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Fosforikuormitus Etelä- ja Lounais-Suomen pelloilta muodostaa suuren uhan veden 
laadulle ja meriekosysteemeille pohjoisen Suomenlahden ja Saaristomeren alueella.  
Vuosikymmenten ajan jatkuneet yritykset hallita fosforikuormitusta perinteisillä  
maatalouden vesiensuojelukeinoilla ovat osoittautuneet riittämättömiksi, mutta  
nyt näköpiirissä on uusi mahdollisuus. Kipsin levitys pelloille ei pelkästään vähennä  
niiltä huuhtoutuvan fosforin määrää 50 prosentilla, vaan hyödyntää samalla  
lannoiteteollisuuden sivutuotetta.



Norjalaisella kemian alan yrityksellä, 
Yara International’illa on ongelma 
kaivoksellaan Siilinjärvellä. 
Suuria määriä kipsiä (kalsiumsul-

faattidihydraatti, CaSO4•2H2O) kasaantuu 
yrityksen apatiittikivestä liuotettavan 
fosforihapon sivutuotteena. Maailman-
laajuisesti tämän neitseellisen ja vähän 
kadmiumia sisältävän fosfaatin esiinty-
minen Suomessa on harvinaislaatuinen 
taloudellinen etu, koska suurin osa 
fosfaattikaivoksista sijaitsee Euroopan 
ulkopuolella, usein geopoliittisesti 
herkillä alueilla. Näistä, pääosin Pohjois- 
Afrikassa sijaitsevista kaivoksista, 
louhitussa fosfaatissa on myös yleisesti 
korkea kadmiumpitoisuus. Tämä aiheuttaa 
sekä niukkuus- että turvallisuusriskin 
nykymaailmassa, jonka ruuantuotanto 
perustuu pitkälti louhittuihin fosfori-
lannoitteisiin.

Samaan aikaan Etelä- ja Lounais- 
Suomen viljelyalueilta Itämereen 
kohdistuva fosforikuormitus on suuri 
ongelma, jonka vähentämiseen Suomen 
hallitus on sitoutunut Itämeren hyvän 
tilan palauttamiseksi. Yaran tarve päästä 
eroon kipsijätteestään onkin yhdessä 
hallituksen fosforikuormituksen vähen- 
tämisprioriteetin kanssa kannustanut 
kehittämään suomalaisen innovaation, 
jota on mahdollista soveltaa rannik-
koalueilla paitsi Itämerellä, myös 
laajemminkin.

Maatalouden fosforikuormitusongel-
man ratkaiseminen on avain Itämer-
en hyvän tilan palauttamiseen 
Suomen rannikkoalueilla
Itämeren suojelukomissio HELCOM pitää 
maatalouden fosforipäästöjä yhtenä 
merkittävimmistä Saaristomeren ja 
Suomenlahden kuormittajista. Perinteiset 
vesiensuojelutoimet, kuten peltojen  
suojakaistat ja -vyöhykkeet, rakennetut 
kosteikot, lannoitteiden käytön vähentä-

minen ja ympäristöystävälliset pellon-
muokkausmenetelmät ovat osoittautu-
neet riittämättömiksi palauttamaan 
rannikkovedet hyvään tilaan.

Ongelma on vakava, mutta ei ainutlaa-
tuinen Suomen vesistöissä. Koko Itämeren 
valuma-alueella ponnistelut maatalouden 
ravinnepäästöjen vähentämiseksi ovat 
jääneet tuloksiltaan kauaksi verrattuna 
esimerkiksi onnistuneimpiin jätevesien 
käsittelyratkaisuihin. Perinteisten maata- 
louden vesiensuojelutoimenpiteiden 
osalta sekä laajuus että kohdentaminen 
ovat olleet riittämättömiä. Toinen osa 
ongelmaa ovat vaikeudet ottaa käyttöön 
uusia ekoteknologioita ja käytänteitä, 
etenkin sellaisia, jotka perustuvat 
kiertotalousratkaisuihin ravinteiden 
käytön vähentämiseksi, hyödyntämiseksi, 

uudelleenkäyttämiseksi ja kierrättämi-
seksi. Mineraalipohjaisten fosforilannoit-
teiden suhteellisen alhaiset tuotanto-  
ja käyttökustannukset, viljelijöiden 
haluttomuus ottaa riskiä kokeilemalla 
uusia toimintatapoja, jätevesilietteen  
ja lannan viljelykäytön heikko yleinen 
hyväksyttävyys sekä hallinnon vakiintunut 
politiikka ovat kaikki merkittäviä 
ekoteknologioiden laajempaa käyt-
töönottoa hidastavia tekijöitä.

Kuinka asia etenee? Kipsinlevitys 
osana siirtymistä fosforin kierto-
talouteen
Yaran sivutuoteongelma sai aikaan 
tarpeen löytää kipsille taloudellisesti 
kannattava uudelleenkäyttövaihtoehto. 
Pelloille levitettynä kipsi näyttäisi 
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Kipsinlevitystä sovelletaan tällä hetkellä Suomessa laajoissa pilottihankkeissa, joissa 
tutkitaan paitsi menetelmän tehokkuutta, pyritään myös tunnistamaan mahdolliset 
kielteiset sivuvaikutukset. Alustavan arvion mukaan, että kipsin laajamittainen käyttö 
Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Puolan rannikkovesistöjen valuma-alueilla kattaisi 10 % 
HELCOMin Itämeren toimintasuunnitelmassa (Baltic Sea Action Plan, BSAP) esitetystä 
fosforikuormituksen vähentämistarpeesta. Tässä Policy Brief’issä esitetään yhteenveto 
tämän vesiensuojelumenetelmän kehityskaaresta ja hyväksyttävyydestä sekä suosituksia 
sen käytön edistämiseksi.

parantavan maaperän rakennetta, mikä 
puolestaan kasvattaa ionivahvuutta ja 
sitä kautta vähentää eroosioita ja 
partikkelimaisen fosforin huuhtoutumista, 
jolloin fosforilannoitetta jää enemmän 
viljelykasvien käytettäväksi ja vähemmän 
vesistöihin kulkeutuvaksi. Kipsin levitys-
tekniikat ovat yksinkertaisia ja niissä 
voidaan käyttää perinteistä viljelykal-
ustoa, joten menetelmän hyväksyttävyys 
viljelijöiden keskuudessa on ollut korkea.

Suomessa on toteutettu kaksi suurta, 
toisistaan riippumatonta pilotti- ja 
tutkimusprojektia kipsinlevityksen 
vaikutusten arvioimiseksi. Vuosina 
2016–2018 Helsingin yliopiston ja 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
yhteiseen SAVE-tutkimusprojektiin 
osallistui 55 maanviljelijää. Hankkeessa 
levitettiin kipsiä 1 500 hehtaarin 
alueelle Savijoen valuma-alueella. 
SAVE-hanke oli yksi Suomen hallituksen 
kiertotalouden kärkihankkeista, joita 
rahoitti ympäristöministeriö. Hankkeessa 
raportoitiin kipsinlevityksen etuina mm. 
sen helppo omaksuttavuus viljelijöille 
sekä eroosion ja fosforihuuhtoumien 
väheneminen noin puolella.

SAVE -hankkeen myönteiset tulokset 
ovat rohkaisseet laajempaa pilottihan-
ketta, jossa levitetään kipsiä 3 500 
peltohehtaarille Vantaanjoen valuma- 
alueella vuosina 2018–2020. Hanketta 
hallinnoi ja rahoittaa John Nurmisen 
säätiö ja siinä ovat mukana myös 

Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistys 
(VHVSY), Helsingin yliopisto 
ja SYKE. Kipsin tähän 
suurhankkeeseen toimittaa 
Yara ja paikalliset viljelijät 
suorittavat kipsin levityksen 
pelloilleen. Osan rahoitukses-
ta myöntää Suomen hallitus 
(ympäristöministeriö), mikä 
osoittaa korkeimman 
poliittisen tason sitoutumista 
menetelmän käytännön 
soveltamiseen.

Onko kipsinlevityksellä  
ympäristön tai talouden  
kannalta haitallisia puolia?
Ympäristönäkökulmasta SAVE- ja John 
Nurmisen säätiön pilottihankkeissa on 
arvioitu myös kipsinlevityksestä aiheutuvan 
sulfaattikuormituksen mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia järviin ja pohjavesiin. 
Sulfaattia on suhteellisen runsaasti merive- 
dessä, joten riski on rannikkoalueilla 
vähäinen. Sen sijaan makeavetisissä 
järvissä pelloilta huuhtoutunut sulfaatti 
voi lisätä fosforin vapautumista pohja-
sedimenteistä pahentaen siten rehevöi-
tymistä. Niinpä suomalaiset tutkijat 
eivät suosittele kipsin levittämistä 
järvien valuma-alueille. Sama varovai-
suusperiaate pätee myös pohjavesialuei-
siin. Tutkimukset eivät toistaiseksi 
osoita, että tämä olisi suuri huolenaihe, 

mutta asiaa tutkitaan edelleen aktiivi-
sesti.

Tunnetun sulfaattikysymyksen lisäksi 
tutkimusta tarvitaan intensiivisen kipsin - 
levityksen toistaiseksi tuntemattomien 
pitkäaikaisvaikutusten arvioimiseksi. 
Jotkut tutkijat näkevät kipsinlevityksen 
nopeana apuna akuuttiin liiallisen 
fosforikuormituksen ongelmaan, joka ei 
korvaa peltomaan fosforin pitkäjänteistä 
vähentämistä alentamalla fosforilannoit-
teiden käyttöä aina, kun se on maa -
talouden tuottavuuden ja viljasatojen 
kärsimättä mahdollista. Tätä varten 
Suomessa kehitetään ja tuetaan erilaisia 
ekoteknologioita, jotka liittyvät hiilen ja 
ravinteiden vähentämiseen, talteenottoon 
ja kierrättämiseen (ks.esim. mmm.fi/
en/recyclenutrients). Kierrätysekote-
knologioita tarkastellaan, testataan ja 
simuloidaan BONUS RETURN -projektissa 
(www.bonusreturn.eu) systemaattisten 
kirjallisuuskatsausten, valumaaluemallin-
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“Sulfaattia on  
suhteellisen runsaasti  

merivedessä, joten  
riski on rannik- 

koalueilla vähäinen.”

Kipsin levitystä pellolla Vantaanjoen valuma-alueella. Kuva: Jari Koskiaho
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BONUS RETURN -hankkeen Policy Brief’eissä esitellään toteutuneita esimerkkejä onnistuneista ympäristöpolitiikoista 
tai -ohjelmista, joiden avulla on voitu vauhdittaa sellaisten ekoteknologioiden ja toimenpiteiden käyttöönottoa,  
jotka vähentävät vesistöjen ravinnekuormitusta ja edistävät ravinteiden kierrättämistä. Policy Brief’eissä esitellään 
menestystarinoita kolmelta BONUS RETURN -hankkeen tapaustutkimusalueelta – Fyrisån (Ruotsi), Vantaanjoki (Suomi) 
ja Slupia (Puola).

Tämä Policy Brief on osa BONUS RETURN -hanketta (www.bonusreturn.eu). BONUS RETURN kuuluu Artikla 185 ohjelmaan ja sen rahoituks-
esta vastaa EU:n komissio yhdessä jäsenmaiden kanssa. Jäsenmaiden rahoittajia ovat Ruotsin kestävän kehityksen tutkimusneuvosto Formas, 
Ruotsin innovaatiotoimisto Vinnova, Suomen Akatemia SA ja Puolan tutkimus- ja kehityskeskus.

Suositukset jatkotoimiksi

BONUS RETURN hankkeessa tutkitaan ekoteknologioita 
jäteveden ja maatalouden orgaanisten sivuvirtojen 
vähen tämiseksi, kierrättämiseksi ja uudelleenkäytettäväksi. 
Projektin aikana kipsi nousi erääksi ratkaisuksi Itämeren 
rehevöitymisongelmaan Vantaanjoen tapaustutkimuksen 
yhteydessä. Tämä Policy Brief tuo esiin myös kipsinlevityksen 
mahdollisuudet Itämeren alueella laajemminkin lupaavana 
osana Itämeren suojelutoimenpiteitä.

SAVE- ja Vantaanjoki-projektit sekä Euroopan unionin 
Interreg Central Baltic -ohjelman NutriTrade, projekti  
ovat äskettäin esittäneet seuraavia politiikkasuosituksia 
jatkotoimiksi kipsinlevityksen lisäämiseen kannustamiseksi 
ja vaikutusten arvioimiseksi ja Itämeren alueella:

•  Kehitetään kansallinen suunnitelma kipsinlevityksen 
toteuttamiseksi Etelä-Suomen rannikkoalueilla ja kipsin 
sisällyttämiseksi maan maatalouden tukijärjestelmään

•  Kipsinlevityksen kustannusten sisällyttäminen EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan keinovalikoimaan esimer-
kiksi nykyisen ei-tuotannollisten investointien korvauksen 
kohteeksi

•  EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja HELCOM- 
suositusten päivittäminen kipsinlevityksen edistämiseksi 
Itämeren valuma-alueilla. CAP:n suunniteltu uudistus 
vuodelle 2021 on erityisen hyvä tilaisuus tähän

•  Kipsinlevityksen taloudellisia, ympäristöllisiä ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä tulisi tutkia myös Suomen 
ulkopuolella

nuksen, hyötypelien ja testialueiden 
(testbeds) avulla.

Taloudellisten ohjauskeinojen näkökul-
masta on kiinnitettävä huomiota siihen, 
että kipsinlevitystä koskevan myönteisen 
alkumenestyksen aikaansaama innostus 
ei johda politiikan “lukitsemiseen”, jossa 
keskittyminen pelkästään kipsiin hidastaa 
muiden tekniikoiden ja lähestymistapojen 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Tätä 
ilmiötä pidetään yleisesti merkittävänä 

ekoteknologioiden hyväksymistä ja 
käyttöönottoa rajoittavana tekijänä.

Laajamittaisen kipsinlevityksen 
potentiaalinen vaikutus

SAVE-hankkeessa todettiin, että kipsin 
peltolevitys on soveltamiskelpoista n. 
540 000 hehtaarilla Saaristomereen 
virtaavista rannikkovaluma-alueista. 
Yhteensä nämä edustavat noin neljäsosaa 
koko Suomen viljelyalasta. Tällainen 

laajamittainen kipsinlevitys voisi 
vähentää Itämeren fosforikuormitusta 
300 tonnilla vuodessa. Jos samaa käytän-
töä sovellettaisiin rannikkovesistöihin 
myös Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, 
vuotuinen kokonaisvähennys voisi olla 
jopa 1 500–2 000 tonnia, ts. 10 % koko 
HELCOM BSAP:ssa suositellusta fosfori-
kuormituksen vähentämistavoitteesta.
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