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Yhdistyksen toiminnan alku ja tarkoitus
Biolaitosyhdistys ry aloitti toimintansa perustavassa kokouksessa, joka pidettiin Jokioisten
kunnanvirastolla 5.11.2004. Tuolloin hyväksyttiin yhdistykselle säännöt, jotka perusilmoituksen
mukana toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH hyväksyi 28.4.2005 yhdistyksen
merkittäväksi yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa biologisten jätteiden
käsittelyn ja maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä
elinkeinonharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan
yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen tehtävänä on lisätä alan tunnettuutta ja nostaa biologisen
jätteenkäsittelytoiminnan imagoa.
Yhdistyksen hallitus
Perustamiskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Sipilä Humuspehtoori Oy:stä.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi seuraavat (suluissa varahenkilö):
Olli Reinikainen, Vapo Oy (Janne Salmi, Vapo Biotech Oy), Christoph Gareis, YTV Jätehuolto
(Reetta Anderson), Pekka Pohjola, Biodeg Finland Oy (Jukka Rintala, Jyväskylän yliopisto), Jyrki
Heilä, Biovakka Oy (Juhani Suvilampi, Watrec Oy), Hannu Nyman, Etelä-Suomen Multaravinne
Oy (Markku Haukioja, Biolan Oy), Tuomas Bährend, Vehkosuon Komposti Oy (Jouko Lammi,
Lammin Puutarhamulta) ja Mikko Wäänänen, Helsingin Vesi/Ympäristöpalvelut (Yrjö Lundström).
Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Reino Mantsinen, Humuspehtoori Oy ja
varatilintarkastajaksi Mika Laine, Etelä-Suomen Multaravinne Oy. Yhdistyksen sihteerinä on
toiminut Juha Pirkkamaa Agropolis Oy:stä. Christoph Gareis valittiin hallituksen kokouksessa
30.8.2005 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Samassa kokouksessa hänen varahenkilökseen
valittiin Tea Järvinen YTV Jätehuollosta ja Reetta Anderson vapautettiin varahenkilön tehtävästä.
Toiminnan linjaus
Yhdistyksen toiminta v. 2005 linjattiin hallituksen kokouksissa, joita pidettiin neljä kertaa: 3.5.
Agropolis Oy:ssä Jokioisilla, 2.6. Vapo Oy:ssä Jyväskylässä, 30.8. Biovakka Oy:ssä Vehmaalla ja
8.11. Etelä-Suomen Multaravinne Oy:ssä Forssassa.
Työryhmät
Yhdistyksen ja sen jäsenyritysten ja –yhteisöjen edunvalvonnan hoitamiseksi on perustettu kolme
työryhmää: lannoitevalmistelakityöryhmä, joka vaikuttaa varsinkin KTTK:n ja MMM:n suuntaan;
ryhmässä pj Sipilä ja muut hallituksen jäsenet, tiedotusryhmä, jonka tehtävänä nostaa tietoisuutta
yhdistyksestä ja tuotteista; ryhmässä Pirkkamaa, Sipilä, Gareis ja Wäänänen sekä
laatukriteerityöryhmä, jossa Pohjola, Gareis ja Reinikainen.
Työryhmät ovat kokoontuneet useaan otteeseen vuoden aikana. Yhdistyksen hallituksen edustajat
kävivät tapaamassa MMM:n ja KTTK:n keskeisiä virkamiehiä 4.7. MMM:n pyynnöstä,
lannoitevalmistelain valmisteluprosessia varten, yhdistys nimitti elokuussa kaksi edustajaa
epävirallisiin alatyöryhmiin, joissa usean keskeisen sidosryhmän edustus. Yhdistystä edustavat
Kasvualustat –työryhmässä Wäänänen, varamiehenään Lundström, ja Maanparannusaineet ja
sellaisenaan maanparannusaineina käytetyt sivutuotteet –työryhmässä Gareis, varamiehenään
Sipilä. Alatyöryhmien toiminnan kautta yhdistys on päässyt vaikuttamaan lain valmisteluun ja

samalla yhteistyö muiden yhdistysten ja toimialaliittojen kanssa on kehittynyt. Tiedotusryhmä laati
23.8. VTT:llä pidettyyn Komposteista kasvualustoja? –seminaariin tiedotteen, jolla päästiin
yleisökeskustelussa ammattiväen tietoisuuteen. Laatukriteerityöryhmä on valmistellut
kompostoinnin laatujärjestelmää käyttäen apuna mm. yhteyksiä Saksan toiminnassa olevan
järjestelmän toimijoihin.
Taloudellinen toiminta
Yhdistyksellä ei vielä vuonna 2005 ollut taloudellista toimintaa eikä myöskään jäsenmaksuja
määritelty eikä kerätty. Vuonna 2005 ei myöskään vielä pidetty vuosikokousta.

