MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

ASETUS nro

11/12

Päivämäärä

Dnro

03.05.2012

1033/14/2012

Voimaantulo- ja voimassaoloaika
10.05.2012 – toistaiseksi
Kumoaa
Lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen
valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(13/07) muutoksineen
Valtuutussäännökset
Lannoitevalmistelain (539/2006) 11 § 1 momentti, 12 § 1 momentti,
13 § 3 momentti, 14§ 5 momentti, 15 § 2 momentti, 19 § 1
momentti, 20 § 2 momentti,21 §1 momentti,
22 §, 24 § 2 momentti
Vastaavat EY-säädökset
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003
lannoitteista (32003R2003); EUVL N:o L 304, 21.11.2003, s.1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009
(32009R1069);EUVL N:o L 300, 14.11.2009, s.1
Neuvoston direktiivi 86/278/ETY (31986L0271) EUVL N:o L181,
04.07.1986 s.6.

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

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään lannoitevalmistelain
(539/2006) 11 §:n 1 momentin, 12 §:n 1 momentin, 13 §:n 3 momentin, 14 §:n 5
momentin, 15 §:n 2 momentin, 19 §:n 1 momentin, 20 §:n 2 momentin, 21 §:n 1 momentin,
22 §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla:

Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta
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1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta ja eräiden
toiminnanharjoittajien
eläinperäisiin
sivutuotteisiin
liittyvästä
rekisteröinnistä,
tiedostonpitämisvelvollisuudesta, omavalvontavelvollisuudesta, ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, laboratoriohyväksynnästä, lannoitevalmisteiden sisämarkkinakaupasta ja
maahantuonnista koskien lannoitevalmisteita. Lisäksi tässä asetuksessa säädetään
orgaanisia lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmistavan, teknisesti käsittelevän
tai varastoivan laitoksen hyväksynnästä sekä lannoitevalmisteita koskevan valvonnan
järjestämisestä.

Ilmoitusvelvollisuus
Lannoitevalmisteita ja soveltuvin osin niiden raaka-aineita valmistavan, teknisesti
käsittelevän, markkinoille saattavan, maahantuovan ja varastoivan toiminnanharjoittajan
on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirastolle kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja
toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista viimeistään kuukautta ennen toiminnan
aloittamista tai muutosta. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan lopettamisesta viimeistään
kuukauden sisällä tapahtuneesta. Ilmoituksessa on annettava liitteessä I olevat tiedot.
Ilmoitus on tehtävä Elintarviketurvallisuusviraston virallisella lomakkeella. Jos toiminta on
kausiluonteista,
on
toiminnanharjoittajan
myös
ilmoitettava
toimintakautensa.
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toiminnanharjoittajaa, joka kuljettaa tai varastoi muiden
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen
tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1069/2009 (jäljempänä sivutuoteasetus) 23 artiklan mukaisesti eläimistä saatavia
sivutuotteita ja niistä valmistettuja lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita.
Ilmoitusvelvollisuus on lisäksi niillä maatiloilla, jotka käyttävät lannoitevalmisteista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (24/11) 11 § 6 momentissa mainittuja
eläinperäisiä lannoitevalmisteita ja joissa tuotantoeläimillä on pääsy maahan, johon niitä
on levitetty tai jolta korjataan tuotantoeläinten rehuksi tarkoitettua laidunkasvillisuutta.

Edellä 1 momentin mukainen 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 sakokaivo- ja jätevesilietteitä tai muuta orgaanista jätettä
toiminnanharjoittajalle, jolla on näitä koskeva ympäristönsuojelulaissa (86/2000)
tarkoitettu ympäristölupa;
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, kompostoimalla, termofiilisesti mädättämällä tai
mesofiilisesti mädättämällä. maatilalla omaan käyttöön sakokaivo- ja jätevesilietteitä
sekä kuivakäymäläjätteitä, jotka ovat peräisin tilalla asumisesta ja tilalla tapahtuvasta

muusta toiminnasta, kun toiminta ei tarvitse ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua
ympäristölupaa Mesofiilisesti mädätetty liete on ennen tai jälkeen mädätyksen
hygienisoitava, kompostoitava, termisesti kuivattava tai käsiteltävä muulla vastaavalla
tavalla;
5) luovuttaa tilan tai yhteislantalan lantaa suoraan tilalta irtotavarana ns.
suoramyyntinä, silloin kun lanta ei sisällä minkään vakavan tartuntataudin
leviämisriskiä eikä tilalla tai yhteislantalan tiloilla ole todettu hukkakauraa tai
6) on rekisteröity tai hyväksytty harjoittamaan kuljetusta rehulain (86/2008) nojalla
taikka hyväksytty sivutuoteasetuksen 24 artiklan tai elintarvikelain (23/2006) mukaan ja
joka kuljettaa sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita sivutoimenaan hyväksytyn
laitoksen lukuun taikka toiminnanharjoittajaa, joka on rekisteröity ja hyväksytty
kuljettamaan sivutuotteita jätelain (646/2011) nojalla.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi tarvittaessa pyytää kopion toiminnanharjoittajan
jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan.
3§
Tiedoston pitäminen
Lannoitevalmistelain 12 §:n mukainen toiminnanharjoittajan laatima tiedosto voidaan tehdä
automaattisen
tietojenkäsittelyjärjestelmän
avulla
tai
muulla
vastaavalla
tarkoituksenmukaisella tavalla. Lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden tulee
tiedoston perusteella olla tuote- ja eräkohtaisesti jäljitettävissä. Tiedoston tulee olla ajan
tasalla.
Jos lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen maahantuonti, markkinoille saattaminen,
valmistus, tekninen käsittely, varastointi tai luovutus on kielletty, toiminnanharjoittajan on
merkittävä tiedostoon eräkohtaiset tiedot kiellosta tai toimenpidemääräyksestä sekä
lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen säilytyspaikasta tai hävitystavasta sekä -paikasta
ja -päivämäärästä.
Tiedoston pitämiseen on velvollinen myös toiminnanharjoittaja, joka luovuttaa
käsittelemätöntä
lantaa
tekniseen
käsittelylaitokseen
tai
biokaasuja
kompostointilaitokseen. Tässä tapauksessa maatilan kirjanpito riittää tiedostoksi.
Velvollisuus tiedoston pitämiseen on lisäksi toiminnanharjoittajalla, joka käsittelee muita
eläinperäisiä sivutuotteita kuin lantaa lannoitevalmisteiksi omaan käyttöön.
Jos toiminnanharjoittaja toimittaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (24/11) 11 a §
1 momentin kohtien 1-3 mukaista käsiteltyä jätevesilietettä käytettäväksi maataloudessa,
toiminnanharjoittajan pitämässä tiedostossa on lisäksi oltava seuraavat tiedot:
1. jätevesilietteen käsittelyprosessi taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien
vähentämiseksi
2. käsitellyn lietteen käytöstä tehdyt sopimukset
3. käsitellyn lietteen vastaanottajat sekä paikat, joissa lietettä käytetään
4. edellä mainitun asetuksen liitteen V mukaisesti määritetyt viljelymaan laatua
kuvaavat ominaisuudet.

4§
Toiminnanharjoittajan omavalvonta
Toiminnanharjoittajan on omavalvonnassaan huolehdittava lannoitevalmisteiden laatuun
vaikuttavien
tekijöiden
tunnistamisesta,
tarkoituksenmukaisten
menettelyjen
suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta mikrobiologisen tai muun vaaran
vähentämiseksi toiminnassaan.
Omavalvontasuunnitelmasta on käytävä ilmi toiminnan luonne huomioon ottaen liitteessä II
vaadittavat tiedot. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä, kun toiminnassa tapahtuu
olennaisia
muutoksia
ja
päivitetty
omavalvontasuunnitelma
on
toimitettava
Elintarviketurvallisuusvirastolle 2 §:ssä tarkoitetun toiminnan muutosilmoituksen liitteenä.
Toiminnanharjoittajan on toteutettava omavalvontasuunnitelmaansa käytännössä ja
pidettävä omavalvonnan toteutumisesta kirjaa. Omavalvonnan dokumentoinnin on
sisällettävä lannoitevalmisteiden tai niiden raaka-aineiden laadun ja turvallisuuden
varmistamiseksi kriittisiin valmistus- ja käsittelyvaiheisiin liittyvät analyysitulokset ja
viralliset todistukset sekä asiakirjat poikkeamatilanteista ja niiden korjaamiseksi tehdyistä
toimenpiteistä. Omavalvonnan dokumentointiin liittyvät asiakirjat on säilytettävä
jäljitettävyyden vuoksi viiden vuoden ajan. Asiakirjojen on tarvittaessa oltava helposti
saatavilla valvontaviranomaisen tarkastaessa toiminnanharjoittajan toimintaa tai pyytäessä
toimittamaan niistä valvontaa varten kopiot.
Omavalvontavelvollisuus ei koske tämän asetuksen 2 §:n 2 momentissa mainittuja
toiminnanharjoittajia eikä toiminnanharjoittajia, jotka tuovat lannoitevalmisteita Euroopan
unionin ulkopuolelta tai toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta ainoastaan
toiminnanharjoittajan omaan käyttöön.

5§
Hyväksytty laitos
Lannoitevalmistelain 14 §:n mukainen vaatimus laitoksen hyväksynnästä koskee niitä
laitoksia, jotka valmistavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (24/11) liitteessä I
mainittuja seuraavia orgaanisia lannoitevalmisteita markkinoille saatettaviksi:
1) sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaisesti orgaanisia eläinperäisiä
lannoitevalmisteita valmistavat tai varastoivat laitokset;
2) muita orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset tyyppinimiryhmissä 1B2,
3A2 ja 3A5, lukuun ottamatta hyväksytyssä laitoksessa valmistettuja orgaanisia
raaka-aineita mekaanisesti seostavia laitoksia sekä jätevesilietettä sellaisenaan
maanparannusaineena käytettäväksi sivutuotteeksi käsitteleviä
jätevedenpuhdistamoita..
Laitoshyväksyntä koskee maatilalla omaan käyttöön valmistamista, kun käsitellään muita
eläinperäisiä sivutuotteita kuin lantaa, raakamaitoa tai tilalla syntyviä munankuoria tai kun
toimintaa muuten koskee ilmoitusvelvollisuus lannoitevalmistelain 11 §:n mukaisesti.
Hakemus hyväksytyksi laitokseksi tulee tehdä kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolle
viraston vahvistamalla lomakkeella ja siihen on liitettävä lannoitevalmistelain 14 §:n 1
momentissa vaaditut tiedot.

Elintarviketurvallisuusvirasto
toimii
sivutuoteasetuksen
20
artiklan
mukaisena
eläinperäisten sivutuotteiden tai niistä johdettujen lannoitevalmisteiden vaihtoehtoisten
käsittelymenetelmien hakemusten arvioijana ja toimittaa arvioinnin tulokset komissiolle.

6§
Rekisteröity laitos tai toimija
Elintarviketurvallisuusvirasto
rekisteröi
sivutuotteita
ja
niistä
valmistettuja
lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita kuljettavat toiminnan harjoittajat 2 §:n 1
momentin mukaisen ilmoituksen perusteella. Toiminnan harjoittajien rekisteröinnin
edellytyksistä säädetään komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muiden kuin
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen
tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta
sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden
osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkäritarkastuksista
rajatarkastusasemilla sekä sen muutokset (jäljempänä täytäntöönpanoasetus) liitteen IX,
IV luvun 3 kohdassa.
Seuraavia lannoitevalmisteita valmistavia laitoksia koskee vain sivutuoteasetuksen 23
artiklan mukainen rekisteröintivelvoite:
1) laitokset, jotka lisäävät vain sivutuoteasetuksen artiklan 32 mukaisesti säädetyn
sekoitettavan lisäaineen tai lisäaineet luokan 2 käsiteltyyn lihaluujauhoon tai luokan
3 käsiteltyyn eläinvalkuaiseen ja uudelleen pakkaavat tuotteen;
2) laitokset, jotka uudelleenpakkaavat vähittäispakkauksiin, joiden
enimmäispakkauskoko on 50 kg, orgaaniseksi lannoitteeksi viherrakentamis- tai
kotipuutarhakäyttöön tarkoitettua eläinperäistä johdettua tuotetta.

7§
Hyväksytyn laitoksen omavalvontaraportti
Hyväksytyn laitoksen omavalvontaraportin tulee sisältää tämän asetuksen 4 §:n ja liitteen
II mukaisesti laaditun omavalvontasuunnitelman toteumakirjanpito. Raportin sisältö
voidaan tarkemmin määritellä laitoshyväksynnän yhteydessä.
8§
Hyväksytty laboratorio
Lannoitteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
2003/2003
(jäljempänä
EY:n
lannoiteasetus),
sivutuoteasetuksessa
sekä
lannoitevalmistelaissa
tai
sen
nojalla
annetuissa
säädöksissä
tarkoitetut
lannoitevalmisteiden laadun varmistamiseksi tehtävät viralliset tutkimukset on suoritettava
lannoitevalmistevalvonnan
kansallisena
vertailulaboratoriona
toimivassa
Elintarviketurvallisuusviraston laboratoriossa.
Edellä 1 momentissa mainittujen säännösten mukaiset viranomaisvalvonnan näytteet on
tutkittava hyväksytyssä laboratoriossa, joka voi olla myös muu laboratorio kuin 1
momentissa mainittu Elintarviketurvallisuusviraston laboratorio.

Hyväksytyksi laboratorioksi hakevan laboratorion tulee ennen hyväksyntää pyytää
lausunto Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksiköltä (FINAS-akkreditointipalvelu) tai
muulta standardin EN/ISO IEC 17011 vaatimukset täyttävältä toimielimeltä. Suomessa
FINAS-akkreditointipalvelu tai muu toimielin arvioi, täyttääkö hyväksymistä hakeva
laboratorio kansainvälisen standardin EN/ISO IEC 17025 vaatimukset sekä 1 momentissa
mainittujen säädösten mukaiset vaatimukset. Ajan tasalla oleva lausunto tulee toimittaa
Elintarviketurvallisuusvirastolle, jonka tulee hyväksyä vaatimukset täyttävä laboratorio.
Toiminnanharjoittajat voivat käyttää omavalvontanäytteiden tutkimisessa myös muita kuin
hyväksyttyjä laboratorioita. Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen laitosten
omavalvonnassa tehtävät mikrobiologiset analyysit tulee kuitenkin asetuksen mukaan
teettää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä laboratoriossa.

9§
Hyväksytyt maahantuontipaikat
Lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden, jotka kuuluvat tullinimikeryhmään 05, 12,
26, 27, 28 ja 31, ja joista ei säädetä kemikaalilaissa (744/1989), maahantuonti on sallittu
vain liitteessä III mainittujen maahantuontipaikkojen kautta. Lannoitevalmisteiden ja niiden
raaka-aineiden
lannoitevalmistelain
mukainen
tarkastus
on
suoritettava
maahantuontipaikassa.
Edellä 1 momentista poiketen lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden
lannoitevalmistelain mukainen maahantuontitarkastus voidaan tehdä myös muualla kuin
liitteessä III mainitussa maahantuontipaikassa. Muussa kuin maahantuontipaikassa
tehtävä tarkastus edellyttää Elintarviketurvallisuusviraston antamaa kirjallista siirtolupaa.
Valvontaviranomainen voi lisäksi maahantuojan pyynnöstä määrätä lannoitevalmisteet tai
tarvittaessa
niiden
raaka-aineet
kuljetettavaksi
tullivarastoon
odottamaan
lannoitevalmistelain mukaista tarkastusta, jos tarkastusta ei tarkastusteknisistä tai muista
syistä voida riittävän luotettavasti tehdä maahantuontipaikalla.
Edellä 1 ja 2 momentista poiketen eläimistä saatavien lannoitevalmisteiden tai niiden
raaka-aineiden maahantuontiin hyväksytyistä rajanylityspaikoista säädetään eläimistä
saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä maahantuonnin
ehdoista Euroopan Unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista
sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa
aiheuttavista muista tavaroista annetussa metsätalousministeriön asetuksessa
(1122/2011). Lannoitekäyttöön tarkoitettujen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 2
kuuluvien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden maahantuonti on kielletty. Kielto ei
kuitenkaan koske sivutuoteasetuksen mukaan käsiteltyä lantaa ja käsiteltyjä lantatuotteita.
Edellä 1-3 momentissa tarkoitettua lannoitevalmistelähetystä ei saa luovuttaa vapaaseen
liikkeeseen ennen kuin Elintarviketurvallisuusvirasto tai sen valtuuttama tarkastaja on
ilmoittanut maahantuontikelpoisuuden täyttymisestä maahantuontipaikan tullitoimipaikalle.

10 §
Lannoitevalmisteiden sisämarkkinakauppa
Lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden, jotka kuuluvat tullinimikeryhmään 05, 12,
26, 27, 28 ja 31 ja joista ei säädetä kemikaalilaissa (744/1989) ja joilta edellytetään
ennakkoilmoitus lannoitevalmistelain 21 §:n mukaisesti, voidaan sisämarkkinatuonnissa
tarkistaa
liitteen
III
mukaisessa
rajanylityspaikassa
tai
muussa
Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä paikassa.
Eläimistä saatavien sivutuotteiden, jotka ovat sellaisenaan valmiita lannoitevalmisteita
taikka joista valmistetaan lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita sisämarkkinatuonnista
ja -viennistä säädetään eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä
eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetussa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1002/2010). Lannoitekäyttöön tarkoitettujen
sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 2 kuuluvien sivutuotteiden ja niistä johdettujen
tuotteiden sisämarkkinatuonti on edellä mainitun asetuksen 19 §:n 2 momentin mukaisesti
kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske sivutuoteasetuksen mukaan käsiteltyä lantaa ja
käsiteltyjä lantavalmisteita. Tässä momentissa mainittujen tuotteiden tarkastuksista
säädetään lisäksi eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan
yhteisön sisämarkkinoilla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
(977/2006).
Lisäksi lannoitevalmisteiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava, mitä tiettyjen
kansallisten teknisten määräysten soveltamisesta toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan
pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen (3052/95/EY)
kumoamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 764/2008
säädetään.
11 §
Ennakkoilmoitus
Toiminnanharjoittajan, joka tuo lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita Euroopan
unionin
ulkopuolisesta
maasta,
on
tehtävä
eräkohtainen
ennakkoilmoitus
Elintarviketurvallisuusvirastolle. Kemikaalilain (744/1989) soveltamisalaan kuuluvista
lannoitevalmisteiden raaka-aineista eräkohtaista ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Ennakkoilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen
tuontikelpoisuuden selvittämiseksi tehtävän mahdollisen lannoitevalvonnan tarkastuksen
järjestämiseksi, kuitenkin viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista
maahantuontipaikkaan. Ennakkoilmoituksessa on annettava liitteessä IV olevat tiedot.
Toiminnanharjoittajan, joka tuo lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita toisesta
Euroopan unionin jäsenvaltiosta, on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle liitteessä
IV olevat tiedot. Ennakkoilmoitus voidaan tehdä osana 2 §:n mukaista
ilmoitusvelvollisuutta tai erikseen vähintään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista.
Jätteeksi luokitellun lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen siirrossa maasta toiseen
noudatetaan lisäksi, mitä jätteiden siirrosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 säädetään.

Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineiden
palautusta koskevasta päätöksestä jätteensiirtoasetuksen menettelyn mukaisesti. Lisäksi
Elintarviketurvallisuusviraston
on
ilmoitettava
jätteensiirtoasetuksen
mukaisesti
lannoitevalmistelain 33 §:n mukaan kielletyn lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen
palauttamisesta lähettäjävaltioon ja toimitettava antamansa päätös tiedoksi Suomen
ympäristökeskukselle.

12 §
Valvonta ja valvonnan tulosten julkaiseminen
Elintarviketurvallisuusviraston on toimitettava lannoitevalmistelain 23 §:n mukainen
valvontasuunnitelma maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä. Valvontasuunnitelmassa on lannoitevalmistelain 23 §:ssä säädetyn lisäksi
otettava huomioon edellisten vuosien valvontatulokset sekä vuotuisten tarkastusten oikea
ajoittuminen tuotantokaudelle. Elintarviketurvallisuusviraston on julkaistava valvonnan
kannalta oleelliset tulokset.
Epäorgaanisten ja orgaanisten lannoitteiden näytteenotto, näytteiden lähettäminen ja
käsittely on suoritettava EY:n lannoiteasetuksen mukaisesti, kalkitusaineiden näytteenotto
standardin SFS-EN 1482 ja maanparannusaineiden sekä kasvualustojen näytteenotto
standardin SFS-EN 12579 mukaisesti. Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvien
näytteiden analysoinnissa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
(24/11) ja Elintarviketurvallisuusviraston pitämässä kansallisessa lannoitevalmisteiden
tyyppinimiluettelossa
mainittuja
tyyppinimikohtaisia
viranomaisvalvonnan
analyysimenetelmiä.
Elintarviketurvallisuusviraston on pidettävä verkkosivuillaan luetteloa Suomessa
sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyistä ja rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista sekä
kansallisesti hyväksytyistä laitoksista.
Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on arvioida sivutuoteasetuksen 30 artiklassa
tarkoitetut kansalliset hyvän käytännön ohjeet.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (24/11) 11a §:n 1 momentin kohtien 1-3
mukaisia jätevesilietteitä koskevia käytön vaatimuksia maatiloilla valvovat elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset osana täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 636/2007 noudattamisen valvontaa.

13 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2012.
Tällä asetuksella kumotaan lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen
valvonnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (13/07) ja siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.
Laitoksen tai toimijan, joka on velvollinen rekisteröitymään 6 §:n mukaisesti, on
ilmoittauduttava Elintarviketurvallisuusvirastolle 2 §:n 1 momentin mukaisesti 1 päivänä
lokakuuta 2012 mennessä.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012
.

Maa- ja metsätalousministeri

Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies

Pirjo Salminen

LIITE I

KIRJALLISESSA ILMOITUKSESSA VAADITTAVAT TIEDOT
Ilmoituksessa on mainittava, onko ilmoituksessa kyse toiminnan aloittamisesta, toiminnan
muuttamisesta
vai
toiminnan
lopettamisesta.
Aloitusilmoituksen
perusteella
toiminnanharjoittaja
merkitään
toiminnanharjoittajarekisteriin,
muutosilmoituksen
perusteella hänen rekisteritietojaan päivitetään ja lopettamisilmoituksen perusteella
toiminnanharjoittaja merkitään rekisteriin toimintansa lopettaneeksi.
Ilmoituksessa tulee olla tiedot kohdista 1-5 sekä soveltuvin osin tiedot kohdista 6-8:
1) toiminnanharjoittajan nimi ja osoite ja Y-tunnus;
2) valmistuspaikat sekä pysyvät tai pysyväisluonteiset myynti-, varasto- ja
muut toimipaikat;
3) toiminnanharjoittajan vastuuhenkilöiden yhteystiedot;
4) selvitys toiminnan luonteesta (valmistus, maahantuonti, markkinointi, ym.)
sekä arvio toiminnan laajuudesta;
5) toiminnan aloitus-, muutos- tai lopettamispäivämäärä;
6) tiedot valmistus-, myynti- ja varastopaikoista sekä yhteystiedot sellaisista
urakoitsijoista ja alihankkijoista, joita toiminnanharjoittaja käyttää
lannoitevalmisteen valmistamisessa, myynnissä ja varastoinnissa;
7) kirjallinen omavalvontasuunnitelma toimintaa aloitettaessa; sekä
8) tiedot markkinoitavista lannoitevalmisteista;
a) tyyppinimet ja kauppanimet, tuoteselosteessa ilmoitettavaksi määrätyt
tiedot,
b) epäorgaanisia lannoitteita lukuun ottamatta selvitys tuotteen
kemiallisesta koostumuksesta tai siihen käytetyistä raaka-aineista,
teknisestä käsittelystä tai muusta valmistusmenetelmästä.
Suomeen tuotavista EY-lannoitteista ei vaadita kohdan 8 b) mukaista
selvitystä.

LIITE II

TOIMINNANHARJOITTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMASSA VAADITTAVAT
TIEDOT

Toiminnanharjoittajan omavalvontasuunnitelmassa on oltava seuraavat tiedot:
1) toiminnasta vastuussa olevat henkilöt ja suunnitelma henkilökunnan
perehdyttämisestä;
2) markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden tuotekohtaiset raaka-aineet sekä
niiden alkuperä ja laatu;
3) eräkohtainen jäljitettävyyden varmentaminen
4) tuotanto- ja toimintaprosessi ja sen
a) kriittiset valvontapisteet ja toimenpiderajat
b) korjaustoimenpiteet, joihin ryhdytään, kun toimenpiderajat ylitetään
c) tiedot käytössä olevista tiloista, koneista ja laitteista sekä niiden
- kunnossapidosta
- mittausvälineiden kalibroinnista
- puhdistustavasta ja tiheydestä
- tuhoeläinten torjunnasta;
5) toimintaohjeet häiriötilanteita varten;
6) laadunvalvonta- ja näytteenottosuunnitelma koskien raaka-aineita, tuotantoa ja
lopputuotetta;
7) toimenpiteet, joihin ryhdytään, mikäli lannoitevalmiste tai niiden raaka-aine ei täytä
sille asetettuja laatuvaatimuksia tai on vanhentunut, sekä
8) lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden varastointi-, säilytys- ja kuljetustiedot.

LIITE III

MAAHANTUONTIPAIKAT
Tämän asetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maahantuontipaikkoja ovat seuraavat
tullitoimipaikat:
Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki, Inkoo, Imatra, Kalajoki, Karigasniemi, Kaskinen,
Kemi, Kokkola, Kristiinankaupunki, Lappeenranta, Loviisa, Maarianhamina, Merikarvia,
Naantali, Niirala, Nuijamaa, Oulu, Pietarsaari, Pori, Porvoo, Raahe, Raja-Jooseppi,
Rauma, Tampere, Tornio, Turku, Uusikaupunki, Vaalimaa, Vaasa, Vainikkala, Vantaa ja
Vartius.
Kuitenkin sellaiset erät, joille tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus Suomessa, on
tuotava Suomeen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1370/2004 liitteessä I
mainittujen rajanylityspaikkojen kautta.

LIITE IV
ENNAKKOILMOITUKSESSA VAADITTAVAT TIEDOT
Ennakkoilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

tuojan nimi,
tuotavan lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen alkuperä,
tullinimike tai sisämarkkinatuonnin osalta lannoitevalmisteen tyyppinimi,
määrä,
määränpää ja
tuotteen käyttötarkoitus (lannoitevalmiste/raaka-aine).

Eräkohtaisen lannoitevalmistelähetyksen ennakkoilmoituksen mukana on 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 asiakirjoista.
Epäorgaanisten lannoitteiden osalta vaaditaan todistus lannoitevalmisteen
kadmiumpitoisuudesta ainoastaan fosforilannoitteilta.

