
Kipsin levitys Vantaanjoen valuma-alueella 
jatkuu syksyllä – mukaan ehtii vielä!

Viime vuonna Vantaanjoen kipsihankkeen puitteissa käsiteltiin yli 1000 ha 
peltoa. Tänä vuonna tavoitteena on jopa yli 2000 peltohehtaarin kipsikäsit-
tely. Tavoitteesta on kesäkuun ensimmäisellä viikolla koossa noin puolet eli 
mukaan mahtuu vielä uusia viljelijöitä. 

Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää, ole pikaisesti yhteydessä projektipäällik-
kö Maija Salmiovirtaan: maija.salmiovirta@jnfoundation.fi 
p. 044-2032213.

Lisätietoja hankkeesta: 
https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/vantaanjoen-kipsihanke/

Maaliskuussa tarjottiin kipsi-infoa viljelijöille ja 
muille kiinnostuneille 

Vantaanjoen kipsihanke järjesti Nurmijärven kunnantalolla 28.3.2019 
viljelijätilaisuuden, jossa tarjottiin tietoa kipsikäsittelystä sekä mahdollisuu-
den tavata hankeväkeä. Kalasopan ja kahvien lomassa kuultiin mm. kipsin 
vaikutuksista, viljelijöiden kokemuksista niin tässä kuin aikaisemmissakin 
hankkeissa sekä hankkeen puitteissa tehtävistä kalasto- ja vedenlaatuseu-
rannoista. Suuren suosion keräsi karttaklinikka, jossa viljelijöillä oli mah-
dollisuus selvittää omien peltojensa soveltuvuutta kipsikäsittelyyn.  Tilai-
suuteen osallistui noin 25 viljelijää ja muuta uteliasta ja sen seurauksena 
löytyi myös muutama mukaan hankkeeseen ilmoittautunut viljelijä. 
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Vantaanjoen kipsihanke

Vantaanjoen kipsihankkeessa on tavoitteena käsitellä 
kipsillä 3500 hehtaaria Vantaanjoen valuma-alueen 
peltoja vuosina 2018–2020. Toimenpide vähentää 
ravinne- ja kiintoainekuormitusta Vantaanjokeen ja 
Suomenlahteen parantaen siten näiden vesialueiden 
ekologista tilaa ja virkistyskäyttö arvoa.
 
Vantaanjoen kipsihankkeen toteuttavat John Nurmisen 
Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu-
yhdistys ry, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristö-
keskus. Hanketta rahoittavat säätiön yksityiset tukijat 
sekä ympäristöministeriö osana Suomen vesien- ja 
merenhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä toimia 
ja hallituksen ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat 
ratkaisut käyttöön” -kärkihanketta.

Uutiskirje lähetetään yhteistyökumppaneillemme ja niille, jotka ovat osallistuneet 
sidosryhmä tilaisuuksiimme tai pyytäneet lisäämään sähköpostiosoitteensa jakeluumme. 

Mikäli ette jatkossa halua saada uutiskirjettä, ilmoittakaa siitä lähettäjälle.

Kalastotutkimuksen alustavia tuloksia

Vantaanjoen kipsihankkeen kalastotutkimukset etenivät talven ja kevään 
aikana suunnitellusti Lepsämänjoen ja Luhtajoen alueilla. Sähkökoeka-
lastukset toteutettiin syyskuun puolivälissä yhteensä kuudella koealalla; 
yhdellä kipsattujen peltojen yläpuolisella vertailualueella ja kahdella 
kipsikäsittelyn vaikutusalueella kummasakin joessa. Mädinhaudontakoe 
käynnistettiin loka-marraskuun taitteessa samoilla alueilla ja koe päättyi 
taimenen poikasten kuoriuduttua huhtikuun lopussa.

Syyskuun 2018 sähkökoekalastuksissa neljällä koealalla havaittiin tai-
menia. Muita havaittuja lajeja olivat kivisimppu, särki, made ja törö. Ver-
tailualueet ja yksi Lepsämänjoen vaikutusalueista olivat kalaston tilaa 
kuvaavan indeksiluvun mukaan erinomaisessa ekologisessa tilassa. Yksi 
Luhtajoen vaikutusalueista oli hyvässä ekologisessa tilassa, kahden muun 
alueen ollessa tyydyttävässä tilassa.

Mädinhaudontakokeen tuloksien mukaan vedenlaatu soveltuu taimenen 
lisääntymiselle kaikilla tutkimusalueilla, myös kipsattujen peltojen vaiku-
tusalueilla. Selviytymisessä kuoriutumiseen asti oli suurta vaihtelua sekä 
vertailualueilla että vaikutusalueilla. Lisäksi kevättalven aikaiset virtaama-
piikit huuhtoivat osan mätikoreista pois, mikä pienensi otoskokoja etenkin 
Luhtajoen vaikutusalueilla. Vertailualueilla mätimunien keskimääräinen 
selviytyminen oli 62 % ja vaikutusalueilla 52 %, mutta pienen otoskoon 
vuoksi käsittelyiden ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Muistathan kipsikäsittelyn tietopaketit 
kaikilla kolmella kielellä

SAVE-hankkeen kattavat tietopaketit löytyvät hankkeen sivuilta:

Suomenkielinen infopaketti

Ruotsinkielinen infopaketti

Englanninkielinen infopaketti

Kuvat: VNVSY

Kuva: Kirsi Kurki-Miettinen

https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/files/2018/11/SAVE-hankkeen-tietopaketti-kipsik�sittelyst�.pdf
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/files/2019/02/SAVE-Infopaket-Gipsbehandling-av-�krar.pdf
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/files/2019/02/SAVE-Infopackage-of-Gypsum-Amendment.pdf
https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/vantaanjoen-kipsihanke/



