
Ympäristökorvauksen lannoitussäännöt         
(Ravinteiden tasapainoinen käyttö, päivitetty 20.3.2019) 
 

Typpilannoitus 

Typpilannoitustasot perustuvat ainoastaan lohkon viljavuusnäytteen perusteella 

määritettyyn multavuusarvoon. Sen lisäksi voi käyttää satotasokorjausta/korotusta. 

Viherkesantoa, avokesantoa ja sänkikesantoa EI saa lannoittaa. Karjanlannan 

liukoinen typpipitoisuus lasketaan 100 %: esti tai taulukkoarvojen mukaan. 

Mikäli liukoisen typen määrä ylittää 150 kg/ha, tulee se jakaa kahdelle eri 

levityskerralle, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa.  

 



Satotasokorjaus 

Typpilannoitusta voidaan lisätä, mikäli lohkolla on saavutettu korkeampi satotaso 
jonain edeltävistä viidestä satovuodesta. Tämä täytyy pystyä näyttämään esim. 
aiempien vuosien lohkokirjanpidon satomääristä tai jakamalla kyseisen kasvin yhden 
vuoden koko satomäärä lohkoilla, joilla sitä on viljelty. Satotasokorjaus on 
lohkokohtainen, ei kasvikohtainen. Tämä tarkoittaa, että mikäli korkeampi satotaso 
on saavutettu lohkolla esim. ohralla, voidaan tällä lohkolla käyttää satotasokorjausta 
myös muilla viljelykasveilla. Korjaukset voidaan tehdä portaattomasti. Lisätyppeä ei 
korjauksen perusteella saa laittaa syyskylvetyille kasveille syksyllä. 



 

 

 

 

 

Fosforilannoitus 

Fosforilannoitus perustuu viljavuusnäytteen fosforiarvoon/arvoihin. Jos lohkosta on useita 
viljavuusnäytteitä, voidaan käyttää näiden keskiarvoa tai viljellä lohkoa eri lannoituslohkoissa vilj. näytteiden 
mukaisesti. Jos joku vilj. näytteistä on fosforin osalta arveluttavan korkea (poikkeuksena peruna ja 
sokerijuurikas), niin keskiarvoa ei voi käyttää (joidenkin kasvien osalta saattaa koskea myös viljavuusluokkaa 
korkea). Tässä tapauksessa lohko jaetaan kasvulohkoihin ja korkeaa fosforiarvoa käytetään omalla 
kasvulohkollaan (yksi kasvulohko max 5 ha).  

Viherkesantoa, avokesantoa ja sänkikesantoa EI saa lannoittaa (poikkeuksena viherkesanto perustamisen 
yhteydessä). 

Lohkoilla, joilla on käytetty karjanlantaa, voi käyttää karjanlantapoikkeusta taulukon mukaisesti, JOS lohkoille 
ei levitetä fosforia muussa lannoitteessa kuin karjanlannassa kasvukauden aikana. Karjanlantapoikkeusta 
käytettäessä voidaan käyttää myös fosforintasausta, mutta ei satotasokorjausta (esim. 15 kg/ha → 18 kg/ha). 
Karjanlantapoikkeusta ei saa käyttää alle 25 metrin etäisyydellä vesirajasta. 

Karjanlannan fosforipitoisuus lasketaan lanta-analyysin kokonaisfosforilukeman (kok- P) perusteella tai 
taulukkoarvojen mukaan. Fosforista huomioidaan 100 % lukuun ottamatta turkiseläinten lantaa ja (käsiteltyä) 
sakokaivolietettä, joiden fosforista huomioidaan 60 %. Jos fosforiarvo otetaan lanta -analyysistä pitää myös 
typpiarvo ottaa analyysistä, koska taulukkoarvoja ja analyysiarvoja ei saa käyttää sekaisin.  

Fosforintasaus 

Fosforintasausta saa käyttää 2-5 vuoden jaksona. Tasaaminen aloitetaan sinä vuonna, kun käytetty fosforimäärä 

ylittää sallitun määrän, mutta se voidaan aloittaa myös silloin kun käytetty fosforimäärä on alhaisempi kuin 

sallittu. Fosforintasauksen suorannassa lasketaan sallitun ja käytetyn fosforilannoituksen erotus. 

Fosforintasausta ei saa aloitta lohkolla, joilla fosforilannoitus ei ole sallittua. Tasausjakson voi kuitenkin aloittaa, 

vaikka sitoumusehtojen taulukoiden mukaan fosforin enimmäismäärä on nolla. 

                                           Kivennäismaat Eloperäiset maat 

Hedelmä-ja marjakasvit 140 100 

   
Taimitarhakasvit 200 160 



 

 

 



Satotasokorjaus 

Fosforilannoitusta voidaan lisätä satotasokorjauksella lohkolla, jossa 
satotasokorjaukseen oikeuttava sato on saavutettu viimeisen viiden vuoden aikana. 
Tämän täytyy pystyä näyttämään esim. aiempien vuosien lohkokirjanpidon 
satomääristä tai jakamalla kyseisen kasvin yhden vuoden koko satomäärä niiden 
lohkojen alalla, joilla sitä on viljelty. Satotasokorjaus on lohkokohtainen, EI 
kasvikohtainen. Tämä tarkoittaa, että mikäli korkeampi satotaso on saavutettu 
esim. ohralla, voidaan samalla lohkolla käyttää satotasokorjausta myös muilla 
viljelykasveilla. Korjauksia voi tehdä portaattomasti. Lisäfosforia ei saa laittaa 
syyskylvöisille kasveille syksyllä. 

 

 


