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RAKI Foorumin 13.4. esitelmät
Ympäristöministeriö järjesti 13.4. RAKI Foorumin aiheesta Puhdistamoliete – ravinteet kiertoon?
Tilaisuudessa pitämämme esitelmät ovat luettavissa sivulta www.ym.fi/ravinteidenkierratys

International Compost Awareness Week 6.-12.5.
Eurooppalainen yhteisjärjestömme ECN tiedottaa toukokuussa järjestettävästä viikosta, jonka
tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kompostien käytöstä ja hyödyistä. Ks linkki
https://www.compostnetwork.info/wordpress/wp-content/uploads/International-Release-for-ICAW-2018_ECN.pdf

Biokaasulle tukea ja strategia Ruotsissa
Avfall Sverigen mukaan Ruotsin valtio on tukemassa biokaasua lisää budjetissa 2018. Biokaasulle on laadittu
myös kansallinen strategia Nationell biogasstrategi 2.0, joka sekin on luettavissa:
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21129058&uid=48868860&&&https%3A%2F%2Fwww.avfallsverige.s
e%2Faktuellt%2Fnyhetsarkiv%2Fartikel%2Favfall-sverige-valkomnar-nya-satsningen-pa-biogas%2F

Keskustelu mikromuoveista jätteissä Saksassa
Saksassa on alkanut keskustelu mikromuoveista biojätepohjaisissa tuotteissa. Bayreuthin yliopisto on
julkaissut tiedotteen Plastic in organic waste: a challenge for the ecological recycling economy, ks.
https://www.uni-bayreuth.de/en/university/press/press-releases/2018/047-Organic-Waste/index.html

Kiertotalouspäivät 30.-31.5.
Suomen Kiertovoima ry järjestää kaikille avoimet Kiertotalouspäivät 30.-31.5.2018 Helsingissä
Sokos Hotel Presidentissä. Päivien teemoja ovat mm. kierrätyksen määrän ja laadun
problematiikka biotaloudessa, energia osana kiertotaloutta sekä lainsäädäntöosuus. Ilmoittaudu
mukaan 4.5. mennessä linkin https://www.webropolsurveys.com/S/B6FF55234BDDF581.par
kautta. Lisätietoa tapahtumasta löydät verkkosivuilta www.kivo.fi

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

CLEANTECH VENTURE DAY, Lahti
Cleantech Venture Day 12.-13.6. 2018, Sibeliustalo (Ankkurikatu 7, Lahti), on pohjoismaiden
suurin sijoittajatapahtuma cleantech-alueella. Tapahtumassa pääset tapaamaan kansainvälisiä
sijoittajia ja mahdollisia uusia partnereita, kuulet uusista markkinamahdollisuuksista, ja siitä
minkälaisia ratkaisuja suuryritykset etsivät. Ilmoittaudu mukaan tapahtuman omalla sivustolla:
http://www.cleantechday.com/lahti/ Osallistumismaksu PK-yrityksille on 300 euroa. Voit
tapahtumasivulla tehtävän ilmoittautumisen lisäksi myös ilmoittaa Business Finlandille
kiinnostuksestasi osallistua Cleantech Venture Day:hin pitchaamaan 30.4. mennessä: CleanWeb
ohjelmapäällikkö Outi Suomi: outi.suomi@businessfinland.fi. Cleantech Venture Day:n järjestäjille
vinkataan lupaavimmista pitchaamaan hakeneista yrityksistä Business Finlandin
asiakkuuskriteerien pohjalta.

Biotalouspäivät 2018
Järjestämme seuraavat Biotalouspäivät 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
Biolaitosyhdistyksen kotisivuilla.

Hyvää kevään jatkoa!
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