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Biotalouspäivät 20.-21.9. Turussa
Tämänvuotinen syysseminaarimme ylitti jälleen viimevuotisen kävijämäärän.
Molempina päivinä osallistui esitelmöijät mukaan lukien liki 100 ammattilaista,
iltatilaisuuteen Paraisilla Ilkka Herlinin ja Saara Kankaanrinnan Qvidjan kartanossa
60 hlöä ja toisen seminaaripäivän yritysvierailuun Gasumille Topinpuistoon 55 hlöä.
Biotalouspäivien tasokkaat esitelmät löytyvät kotisivuiltamme sivulta Tapahtumat.
Seminaarissa keskustelluista aiheista vielä lisää tässä tiedotteessa.
Allekirjoittanut esittää lämpimät kiitokset saamastaan Vuoden Bionääri 2017 –
tunnustuksesta seminaarin iltatilaisuudessa!

Laatujärjestelmätyön kick off –seminaari 12.9. Helsingissä
Biolaitosyhdistys järjesti yhteistyössä Suomen Biokaasuyhdistyksen ja Suomen
Vesilaitosyhdistyksen kanssa Laatujärjestelmän kick off -seminaarin HSY:llä
Viikinmäellä Helsingissä 12.9. Tähänkin seminaariimme osallistui ilahduttavan
runsas, 55 hlöä, ja varsin kattavasti eri sidosryhmiä edustava ammattilaisyleisö.
Seminaarissa kuultiin esitelmät Saksassa, Ruotsissa ja Virossa käytössä olevista
järjestelmistä sekä lisäksi Fazer Myllyn ja Gasumin esitelmät omista
laatujärjestelmistään. Esitelmät löytyvät kotisivuiltamme sivulta Tapahtumat.
Varsinaista laatujärjestelmän laadintaa edeltävä selvitys tehdään syys-lokakuun
aikana Vesilaitosyhdistyksen projektityöntekijän, DI Maija Vilpasen toimesta. Työn
on mahdollistanut Vesilaitosten kehittämisrahastolta ja HSY:ltä saamamme tuki.
Selvityksen perusteella päätetään jatkosta.
Kick off –seminaarissa Fazer Myllyn edustajan esitelmässä kävi selville se tosiasia,
että käytännössä kaikki merkittävät viljaketjun yritykset Suomessa suhtautuvat
varauksellisesti tai kielteisesti yhdyskuntalietepohjaisten lannoitevalmisteiden
käyttöön sopimusviljelyssä. Tosin eräät yritykset ovat valmiit harkitsemaan
suhtautumistaan uudelleen ”sitten, kun toisin osoitetaan.”

Biojäte-workshop Brysselissä 6.9.
Allekirjoittanut osallistui Euopean Compost Network ECN:n yhdessä Euroopan
Alueiden Komitean kanssa järjestämään työpajaan Brysselissä 6.9. otsikolla
”Biowaste in the Circular Economy”. Eri maiden alan yritysten ja yhteisöjen,
hallinnon ja politiikan edustajat kiinnittivät työpajassa erityistä huomiota
biojätteiden erilliskeräyksen tehostamiseen. Tällä hetkellä Euroopan laajuisesti vasta
30 % biojätteestä erilliskerätään ja käsitellään joko kompostointi- tai
biokaasulaitoksissa. Tehostetun erilliskeräyksen avulla Euroopassa pystytään
saamaan käsittelyyn vuosittain jopa 60 miljoonaa tonnia biojätettä ja myös
varmistamaan 52 000 uutta työpaikkaa. Eurooppalaisia esimerkkikaupunkeja ovat
München ja Milano, jonka edustaja Cristina Fusco esitelmöi Biotalouspäivillä Turussa
20.9.
Em. tilaisuudesta julkaistu tiedote ja raportti sekä esitelmät ovat luettavissa ECN:n
sivuilta: https://www.compostnetwork.info/biowaste-set-play-central-role-emerging-ce/

Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyötykäytön nykytila
Vesilaitosyhdistys on julkaissut Lietteen käsittelyn ja hyötykäytön nykytilannekatsauksen. Selvityksen tulokset osoittavat, että lietteen maatalouskäyttö on
huomattavasti yleisempää kuin virallisten tilastojen mukaan. Tilastokeskuksen
mukaan n. 3 % lietteestä hyödynnetään maataloudessa, mutta toiminnanharjoittajilta saatujen tietojen perusteella yli 30 % lietteestä meni maatalouteen
vv. 2015-2016.
Lisää tuloksia ja listaukset lietteenkäsittelylaitoksista löytyvät raportista, joka on
ladattavissa verkkosivuilta:
https://www.vvy.fi/files/6262/Yhdyskuntalietteen_kasittelyn_ja_hyodyntamisen_nykytilannekatsaus.pdf

Ratkaisut tarpeen yhdyskuntalietteelle!
Molemmissa syyskuussa järjestämissämme seminaareissa nousi keskusteluun
yhdyskuntalietepohjaisten lannoitevalmisteiden vaikeutunut markkinatilanne.
Valmisteilla on yhteinen kokous, johon osallistuisivat tärkeimmät tahot, kuten
MMM, YM, Vesilaitosyhdistys, ETL, MTK jne. Tarkoituksena ehkäistä tilanteen
täysi kriisiytyminen sekä sopia toimenpiteistä ja tarvittavasta siirtymäajasta,
jolla varmistetaan yhdyskuntalietetuotteiden käyttömahdollisuudet.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto
YM on käynnistänyt SYKEn toteutuksessa orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon
vaikutuksiin liittyvän hankkeen. Hallitusohjelman toimintasuunnitelman mukaisesti
hankkeen tavoitteena on selvittää orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon
toimeenpanon vaikutukset ja selvittää edelleen kaatopaikalle sijoitettavia jätejakeita
ja arvioida lisäsääntelyn tai sääntelyn muutosten tarvetta. Selvityksen tulosten
pohjalta on tarkoitus tehdä tarvittavat lainsäädäntömuutokset/-lisäykset.
Puheenjohtajamme Christoph Gareis totesi asian johdosta: ”Kaatopaikkakielto ei ole
ohjannut paljoa lisää jätettä biologiseen käsittelyyn vaan polttoon. Jos halutaan
edistää orgaanisten jätteiden kierrätystä, polttovero ja/tai tuki kierrätyslannoitteille
olisi sopivampi ohjauskeino. Muutenkin kaatopaikoille ei sijoiteta kovin paljon
mitään hyödynnettävää enää. Tällaisen viestin voi välittää YM:lle.”
Suomen Kiertovoima ry – KIVO (ent. Jätelaitosyhdistys) on tiedustellut halukkaita
laitosten edustajia ns. ryhmähaastatteluun. Kokous / haastattelu on pe 29.9.2017
klo 12 KIVOn toimistolla. Jos jollain jäsenistöstämme on mahdollisuus osallistua näin
nopealla aikataululla em. kokoukseen, niin ottakoon yhteyttä: kehitysinsinööri,
koulutusvastaava Heli Haapea, Suomen Kiertovoima ry – KIVO, Mannerheimintie
76 A, 5. krs, 00250 Helsinki, puh. 050 305 7635, heli.haapea@kivo.fi , www.kivo.fi
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