Lausunto
Aaron Vuola

1 (3)

20.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

VN/21657/2020

Lannoitelaki
Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä Lannoitelaiksi Metsäteollisuus ry toteaa
seuraavaa:
Yleisesti hallituksen esityksestä
Metsäteollisuus näkee positiivisena hallituksen esityksen tavoitteen yhdenmukaistaa
lainsäädäntöä toiminnan helpottamiseksi ja sujuvan siirtymän mahdollistamiseksi EUlainsäädännön piiristä kansallisen lainsäädännön piiriin ja päinvastoin.
Erityisen tärkeänä Metsäteollisuus pitää, että kansallisille markkinoille tarkoitettujen
lannoitevalmisteiden markkinat voivat jatkaa häiriöttömästi toimintaansa ja että
lannoitevalmisteiden valmistajat voivat valita noudattavatko kansallista lainsäädäntöä vai
EU:n lannoitevalmisteasetusta. Tuhkien metsälannoitekäyttö tulee turvata uudessa
lainsäädännössä, vähintään nykyisellä tasolla.
Lannoitelain merkittävimmät muutokset, kansallisen laitoshyväksynnän poistaminen ja
tyyppinimistä luopuminen, nähdään niin ikään positiivisina, mikäli näin voidaan aidosti
helpottaa uudenlaisten lannoitevalmisteiden ja valmistusmenetelmien syntymistä, niiden
markkinoille saattamista sekä keventää toimijoiden hallinnollista taakkaa, tinkimättä
kuitenkaan käytettyjen ainesosien turvallisuudesta.
Metsäteollisuus näkee tärkeänä myös riittävät siirtymäajat nykyisestä
tyyppinimirakenteesta luopumiselle, jonka aikana yritykset voivat vielä valmistaa ja
saattaa markkinoille nykyisen lain mukaisia lannoitevalmisteita. Sujuvan siirtymän
turvaamiseksi ehdotuksessa esitetään, että Ruokavirasto valmistelisi pohjan uudelle
ainesosaluettelolle nykyisen lainsäädännön perusteella turvalliseksi katsomistaan
ainesosista, mikä onkin kannatettavaa. Niin ikään on kannatettavaa, että jatkossa
Ruokavirasto pitäisi luetteloa talouden toimijoiden ehdotusten pohjalta sallituista
ainesosista, jotta uusien ainesosien lisääminen ainesosaluokkiin olisi mahdollisimman
sujuvaa.
Pykäläkohtaiset kommentit
7 § Lannoitevalmisteiden tuotevaatimukset
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Lain nykytilan ja sen arvioinnin alla (3.1.2.2) puhutaan tuhkalannoitteista omana
tuoteryhmänä ja niitä on myös tilastoitu erikseen (3.1.1). MMM asetuksessa 24/11
tuhkalannoitteet ovat omana alaryhmänä 1A7 epäorgaanisten lannoitteiden alla.
Lausunnoilla olevan lain 7 § pykälässä 2 mainitut tuoteluokat tulevat suoraan
lannoitevalmisteasetuksen liitteestä 1, minkä tarkempi jaottelu ei vastaa nykyisen
asetuksen 24/11 luokittelua. Esimerkiksi tuhkia ei ole EU-asetuksessa erikseen mainittu,
vaan tulevat mukaan liitteen 2 uusien aineosaluokkien kautta. Metsäteollisuus pitää
tärkeänä, että tuhkalannoitteet säilyvät jatkossakin omana ryhmänä joko epäorgaanisten
lannoitteiden alla tai kokonaan omana tuoteluokkana. Tuhkien metsälannoitekäyttö tulee
turvata uudessa lainsäädännössä vähintään nykyisellä tasolla.
8 § Ainesosaluettelo
Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että nykyiset tyyppinimet siirtyvät uuteen
ainesosaluetteloon ilman erillistä hakemusta tai prosessia. Uusien ainesosien
hakeminen Ruokaviraston ylläpitämään luetteloon tulisi olla maksutonta myös
siirtymäajan jälkeen. Metsäteollisuus pitää myös tärkeänä, että hyväksyttyjä
käsittelymenetelmiä aineosaluokille määritettäessä huomioidaan teollisen toiminnan
sivutuotteiden käsittelyn nykymenetelmät siten, ettei toiminnanharjoittajalle koidu uusia
tai merkittäviä kustannuksia.
9 § Merkintävaatimukset
Metsäteollisuus kannattaa pakkausten ja pakkausmerkintöjen yhtenäistämistä EUtasolla sillä edellytyksellä, että se palvelee lannoitevalmisteiden valmistajia, myyjiä ja
käyttäjiä. Turhan yksityiskohtaisista merkintävaatimuksista tulee pidättäytyä ja pysytellä
lannoitevalmisteasetuksen vaatimuksissa. Joustavuus kielivaatimuksissa on
kannatettavaa.
14 § Ilmoitusvelvollisuus
Pykälässä tai sen perusteluissa tulisi selventää, mikä rooli on nykyisellä
laitoshyväksynnällä ilmoitusmenettelyyn nähden eli toisin sanoen tarkoittaako
rekisteröintimenettely uusia toimijoita vai myös voimassa olevan laitoshyväksynnän
alaisia laitoksia. Pykälässä mainitaan myös, että, lain mukaisia lannoitevalmisteita
valmistavan toimijan tulee varata toimivaltaiselle viranomaiselle tilaisuus tarkastaa
talouden toimijan tilat, laitteet ja kalusto tai tuotantolaitos ennen toiminnan aloittamista,
mutta siitä ei selviä miten toiminnassa olevien laitosten kohdalla menetellään.
17 § Laatujärjestelmä
Metsäteollisuus näkee, että laissa mainitun laatujärjestelmän ei tulisi olla turhan
monimutkainen vaan joko samantyylinen tai kevyempi kuin olemassa oleva
omavalvontavelvollisuus.
20 § Ilmoitetun laitoksen hyväksymistä koskeva hakemus
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Lain perusteluissa on mainittu, että "tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtään
lannoitevalmisteasetuksen mukaista ilmoitettua laitosta ja EU:ssa ilmoitettuja laitoksia
on vain yksi. Tämä saattaa osaltaan estää tai vähintään hidastaa asetuksen piiriin
siirtymisen sellaisten EU-lannoitevalmisteiden osalta, joiden valmistus edellyttää
ilmoitetun laitoksen valvontaa. Palvelua ei myöskään ole tällöin välttämättä saatavilla
toimijan omalla äidinkielellä."
Komissio on hiljattain hyväksynyt tai hyväksymässä delegoidut asetukset
tuhkapohjaisten lannoitteiden, teollisuuden sivuvirtojen ja puhtaiden sivutuotteiden
lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokiksi, joten on oletettavaa, että näiden
ainesosien ja tuoteluokkien käyttö lisääntyy. Näin ollen Metsäteollisuus tunnistaa
haasteen ilmoitettujen laitosten puutteesta, mikä saattaa hidastaa teollisuuden
sivuvirtojen hyväksymismenettelyä.
49 § Siirtymäsäännökset
Metsäteollisuus näkee erittäin tärkeänä, että ennen lausunnolla olevan lain
voimaantuloa lannoitevalmistelain nojalla ilmoitetut toimijat saavat ilman erillistä
ilmoitusta jatkaa toimintaansa, kuten myös uuden lain riittävän pitkät siirtymäajat,
esimerkiksi kumotun lain mukaisille tyyppinimille.
Pykälässä mainitaan, että laitokselle ennen tämän lain voimaantuloa
lannoitevalmistelain 14 §:n nojalla myönnetty hyväksyntä on voimassa 31.12.2023 asti,
mutta siinä tulisi myös tarkentaa, että edellytetäänkö laitoksilta tämän jälkeen uuden lain
mukainen ilmoitusvelvollisuus rekisteröintiä varten.
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