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Puhtaustakuu (kadmium ja muut raskasmetallit) 

Olemme asettaneet Suomessa valmistetuille YaraMila-, YaraBela- ja Yara HeVi -
lannoitteiden kadmiumille ja muille raskasmetallipitoisuuksille raja-arvot, jotka ovat 
huomattavasti Suomen lainsäädännössä määriteltyjä arvoja tiukemmat. 

Takuu ei koske muissa maissa tai muiden toimijoiden valmistamia lannoitteita. Ne 
noudattavat Suomen lainsäädännön raja-arvoja. 

Käyttämällä puhtaita lannoitteita viljelysmaa säilyy puhtaana kadmiumista ja 
muista raskasmetalleista. Näin huolehdimme yhdessä puhtaasta suomalaisesta 
elintarvikeketjusta! 

Lannoitteiden puhtaustakuu 

Haitalliset 
raskasmetallit 

Yaran Puhtaustakuun raja-
arvot lannoitteissa (mg/kg ka) 

Suomen lainsäädännön asettamat 
raja-arvot (mg/kg ka)   Suluissa 
metsätaloudessa käytettävissä 
tuhkalannoitteissa tai niiden raaka-
aineena käytettävässä tuhkassa. 
 

Kadmium (Cd) alle 0,5 (12 mg Cd/kg P, kun 
fosforia min 2,2%) 

enintään 1,5 (50 mg Cd/kg P, kun 
fosforia min 2,2%) (metsässä 25) 

Elohopea (Hg) alle 0,2 enintään 1,0 (1,0) 
Lyijy (Pb) alle 4 enintään 100 (150) 
Arseeni (As) alle 5 enintään 25 (40) 
Nikkeli (Ni) alle 20 enintään 100 (150) 
Kromi (Cr) alle 20 enintään 300 (300) 
Vanadiini alle 20 - 
Kupari (Cu) - enintään 600* (700) 
Sinkki (Zn) - enintään 1500* (4500) 
* Sallitaan poikkeus, jos maassa todettu ravinnepuutoksia. 

Kadmiumin enimmäismäärä 

Suomen lainsäädännön mukaan kadmiumia saa levittää maa- ja puutarhataloudes-
sa enintään 7,5 g hehtaarille 5 vuoden ajanjaksona annettuna. Maisemoinnissa ja 
viherrakentamisessa kadmiumia saa levittää enintään 15 g hehtaarille 10 vuoden 
ajanjaksona annettuna. Metsätaloudessa tuhkalannoitteita käytettäessä kadmiumia 
saa levittää enintään 100 g hehtaarille 60 vuoden ajanjaksona annettuna. Rajoite ei 
koske maisemoinnin ja viherrakentamisen maanparannusaineita eikä kasvualustoja. 
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Maanparannusaineiden puhtaustakuu 

Haitalliset 
raskasmetallit 

Yaran Puhtaustakuun raja-
arvot maanparannusaineissa 
(mg/kg ka) 

Suomen lainsäädännön 
asettamat raja-arvot 
(mg/kg ka) 

  
Kadmium (Cd) alle 0,5 enintään 1,5 
Elohopea (Hg) alle 0,1 enintään 1,0 
Lyijy (Pb) alle 15 enintään 100 
Arseeni (As) alle 20 enintään 25 
Nikkeli (Ni) alle 20 enintään 100 
Kromi (Cr) - enintään 300 
Vanadiini (V) - - 
Kupari (Cu) - enintään 600** 
Sinkki (Zn) - enintään 1500** 
* Sallitaan poikkeus, jos maassa todettu ravinnepuutoksia. 

Laatutakuu 

Yaran lannoitteet ovat turvallisia, tasalaatuisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. 
Tuotteet vastaavat tuoteselostetta, kestävät vähintään yhden vuoden varastoinnin 
ja ovat hyvin levitettäviä. 

 
Voimassaolevat Yara Suomen antamat takuut löytyvät www-sivuiltamme Yara.fi 

 


