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ANNEX 3 PROPOSALS TO AMEND QUALITY 

REQUIREMENTS OF LAATULANNOITE-QAS (FINNISH) 

 

Laatujärjestelmän 
rakenne 

Muutosehdotus Perustelut muutokselle 

Mukana olevat 
lannoitevalmisteet 
 

Korvataan myöhemmin tyyppinimet 
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  
 

Harkitaan myöhemmin vaatimuksen 
muuttamista uuden päivitetyn 
kansallisen lannoiteasetuksen pohjalta. 

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  

Harkitaan myöhemmin vaatimuksen 
muuttamista uuden päivitetyn 
kansallisen lannoiteasetuksen pohjalta. 

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) 
 

Harkitaan kromi (6) lisättäväksi 
haitallisten metallien 
seurantaparametrien joukkoon, jos 
laboratoriotutkimuksia on saatavilla 
kohtuulliseen hintaan ja helposti. 
Toinen vaihtoehto on ottaa 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, 

Lopetetaan muiden orgaanisten 
epäpuhtauksien, paitsi PAH16, 
seuranta säännöllisesti ja vuosittain. 
Orgaanisten epäpuhtauksien seuranta 

Suomen lannoiteasetuksessa ei 
ole asetettu raja-arvoja 
orgaanisille haitta-aineille, mutta 
EU-lannoitevalmisteasetus 
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PFOS ja PFOA, 
lääkeaineet, PBDE, 
DEHP, dioksiinit, 
furaanit  

voidaan sein sijaan toteuttaa kampanja- 
tai hankekohtaisesti, jolloin voidaan 
arvioida enemmän tuotteita kuin 
ainoastaan Laatulannoite-järjestelmän 
piirissä olevat. 

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.  

Harkitaan myöhemmin vaatimuksen 
muuttamista uuden päivitetyn 
kansallisen lannoiteasetuksen pohjalta. 

Kansallisen lainsäädännön 
vaatimukset eroavat EU:n 
lannoitevalmisteasetuksen 
vaatimuksista. Jos kansallista 
lainsäädäntöä muutetaan 
tarkistuksen yhteydessä, niin 
saattaa olla tarpeen muuttaa 
myös Laatulannoite-järjestelmän 
vaatimuksia. 

Mikromuovi Jatketaan tutkimushankkeiden 
seurantaa. 
 
Harkitaan näytteiden ottamista ja 
analyysien tekemistä 
kampanjapohjaisesti. 
 
Harkitaan toimintaohjeen laatimista 
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.  

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 

Harkitaan uuden vaatimuksen 
asettamista lannoitevalmisteen 
hiilijalanjäljen laskemiseksi kehittämällä 
yksinkertaistettu laskentatyökalu tai 
kehittämällä ohjeet hiilijalanjäljen 
laskemiseksi. Tämä vaatimus voi olla 
vapaaehtoinen alussa. 

Vaatimusta hiilijalanjäljen 
arvioimiseksi harkittiin jo 
Laatulannoite-järjestelmän 
kehitysvaiheessa.  
 
Viime aikoina on keskusteltu 
paljon maatalouden päästöjen 
vähentämisestä.  
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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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CONTACT:  
ANNA VIROLAINEN-HYNNÄ, FINNISH BIOGAS 

AND BIOCYCLE ASSOCIATION 

anna.virolainen-hynna@biokierto.fi  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


