
  1 (2) 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

 KIRJE 1446082 

 
 

Kasvintuotannon osasto Pvm/Datum/Date  

Lannoitejaosto 5.5.2021  

 

Lannoitevalvonnan infokirje toimijoille 1-2021 
 
Ruokaviraston palveluista perittävät maksut 
 
Ruokaviraston julkisoikeudellisia maksuja koskeva Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
161/2021 on astunut voimaan 1.3.2021. Asetus on voimassa 31.12.2021 asti. Maksuasetuksessa 
suoritteiden hinnoittelua on yksinkertaistettu ja tuntihintoja on yhtenäistetty.  
 
Lannoitevalvonnan maksuihin on tullut eräitä hakemusten käsittelyyn, tarkastuksiin ja päätöksiin 
liittyviä korotuksia. Toimijan rekisteröintiin ja tuotevalvonnan näytekohtaisiin tarkastusmaksuluok-
kiin ei ole tullut hintamuutoksia.  Uutta hinnastoa sovelletaan 1.3.2021 jälkeen vireille tulleiden 
asioiden yhteydessä. Hinnasto löytyy Ruokaviraston nettisivulta: https://palvelut2.evira.fi/hin-
nasto/?p=kasvit  
 
EU:n uusi lannoitevalmisteasetus 
 
EU:n uuteen lannoitevalmisteasetukseen liittyvä osio on lisätty Ruokaviraston nettisivuille. 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/eun-uusi-lannoite-
asetus/   
 
Sivuilta löytyy tietoa toimijoiden velvollisuuksista, CE merkittyjen lannoitevalmisteiden tuote-
luokista, ainesosaluokista ja näihin liittyvistä laatuvaatimuksista, tuotteiden pakkaamisesta ja pak-
kausmerkinnöistä. Sivuilta löytyy myös linkit komission julkaisemaan pakkausmerkintäoppaaseen 
ja komission usein kysyttyä kysymyksiä -oppaaseen.  
 
Torjunta-ainelöydökset lannoitevalmisteissa  

Viime kesänä vilkkaana käynyt keskustelu tomaatin kasvuvaurioista on jälleen aktivoitunut kulu-
neen kevään aikana. Asiaa on selvitetty mm. Norjassa ja Ruotsissa. Norjassa Mattilsynet on anta-
nut ohjearvon siitä minkälaisia aminopyralidi- ja klopyralidipitoisuuksia lannoitevalmisteiden käy-
töstä saisi aiheutua kasvualustassa. 

Ruokaviraston lannoitevalvonta ei anna vastaavanlaista ohjearvoa, mutta muistuttaa toimijoita 
lannoitevalmistelain 539/2006 5 §:n mukaisesta vastuusta tuotteiden turvallisuudesta. Lannoite-
valmiste ei saa sisältää sellaisia määriä haitallisia aineita, tuotteita tai eliöitä, että sen käyttöohjei-
den mukaisesta käytöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, 
kasvien terveydelle taikka ympäristölle. Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tulee olla turvallisia 
ja sellaisia, että niistä valmistetut lannoitevalmisteet täyttävät niille asetut laatuvaatimukset. Toi-
mijoita kehotetaan tarkastamaan tuotteiden käyttöohjeet niin, että niiden mahdollisesti sisältämät 
klopyralidi ja aminopyralidi on huomioitu.  
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Jätevesilietetuotteiden käytön vaatimukset 

Muistutamme toimijoita MMMa 24/11 11 a§ mukaisten jätevesilietteestä valmistettujen tuottei-
den käyttöön liittyvistä vaatimuksista. Näitä tuotteita saa käyttää ainoastaan viljelysmailla, joiden 
pH on vähintään 5,8. Kalkkistabiloitua puhdistamolietettä saa käyttää viljelysmailla, jonka pH on 
vähintään 5,5.  Tämä vaatimus tulee huomioida erityisesti happamien turvemaiden yhteydessä. 
Toimijoiden tulee myös pitää kirjaa lietteen vastaanottajista ja paikoista, joissa lietettä on käytetty 
sekä viljelymaan laatua koskevista ominaisuuksista. Lisätietoa asiasta: https://www.ruokavi-
rasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/laatuvaatimukset/kierratysravinteet/ja-
tevesilietteet/ ja ProAgrian oppaasta Puhdistamolieteen käyttö maataloudessa 
https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/puhdistamolieteopas_2020_linkit_1.pdf   
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