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Kipsi – lupaava keino Itämeren suojeluun

• TraP-hanke (2008-2010) osoitti
– Kipsi vähentää sekä maa-ainekseen sitoutuneen että liuenneen fosforin

huuhtoumaa, laskien fosforin kokonaiskuormitusta noin puolella
– Kipsi ehkäisee myös orgaanisen hiilen kulkeutumista vesistöihin
– Fosfori säilyy kasveille käyttökelpoisessa muodossa eikä kipsi heikennä

satotasoja
– Kipsin vaikutus kestää ainakin neljä vuotta

• Suomessa ei ole pulaa puhtaasta, pelloille soveltuvasta kipsistä
– Kipsi näyttäytyy useille toimijoille hyvänä, lyhyen aikavälin ratkaisuna Itämeren

suojelun edistämiseen

• Alustava arvio: 66 € vähennettyä fosforikiloa kohden, kun nykyisillä
keinoilla se on noin 200 €/kg (Hyytiäinen & Ollikainen)

• Alustava arvio: kipsin käyttö laskisi Saaristomeren kuormitusta 30 %
(100 tonnia) ja parantaisi rannikkovesien laatua



Kipsi ympäristökorvausjärjestelmään?

• Kipsiä esitettiin sisällytettäväksi maatalouden
ympäristökorvausjärjestelmään
– Kipsi mainitaan, mutta sitä ei tueta

• Miksi kipsi ei ole järjestelmässä?
– Kipsin laajamittaisesta levittämisestä ei kokemuksia
– Kaikkia ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu ja vanhat

tulokset on hyvä varmistaa
– Käytännön toteutukseen ja hyväksyttävyyteen liittyviä

seikkoja ei ole testattu lainkaan

• Tarve tutkia kipsikäsittelyä laajamittaisesti!



SAVE-hankkeen tavoitteet

Tavoite: selvittää kipsin laajamittaisen levittäminen toteuttamiskelpoisuus,
ympäristö- ja maaperävaikutukset sekä laatia levittämissuunnitelma Etelä-
Suomen alueelle mahdollisesti osana ympäristökorvausjärjestelmää

Työpaketti 1. Laajamittaisen kipsikäsittelyn toteuttamiskelpoisuus (HY)
– Laajamittaisen levityksen (pilotin) organisointi ja sen haasteet
– Kuinka hyvin kipsin käyttö voidaan toteuttaa ja nivoa viljelytoimintaan?
– Ottavatko viljelijät kipsin omakseen, entä suuri yleisö?
– Laajamittaisen kipsikäsittelyn edullisuus suhteessa muihin keinoihin

Työpaketti 2. Kipsin käytön vesistö-, eliöstö- ja maaperävaikutukset (SYKE)
– Vaikutus eroosioon sekä fosfori- ja sulfaattihuuhtoumaan
– Sulfaatin vaikutus vesieliöstöön
– Maaperävaikutukset ja vaikutus kasvustoon
– Vertailu Ruotsissa rakennekalkista saatuihin tuloksiin



Maahiukkaset aggregoituvat →
Eroosio ja maa-ainekseen sitoutuneen
fosforin (+ hiilen) kulkeuma pienenee

Maa- ja
kasvustonäytteet

Jokiveden laatu ja
määrä

Fosfori sitoutuu voimakkaammin →
Liuenneen fosforin huuhtoutuminen
pienenee

SO4
2−

Apatiitti + Rikkihappo →
Fosforihappo + Kipsi

Ca2+

Ekotoksikologiset
tutkimukset

Vaikutus ”sisäiseen
kuormitukseen”

SO4
2−

Ca2+



Ala
km2

Peltoa
ha

Vertailualue 15 590

Kipsialue 67 2850

Yhteensä 82 3440



Mitä SAVE-hankkeessa tutkitaan?
• Vedenlaatu

– Jatkuvatoimiset anturit
• Virtaama, lämpötila, sähkönjohtavuus, sameus, C

– Vesinäytteenotto
• Sameus, kiintoaine, P ja N sekä näiden eri muodot, C, sähkönjohtavuus, pH, pääionit,

lämpötila, Fe, Mn, S
• Maa- ja kasvustonäytteet

– Kasvusto
• N, P, K, Ca, Mg, B, Mn, S, Se

– Maaperä
• Maalaji, multavuus, pH, johtoluku, N, P, K, Ca, Mg, S, kationinvaihtokapasiteetti,

hehkutuskevennys
• Toksisuutestit jokieliöstöllä

– Laboratorioaltistuksia sulfaatille
• Isonäkinsammal, jokisimpukka, taimenen mäti

• Sulfaatin vaikutus fosforin vapautumiseen
– Laboratoriokokeita jokisedimentillä



Viljelijät mukana kipsikokeilussa

• Alkuhaastattelut pilottialueen noin sadalle
viljelijälle Liedossa ja Paimiossa
– Kipsihanke otettiin myönteisesti vastaan: 60 %

ilmoittautui halukkaaksi kokeilemaan
– Pohdittua: miten kipsinlevitys ajoitetaan muiden

syystöiden lomaan, miten kipsi vaikuttaa pellossa

• Tilaneuvottelujen tuloksena kipsikokeiluun
lähti mukaan 55 viljelijää, joiden toimesta
kipsiä levitetään 1550 peltohehtaarille



Kipsinlevityksen toteutus
• Viljelijät tilaavat kipsin ja se

toimitetaan suoraan tiloille
• Kipsi levitetään syksyllä

sadonkorjuun jälkeen ennen
muokkaustoimia

• Kipsiä levitetään 4 t/ha
• Kalustoksi soveltuu kostean

kalkin tai kuivalannan
levitysvaunu

• Viljelijöille korvataan
kokeilusta aiheutuneet kulut Kuva: Sakari Alasuutari



SAVE-hanke osana hallituksen
kärkihanketta ravinteiden
kierrätyksen edistämiseksi

16.6.2016, Helsinki
Ympäristöneuvos Laura Saijonmaa, YM



Paineet: Ihmistoiminnasta aiheutuva
ravinnekuormitus  Suomesta on vuosittain
• 2 550 tonnia fosforia
• 49 900 tonnia typpeä

Suurin kuormittaja on maatalous (fosfori 64-82 %
ja typpi 50-80%)

Tavoite: Hyvän ympäristön tilan saavuttaminen
edellyttää ravinnekuormituksen vähentämistä:
• Fosfori vähintään 440 tonnia vuodessa
• Typpi vähintään 6 600 tonnia vuodessa

Nykytoimet: Vesienhoitosuunnitelmien
toimenpiteillä 2016-2021 saavutettaisiin noin
puolet tarvittavista vähennyksistä.

Itämeren tila
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HELCOM 2013



Biotalous ja puhtaat ratkaisut, kärkihanke 3:
Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat
ratkaisut käyttöön
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Toimenpide 2: Lisätään ravinteiden kierrätystä ja tehostetaan toimia Itämeren ja
vesien suojelemiseksi



Suomen Itämeri-sitoumus 2010:
”Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi
ja saamaan tehotoimilla Saaristomeri hyvään tilaan 2020.”
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Kiitos!



Siilinjärven kipsin
soveltuvuus
peltokäyttöön

Seija Luomanperä
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Siilinjärven fosfaattikaivos
• Fosfaatti on alkuperältään magmaattista: se on purkautunut maan uumenista

noin 2,6 miljardia vuotta sitten.
• Esiintymän raskasmetallipitoisuudet erittäin alhaiset. Malmi ei myöskään sisällä

radioaktiivisia  aineita.



• Kipsiä (CaSO4 · 2H2O) syntyy sivutuotteena, kun Siilinjärven apatiittia jalostetaan fosforihapoksi
rikkihapon avulla.

• Yara Maanparannuskipsi sisältää 23 % Ca, 18 % S ja 0,2 % P
Kipsi on puhdasta raskasmetalleista, eikä siinä ole radioaktiivisuutta.
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Kipsi – sivutuote fosforihappotuotannosta



Kipsi vähentää tehokkaasti fosforikuormitusta

• Kipsin teho todettiin Tekes-tutkimushankkeessa (2008–2010) sekä MTT:n pelloilla että Nummenpään
100 hehtaarin valuma-alueella viljelijöiden pelloilla. Seuranta jatkui vuoteen 2013 asti.

• Vaikutusmekanismi:
• Kipsi lisää helposti vaihtuvan kalsiumin määrää, kohottaa johtolukua ja sitoo fosforia sähköiseen

kaksoiskerrokseen
• Kipsi parantaa savimaan rakennetta ja vähentää eroosiota ja siten partikkelifosforin

huuhtoutumista

• Yhteenveto tuloksista:
• Kipsi vähensi Nummenpään valuma-alueella

• Maahiukkasiin sitoutuneen fosforin kulkeumaa noin 60 %
• Liuenneen fosforin kulkeutumaa noin 30 %
• Liuenneen orgaanisen aineen kulkeutumista lähes 50 %

• Fosfori pysyy maassa ja on jatkossakin kasvien käytettävissä.
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Kiitos!

Kipsin levitystä v. 2010 Nauvossa. Tämä toimenpide oli osa Yaran Itämeri-sitoumusta BSAG:lle.





• John Nurmisen Säätiö tukee Itämeren tilan parantamista vuosittain noin
miljoonalla eurolla.

• Viimeisten 10 vuoden aikana olemme toteuttaneet 17 projektia pääasiassa
jätevedenpuhdistamoilla. Näillä toimilla Itämeren vuotuista fosforikuormaa on
vähennetty yhteensä 2 000 tonnia (Helcomin vähennystavoite 9 500 t/a).

• Maatalouden puolelta vastaavat nopeavaikutteiset keinot ovat puuttuneet.
• Peltojen kipsitys on uusi lupaava keino Saaristomeren tilan parantamiseksi.

Säätiö on puhunut kipsityksen potentiaalin selvittämisen puolesta ja ottanut
sen säätiön vetämän NutriTrade-hankkeen pilottitoimeksi.

MIKSI SÄÄTIÖ TUKEE PELTOJEN KIPSIKÄSITTELYÄ?



PELTOJEN KIPSIKÄSITTELY ON NOPEAVAIKUTTEINEN,
KUSTANNUSTEHOKAS JA ROBUSTI TOIMI

• Nopeavaikutteinen: kipsitys vähentää välittömästi liukoisen fosforin huuhtoutumista
• Kustannustehokas: kipsitys edullisempi kuin muut maatalouden vesiensuojelutoimet
• Robusti: kipsitys soveltuu monille peltoalueille

JNS Pietari
JNS
Hatsina

JNS Viipuri
Kipsin
levitys
pellolle

Saostus
rauta-
kemikaa-
lilla
peltojen
valuma-
ojista

Kosteikot
Suoja-
kaistat

Fosforin
saostus
kostei-
kossa

Saostus
joki-
vedestä
keskitetysti
puhdista-
molla

2,5
13

21
66

300
174-364

450

1700

Lähteet:
JNS
HY
Active Wetlands-hanke/MTT
Paimionjokihanke/SYKE
Ravinnesieppari-hanke/Turun AMK

540



Seuraa SAVE-hankkeen etenemistä

• SAVE-hankkeen kotisivut
http://blogs.helsinki.fi/SAVE-kipsihanke
– Blogi ja hankkeen uutiset
– Vedenlaadun seuranta

• Uutiskirje (ilmestyy joka 2. kuukausi)
• Facebook: SAVE-kipsihanke
• Twitter: @savekipsihanke

http://blogs.helsinki.fi/SAVE-kipsihanke
https://www.facebook.com/savekipsihanke/
https://twitter.com/savekipsihanke

