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Laatujärjestelmätyön hakemus viimeistelyyn ja lopulliseen hakuun
Biolaitosyhdistyksen, Suomen Biokaasuyhdistyksen ja Suomen Vesilaitosyhdistyksen yhteistyönä
toteutettava hanke laatujärjestelmän laatimiseksi kierrätysravinteista prosessoiduille lannoitevalmisteille etenee. Saimme YM:n RaKi-ohjelmasta hyvän palautteen helmikuussa jättämällemme
ideahakemukselle ja hanke-ehdotuksemme valittiin jatkoon. Lopullisen hakemuksen dead line on
9.4.
Suunnitellun hankkeemme kesto on 1.6.2018-30.11.2019 ja budjetti yht. 150 000 €, josta 80 %
haetaan RaKi-rahoituksesta ja loput 30 000 € katetaan yhdistysten jäsenyrityksiltä koottavalla
omarahoituksella. Olemme hakeneet omarahoituksen kattamiseksi tukea myös Sitralta, mutta
päätöstä ei vielä ole saatu. Olen yhteydessä jäsenyrityksiin tarvittavan omarahoituksen
kokoamiseksi tärkeään pyrkimykseemme.
Hanke ja rahoitushaku on meille tärkeä! Mikäli YM:n rahoitus saadaan ja hanke toteutukseen,
pystytään tärkeä ja kierrätyslannoitteiden tunnettuuteen, menekkiin ja laatuun positiivisesti
vaikuttava järjestelmä rakentamaan.

Valtsu- keskustelutilaisuuden 20.3. esitykset saatavilla
Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023
keskustelutilaisuuden esitykset ovat nyt nähtävillä materiaalitkiertoon.fi nettisivustolla: Linkki
Tilaisuuden esitykset voi katsoa myös samalta sivulta löytyvältä tallenteelta. Tallenteesta tulee
myöhemmin tälle samalle nettisivulle editoitu versio, josta tauot on leikattu pois. Tällä hetkellä
sivustolta näkee vielä vain täyspitkän version. Esittelin tilaisuudessa laatujärjestelmäasian.

Biotalouspäivät 2018
Seuraavat Biotalouspäivät järjestetään 7.-8.11. Lahdessa. Päivien ohjelma jakaantuu kolmeen
kokonaisuuteen: Kierrätystavoitteiden saavuttaminen, Biomassat ja niiden käsittely, sekä
Biotaloustuotteet ja niiden käyttö. Tarjolla on sekä ulkomaisten että kotimaisten asiantuntijoiden
esitelmiä, yritysesittelyjä, illanvietto ja yrityskäynti. Alustava ohjelma ja ilmoittautumislinkki ovat
nyt Biolaitosyhdistyksen kotisivuilla.

Projektipäällikkö EcoSairilaan
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy hakee projektipäällikköä hankkeeseen, jossa kehitetään Mikkeliin
vihreän liiketoiminnan keskusta EcoSairilaa. Hakuun on otettu aikalisä 3.4. asti, jotta saavat lisää
hyviä hakijoita. Ks. https://mikseimikkeli.fi/fi/page/67?newsitem=42

PProduct -tutkimuksen päätösseminaari 10.4.
Seminaari Jätevesiliete fosforilannoitteena, ympäristövaikutukset ja elintarvike turvallisuus
pidetään Suomen ympäristökeskuksessa, Mechelininkatu 34 A, Helsinki klo 9.30 – 15.30.
Ohjelmassa PProduct -tutkimuksen lisäksi myös esittely toteutuneesta hankkeesta Lietepohjaisten
lannoitteiden ympäristöriskit peltokäytössä ja viherrakentamisessa. Ilmoittautuminen 5.4.2018
mennessä linkistä: Avoin ilmoittautumislinkki Lisätietoja seminaarista: Kari Ylivainio,
erikoistutkija, MMT, Luonnonvarakeskus (Luke), Puhelin +358 29 532 6661,
kari.ylivainio@luke.fi

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n seminaari 19.4.
Seminaari esittelee toimialan näkymiä ja ajankohtaisia keskustelunaiheita. Ensimmäisen osan
aiheena on kiertotalouden tiekartta ja sen päivittäminen. Jälkimmäisessä osassa keskitytään
valmisteilla olevaan sivuvirtojen ja jätteiden markkinapaikkaan. Seminaari päättyy klo 17 alkavaan
cocktail-tilaisuuteen. Aika: torstaina 19.4.2018 klo 13-17 + cocktail-tilaisuus, Paikka: Kokoustamo,
Messuaukio 1, 00520 Helsinki, Helsingin Messukeskus. Ilmoittautuminen maanantaihin 2.4.
mennessä: https://my.surveypal.com/YTP-seminaari-ja-illalliset-19huhtikuu-2018

Fosforikonferenssi Helsingissä 11.-13.6.
Finlandia-talossa pidetään 11.-13.6. 3rd European Sustainable Phosphorus Conference 2018
(ESPC3). Lisätietoja tilaisuudesta: https://phosphorusplatform.eu/espc3-2018
sekä lisäksi Eero Jalava, Baltic Sea Action Group (BSAG), eero.jalava@bsag.fi
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