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Sähköinen asiointijärjestelmä Touko 

Ruokaviraston sähköinen asiointipalvelu Touko avautui 11.3.2019 lannoite-, siemen- ja rehuvalvonnan asiakkai-
den käyttöön. Lannoitevalvonnan asiakkaat näkevät palvelussa valvontaa koskevat tutkimustodistukset, päätökset 
ja muut asiakirjat. Asiointipalvelussa voi myös ilmoittaa toiminnassaan tapahtuneista muutoksista. Toistaiseksi 
Ruokavirasto lähettää asiakirjat totuttuun tapaan myös sähköpostitse tai postitse. Dokumentit on viety järjestel-
mään lokakuun 2018 puolivälistä alkaen, tätä vanhempia asiakirjoja palveluun ei siirretä. 

Palveluun pääsee osoitteessa: https://touko.ruokavirasto.fi. Asiakkaan valtuuttama edustaja kirjautuu Toukoon 
Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Palveluun kirjautuminen ei onnistu ilman yrityksen antamia sähköisiä asiointi-
valtuuksia. Lue lisää Touko-palvelusta: https://www.ruokavirasto.fi/touko. Lisätietoja saa ylitarkastaja Marja Leh-
tolaiselta, marja.lehtolainen@ruokavirasto.fi, p. 040 689 2525. 

Hyväksyttyjen laitosten omavalvontaraportti 31.3. menneessä 

Hyväksyttyjen laitosten on toimitettava omavalvontaraportti maaliskuun loppuun mennessä.  Raportin on sisället-
tävä seuraavat asiat: 
 • tiedot kriittisten valmistus- ja käsittelyvaiheiden valvonnan tulosten saavuttamisesta 
 • mikrobiologiseen laadun varmistukseen liittyvät tulokset 
 • omavalvonnassa havaitut ongelmat ja puutteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 
 • asiakirjat kriittisten valvontapisteiden seurannassa käytettävien mittauslaitteiden toimivuuden tarkastamisesta 
• tiedot tuhoeläinten torjunnasta 
 
Raportin voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lannoite.ilmoitukset@ruokavirasto.fi tai postitse osoitteeseen: 
Ruokavirasto, lannoitejaosto, PL 200, 00027 Ruokavirasto. 

 
Käytöstä poistetun puun soveltuvuus tuhkalannoitteen raaka-aineeksi 
 
Ruokavirasto ja maa- ja metsätalousministeriö ovat tehneet pieniä muutoksia linjaukseen käytöstä poistetun puu-
jakeen soveltuvuudesta tuhkalannoitteen raaka-aineeksi. Tuhkalannoitteen raaka-aineena voidaan käyttää bio-
polttoaineita seuraavasti: luokan A puujätettä kaikista kattilalaitoksista sekä luokan B puujätettä kattilalaitoksista, 
joiden teho on vähintään 1 MWTH (aiemmin 20 MWTH). Tuhkan käytöstä lannoitteena voi lukea lisää täältä: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/laatuvaatimukset/kierratysravin-
teet/tuhkalannoitteet/.  

 
EU:n lannoitevalmisteasetus 
 
Asetuksen valmistelu on viime metreillä ja asetuksen lopullisen hyväksynnän odotetaan tapahtuvan maalis-huhti-
kuun aikana. Ruokavirasto tiedottaa asetuksesta lisää heti sen julkaisun jälkeen. 
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