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puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa

MTK Rannikko ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
Asetusluonnoksessa selvästi rajoitetaan liian voimakkaasti fosforilannoitusta. Asetusluonnoksen
fosforilannoitusrajojen toteutuessa peltojen kasvukyky heikkenee fosforiluokkien huonontuessa. Viljelijällä
pitää olla mahdollisuus parantaa peltojensa kasvukuntoa myös fosforin osalta. Tiukat fosforirajat myös
aiheuttavat lisäkustannuksia, kun karjanlantaa joudutaan tiukkojen rajojen vuoksi ajamaan pidempien
etäisyyksien päähän. Karjatiloille myös tiukempien rajojen vuoksi tulee tarve joko raivata lisää peltoalaa tai
hankkia peltoa markkinoilta pidemmiltä etäisyyksiltä lannanlevitysalan puutteen vuoksi. Pidemmille
etäisyyksille karjanlannan vastaanottaminen ei ole taloudellisesti järkevää kasvinviljelytilojen osalta.
Tiukemmilla rajoilla saadaan myös aikaan lisää ilmastonmuutosta edistäviä kasvihuonekaasuja, kun
karjanlantaa joudutaan kuljettamaan pidempiä matkoja ja näin ollen tämä asetusesitys on ristiriidassa
muiden ajankohtaisten julkisten tavoitteiden kanssa. Lainsäädännöllä ei saisi millään tavalla heikentää jo
ahtaalla olevaa maatalouden kannattavuutta!

Lannoitteet ja varsinkin fosfori on kallista ja ei ole riskiä, että valtakunnan tasolla fosforin käyttö olisi
lisääntymässä, vaikka fosforilannoitusrajat olisivatkin selvästi löyhemmät kuin asetusluonnoksessa. Viljelijät
kyllä miettivät tarkkaan lannoituksiaan ja ovat vastuullisia kalliiden fosforia sisältävien lannoitteiden ja
maanparannusaineiden käytössä. Aina on kuitenkin riski inhimillisen virheen tekoon ja nyt
asetusluonnoksen rajojen mukaan joudutaan lannoittamaan todella lähelle max. määrää. Tämä lisää
viljelijälle turhaan paineita ihan turhaan. Rajoihin pitää lisätä läpi asti noin. 10-20 kg/ha fosforin sallittua
käyttöä. Asetusluonnoksen mukaan fosforia ei saisi lannoittaa ollenkaan korkeassa tai erittäin korkeassa
luokassa. Kuitenkin fosforia poistuu sadon mukana näiltäkin lohkoilta. Karjanlantapoikkeus pitää säilyttää
kokonaan ja olla mahdollista huomioida, vaikka fosforilannoitukseen käytettäisiinkin jotain muuta
lannoitetta.

Fosfori on maailmanlaajuisesti tunnustettu ratkaisevaksi tekijäksi sadon määrässä. Suomessa asiaa ei
selvästikään haluta poliittisella tasolla tunnustaa vaan viljelijän toimintaan näinkin ratkaisevasti
vaikuttavaan asiaan haetaan tavoitteet muualta kuin maataloudesta tai maatalouden kannattavuudesta.
MTK Rannikko ei voi hyväksyä luonnoksessa esitettyjä fosforirajoja. Vaadimme, että asetukseen lisätään
sallittua fosforin käyttöä tässä lausunnossa esittämämme määrät.
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