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Kipsi-hanke - mahdollisuus yhteistyössä 
parantaa vesien tilaa 
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• Rahoitus Vesiensuojelun tehostamisohjelmalta 2019-2022 (YM)

• Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi.

• Neuvonnan ja viestinnän kumppanina ProAgria Länsi Suomi ja Suomen 
Talousseura.

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



Maatalous pelastaa Saaristomeren

• Peruskuivatus kuntoon

• Maaperän rakenne kuntoon → Kipsi + 
muut maanparannustoimet 

• Satotasot nousuun
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Saaristomeren
valuma-alue

Valuma-alueen peltopinta-
ala on 220 000 ha, josta 
kipsin-levitykseen 
soveltuvaa alaa on noin 
150 000 ha.

Tavoitteena on levittää 
kipsiä Saaristomeren 
valuma-alueella >50 000 
peltohehtaarille vuosina 
2020-2022.



Kipsin levitystä on tutkittu jo pitkään
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• Trap-, Tarveke-, SAVE- ja Vantaanjoki- ja 
Osmo-hankkeet tuottaneet tietoa ja 
kokemuksia kipsin levityksestä.

• Uutta tietoa kipsikäsittelyn vaikutuksista 
tulee jatkuvasti lisää mm. Save2- ja KIPSI-
hankkeiden kautta.



Kipsi – kalsiumsulfaatti CaSO4∙2H2O

• Maailman vanhin kaupallinen lannoitevalmiste. 

• Kipsiä esiintyy luonnossa ja sitä syntyy muun muassa 
lannoiteteollisuuden sivutuotteena, josta on tuotteistettu 
maanparannusaine (kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo).

• Tyyppinimivaatimusten lisäksi kipsin on täytettävä lannoitevalmisteille 
asetetut yleiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Näitä ovat mm. 
raskasmetallien enimmäispitoisuudet.
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Kuva: Petri Ekholm, SYKE

Kipsi liukenee maassa kalsium- ja sulfaatti-ioneiksi → 

Maan mururakenne (suurempia partikkeleita) 
parantuu maaveden ionivahvuuden lisääntyessä →

Fosfori pääsee kiinnittymään maahiukkasten 
pinnoille tiukemmin ja sen vapautuminen 
maaveteen vähenee → 
Vaikutusta voimistavat kalsiumsillat, joita 
muodostuu maahiukkasten välille →

Kiintoaineksen, hiukkasmaisen fosforin ja hiilen 
huuhtoutuminen vähenee 50 % →
Vaikutus alkaa välittömästi ja kestää n. 5 vuotta.

Kipsin vaikutusmekanismi



Kipsin levitys

• Sadonkorjuun jälkeen loppukesällä ja syksyllä. Mahdollisesti myös kevätkylvöjen 
yhteydessä ja kesantomaille.

• KIPSI-hanke toimittaa kipsin ilmaiseksi pellolle levitettynä.

• 4 tn/ha on riittävä määrä vesiensuojeluvaikutuksen saavuttamiseksi.

• Kipsin vastaanottaja vastaa pellon muokkauksesta. Suositellaan kevytmuokattavaksi 
mahdollisimman pian levityksen jälkeen, suorakylvö mahdollista seuraavana keväänä.

• Huomioitava viljelykierrossa (nurmille vain uudistamisen yhteydessä).

• Etenkin eroosioherkille viettäville savipelloille, joissa korkea P-arvo.
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• Kipsin käyttö ei vaadi muutoksia viljelykäytäntöihin.

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

• Kipsin lisäksi on muistettava edelleen maan rakenteen ylläpito, viljelykierto, 
kasvipeitteisyys ja monet muut keinot, joilla kuormitusta saadaan vähennettyä.
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Kipsin levitys



• Runsaasti magnesiumia sisältävässä maassa kipsi parantaa kationitasapainoa ja helpottaa 
muokkautuvuutta (savimaat).

• Jos magnesiumin ja kaliumin pitoisuus on viljavuustutkimukseen perustuen ennestään huono 
tai huononlainen, voi kipsi johtaa Mg ja K puutoksiin (vähämultaiset hieta-, hiesu- ja 
hiuemaat). 

• Ei vaikuta Ph-arvoon (toisin kuin maatalouskalkki CaCO3 ).

• Fosfori säilyy kasveille käyttökelpoisena.

• Lannoitteena rikkiä (18 %), kalsiumia (23 %) ja vähän fosforia (0,2 %)

• Kasvien seleenin otto vähenee ensimmäisenä vuonna levityksen jälkeen.

• Vähentää taimipoltteen riskiä sokerijuurikkaalla.

• Teollisesta prosessista peräisin olevaa kipsiä ei voi käyttää luomuviljelyssä 
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Kipsin vaikutukset viljelyyn
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Kipsin vaikutukset viljelyyn

Kipsin, syväjuuristen kasvien ja syväkuohkeutuksen yhdistelmä sai aikaan nopeita 
muutoksia runsaasti magnesiumia sisältävän savimaan rakenteessa (vasen käsittelemätön, 
oikea käsitelty). Kuvat: Jukka Rajala 4.7.2017. 



TÄYDENTÄVÄT SELVITYKSET

• Talvilevityskoe (LUKE).

• Kevätlevityskoe (SjT).

• Vaikutukset Paimionjoen patoaltaisiin 
(SYKE).

• + synergiat muiden hankkeiden kanssa.
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Kipsi ei sovi kaikille pelloille
Sulfaatin huuhtoutuminen rajoittaa levitystä:

• Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla. 

• Natura-alueilla ja niiden läheisyydessä (3 m suojavyöhyke).

• Järvien valuma-alueilla, joissa viipymä yli 10 vrk.

• Pellolla sijaitsevan talousvesikaivon ympärille jätettävä 30 – 100 m 
leveä suojavyöhyke.

• Happamat sulfaattimaat.
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Karttapalvelu:

• http://ely.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=77f3fb4cb02

241e984a6a424eca63fec

- Karttapalvelun oikeassa yläkulmassa oleva hakutoiminto toimii toistaiseksi vain 
peruslohkotunnuksella, tilatunnus tulee tietokantaan myöhemmin.

- Vasemman yläkulman hakutoiminto toimii osoitteella.

- Kipsikäsittelyyn kelpaaviin peltolohkoihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia.
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• Tammikuussa: kipsikäsittelyyn soveltuvat peltolohkot VIPU:n avoimeen 
karttapalveluun + KIPSI-hankkeen karttapalveluun 
(www.ymparisto.fi/kipsinlevitys).

• Helmi-maaliskuussa: Viljelijäkirjeet → ProAgrian neuvontatyö käynnistyy.

• Huhtikuussa: VIPU:n lohkotiedoissa mahdollisuus valita peruslohkoja 
kipsikäsittelyyn sekä sopimusehdot, yms. →muistutusviesti viljelijöille.

• Kesäkuussa: VIPU ja kipsin tilaus sulkeutuu 15.6. - yksittäisiä paperisia KIPSI-
sopimuksia voidaan ottaa tämän jälkeenkin.
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Kipsin tilausprosessi osana VIPU-palvelua



• Sadonkorjuun aikaan: Viljelijä tilaa kipsin sopimustoimittajalta, kun hän on siihen 
valmis (sato on korjattu).

• Huom: Kipsi olisi hyvä levittää mahdollisimman lähellä pellon 
muokkausajankohtaa.

• Vapaaehtoista, viljelijälle ei kustannuksia!

• Mahdollisuus lähteä mukaan 2020, 2021 ja 2022. 
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Kipsin tilausprosessi osana VIPU-palvelua
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