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Soilfood nousi ykköseksi
Jäsenyrityksemme Soilfood Oy osallistui pienten ja keskisuurten yritysten kasvusparrausohjelma Kasvu
Openin Kiertotalouden Kasvupolulle. Polulle haki kaikkiaan 48 yritystä, joista tuomaristo valitsi 25
kasvunälkäisintä ja -potentiaalisinta yritystä saamaan asiantuntijamylläreiden maksutonta sparrausta kesän
aikana. Näiden joukosta tuomaristo palkitsi sparrausprosessin jälkeen lupaavimpana kasvajana

Soilfood Oy:n. Parhaat Onnittelut menestyksestä!

Laatujärjestelmän kehittäminen liikkeelle
Biolaitosyhdistyksen, Biokaasuyhdistyksen ja Vesilaitosyhdistyksen yhteinen pyrkimys
laatujärjestelmän rakentamiseksi kierrätyslannoitevalmisteille, joka toukokuussa sai Hallituksen
kärkihanke -rahoituksen Ympäristöministeriöltä, on käynnistetty keskeisellä Toimenpiteellä 1. eli
Laatujärjestelmän sääntöjen ja organisaation viimeistely. Projektiryhmä on kilpailutuksen kautta
valinnut työhön asiantuntijaksi Pöyry Finland Oy:n. Työn kuluessa syksyllä järjestetään kaksi
työpajaa, joihin lähetetään kutsut yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille
Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisema Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille”
pohjautuu valmistajille suunnattuun kyselyyn ja Biolaitosyhdistys sekä alan muut yhdistykset olivat
mukana yhteistyössä. Kierrätysravinteita valmistaville ja prosessoiville laitoksille tehtyyn kyselyyn
vastasi 26 pääasiassa mädätys- ja kompostointilaitosta.
Tiedote oppaasta:
https://www.luke.fi/uutiset/kierratyslannoitevalmisteiden-kiemurat-uusi-opas-kierratysravinteiden-tuottajille/

Opas löytyy: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/542240

Suomenkielinen jätteenkäsittelyn BAT-asiakirja
Parhaiden käytettävissä olevien teknologioiden asiakirja jätteenkäsittelyyn on nyt ilmestynyt ja
tämän jäsentiedotteen liitteenä (WT BAT FI). Yhdistyksemme puheenjohtaja osallistui aktiivisesti
sen valmisteluun. Biologisen käsittelyn (mädätys ja kompostointi) kannalta tärkeimmät BATmääritelmät löytyvät sivuilta: 1-8, 10-23 ja 33-38. Nyt on neljä vuotta aikaa saada vaatimukset
täytettyä! Eurooppalainen yhteistyöjärjestömme ECN on tiedottanut asian johdosta myös EU:
komission sivuilla olevasta linkistä:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG

Kiertääkö hyvä kauttasi?
Biolaitosyhdistys on mukana vuoden loppuun asti kestävässä kampanjassa Kiertääkö hyvä
kauttasi? Kampanja tuottaa tietoa ja aineistoja arjen ravinneviisaisiin valintoihin, jotta
ruoantuotannon ympäristövaikutuksia saadaan pienennettyä. Lisätietoja:
http://www.uusiouutiset.fi/kiertaako-hyva-kauttasi/

Viranomaisille vertaisoppimista
Eurooppalainen yhteistyöjärjestömme ECN on julkaissut esitteen EU:n komission kehittämästä
oppimistyökalusta ympäristöviranomaisten käyttöön, eli TAIEX-EIR PEER 2 PEER -ohjelmasta.
Ohjelmasta rahoitetaan EU:n ympäristölainsäädännön ja -politiikan asiantuntijavaihtoa, joka
koskee maaraporteissa käsiteltäviä kysymyksiä tai EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon
arvioinnissa esiin nousseita yleisiä haasteita ja täytäntöönpanon puutteiden taustalla olevia
perussyitä. Lisätietoja:
Esite: The flyer, which is available in 23 languages here
More information is available on the website of the EU Commission here.
Applications can be submitted using the Online application.
You can send any comments, questions or information of relevance (such as reports, projects, etc.)
to ENV-EIR@ec.europa.eu

Osallistu ECN:n biolaitoksille suunnattuun kyselyyn!
Eurooppalainen yhteistyöjärjestömme ECN on tärkeä vaikuttaja komission suuntaan
uudistettaessa jätelainsäädäntöä. ECN:n pyytää nyt biolaitoksia, siis komposti- tai
biokaasulaitoksia osallistumaan kyselyyn, johon tulisi vastata viimeistään 10.9.! Tämän
jäsentiedotteen liitteenä on johdantokirje pdf-muodossa (Recyclers survey, introductory letter) ja
pdf-muodossa myös kysymykset tutustuttavaksi (Recyclers Survey Questions_Biowaste).
Kysymyksiin pyydetään vastaamaan onlinena
https://www.surveymonkey.co.uk/r/Biowaste_Treatment_Plant_Survey

Lannoitevalmisteasetuksen muutos 1.8.
Tämän jäsentiedotteen liitteenä on 1.8. voimaan tullut lannoitevalmisteasetuksen muutos koskien
fosfonaattien käyttökieltoa.

Lausuntopyyntö lieteasiassa
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO/TC 275 Sludge recovery, recycling, treatment and
disposal -tekninen komitea on lähettänyt jäsenmailleen lausunnolle standardiehdotuksen
•

ISO/DIS 19698 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal – Beneficial use of
biosolids – Land applications

Edellisellä kommenttikierrokselle (ISO/CD) vuosi sitten Suomi kannatti ehdotusta. SYKE:n edustajat
pyytävät nyt vastaamaan alla oleviin vaihtoehtokysymyksiin ehdotuksen hyväksymisestä:
1
2
3
4

Hyväksyn
Hyväksyn kommentein
En hyväksy kommentein
Ei kantaa

Vastaukset tulee lähettää viimeistään keskiviikkoon 24.10.2018 mennessä SYKEen komitean
Suomen asiantuntijalle Jyrki Laitiselle tai Anja Holmstenille (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)
Kommentit voitte liittää vapaamuotoisesti sähköpostiin heille.

Ehdotus on löydettävissä kansallisesta lausuntopyyntöportaalista, jota kautta ehdotukseen voi
myös vastata tai lähettää sen kollegalle vastausta ja kommentteja varten:
http://lausunto.sfs.fi/Home/Details/7500 (edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen)

Lieteasiaa Ruotsissa
Ruotsissa on käynnistetty prosessi lietteen viljelymaalevityksen kieltämiseksi ja fosforin
kierrätysvaatimuksen asettamiseksi. Lisätietoja: https://www.government.se/pressreleases/2018/07/inquiry-to-propose-ban-on-spreading-sewage-sludge-on-farmland-and-aphosphorus-recycling-requirement
Asiaa on Svensk Vattenin Anders Finsson kuvannut seuraavasti:
“Phosphorus regulation: We had some early spring dialogue with the our Government regarding a
future phosphorus regulation and we new they were very inspired by the German new legislation.
After our meeting with the Minister of Environment earlier this spring we had a quite good feeling
that she had listened to our scientific arguments – but after two month of silence and no leakage
of information we had this negative surprise in mid-July. The decision is very little science-based
and more a way of the very pressed Green Party (having the seat of Minister of Environment) to
show strength and action now before the General elections on the 9 th of September. We think
there could still be some possibilities for Revaq-sludge – but now starts the first part of the big
work, influencing the inquiry/report until it will be ready 15th September 2019. Hopefully Svenskt
Vatten can be assigned as one of the experts to this inquiry/report.”
Vaalit siis tulossa sielläkin. Perästä kuuluu!

FRUSH – Kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma 19.-20.9.
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n Forssan yksikössä järjestetään FRUSH – Kiertotalouden
kasvuyritys- ja startup-tapahtuma 19.-20.9.2018. Tapahtuman pääjärjestäjänä on HAMK ja
mukana Forssan Yrityskehitys Oy. Järjestämisessä ovat kiinteästi mukana myös opiskelijat.
Maksuton tapahtuma järjestetään Forssan Kehräämöllä. Ohjelmistossa on muun muassa
asiantuntijapuheenvuoroja, toiminnallisia työpajoja sekä pitsauskilpailu. Lisää tietoa täältä:
http://frush.fi/ohjelmainfo-2018 Tavoitteena on tuoda alan toimijat yhteen ja nostattaa
kiertotalouden alan yrittäjiä. Tapahtuma on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille:
kasvuhakuisille yrittäjille, startupeille, rahoittajille, kunnille, alan opiskelijoille sekä
tutkimuslaitoksille. Tapahtumasta lisää täällä http://frush.fi/

Muista Biotalouspäivämme 7.-8.11. Lahdessa!
Biotalouden ehdoton tilaisuus syksyllä ovat Biotalouspäivät monipuolisine esitelmineen,
yritysesimerkkeineen ja -vierailuineen, lisäksi yhteinen iltatilaisuus. Löydät tilaisuuden ohjelman
ja ilmoittautumisohjeet kotisivultamme Tapahtumista: https://www.biolaitosyhdistys.fi/6
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