Biolaitosyhdistyksen
jäsentiedote 1/2017

Vuosikokous
Biolaitosyhdistyksen vuosikokous pidetään 15.3. klo 10 kokoushuone Kordelinissa,
Tietotalossa Jokioisilla, os. Humppilantie 9. Kokouksen esityslista ja muu materiaali
lähetetään lähempänä ajankohtaa.

Kierrätyslannoitteiden ympärillä tapahtuu
Viimeisen parin vuoden aikana varsinkin yhdyskuntalietteen mädätysjäännöksestä
valmistetut lannoitevalmisteet ovat nousseet vilkkaaseen keskusteluun, sillä eräät
elintarvikeyritykset ovat ilmoittaneet sopimustuottajilleen, että eivät suosittele
noiden valmisteiden käyttöä peltoviljelyssä. Myös suoranaista kieltoa esiintyy.
Elintarvikeyritykset ovat perustelleet noita vientiasiakkailtaan tulleilla vaatimuksilla.
Tämä on tuonut biolaitosyrityksille haastetta.
Suomessa on yhdyskuntalietepohjaisten lannoitevalmisteiden orgaanisia haittaaineita tutkittu mm. BIOSAFE-hankkeessa http://docplayer.fi/4235498-Biosafe-hankkeenloppuraportti-sanna-marttinen-kimmo-suominen-marja-lehto-taina-jalava-elina-tampio.html sekä viimeksi
RUSSOA-hankkeessa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169282/SYKEra_43_2016.pdf?sequence=1
Kummassakin noissa todetaan lisätutkimusten tarpeellisuus. Eurooppalaisia
tutkimuksia menetelmien kehittämiseksi fosforin talteenottoon lietteistä on mm.
EU:n FP7 -rahoituksella toteutettu P-REX-projekti http://www.p-rex.eu/
Biolaitosyhdistys perusti yhdessä Suomen Vesilaitosyhdistyksen sekä MMM:n,
Eviran ja Luken edustajien kanssa viime syksynä Kierrätyslannoitetyöryhmän, jonka
tarkoituksena on valmistella toimenpiteitä orgaanisten lannoitevalmisteiden
turvallisen käytön edistämiseksi. Toimenpiteitä ovat neuvottelut elintarvikeyritysten
ja toimialajärjestöjen kanssa, lausunnot sekä riskinarvioinnin ja laatujärjestelmän
valmistelu ja t&k-hankkeiden seuranta ja valmistelu. Työryhmän seuraava kokous on
23.2.

Vahva kanta biojätteiden erilliskeräyksen ja hyödyntämisen puolesta!
Eurooppalainen yhteisjärjestömme European Compost Network ECN on muutama
päivä sitten ilmestyneessä Bulletiinissaan 1/2017 julkaissut EU-parlamentin
ympäristökomitean (ENVI) ilahduttavan vahvan kannan korkealaatuisen kierrätyksen
puolesta:
”The ENVI Committee has agreed to the following:

















Removal of the conditionalities ‘technically, environmentally and economically practicable’
with regards to separate collection (including that of bio-waste), except for sparsely populated
areas following approval by the Commission for this exception.
Separately collected waste may not be offered to and used in incineration plants.
An overall recycling rate of 60 % of municipal waste by 2025, to be increased to 70 % by 2030.
Inclusion of a list of instruments Member States may use to maximise the uptake of secondary
materials, which includes technical and fiscal measures to support the development of markets
for re-used products and recycled (included composted) materials. In general, Member States
shall make use of both regulatory ad economic instruments in order to incentivise the uptake
of secondary raw materials.
Inclusion of a request to the Commission to consider setting recycling targets for commercial
and industrial waste similar to those set for municipal waste. The Commission has to send a
report on this by 31 December 2018.
Inclusion of a request for the European standardisation organisations to develop quality
standards for waste going into the final recycling process.
The Commission must (by the end of 2018) propose an amendment to the relevant regulation
to introduce European waste codes for separately collected bio-waste.
An inclusion demanding MS to encourage home-composting.
Inclusion of a definition on commercial & industrial waste.
Inclusion of a definition on bio-waste which includes ‘waste with similar biodegradability and
compostability properties’ and excluding the criteria ‘quantity’.
Inclusion of a definition on organic recycling, which excludes mechanical biological treatment
and landfill as being considered organic recycling.
Member States must use traceability and quality assurance schemes to ensure that the output
of organic recycling meets relevant high quality standards.
Inclusion of a definition on food waste, food waste hierarchy and a non-binding food waste
reduction target in line with international agreements.

The final vote in the EP Plenary will take place in March. The discussion on the waste proposal in
the EU Council is still going on and we hope that the Member States and the Commission will
follow this positive direction of the ENVI Committee.”

Linkki ECN:n sivuille: www.compostnetwork.info

Jätteestä energiaksi ja materiaaliksi
Alma Talent Events järjestää Jätteestä energiaksi & materiaaliksi –tapahtuman
2.2.2017 hotelli Clarionissa Helsingissä. Lisätietoja: http://events.almatalent.fi/je/ohjelma/

Hyvää alkaneen vuoden ja pitenevien päivien jatkoa!
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