
Laatulannoite-
järjestelmän
vuosikertomus 
2021
Laatujärjestelmä säännöt on kerrottu 

Laatukäsikirjassa. Laatulannoite-järjestelmä 
edellyttää, että jokaisen tuotteen kohdalla 

perusparametrit analysoidaan vähintään neljä kertaa 
vuodessa. Perustaparametrejä ovat hygieniaparametrit, 
ravinnepitoisuudet ja raskasmetallit. Orgaaniset haitta-
aineet tulee puolestaan analysoida vähintään kerran 
vuodessa. Analyysit tulee tehdä kerran vuodessa 
ulkopuolisen näytteenottajan ottamasta näytteestä. 

Laatulannoite-järjestelmässä olevat tekevät sisäisen 
auditoinnin vuosittain ja kolmannen osapuolen tekemän 
ulkoisen auditoinnin joka toinen vuosi. Auditoinnin 
yhteydessä laaditaan kehityslista, jonka toimenpanoa 
seurataan myös järjestelmän ylläpitäjän toimesta. 

Mukana olevat yritykset raportoivat säännöllisesti 
analyysitulokset järjestelmän ylläpitäjälle. Mikäli 
raja-arvot ylittyvät tai korjaustoimenpiteitä ei
ole toteutettu, ryhdytään toimenpiteisiin.
Poikkeavat tapaukset käsitellään aina 
Laatukomiteassa ja ohjausryhmässä. 

Lisätietoa:
www.laatulannoite.fi 

Anna Virolainen-Hynnä,
Laatulannoite-laatujärjestelmän ylläpitäjä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
p. 0400-987 805
anna.virolainen-hynna@biokierto.fi 
Yleiset tiedustelut voi toimittaa myös laatulannoite@biokierto.fi 

Laatulannoite-
järjestelmä

on avoin kaikille valmistettaville 
kierrätyslannoitevalmisteille. 
Laatulannoite-sertifikaatti on 

osoitus, että tuote täyttää 
järjestelmän vaatimukset.  

https://laatulannoite.fi/


Tuotteet vuonna 2021
Laatulannoite-sertifikaatti on myönnetty kahdeksan eri lannoitevalmisteelle, joiden valmistajia 

ovat HSY, Lakeuden etappi Oy ja Ecolan Oy. Lisäksi kaksi yritystä on käynnistänyt 

Laatulannoite-sertifiointiprosessin kuluneen vuoden aikana. Laatulannoite-sertifikaatti on 

käytössä vuonna 2021 seuraavilla tuotteilla: 

Ecolan Agra 8-4-2

Metsäpirtin Biojätekomposti

Metsäpirtin Maanparannuskomposti

Metsäpirtin Tuorekomposti

Metsäpirtin Puutarhakomposti

Metsäpirtin Viherjätekomposti

Metsäpirtin Jätevesilietekomposti

Ranu-maanparannusrae

Vuoden 2021 toiminta

Laatulannoite-sertifikaatti
on kansallinen laatujärjestelmä 
kierrätysravinteista tuotetuille 

lannoitevalmisteille. Sertifikaatti osoittaa, 
että tuote on laatujärjestelmän mukainen. 

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.

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/


Tulokset
Vuoden 2021 aikana järjestelmässä mukana olevien tuotteiden osalta toteutettiin yhteensä 
61 haitta-aineanalyysiä, joista 6 analyyseistä tehtiin ulkoisen näytteenottajan ottamista näytteistä. 

Järjestelmän piirissä olevien tuotteiden raskasmetallipitoisuudet ovat huomattavasti alhaisemmalla 
tasolla kuin mitä kansallinen lainsäädäntö asettaa. Raskasmetallipitoisuuksien osalta Laatulannoite-
sertifikaatin omaavat tuotteet ovat pitkälti myös EU-lannoitevalmisteasetuksen orgaanisiille 
lannoitteille asettamien raja-arvojen mukaisia, mikä on myös osoitus niiden korkeasta laadusta. 

Vuonna 2021 orgaanisten haitta-aineiden analyysit tehtiin neljälle valmisteelle. Orgaanisten haitta-
aineiden pitoisuuksille ei ole asetettu raja-arvoja, vaan tarkoituksena on vasta luoda seuranta-
aineistoa. Laatulannoite-järjestelmän piirissä olevien tuotteiden osalta seurataan ainakin seuraavien 
orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia: PCB, PFOS, PFOA, triklosaani, PBDE, DEHP, dioksiinit ja 
furaanit. 

Laatulannoite-laatujärjestelmä
sisältää säännöt ja menettelyt, miten valmistaja 
voi saada käyttöönsä Laatulannoite-sertifikaatin 

sekä miten laatujärjestelmää ylläpidetään ja 
kehitetään. Laatulannoite-laatujärjestelmä on 

kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista 
tuotetuille lannoitevalmisteille. Kaikki 

Laatulannoite-laatujärjestelmää koskevat 
menettelyt ja säännöt on kerrottu aina 

viimeisimmässä Laatukäsikirjassa.

Maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus 
lannoite-valmisteista 
24/11

EU-lannoite-valmiste-
asetus (2019/1009) 

(orgaaniset lannoitteet) 

Laatulannoite-
järjestelmän 
raja-arvot 

Laatulannoite-järjestelmän tulokset

Vuosi 2020

 

Vuosi 2021

 
Keski-
arvo

Max Min Keski-
arvo

Max Min

Arseeni (As) 25 40 25 6,9 18 2 6,7 13 3

Elohopea (Hg) 1 1 0,75 0,3 1 0,1 0,2 0,7 0,1

Kadmium (Cd) 1,5 1,5 1 0,5 1,1 0,2 0,4 1,0 0,2

Kromi (Cr) 300 200 28,8 61 5 23,3 47 2

Kromi 6  - 2 -  Ei analysoida toistaiseksi

Kupari (Cu) 600 300 500 177,0 360 6,5 146,9 350 6

Lyijy (Pb) 100 120 70 12,6 24 1 15,6 88 9

Nikkeli (Ni) 100 50 50 17,2 47 5 14,7 50 4

Sinkki (Zn) 1500 800 1000 362,7 750 84,5 314,4 670 29

PAH (16) 6 6 0,8 1,9 0,2 0,8 1,2 0,1

mg / kg

https://laatulannoite.fi/wp-content/uploads/2021/04/Laatukasikirja_versio-2.1._korjatut-liitenumerot2.pdf


Laatulannoitejärjestelmän Ohjausryhmän ja 
Laatukomitean jäsenet

Sidosryhmät ovat olleet alusta alkaen aktiivisesti mukana Laatulannoite-järjestelmän 
ylläpidossa ja kehitystyössä.

Ohjausryhmän kokoonpano 5/2021-5/2022:

 • Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri
 • Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • Hyttinen Tanja, Biolan Oy
 • Sanna Tikander, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Malila Riikka, Ympäristöministeriö
 • Regårdh Elina, Viherympäristöliitto
 • Savela Pertti, ProAgria Keskusten Liitto
 • Virtanen Mika, MTK
 • Wikström Ulrika, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry
 • Lindell Paula, Suomen Vesilaitosyhdistys

Laatukomitean kokoonpano 5/2021-5/2022:

 • Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri
 • Alhonoja Katja, Gasum Oy
 • Wäänänen Mikko, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • Unnbom Mari, Helsingin yliopisto
 • Ylivainio Kari, Luonnonvarakeskus
 • Torniainen Merja, Ruokavirasto
 • Äystö Lauri, Suomen ympäristökeskus

Ohjausryhmä ja Laatukomitea kokoontuivat kaksi kertaa vuoden 2021 aikana.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
vastaa laatujärjestelmän ylläpidosta osana yhdistyksen 

toimintaa ja palvelutarjontaa. Laatujärjestelmän 
päätökset tehdään ohjausryhmässä ja laatukomitea 
valmistelee esitykset ohjausryhmälle. Sidosryhmille 

toimitetaan pyyntö esittää asiantuntijaa ohjausryhmän 
ja laatukomitean jäseneksi. Ohjausryhmän ja 

Laatukomitean jäsenet vahvistaa Suomen Biokierto 
ja Biokaasu ry:n hallitus ehdokaslistan pohjalta. 

Tavoitteena on, että sidosryhmät ovat laajasti 
edustettuna. 



Toiminta vuonna 2021 
pähkinänkuoressa

Ohjausryhmän kokous 

28.4.2021

Laatukomitean kokous  

27.4.2021

 Laatulannoitejärjestelmän Ohjausryhmä 
ja Laatukomitean jäsenet nimetty

12.5.2021

Laatulannoite-järjestelmä mukana 
Biotalouspäivillä Tampereella 

17.11.2021

Yhteenveto sidosryhmien antamista 
kehitysehdotuksista Laatulannoite-

järjestelmän kehittämiseksi

9.12.2021

Metsäpirtin biojätekompostille ja 
viherjätekompostille luomuhyväksyntä

16.12.2021

Kommenttipyynnöt Laatulannoite-
järjestelmän kehittämiseksi 31.8. 

mennessä

30.6.2021

16.6.2021
Ohjausryhmä ja laatukomitean 

aloituskokous 

Vuonna 2021 Laatulannoite-järjestelmää sekä ylläpidettiin että kehitettiin. Ylläpidon 
osalta toiminta keskittyi tuotteiden vuosittaisten seurantatietojen keräämiseen ja tulo-
sten seurantaan, ja viestinnällisiin sekä hallinnollisiin toimenpiteisiin. 

Kehittämistyötä tehtiin John Nurmisen Säätiön koordinoimassa Sustainable Biogas 
-hankkeessa, joka on Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittama yhteistyöhanke. 
Osana hanketta laaditaan kehittämisehdotus Laatulannoite-järjestelmän kehittämisek-
si ja konsultoidaan latvialaisia kollegoita vastaavantyyppisen laatujärjestelmän kehit-
tämistyössä. Vuonna 2021 laadittiin alustavat kehitysehdotukset Laatulannoite-järjest-
elmän kehittämiseksi ja kerättiin sidosryhmäpalautetta. 

Laatulannoite-järjestelmän halutaan vastaavan entistä paremmin valmistajien ja 
sidosryhmien tarpeisiin. Kehittämistarvetta luo niin ikään jäte-, tuote- ja kemikaa-
lilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset. Kansallinen lannoitelaki tulee lähivuosi-
na edellyttämään laatujärjestelmän käyttöönottoa kaikilta lannoitevalmistajilta. On 
tärkeää, että jatkossa Laatulannoite-järjestelmä antaa selkeää lisäarvoa suhteessa 
lainsäädännön asettamiin laatuvaatimuksiin.

https://laatulannoite.fi/laatulannoitejarjestelman-ohjausryhma-ja-laatukomitean-jasenet-nimetty/
https://laatulannoite.fi/laatulannoitejarjestelman-ohjausryhma-ja-laatukomitean-jasenet-nimetty/
https://laatulannoite.fi/laatulannoite-jarjestelma-biotalouspaivilla-tampereella/
https://laatulannoite.fi/laatulannoite-jarjestelma-biotalouspaivilla-tampereella/
https://laatulannoite.fi/yhteenveto-sidosryhmien-antamista-kehitysehdotuksista-laatulannoite-jarjestelman-kehittamiseksi/
https://laatulannoite.fi/yhteenveto-sidosryhmien-antamista-kehitysehdotuksista-laatulannoite-jarjestelman-kehittamiseksi/
https://laatulannoite.fi/yhteenveto-sidosryhmien-antamista-kehitysehdotuksista-laatulannoite-jarjestelman-kehittamiseksi/
https://laatulannoite.fi/metsapirtin-biojatekompostille-ja-viherjatekompostille-luomuhyvaksynta/
https://laatulannoite.fi/metsapirtin-biojatekompostille-ja-viherjatekompostille-luomuhyvaksynta/
https://laatulannoite.fi/kommentit-laatulannoite-jarjestelman-kehittamiseksi-31-8-mennessa/
https://laatulannoite.fi/kommentit-laatulannoite-jarjestelman-kehittamiseksi-31-8-mennessa/
https://laatulannoite.fi/kommentit-laatulannoite-jarjestelman-kehittamiseksi-31-8-mennessa/



