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Lannoitemaailma on mullistuksessa – matkalla 

kohti vähähiilisiä ja laadukkaita ratkaisuja 
 

Marraskuussa 2019 toteutettu haastattelututkimus osoittaa, että laatu- ja turvallisuusasiat ovat 

tärkeitä kierrätysravinnevalmisteita valmistaville yrityksille. Tällä hetkellä laatujohtamisessa 

lainsäädännön vaatimukset ovat keskiössä, mutta suuressa roolissa ovat myös yritysten 

omaehtoiset toimenpiteet. Usea yritys investoi parhaillaan kierrätysravinneratkaisujen 

tuotantoon. Lainsäädäntö muuttuu nopeasti, mitä pidetään sekä haasteena että 

mahdollisuutena toimialalle. 

 

LARA-laaturavinnehanke on selvittänyt kierrätyslannoitteiden valmistajien (nykyiset sekä potentiaaliset) 

näkemyksiä lannoitteiden laatukysymyksistä sekä tulevista muutoksista toimintaympäristössä. Selvityksessä 

haastateltiin 21 suomalaista yritystä, jotka valmistavat tai suunnittelevat aloittavansa 

kierrätyslannoitteiden valmistuksen lähivuosina. Haastattelut tehtiin loka-marraskuussa 2019. Tässä 

artikkelissa kerrotaan selvityksen tuloksista ja johtopäätöksistä. Tarkastelu on jaettu kolmeen eri osioon, 

joita ovat yritykset, yritysten toimintaympäristö sekä yritysten laatujohtaminen.  

Selvityksen toteutti Osuuskunta Visia. Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, ympäristöasiantuntija, 

Osuuskunta Visian (Anna toimii päätyönään Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtajana); + 358 

400 987805, anna.virolainen@visia.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOA LARA-LAATURAVINNEHANKKEESTA 

Suomessa kehitetään parhaillaan kansallista laatujärjestelmää kierrätysravinteista tuotetuille 

lannoitevalmisteille, ns. kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä ja Laatulannoite-

sertifikaatti on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmän avulla 

parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä. 

Yrityksen laatujärjestelmän pysyttäminen ja arviointi kestää noin vuoden, minkä jälkeen yritys voi hyödyntää 

Laatulannoite-sertifikaattia laatujärjestelmän piirissä oleville tuotteilleen.  

LARA-laaturavinnehanke toteutetaan 2.7.2018 – 29.2.2020 välisenä aikana, minkä jälkeen kehitettyä 

laatujärjestelmää voivat alkaa hyödyntää kaikki kierrätysravinteita valmistavat toimijat. Jatkossa laatujärjestelmä 

tulee tarjoamaan entistä enemmän tietoa kierrätysravinteista ja kasvualustoista myös laajalle 

sidosryhmäjoukolle, johon kuuluu maanviljelijöiden ohella muun muassa tutkimuslaitokset, oppilaitokset, 

elintarviketeollisuus ja kuluttajat.  

Laatujärjestelmää kehittävät kaksi toimialajärjestöä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä 

Suomen Vesilaitosyhdistys ry, yhteistyössä kierrätyslannoitevalmisteita tuottavien yritysten, tutkimuksen ja 

viranomaisten kanssa. Hanketta ovat rahoittaneet Ympäristöministeriö, Sitra ja joukko yrityksiä.  

Lisätiedot LARA-laaturavinnehankkeesta:  Laatuprojektipäällikkö, Quality Project Manager 

Juha Pirkkamaa, + 358 40 580 369, jpirkkamaa@gmail.com 

 

mailto:anna.virolainen@visia.fi
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SELVITYKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

(A) YRITYKSET  
 

Moninaisia raaka-aineita ja tuotteita  
 

Haastatteluun osallistuneet yritykset valmistavat kierrätyslannoitevalmisteita ja -ratkaisuja useista eri 

raaka-aineista. Haastatteluissa yleisimmin mainitut raaka-aineet olivat puhdistamolietteet, biojäte, lanta 

sekä erilaiset teollisuuden sivuvirrat ja jätteet. Kaikilla haastatelluista yrityksistä ei vielä ole tuotantoa.  

Haastatteluun osallistuneet yritykset valmistavat erilaisia lannoitetuotteita, kasvualustoja, multaa, 

kompostia ja mädätettä. Yli puolet haastatelluista yrityksistä valmistaa luomutuotantoon kelpaavia 

lannoitteita, minkä lisäksi muutama yritys harkitsee luomulannoitteiden tuottamisen aloittamista. 

Uuden lannoitelainsäädännön myötä vuoden 2022 puolivälistä lähtien myös orgaanisia lannoitteita voidaan 

kaupata vapaammin EU-sisämarkkinoilla. Tämän johdosta asetuksen vaatimukset täyttäviä suomalaisia 

orgaanisia lannoitteita voidaan myydä muualle Eurooppaan, ja vastaavasti Suomeen voidaan tuoda muualla 

EU:ssa valmistettuja lannoitteita. Suurin osa haastatelluista yrityksistä on kiinnostunut toimittamaan  

 

lannoitteita lähiseudulle, mutta osa on kiinnostunut myös valtakunnallisista ja EU:n sisämarkkinoista, ja 

muutama on kiinnostunut jopa globaaleista markkinoista.  

Haastattelut ilmentävät hyvin sitä seikkaa, että kierrätyslannoitteiden osalta ollaan sekä uuden että vanhan 

asian äärellä. Orgaaniset lannoitteet eivät ole uusi asia, vaan erilaisia maanparannusaineita ja orgaanisia 

lannoitteita on valmistettu iät ja ajat, mistä hyviä esimerkkejä ovat lannan peltoon levitys ja kompostin 

valmistus. Mullistavampaan liiketoiminnassa on nimenomaan jalostusasteen nouseminen (esim. rakeistetut 

lannoitevalmisteet ja väkevöinnit) sekä ns. kierrätyslannoitteiden ja -ravinteiden tarjonnan laajeneminen. 

Kierrätystuotteet valmistetaan erilaisista sivuvirroista, tähteistä ja jätteistä kiertotalousperiaatteiden 

mukaisesti. Orgaanisten lannoitteiden ja kasvualustojen voidaan katsoa myös kuuluvan kierrätystuotteiden 

kategoriaan, mikäli ne ovat kiertotalousperiaatteiden mukaisesti valmistettuja. 

 

(B) YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Toimintaympäristön muutokset 
 

Haastattelussa kartoitettiin, minkälaisia muutoksia yrityksillä on vuosien 2019-2021 välillä. Muutokset 

voivat olla investointeja nykyiseen laitokseen tai täysin uuden laitoksen rakentamista tai sitten muutoksia 

strategisissa kumppanuuksissa.  
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Kuva: Haastateltujen yritysten muutosten jakautuminen erilaisiin muutostyyppeihin (ryhmittely on osittain 

päällekkäinen). *Laitos on rakennettu vuoden 2019 aikana, rakenteilla tai lupien puolesta valmis 

rakennettavaksi viimeistään vuonna 2021. 

 
 

Selvitys osoittaa, että kansallinen kierrätyslannoite,- ravinne- sekä kasvualustatoimiala on kehittymässä 

kovaa vauhtia. Alalle on tullut ja tulossa uusia toimijoita, minkä lisäksi valtaosa nykyisistä toimijoista on 

tehnyt tai tekemässä seuraavan kahden vuoden aikana jonkin asteisia investointeja tuotantokapasiteetin 

lisäämiseksi. Yritykset etsivät myös aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita niin raaka-aineen hankintaan, 

että lannoitteiden (sopimus)valmistukseen.   

Toimialan murrosta ja hyvää kasvuvauhtia kirittävät positiiviset kasvunäkymät biokaasun ja ravinnekierron 

saralla, mutta myös muutokset maanviljelyssä, kuten maatilakoon kasvu. Tuotteiden loppukäyttäjät 

maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja.  

Kiristyvät ympäristövelvoitteet ja -tavoitteet ovat lisäksi ohjanneet kysyntää uusiin raaka-ainelähteisiin 

kiertotaloushengen mukaisesti.  

 

Lainsäädäntö on muutoksessa 
 

Kierrätysravinnetoimialaa koskeva lainsäädäntö on muutoksen kourissa, mikä tuli hyvin esille 

haastatteluissa. Haastatteluun osallistuneet yritykset ovat tietoisia lainsäädännön muutoksista ja 

lainsäädäntömuutosten nähtiin vaikuttavan oleellisten niiden toimintaympäristöön. Murroksessa oleva 

lainsäädännön nähtiin luovan sekä haasteita että mahdollisuuksia toimialalle.  

Haastateltavat näkivät haasteena sen, että kierrätyslannoitteiden valmistajia koskee usea eri lainsäädäntö, 

jotka kaikki ovat parhaillaan kehityksen alla. Keskeisin muutos koskee uudistuvaa lannoitelainsäädäntöä. 

Kansallinen lannoitelainsäädäntöä tullaan päivittämään päivitetyn EU-lannoitetuoteasetuksen mukaiseksi, 

missä yhteydessä huomioidaan myös päivityksessä olevan jätelainsäädännön vaatimukset. Huomioon on 

Laajennus nykyiseen 
tuotantolaitokseen 

(lannoitevalmistus tai 
biokaasuntuontanto)

24 %

Biokaasun tuotantoon liittyvä 
uusi laitosinvestointi* 

24 %
Liiketoiminnan 
aloittaminen

14 %

Investointi 
jäteveden 

puhdistukseen
9 %

Muutoksia 
kumppanuusstra

tegioissa
19 %

Lannoitetuotentoon liittyvä 
uusi laitosinvestointi*

10 %
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niin ikään otettava kemikaaliturvallisuuslainsäädäntö ja esimerkiksi tuotantolaitosten BAT-vaatimukset 

(parasta käytössä olevaa teknologiaa).  

 

Kuva: Toimialan keskeisimmät lainsäädäntömuutokset 2019-2021 

 

 

(C) YRITYSTEN LAATUJOHTAMINEN 
 

Laatuasiat ovat tärkeitä, mutta myös kehittämisen varaa on 
 

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia laitoshyväksynnälle ja omavalvontasuunnitelmille. Lainsäädäntö 

nähtiinkin keskeisenä yritysten ”laatutyökaluna”. Lisäksi yli puolella haastatelluista yrityksistä oli käytössään 

laatujärjestelmiä, isommilla yrityksillä erityisesti ISO 9001 -laatujärjestelmä. Monella yrityksillä on 

käytössään myös ympäristö- ja työtuvallisuusjärjestelmiä. 

Yleisin keino tuotteiden laatutason varmistamiseksi on lainsäädännön velvoitteiden noudattaminen. 

Haastatteluiden perusteella tuotteiden laatujärjestelmät eivät ole lainkaan niin yleisiä kuin 

tuotantolaitosten laatujärjestelmät, joita myös pidettiin oleellisena keinona tuotteiden laatutason 

varmistamiseksi. Useat yritykset myös ottavat tuotteistaan myös säännöllisesti lisänäytteitä valmistuksen 

eri vaiheissa. Muita tuotteiden laatujohtamiskäytäntöjä ovat esimerkiksi toimet, joilla varmistetaan, että 

tuotantolaitoksella raaka-aineet pidetään selkeästi erillään toisistaan niin alueellisesti kuin työkoneiden 

osalta. Tuotteiden laatujärjestelmien osalta haastatteluissa mainittiin neljä eri kolmannen osapuolen 

kehittämää tuotelaatujärjestelmää:  

• 1/17 haastelluista mainitsi käyttävänsä Fertilizers Europen tuotevastuullisuuden periaatteita; 

• 1/17 haastelluista mainitsi käyttävänsä Responsible care – Kemianteollisuuden 
tuotevastuullisuusohjelmaa;  

• 1/17 haastelluista mainitsi käyttävänsä kestävän ympäristörakentamisen KESY:n periaatteita;  

• 4/17 haastelluista mainitsi käyttävänsä LARA laaturavinnehankkeessa kehitettävä 
kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä.  
 

LARA-laaturavinnehankkeessa kehitettävä kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä oli ainut, joka 

mainittiin useamman kuin yhden yrityksen toimesta. 

Jätelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö

Ympäristölainsäädäntö (sis. BAT, kemikaaliturvallisuus)
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Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä herättää kiinnostusta valmistajien 

keskuudessa 
 

LARA-laaturavinnehanke on tuttu suurimmalle osalle haastatelluista. Lähes 40 prosenttia haastatteluun 

osallistuneista yrityksistä ei kuitenkaan ollut vielä selvillä, minkälaisesta järjestelmästä on oikein kyse ja 

mitkä ovat mukaan lähtemisestä saatavat hyödyt. Nämä toimijat eivät vielä siis osanneet ottaa kantaa, että 

ovatko kiinnostuneita järjestelmän hyödyntämisestä vai eivätkö.  

Selkeämmin kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän hyödyt näkivät ne yritykset, jotka ovat olleet 

mukana pilotoimassa järjestelmää LARA-laaturavinnehankkeessa vuoden 2019 aikana. Pilotointiin 

osallistuneista neljästä yrityksestä kaikki aikovat hyödyntää järjestelmää myös jatkossa. Lisäksi kaksi muuta 

haastatelluista yrityksistä harkitsee kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän käyttöönottoa 

lähiaikoina. Muutama yritys arvioi järjestelmän olevan liian kallis tai ei nähnyt järjestelmän tuovan 

lisähyötyä suhteessa lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.  

Kuva: Haastateltujen yritysten kiinnostus ottaa käyttöönsä kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä 

(ryhmittely on osittain päällekkäinen). *Hankkeessa pilotoinnissa olleita yrityksiä. 

 

 

 
 

Kehitysehdotuksia Laaturavinne-järjestelmän jatkokehitykseen 

 
Suurin osa haastatelluista näki vapaaehtoisessa kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmässä paljon 

potentiaalia. Hyötyinä nähtiin mahdollisuus viestiä tehokkaammin kierrätyslannoitteista ja niiden 

ominaisuuksista loppukäyttäjille, parantaa kierrätysravinteiden imagoa, kehittää toimialan yhteisiä 

pelisääntöjä ja parantaa myyntiä. Laaturavinne-sertifikaatti voisi lisätä tuotteiden menekkiä erityisesti, 

mikäli asiakkaiden ja yhteistyökumppanien laatuvaatimukset nousevat. Loppukäyttäjän eli viljelijän 

Ei tiedä 
järjestelmästä

21 %

Ottaa järjestelmän käyttöön heti* 
17 %

Ottaa mahdollisesti järjestelmän käyttöön 
lähiaikoina

8 %

Ei osaa ottaa kantaa ennen kuin tietää lopullisen 
hinnan ja saatavat hyödy

37 %

Ei aio ottaa järjestelmää käyttöön
17 %
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huomioisessa on niin ikään parantamista, mihin liittyy lannoitevalmisteiden helppokäyttöisyyden 

varmistaminen, ja esimerkiksi toimivat ja selkeät tuoteselosteet. 

 

”Jos laatujärjestelmällä saataisiin vähennettyä omaa työtä ja asiakas tykkää, niin ilman 

muuta.”, sanoi asiantuntija X. 

 

Kehitettävääkin on. Järjestelmän tulisi tuoda selkeää etua ja lisäystä suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin 

ja nykyisiin käytäntöihin. Vaatimusten tulisi olla lainsäädäntöä kunnianhimoisempi, esimerkiksi ottamalla 

käyttöön tihennetyt näytteenotot. Kunnianhimon nostamisesta huolimatta järjestelmästä ei kuitenkaan 

suositella tehtävän liian raskasta, vaan seurattavien parametrien lukumäärän tulee olla kohtuullinen ja 

järjestelmä tulisi pystyä integroimaan osaksi ISO-laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Osa haastatelluista näki 

LARA-laaturavinnehankkeen sovellusalan suppeana, sillä siinä laatukriteereitä ei löydy kuin muutamalle eri 

tuoteryhmälle. Järjestelmän voitaisiin esimerkiksi jatkokehittää siten, että siinä huomioitaisiin paremmin 

syötemateriaalit, puolivalmisteet ja lopputuotteet. 

 
  

 

 


