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– Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä
maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla
• Kaksivuotinen tiedonvälityshanke, 2018 - 2020
• Hanke välittää ajankohtaista tietoa pellon
kasvukuntoa parantavista viljelymenetelmistä sekä
veden laadusta ja kuormituksesta
• Toiminta-alue Tuusula, Mäntsälä ja Nurmijärvi
• Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hallinnoi
• Yhteistyöhanke, konsortiossa mukana

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

• Muut yhteistyötahot

Uudenmaan ELY-keskus, MTK-Uusimaa, ProAgria EteläSuomi ry

• Päärahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisrahasto

Kuva: Hannu Känkänen

Hyvä maa tuottaa hyvän sadon
• Viljelijät panostavat pellon kasvukunnon parantamiseen
• Mitä suurempi sato, sitä enemmän sadon mukana poistuu
ravinteita

• Maan hyvä rakenne vähentää eroosiota
• Savimurut kestävät vettymistä
• Valumavesi on kirkkaampaa

• Fosfori huuhtoutuu kiintoaineksen mukana vesistöön
• Kiintoaineksesta vapautuu fosforia veteen sitä enemmän, mitä
suurempaan ja laimeampaan vesimassaan kiintoaines päätyy
• Valumavedessä kiintoainekseen sitoutuneesta fosforista on
arvioitu leville käyttökelpoiseksi fosforiksi 6(1 – 28(2 %
• Kiintoaineksen joutuessa hapettomaan ympäristöön, rauta
pelkistyy ja raudan sitoma fosfori vapautuu
• Tällöin leville käyttökelpoisen fosforin määrä kasvaa
selvästi

• Nitraatti-typpi ei pidäty maahan

Kuva: Martina Motzbäuchel, Maaseutu.fi

• Huuhtoutuu valumaveden mukana
Lähde: 1) Uusitalo, R., Turtola, E., Puustinen, M., Paasonen-Kivekäs, M. & Uusi-Kämppä, J. 2003. Contribution of particulate phosphorus to runoff phosphorus bioavailability. Journal of Environmental Quality32: 2007–2016.
2) Krogerus, K. & Ekholm, P. 1999. Availability of soil phosphorus to the green algae Selenastrum capricornutum. p. 253-260. In: Berthelin J. ym. (ed.). Effect of mineral organic microorganism interaction on soil and
freshwater environments. Plenum Publications, New York.

• Kasvipeitteisyyden avulla voidaan vähentää eroosiota ja
typpikuormitusta, mutta ei liukoisen fosforin kuormaa
• Talviaikainen kasvipeitteisyys (sänki)
• Vähentää eroosiota (10-60 %), kokonaisfosforikuormitusta (060 %)
• Liukoinen fosforin kuormitus voi kasvaa 25-50 % kyntöön
verrattuna

Kuva: Ville Heimala

Eroosion estäminen pelloilta

• Vähentää eroosiota (30-70 %), kokonaisfosforikuormitusta
(50-70 %)
• Liukoinen fosforin kuormitus voi kasvaa kolminkertaiseksi
ajan kuluessa kyntöön verrattuna

Tuloksiin vaikuttaa maalaji, pellon kaltevuus ja
fosforilannoitus

Lähde: MYTTEHO-hanke, Arviot ympäristökorvauksen toimenpiteiden ympäristövaikutuksista

Kuva: Yrjö Tuunanen Maaseutu.fi

• Suorakylvö

Kuidulla eloa maahan
• Jotta savimuruista tulee kestäviä, tarvitaan
• mikrobien liima-aineita
• sienirihmastoa

• Mikrobit ja sienet tarvitsevat ravintoa eli orgaanista
ainesta
• Puuteollisuuden sivutuotteista jalostetut kuidut
sisältävät paljon orgaanista ainesta
• Kuidun ominaisuudet riippuvat osin puuteollisuuden
tuotantotavasta, osin kuidun loppukäsittelystä
• Kompostoitu, kalkkistabiloitu…

• Levitysmäärällä 40 000 kg ha-1 maanparannuskuidun
mukana lisätään maahan noin 7 000 kg ha-1 hiiltä,
mikä vastaa noin 30 vuoden hiilen hävikkiä

Vesistövaikutukset NSP-Pulp ja Ravinnekuitu hankkeiden tuloksia
• Ensimmäisenä vuonna maanparannuskuidut
vähensivät valumaveden sameutta 57-77 %
verrattuna kontrolliruutuihin
• Toisena vuonna sameuden vähenemä oli 66-74
% ravinnekuidulla ja 32 % nollakuidulla

• Kolmantena vuonna sameus väheni 52 %
ravinnekuidulla ja 31 % nollakuidulla
• Levityksen jälkeisenä syksynä nitraattitypen
pitoisuus pohjamaassa oli 67 % pienempi kuin
väkilannoitetulla käsittelyllä ja 43 % pienempi
kuin kokonaan lannoittamattomalla käsittelyllä

Tuusulanjärven tutkimusalue
• KUITU- hankkeen myötä kuidun tutkimusta laajennetaan
käytännön viljelyyn.
• Kompostoitua ravinnekuitua levitetään syksyllä 2020
Uudellamaalla Tuusulanjärven valuma-alueella
sijaitsevan Noormarkinojan varressa sijaitseville pelloille
noin 80 peltohehtaarille (40 t/ha) ja kuidun vaikutuksia
valumavesiin seurataan automaattisilla
vedenlaatuantureilla sekä vesinäytteiden avulla.
• Viereinen Flinkinoja toimii vertailualueena.
• Hankkeen internetsivut: https://www.luke.fi/kuitu

• Toteuttajat: Luke, VHVSY, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus
• Hankkeen rahoittaja: YM

• Kalkkia reaktiivisempi ja nopealiukoisempi
(neutralointikyky korkea)
• Maan rakennetta parantava vaikutus kalkkia
tehokkaampi
• Sisältää CaO (poltettu kalkki) ja Ca(OH)2 (sammutettu
kalkki) kalkkikivijauheen (CaCO3) lisäksi
• Puhdas kalkkikivijauhe tai dolomiittikalkki (sis.
Mg) eivät toimi rakennekalkkina
• Soveltuu savimaille, levitys kesällä kesannolle tai
syksyllä sänkeen
• Muokattava maahan välittömästi, max. 48 tuntia
levityksestä
• Muokkaus mahdollisimman nopeasti 5-10 cm
syvyyteen levityksen jälkeen
• Lautasmuokkain, kultivointi, jyrsin
• Ei kyntö

Kuva: Ville Heimala

Happamuuden hallinta on viljavuuden perusta
- siksi rakennekalkki

Rakennekalkituksen vesistövaikutukset
• Rakennekalkin tehoa vähentää maatalouden
vesistökuormitusta on tutkittu enemmän
Ruotsissa
• Vähentää fosforin kokonaiskuormitusta 30-50 %

• Vihdissä tehtyjen mittausten perusteella (VHVSY)
• Kaksi vuotta levityksen jälkeen rakennekalkki
vähensi pelto-ojan sameutta noin 30 %
• Neljä vuotta levityksen jälkeen sameuden
vähenemä 16 % (alustava arvio)
• Partikkelifosfori (PP) laski kaksi vuotta
rakennekalkituksen jälkeen 40 %
• Neljä vuotta käsittelyn jälkeen PP on edelleen 20
% pienempi
Kuva: Janne Heikkinen

Kipsi (CaSO4 ∙ 2 H2O)
Vesistövaikutukset
• Peltoon levitettynä kipsi (savimaat, korkea P-luku,
rinteiset pellot)
• Vähentää sameutta 50 % (TraP- ja SAVE-hanke)
• Nostaa maanesteen johtolukua (sulfaatti ja
• Vähentää kiintoainefosforia 50-70 % (TraP-,
SAVE-hankkeet, Uusitalo ym. 2012)
kalsium), eli maa muuttuu suolaisemmaksi
• Vähentää veteen liuennutta fosforia 25-50
• Ohentaa hiukkasten sitomaa vesikehää ja työntää
% (TraP-hanke ja Uusitalo ym. 2012)
kationeja lähemmäksi hiukkaspintoja -> hiukkaset
takertuvat toisiinsa
• Vähentää veteen liuennutta hiiltä 35 %
(Uusitalo ym. 2012)
• Parantaa maan mururakennetta ja vähentää
eroosiota
• Levitysmäärä
• Kokeilulla päädytty 4 tn/ha
• Vaikutus säilyy noin 4-5 vuotta
• EI NOSTA MAAN pH:ta
Uusitalo, R., Ylivainio, K., Hyväluoma, J., Rasa, K., Kaseva, J., Nylund, P., Pietola, L. & Turtola, E. The effects of gypsum on the transfer of
phosphorus and other nutrients through clay soil monoliths. 2012. Agricultural and food science 21: 260-278.

Kipsin sulfaatti
• Sulfaatti (SO42- ) ei pidäty maahan, vaan huuhtoutuu
• SO42- vahvan hapon (rikkihappo) anioni
• Huuhtoutumismäärät riippuvat veden virtailusta
maakerroksen läpi
• Sulfaatti itsessään vesistössä vaaraton
• Seisovat sisävedet (järvet)
• Syvissä järvissä SO42- voi muodostaa
suolakerrostuman, jolloin vesi ei sekoitu ja pohja
voi muuttua hapettomaksi
• SO42- voi estää fosforin pidättymistä
pohjasedimenttiin

• Ei tiedetä miten peräkkäiset kipsinlevitykset
vaikuttavat maan ravinnetasapainoon

Kuva: Pekka Karppinen

Vertailu
Onko pellon pH haluttu? Mikä on pellon maalaji? Mikä on pellon ravinnetila? Millaisella valuma-alueella pelto sijaitsee?
Rakennekalkki

Kuitu

Kipsi

pH

Nostaa

Kalkkistabiloitu nostaa, muut ei tai
nostaa hieman

Ei vaikutusta

Maan johtoluku

Nostaa maltillisesti

Lannoitevaikutus

Ca/Mg (tuotekohtaisesti)

Nollakuitu: ei
Ravinnekuitu: N, P, K, S, Ca, Mn

Ca, S, P

Maalaji

Savimaat

Savimaat ja karkeat maat

Savimaat

Luomu

Ei

Kyllä

Ei, luonnonkipsi sallittu

Vesistövaikutus

Vähentää fosforin
Vähentää fosforin huuhtoutumista ja
huuhtoutumista ja eroosiota eroosiota

Vähentää fosforin
huuhtoutumista ja eroosiota

Suositeltava levitysmäärä

6-8 tn/ha

30-40 tn/ha

4 tn/ha

Huomioitavaa

Muokataan välittömästi
(max. 48 h levityksestä)

Kuitujen fosforista otetaan huomioon
ympäristökorvauksen mukaisessa
laskennassa 60 % kokonaismäärästä
-> fosforin tasaus

Ei sovellu järvien valumaalueelle eikä pohjavesialueelle

Nostaa selvästi

Kokonaisuus ratkaisee
• Kuidun, rakennekalkin ja kipsin käyttö muiden jo
ympäristökorvausjärjestelmässä olevien menetelmien
kanssa yhdessä

• Toimenpiteiden yhdistelmällä päästään
vesiensuojelullisesti parhaaseen tulokseen
• Hyviä tuloksia: talviaikainen kasvipeitteisyys + kipsi,
ravinnekuitu + kerääjäkasvi

Kuva: Janne Heikkinen

• Monipuolinen viljelykierto, lannoituksen optimointi,
kasvipeitteisyys, kerääjäkasvit, suojakaistat ja kosteikot

Yhteistyöllä
parempaan
lopputulokseen
Hankevastaava
Janne Heikkinen
040 314 4735
janne.heikkinen@tuusula.fi
www.vilkkuhanke.fi
www.facebook.com/vilkkuhanke
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Hyrylänkatu 8 C
PL 60, 04301 Tuusula

Kuva: Janne Heikkinen

Yhteistiedot

Kuva: Anu Tyni

