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Laitoshyväksyntähakemus, asianumero 2808/04.00.08.01/2022

LAITOSHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS
Tapahtuman tunnus: EVT22-0052551 30.08.2022

Asian kuvaus

Poppari Oy on 2.5.2022 Ruokavirastoon saapuneella hakemuksella hakenut
laitoshyväksyntää orgaanisten lannoitevalmisteiden valmistamiselle. Hakemukselle on
annettu asianumero 2808/04.00.08.01/2022. Poppari Oy käsittelee
kompostointilaitoksessa hevosenlantaa orgaanisiksi lannoitevalmisteiksi. Laitoksen
käsittelykapasiteetti on maksimissaan 10 000 tonnia vuodessa. Laitoksen toiminta on
kuvattu hyväksyntähakemusasiakirjoissa ja laitoshyväksyntätarkastukseen liittyvässä
päätöksessä.

Päätös

Ruokavirasto myöntää toimijalle laitoshyväksynnän sivutuotelain (517/2015)
mukaisesti tapahtuvalle orgaanisen maanparannusaineen ja orgaanisen lannoitteina
sellaisenaan käytettävien sivutuotteiden valmistukselle. Markkinoille saatettavien
lopputuotteiden on täytettävä lannoitelaissa 711/2022 ja sivutuoteasetuksessa (EU) N:
o 142/2011 vaadittavat ominaisuudet sekä laatu- ja hygieniavaatimukset.

Tämä päätös koskee Poppari Oy:n kompostointilaitosta. Laitoksella on lupa käsitellä
hevosenlantaa. Laitoksen toiminta sijaitsee osoitteessa Nummitie 91, 04370 Tuusula.

Laitoksen hyväksyntänumero on FIC003-02808/2022.

Hyväksytyn laitoksen on noudatettava toiminnassaan voimassa olevan sivutuotelain
(517/2015), asetuksen (EY) N:o 1069/2009, komission asetuksen (EU) N:o 142/2011
ja lannoitelainsäädännön vaatimuksia. Prosessia tai käsiteltäviä raaka-aineita
muutettaessa on toimijan tarkastettava menettelynsä, tehtävä niihin tarvittavat
muutokset ja ilmoitettava asiasta Ruokavirastoon.

Tästä päätöksestä ei ole kuultu luvan hakijaa hallintolain 34 §:n kohdan 5 perusteella
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Päätöksen perustelut

Poppari Oy on hakenut laitoshyväksyntää lannoitevalmistelain 539/2006 14 §:n
mukaisesti. Uusi lannoitelaki 711/2022 tuli voimaan 16.7.2022.Lannoitelain voimaan
tulon myötä vaatimus laitoshyväksynnästä poistui orgaanisia lannoitevalmisteita
valmistavalta laitokselta. Poppari Oy:n kompostointitoimintaa koskee kuitenkin
sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntävelvoite.

Ruokavirasto on toimivaltainen viranomainen eläimistä saatavista sivutuotteista
annetun sivutuotelain 517/2015 34 §:n mukaisesti. Muunnettaessa eläimistä saatavia
sivutuotteita biokaasu- ja kompostointilaitoksessa tai käsiteltäessä lantaa lannan
käsittelylaitoksessa tai valmistettaessa eläimistä saatavista sivutuotteista orgaanisia
lannoitevalmisteita ja maanparannusaineita, on laitoksen hyväksymismenettelyssä ja
laitoksen toiminnassa noudatettava sivutuotelain 517/2015, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011
vaatimuksia.

Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehty tämän lain mukainen päätös sekä asiaan
liittyvät asiakirjat voidaan allekirjoittaa koneellisesti. (Lannoitelaki 222/2020, 32 §)

Hyväksyntähakemuksen käsittely on kuvattu laitoshyväksyntään liittyvässä
laitostarkastuspäätöksessä 30.8.2022 ja laitokselle tehdystä hyväksyntätarkastuksesta
laaditussa tarkastuslomakkeessa, asianumero 2808/04.00.08.01/2022

Voimassaoloaika

Tämä hyväksyntäpäätös on voimassa toistaiseksi. Jos kansallisessa lainsäädännössä
annetaan hyväksyntäpäätöstä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on annettavaa lainsäädäntöä
noudatettava.

Ruokaviraston on peruttava hyväksyntä laitoksen lopettaessa toiminta, jonka
perusteella se on hyväksytty. Hyväksyntä voidaan perua, jos laitos rikkoo olennaisella
tavalla sivutuotelainsäädännön vaatimuksia, toiminta ei täytä hyväksynnän
myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä tai toiminta aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai
vaaraa ihmisille, eläimille, kasveille tai ympäristölle.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voi valittaa, valitusosoitus liitteenä.

Sovelletut säännökset

Lannoitelaki 711/2022

Lannoitevalmistelaki 539/2006

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä
sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä
sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöön panosta sekä neuvoston
direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka
vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista
rajatarkastusasemilla (toimeenpanoasetus)

Hallintolaki 434/2003

Maksullisuus

Asian käsittelystä peritään maksu. Tarkempi erittely näkyy erikseen lähetettävällä
laskulla. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista
suoritteista 1193/2021.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Risto Retkin, puh. 050 316 0102, risto.
retkin@ruokavirasto.fi

Olli VenelampiJaostopäällikkö

Risto RetkinYlitarkastaja

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti.



VALITUSOSOITUS
Tähän  päätökseen  tyytymätön  saa  hakea  siihen  muutosta  hallinto-oikeuteen.  Valitus  on  tehtävä
kirjallisesti.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee
tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
saantitodistuksesta.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös on annettu asianosaisen suostumuksella tiedoksi sähköisenä viestinä sähköpostilla,
katsotaan asianosaisen saaneen sen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.

Valitusaika

Valituskirjelmän sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa  on  lisäksi  ilmoitettava  valittajan  nimi  ja  yhteystiedot.  Jos  puhevaltaa  käyttää  valittajan
laillinen edustaja  tai  asiamies,  myös tämän yhteystiedot  on ilmoitettava.  Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä  ollessa ilmoitettava viipymättä  hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa  on  ilmoitettava  myös  se  postiosoite  ja  mahdollinen  muu  osoite,  johon  oikeudenkäyntiin
liittyvät  asiakirjat  voidaan  lähettää  (prosessiosoite).  Mikäli  valittaja  on  ilmoittanut  enemmän  kuin  yhden
prosessiosoitteen,  voi  hallintotuomioistuin  valita,  mihin  ilmoitetuista  osoitteista  se  toimittaa
oikeudenkäyntiin  liittyvät  asiakirjat.

Valituskirjelmän liitteet
Valitukseen on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
-  selvitys  siitä,  milloin  valittaja  on  saanut  päätöksen  tiedoksi,  tai  muu  selvitys  valitusajan  alkamisen
ajankohdasta,
-  asiakirjat,  joihin  valittaja  vetoaa  vaatimuksensa  tueksi,  jollei  niitä  ole  jo  aikaisemmin  toimitettu
viranomaiselle,
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituskirjelmä  on  toimitettava  valitusajassa  alla  olevalle  hallinto-oikeudelle.  Valituksen  voi  toimittaa
henkilökohtaisesti,  postitse  maksettuna  postilähetyksenä,  sähköisellä  tiedonsiirtomenetelmällä  taikka
asiamiestä  tai  lähettiä  käyttäen.  Valituksen  voi  tehdä  myös  hallinto-  ja  erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa  osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  Valituskirjelmän
lähettäminen  postitse  tai  sähköisesti  tapahtuu  lähettäjän  omalla  vastuulla.  Valituksen  on  saavuttava
viranomaiselle  virka-aikana  ennen  30  päivän  valitusajan  päättymistä,  jotta  valitus  voidaan  tutkia.  Jos
valitusajan  viimeinen  päivä  on  pyhäpäivä,  lauantai,  itsenäisyyspäivä,  vapunpäivä,  jouluaatto  tai
juhannusaatto,  valitusaika  jatkuu  kuitenkin  vielä  seuraavan  arkipäivän  virka-ajan  päättymiseen.
Oikeuslaitokset  internetsivuilla  on  tarkemmat  ohjeet  asiakirjojen  toimittamisesta  sähköisesti:  http://www.
oikeus.fi.

Valituskirjelmän toimittaminen

Käsittelymaksu
Muutoksenhakuasian  käsittelystä  hallinto-oikeudessa  peritään  270  euron  maksu.  Maksua  ei  peritä,  jos
hallinto-oikeus  muuttaa  päätöstä  muutoksenhakijan  eduksi.  (Laki  1455/2015).

Yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI



Käyntiosoite:: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Puhelinvaihde: 029 56 42000

Telefax: 029 56 42079

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi


