
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro  22/15 
  
 Päivämäärä Dnro 

 

 03.11.2015 1670/01.04/2015 

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 
 

 01.12.2015 – toistaiseksi 

 Kumoaa 
 MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja 
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MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja 
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 Valtuutussäännökset 
 

 Lannoitevalmistelain (539/2006) 2 §, 11 § 1 momentti, 14 § 5 
momentti, 19 § 1 momentti, 20 § 2 momentti, 24 § 2 momentti,  
31 § 2 momentti 
 
Vastaavat EY-säädökset 
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 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY (31986L0271) EUVL N:o L181, 
04.07.1986 s.6. 
 

  

  

 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 
annetun asetuksen muuttamisesta 

  
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
 
kumotaan lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (11/12) 6 §, ja  
 
muutetaan 1, 2, 5, 8 - 10, 12 ja 13 § seuraavasti:  
 
 
 
 
 
 
 
Käyntiosoite  
Hallituskatu 3 A 
00170 Helsinki  

Postiosoite 
PL 310 
00023 VALTIONEUVOSTO 
 

Puhelin 
09 160 162200 

Telekopio 
(09) 1605 4202 



    
    



1 § 
Soveltamisala 

 
Tässä asetuksessa säädetään toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta, 
tiedostonpitämisvelvollisuudesta, omavalvontavelvollisuudesta, ennakkoilmoitusvelvolli-
suudesta, laboratoriohyväksynnästä, lannoitevalmisteiden sisämarkkinakaupasta ja maa-
hantuonnista koskien lannoitevalmisteita. Lisäksi tässä asetuksessa säädetään orgaanisia 
lannoitevalmisteita muuta kuin eräitä eläinperäisiä orgaanisia lannoitteita ja 
maaparannusaineita tai niiden raaka-aineita valmistavan tai teknisesti käsittelevän 
laitoksen hyväksynnästä sekä lannoitevalmisteita koskevan valvonnan järjestämisestä. 
 
 

2 § Ilmoitusvelvollisuus  
 
Lannoitevalmisteita ja soveltuvin osin niiden raaka-aineita valmistavan, teknisesti 
käsittelevän, markkinoille saattavan ja maahantuovan toiminnanharjoittajan on tehtävä 
Elintarviketurvallisuusvirastolle kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja toiminnassa 
tapahtuvista olennaisista muutoksista viimeistään kuukautta ennen toiminnan aloittamista 
tai muutosta. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan lopettamisesta viimeistään kuukauden 
sisällä tapahtuneesta. Ilmoituksessa on annettava liitteessä I olevat tiedot. Ilmoitus on 
tehtävä Elintarviketurvallisuusviraston virallisella lomakkeella. Jos toiminta on 
kausiluonteista, on toiminnanharjoittajan myös ilmoitettava toimintakautensa.  
 
Edellä 1 momentin mukainen ilmoitusvelvollisuus ei koske toiminnanharjoittajaa, joka 

1) luovuttaa asumisesta tai muusta maatilalla tapahtuvasta toiminnasta syntyviä 
sakokaivo- ja jätevesilietteitä tai muuta orgaanista jätettä toiminnanharjoittajalle, jolla 
on näitä koskeva ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitettu ympäristölupa;  
2) käsittelee maatilalla omaan käyttöön maatilalla syntyvää kasviperäistä orgaanista 
jätettä, tilalla syntyviä munankuoria tai muita maatilan toiminnassa muodostuvia 
jätteitä;  
3) käsittelee kalkkistabiloimalla, kompostoimalla, termofiilisesti mädättämällä tai 
mesofiilisesti mädättämällä maatilalla omaan käyttöön sakokaivo- ja jätevesilietteitä 
sekä kuivakäymäläjätteitä, jotka ovat peräisin tilalla asumisesta ja tilalla tapahtuvasta 
muusta toiminnasta, kun toiminta ei tarvitse ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua 
ympäristölupaa. Mesofiilisesti mädätetty liete on ennen tai jälkeen mädätyksen 
hygienisoitava, kompostoitava, termisesti kuivattava tai käsiteltävä muulla vastaavalla 
tavalla;  
4) luovuttaa tilan tai yhteislantalan lantaa suoraan tilalta irtotavarana ns. 
suoramyyntinä, silloin kun lanta ei sisällä minkään vakavan tartuntataudin 
leviämisriskiä eikä tilalla tai yhteislantalan tiloilla ole todettu hukkakauraa;  
5) valmistaa tyyppinimiryhmän 1A7 tuhkalannoitteita korkeintaan 50 000 kilogrammaa 
vuodessa; 
6) valmistaa pakkaamattomia tyyppinimiryhmien 3A1 maaparannusturpeita, 3A2 
orgaanisia maanparannusaineita tai 3A5 maanparannusaineena sellaisenaan 
käytettäviä sivutuotteita korkeintaan 400 kuutiometriä vuodessa 

    7) valmistaa pakkaamattomia tyypin 5 kasvualustoja korkeintaan 400 kuutiometriä        
vuodessa. 
Kohtien 5-7 mukaisten lannoitevalmisteiden on täytettävä lannoitevalmisteille asetut 
vaatimukset. 

 



  
5 § 

Hyväksytty laitos  
 

Lannoitevalmistelain 14 §:n mukainen vaatimus laitoksen hyväksynnästä koskee maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (24/11) liitteessä I tyyppinimiryhmien 1B2, 3A2 ja 3A5 
lannoitevalmisteita markkinoille saatettavaksi valmistavia laitoksia. Vaatimus 
hyväksynnästä ei kuitenkaan koske: 

1. laitoksia, joita ei koske ilmoitusvelvollisuus tämän asetuksen 2 §:n 2 momentin 
mukaisesti,  

2. laitoksia, jotka mekaanisesti sekoittavat hyväksytyssä laitoksessa valmistettuja 
orgaanisia raaka-aineita eikä 

3. jätevesilietettä sellaisenaan maanparannusaineena käytettäväksi sivutuotteeksi 
käsitteleviä vedenpuhdistamoita.    

  
 
Hakemus hyväksytyksi laitokseksi tulee tehdä kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolle 
viraston vahvistamalla lomakkeella ja siihen on liitettävä lannoitevalmistelain 14 §:n 1 
momentissa vaaditut tiedot.  
 
 
 

8 § Hyväksytty laboratorio  
 

Lannoitteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
2003/2003 (jäljempänä EY:n lannoiteasetus), sekä lannoitevalmistelaissa tai sen nojalla 
annetuissa säädöksissä tarkoitetut lannoitevalmisteiden laadun varmistamiseksi tehtävät 
viralliset tutkimukset on suoritettava lannoitevalmistevalvonnan kansallisena 
vertailulaboratoriona toimivassa Elintarviketurvallisuusviraston laboratoriossa. 
 
Edellä 1 momentissa mainittujen säännösten mukaiset viranomaisvalvonnan näytteet on 
tutkittava hyväksytyssä laboratoriossa, joka voi olla myös muu laboratorio kuin 1 
momentissa mainittu Elintarviketurvallisuusviraston laboratorio.  
 
Hyväksytyksi laboratorioksi hakevan laboratorion tulee ennen hyväksyntää pyytää 
lausunto Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksiköltä (FINAS-akkreditointipalvelu) tai 
muulta standardin EN/ISO IEC 17011 vaatimukset täyttävältä toimielimeltä. Suomessa 
FINAS-akkreditointipalvelu tai muu toimielin arvioi, täyttääkö hyväksymistä hakeva 
laboratorio kansainvälisen standardin EN/ISO IEC 17025 vaatimukset sekä 1 momentissa 
mainittujen säädösten mukaiset vaatimukset. Ajan tasalla oleva lausunto tulee toimittaa 
Elintarviketurvallisuusvirastolle, jonka tulee hyväksyä vaatimukset täyttävä laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 § 
Hyväksytyt maahantuontipaikat  

 
Lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden, jotka kuuluvat tullinimikeryhmään 25, 26, 
27, 28 ja 31, ja joista ei säädetä kemikaalilaissa (599/2013), maahantuonti on sallittu vain 
liitteessä III mainittujen maahantuontipaikkojen kautta. Lannoitevalmisteiden ja niiden 
raaka-aineiden lannoitevalmistelain mukainen tarkastus on suoritettava 
maahantuontipaikassa.  
 
Lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden lannoitevalmistelain mukainen 
maahantuontitarkastus voidaan tehdä 1 momentista poiketen myös muualla kuin liitteessä 
III mainitussa maahantuontipaikassa. Muussa kuin maahantuontipaikassa tehtävä 
tarkastus edellyttää Elintarviketurvallisuusviraston antamaa kirjallista siirtolupaa. 
Valvontaviranomainen voi lisäksi maahantuojan pyynnöstä määrätä lannoitevalmisteet tai 
tarvittaessa niiden raaka-aineet kuljetettavaksi tullivarastoon odottamaan 
lannoitevalmistelain mukaista tarkastusta, jos tarkastusta ei tarkastusteknisistä tai muista 
syistä voida riittävän luotettavasti tehdä maahantuontipaikalla. 
 
 
Edellä 1-3 momentissa tarkoitettua lannoitevalmistelähetystä ei saa luovuttaa vapaaseen 
liikkeeseen ennen kuin Elintarviketurvallisuusvirasto tai sen valtuuttama tarkastaja on 
ilmoittanut maahantuontikelpoisuuden täyttymisestä maahantuontipaikan tullitoimipaikalle.  
 
 

10 § 
Lannoitevalmisteiden sisämarkkinakauppa 

 
Lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden, jotka kuuluvat tullinimikeryhmään 25, 
26,27, 28 ja 31 ja joista ei säädetä kemikaalilaissa ja joilta edellytetään ennakkoilmoitus 
lannoitevalmistelain 21 §:n mukaisesti, voidaan sisämarkkinatuonnissa tarkistaa liitteen III 
mukaisessa rajanylityspaikassa tai muussa Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä 
paikassa.  
Lisäksi lannoitevalmisteiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava, mitä tiettyjen 
kansallisten teknisten määräysten soveltamisesta toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan 
pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen (3052/95/EY) 
kumoamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 764/2008 
säädetään. 
 
 

 
12 §  

Valvonta ja valvonnan tulosten julkaiseminen  
 

Elintarviketurvallisuusviraston on toimitettava lannoitevalmistelain 23 §:n mukainen 
valvontasuunnitelma maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä. Valvontasuunnitelmassa on lannoitevalmistelain 23 §:ssä säädetyn lisäksi 
otettava huomioon edellisten vuosien valvontatulokset sekä vuotuisten tarkastusten oikea 
ajoittuminen tuotantokaudelle. Elintarviketurvallisuusviraston on julkaistava valvonnan 
kannalta oleelliset tulokset. 
 



Epäorgaanisten ja orgaanisten lannoitteiden näytteenotto, näytteiden lähettäminen ja 
käsittely on suoritettava EY:n lannoiteasetuksen mukaisesti, kalkitusaineiden näytteenotto 
standardin SFS-EN 1482 ja maanparannusaineiden sekä kasvualustojen näytteenotto 
standardin SFS-EN 12579 mukaisesti. Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvien 
näytteiden analysoinnissa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
(24/11) ja Elintarviketurvallisuusviraston pitämässä kansallisessa lannoitevalmisteiden 
tyyppinimiluettelossa mainittuja tyyppinimikohtaisia viranomaisvalvonnan 
analyysimenetelmiä. 
 

----------------------------- 
 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015. 
 
 
 
.  
 
 
 
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2015 
 
. 
 
 
 
Maatalous- ja ympäristöministeri  Kimmo Tiilikainen   
 
 
 
Neuvotteleva virkamies    Pirjo Salminen 
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