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• Tavoitteena kipsikäsitellä 3500 ha peltoa vuosina 2018-2020 (Lepsämänjoen va)
• Kipsi parantaa maan mururakennetta - leikkaa fosfori- ja kiintoainehuuhtoutumia 

välittömästi noin 50 %
• Hanketta koordinoi John Nurmisen Säätiö, VHVSY vastaa vedenlaadun 

seurannoista ja kalatutkimuksista sekä paikallisviestinnästä. Muut 
hankekumppanit HY ja SYKE.

Vantaanjoen kipsihanke



• Prof. Erkki Aura, MTT (2006): idea

• Kemira Growhow(2007): esikokeet

• SAVE-hanke(2016-2018)

• HY (Savijoen kipsipilotin organisointi ja analysointi)

• SYKE (kenttäkokeet Savijoella)

• Tutkimus ja toiminta jatkuvat…

• SAVE2 2018-2020 Savijoki (Lieto & Paimio)

• Vantaanjoen kipsihanke 2018-2020

• Lisäksi peltoja kipsattu Porvoossa (osana Vantaanjoen hanketta / Porvoon Vesi), tarkoitus 

kipsata esim. Raaseporinjoki-hankkeessa jne.

Kipsin tutkimuksen lyhyt historia



1. Kipsi on kidevedellistä kalsiumsulfaattia CaSO4 ∙ 2H2O.
2. Kipsi on maanparannusaine, joka parantaa maaperän mururakennetta. Tämä auttaa eroosion 

torjunnassa.
3. Kipsi ei muuta maan pH:ta.
4. Kipsin ansiosta fosfori sitoutuu maaperään niin, että huuhtoutuminen puolittuu. Fosfori säilyy 

kuitenkin kasveille käyttökelpoisessa muodossa.
• Kipsi leikkaa myös liuenneen fosforin kuormitusta noin neljänneksellä. Tämä on vesistöjen 

kannalta erittäin tärkeää, sillä liuennut fosfori on levien ”pikaruokaa”.
• Kipsi pystyy sitomaan fosforia myös lannan levityksen yhteydessä.

5. Kipsi vähentää orgaanisen hiilen huuhtoumaa pellolta.

6. Kipsin mukana peltomaa saa varsinkin ristikukkaisten tarvitsemaa rikkiä.

7. Kipsiä ei suositella käytettäväksi järvien valuma-alueilla sen sisältämän sulfaatin takia. 
• Merissä sulfaattia on luonnostaan niin paljon, että jokivesien tuomalla sulfaatilla ei ole merkitystä –

kipsikäsiteltyjen alueiden jokivesien pitoisuudet ovat huomattavasti meren sulfaattipitoisuuksia 
alhaisempia.

8. Kipsiä ei myöskään kannata levittää happamille sulfaattimaille. 

9. Nykyiset säädökset eivät mahdollista teollisuuden sivuvirtakipsin käyttöä luomutuotannossa.
10. Kipsi on tutkittu, edullinen ja varma tapa vähentää maatalouden vesistökuormitusta, eikä sen 

käyttö häiritse tilan perustoimintoja.

10 faktaa kipsistä



• Tavoitteena vesien ja Itämeren hyvä tila
• noin 3500 hehtaarin peltopinta-alan kipsikäsittely vuosina 2018-2019
• Leikkaa fosforipäästöjä välittömästi noin 2,2 tonnia/vuosi vähentäen Vantaanjoen ja 

Vanhankaupunginlahden rehevöitymistä
• Leikkaa kiintoainekuormaa yli miljoona kiloa/vuosi kirkastaen jokivettä ja parantaen joen 

virkistyskäyttöarvoa sekä uhanalaisten taimenien ja simpukoiden elinympäristöjä

• Hankkeen toteuttavat paikalliset viljelijät sekä John Nurmisen Säätiö, SYKE, HY ja 

vesiensuojeluyhdistys

• Hanketta rahoittavat säätiön yksityiset tukijat sekä ympäristöministeriö osana Suomen 

vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä toimia ja hallituksen 

”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön” –kärkihanketta. Tukea on haettiin 

myös kansalaisilta joukkorahoituskampanjalla 

https://www.nutribute.org/campaigns/vantaanjoen-kipsihanke-2018

Tavoitteet ja taustavoimat

https://www.nutribute.org/campaigns/vantaanjoen-kipsihanke-2018


• Pellot kipsikäsitellään elo-lokakuussa 2018 ja 

2019

• Vuonna 2018 kipsiä levitettiin 1080 hehtaarille
• Levityssopimukset osallistuvien tilojen kanssa 

tehtiin kesäkuussa ja tämän perusteella tilattiin 

kipsi ja sen logistiikka tiloille

• Osallistumisesta ei koidu tiloille kuluja. Kulut 

kipsin levityksestä ja hankkeeseen kuluneesta 

työajasta korvataan viljelijöille

• Vuonna 2019 tavoitteena on kaksinkertaistaa 

kipsikäsiteltävä ala (kokonaistavoite 3 500 ha)

Työsuunnitelma



• Kipsin vaikutuksia ravinnehuuhtoumiin 

seurataan Lepsämänjoen yläosan valuma-

alueella

• Pitkäaikaisen (alkaen 2006) 

automaattiaseman keräämää tietoa 

hyödynnetään ennen kipsiä - kipsin levityksen 

jälkeen vertailussa.

• Kipsi vähentää eroosiota, joka näkyy 

jokiveden sameuden vähenemisenä 

sameusmittaus tunnin välein

Kipsin vaikutukset



Kuvat Pasi Valkama

Ei kipsiä                                     Kipsikäsitelty

Kipsi vähentää merkittävästi eroosiota ja 
fosforihuuhtoumaa



• Kipsin vaikutuksia tutkitaan myös 

monipuolisilla kalastotutkimuksilla sisältäen

mädinhaudontakokeita ja 

sähkökoekalastuksia

Kipsin vaikutukset



• Syksy 2018 oli vähäsateinen verrattuna vuoden 

takaisiin olosuhteisiin. Kipsin vaikutuksia eroosioon 

ja fosforihuuhtoumaan päästään arvioimaan 

kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun valuntaa 

pelloilta syntyy. Tämä voi tapahtua vasta keväällä 

2019 tai riippuen talven olosuhteista jo 

aikaisemmin. 

• Suunnitelman mukaisesti automaattimittaukset 

jatkuvat vuoden 2018 loppuun asti ja jatkuvat taas 

keväällä 2019 neljän kuukauden jaksolla 

Ensimmäisen vuoden tuloksia – veden 
laatu / Lepsämänjoen mittausasema

Sijainti



• Tutkimusalueet Lepsämänjoki ja Luhtajoki.
• Kummassakin joessa yksi vertailualue kipsikäsittelyn vaikutusalueen yläpuolella ja kaksi 

tutkimusaluetta vaikutusalueella (yhteensä 6 koealaa)

• Mädinhaudontakokeet kuudella koealalla. Ensimmäisissä nostoissa ei ollut havaittavissa 

merkittäviä eroja vertailu- ja vaikutusalueiden välillä tai sisällä.

Ensimmäisen vuoden tuloksia -
kalastotutkimukset



• Syksy 2018 oli vähäsateinen verrattuna vuoden takaisiin olosuhteisiin. Kipsin vaikutuksia 

eroosioon ja fosforihuuhtoumaan päästään arvioimaan kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun 

valuntaa pelloilta syntyy. Tämä voi tapahtua vasta keväällä 2019 tai riippuen talven 

olosuhteista jo aikaisemmin. 

• Hanketta koordinoi John Nurmisen Säätiö, VHVSY vastaa vedenlaadun seurannoista ja 

kalatutkimuksista sekä paikallisviestinnästä. Muut hankekumppanit HY ja SYKE.

Paikallisviestintää



• Sameutta

• Sähkönjohtavuutta

• Lämpötilaa

• Happipitoisuutta

• Veden korkeutta ja 

virtaamaa

• Nitraattipitoisuutta

• DOC-pitoisuutta 

Erilaisilla automaattiantureilla voidaan 
mitata esim.



Automaattimittausten hyöty 
kuormitusseurannassa

31.1.2019

• Tietoa todellisesta laadun 
ja määrän vaihtelusta

Tarkemmat kuormitusarviot

Mikä on 

vesiensuojelutoimenpiteiden 

todellinen vaikutus?

Pasi Valkama / VHVSY



Mitä sameampaa on vesi, sitä enemmän se 
sisältää kiintoainetta. Mitä enemmän 
kiintoainetta, sitä enemmän fosforia.

Anturin mittaaman sameuden 
ja laboratoriossa määritetyn 
kiintoaine- tai fosforipitoisuuden 
välinen yhteys  jatkuva 
pitoisuusdata

Pasi Valkama / VHVSY



Kiitos!
Hankkeen verkkosivu:
johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki/
SAVE-hanke kipsiblogit:
blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/
vantaanjoki.fi
anu.oksanen@vesiensuojelu.fi
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