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Odotettu Laatukäsikirja valmistunut
Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän seuraava konkreettinen askel on otettu! Laralaaturavinnehankkeen projektiryhmä on tuottanut ensimmäisen eli version 1.0 Laatukäsikirjasta.
Se ohjeistaa toiminnanharjoittajia ja asiantuntijoita kierrätyslannoitevalmisteille tarkoitetun
laatujärjestelmän ja laatumerkin käyttöönottoon ja ylläpitoon.
Laatukäsikirjan laadinnassa on hyödynnetty 1) saksalaista käsikirjaa Qualitäts-management
Handbuch (QMH) RAL Gütesicherung Kompost, 2) ECN:n tuottaman Quality Manualin viimeisintä
versiota sekä 3) Pöyry Finland Oy:n viime vuonna tuottamaa tarkennettua selvitystä kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista. Lisäksi on otettu huomioon tuohon
selvitykseen sidosryhmiltä saatu palaute. Laatukäsikirja löytyy kohdasta Julkaisut kotisivuilta
www.laatulannoite.fi
Laatukäsikirjaa hyödynnetään ja myös täydennetään hankkeen seuraavassa vaiheessa eli
pilotoinnissa, jonka tarkoituksena on tuottaa biolaitosyritysten ensimmäiset laatusertifioidut
lannoitevalmisteet markkinoille.

Uusi, tehokkaampi edunvalvontayhdistys perustettu
Tammikuussa 2019 perustettiin yhdistys, jonka nimi on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry.
Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Biokretslopp och Biogas Finland r.f. ja englanninkielinen nimi
on Finnish Biocycle and Biogas Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Suomen Biokierto
ja Biokaasu ry:n perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry.
Uuden yhdistyksen perustamisella haetaan synergiaetuja, suurempaa vaikuttavuutta
sekä pyritään tuomaan tehokkaammin alan toimijat yhteen. Yhdistämällä alan toimijat saman
katon alle pystytään aiempaa tehokkaammin ja kattavammin osallistumaan alan kehittämiseen,
kuten lainsäädännön valmistelutyöhön, kehityshankkeisiin sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun
yhteisellä äänellä alan kannalta keskeisimpiin teemoihin liittyen.
Uuden yhdistyksen toiminta aktivoituu kevään 2019 aikana. Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous
järjestetään 17.4.2019 klo 13:00-15:00 Helsingissä, jolloin muun muassa vahvistetaan vuoden
2019 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, sekä valitaan yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu
toimitetaan kaikille yhdistykseen liittyville jäsenille lähempänä. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n
jäseneksi ovat lämpimästi tervetulleita yritykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt sekä ja yksityiset
henkilöt, jotka kokevat yhdistyksen edistämät asiat omikseen.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tarkoituksena on edistää kestävää ja vastuullista biohajoavien
jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten aineisten käsittelyyn ja jalostamiseen liittyvää
toimintaa kuten biokaasun, maanparannusaineiden, kierrätysravinteiden ja kierrätyskemikaalien
tutkimusta, tuotekehitystä, tuotantoa, käyttöä, ja markkinoiden kehittämistä sekä edesauttaa
jäsentensä siihen liittyvää toimintaa. Yhdistys osallistuu alan kansainväliseen toimintaan
verkottumalla alan ulkomaisten järjestöjen kanssa kuten European Biogas Association (EBA), The
Natural & Bio Gas Vehicle Association (NGVA) sekä European Compost Network (ECN).
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry sekä Suomen
Biokaasuyhdistys ry, jotka ovat neuvotelleet parin vuoden ajan keinoista yhteistyön
tiivistämiseksi. Käytyjen neuvotteluiden johdosta on päätetty esittää yhdistyskokouksille, että
molempien nykyisten yhdistysten toiminta ja varat keskitetään Suomen Biokierto ja Biokaasu
ry:lle kevään 2019 aikana, ja sekä Biolaitosyhdistys ry että Suomen Biokaasuyhdistys ry lopettavat
toimintansa kevään aikana.
Yhdistyksen nettisivut ja viestintätoimet käynnistyvät kevään 2019 aikana.
Uuden yhdistyksen esittelydiasarja ja jäsenhakemuslomake ovat tämän jäsentiedotteemme
liitteinä.

Biolaitosyhdistyksen vuosikokous 21.3. Jokioisilla
Biolaitosyhdistyksellä oli vuosi 2018 tapahtumarikas ja monessa suhteessa hyvin onnistunut.
Teimme myös selkeästi ylijäämäisen taloudellisen tuloksen. Mm. ne ja myös tuossa edellisessä
kohdassa mainitut asiat käsitellään vuosikokouksessamme, joka pidetään to 21.3. Jokioisten
kunnanviraston valtuustosalissa. Eli samassa paikassa, jossa yhdistys v. 2004 syksyllä perustettiin.
Tarkempi vuosikokouskutsu lähetetään erikseen jäsenille vielä.

Pohjoismainen biokaasukonferenssi Oslossa 9.-10.4.
Ilmoittautumiset ja muut tiedot: https://www.nordicbiogasconference.org/
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