Biolaitosyhdistyksen
jäsentiedote 6/2017

Biotalouspäivät 20.-21.9. Turussa
Seminaarimme ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät yhdistyksen kotisivuilta
kohdasta Tapahtumat. Jos et vielä ole ilmoittautunut, niin ilmoittautumaan,
tervetuloa! Ohjelmatiedoista löytyvät myös tiedot majoitusmahdollisuuksista
edullisemmin (varaa 31.8. mennessä!).

Laatujärjestelmätyö liikkeelle ja kick off –seminaari 12.9.
Biolaitosyhdistys on yhteistyössä Suomen Biokaasuyhdistyksen ja Suomen
Vesilaitosyhdistyksen kanssa valmistellut laatujärjestelmän rakentamisesta
lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysravinteista komposti- tai
biokaasulaitoksissa.
Varsinaista laatujärjestelmän laadintaa edeltävä selvitys tehdään syys-lokakuun
aikana Vesilaitosyhdistyksen projektityöntekijän toimesta. Selvityksen perusteella
päätetään jatkosta.
Laatujärjestelmän kick off -seminaari pidetään HSY:llä Viikinmäellä Helsingissä 12.9.
Seminaariin on vapaa pääsy ja paikalle toivotaan yritysten, viranomaisten ja
tutkimuksen edustajia. Laittakaapa kalenteriin! Seminaarissa on kotimaisten lisäksi
ohjelmassa esitelmät Saksassa, Ruotsissa ja Virossa käytössä olevista järjestelmistä.
Seminaarin ohjelma on tämän tiedotteen liitteenä. Ilmoittautumiset
allekirjoittaneelle viimeistään 31.8.
Huom! Laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on
noteerattu yhdeksi suositukseksi seuraavassa kohdassa mainitussa
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023.

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa aiheesta ”Kierrätyksestä kiertotalouteen
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023”. Lausunto pyydetään antamaan

vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin
kautta.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4cb8db675c63-470e-979a-dc660c6fadc5&respondentId=0b96de4b-1029-4601-9e31e03b45185501
Länk till svensk version:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=4cb8db675c63-470e-979a-dc660c6fadc5&respondentId=0b96de4b-1029-4601-9e31e03b45185501&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f
Lausuntoaika päättyy 20.8.2017. Lausunnot käsitellään syksyn aikana ja otetaan
huomioon mahdollisuuksien mukaan suunnitelman viimeistelyssä. Jätedirektiivien
käsittely EU:ssa saattaa aiheuttaa esitettyjen tavoitteiden muutoksia ja muuttaa
käsittelyaikataulua. Valmis suunnitelma hyväksytään valtioneuvostossa syksyllä
2017.
Pyritään tekemään tästä Biolaitosyhdistyksen yhteinen lausunto!

Onko halukkaita yhdyskuntalietetyöryhmään?
Eurooppalaisen yhteisjärjestömme ECN:n jäsenten parissa vaikuttaa epävirallinen
jätevesilietetyöryhmä, joka liettualaisen Domantas Tracevičiuksen johdolla käy
keskustelua ja välittää tutkimus- ym. -tietoja yhdyskuntalietteistä ja niiden
käsittelystä. Ilmoita minulle, mikäli olet halukas liittymään ryhmään!

Kasvualustakäytön ohjeistuksesta kommenttipyyntö
ECN:n toimitusjohtaja Stefanie Siebert on lähettänyt viestini liitteenä olevan viestin
liitteineen koskien laadittua ”Guidelines for the specification of quality compost for
use in growing media”, ja hän toivoo kommentteja 31.8. mennessä.

Saksassa biojätteen erilliskeräyksen velvollisuus
Saksassa on voimassa kattava biojätteen erilliskeräysvelvollisuus. Biojätteen saannin
parantamiseksi ja vierasaineiden vähentämiseksi alkaa syksyllä valtakunnallinen
biojätekampanja. Yhteistyökumppanit ovat ympäristösuojeluyhdistykset ja
kauppayritykset. Menetelmä testattiin jo Hessenin osavaltiossa.

Tärkeimmät toimenpiteet Saksan biojätekampanjassa ovat:
·
aiheen esilläpito medioissa
·
tiedotus kaupoissa
·
kunnallinen neuvonta
Liitteessä on saksankielinen kirjoitus aiheesta, Action Biotonne Deutschland

Hyvää (loppu)kesää kaikille!

Yhteystiedot:
Juha Pirkkamaa
jpirkkamaa@gmail.com
puh. 040 580 3692

