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Biotalouspäivät syyskuussa Turussa
Biolaitosyhdistyksen seuraava teemaseminaari eli Biotalouspäivät pidetään
20.-21.9. Turussa. Ensimmäisen päivän teema on Toimintaympäristö ja käsittelymenetelmät ja toisen päivän Tuotteet ja niiden käyttö. Luvassa on mielenkiintoisia
ja ajankohtaisia asiantuntijoiden ja yritysten esitelmiä. Iltatilaisuus 20.9. pidetään
Qvidja Gårdissa Paraisilla ja iltapäivällä 21.9. tutustumme Gasum Oy:n Topinojan
laitoksiin Turussa.
Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät jo yhdistyksen kotisivuilta
kohdasta Tapahtumat. Siis ilmoittautumaan, tervetuloa! Seminaarista ilmoitetaan
toukokuusta alkaen Uusiouutisissa ja sen sähköisessä tiedotteessa.

Jäsenmaksut
Muutamilla teistä on vielä yhdistyksen jäsenmaksu 2017 maksamatta. Laittakaapa
asia kuntoon, kiitos!

Vielä Sitran Suuresta lannoitekeskustelusta
Sitra järjesti Helsingissä Suuren lannoitekeskustelun 22.3. Tilaisuuden esitelmät ovat
luettavissa linkistä: https://www.sitra.fi/tapahtumat/suuri-lannoitekeskustelu/
Kierrätyksen ja kierrätysmateriaalipohjaisten lannoitevalmisteiden merkitys
tunnustettiin, lukuun ottamatta yhdyskuntalietepohjaisia tuotteita, jotka tulivat
suurin piirtein ”jyrätyiksi.” Toisaalta myönnettiin se, että ravinteiden talteen
ottaminen on tarpeellista ja että vaihtoehtona lietteen poltto ei olisi EU:n
jätehierarkian mukaista toimintaa. Ei myöskään ongelmatonta eikä edullista.
Yritykset ja tutkimus kehittävät teknologioita ja menetelmiä ravinteiden ja
haitallisten aineiden erottamiseksi jätevedestä, mutta vie aikansa ennen kuin
testatut ja kustannustehokkaat ratkaisut ovat käytettävissä.

Laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille
Biolaitosyhdistys on yhteistyössä Suomen Biokaasuyhdistyksen, Suomen
Vesilaitosyhdistyksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa valmistellut
laatujärjestelmän rakentamisesta lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu
kierrätysravinteista komposti- tai biokaasulaitoksissa. Valitettavasti emme saaneet
työlle maaliskuussa hakemaamme hankerahoitusta Ympäristöministeriön Raki2ohjelmasta. Rahoitusinstrumentti ei sittenkään ollut tarkoitettu senkaltaiselle työlle,
joka meillä päämääränä. Mutta, yrittänyttä ei laiteta!
Selvitämme muita rahoituskanavia ja valmistaudumme myös siihen, että
toteuttaisimme laatujärjestelmän rakentamisen kokonaan ilman hankerahoitusta.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa aiheesta ”Hallituksen esitysluonnos
eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja
valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi”
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3b4dd9a1-204b-414c-9fdf1ed9ca308ef9&respondentId=13acd4f2-317b-4638-870a-dbedb5dd6550

Länk till svensk version:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=3b4dd9a1-204b-414c-9fdf1ed9ca308ef9&respondentId=13acd4f2-317b-4638-870adbedb5dd6550&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli
teillä on aihetta/aiheita lausuntoa varten, olkaa minuun yhteydessä. Lausuntojen
dead line on 19.6.2017.

Konsultaatio lääkejäämistä
EU:n komissio on avannut julkisen konsultaation koskien lääkejäämiä. ESPP eli
European Sustainable Phosphorus Platform on laatinut kannanoton, johon toivotaan
kommentteja 26.5.2017 mennessä. Pääviesti ESPP:ltä on: on tarve lisätä tietämystä,
riskienhallintaa ja vuoropuhelua koskien lääkejäämiä yhdyskuntalietteissä ja
lannoissa, joita käytetään lannoitevalmisteissa maataloudessa! Mikäli teillä asiaan
kommentoitavaa, olkaa yhteydessä minuun hyvissä ajoin ennen dead linea.
ESPP:n kannanotto on tämän tiedotteen liitteenä. Lisää aiheesta seuraavista
linkeistä:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2210630_en
http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance_en

Huolta biokaasun tuonnista Ruotsissa
Ruotsissa ovat Avfall Sverige ja Energigas Sverige vaatineet viranomaisilta
toimenpiteitä ruotsalaisen biokaasutuotannon turvaamiseksi, sillä heidän mukaansa
tuonti muista maista aiheuttaa markkinahäiriöitä. Aiheesta lisää Avfall Sverigen
uutiskirjeessä:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/4445514271424A5E4077494459/41415B437449445C427742415943

Synteettiset polymeerit puhuttavat Saksassa
Meillä Suomessa joitain vuosia sitten yhdyskuntalietekeskusteluissa pinnalla olivat
raskasmetallit, sittemmin orgaaniset haitta-aineet. Saksassa keskusteluun ovat
nousseet synteettiset polymeerit, joita käytetään mm. vedenpoistoon prosesseissa.
Nykyisen säädöksen mukaan 1.1.2017 jälkeen on sallittua käyttää sellaisia
polymeerejä, joista hajoaa vähintään 20 % kahden vuoden kuluessa. Sellaisia
polymeereja, jotka eivät täytä em. vaatimusta, saadaan käyttää ylimenokautena
31.12.2018 asti.

Euroopan Biomassakonferenssi on 12.-15.6. Tukholmassa
Lisätietoja mittavasta tapahtumasta http://www.eubce.com/home.html

Hyvää, mahdollisesti pian alkavan, kevään jatkoa!
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