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Biotalouspäivät syyskuussa Turussa
Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät yhdistyksen kotisivuilta
kohdasta Tapahtumat. Jos et vielä ole ilmoittautunut, niin ilmoittautumaan,
tervetuloa!

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö
Pyydän kommentoimaan edellisessä tiedotteessani ollutta lausuntopyyntöä.
Pyritään tekemään kommenttienne (19.8. mennessä) pohjalta Biolaitosyhdistyksen
yhteinen lausunto:
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa aiheesta ”Kierrätyksestä kiertotalouteen
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023”. Lausunto pyydetään antamaan
vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin
kautta.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4cb8db675c63-470e-979a-dc660c6fadc5&respondentId=0b96de4b-1029-4601-9e31e03b45185501
Länk till svensk version:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=4cb8db675c63-470e-979a-dc660c6fadc5&respondentId=0b96de4b-1029-4601-9e31e03b45185501&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f

EU:n jätepuitedirektiivin päivityksen merkitys
Syyskuun Biotalouspäivillämme EU:n jätepuitedirektiivin merkitystä mm. uusimman
Valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsu) kannalta käsitellään sekä asiantuntijapuheenvuoroissa että paneelissa. Seuraavaan on koottu tavoitteita ja suuntaviivoja
EU:n parlamentin 14.3.2017 tekemästä, jätepuitedirektiivin päivitystä koskevasta
päätöksestä:

 Jätehuoltoa kehitetään kohti kestävää materiaalikierrätystä ja uusiutuvan
energian tuotantoa.
 Kunnilla on vastuu yhdyskuntajätteen keräyksestä.
 Yhdyskuntajätettä on sekajäte sekä erilliskerätty paperi, kartonki, lasi, metalli,
muovi, biojäte, puu, tekstiilit, SER, paristot, karkea jäte ja viherjäte
kotitalouksista, pienyrityksistä, toimistokiinteistöstä ja laitoksista (koulut,
sairaalat ja virastot), joka on laadulta ja koostumukselta rinnastettava
kotitalousjätteeseen. Lisäksi siihen kuuluu jäte torien ja katujen siivouksesta sekä
puistojen ylläpidosta. Viemäriverkon hoidosta ja jäteveden puhdistuksesta
syntyvä jäte (esim. jätevesiliete) ei ole yhdyskuntajätettä.
 Jätehierarkian merkitys korostuu.
 Tavoite 60 % materiaalikierrätys (sis. uudelleenkäyttö) vuoteen 2025 ja 70 %
vuoteen 2030 mennessä.
 Uudelleenkäyttö 3 % vuoteen 2025 ja 5 % vuoteen 2030 mennessä.
 Ruokajätteen määrää vähennetään 30 % vuoteen 2025 ja 50 % vuoteen 2030
mennessä
 Yleinen velvollisuus biojätteen erilliskeräykselle syntypaikalla (ehto "jos
taloudellisesti ja teknisesti järkevä" putoa pois).
 Jäsenvaltioiden tulee luoda keinoja edistää kaupan ja teollisuuden jätteiden
lajittelua metallin, muovin, paperin, pahvin, biojätteen, lasin ja puun osalta.
 Biojätteiden hyötykäytöllä on merkittävä rooli biotaloudessa korvamaan
fossiilisia raaka-aineita ja energialähteitä.
 Jätehierarkian mukainen korkealaatuinen biojätteen kierrätys on varmistettava.
 Ruokajätteelle määritellään oma hierarkia (ehkäisy, käyttö ihmisravinnoksi >
eläinravinnoksi > ruoan raaka-aineiden tuotanto, orgaaniset
kierrätysmenetelmät, energiahyötykäyttö, loppusijoitus).
 Jätteen polttoa rajoitetaan.
 EU:n rahoituksella ei tueta enää jätteenpolttoprojekteja.
 Kierrätysmateriaalien käyttöä edistetään.
 Kehoitus luoda laatustandardi käsittelyyn menevälle biojätteelle sekä kompostille
ja mädätteelle.
Nuo em. kohdat peilaavat jo valmistelussa olevaan seuraavaan Valtsuun ja
toivottavasti ainakin keräysvastuun osalta myös Suomen jätelakiin!

ECN News
European Compost Network ECN on julkaissut ECN News 1/2017. Sisältönä mm. EUpolitiikka, julkaisut, maaraportit, tilaisuudet. ECN News on ladattavissa:
https://www.compostnetwork.info/wordpress/wp-content/uploads/170713_ECN-NEWS-01_2017.pdf

Workshop Brysselissä
ECN ja EU:n alueiden komitea järjestävät workshopin Brysselissä 6.9. aiheesta
”Biowaste in the Circular Economy”. Lisätietoja on pian tulossa ECN:n sivuille:
https://www.compostnetwork.info/

Hyvää kesän jatkoa kaikille!
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