maan mururakennetta lisäämällä maaveden johtolukua/ionivahvuutta. 
Fosfori pääsee kiinnittymään maahiukkasten pinnoille tiukemmin, ja vapautuminen 
maaveteen vähenee 

• Peltomaa pysyy paremmin pellolla, jolloin fosforin ja org. hiilen huuhtoutuminen 
vesistöihin vähenee n. 50 % 
→ vähemmän fosforia sinileville, sameus vähenee 
→ veden laatu paranee

• Vaikutus alkaa välittömästi ja kestää n. 5 vuotta
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Kuva: Petri Ekholm, SYKE



• Sopii erityisesti savimaille ja tuo peltomaahan kalsiumia ja rikkiä

• Ei kuitenkaan nosta maan pH:ta kuten kalkki (CaCO3)

• Kationivaihtokapasiteetin osalta oltava tarkkana

• Runsaasti magnesiumia sisältävässä maassa kipsi parantaa kationitasapainoa ja 
helpottaa muokkautuvuutta

• Jos magnesiumin ja kaliumin pitoisuus on ennestään huono, voi kipsi johtaa 
magnesiumin ja kaliumin puutoksiin 

• Maan rakenteen paraneminen ja ravinteiden tehokkaampi käyttö voi parhaassa 
tapauksessa parantaa satoa

• Kipsin käytössä kiertotalous näkökulma, sivutuote hyötykäyttöön
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SAVE-hanke, 
Petri Ekholm:
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Kipsi ei sovi kaikille pelloille
• Sulfaatin vapautuminen ja huuhtoutuminen vesistöihin voi aiheuttaa ongelmia. 

Siksi kipsiä EI voi levittää:

• Pitkäviipymäisten järvien valuma-alueille

• Pohjavesialueille

• Happamille sulfaattimaille

• Natura-alueille

• Jos pellolla sijaitsee talousvesikaivo

• Jos peltolohkon Mg- ja K-arvot huonoja tai huononlaisia

• Merivedessä sulfaattia on luonnostaan ja virtaavissa vesissä sen pitoisuus jää 
alhaiseksi eikä vaaraa vesieliöstölle ole todettu

• Luomupelloille sopii ainoastaan luonnonkipsi
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Kipsin levitys
• Sadonkorjuun jälkeen loppukesällä ja syksyllä

• Talvi- ja kevätlevitystä selvitellään, koska haasteena on levitysajan lyhyt aika ja 
loppukesän sääriskit

• Levitys kostean kalkin tai kuivalannan levitysvaunulla

• 4 tn/ha

• Suositellaan muokattavaksi mahdollisimman pian levityksen jälkeen, 
suorakylvö mahdollista seuraavana keväänä 
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Kipsi käytöstä on saatu myönteisiä 
kokemuksia
• SAVE-hankkeessa levitettiin 1500 ha 

Savijoen alueelle syksyllä 2016

• https://blogs.helsinki.fi/save-
kipsihanke/

• Vantaanjoella levitettiin kipsiä 1000 ha 
viime vuonna ja tänä vuonna 2500 ha 

• https://johnnurmisensaatio.fi/han
kkeet/vantaanjoen-kipsihanke/
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https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/
https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/vantaanjoen-kipsihanke/


Kipsin levitys Saaristomeren 
valuma-alueen pelloille –
KIPSI-hanke 

-> www.ymparisto.fi/kipsinlevitys
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Saaristomeren
valuma-alue



Kipsi-hanke  - mahdollisuus yhteistyössä parantaa 
vesien tilaa 
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• Aloitti alkukesällä 2019, jatkuu vuoteen 2023 asti

• Varsinais-Suomen ELY keskus hallinnoi

• Neuvonnan ja viestinnän kumppanina ProAgria Länsi Suomi

• Yhteistyössä myös mm. MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, 
Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, SAVE- ja SAVE II-hankkeet, 
Vantaanjoen kipsihanke sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

• Hankekoordinaattori Pekka Salminen ELY-keskus

• Rahoitus 2019-2023  yhteensä n. 22 milj. euroa, vahvistetaan kuitenkin  vielä 
erikseen vuosittain talousarviossa



Hankkeen eteneminen 
• Tavoitteena levittää kipsiä 50 000 hehtaarille Saaristomeren valuma-alueella vuosina 

2020-2023

• Kipsi ja logistiikka kilpailutetaan ELYn toimesta

• Levitysnäytös ja tiedotustilaisuus 23.9.2019 Paimiossa

• Viljelijäkontaktointi alkaa vuoden 2020 alussa, ensimmäiset levitykset 2020 syksyllä

• Levitys tehdään vuosittain sadonkorjuun jälkeen loppukesällä ja syksyllä

• Työ etenee kohdentamisalueittain, aloitus Paimionjoen valuma-alueelta

• Kohdentaminen eroosioherkille viettäville savipelloille, joissa korkea P-arvo
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Viljelijät hankkeessa avainasemassa

• Viljelijöille, joilla potentiaalista kriteerien mukaista levitysalaa, lähetetään Ruokaviraston 
avulla kirjeet ja hakemukset

• Kirjeessä tarjotaan mahdollisuutta osallistua kipsinlevitykseen ja saada neuvontaa 
lohkojen valintaan ja kipsin levityksen ajoitukseen osana viljelykiertoa

• Viljelijä tekee sitoumuksen/sopimuksen ELYn kanssa kipsin vastaanottamisesta 

• Kirjeet joko kaikille tai alueellisesti kohdentaen

• Mahdollista vastaan ottaa kipsiä 3 vuotena
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• Alueellisia infotilaisuuksia kirjeiden lähettämisen jälkeen

• Viljelijöille ei synny kustannuksia levityksestä

• Kipsi toimitetaan levitettynä viljelijän sitoutumisen mukaisille lohkoille

• Toimittaessa tutkittujen periaatteiden mukaan, ei synny haittoja viljelyyn tai 
vesiympäristöön

• Kipsikäsittely voi parhaimmillaan tuottaa sadonlisäystä   

• Helpottamaan levitysalojen suunnittelua tehdään karttasovellus, jossa esim. 
lohkonumerolla toimiva hakutoiminto
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ArcGIS Online-kartta levitysalojen suunnittelun 
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Kipsikäsittelyn
toimintamalli



Kipsi-hankkeessa myös seurataan
ja selvitetään 
• Seurataan vaikutuksia vesien tilaan veden laadun seurannalla, 

tavoitteena yhtenäisiä valuma-aluekohtaisia levitysaloja, joilla 
vaikutukset pystytään todentamaan ilman muiden kuormitustekijöiden 

• Selvitetään sulfaattipitoisuuden muutosta vesiuomissa ja arvioidaan 
niiden vaikutuksia vesiluontoon sekä mahdollista kerrostumista 
patoaltaisiin ja sen vaikutuksia

• Kokeillaan kipsin mahdollista talvi- ja kevätlevitystä
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Miten rakennekalkki 
vaikuttaa 
ja minne se sopii? 
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Rakennekalkitus parantaa savimaan rakennetta

Rakennekalkittua savimaata 
(savespitoisuus 50 %)

Ei rakennekalkkia



Fosforin huuhtoumista 
mahdollista pienentää 
savipelloilta rakennekalkilla

• Lounais-Suomessa on paljon 
savipeltoja, joille 
rakennekalkitus  ilmeisen hyvin 
soveltuu
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Lähde: MTT report 124 (2014) 



Rakennekalkki ja maatalouskalkki
Helena Soinne, Luke

• Maatalouskalkki on pääosin kalsiumkarbonaattia, CaCO3

• Rakennekalkissa aktiivista kalkkia on oltava vähintään 
neljäsosa painosta
• Aktiivista kalkkia ovat 

• kalsiumoksidi, CaO, poltettu kalkki 

• Kalsiumhydroksidi, Ca(OH)2, sammutettu kalkki

• Loput rakennekalkin painosta kalsiumkarbonaattia eli 
maatalouskalkkia

• Kalkituksella pyritään vähentämään maan happamuutta
• Happamuutta mitataan pH:na

• pH = H+ -ionien aktiivisuuden negatiivinen logaritmi: pH = -log [H+]

• Rakennekalkituksella pyritään parantamaan myös maan 
rakennetta
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• Maan liiallinen happamuus eli 
alhainen pH
• Heikentää kasvien 

ravinteiden saantia
• edistämällä ravinteiden 

pidättymistä (esim. fosfori)
• lisäämällä huuhtoutumista 

(ravinnekationit kalsium, 
kalium, magnesium …)

• Vähentää biologista 
aktiivisuutta
• hajotustoiminta ja 

orgaanisten ravinteiden 
vapautuminen

• Lisää haitallisen alumiinin 
liukoisuutta

• Liian korkea pH heikentää 
monien hivenravinteiden 
saatavuutta 



Rakennekalkin vaikutukset
Helena Soinne, Luke

• Maaveden suolavahvuuden ja kalsiumpitoisuuden 
nousu edistävät murujen muodostumista

• Ca+2 vaihtaa savespartikkelien pinnoilta H+, K+, Mg+2 ym. 
kationeja maaveteen

• Savespartikkeleita ympäröivä vesikehä ohenee

• eroosio ja maa-ainekseen sitoutuneen fosforin 
kulkeutuminen pois pelloilta vähenee
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• Sekä rakennekalkki että maatalouskalkki neutraloivat 
maan happamuutta ja nostavat maanesteen 
kalsiumpitoisuutta, mutta rakennekalkki enemmän ja 
nopeammin

• Rakennekalkin liukoisuus veteen  noin 1.8 g l-1, 
maatalouskalkin 0.013 g l-1



• Kationinvaihtoreaktiot, 
• vesikehä ohenee
• Kationisiltoja 

savespartikkelien välille
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Rakennekalkki-
lisäys Aika kuluu…

• Sementoituminen ja 
potsolaanireaktiot
• Syntyy amorfisia / heikosti 

kiteytyneitä kalsium- ja 
alumiinisilikaatteja

• Vaatii korkeaa pH:ta 

Rakennekalkin vaikutukset
Helena Soinne, Luke



Rakennekalkin levitys

• Sadonkorjuun jälkeen sängelle

• Levitys kostean tai kuivan kalkin 
levityskalustolla kuivalla ja lämpimällä 
säällä

• Muokataan 2 vrk sisällä levityksestä

• Kevytmuokkaus esim. 
lautasmuokkain tai kultivaattori

• Rakennekalkin pitää sekoittua hyvin 
maa-aineeseen vaikutuksen 
saamiseksi (kyntäminen ei riitä)

• Kustannus n. 400-500 euroa/ha
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Rakennekalkituksen hyödyt

• Savimaiden rakenne paranee merkittävästi

• Vedenläpäisykyky paranee ja pintavalumien vaara pienenee

• Kiintoaineen ja kiintoaineeseen sidotun fosforin huuhtoutuminen 
vähenee: fosfori jää peltoon kasvien käyttöön

• Kokonaisfosforin huuhtoutuminen vähentyy parhaimmillaan jopa 50 %

• Kuorettuminen, vetovastus ja polttoaineen kulutus vähenee

• Jopa 15 % suurempia satoja

• Reaktiot tapahtuvat pääosin ensimmäisen vuoden aikana, rakenne 
kestää kymmeniä vuosia (> 50 vuoden vaikutuksia mitattu Ruotsissa)



Rakennekalkki maatalouden 
vesiensuojelukeinona
-tutkimushanke  2019-2021

-> www.proagria.fi/rakennekalkki
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Toistaiseksi puutteellista tietoa 

• optimaalisista annostelutasoista 
(tonnia/ha) eri savespitoisuuksilla

• satovasteista eri olosuhteissa

• vaikutuksista valumaveden liukoiseen 
fosforiin

Hanke selvittää tietopuutteita, joita 
rakennekalkituksesta on Suomen oloissa



Hankkeen tavoitteet ja tulos
Päätavoitteena rakennekalkin peltokäytön valuma-aluemittakaavaisen 
vesistövaikutuksen selvittäminen.

Tavoitteena on selvittää rakennekalkin käyttöön liittyen:
• Vaikutukset kokonais- ja liukoisen fosforin huuhtoumaan
• Vaikutukset maaperän eroosioon ja hiileen 
• Vaikutuksia maaperän happamuuteen ja biologiaan 
• Paras rakennekalkin ainesosien seossuhde, optimaaliset käyttömäärät ja 

levityksen parhaat ajankohdat viljelytekniikan ja vesiensuojeluvaikutusten 
kannalta

Tuloksena syntyy käytännön opas viljelijöille rakennekalkituksen toteutukseen
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Yhteistyöllä tietoa ja osaamista
• Tutkimushanke toteutetaan laajan asiantuntijaryhmittymän yhteistyönä

• Ryhmittymä:
• Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK)
• Luonnonvarakeskus (LUKE)
• Pyhäjärvi-instituutti (PJI) 
• Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
• Sokerijuurikkaan tutkimus-keskus (SjT)
• ProAgria Länsi-Suomi (ProAgria)
• Turun kaupunki
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PJI & SYKE

SjT

AMK & Turku

LUKE

LUKE

ProAgriaAMK 



Keskeisin tutkimuskohde 
Eurajoen valuma-aluepilotit
Pyhäjärvi-instituutti vastaa pilotin käytännön 
toteutuksesta ja SYKE vastaa seurannasta. 

• Päätavoitteena on selvittää 
rakennekalkituksen vaikutusta pelloilta vesiin 
huuhtoutuvien ravinteiden määrään valuma-
aluetasolla

• Eurajoella käsitellään kaksi valuma-aluetta
• Pilottialueen 1 koko on n. 90 ha ja se on 

lähes kokonaan peltoa. Peltojen maalaji on 
savea

• Pilottialue 2 on 240 ha, josta peltoa 
savimaalla on 89 ha

• Vertailualue valitaan hankkeen alkaessa + 
Pakkalanjärven kohteen seuranta

• Rakennekalkki levitetään loppukesällä 2020



Tule mukaan – nyt on veden vuoro!


