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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 20/09 
  
 Päivämäärä Dnro 

 

 29.7.2009 1855/14/2009 

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 
 

 5.8.2009 – toistaiseksi 

  Muuttaa 
MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja 
sen valvonnasta 2 §,5 §, 7 §, 8 § liitettä III, 9 §.   

  

 Valtuutussäännökset 
 

 Lannoitevalmistelain (539/2006) 11 § 1 momentti, 12 § 1 momentti, 
13 § 3 momentti, 14 § 5 momentti, 15 § 2 momentti, 19 § 1 mo-
mentti, 20 § 2 momentti, 21 § 1 momentti, 22 § ja 24 § 2 momentti  
 

 Vastaavat EY-säädökset 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003 
lannoitteista 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 
muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden terveyssäännöistä  

  
 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- 

ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta 
  

 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti  
 
muutetaan 13 päivänä helmikuuta 2007 annetun metsätalousministeriön asetuksen 
(13/07) 2 §:n 2 momentin kohtia 1), 3) ja 4), 5 §:n 2 momentin kohtia 2), 3) ja 4), 7 §:n 2 
momenttia, 8 §:n liitettä III ja 9 §:n 2 momenttia, sekä 
 
lisätään 2 §:n 2 momenttiin kohta 5), 5 §:ään 3 momentti ja 9 §:ään 3 momentti seuraavas-
ti: 

 
 

2 § 
 

Ilmoitusvelvollisuus  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ilmoitusvelvollisuus ei koske toiminnanharjoittajaa, joka 

1) luovuttaa tai vastaanottaa sopimukseen pohjautuen käsittelemätöntä tai käsiteltyä 
lantaa maatilalta toiselle;  
2) luovuttaa käsittelemätöntä lantaa tai asumisesta tai muusta maatilalla tapahtuvasta 
toiminnasta syntyviä saostuskaivo- ja jätevesilietteitä tai muuta orgaanista jätettä toi-
minnan-harjoittajalle, jolla on näitä koskeva ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoi-
tettu ympäristölupa;  
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3) käsittelee maatilalla tai yhteislantalassa omaan käyttöön maatilalla tai yhteislantalan 
maatiloilla syntyvää lantaa, raakamaitoa, tilalla syntyviä munankuoria ja kasviperäistä 
orgaanista jätettä; tai muita maatilan toiminnassa muodostuvia jätteitä pois lukien muut 
luokan 2 ja 3 eläinperäiset sivutuotteet kuin edellä mainitut;  
4) käsittelee kalkkistabiloimalla, termofiilisesti mädättämällä, kompostoimalla tai termi-
sesti kuivaamalla maatilan tai maatilojen yhteiseen käyttöön saostuskaivo- ja jätevesi-
lietteitä sekä kuivakäymäläjätteitä, jotka ovat peräisin samojen maatilojen asumisesta 
ja tilalla tapahtuvasta muusta toiminnasta, joka ei tarvitse ympäristönsuojelulaissa tar-
koitettua ympäristölupaa, tai käsittely on paikallisesti pienimuotoista;  
5) luovuttaa tilan tai yhteislantalan lantaa suoraan tilalta irtotavarana ns. suoramyynti-
nä, silloin kun lanta ei sisällä minkään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä eikä tilalla 
tai yhteislantalan tiloilla ole todettu hukkakauraa.  
 

 
5 § 

 
Hyväksytty laitos 

 
Hakemus hyväksytyksi laitokseksi tulee tehdä kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolle 
viraston vahvistamalla lomakkeella ja siihen on liitettävä lannoitevalmistelain14 §:n 1 mo-
mentissa vaaditut tiedot.  
 
Lannoitevalmistelain 14 §:n mukaisen laitoshyväksynnän hakemusmenettely koskee lai-
toksia, jotka valmistavat lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen (12/07) liitteessä I mainittuja seuraavia orgaanisia lannoitevalmisteita markkinoille 
saatettaviksi: 

1) orgaaniset lannoitteet liitteen kohdassa IB2; 
2) orgaaniset eläinperäiset lannoitteet, jotka valmistetaan sivutuoteasetuksen mukai-
sesti hyväksytyistä laitoksista toimitetuista raaka-aineista mekaanisesti seostamalla tai 
rakeistamalla liitteen kohdassa IB1;  
3) orgaaniset maanparannusaineet liitteen kohdassa ID2 ja ID5, lukuun ottamatta jäte-
veden puhdistamotoiminnan sivutuotteita sekä  
4) kasvualustat, joiden raaka-aineet kasvualustan valmistaja valmistaa lannasta, or-
gaanisista jätteistä tai teollisuuden sivutuotteista liitteen IF kasvualustat tyyppinimiryh-
mässä. 

Laitoshyväksyntä koskee omaan käyttöön valmistamista, kun käsitellään muita eläinperäi-
siä sivutuotteita kuin maatilojen lantaa, maatilan raakamaitoa tai tilalla syntyviä munan-
kuoria ja kun toimintaa koskee ilmoitusvelvollisuus lannoitevalmistelain 11 §:n mukaisesti. 
 
Elintarviketurvallisuusviraston tulee lähettää päivitetty luettelo hyväksytyistä laitoksista tie-
doksi maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle vuosittain tammikuun 
loppuun mennessä.  
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7 § 

 
Hyväksytty laboratorio  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muu hyväksytty laboratorio on 1 momentissa mainittujen säädösten mukaisia viranomais-
näytteitä tutkimaan hyväksytty laboratorio. Viranomaisvalvonnan näytteet on tutkittava hy-
väksytyssä laboratoriossa, mutta toiminnanharjoittaja voi omavalvontanäytteiden tutkimi-
sessa käyttää sivutuoteasetuksen omavalvontaan liittyviä analyysejä lukuun ottamatta 
myös muita kuin hyväksyttyjä laboratorioita. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8 § 
 

Hyväksytyt maahantuontipaikat 
 

 
9 § 

 
Ennakkoilmoitus 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lannoitevalmistelähetyksen ennakkoilmoituksen mukana on Elintarviketurvallisuusvirastol-
le toimitettava myös jäljennökset lähetyksen: 

1) kauppalaskusta tai muusta vastaavasta asiakirjasta; 
2) virallisesta todistuksesta, josta käy ilmi lannoitevalmisteen kadmiumpitoisuus sekä 
tarvittaessa eläimistä saatavien sivutuotteiden terveystodistuksesta tai todistuksesta 
käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa; 
3) muista mahdollisesti lannoitevalmistelähetyksen tuonnissa vaadittavista asiakirjois-
ta. 

Ennakkoilmoituksesta tulee ilmetä myös tuotavan tuotteen käyttötarkoitus (lannoitevalmis-
te/raaka-aine). Epäorgaanisten lannoitteiden osalta vaaditaan todistus lannoitevalmisteen 
kadmiumpitoisuudesta ainoastaan fosforilannoitteilta.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13 § 

 
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä elokuuta 2009. 
 
 
Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2009 
 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
Maatalousneuvos    Kirsi Heinonen 
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      LIITE III 
 
MAAHANTUONTIPAIKAT 
 
Tämän asetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maahantuontipaikkoja ovat seuraavat tullitoimi-
paikat: 
 
Eckerö, Hamina, Hanko, Helsinki, Imatra, Karigasniemi, Kokkola, Kotka, Lappeenranta, Loviisa, 
Maarianhamina, Naantali, Niirala, Nuijamaa, Pori, Raahe,Raja-Jooseppi, Rauma, Tampere, Tornio, 
Turku, Vaalimaa, Vaasa, Vainikkala, Vantaa ja Vartius. 
 
Kuitenkin sellaiset erät, joille tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus Suomessa, on tuotava 
Suomeen seuraavien rajanylityspaikkojen kautta:  
 
Helsinki (satama), Helsinki-Vantaa (lentoasema), Hamina ja Vaalimaa. 
 
 
 


