Tiedote; muutoksia pienten toimijoiden ilmoitusmenettelyyn ja lannoitevalmisteiden
merkitsemiseen
Pienten toimijoiden ilmoitusmenettelyä kevennetty
Lannoitevalmisteita valmistavien, markkinoille saattavien ja maahantuovien toimijoiden on
ilmoittauduttava Eviran valvontarekisteriin. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (22/15)
mukaan pienten toimijoiden ei enää tarvitse tehdä ilmoitusta toiminnastaan Eviraan.
Ilmoitusvelvollisuus ja laitoshyväksyntävaatimus on poistettu toimijoilta, jotka valmistavat vuodessa
enintään 50 tonnia
•

tuhkalannoitteita

tai korkeintaan 400 m3
•
•
•
•

maanparannusturpeita
orgaanisia maanparannusaineita
sellaisenaan maanparannusaineena käytettäviä sivutuotteita tai
kasvualustoja

Ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin myös näiden tuotteiden valmistajaa, jos tuotteet myydään
pakattuna. Lannoitevalmisteet kuuluvat tyyppinimiluettelon ryhmiin 1A7, 3A1, 3A2, 3A5 ja 5.
Ilmoitusmenettelyyn liittyvä määräraja on toimijakohtainen ja lasketaan toimijan kaikkien
toimipaikkojen yhteen lasketuista valmistusmääristä.
Laitoshyväksyntävaatimus ei kuitenkaan poistu pieniltä luokan 2 ja 3 eläinperäisiä sivutuotteita
käsitteleviltä ja niistä edelleen lannoitevalmisteita valmistavilta toimijoilta, sillä näiden toimijoiden
osalta vaatimus tulee sivutuotelainsäädännöstä. Esimerkiksi kompostoitaessa lantaa kasvualustan
raaka-aineeksi on toiminnasta ilmoitettava Eviraan.
Ilmoitusmenettelyn poistumisesta huolimatta markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden on
täytettävä niille lainsäädännössä asetetut laatu-, turvallisuus- ja merkintävaatimukset.
Asetusmuutoksen tavoitteena on helpottaa pienten toimijoiden hallinnollista taakkaa ja vähentää
tuotantopaikkavalvontaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia.
Lannoitevalmisteiden sekoittaminen ja seosten merkitseminen
Kun lannoitevalmisteita valmistetaan sekoittamalla yhtä tai useampaa lannoitevalmistetta
keskenään on kunkin raaka-aineen täytettävä lannoitevalmisteille asetetut yleiset laatuvaatimukset
sekä vaatimukset hygienian ja haitallisten aineiden osalta. Jos seokselle ei ole olemassa omaa
erillistä tyyppinimeä, ilmoitetaan tuoteselosteen tyyppinimikohdassa seoksen valmistuksessa
käytettyjen lannoitevalmisteiden tyyppinimet.
Kalkittu ja lannoitettu kasvualusta on esimerkki seoksesta, jolle on olemassa tyyppinimi. Toisaalta
esimerkiksi mädätysjäännöksen ja maanparannuskompostin seokselle ei ole olemassa
tyyppinimeä, jolloin ne molemmat merkitään tuoteselosteen tyyppinimikohtaan seuraavasti:
mädätysjäännöksen ja maanparannuskompostin seos.

Kahden tai useamman lannoitevalmisteen seoksesta ilmoitetaan käytön kannalta oleelliset tiedot ja
rajoitteet. Tuoteselosteessa ilmoitettavat ominaisuudet on analysoitava lannoitevalmistetyypille
soveltuvilla menetelmillä. Erätunniste on mainittava pakkauksessa tai muissa tuotteen mukana
kulkevissa asiakirjoissa.
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