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TOIMINTAKERTOMUS 2013

Vuosi 2013 oli Biolaitosyhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi.
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2013 ovat kuuluneet (suluissa varahenkilö):
Christoph Gareis, HSY Jätehuolto (Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto), Johanna PenttinenKällroos, Ab Stormossen Oy (Juha Tilkanen, Biokasvu Oy), Esa Ekholm, Lahden Seudun Kehitys
LADEC Oy (Juhani Suvilampi, Watrec Oy), Ari Savolainen, Labio Oy (Hannu Nyman, Envor
Biotech Oy), Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto (Janne Nipuli, HSY Vesihuolto), Kaisa
Suvilampi, Biotehdas Oy (Heikki Sundquist, Sitra), Jouni Aho, Kekkilä Oy (Kauko Isomöttönen,
Kekkilä Oy), Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy (Ilkka Sipilä, MTT), sekä Marina Himanen,
Jyväskylä (Kalevi Koivunen, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy ).
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Christoph Gareis ja sihteerinä Juha Pirkkamaa, Forssan
Seudun Kehittämiskeskus Oy. Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Mika Laine,
Envor Group Oy ja varatilintarkastajana Kalevi Koivunen, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy.
Toiminnan linjaus
Yhdistyksen toiminta v. 2013 linjattiin hallituksen kokouksissa, joita pidettiin neljä kertaa: 17.1.
Ab Stormossen Oy:llä, 5.4. Honkajoki Oy:llä, 30.5. Biokasvu Oy:llä ja 11.9. Lakeuden Etappi
Oy:llä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 8.3. Kujalan Komposti Oy:llä (nyk. Labio Oy).
Sääntömuutos
Vuosikokous 8.3. päätti muuttaa yhdistyksen sääntöjä siten, että vuosikokouksessa valitaan
hallituksen jäsenet ja heidän varamiehensä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ja
myös, että tilintarkastajan nimike muutetaan toiminnantarkastajaksi, samoin vastaava muutos hänen
varahenkilönsä nimikkeeseen. Uudistetut säännöt saatiin hyväksyttyinä Patentti- ja
rekisterihallituksen Yhdistysrekisteristä 9.1.2014 ja astuivat silloin voimaan.
Koulutus laitoshenkilöstölle
Yhdistys järjesti maksullisen koulutuksen laitoshenkilöstölle kaksipäiväisenä 11.4. ja 28.5.
Jokioisten Tietotalossa. Koulutuksesta vastasi Watrec Oy ja koulutus koostui moduleista:
yleiskoulutus, mädätys ja kompostointi sekä hajukaasut ja niiden puhdistustekniikat. Koulutukseen
osallistui kaikkiaan 15 laitoshenkilöä yhdistyksen jäsenyrityksistä.
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Tutkimus biolaitoksista
Vuoden aikana käynnistettiin yhdistyksen omin voimin tutkimus tavoitteena koota tietoa
materiaalien määrästä, käsittelytavoista ja hyötykäytöstä Suomen biolaitoksissa, joissa valmistetaan
orgaanisia maanparannusaineita. Työ valmistuu kesään 2014 mennessä.
Lausunnot, työryhmät ja jäsenyydet
Jäsenyritysten ja –yhteisöjen edunvalvonnan hoitamiseksi on yhdistys antanut v. 2012 seuraavat
lausunnot:
- Ympäristöministeriölle 4.9. Nitraattiasetuksen (931/2000) korvaavasta uudesta asetuksesta
Maa- ja metsätalousministeriön perustamissa työryhmissä ovat yhdistystä edustaneet:
 Haitalliset aineet –työryhmässä Paavola ja varajäsenenä Gareis
Lisäksi Lannoitevalmistelain valmisteluprosessissa ovat yhdistystä MMM:n epävirallisissa
alatyöryhmissä edustaneet
 Kasvualustat –työryhmässä Wäänänen, varamiehenään Lundström
 Maanparannusaineet ja sellaisenaan maanparannusaineina käytetyt sivutuotteet –
työryhmässä Gareis, varamiehenään Sipilä
Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen johtamassa Puhdistamolieteoppaan valmistelutyöryhmässä ovat
yhdistystä edustaneet Wäänänen, Paavola ja Kaisa Suvilampi.
Jätteiden käsittelyn (WT BREF) kansallisen BAT-toimialaryhmän järjestäytymiskokoukseen
SYKE:llä 11.11. osallistui Gareis.
Työryhmien toiminnan kautta yhdistys on päässyt vaikuttamaan lain valmisteluun ja samalla
yhteistyö muiden yhdistysten ja toimialaliittojen kanssa on kehittynyt.
Biolaitosyhdistys kuuluu jäsenenä European Compost Networkiin, ECN:
- vuoden alussa valmistui ECN:n julkaisu “How to comply with the Animal Byproducts Regulation
in Composting and Biogas plants - A Guide of Good Practice”, jonka valmistelussa olivat mukana
Gareis ja Pirkkamaa
- ECN:n tiedotteessa ECN News ilmestyi Biolaitosyhdistyksen myötävaikutuksella Suomen
maararaportti ”Biowaste management in Finland”, jota valmistelemassa oli Gareis
- Gareis osallistui ECN:n vuosikokoukseen 5.3. Brysselissä
- ECN:n työryhmien WG2 ja WG4 kokouksiin Kölnissä 12.6. osallistui Himanen
Kokouksia yhteistyön kehittämiseksi pidettiin Suomen Biokaasuyhdistyksen ja
Jätelaitosyhdistyksen kanssa.
Teemaseminaari
Yhdistyksen järjestyksessään kuudes ajankohtaisseminaari, jonka kohderyhmänä olivat biolaitosten
tuotteiden käyttäjät, biojätettä jalostavien laitosten edustajat, yritykset, tutkijat ja viranomaiset,
pidettiin kaksipäiväisenä 6.-7.11. Jokioisten Tietotalossa. Seminaarin teema oli Ravinteiden
kierrätys ja humus. Maksulliseen tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 100 henkilöä ja tilaisuus
uutisoitiin useassa mediassa. Seminaarissa esitelmöi suomalaisten lisäksi myös kaksi ulkomaista
alan asiantuntijaa. Seminaariin osallistui lisäksi standyilla ja puheenvuoroilla kuusi biolaitosten
laite- ja palvelutoimittajaa.
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Tiedotus
Kotisivujen lisäksi on tiedotusta jäsenistölle ja hallitukselle hoidettu sekä tiedotteilla että
sähköpostitse.
Jäsenkehitys
Vuoden 2013 lopussa Biolaitosyhdistyksellä oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhteensä 39, joista
19 yritysjäsentä, kaksi yhteisöjäsentä ja 18 henkilöjäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi yksi
yritysjäsen ja toiminnan loppumisen takia poistui yksi yritysjäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi viisi.
Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen vuosikokous vahvisti 8.3. jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2013: henkilöjäsenille
20 euroa/henkilö/vuosi, yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 200 000 euroa/v: 120 euroa/v,
vuosiliikevaihdoltaan yli 200 000 mutta enintään 3 000 000 euron yrityksille 500 euroa/v ja
vuosiliikevaihdoltaan yli 3 000 000 euron yrityksille 1 000 euroa/v. Yhteisöjen jäsenmaksu on
120 euroa/v. Erillistä liittymismaksua ei ole peritty. Merkittävimmät kuluja aiheuttaneet aktiviteetit
v. 2013 olivat laitoshenkilöstön koulutus ja ajankohtaisseminaari. Biolaitosyhdistys hankki
kirjanpidon ja tilinpäätöksen ostopalveluna Eija Kantelukselta ja sihteerin ja tiedotuksen palvelut
osa-aikaisesti palkatulta sihteeri Juha Pirkkamaalta.
Tilikauden 2013 ylijäämä oli 245,60 euroa ja se käytetään yhdistyksen toimintaan.

