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SAVE-hanke tutki
• Kipsin laajamittaisen
levittämisen
toteutettavuus
(logistiikka)
• Kipsin sosiaalinen
hyväksyntä (viljelijät,
muut)
• Kipsin vaikutukset
•
•
•
•

Maaperä ja kasvusto
Fosforihuuhtouma
Pohjavedet
Vesieliöstö (sulfaatit)
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SAVE-hankkeen päätavoite
Kokemuksiin nojaten

tavoitteena oli laatia esitys
kipsin sisällyttämiseksi
maatalouden tukijärjestelmään

Työskentelimme yhdessä
• Kehitimme kipsikäsittelyn
menetelmää
• Loimme lähtökohtia ehdotukselle
tuen järjestämisestä kipsikäsittelylle

Syitä osallistua pilottiin – kysely 2016
48 / 55 viljelijää vastasi ensimmäiseen kyselyyn
”Erittäin tärkeinä” (= 7) syinä osallistua
• Haluan parantaa maatalouden ympäristömainetta
• Olen utelias kipsimenetelmän vaikutuksista
• Saan samalla rikkilannoituksen pellolleni
• Testaamalla uutta menetelmää, toivon vahvistavani
suomalaista maataloutta

(46%, 22 viljelijää)
(35%, 17)
(32%, 15)
(27%, 13)

Kolme tärkeintä syytä osallistua pilottiin (yli 2/3:lle vähintään melko tärkeä syy)
• Haluan parantaa maatalouden ympäristömainetta
• Haluan tukea uusien vesiensuojelumenetelmien tutkimista
• Olen utelias kipsimenetelmän vaikutuksista

3 tärkeintä ja 3 vähiten tärkeätä syytä
osallistua (keskiarvot, 1= Ei lainkaan tärkeä, 7= Erittäin tärkeä)
–
–
–

–
–
–

6.02
5.45
5.45
…
…
…
4.43
4.30
3.96

Haluan parantaa maatalouden ympäristömainetta
Olen utelias kipsimenetelmän vaikutuksista
Haluan tukea uusien vesiensuojelumenetelmien tutkimista

Hankkeesta saatu kokemus parantaa ammattitaitoani viljelijänä
Saan hankkeeseen liittyvästä työstä korvauksen
Kipsipilotti tuo vaihtelua työhöni viljelijänä

Kuinka kipsin levitys onnistui?
Kysely 2016: Kipsin levitys – kokemukset
Kyllä
2.1 Arvioi kipsin toimitusta (kuljetus tilalle). Toimitettiinko kipsi sovittuna
ajankohtana?

93,75 %

2.9 Onnistuiko kipsin levittäminen suunniteltuna ajankohtana?

93,75 %

2.3 Kohtasitko ongelmia kipsin toimituksessa?

20,83 %

2.13 Kohtasitko ongelmia kipsinlevityksen sovittamisessa muiden peltotöiden
yhteyteen?

14,58 %

2.16 Kohtasitko ongelmia levityskaluston kanssa?

13,16 %

2.5 Kohtasitko ongelmia kipsin varastoinnissa?

6,25 %

2.18 Kohtasitko ongelmia kipsin levittämisessä?

5,71 %

2.8 Oliko kipsin sisäisissä kuljetuksissa ongelmia?

4,35 %
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Kuinka kipsi vaikutti pelloilla?
Kysely 2017: Havainnot omilla pelloilla
•

Vaikutus maaperään ja satoon:
•
•
•

•

Levityksen vaikutus maan tiivistymiseen:
•
•

•

Suurin osa: ei peltojen tiivistymistä kipsin levityksen vuoksi
Kolmasosa: tiivistymistä jonkin verran

Levitys ja urat pellolla
•
•

•

Ei havaintoja heikentävästä vaikutuksesta maaperään
Osa koki, että kipsi oli parantanut maaperää (kolmannes kyntö- ja
kevytmuokattujen peltojen viljelijöistä raportoi parannuksesta)
Muutama oli havainnut, että kipsi oli parantanut satoa

Suurin osa: ei uria lainkaan
Neljäsosalla uria jäi jonkin verran

Kipsin määrä:
•

¾ oli havainnut kipsiä olevan pellossa vielä talven jälkeen
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Vieläkö kipsikäsittely huolettaa?
Kyselyt 2016 & 2017: Huolten kehittyminen
Laskeeko kipsi satoa
• 49% (2016) & 33% (2017)
Kovettuuko peltomaa:
• 51% (2016) & 30% (2017)
Voitko suositella, käyttäisitkö uudelleen
• Noin 70% suosittelee
• Noin 70% käyttäisi
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Kipsille soveltuvat alat Etelä-Suomessa

Kipsikäsittelyn kannalta potentiaaliset alueet saatu rajaamalla pois järvien
valuma-alueet (muut kuin läpivirtausjärvet), Natura-alueet, pohjavesialueet
ja happamat sulfaattimaat

Kipsi ja fosforihuuhtouman vähennys
Valuma-alue

Peltopinta-ala
Levitykseen
(ha)
soveltuva ala (ha)

P-vähennys
(t/v)

P- vähennystavoite (t/v)

Selkämeri

680 000

240 000

132

60

Saaristomeri

220 000

150 000

98

100

Suomenlahti

480 000

150 000

83

170

1 380 000

540 000

312

330

Yhteensä

Kipsin avulla voidaan vähentää fosforihuuhtoumaa
vuosittain noin 300 t
Kuormituksen lasku parantaa rannikkovesien tilaa
Kipsin vaikutus kestää noin 5 vuotta
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Kipsi ja vesiensuojelupolitiikka
• Kipsikäsittelyn vaikutukset, riskin
ja toteutuskelpoisuus on selvitetty
• Kipsikäsittely on valmis
vesiensuojelumenetelmä
otettavaksi käyttöön
• Kipsi sopii osaksi maatalouden
vesiensuojelupolitiikkaa
– Nopeavaikutteinen keino
vähentää päästöjä, täydentää
fosforilannoituksen
rajoittamista
– 2-3 kipsikäsittelyä 10-15 vuoden
aikana tuo tarvittavan lisäajan

11

Kipsin kustannukset
Pilottialueen kokemukset
• Keskimääräinen kustannus:
kipsi + kuljetus 172 €/ha
• Kallein (ei paluukuormaa) 218€/ha
halvin 129€/ha
• Keskimääräinen kustannus:
• kipsin levitys ym. 45 €/ha

Kipsikäsittelyn kustannus
- 70€/vähennetty P kg
- Vertailun vuoksi: nykykeinoin
30% vähennys noin 220€/kg

SAVE-hankkeen ehdotukset
1. Kipsikäsittely toteutetaan alueellisesti ja ajallisesti porrastaen
- Alueellinen järjestys: Saaristomeri-Selkämeri-Suomenlahti
- Ajallinen porrastus: käsittely 3-4 vuoden kuluessa
2. EU:n laajuinen tarjouskilpailu kipsin toimittamisesta tiloille
- Kilpailu laskee hintaa, takaa toimivan logistiikan
- Viljelijän ei tarvitse sitoa rahojaan kipsin toimitukseen
3. Kipsikäsittely lisätään maatalouden ei-tuotannollisten
investointien korvausten piiriin
- Kipsikäsittely on kertainvestointi, jonka hyödyt jakautuvat
tuleville vuosille
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SAVE-hanke kiittää
Savijoen pilotti- ja verrokkialueen viljelijät

Seuranta Savijoella jatkuu

MTK:n alueelliset ja paikalliset yhdistykset
SLC
ProAgria
Liedon kunta
Raision hankkijan työtekijät
Alueen kipsinlevitysurakoitsijat
Paikallislehdet
Liedon, Paimion ja Auran asukkaat

Nyt on toimien aika
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SAVE-hanke kiittää
Rahoittajat: Ympäristöministeriö, EU Central
Baltic –ohjelma ja Ålandsbanken

Seuranta Savijoella jatkuu: SAVE 2

Toimijat: Movere ja Hankkija sekä YARA
Hanketta avustaneet asiantuntijat: Markku YliHalla, Helinä Hartikainen, Tuomas Mattila, Terhi
Ajosenpää, koko ohjausryhmä
Hankeyhteistyö: Osmo-hanke, Kotoma-hanke
Hankkeen omat tutkijat: Eliisa Punttila, Venla AlaHarja, Anna-Kaisa Kosenius, Samuli Puroila, Antti
Iho, Mikko Kiirikki, Juha Riihimäki, Jarmo Linjamaa
Tiedotusvälineet: kiitos asian pitämisestä esillä

Nyt on toimien aika
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