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• Kalkkituote, joka sisältää min. 15% ”aktiivista kalkkia”
• Pääosin kalsiumkarbonaattia, CaCO3, eli maatalouskalkkia
• Aktiivinen osuus voi olla 

• kalsiumoksidia, CaO, poltettu kalkki 
• Kalsiumhydroksidia, Ca(OH)2, sammutettu kalkki

• Kalkkiteollisuuden tai muun kalkkia käyttävän teollisuuden  poltettua ja/tai 
sammutettua kalkkia sisältävät sivuvirrat
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Rakennekalkki



• Erityisesti savimaille kohdennettava maan 
rakennetta parantava, pH:ta nostava 
vesiensuojelumenetelmä.

• Parantaa maan savimaan mururakennetta 
sitomalla saveshiukkasia toisiinsa. 

• Vähentää eroosiota 
 pienentää maahiukkasiin sitoutuneen 
fosforin kuormitusta.

3

Rakennekalkki 
Parempi peltomaan rakenne ja pienemmät ravinnevalumat
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Löyhästi sitoutuneita
savihiukkasia (keltainen) 
ja niitä ympäröivä
vesikehä (sininen) 

Vesikerros ohenee
suolavahvuuden ja
kalsiumpitoisuuden
nousun myötä

Rakennekalkitus

Suotuisissa oloissa (korkea pH) savihiukkasten
välille syntyy vahvoja sidoksia
(sementoituminen & potsolaanireaktiot) , 
jotka säilyttävät mururakenteen jopa
kymmeniä vuosia.

Maan eroosioherkkyys pienenee 

Aika kuluu…



Rakennekalkituksen hyötyjä
• Savimaiden rakenne paranee merkittävästi
• Kuorettuminen, vetovastus ja polttoaineen kulutus vähenee
• Jopa 15 % suurempia satoja
• Vedenläpäisykyky paranee ja pintavalumien vaara pienenee
• Kiintoaineen ja kiintoaineeseen sidotun fosforin huuhtoutuminen vähenee: 

fosfori jää peltoon kasvien käyttöön
• Kokonaisfosforin huuhtoutuminen vähentyy parhaimmillaan jopa 50 % 
• Vähentää vesistöjen rehevöitymistä
• Reaktiot tapahtuvat pääosin ensimmäisen vuoden aikana, rakenne kestää jopa 

kymmeniä vuosia (> 50 vuoden vaikutuksia mitattu Ruotsissa)
• Kalkitusvaikutus
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Ajankohta: Rakennekalkki levitetään sadonkorjuun jälkeen sängelle. 
Kevätlevitys on myös mahdollista, mutta riskinä on pohjamaan 
tiivistyminen.

Kalusto: levitys tehdään kostean tai kuivan kalkin levityskalustolla.

Määrä: yleensä 6-8 tonnia/ha, mutta se vaihtelee savimaan ja 
rakennekalkin ominaisuuksien mukaan.

Säätila: levitys kuivalla ja lämpimällä säällä.

Muokkaus: rakennekalkki sekoitetaan mahdollisimman hyvin maa-
ainekseen kevytmuokkaamalla kahteen kertaan esim. 
lautasmuokkaimella tai kultivaattorilla.

Muokkaus tehdään heti levityksen jälkeen, viimeistään kahden vrk 
sisällä, jotta reaktiivisten ainesosien teho ja rakennetta parantava
vaikutus säilyvät.
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Rakennekalkitus 



• Optimaaliset annostelutasot (tonnia/ha) eri savespitoisuuksilla 

• Satovasteet eri olosuhteissa ja eri kasveilla

• Vaikutukset valumaveden liukoiseen fosforiin
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Tietotarpeita & -puutteita



Tavoitteena selvittää:

• Vaikutukset kokonais- ja liukoisen fosforin huuhtoumaan

• Vaikutukset maaperän eroosioon ja hiileen 

• Vaikutuksia maaperän happamuuteen ja biologiaan 

• Paras rakennekalkin ainesosien seossuhde, optimaaliset käyttömäärät ja 
levityksen parhaat ajankohdat viljelytekniikan ja vesiensuojeluvaikutusten 
kannalta
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Rakennekalkki maatalouden 
vesiensuojelukeinona -hanke



• Laboratoriotutkimuksia

• Valuma-aluepilotointi

• Koekenttäjärjestelyt

• Kenttäseurannat ja mallinnus

• Viestintä

Päätuotos: Käytännön viljelijäopas rakennekalkista 
maatalouden vesiensuojelumenetelmänä
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Rakennekalkki maatalouden 
vesiensuojelukeinona –hanke 2019-2021



https://youtu.be/9quYxTTiSgE

• Löytyykö rakennekalkista ratkaisu Saaristomeren sinilevätilanteeseen? – Turun 
ammattikorkeakoulu
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https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/2618/loytyyko-rakennekalkista-ratkaisu-saaristomeren-sinilevatilanteeseen/


Rakennekalkin lisäysmäärä 

• 1000 kg /ha aktiivista kalkkia 
vastaavalla lisäyksellä saatiin 
maasta erodoituvan saveksen 
määrä pienemään 

• 2000 ja 3000 kg/ha ei enää 
merkittävää lisävähennystä

• Savesprosentin ja tarvittavan 
rakennekalkkimäärän välillä ei 
ollut yhteyttä

• Suurin hyöty rakennekalkista 
saatiin mailla, joiden johtoluku 
oli alhainen (<1)

11.1.2021 11

0

1000

2000

3000

4000

5000

S% 16 20 37 49 54 61 63 67 73 74 75 77 77 81

Sameus, NTU 0 t/ha 1 t/ha 2 1/ha 3 t/ha

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

JL 0.58 0.71 0.83 0.93 0.94 0.98 1.00 1.15 1.34 1.34 1.65 1.71 1.74 1.88

Sameus, NTU 0 t/ha 1 t/ha 2 1/ha 3 t/ha

Saves%

Johtoluku

Sadetuskokeen tuloksia



Maan kosteuden vaikutus

• Rakennekalkki vähensi veteen 
erodoituvan saveksen määrää 
myös märkään maahan 
sekoitettuna

• Märän maan käsittely on 
mururakenteelle tuhoisaa ja 
eroosioriski kasvaa huomattavasti 

Rakennekalkki levitettävä 
kuivaan hyvin 
muokkautuvaan maahan
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Kalkitukset

• Peltoa yhteensä kahdella kalkittavalla koevaluma-alueella 213 ha

• Kalkitustavoite 184 ha
• Keväällä 24 ha 

• Aloitus 28.8.2020 ja lopetus 4.10.2020
• Syksyn kalkittu ala 161 ha

• Syksyn lopullinen levitysmäärä Nordkalkin Fostop 6497 kg/ha 

• Määrityksessä CaO osuus 18,6 % (Valmistajan min. 15 %)
• Aktiivisen osuuden levitysmäärä 1208 kg/ha

• Muokkaus välittömästi lautasmuokkaimella tai vastaavalla kahteen 
kertaan ajaen n. 10 cm syvyyteen

Kalkitus ja muokkaus tutkimusalueilla 
Eurajoella

Kuva Sauli Jaakkola



• 2 Kohdetta

• Rakennekalkkikäsittely tehty 29.9.2020

• 1 t aktiivisen osuus

• Muokattu samana päivänä kultivaatorilla kahteen kertaan 
(muokkaus syvyys n. 9-13 cm, osin melko kookkaita kokkareita)

• Kevyt tihkusade (< 0,5 mm) osui levityksen ja muokkauksen väliin 

• Kesällä pitkä tauko näytteenotossa (vain 2 näytettä pintavalunnasta 
ennen käsittelyä)
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Alustavia tuloksia Turun koekentiltä



16

Ainola:

Koko: < 6ha

Koelohkot: 3 kpl

Saves %:  52 (33-61)

Johtoluku: 1 (0,8-1,4)

pH: 6,9 (6,6-7,3)

Seuranta: salaojat (laatu & Q)

O
X

X

RK 5
Ver

RK 6



17

Uro:

Koko: n. 4,5 ha

Koelohkot: 2 kpl

Saves %:  26 

Johtoluku: 0,4-0,5

pH: (5,7-6,0)

Seuranta: salaojat ja pintavalunta (laatu)
RK 

Ver
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Alustavia tuloksia valumavesistä
(mg/l)
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Alustavia tuloksia valumavesistä
(µg/l)
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Alustavia tuloksia valumavesistä
(mg/l)



Alustavia tuloksia valumavesistä
(µg/l)









Paimion koelohkot

• Kaksi koelohkoa: Kalkkipelto (lähtö pH 5,2) 
ja Katinhäntä (lähtö pH 6,5)

• Koealueet sijaitsevat lähellä 
Sokerijuurikkaan tutkimuskeskusta

• Kaksi viljelyskasvia: juurikas ja vehnä
• 3 kalkitustasoa:

• 0 tn/ha
• 8 tn/ha (aktiivista CaO 1 ton/ha)
• 12 tn/ha (aktiivista CaO 1,5 ton/ha)

• Koelohkolta seurattiin kasvukauden 
aikana salaojavaluntaa 

• Pääpainona Sjt:llä oli tutkia rakennekalkin 
vaikutusta viljelykasvien kasvuun ja 
kehitykseen. 



• Rakennekalkki levitettiin
18.9.2019. Saman päivän 
aikana se muokattiin 
maahan kultivaattorilla

• Yhteensä rakennekalkkia 
levitettiin n. 51,5 tonnia 
5,1 hehtaarin alalle

Vehnä

Juurikas

Kalkkipelto – 3 ha Katinhäntä – 4,7 ha



Mitä tehtiin?

• Salaojanäytteet Katinhännästä
• Taimi- ja oraslaskennat
• Maaperäskannaus ja vetovastusmittaus
• Drone kuvat 
• Ravinneanalyysejä kasveista (Megalab) 
• N-sensor-, SPAD- ja Greenseeker-

mittaukset
• Infiltraatio- ja penetraatiomittaukset
• Sadon määrä ja laatu



• Juurikas pystyi hyvin kompensoimaan kesäkuun
kuivuusjakson

• Vehnän sadot vaihtelivat etenkin koelohkojen
välillä ja jäivätkin Kalkkipellossa selvästi
keskimääräisiä satotasoja alhaisemmiksi

• Etenkin juurikas vaikuttaisi hyötyvän
rakennekalkituksesta

• Tulokset vielä optimistisia. Tarvitaan
useamman vuoden tutkimuksia rakennekalkin
vaikutuksista
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Satotuloksia

Kuva 1. Satotietoja koelohkoilta. Vehnän sadot koelohkojen keskiarvoja.



Maan rakenteenmuutos oli myös silmämääräisesti 
havaittavissa juurikaspelloilla

Kuva 2. Maan visuaalista arviontia juurikaspellolla 4.9.2020 . 
Vasemmalla rakennekalkkikäsittely: 0 t/ha ja oikealla: 12t/ha



Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 989 901 eurolla 
vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosien 2019-2021 aikana. 
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KIITOS
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