
Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi

w
w

w
.l
a
a
tu

la
n

n
o

it
e
.f

i 
 

https://www.laatulannoite.fi/


Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi

• Laatulannoite-laatujärjestelmä on palvelu ja työkalu kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Laatulannoite-

laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti. Laatujärjestelmän vaatimukset ovat lannoitelainsäädäntöä 

kattavampia.

• Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote täyttää tiukat laatujärjestelmässä asetetut vaatimukset. Sertifikaatin omaavat yritykset voivat 

hyödyntää Laatulannoite-tuotemerkkiä niiden tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa, jotka ovat laatujärjestelmän piirissä. 

Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

• Laatulannoite-järjestelmän hallinnollinen rakenne on määritelty järjestelmän säännöissä (laatukäsikirja). 

• Organisaatio:

• Ohjausryhmä: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Biolan Oy, Maa- ja 

metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Viherympäristöliitto, ProAgria Keskusten Liitto sekä Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK. 

• Laatukomitea: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Ruokavirasto. Suomen 

Vesilaitosyhditys, Gasum Oy, Suomen Ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä Helsingin yliopisto. 

• Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää kehitettyä kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää osana yhdistyksen toimintaa ja 

palvelutarjontaa. 

www.laatulannoite.fi 



Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi

www.laatulannoite.fi 

• Ecolan Agra 8-4-2 (Luomuun soveltuva)
• Metsäpirtin Biojätekomposti
• Metsäpirtin Maanparannuskomposti
• Metsäpirtin Tuorekomposti
• Metsäpirtin Puutarhakomposti
• Metsäpirtin Viherjätekomposti
• Metsäpirtin Jätevesilietekomposti
• Ranu-maanparannusrae

https://www.ecolan.fi/fi/agran-tuotteet/ecolan-agra-8-4-2/
https://metsapirtinmulta.fi/yritysasiakkaille/
https://metsapirtinmulta.fi/yritysasiakkaille/
https://metsapirtinmulta.fi/yritysasiakkaille/
https://metsapirtinmulta.fi/
https://metsapirtinmulta.fi/
https://metsapirtinmulta.fi/
https://www.etappi.com/palvelut/tilattavat-palvelut-ja-tuotteet/ranu-maanparannusrae/
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1. Toiminnanharjoittajan omavalvontasuunnitelmassa vaadittavat tiedot (mm. organisaatio, tuotantolaitos, 
dokumentointi)

2. Käytettävien analyysimenetelmien tulee olla hyväksyttyjä, tarkoituksenmukaisia sekä luotettavia. 
Analyysit tulee suoritta akkreditoiduissa ja Ruokaviraston hyväksymässä laboratorioissa.

3. Lainsäädännön noudattaminen ja seuranta

4. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

5. Näytteenottovaatimukset (yleiset ohjeet, ulkopuolinen näytteenottoja)

6. Raaka-aineiden ja tuotteiden laatuvaatimukset

7. Raaka-aineen jäljitettävyyden varmistaminen (omavalvontasuunnitelmassa olevien vaatimusten 
lisäksi):

• Kaikki: Laitoksilla on suunnitelma tai järjestelmä, jolla varmistetaan, että raaka-aineeksi soveltumaton 
(laadultaan tai koostumukseltaan) raaka-aine ei päädy lopputuotteeseen

• Kaikki: Laitoksilla tulee olla suunnitelma tai järjestelmä uusien raaka-aineiden soveltuvuuden arviointiin

• Lietteen käsittelijöillä tulee olla kirjallisesti listattuna tiedot puhdistamoista ja niille 
viemäröitävienteollisuusjätevesien tilanteesta, erityisesti haitallisten metallien esiintymisestä (kts. Liite 
6.6)

• Lietteen tuottajilla (jätevedenpuhdistamoilla) on teollisuusjätevesisopimukset, mikäli puhdistamolle tulee 
merkittävää teollisuuskuormitusta tai jos teollisuuskuormalla on potentiaalinen vaikutus lietteenlaatuun

• Lietteiden vastaanottosopimuksessa tulee olla maininta siitä, että lietteen tuottajat 
(jätevedenpuhdistamo) toimittaa kierrätyslannoitevalmisteen tuottajalle tiedot jätevesilietteen 
raskasmetallipitoisuuksista

Laatulannoite-järjestelmän ABC
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Laatuparametri * Ulkopuolinen näytteenottaja; L=lakisääteinen Analyysit 

krt vuosi

Hygieenisyys

- E. coli < 1 000 pmy/g                                        L 4

- Salmonella Ei havaittavissa 25 g näytteess;            L 4

Ravinteet

- kok. N – x mg/kg ka                                          L 4

- NH4-N – x mg/kg ka                                          L 4

- NO3-N – x mg/kg ka                                          L 4

- kok. P – x mg/kg ka                                          L 4

- liuk. P – x mg/kg ka                                          L 4

- K – x mg/kg ka                                          L 4

Orgaaninen aines Kompostit > 25 % kuiva-aineesta 4

Roskaisuus L 4

pH 4

Kosteus 4

Tilavuuspaino 4

Johtokyky 4

Kompostin kypsyys < 6 = tuorekomposti; < 3 = kypsä komposti; > 1 = kypsä komposti) – mg CO2-C/gVS/vr 4

Mädätteen kosteus 4

Haitalliset metallit 4 

- arseeni (As) < 25 mg/kg k                                         L 4

- elohopea (Hg) < 0,75  mg/kg k                                     L 4

- kadmium (Cd) < 1 mg/kg k                                           L 4

- kromi (Cr) < 200 mg/kg k                                       L 4

- kupari (Cu) < 500 mg/kg k                                       L 4

- lyijy (Pb) < 70 mg/kg k                                         L 4

- nikkeli (Ni) < 50 mg/kg k                                         L 4

- sinkki (Zn) < 1000 mg/kg k                                     L 4
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Laatuparametri * Ulkopuolinen näytteenottaja; L=lakisääteinen Analyysi

t krt 

vuosi

Lisäparametrit 1

- PAH (16) 6 mg/kg ka *                                              L 1

- PCB x mg/kg ka * 1

- perfluoratut yhdisteet (PFOS ja PFOA) x mg/kg ka * 1

- lääkeaineet, esim. triklosaani, diklofenaakki, fluorokinoloni x mg/kg ka * 1

- palonestoaineet (PBDE) x mg/kg ka * 1

- DEHP  x mg/kg ka * 1

- Dioksiinit  x mg/kg ka * 1

- Furaanit x mg/kg ka * 1

Epäpuhtaudet 1

- rikkakasvinsiemenet: lannoitteissa ja  kalkitusaineissa ei todennettavissa                                     L 4

- rikkakasvinsiemenet: pakatuissa maanparannusaineissa ja 

kasvualustoissa 

2 itänyttä / litra                                            L 4

- rikkakasvinsiemenet: pakkaamatta myytävissä 

maanparannusaineissa  ja kasvualustoissa 

5 itänyttä litrassa tai tuote-selosteessa maininta ”tuote sisältää 

tuulilevitteisiä rikka-kasvinsiemeniä           L

4

- roskat, joista sekä kokonaismäärä * että eritellysti lasi, metalli, 

muovit, luut, ja kivet > 5 mm 

0,2% pakatuissa tuotteissa; 0,5% pakkaamatta myytävissä (L); 

kivet max 5 % muissa kuin kasvualustatuotteissa

4

- hukkakaura Ei todettavissa                                            L 4

- kasvin osat (todettu epäpuhtausanalyysin yhteydessä) Tuotteessa ei saa olla eläviä juuria, juurakoita tai muita 

kasvulliseen lisääntymiseen liittyviä osia)   L

4



2020-2022



2020-2022
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2020-2022

Aikataulu 
• 30.6. Luonnos laatukäsikirjan päivityksestä

• yhteenveto laatukäsikirjan päivitystarpeista ja 
ehdotus laatuvaatimusten päivittämisestä

• Laatulannoite-järjestelmän 
muutosehdotukset Suomeksi

• Raporttiluonnos englanniksi (sis. myös 
oheisen suomenkielisen muutosehdotuksen)

• 7-9/2021 Luonnoksen julkinen konsultaatio

• Sidosryhmien kuulemistilaisuus ja työpaja 25.8. 

• Kirjalliset kommenttipyynnöt

• 9/2021-4/2022 Raportin viimeistely

• Taustatietoa hankkeesta, 
Laatulannoitejärjestelmästä ja 
kierrätysravinnemarkkinoiden kehitysnäkymistä

• Yhteenveto lainsäädäntömuutoksista

• Yksityiskohtaisempi vertailu QAS, EU-
lannoitevalmisteasetus sekä arvio kansallisista 
muutoksista (sis. Laatujärjestelmävaatimukset, 
haitta-aineet ja muut vaatimukset)

• Ehdotus QAS muuttamiseksi

• Kansallinen lannoitelainsäädäntöuudistus

• 5/2021 Kuulemistilaisuus

• 5-6/2021 Lausunnot  

• 9/2021 Valtioneuvoston käsittely

• syksy 2021/kevät 2022 Eduskuntakäsittely 

• 16.7.2022 Lain voimaantulo 

• Asetusten työstäminen 2021-2022 (2023)

https://biokierto.fi/wp-content/uploads/2021/06/Annex-3_Muutosehdotukset.docx
https://biokierto.fi/wp-content/uploads/2021/06/WP-4_Task-4.1_Deliverable-4.10.1.docx
https://www.laatulannoite.fi/


Taulukko on peräisin Uusiouutiset –lehden Laatulannoite,Nimensä veroinen – artikkelista.

Tutustu tuoreeseen Uusiouutiset -lehteen digilinkin kautta. Linkki on voimassa 8.12.2021saakka:

https://www.uusiouutiset.fi/digilehti/uu0621?share=7cc1b537d77233ca&ts=1639000800

https://www.uusiouutiset.fi/digilehti/uu0621?share=7cc1b537d77233ca&ts=1639000800
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Laatujärjestelmän rakenne Muutosehdotus Perustelut muutokselle

Mukana olevat 

lannoitevalmisteet

• Päivitetään nimikkeistö päivitetyn kansallisen 

lannoiteasetuksen mukaisiksi.

• Laatujärjestelmässä olevien lannoitevalmisteiden nimet 

pohjautuvat kansalliseen lannoiteasetukseen. Kansallisen 

lannoitelainsäädännön päivityksen yhteydessä nykyiset 

tyyppinimet tullaan korvaamaan EU:n 

lannoitevalmisteasetuksessa olevilla nimikkeillä.

Kompostin kypsyys • Päivitetään vaatimusta uuden päivitetyn kansallisen 

lannoiteasetuksen mukaiseksi.

• Kansallisen lainsäädännön vaatimukset eroavat EU:n 

lannoitevalmisteasetuksen vaatimuksista. Jos kansallista 

lainsäädäntöä muutetaan tarkistuksen yhteydessä, niin 

saattaa olla tarpeen muuttaa myös Laatulannoite-

järjestelmän vaatimuksia. 

Mädätteen kosteus • Päivitetään vaatimusta uuden päivitetyn kansallisen 

lannoiteasetuksen mukaiseksi.

• Kansallisen lainsäädännön vaatimukset eroavat EU:n 

lannoitevalmisteasetuksen vaatimuksista. Jos kansallista 

lainsäädäntöä muutetaan tarkistuksen yhteydessä, niin 

saattaa olla tarpeen muuttaa myös Laatulannoite-

järjestelmän vaatimuksia.

Haitalliset metallit: arseeni 

(As); elohopea (Hg); 

kadmium (Cd); kromi (Cr); 

kupari (Cu); lyijy (Pb); 

nikkeli (Ni); sinkki (Zn)

• Selvitetään vielä, mikä on analyysien hintataso (3/2022 

mennessä)

***

• Lisätään kromi (6) lisättäväksi haitallisten metallien 

seurantaparametrien joukkoon, jos laboratoriotutkimuksia 

on saatavilla kohtuulliseen hintaan; tai otetaan käyttöön 

riskipohjaiset seurantavaatimukset; esimerkiksi alueilla, 

joilla on nahkateollisuutta tai kuonan / kalkin talteenottoa, 

voitaisiin liittää seurantavaatimus osaksi teollisuuden 

jätevesisopimusta.

• Laatulannoite-tuotteiden vuosien 2019 ja 2020 

keskimääräisten analyysitulosten perusteella raja-arvoja ei 

tarvitse muuttaa.

• Laatulannoite-QAS:n tietojen mukaan Suomessa ei ole 

saatavilla kohtuulliseen hintaan laboratorioanalyysejä kromi 

(6) pitoisuuksien mittaamiseksi. 



Orgaaniset haitta-aineet / 

lisäparametrit: PAH (16), 

PCB, PFOS ja PFOA, 

lääkeaineet, PBDE, 

DEHP, dioksiinit, furaanit

• Selvitetään vielä, voiko analyysejä tehdä 

erikseen (3/2022 mennessä)

***

• Lisätään vaatimusten joukkoon PAH16 seuranta 

pakollisena kaikille.

• Muutetaan muiden orgaanisten haitta-aineiden 

vaatimukset riskipohjaiseksi (isommat volyymit, ja 

todennäköisyydet)

• Suomen lannoiteasetuksessa ei ole 

asetettu raja-arvoja orgaanisille haitta-

aineille, mutta EU-lannoitevalmisteasetus 

asettaa raja-arvot syöttöaineiden ja 

lopputuotteiden PAH (16):n pitoisuuksille. 

Laatulannoite-järjestelmän kokemusten 

perusteella orgaanisten epäpuhtauksien 

analysointikustannukset ovat suhteellisen 

korkeat. Lisäksi seurantatiheys on harva 

(kerran vuodessa tuotetta kohden), mikä ei 

salli pitoisuuksien seurantaa ja vertailuja. 

Sidosryhmät pitävät seurantaa kuitenkin 

arvokkaana. Seurannan voidaan myös 

nähdä parantavan Laatulannoite-

järjestelmän uskottavuutta.

Muut epäpuhtaudet:  

muovi, luut, metalli, lasi, 

kivet, kasvien osat yms. 

• Päivitetään vaatimusta uuden päivitetyn 

kansallisen lannoiteasetuksen mukaiseksi.

• Lisätään vaatimuksiin epäpuhtauden kokoluokka 

(Ns. pinta-alakohtainen tarkastelu). 

• Kansallisen lainsäädännön vaatimukset 

eroavat EU:n lannoitevalmisteasetuksen 

vaatimuksista. Jos kansallista 

lainsäädäntöä muutetaan tarkistuksen 

yhteydessä, niin saattaa olla tarpeen 

muuttaa myös Laatulannoite-järjestelmän 

vaatimuksia.
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Mikromuovi • Lisätään vaatimuksiin toimintaohje mikromuoviriskin 

vähentämiseksi biojätepohjaisissa lannoitevalmisteissa. 

Toimintaohjeessa esim. muovisen epäpuhtauden pinta-alan 

arviointi, seuranta ulkoisen auditoinnin yhteydessä sekä selostus 

mikromuoviriskin vähentämisen toimista mm. lajitteluohjeistus, 

esikäsittely, jälkikäsittely ja silmämääräinen laadunseuranta. Tulee 

myös selvittää biohajoavan muovin osuus muoviepäpuhtauksista. 

Toimintaohjeen tulee olla joustava, jotta se sopii joustavasti eri 

laitoksille. 

• Jatketaan tutkimushankkeiden seurantaa (EU-maat, ECN; myös 

biohajoava muovi).

• Harkitaan näytteiden ottaminen ja analyysien tekeminen 

kampanjapohjaisesti.

• Mikromuovien arvioimiseksi syöttömateriaaleissa ja 

tuotteissa ei ole yleisesti käytössä olevaa 

analyysimenetelmiä. Lainsäädäntö on myös vasta 

kehitteillä mikromuovin osalta. 

• Orgaanisten jätteiden kierrätyksestä vastaavat tahot 

haluavat ottaa käyttöönsä työkaluja mikromuovin 

riskin vähentämiseksi. Myös biohajoavan muovin 

kierrätettävyys huolestuttaa/mietityttää sidosryhmiä. 

• Toimintaohjeet ovat kustannustehokas työkalu.

Tuotteen 

hiilijalanjälki

• Lisätään vaatimuksiin vapaaehtoisena tietona 

lannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskeminen yksinkertaistetun 

laskentatyökalun avulla.

• Vaatimusta hiilijalanjäljen arvioimiseksi harkittiin jo 

Laatulannoite-järjestelmän kehitysvaiheessa. 

• Viime aikoina on keskusteltu paljon maatalouden 

päästöjen vähentämisestä. 

• Hypoteesi on, että tämä olisi vahvuus 

kierrätyslannoitteille.

Yhteys

muihin

prosesseihin

• Linkitetään Laatulannoitejärjestelmä osaksi muita prosesseja, 

esimerkiksi puhtaita julkiset hankinnat (mikromuovit, hiilijalanjälki), 

luomulannoitekelpoisuus automaattisesti (biojätepohjaiset), 

kansalliset EoW-kriteerien (jätevesilietepohjaisten lannoitteiden 

maatalouskäyttö). 

• Laatulannoite-järjestelmän parempi linkittäminen 

muihin prosesseihin voi luoda lisäarvoa mukana 

oleville tahoille ja se mahdollisesti lisäisi 

yleisestäkiinnostusta Laatulannoite-järjestelmää 

kohtaan tuottajien ja käyttäjien keskuudessa.
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Lisätiedot:

Anna Virolainen-Hynnä

Toiminnanjohtaja | Executive Director

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry | 

Finnish Biocycle and Biogas 

Association

Eteläranta 10, 00131 Helsinki, 

Finland

+358 400 987 805 |

anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

www.laatulannoite.fi

www.biokierto.fi

mailto:anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
http://www.laatulannoite.fi/
http://www.biokierto.fi/

