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Onnistunut teemaseminaari 2.-3.11.
Biolaitosyhdistys järjesti ajankohtaisen seminaarin 2.-3.11. Vaasassa teemalla
”Kiertotalouden käytännön ratkaisut”. Molempina seminaaripäivinä kertyi
osallistujia 90 hlöä, tällä kertaa heistä ammattikorkeaopiskelijoita liki 20.
Iltatilaisuuteen osallistui 50 hlöä ja toisen päivän lopuksi järjestettyyn yrityskäyntiin Stormossenille ja Westenergyyn 30 hlöä. Seminaariin osallistujien profiili
on edelleen vahvasti ammattilainen, eli biolaitoksista ja muista yrityksistä sekä alan
tutkimuksen, neuvonnan, oppilaitosten ja viranomaisten edustajia.
Vuoden 2016 Bionäärin tunnustus myönnettiin Tampereen teknillisen yliopiston
professori Jukka Rintalalle, joka on merkittävästi vaikuttanut Suomessa biokaasun
tutkimukseen, tuotantoon ja hyödyntämiseen. Toisena seminaaripäivänä järjestetty
asiantuntijapaneeli ravinnekierrätyksen merkityksestä ja mahdollisuuksista
osoittautui todella ajan hermolla olevaksi.
Seminaarin jälkeen osallistujille lähetetyn palautekyselyn vastausten perusteella
seminaariin ja sen järjestelyihin oltiin varsin tyytyväisiä. Seminaariin haluttaisiin
jatkossa mukaan elintarviketeollisuuden edustajia ja viljelijöitä. Samoin yrityksiä,
jotka ovat jo tuotteistaneet esim. rejektivesiä ja mädätysjäännöksiä, ja niitä jotka
huolehtivat tuotteiden kuljetuksesta. Seminaaripaikaksi ehdotettiin Jyväskylää,
Honkajokea ja Uusikaupunkia.
Seminaarin todella ajankohtaiset ja korkeatasoiset esitelmät löytyvät
kotisivultamme www.biolaitosyhdistys.fi kohdasta Ajankohtaista.
Kiitos kuuluu kaikille esiintyjille, osallistujille ja järjestelyissä mukana olleille!

Ensimmäisen pohjoismaisen fosforikonferenssin anti
Malmössä Ruotsissa 27.-28.10.2016 pidetyn konferenssin ” Phosphorus a limited
resource - Closing the Loop” esitelmät löytyvät nyt:
https://dakofa.com/conference/conference/programme/

World Circular Economy Forum 2017
Sitra jatkaa vahvasti kiertotalouden teemalla. Finlandia-talossa ensi kesäkuun 5.-6.
päivinä järjestettävään foorumiin odotetaan 1 200 osallistujaa. Lisätietoja tulevasta
tilaisuudesta: https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017

Uusia vientikärkiä mm. ravinteiden kierrätyksestä 2017
Tekes rahoittaa neljän biotalouden ekosysteemin kehittymistä. Ekosysteemien
rahoitus on osa hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen toteutusta.
Yhteistä ekosysteemien tunnistamille liiketoimintakärjille on, että niiden
toteutuminen vaatii uusien arvoketjujen ja verkostojen syntymistä, joissa myös
asiakkaiden mukana olo on tärkeää. Lisätietoja:
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/biotalouden-ekosysteemit/

Kompostin hiili pysyy
Berlinin yliopisto tutki Saksalaisen Kompostilaatuorganisaation toimesta eri
orgaanisten lannoitteiden hiilen stabiilisuutta. Raportista, varsinkin kuvassa 1
(Abbildung 1), käy selkeästi ilmi, että erilaisten kompostien hiili on varsin pysyvää.
Raporttiin voi tutustua:
http://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUKDateien/11_2016/Inkubationsversuch_zur_Ermittlung_der_Stabilitaetsfaktoren_nac
h_VDLUFA-Humusbilanzmethode.pdf

Avfall Sverigen uutiskirjeet
Avfall Sverige julkaisee mielenkiintoisia uutiskirjeitä, jotka on koottu sähköiseen
arkistoon, johon kannattaa tutustua: http://www.avfallsverige.se/nyhetsarkiv/

ECN:n kuulumisia
Biolaitosyhdistys on European Compost Networkin jäsenyhdistys. Tutustu verkoston
viimeisimpiin uutisiin: http://www.compostnetwork.info/

Hyvää syksyä, joka ohimenevästi kerkesi talveksikin muuttua!
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