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Johdanto 
  

Ravinteiden kierto on yksi merkittävimmistä ruoantuotannon -ja kulutuksen haasteista. Tavanomaisen 

maatalouden tuotantopanoksina käytetään teollisesti tuotettuja, kasvihuonekaasupäästöjä aihetuttavia 

typpilannoitteita sekä ehtyviä fosforivarantoja, joiden ravinteet suuressa määrin haihtuvat tai valuvat 

hukkaan ja päätyvät ympäristöä kuormittaviksi päästöiksi. Lannan lannoitekäyttö on hyvä tapa kierrättää 

ravinteita takaisin pelloille, mutta kotieläintuotannon keskittymisen vuoksi lantaa ei pystytä hyödyntämään 

merkittävällä osalla kasvintuotantotiloista. Eräs ratkaisu ravinnekierron ongelmiin on 

kierrätyslannoitevalmisteiden, eli erilaisista kierrätettävistä sivuvirroista prosessoitujen 

lannoitevalmisteiden, käytön lisääminen. Kierrätyslannoitevalmisteet mahdollistavat ravinteiden ja 

orgaanisen aineksen kuljettamisen alueiden välillä. Lisäksi niiden avulla voidaan muun muassa parantaa 

maan viljavuutta, sitoa hiiltä maaperään, lisätä ravinneomavaraisuutta sekä vähentää tuotannon 

kannattavuuden riippuvuutta mineraalilannoitteiden hintavaihteluista (Luke, 2019). 

 

Kiinnostus kierrätyslannoitevalmisteita kohtaan on kasvamassa, ja niiden markkinat kehittyvät nopeasti. 

Alalla tapahtuu jatkuvaa muutosta, kun kentälle tulee uusia tuottajia ja tuotteita, ja samalla toisia poistuu. 

Lannoitevalmistajat tekevät aktiivista tuotekehitystä, minkä myötä saatavilla on koko ajan entistä 

laadukkaampia ja tehokkaampia kierrätyslannoitteita (Tampio ym., 2018; Osuuskunta Visia, 2019). 

Kierrätyslannoitetuotteet kiinnostavat erityisesti luomuviljelijöitä, sillä niiden käyttö on tietyin edellytyksin 

sallittua luomutuotannossa. Tavanomaisessa viljelyssä käyttöönotto on ollut hitaampaa, sillä teollisesti 

tuotetut väkilannoitteet ovat edelleen tutumpi, helpompi ja monesti edullisempi vaihtoehto. 

Kierrätyslannoitteiden kehittymisen ja tunnettuuden lisääntymisen myötä niiden suosion uskotaan 

kasvavan myös tavanomaisessa viljelyssä.  

  

Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja käyttöä ohjaavat monet lait ja asetukset. Säätely myös muuttuu 

nopeasti, mikä asettaa haasteita alan toimijoille. Vuonna 2019 astui voimaan uusi EU:n 

lannoitevalmisteasetus 2019/1009, jonka soveltaminen alkaa vuonna 2022. Myös jäte- ja 

ympäristölainsäädäntö ovat parhaillaan päivityksen alla. (Ruokavirasto, 2019a; Ympäristöministeriö, 2019a 

ja 2019b) Yrityksille päänvaivaa tuottavat muun muassa lannoitetuotteiden End-of-Waste -menettely, 

sivutuotteiden luokittelu sekä puhdistamolietettä koskeva säätely (Osuuskunta Visia, 2019).  

   

Haasteista huolimatta lainsäädännön muuttuminen koetaan lannoitevalmistajien keskuudessa 

positiivisena, sillä se mahdollistaa alan kehityksen (Osuuskunta Visia, 2019). Esimerkiksi uuden EU:n 

lannoiteasetuksen myötä vaatimukset täyttävät kierrätyslannoitevalmisteet voivat saada CE-merkinnän, 

mikä takaa niiden vapaan liikkuvuuden EU-markkinoilla. Nykysäädökset mahdollistavat vapaan 

kaupankäynnin vain epäorgaanisilla lannoitteilla ja joillakin kalkitusaineilla, joille voidaan myöntää EU:n 

lannoiteasetuksen 2003/2003 mukainen EY-lannoitemerkintä. Tähänastinen kierrätyslannoitevalmisteiden 

myynti EU-maiden välillä on perustunut tuotteiden vastavuoroiseen tunnustamiseen, mikä säilyy 

jatkossakin mahdollisuutena tuotteille, jotka täyttävät kansallisen lannoitelainsäädännön mutta eivät EU-

asetusten kriteerejä. (Tampio ym., 2018; Ruokavirasto, 2019a ja 2019e)  
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Suomessa on parhaillaan kehitteillä kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä, jonka avulla pyritään 

parantamaan kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, menekkiä ja 

käyttöturvallisuutta ja siten tehostamaan ravinteiden kierrätystä. Laatujärjestelmää sekä siihen kuuluvaa 

Laatulannoite-sertifikaattia on kehitetty helmikuussa 2020 päättyvässä Lara-laaturavinnehankkeessa 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n, yritysten, tutkimuksen sekä 

viranomaisten yhteistyönä. Laatujärjestelmän testaus aloitettiin pilottiyrityksissä toukokuussa 2019. 

Vastaavien laatujärjestelmien avulla on esimerkiksi Saksassa, Ruotsissa ja Belgiassa onnistuttu 

parantamaan kierrätyslannoitevalmisteiden laatua, mainetta ja menekkiä (Suomen Vesilaitosyhdistys ry, 

2017).   

  

Ravinnekierron toteutumista pyritään edistämään myös monissa kierrätyslannoitetuotteita koskevissa 

tutkimushankkeissa. Muun muassa Helsingin yliopiston Hyvän sadon kierrätyslannoitus -hankkeissa 

(HYKERRYS) kehitetään ja tutkitaan kierrätyslannoituskonsepteja ja -tuotteita peltoviljelyyn yhteistyössä 

alan toimijoiden kanssa. Tämä selvitys toteutettiin osana HYKERRYS2-hanketta, ja sen rahoittajana toimi 

Ecolan Oy.  

  

  

Selvityksen tavoitteet  
  

Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, millaisia luomuviljelyyn soveltuvia 

kierrätyslannoitevalmisteita on tällä hetkellä saatavilla Suomessa sekä muualla EU:ssa. Tietoja kerättiin 

erityisesti kotimaan markkinoilla olevista tuotteista ja lisäksi joidenkin merkittävimpien ulkomaisten 

lannoitevalmistajien tuotteista, joita ei tällä hetkellä tuoda Suomeen. Olimme kiinnostuneita myös muissa 

EU-maissa kuin Suomessa valmistettavista tuotteista, sillä kierrätyslannoitevalmisteiden kaupan odotetaan 

vilkastuvan EU:n sisämarkkinoilla uuden EU-lannoiteasetuksen myötä. 

   

Ruokavirasto pitää yllä listaa luomutuotantoon hyväksytyistä lannoitevalmisteista (ns. 

Luomulannoiteluettelo). Tätä selvitystä tehdessä kävi ilmi, ettei Ruokaviraston luettelo ole täysin ajan 

tasalla, mikä korosti tarvetta kartoittaa markkinoilla olevaa tuotevalikoimaa. Tavoitteenamme oli koostaa 

tietopaketti, josta voivat hyötyä kaikki alan toimijat, mukaan lukien viljelijät, tutkijat sekä lannoitteita 

valmistavat yritykset. Kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää muun muassa Lara-laatujärjestelmän 

kehittämisessä.  

   

Marraskuussa 2019 toteutetun haastattelututkimuksen (Osuuskunta Visia, 2019) mukaan 

kierrätyslannoitevalmistajat pitävät tuoteselosteiden laatimista haastavana. Tämä ei ole ihme, sillä 

tuoteselosteiden laadintaa koskevat vaatimukset ovat muuttuneet useasti, ja lisää muutoksia on 

odotettavissa uuden EU-lannoiteasetuksen myötä. Tästä syystä halusimme tarkastella tuoteselosteiden 

välisiä eroja sekä niissä mahdollisesti ilmeneviä puutteita. Suomalaisten tuoteselosteiden lisäksi olimme 

kiinnostuneita muiden EU-maiden tuoteselosteista, sillä merkittävät erot kotimaisten ja ulkomaisten 

tuoteselosteiden sisällöissä voivat tuottaa hankaluuksia, kun lannoitevalmisteita tuodaan muualta 

kotimaan markkinoille tai viedään Suomesta ulkomaille. 
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Selvityksessä keskityttiin pääasiassa orgaanisiksi lannoitteiksi sekä orgaanisiksi kivennäislannoitteiksi 

määriteltyihin valmisteisiin1. Selvityksen ulkopuolelle rajattiin suurin osa maaparannusaineista ja 

epäorgaanisista lannoitteista sekä kalkitusaineet, kasvualustat ja mikrobivalmisteet.  

   

Luomukelpoisia kerrätyslannoitevalmisteita valmistaviin ja markkinoiviin yrityksiin oltiin yhteydessä 

marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Yrityksiltä pyydettiin lannoitevalmisteiden 

tuoteselosteita sekä tietoja tuotteiden käyttötavoista, rakenteesta, hinnoista ja saatavuudesta. Osa 

kootuista tiedoista on yritysten selvitystä varten antamia ja loput kerättiin yritysten verkkosivuilta ja muista 

internetlähteistä.   

   

Tietoja kerättiin seuraavien suomalaisten yritysten tuotteista: Biokymppi Oy, Cemagro Oy, Ecolan Oy, 

Evijärven Peruna Oy, Fertilex Oy, Hankkija Oy, Humuspehtoori Oy, Kaskärr Grönsaker AB, Kekkilä Oy, 

Natural Compost Oy, Neko Oy, Novarbo Oy, Soilfood Oy, Tikalan Oy, Yara Suomi Oy.   

   

Lisäksi keräsimme seuraavien ulkomaisten yritysten tuotetietoja: Gyllebo Gödning, Ilsa, Memon, StyriaFert.  

  

  

Kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineet ja käyttötarkoitukset  
   

Kierrätyslannoitevalmisteita valmistetaan erilaisista teollisuuden ja yhdyskuntien kierrätettävistä 

sivuvirroista. Raaka-aineina toimivat esimerkiksi lannat ja maatalouden kasviperäiset sivuvirrat, 

elintarviketeollisuuden sivuvirrat, kuten liha-, luu- ja verijauhot, metsäteollisuudesta saatavat tuhkat, 

kuidut ja lietteet sekä yhdyskuntien biojätteet ja puhdistamolietteet. Epäorgaanisia kierrätyslannoitteita 

valmistetaan muun muassa tuhkista, kalkitusaineita esimerkiksi masuunikuonista ja orgaanisia valmisteita 

erilaisista biomassoista. (Luke, 2019)  

  

Monia raaka-aineina käytettävistä aineista, kuten lantaa ja biojätteitä, ei sellaisenaan luokitella 

lannoitevalmisteiksi, vaan ne täytyy ensin prosessoida esimerkiksi kuivaamalla tai kompostoimalla. Osa 

teollisuuden sivu- ja lopputuotteista, kuten biokaasulaitosten mädätysjäännös sekä sokeri- ja 

käymisteollisuudessa syntyvä vinassi, sen sijaan luokitellaan sellaisenaan lannoitevalmisteiksi. Tuotteita 

voidaan edelleen jalostaa esimerkiksi pelleteiksi. (Tampio ym., 2018; Luke, 2019)  

   

Suurin osa nykyisistä kierrätyslannoitevalmisteista sisältää orgaanista ainetta, jolloin niillä on sekä 

lannoitus- että maanparannusvaikutus. Orgaanisia lannoitteita käytettäessä on huomattava, että 

orgaaniseen ainekseen sitoutuneet ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön hitaasti. Kierrätyslannoitteita 

voidaan käyttää viljelyn pääasiallisena ravinnelähteenä, täydennyslannoituksessa tai niillä voidaan 

väkevöidä muita ravinnelähteitä, kuten lantaa. (Luke, 2019)  

   

 

 

1 Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11 ja Ruokaviraston ylläpitämässä kansallisessa tyyppinimiluettelossa 
määritellään orgaaniset lannoitevalmisteet seuraavasti: Kiinteissä orgaanisissa lannoitteissa ravinteiden 
vähimmäispitoisuudet ovat 5 % (N+P+K), 4 % (N+P, N+K tai P+K) tai 3 % (N, P tai K-lannoite). Kiinteissä orgaanisissa 
kivennäislannoitteissa on vähintään 1,0 % N, 1,0 % P ja 1,0 % K, ja yhteensä pääravinteiden NPK-pitoisuus on vähintään 7,0 
% tai kaksiravinteisissa lannoitteissa (NP, NK, PK) vähintään 5,0 %. Nestemäisissä lannoitteissa kunkin tyyppinimessä 
mainittavan pääravinteen pitoisuus on vähintään 1,0 %. Maanparannusaineissa on tavallisesti lannoitteita alhaisemmat 
ravinnepitoisuudet, ja niiden kasvien kasvua edistävä vaikutus perustuu niiden kykyyn parantaa maaperän kemiallisia, 
fysikaalisia ja/tai biologisia ominaisuuksia. 
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Kierrätysravinteet luomutuotannossa  
   

Luomuviljelyssä lannoitus perustuu pääasiassa viljelykiertoon sekä omalta tilalta saatujen biomassojen 

lisäämiseen maahan. Myös muilta luomutiloilta tuotuja biomassoja voidaan käyttää, mikäli niitä ei omalta 

tilalta saada riittävästi. Lisäksi luomutuotannossa voidaan käyttää täydennyslannoitusta, jos monivuotista 

viljelykiertoa ja luomutuotantoyksiköistä saatavia eloperäisiä aineksia käyttämällä ei voida saavuttaa 

riittävää ravinnemäärää. Täydennyslannoitteita ovat luomutuotannon ulkopuolelta tulevat lannoitteet ja 

maanparannusaineet, kuten tavanomaisesta tuotannosta peräisin oleva lanta. Myös 

kierrätyslannoitevalmisteet sopivat siis luomutuotannon täydennyslannoitukseen. 

Mineraalityppilannoitteiden käyttö ei ole sallittua. (Evira, 2018)  

  

Kaikki kierrätyslannoitevalmisteet eivät kuitenkaan ole hyväksyttyjä luomutuotannossa. Esimerkiksi kuonat 

ja sokeritehdaskalkki sallitaan, mutta useimmat maataloudessa yleisesti käytetyt sivutuotekalkit eivät ole 

sallittuja (esim. poltetut ja sammutetut kalkit, meesakalkki, kalkin sammutusjäännös ja sokeritehtaan 

puhdistamokalkki) (Tampio ym., 2018). Myöskään jätevesipuhdistamon jätevesilietettä eli 

puhdistamolietettä sisältäviä̈ lannoitevalmisteita ei saa käyttää luomutuotannossa (Evira, 2018).   

  

Ruokavirasto ylläpitää luomulannoiteluetteloa, johon lannoitevalmisteiden tuottajat voivat pyytää 

merkitsemään luomutuotantoon soveltuvan lannoitevalmisteen. Myös muita kuin luetteloon merkittyjä 

tuotteita voi käyttää, jos ne täyttävät luomulainsäädännön vaatimukset (Evira, 2018). Luomutuotantoon 

soveltuvalle lannoitetuotteelle ei voida nykysäädösten mukaan myöntää virallista luomuhyväksyntää, joka 

mahdollistaisi esimerkiksi EU:n luomutunnuksen eli Eurolehden käytön markkinoinnissa (Tampio ym., 

2018).  

  

  

Luomukelpoiset kierrätyslannoitevalmisteet Suomen markkinoilla  
  

Kokosimme tietoja viidentoista suomalaisen yrityksen yhteensä 65 luomukelpoisesta lannoitevalmisteesta. 

Yrityksistä 11 on lannoitevalmistajia ja loput ovat markkinoijia. Selvitykseen sisällytettiin valtaosa 

markkinoilla olevista ammattikäyttöön soveltuvista orgaanisista lannoitteista (55 kpl, sis. orgaaniset 

kivennäislannoitteet). Lisäksi tietoja kerättiin kolmen toimijan epäorgaanisista lannoitteista (5 kpl), joista 

yksi on valmistettu kierrätysravinteista. Epäorgaanisia valmisteita valmistavista ja/tai markkinoivista 

yrityksistä yhdellä on myynnissä vain epäorgaanisia valmisteita ja kahdella myös orgaanisia valmisteita.  

   

Kokosimme tietoja myös kahden valmistajan maanparannusaineista (5 kpl). Näistä toisen valmistajan 

tuotteet (2 kpl) ovat biokaasulaitosten mädätysjäännöksiä, jotka kuuluvat tyyppinimiryhmään 3A5 

Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (Evira, 2019). Tuotteista toinen on kuitenkin 

ravintosisällöltään NPK-lannoitteiden kaltainen. Toisen valmistajan maanparannusaineet (3 kpl) on listattu 

Ruokaviraston 31.10.2019 päivitetyssä Luomulannoiteluettelossa orgaanisiksi lannoitteiksi, vaikka ne 

koostumuksensa ja valmistustapansa mukaan luokitellaan maanparannusaineiksi. Näistäkin yksi valmiste 

on ravintosisällöltään NPK-lannoitteiden kaltainen. Kalkitusaineita, kasvualustoja ja mikrobivalmisteita ei 

sisällytetty tähän selvitykseen.  

   

Ruokaviraston 31.10.2019 päivittämään Luomulannoiteluetteloon verrattuna kentällä oli tapahtunut 

joitakin muutoksia. Selvityksemme mukaan kaksi Luomulannoiteluettelossa listatuista yrityksistä, joilla 

luettelon mukaan on ollut yhteensä viisi orgaanista lannoitetuotetta, ei tällä hetkellä ole aktiivisia 

kierrätyslannoitemarkkinoilla. Markkinoilla aktiivisten yritysten valmisteista yhteensä seitsemän on 
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poistunut tuotannosta tai ei ole tällä hetkellä saatavilla. Yhden valmistajan tuotteiden myynti ja 

markkinointi olivat siirtyneet toiselle yritykselle, ja seitsemän valmisteen kauppanimi oli muuttunut. Alalle 

on tullut yksi uusi yritys, joka valmistaa yhtä orgaanista lannoitetta. Lisäksi kaksi yritystä mainitsi, että heillä 

on uusia orgaanisia lannoitevalmisteita parhaillaan testattavana tai lupahakemuskäsittelyssä. Yhteen 

yritykseen emme saaneet yhteyttä varmistaaksemme, onko heidän tuotettaan edelleen saatavilla.  

   

Tuoteselosteet saatiin kerättyä 19 orgaaniselle sekä viidelle epäorgaaniselle valmisteelle. Lisäksi 

keräsimme ulkomaiset tuoteselosteet seitsemälle valmisteelle, joiden suomalaisia tuoteselosteita emme 

saaneet haltuumme. Tuoteselosteista sekä yritysten verkkosivuilta ja muista internetlähteistä koottiin 

tietoja tuotteiden alkuperästä, raaka-aineista, koostumuksesta, rakenteesta ja käyttötavoista. Lisäksi 

kysyimme yrityksiltä hinta- ja saatavuustietoja. Tuotteiden ominaisuuksia on eritelty seuraavissa 

kappaleissa sekä Taulukossa 1.  

 

Valmisteiden koostumus  
   

Tarkastelemissamme kierrätyslannoitevalmisteissa oli ravintosisällöltään, rakenteeltaan, käyttötavoiltaan 

ja raaka-aineiltaan monenlaisia tuotteita. Enemmistö oli NPK-lannoitteita (orgaanisista valmisteista 41 kpl). 

Seuraavaksi eniten oli NK-lannoitteita (9 orgaanista lannoitetta) ja N-lannoitteita (5 orgaanista lannoitetta). 

Lisäksi orgaanisissa valmisteissa oli yksi NP-lannoite. Epäorgaaniset valmisteet olivat P- (1 kpl), K- (3 kpl) ja 

PK-lannoitteita (1 kpl), minkä lisäksi kaikilla oli kalkitsevaa vaikutusta.  

   

Suurin osa tuotteista oli kiinteitä (49 orgaanisista ja kaikki viisi epäorgaanisista valmisteista). Loput eli 11 

orgaanista lannoitevalmistetta oli nesteitä tai lietteitä. Kiinteistä valmisteita vähintään 41 oli rakeita tai 

pellettejä, joita voidaan levittää tavanomaisilla kylvölannoittimilla ja pintalevittimillä. Tuotteista ainakin 3 

oli lietelannan tapaan ja 6 kuivalannan tapaan käytettäviä tuotteita. Kaksi epäorgaanisista tuotteista oli 

jauheita. Yhteensä kymmenen tuotteen rakenteesta ja/tai käyttötavoista ei saatu tarkkaa tietoa.  

  

Kaikkien tuotteiden raaka-aineista ei myöskään saatu varmuutta, mutta tietojemme mukaan orgaanisista 

valmisteista 44 oli eläinperäisiä, 16 kasviperäisiä ja 16 orgaanisia kivennäislannoitteita. Epäorgaanisista 

tuotteista yksi oli kasviperäinen. Tyypillisiä orgaanisia raaka-aineita olivat kanan- tai broilerinlanta, liha-, 

luu-, veri- ja höyhenjauho sekä vinassi. Useissa orgaanisissa kivennäislannoitteissa oli käytetty 

kaliumsulfaattia.  

    

Valmisteiden alkuperä  
    

Tarkastelemistamme valmisteista ainakin kolme epäorgaanista ja 21 orgaanista valmistetta oli 

tuontituotteita. Lisäksi osassa Suomessa valmistetuista tuotteista on käytetty ulkomailta tuotuja raaka-

aineita, kuten veri- ja höyhenjauhoa sekä kaliumsulfaattia. Orgaanisista tuontituotteista valtaosa (16 kpl) 

oli tietojemme mukaan eläinperäisiä ja viisi kasviperäisiä. Neljä valmistetta oli orgaanisia 

kivennäislannoitteita. Alkuperämaita olivat ainakin Belgia, Hollanti, Italia ja Ruotsi. Kaikkien tuotteiden ja 

raaka-aineiden alkuperää ei pystytty varmistamaan.  

  

Suurin osa (15 kpl) orgaanisista tuontituotteista oli NPK-lannoitteita. Lisäksi oli kaksi N-lannoitetta, yksi NP-

lannoite, sekä kolme NK-lannoitetta. Epäorgaanissa oli yksi kasviperäinen PK-lannoite ja kaksi K-lannoitetta. 
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Yhtä nestemäistä valmistetta lukuun ottamatta ulkomailta tuodut valmisteet olivat kiinteitä rakeistettuja 

tai pelletöityjä tuotteita.  

 

Hinnat ja saatavuus  
   

Selvitimme 19 orgaanisen valmisteen sekä kaikkien viiden epäorgaanisen valmisteen hintatiedot. Jos 

rahtikuluja ei oteta huomioon, kaikkien valmisteiden hinnat vaihtelivat välillä 0–1194 €/t. 

Maanparannusaineiden hinnat olivat 1– 28 €/t. Ilman tuontituotteita kaikkien valmisteiden hintahaarukka 

oli 0–689 €/t, kun taas tuontituotteet (8 orgaanista ja kolme epäorgaanista) olivat hinnaltaan 225–1194 

€/t. Keräämämme aineisto on sen verran suppea, ettei siitä voi kunnolla päätellä kotimaisten ja 

tuontituotteiden hintaeroa. Kalleimmat tuontituotteet voidaan katsoa erikoistuotteiksi (esim. bakteereja 

sisältävä orgaaninen lannoite), joita vastaavien kotimaisten tuotteiden hintoja ei ole meidän tiedossamme. 

Tyypillisten orgaanisten NPK-lannoitteiden (käyttömäärä 500–1000 kg/ha) hinnat olivat samaa luokkaa 

riippumatta alkuperämaasta (kotimaiset 240–463 €/t ja ulkomaiset 225–527 €/t).  

   

Saimme myös joitakin tietoja 17 orgaanisen ja yhden epäorgaanisen tuotteen saatavuudesta. Saatavuus 

riippuu lähinnä raaka-aineiden saatavuudesta, mutta myös kysyntä saattaa vaikuttaa. Osaa raaka-aineista 

on saatavilla tasaisesti, kun taas toisten saatavuus saattaa vaihdella esimerkiksi vuodenajan mukaan. 

Tarkastelemistamme tuotteista vähintään neljää valmistetaan tilauksesta tai joustavasti myynnin mukaan. 

Ainakin kahden tuotteen kysyntä ylittää saatavuuden.   

   

   

Luomukelpoiset kierrätyslannoitevalmisteet muissa EU-maissa  
   

Kokosimme tietoja neljän ulkomaisen yrityksen 32 kierrätyslannoitevalmisteesta. Yritykset olivat 

ruotsalainen Gyllebo Gödning, italialainen Ilsa, hollantilainen Memon ja itävaltalainen StyriaFert. Olimme 

kiinnostuneita luomukelpoisista orgaanisista lannoitteista, joita voisi olla kannattavaa tuoda Suomeen. 

Valitsimme siis mukaan vain rakeistettuja tai pelletöityjä valmisteita, joiden typpisisältö on vähintään 4 %, 

sillä nestemäisiä, multamaisia tai ravintosisällöltään alhaisempia tuotteita on kannattamattomampaa 

kuljettaa pitkiä matkoja. Tietojemme mukaan kyseisistä tuotteista neljää tuodaan tällä hetkellä Suomen 

markkinoille.   

   

Valmisteiden tuoteselosteista, joita saimme haltuumme yhteensä 26, sekä yritysten verkkosivuilta koottiin 

tietoja tuotteiden raaka-aineista, koostumuksesta, rakenteesta ja käyttötavoista. Lisäksi yrityksiltä kysyttiin 

hinta- ja saatavuustietoja. Tuotteiden ominaisuuksia on eritelty seuraavissa kappaleissa sekä Taulukossa 1.  

 

Valmisteiden koostumus  
   

Ulkomaiset kierrätyslannoitevalmisteet olivat ravintosisällöltään NPK- (11 kpl), NP- (5 kpl), NK- (5kpl) ja N-

lannoitteita (11 kpl). Tietojemme mukaan tuotteista ainakin 23 oli eläinperäisiä, 6 kasviperäisiä ja 4 

orgaanisia kivennäislannoitteita. Orgaanisia kivennäislannoitteita olisi valmistajilta löytynyt enemmänkin, 

mutta olimme ensisijaisesti kiinnostuneita täysin orgaanisista valmisteista.   

   

Raaka-aineiksi oli usein mainittu elintarviketeollisuuden sivutuotteet, eläin- ja kasvimateriaalit sekä 

kananlanta. Joissakin Ilsan tuotteissa oli käytetty yrityksen valmistamaa AGROGEL®-gelatiinia, jonka 
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pääainesosa on kollageeni eläinten nahasta. AGROGEL®-gelatiinin valmistusmenetelmää ei ole hyväksytty 

EU:ssa virallisesti luomukelpoiseksi. Kolmen tuotteen raaka-aineista ei saatu tietoa ja 25 tuotteen raaka-

aineista saatiin vain puutteellista tietoa.  

 

Hinnat ja saatavuus  
   

Saimme hintatietoja viidestä Gyllebo Gödningin tuotteesta. Ne olivat 3,80–17,55 SEK/kg eli noin 0,36–1,66 

€/kg tai 360–1660 €/t. Gyllebo Gödningin tuotteiden saatavuus riippuu lihaluujauhon saatavuudesta. 

Memon tuottaa yhteensä 100 000 tonnia kiinteitä tuotteita vuodessa. Muiden tuotteiden saatavuudesta 

emme saaneet tietoja.  

 

 

 

 

 

Tuotteita kpl 

Tuotteet Suomen markkinoilla Ulkomaiset 

Epäorgaaniset 

lannoitteet 

Orgaaniset 

lannoitteet 

Maanparan- 

nusaineet 

Yhteensä Orgaaniset 

lannoitteet 

Tuotteita yhteensä 5 55 5 65 32 

Valmistajia/ 

markkinoijia 

3 12 2 15 4 

NPK  39 2 41 11 

NP  1  1 5 

NK  9  9 5 

N  5  5 11 

PK 1   1  

P 1   1  

K 3   3  

Kalkitsevia 5   5  

Eläinperäiset  39 5 44 23 

Kasviperäiset 1 16  18 6 

Orgaaniset kiven- 

näislannoitteet 

 16  16 4 

Tuodaan ulkomailta 

Suomeen 

3 21  24 4 

Hinnat €/t 21,50–674 €/t 0–1194 €/t 1– 28 €/t 0–1194 €/t 360–1660 €/t 

Taulukko 1. Taulukossa on eritelty tähän selvitykseen sisällytettyjen lannoitevalmisteiden kappalemäärät ja hintoja. 

Sarakkeessa ‘Ulkomaiset’ on kuvattuna neljän eurooppalaisen valmistajan (Gyllebo Gödning, Ilsa, Memon, StyriaFert) 

tuotteet, joista tietojemme mukaan neljää tuodaan Suomeen. Nämä neljä tuontituotetta sisältyvät tässä selvityksessä myös 

Suomen markkinoilla oleviin orgaanisiin lannoitteisiin. Kaikki selvityksessä mukana olleet tuotteet olivat 

kierrätyslannoitevalmisteita lukuun ottamatta neljää epäorgaanista lannoitetta. 
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Tuoteselosteet kaipaavat yhtenäistämistä  
  

Kaikille lannoitevalmisteille on lain mukaan laadittava tuoteseloste. Tuoteselosteiden sisällöstä säädetään 

lannoitevalmistelaissa 539/2006, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11, Ruokaviraston 

ylläpitämässä kansallisessa tyyppinimiluettelossa sekä EY-lannoitteiden osalta EU:n lannoiteasetuksessa 

N:o 2003/2003 (Ruokavirasto, 2019a ja 2019b).  

   

Tuoteselosteessa on annettava kirjallisesti tiedot lannoitevalmisteen tyyppi- ja kauppanimestä, 

ominaisuuksista, koostumuksesta, käytöstä, valmistajasta ja/tai maahantuojasta. Vastavuoroisen 

tunnustamisen perusteella Suomeen tuotujen tuotteiden osalta merkinnät saattavat poiketa Suomen 

kansallisen lainsäädännön mukaisista vaatimuksista (Ruokavirasto, 2019b). Ohjeet tuoteselosteiden 

laadintaan löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta (Ruokavirasto, 2019c).  

   

Lara-laaturavinnehankkeen osana tehdyssä haastattelututkimuksessa (Osuuskunta Visia, 2019) ilmeni, että 

kierrätyslannoitevalmistajien tuottajat pitävät tuoteselosteiden laatimista vaikeana. Yritykset myös 

kokivat, että Lara-laatujärjestelmä voisi tehdä tuoteselosteiden laatimisen helpommaksi. Tuoteselosteiden 

sisältöä koskevat viranomaisohjeet ovat muuttuneet useasti, mikä selittää tuoteselosteiden laadinnan 

haastavuutta. Lisää muutoksia on odotettavissa uuden EU-lannoiteasetuksen astuessa voimaan – muun 

muassa tyyppinimiä ei enää käytetä vuodesta 2022 alkaen. Syksyllä 2019 Ruokavirasto lisäsi 

verkkosivuilleen orgaanisen lannoitteen tuoteselosteohjeen (Ruokavirasto, 2019d). Tätä ennen yritysten 

on käytännössä täytynyt selvittää tuoteselosteiden sisältövaatimukset suoraan lakiteksteistä, mikä voi olla 

erittäin haastavaa. Tuoteselosteiden sisältöä ei toisaalta ole järjestelmällisesti valvottu, minkä vuoksi 

lannoitevalmisteiden tuoteselosteissa voi olla huomattavia eroja.  

   

Alla vertailemme ensin suomalaisten ja lopuksi lyhyesti ulkomaisten yritysten tuoteselosteiden sisältöjä. 

Kotimaisista kierrätyslannoitteiden valmistajista ja markkinoijista suurin osa ei tarjoa tuoteselosteita 

verkkosivuillaan vaan niitä pitää erikseen pyytää. Tähän selvitykseen valituista viidestätoista suomalaisesta 

yrityksestä vain neljällä oli tuoteselosteita vapaasti ladattavissa tai nähtävillä joko valmistajan omilla tai 

markkinoijan verkkosivuilla. Kaikkien tarkastelemiemme ulkomaisten yritysten tuoteselosteet sen sijaan 

olivat vapaasti ladattavissa valmistajan tai markkinoijan verkkosivuilta.  

   

Suomalaisia yrityksiä on vertailussa mukana kahdeksan, joista viisi on lannoitevalmistajia ja kolme 

pelkästään markkinoijia. Valmisteita on yhteensä 24, ja näistä viisi on epäorgaanisia lannoitteita ja loput 

orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita. Valmisteista 11 on tuontituotteita, joista kaksi on EY-

lannoitteita ja muut vastavuoroisen tunnustamisen perusteella tuotuja kierrätyslannoitevalmisteita. Suurin 

osa (20 kpl) tuoteselosteista on joko yrityksen meille lähettämiä tai heidän verkkosivuiltaan ladattuja 

dokumentteja. Yhden yrityksen neljälle valmisteelle ei ollut saatavilla tuoteselostetta erillisenä 

dokumenttina vaan yritys ohjasi katsomaan tuoteselosteet suoraan verkkosivujensa tuotekuvauksista.   

   

Vertailussa mukana olevat Suomalaiset tuoteselosteet:  

   

● 8 yritystä  

● 24 valmistetta  

● 5 epäorgaanista lannoitetta  

● 16 orgaanista lannoitetta  

● 3 maanparannusainetta  

● 1 neste, 1 liete ja 22 kiinteää valmistetta  



10 

● 13 Suomessa valmistettua tuotetta ja 11 tuontituotetta  

● 20 erillistä dokumenttia ja 4 tuotekuvausta yrityksen verkkosivuilta 

   

Tyyppi- ja kauppanimet  
   

Valmisteiden tyyppi- ja kauppanimet oli pääsääntöisesti ilmoitettu tuoteselosteissa vaatimusten 

mukaisesti. Vain yhdestä tuoteselosteesta puuttui lainmukainen tyyppinimi. Kauppanimeä ei ollut selkeästi 

ilmoitettu kahden yrityksen yhteensä seitsemässä tuoteselosteessa, joista neljä oli yrityksen verkkosivuilla 

olevia tuotekuvauksia ja kolme erillisinä dokumentteina saatuja tuoteselosteita.  

 

Ravinnepitoisuudet  

Orgaanisten lannoitteiden ravinnepitoisuudet on ilmoitettava painoprosentteina kuiva-aineesta (%-ka), 

minkä lisäksi ne voidaan ilmoittaa painoprosentteina kokonaispainosta. Epäorgaanisten lannoitteiden 

ravinnepitoisuudet ilmoitetaan painoprosentteina kokonaispitoisuudesta. Nestemäisten lannoitteiden 

pitoisuudet voidaan painoprosentin lisäksi ilmoittaa tilavuusmittoina mg/l tai g/l. Muualla Euroopassa 

ravinnepitoisuudet ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa, mutta Suomessa markkinoitavissa lannoitteissa 

pitoisuudet tulee ilmoittaa alkuaineina. Lisäksi pitoisuudet voidaan ilmoittaa oksideina.  

   

Keräämissämme tuoteselosteissa oli jonkin verran vaihtelua tavassa, jolla valmisteiden ravinnepitoisuudet 

oli ilmaistu. Yhdessäkään tuoteselosteessa ei ollut selkeästi ilmaistu, että ravinnepitoisuudet ovat 

painoprosentteja kuiva-aineesta. Ravinnepitoisuuksia oli ilmoitettu tuoteselosteissa seuraavilla tavoilla:  

   

● painoprosentteina kuiva-aineesta 0 kpl  

● painoprosentteina 8 kpl  

● prosentteina kuiva-aineesta 8 kpl  

● prosentteina 4 kpl  

● muu yksikkö kuin prosentit 4 kpl (g/kg tai mg/kg kuiva-aineesta, kg/tn ja/tai kg/m3)  

   

Viimeistä, ohjeistuksen vastaista tapaa oli käytetty erityisesti lietemäisissä ja kuivalantamaisissa tuotteissa, 

joissa on korkeampi kosteusprosentti kuin rakeistetuissa tuotteissa. Tämä lienee siksi, että käyttäjän voi 

olla vaikeampi hahmottaa ravinnesisältöä painoprosentteina kuiva-aineesta, kun kuiva-aineen osuus koko 

massasta on pieni. Kaikissa tuoteselosteissa, joissa ravinnepitoisuuksia ei ollut ilmoitettu prosentteina, oli 

kuitenkin ilmoitettu pitoisuudet painoyksikköinä kuiva-aineesta ja sen lisäksi painoyksikköinä 

tuorepainosta ja/tai tilavuudesta.  

  

Liukoisen typen ja fosforin määrä oli ilmoitettu kaikissa paitsi yhden yrityksen kuudessa tuoteselosteessa, 

jotka kaikki olivat orgaanisia tuontituotteita. Toisaalta neljän ulkomailta tuodun valmisteen 

tuoteselosteessa oli erikseen ilmoitettu orgaanisen typen määrä, mitä ei ollut suomalaisten tuotteiden 

tuoteselosteissa.  
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Orgaaninen aines  
   

Orgaanisen aineksen määrä tulee ilmoittaa prosentteina kuiva-aineesta. Kolmea verkkosivuilta kopioitua 

tuotekuvausta lukuun ottamatta kaikissa tuoteselosteissa oli maininta orgaanisen aineksen määrästä. 

Kuitenkin vain neljässä määrä oli selkeästi ilmoitettu prosentteina kuiva-aineesta, ja lopuissa prosentteina 

ilman mainintaa kuiva-aineesta.  

   

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 24/11 mukaan epäorgaaninen lannoite ei saa sisältää eläin- tai 

kasviperäisiä orgaanisia aineksia. Kuitenkin yksi tarkastelemistamme epäorgaanisista lannoitteista sisälsi 

tuoteselosteen mukaan yli 10 % orgaanista ainetta. Tuotteelle ei ilmeisesti ole ollut olemassa sopivampaa 

tyyppinimeä, jolloin Ruokavirasto on myöntänyt yritykselle luvan käyttää epäorgaanisen lannoitteen 

tyyppinimeä. 

 

Kosteus ja kuiva-ainepitoisuus  
   

Orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden tuoteselosteissa tulee ilmoittaa prosentteina joko 

kosteuspitoisuus (kiinteät ja lietemäiset valmisteet) tai kuiva-ainepitoisuus (nestemäiset valmisteet). 

Epäorgaanisten valmisteiden kohdalla kosteutta tai kuiva-ainepitoisuutta ei yleensä tarvitse ilmoittaa, 

mutta tuhkalannoitteiden ja biotiitin, joita vertailussa on mukana yksi kutakin, tuoteselosteissa kuuluu 

ilmoittaa kosteusprosentti.   

   

Lähes kaikissa tarkastelemissamme kiinteiden ja lietemäisten valmisteiden tuoteselosteissa oli säädösten 

mukaisesti ilmoitettu kosteusprosentti ja nestemäisen valmisteen tuoteselosteessa kuiva-ainepitoisuus. 

Yhden yrityksen neljässä tuoteselosteessa oli sekä kosteus että kuiva-ainepitoisuus. Kosteusprosentti 

puuttui neljän kiinteän lannoitteen tuoteselosteesta, joista kolme oli yrityksen verkkosivuilla olevia 

tuotekuvauksia ja yksi erillisenä dokumenttina saatu tuoteseloste.  

 

Raaka-aineet  
   

Orgaanisten lannoitevalmisteiden ja tuhkalannoitteiden tuoteselosteissa on ilmoitettava kaikki 

valmistukseen käytetyt raaka-aineet. Raaka-aineiden ilmoitustavassa oli jonkun verran eroja 

tarkastelemissamme tuoteselosteissa. Yhdessä tuoteselosteessa ei ollut ollenkaan mainintaa raaka-

aineista, ja neljän yrityksen yhteensä 11 tuoteselosteessa raaka-aineet oli ilmoitettu puutteellisesti tai 

epäselvästi (esimerkiksi raaka-aineeksi oli ilmoitettu eläinperäiset sivutuotteet, mutta sivutuotteita tai 

niiden luokkaa ei ollut yksilöity). Puutteellisista tai epäselvistä tuoteselosteista kaksi oli yrityksen 

verkkosivuilla olevia tuotekuvauksia ja loput 9 erillisenä dokumenttina saatuja tuoteselosteita.  

   

Käyttöohjeet ja -rajoitukset  
   

Lannoitevalmisteiden tuoteselosteisiin tulee sisällyttää käyttöohje, jossa kerrotaan, mihin tarkoitukseen ja 

kuinka paljon valmistetta käytetään ja miten se levitetään. Käyttöohjeessa on ilmoitettava myös 

käyttöturvallisuuteen ja varastointiin liittyvät asiat.  
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Yhden yrityksen kahdessa tuoteselosteessa ei ollut käyttöohjetta ollenkaan, minkä lisäksi käyttöohjeissa 

havaittiin joitakin puutteita. Käyttöohjeisiin liittyvät puutteet on listattu alla:  

   

● Käyttöohjetta ei ollenkaan: 2 kpl  

● Ei käyttötarkoitusta: 1 kpl  

● Ei levitysmäärää: 2 kpl  

● Ei levitystapaa: 8 kpl  

● Ei käyttöturvallisuuteen liittyviä ohjeita: 6 kpl  

● Ei varastointiohjeita: 4 kpl  

   

Eläinperäisiin luokan 2 lihaluujauhoa tai luokan 3 käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) sisältäviin yli 50 kg:n 

lannoitepakkauksiin on lisättävä EU:n sivutuoteasetuksen 142/2011 mukainen käyttörajoitus: ”Orgaanista 

lannoitetta; varoaika levittämisestä vähintään 21 päivää, joiden aikana tuotantoeläimet eivät saa laiduntaa 

eikä laidunkasvillisuutta saa käyttää ruokintaan” tai vaihtoehtoisesti merkintä, että lannoitetta ei ole 

tarkoitettu levitettäväksi maahan, johon tuotantoeläimillä on pääsy.  

   

Luokkien 2 ja 3 eläinperäisiä raaka-aineita sisältäviä valmisteita oli vertailussamme mukana yhteensä 11 

neljältä eri yritykseltä. Vaatimusta käyttörajoituksen merkitsemisestä oli noudatettu melko hyvin:  

   

● Käyttörajoitus puuttuu: 0 kpl  

● Käyttörajoitus sanasta sanaan, kuten ohjeistettu: 3 kpl  

● Käyttörajoitus eri sanoin: 8 kpl  

   

Käyttörajoituksen lisäksi 9 tuotteessa oli maininta eläinperäisten lannoitteiden levitykseen liittyvästä 

kirjanpitovelvollisuudesta, mikä oli tuoteselosteissa aiemmin pakollinen.   

   

Joissakin tuoteselosteissa oli myös kehotuksia noudattaa nitraattiasetuksen (4 kpl) ja/tai 

ympäristökorvausjärjestelmän (7 kpl) rajoituksia, esimerkiksi ”varastoinnissa ja käytössä tulee huomioida 

nitraattiasetuksen (1250/2014), maatalouden ympäristösitoumusten  

sekä täydentävien ehtojen rajoitukset” tai ”fosforin laskennassa ympäristökorvaukseen sitoutuneet ottavat 

huomioon kokonaisfosforista 60 prosenttia”.  

 

Valmistaja, markkinoija ja alkuperämaa  
   

Tuoteselosteessa on mainittava valmistajan ja/tai maahantuojan yhteystiedot. Merkintä puuttui kahden 

yrityksen neljästä tuoteselosteesta, joista kaksi oli yrityksen verkkosivuilla olevia tuotekuvauksia ja kaksi 

erillisenä dokumenttina saatuja tuoteselosteita.   

   

Tuotteiden alkuperämaata ei lain mukaan tarvitse merkitä tuoteselosteeseen, eikä sitä löytynytkään 

suurimmasta osasta keräämistämme tuoteselosteista. 13 kotimaisesta valmisteesta kahdeksan 

valmistajaksi oli selkeästi merkitty suomalainen yritys. 11 tuontituotteesta vain yhden tuoteselosteeseen 

oli merkitty alkuperämaa, eikä alkuperämaita ollut myöskään ilmoitettu maahantuojien verkkosivuilla.  

   

Myöskään raaka-aineiden alkuperä ei ole helposti jäljitettävissä. Raaka-aineen alkuperämaaksi oli 

ilmoitettu Suomi kahdessa tuoteselosteessa, ja muissa siitä ei ollut mainintaa. Raaka-aineiden tuottajasta 

tai alkuperämaasta ei useimmiten ole mainintaa myöskään yritysten verkkosivuilla.     
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Ulkomaiset tuoteselosteet  
  

Vertailimme myös 26 ulkomaista tuoteselostetta neljältä lannoitevalmistajalta:  

   

● Gyllebo Gödning (Ruotsi): 3 kpl  

● Ilsa (Italia): 7 kpl  

● Memon (Hollanti): 10 kpl  

● StyriaFert (Itävalta): 6 kpl  

   

Enemmistö ulkomaisista tuoteselosteista oli sisällöltään suppeampia verrattuna keräämiimme 

suomalaisiin tuoteselosteisiin. Esimerkiksi raaka-aineet on monessa ilmoitettu epätarkasti (Gyllebo 

Gödning ja Memon) tai ei ollenkaan (Ilsa). Myöskään liukoisia ravinnepitoisuuksia (Gyllebo Gödning ja 

StyriaFert), orgaanisen aineksen määrää (Gyllebo Gödning) tai kosteutta (Gyllebo Gödning ja StyriaFert) ei 

aina ole ilmoitettu. Memon ilmoittaa liukoisen typen sijaan ammoniumtypen määrän.  

   

Toisaalta ulkomaisten yritysten tuoteselosteiden välillä oli suuria eroja. StyriaFertin tuoteselosteissa on 

huomattavasti enemmän informaatiota kuin tyypillisessä suomalaisessa tuoteselosteessa. Niissä on muun 

muassa kuvattu lannoitteen hyötyjä, ja käyttöohjeet ja raaka-aineet on kuvattu tarkasti. Ilsan 

tuoteselosteet taas ovat hyvin suppeita sisältäen ainoastaan tietoa lannoitteiden kemiallisista 

ominaisuuksista (ravinnepitoisuudet, orgaanisen hiilen määrä, pH vedessä).   

   

Huomionarvoista on myös, että Ilsa, Memon ja StyriaFert ilmoittavat tuoteselosteissaan orgaanisen typen 

pitoisuuden, mitä ei yleensä erikseen mainita suomalaisissa tuoteselosteissa. Merkintä löytyi vain yhden 

suomalaisen maahantuojan tuoteselosteissa. Orgaanisen typen ilmoittamisesta tuoteselosteissa voisi olla 

hyötyä luomukelpoisista lannoitteista kiinnostuneille ostajille, sillä luomutuotannossa vain orgaaniset 

typenlähteet ovat sallittuja.  

  

 

Yhteenveto  
  

Tässä selvityksessä kartoitettiin luomutuotantoon soveltuvia orgaanisia lannoitteita ja muita 

kierrätyslannoitevalmisteita kotimaan ja EU:n markkinoilla. Suomessa on yli kymmenen yritystä, jotka 

valmistavat luomukelpoisia ammattiviljelyyn sopivia orgaanisia lannoitteita. Lisäksi on monia valmistajia, 

joiden valikoimasta löytyy luomuun soveltuvia epäorgaanisia lannoitteita ja orgaanisia 

maanparannusaineita.  

 

Erilaisia kierrätyslannoitevalmisteita on markkinoilla kymmeniä, ja niistä valtaosa sisältää orgaanista 

ainetta. Tyypillisiä raaka-aineita ovat muun muassa kanan- tai broilerinlanta, liha-, luu-, veri- ja 

höyhenjauho sekä vinassi. Suurin osa tarkastelemistamme orgaanisista valmisteista sisälsi eläinperäisiä 

raaka-aineita, ja kasviperäisiä oli noin neljäsosa. Tietojemme mukaan orgaanisista valmisteista noin 

neljännes oli orgaanisia kivennäislannoitteita, mutta näitä saattoi olla enemmänkin, sillä kaikken 

tuotteiden raaka-aineista ei saatu tarkkaa tietoa. Tuotteita on tarjolla sekä nesteinä, lietteinä että 

kiinteässä muodossa, ja kiinteistä lannoitteista monet on jalostettu rakeiksi tai pelleteiksi. Selvityksessä 

mukana olleista 65 valmisteesta valtaosa oli ravintosisällöltään NPK-lannoitteita.  

  

Suomeen tuodaan kierrätyslannoitteita myös ulkomailta, ja jatkossa EU-maiden välisen kaupan uskotaan 

vilkastuvan, kun uuden EU:n lannoiteasetuksen mukaisia CE-merkintöjä aletaan myöntämään tuotteille. 
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Tässä selvityksessä oli mukana 24 ulkomailta tuotua valmistetta, joiden alkuperämaat olivat Belgia, 

Hollanti, Italia ja Ruotsi. Näistä kaksi olivat EY-lannoitteita ja loput tuotu vastavuoroisen tunnustamisen 

perusteella. Tuontituotteet olivat keskimäärin suomalaisia tuotteita kalliimpia, mutta toisaalta 

tavanomaiset orgaaniset NPK-lannoitteet olivat samaa hintaluokkaa alkuperästä riippumatta.  

 

Suurin osa haltuumme saamista tuoteselosteista noudatti lain vaatimuksia melko hyvin, mutta joissakin oli 

merkittäviä puutteita. Esimerkiksi käyttöohje puuttui kokonaan kahdesta tuoteselosteesta ja raaka-aineet 

oli monessa ilmoitettu puutteellisesti. Myös ravinnepitoisuuksien ilmoittamisessa on tarkennettavaa. 

Yritysten välillä oli eroja, mutta myös samalla yrityksellä saattoi olla hyvin eritasoisia tuoteselosteita. 

Tuoteselosteet, jotka poimittiin yrityksen verkkosivuilla olevista tuotekuvauksista, olivat tiedoiltaan 

suppeampia kuin suurin osa erillisinä dokumentteina saaduista tuoteselosteista. Vastavuoroisen 

tunnustamisen perusteella Suomeen tuotujen valmisteiden tuoteselosteet poikkesivat jonkin verran 

muista suomalaista tuoteselosteissa. Raaka-aineet oli niissä ilmoitettu puutteellisemmin kuin 

suomalaisissa tuoteselosteissa keskimäärin. Osassa oli erikseen ilmoitettu orgaanisen typen määrä. 

 

Ulkomaiset tuoteselosteet erosivat sekä toisistaan että suomalaisista tuoteselosteista. Eri maat selvästi 

antavat yrityksille toisistaan poikkeavia ohjeita tuoteselosteiden laadintaan, ja myös valvonta saattaa olla 

eritasoista. Uuden EU:n lannoiteasetuksen osana tullaan antamaan tarkat ohjeet tuoteselosteiden 

laadintaan. On siis odotettavissa, että ainakin CE-merkittyjen valmisteiden tuoteselosteet ovat 

tulevaisuudessa enemmän toistensa kaltaisia valmistusmaasta riippumatta. Tämä on toivottavaa, sillä 

tuoteselosteiden samankaltaisuus auttaisi maahantuojia laatimaan kotimaisia tuoteselosteita ja 

lannoitteiden käyttäjiä valitsemaan heille sopivimmat tuotteet. Lisäksi tuoteselosteiden yhdenmukaisuus 

asettaisi yritykset samalle viivalle kilpailussa, kun kaikista tuotteista on saatavilla samat tiedot. 
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tuottajille. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 37/2018. 73 s. Helsinki.  

   

Ympäristöministeriö, 2019a. Jätesäädöspaketti. https://www.ym.fi/jatesaadospaketti. Päivitetty 

17.12.2019. Viitattu 15.1.2020. 

   

Ympäristöministeriö, 2019b. Ympäristönsuojelulain uudistuksen toimeenpano. https://www.ym.fi/fi-

FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistons

uojelulain_uudistaminen/Ymparistonsuojelulain_uudistuksen_toimeenpano. Päivitetty 13.1.2020. 

Viitattu 15.1.2020. 

  

 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/lannoitelan-toiminta/lainsaadanto/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/lannoitelan-toiminta/lainsaadanto/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/laatuvaatimukset/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/laatuvaatimukset/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/laatuvaatimukset/pakkausmerkinnat/orgaaniset-lannoitteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/laatuvaatimukset/pakkausmerkinnat/orgaaniset-lannoitteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
https://www.ym.fi/jatesaadospaketti
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen/Ymparistonsuojelulain_uudistuksen_toimeenpano
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen/Ymparistonsuojelulain_uudistuksen_toimeenpano
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen/Ymparistonsuojelulain_uudistuksen_toimeenpano

	Johdanto
	Selvityksen tavoitteet
	Kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineet ja käyttötarkoitukset
	Kierrätysravinteet luomutuotannossa
	Luomukelpoiset kierrätyslannoitevalmisteet Suomen markkinoilla
	Valmisteiden koostumus
	Valmisteiden alkuperä
	Hinnat ja saatavuus

	Luomukelpoiset kierrätyslannoitevalmisteet muissa EU-maissa
	Valmisteiden koostumus
	Hinnat ja saatavuus

	Tuoteselosteet kaipaavat yhtenäistämistä
	Tyyppi- ja kauppanimet
	Ravinnepitoisuudet
	Orgaaninen aines
	Kosteus ja kuiva-ainepitoisuus
	Raaka-aineet
	Käyttöohjeet ja -rajoitukset
	Valmistaja, markkinoija ja alkuperämaa
	Ulkomaiset tuoteselosteet

	Yhteenveto
	Lähdeluettelo

