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Kannattaako puujätettä kierrättää?
Suomi selvittää komission kierrätystavoitteiden
järkevyyden puujätteen osalta elinkaarianalyysillä.

K

omissio esitti heinäkuun kiertotalouspaketissaan, että yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden kierrätystä olisi lisättävä
radikaalisti.
Komissio ehdotti myös muutoksia kierrätysasteen laskentamenetelmiin ja yhdyskunta- ja pakkausjätteen määritelmiin.
Jäsenmaat ovat nyt käsitelleet komission esityksiä mm. EU:n ympäristötyöryhmässä ja Euroopan ympäristöministereiden suuntaviivakeskusteluissa.
Suomi esitti alustavassa kannassaan syyskuun puolivälissä, että
kierrätystavoitteet asetettaisiin realistisesti sen perusteella, mikä
kullekin jäsenmaalle on toteutettavissa. Ympäristö- ja talousvaliokunnat käsittelivät aihetta lokakuussa.
Yhdyskuntajätteen määritelmää ei Suomen kannan mukaan
tule sitoa kunnan järjestämisvastuulla oleviin jätteisiin. Kierrätystavoitteisiin tulisi sisällyttää myös liikennekäyttöön tarkoitettujen
ja muiden edistyneiden polttoaineiden valmistaminen.
Ehdotetut kierrätysasteet ovat erittäin vaativia. Etenkin puupakkausjätteen kierrätystavoitteet ovat jopa epätarkoituksenmukaisen
korkeita.
”Puupakkausjätteen ja rakennuspuujätteen kierrätys voi olla
Suomessa aika vaikeaa toteuttaa siinä laajuudessa, mitä komissio esittää”, sanoo ympäristöministeriön ympäristöneuvos Riitta
Levinen.
Hän kertoo ympäristöministeriön käynnistävän elinkaariselvityksen puujätteen kierrätyksestä.
N Puupakkausjätteiden ja rakennuspuun kierrätystä voi olla
Suomessa vaikea toteuttaa komission esittämässä laajuudessa.

”Haluamme selvittää, onko perusteltua lisätä kierrätystä näin
paljon. Varsinkin, jos se edellyttää, että puulavoja täytyisi lähteä
viemään toiseen maahan kierrätettäväksi, verrattuna siihen, että
ne voitaisiin käyttää uusiutuvana energiana kotimaassa.”
Levinen korostaa, ettei kierrätystä pidä kokonaan unohtaa.
”Suomessa on kehitetty lupaavia kierrätysmenetelmiä puujätteelle, esimerkiksi eristemateriaalien ja komposiittien valmistusta. Mutta komission ehdottama 80 prosentin kierrätysaste
vuoteen 2030 mennessä kuulostaa hurjalta. Suomessa puisten
kuormalavojen uudelleenkäyttö on järjestetty hyvin. Sen huomioiminen helpottaisi tavoitteen saavuttamista olennaisesti.”

Kierrätystuotteille oltava kysyntää
Suomi kannattaa komission ehdotuksen yleisperiaatetta kiertotalouden edistämisestä, mutta toivoo realismia tavoitteiden asettamiseen, tarkkuutta määritelmiin ja täsmennyksiä laskentaperiaatteisiin.
Levisen mukaan ympäristötyöryhmien kokouksissa myös
muut jäsenmaat ovat olleet Suomen kanssa samoilla linjoilla.
”Jäsenmaiden välillä on painotuseroja siinä, kuinka vahvasti
kierrätystavoitteita pidetään liian vaativina, mutta monet maat
ovat olleet samaa mieltä kuin Suomikin: varsinaiseen määrälliseen kierrätysasteeseen ei voi ottaa kantaa, ennen kuin perusteet
ja lähtötiedot ovat paremmin selvillä.”
Monet maat ovat korostaneet, että kierrätetyille materiaaleille
olisi oltava markkinoilla kysyntää. Tavoitteet eivät saa johtaa
huonolaatuisen kierrätyksen lisääntymiseen. L
Lue lisää:
http://www.uusiouutiset.fi/biopolttoaineet-huomioonjatealan-direktiivimuutoksissa/
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