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Tilanne elää – muutoksia käynnissä



Muutoksia käynnissä

EU-säädökset
• EU:n lannoitevalmisteasetus (2019/1009), saatettava kansallisesti voimaan 16.7.2022

• Määrittelee CE-merkittävät ”EU-lannoitevalmisteet”, joita voi markkinoida koko EU alueella

• Määrittelee ainesosaluokat (CMC), joista EU-lannoitevalmisteita voi valmistaa

• Direktiivi ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä 

maanviljelyssä (86/278/ETY) (Puhdistamolietedirektiivi)

• Evaluointi käynnissä

• Ympäristöraportointiasetus (EU) 2019/1010 raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta 

ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla

• Muutos puhdistamolietedirektiivin mukaiseen raportointiin 

• Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), artikla 12

• Komission esitys uudeksi direktiiviksi heinäkuussa 2022



Puhdistamoliete EU-lannoitevalmisteena

EU-lannoitevalmisteissa ainesosaluokkien (CMC) listalla komission käsittelyssä

• Saostetut fosfaattisuolat ja johdannaiset (jätevesistä, lietteen käsittelystä)

• Termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit tai niiden johdannaiset (puhdistamolietteestä)

• Pyrolyysi- ja kaasutustuotteet

• STRUBIAS / Struviitti – Biohiili (Lietehiili) – Tuhka

• Muuten puhdistamoliete ei voi olla EU lannoitevalmisteen ainesosa

• Huom. CMC-ainesosien täytettävä niitä koskevat vaatimukset (REACH / "End-of-waste” / 

sivutuoteasetus)



Muutoksia käynnissä

Kansalliset säädökset
• Uusi lannoitelaki

• Sisältää EU:n uudessa lannoitevalmisteasetuksessa edellytetyt vaatimukset

• Lisäksi kansallisia lannoitevalmisteita koskevat säännökset

• Kansalliset lannoitevalmisteet, joita voidaan hyväksyä kussakin jäsenvaltiossa kansalliseen 

käyttöön (ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti lannoitevalmisteena muissa 

jäsenvaltioissa)

• Luonnos ollut lausuntokierroksella, voimaan 16.7.2022

• Lain nojalla annettavia asetuksia

• Maa ja metsätalousministeriön asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä tuoteluokkien

laatuvaatimuksista, ainesosaluokista sekä niiden laatu- ja käsittelyvaatimuksista, sallituista 

käyttökohteista ja käyttömääristä, tuoteluokkakohtaisista merkintävaatimuksista, ilmoitustavasta 

sekä lannoitevalmisteen ominaisuuksien sallituista poikkeamista

• Valtioneuvoston asetus lannoitevalmisteiden sekä lannan sisältämän fosforin käytöstä maa- ja 

puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa (fosforiasetus)



Muutoksia käynnissä

Kansalliset säädökset
• Jätelainsäädännön uudistus

• Asetuksenantovaltuus

• Puhdistamolietteen tarkkailu ja puhdistamolietedirektiivin mukainen raportointi
• Maataloudessa käytetyt määrät ja käyttöalueet

• Kiinteistökohtaiset jätevesilietteet

• Asetukset jätteeksi luokittelun päättymisen edellytyksistä



Kansalliset lannoitevalmisteet / jäte

Kansalliset lannoitevalmisteet
• Ei enää tyyppinimiä eikä tyyppinimen hakemista

• Ei hyväksyttyjä laitoksia ja niitä koskevia omavalvontaraportteja

• Kansalliset lannoitevalmisteet määritellään asetuksella tuoteluokkina ja niiden 

ainesosaluokkina

• Asetukset lannoitelain nojalla

• Jätelain nojalla annettava asetus, jossa säädetään puhdistamolietteen jätteeksi luokittelun 

päättymisen edellytyksistä → edellytykset (käsittely, laatu…) täyttävä puhdistamoliete 

voidaan määritellä kansallisen lannoitevalmisteen tuoteluokaksi tai ainesosaksi

• Jätteen käyttö kansallisen lannoitevalmisteen ainesosana



Periaatteet

• Lannoitevalmisteiden on oltava turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Lannoitevalmiste ei saa 

sisältää sellaisia määriä haitallisia aineita, yhdisteitä tai eliöitä, että sen käyttöohjeiden mukaisesta 

käytöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, kasvien terveydelle 

taikka ympäristölle. Lannoitevalmisteiden ainesosat eivät saa sisältää mitään ainetta, jolle on 

vahvistettu enimmäisraja-arvo, sellaisessa määrin, että lannoitevalmisteen osalta jonkin 

sovellettavan vaatimuksen noudattaminen vaarantuu.

• Uuden ainesosan sisällyttämistä luetteloon haetaan Ruokavirastolta. Kansalliseen 

lannoitevalmisteiden ainesosaluokkaan lisättävät uudet ainesosat

• eivät saa sisältää sellaisia määriä haitallisia aineita, yhdisteitä tai eliöitä, että niistä valmistettu 

lannoitevalmiste aiheuttaa riskejä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka 

ympäristölle

• parantavat kasvien kasvua tai kasvuolosuhteita



Selvitys jätelannoitteista

• ”Jätelannoite”-selvitys haitta-aineista kierrätyslannoitteiden syötteissä (SYKE)
• metsäteollisuuden lietteet

• eläinperäiset sivuvirrat

• elintarviketeollisuuden sivuvirrat

• ruoppauslietteet

• puhdistamolietteet

• Tunnistetut parametrit, laatuvaatimukset, ympäristöriskit…

• Hanke valmis 3/2022



Fosforiasetus

Koskee fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä ympäristö- ja 

viherrakentamisessa
• Fosforin kierrätyksen edistäminen (mädätteen fosforinerotuksesta peräisin oleva fosfori)

• Fosforilannoituksen enimmäismäärät ml. viher- ja ympäristörakentaminen

• Kirjanpito

• Huomioon otettava fosforimäärä eri lannoitevalmisteissa

• Käsitellyn saostus- ja umpisäiliölietteen ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista 

otetaan huomioon 60 prosenttia.

• Tuhkan ja biohiilen kokonaisfosforista otetaan huomioon 40 prosenttia.

• Useista aineista koostuvan lannoitevalmisteen sisältämän kokonaisfosforin 

käyttökelpoisuus lasketaan raaka-aineiden massaosuuksien ja käyttökelpoisuuksien 

perusteella. Jos tuoteselosteessa ei ole tietoa aineosan massaosuudesta, fosforin 

käyttökelpoisuus huomioidaan 100 %:sesti.



Muutoksia yhdyskuntajätevesidirektiiviin

Kiertotalous – puhdistamolietteen käyttö
Vaihtoehtoja:

• Komission ohjeistus fosforin talteenotosta ja hyötykäytöstä (recovery)

• Yli 100 000 avl puhdistamoilla on toteutettava fosforin talteenotto ja hyötykäyttö (recovery)

• Komissio antaa fosforin talteenoton vähimmäistasot

• Kaikilla puhdistamoilla on toteutettava fosforin talteenotto ja hyötykäyttö (recovery)

• Jos lietettä poltetaan, on fosforin talteenotto pakollista ja talteenottoasteen on oltava vähintään 80 %

On esitetty, että puhdistamolietedirektiivi yhdistetään 

yhdyskuntajätevesidirektiiviin näkökulmana resurssien talteenotto jätevedestä 

ja niiden kierrättäminen – ei ainoastaan maatalouskäyttöön



Mitä tulossa?

• Kierrätysravinteiden, erityisesti fosforin, käytön edistäminen

• Puhdistamoliete kansallisessa lannoitelainsäädännössä

• Laatukriteerit → käsittelykriteerit / jätteeksi luokittelun päättyminen?

• Käsitellyt puhdistamolietteet omiksi tuoteluokiksi?

• Käsitellyn puhdistamolietteen kelpuutus ainesosaksi?

• Käyttöpaikat, käyttötavat, käyttömäärät - ravinneasetukset

• Käsittelyyn liittyvää

• Ennaltaehkäisevä laadun parantaminen

• Laatujärjestelmä

• Selektiivinen ravinteiden talteenotto

• Haitta-aineiden poisto puhdistamolietteestä

• Terminen käsittely → poltto

• Fosforin talteenotto

• Jätehuolto muistettava



Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitos

Ari Kangas

Neuvotteleva virkamies

Ympäristöministeriö

puh. 0295 250 340

ari.kangas@ym.fi


