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Ruokaviraston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin kaytosta
maa-ja puutarhataloudessa seka viher-ja ymparistorakentamisessa
Maa-ja metsatalousministerio on pyytanyt lausuntoa ylla mainitusta luonnoksesta.
Ruokavirasto kiittaa mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja toteaa
kohteliaimmin seuraavaa:

1. Muistiotekstia koskevat kommentit
Muistiossa s. 5, 2 pykalan 5 kohdassa on oheinen teksti;
2 §. Maaritelmat. — "Kohdassa 5) rakennekalkilla tarkoitettaisiin yksinomaan
kalkitusaineista koostuvaa lannoitevalmistetta, Jossa on vdhintddn 15 prosenttia
reaktiivista kalkkia poltetussa (CaO) tai sammutetussa (Ca(OH)2) muodossa." Sama
teksti on kirjoitettu perustelumuistiossa kahteen kertaan perakkain.
Fosforin kaytosta maa- ja puutarhataloudessa seka viher- ja ymparistorakentamisessa
laaditun asetusluonnoksen s. 5, 3 pykalaa koskevassa muistiotekstissa todetaan
seuraavasti: "3 §. Kokonaisfosforin huomioon ottaminen lannoituksessa. Pykdidssd
sdddettdisiin, ettd kaikilla lannoitettavilla lohkoilla tulisi kdyttdd samaa perustetta lannan
ravinnelaskennassa. Virkkeelld tarkoitetaan tilannetta, jossa maatilalla on useampia
ndytteitd lannasta ja lantalajeja on useita. Esimerkiksi liete- ja kuivikelanta ovat erillisid
lantalajeja. Sddnndlld ehkdistddn sitd tilannetta, ettd fosforin jo typen osolta kdytettdisiin
ndytteitd epdtarkoituksenmukaisesti ristiin. Lantalajeittain ndytteet voivot olio erilaisio,
koska pitoisuudet vaihtelevat luonnollisista syistd. Ravinnelaskennan perusteella
tarkoitetaan nitraattiasetuksessa mddriteltyd lantandytettd. Myds kyseisessd
asetuksessa kuvattua niin sanottua taulukkoarvoa voi kdyttdd." Muistiotekstissa olisi
hyva myds tuoda esiin, etta saanndlla ehkaistaan sellaista tilannetta, jossa fosforin ja
typen osalta kaytettaisiin epatarkoituksenmukaisesti ristiin lanta-analyysin/analyysien
tuloksia ja nitraattiasetuksen taulukkoarvoja.
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Ehdotetussa fosforintasaukseen liittyvassa 8 pykalan muistiotekstissa s. 7, todetaan,
etta: "8 §. Fosforintasaus. Pykdidssd sdddettdisiin poikkeuksesta taulukkoarvoissa
annettuihin vuosittaisiin levitysmddriin. Tasauksen tarkoituksena olisi mahdollistaa
fosforin varastolannoitus ja mahdollistaa lannan ja maiden kierrdtysravinteiden kdyttd
lannoituksessa. Usein fosforimddrdt rajoittavat lannan kdyttdd rajaten kdyttdmddrdn
esimerkiksi typen osalta liian matalaksi estden tarkoituksenmukaisen lannoittamisen.
Fosforintasauksen laskenta aloitettaisiin vain silloin, kun kerralla annettu fosforimddrd
ylittdd taulukkoarvon." Muistion teksti eroaa asetusluonnoksen tekstista, silla
asetusluonnoksessa ei rajata tasauksen aloittamista vain tilanteisiin, joissa kayttdmaarat
ylittavat sallitun vuosittaisen maaran. Fosforintasaus pitaisi pystya aloittamaan myds
fosforimaaran alittaessa sallitun vuosittaisen maaran.

2. Pykalakohtaiset kommentit
Ehdotetun asetusluonnoksen s. 2, 3 pykalan 1 momentti kuuluu seuraavasti:
'3 § Kokonaisfosforin huomioon ottaminen lannoituksessa
Moo- ja puutarhataloudessa on kdytettdvd lantalajeittain samaa perustetta lannan
ravinnelaskennassa kaikilla peltolohkoilla ja sellaisilla pysyvdd nurmea olevilla aloilla,
jotka ovat maan-kdyttdmuodoltaan peltoa."
Kyseisessa 3 pykalan 1 momentista pitaisi olla mainittuna myds luonnonlaitumet ja
niityt.
Lisaksi ehdotetussa s. 2, 3 pykalan 4 momentissa mainitaan seuraavaa:

"Jos lannoitevalmiste sisditdd useampaa kuin yhtd 2 jo 3 momentissa tarkoitettuja
aineita, lannoitevalmisteen sisditdmdn kokonaisfosforin kdyttdkelpoisuus lasketaan
ainesosien massaosuuksien ja kdyttdkelpoisuuksien perusteella."
Ruokavirasto toteaa, etta asetusluonnoksen ehdotus fosforin kayttdkelpoisuuden
laskemisesta on monimutkainen ja tulee aiheuttamaan laskuvirheita. Nykyinen
laskentasaantd on seuraava (ymparistdkorvauksen sitoumusehdot):

"Edelld mainittuja kokonaisfosforin laskentasddntdjd sovelletaan orgaanisiin
lannoitevalmisteisiin siten, ettd orgaanisen lannoitevalmisteen sisditdmd fosfori otetaan
huomioon
siitd
lannoitevalmisteen
sisditdmdstd
raaka-aineesta,
jota
lannoitevalmisteessa on eniten."
Tama menettely on todettu yksinkertaiseksi ja toimivaksi. Asian tekee vaikeaksi se, etta
orgaanisia lannoitevalmisteita tulee markkinoille koko ajan lisaa ja niista ei useinkaan ole
saatavilla riittavasti tietoa. Asetuksessa oleva ehdotus laskentasaanndsta tekee
lannoituksen suunnittelusta ja etenkin lannoitusvalvonnasta entista vaikeampaa.
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Asetusluonnoksen s. 2, 4 pykalan 2 momentissa on saadetty seuraavasti:
"4 § Fosforin kaytto maa- ja puutarhataloudessa

Fosforilannoitus on toteutettava kasvulohkokohtaisesti kasvin, satotason ja maan
viljavuusluokan perusteella. Ruokaviraston nakemyksen mukaan asetusluonnoksessa ei saadeta riittavan tarkasti
viljavuusluokan maarittamisesta. Se on kerrottu selkeasti, miten menetellaan, jos
viljavuustutkimusta ei ole ollenkaan. Ymparistdsitoumuksen tehneilla tiloilla on selkein
saanndin saanndllisesti otetut viljavuustutkimukset, mutta enta sellaiset tilat, jotka eivat
sitoudu ymparistokorvaukseen. Kuinka usein ja milla tavoin naiden tilojen on teetettava
viljavuustutkimukset, vai voivatko nama tilat teettaa viljavuustutkimukset ilman
saantdja? Plan paattyvalla ohjelmakaudella 14 prosenttia tiloista ei sitoutunut
ymparistokorvaukseen ja naiden tilojen osuus tulee todennakdisesti lisaantymaan
jatkossa.
Edelleen s. 2, asetusluonnoksen 4 pykalan 3 momentissa saadetaan seuraavaa:

"Jos sato jaa korjaomatta, kdytetty lannan ja lannoitevalmisteiden fosfori huomioidaan
kokonaisuudessaan seuraavan vuoden lannoituksessa".
Saman 4 pykalan 1 momentissa mainitaan myds muut pellolle levitettavat aineet. Nama
pitaisi ilmeisesti mainita myds tassa 3 momentissa.
Asetusluonnoksen s. 3, ehdotettu 10 pykalan 3 momentti on muotoiltu seuraavasti:
'10 § Fosforin kaytto viher- ja ympdristdrakentamisessa

Viheralueiden kunnossapidossa kasvillisuuden hoitoon fosforia saa levittdd enintddn 15
kilogrammaa hehtaarille vuodessa."
Ruokavirasto pitaa tarkeana, etta kyseista lainkohtaa tasmennetaan fosforin kaytdn
osalta. Saaddksesta tulisi kayda ilmi, onko kyse liukoisen vai kokonaisfosforin
hehtaarikohtaisesta enimmaislevitysmaarasta.

Seinajoella 23. paivana elokuuta 2022
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