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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Vuosi 2015 oli Biolaitosyhdistyksen yhdestoista toimintavuosi.
Yhdistyksen hallitus, toiminnanjohtaja ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2015 ovat kuuluneet (suluissa varahenkilö):
Christoph Gareis, HSY Jätehuolto (Juhani Suvilampi, Watrec Oy), Johanna Penttinen-Källroos,
Ab Stormossen Oy (Juha Tilkanen, Biokasvu Oy), Esa Ekholm, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
(Ari Savolainen, LABIO Oy), Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto (Janne Nipuli, HSY Vesihuolto),
Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy (Eeli Mykkänen, Biotehdas Oy), Jouni Aho, Kekkilä Oy
(Ari-Pekka Hongisto, Kekkilä Oy), Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy (Ilkka Sipilä, Luonnonvarakeskus), sekä Outi Pakarinen (Kalevi Koivunen, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy ).
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Christoph Gareis ja toiminnanjohtajana Juha Pirkkamaa.
Yhdistyksen varsinaisena toiminnantarkastajana on toiminut Mika Laine, Envor Group Oy ja
varatoiminnantarkastajana Arja Vuorinen.
Toiminnan linjaus
Yhdistyksen toiminta v. 2015 linjattiin hallituksen suunnittelukokouksessa, joka pidettiin
Lappeenrannassa 28.1., sekä hallituksen kokouksissa, jotka pidettiin neljä kertaa: 29.1.
Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla, 25.3. Jokioisten Tietotalolla, 28.5. HSY Jätehuollolla ja
3.9. HSY Vesihuollolla. Lisäksi pidettiin hallituksen sähköpostikokous kaksi kertaa: 13.-16.2. ja
22.-29.12.. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3. Jokioisten Tietotalolla.
Lausunnot, työryhmät ja jäsenyydet
Yhdistys antoi viranomaisille lausunnot seuraavista asioista:
- Maa- ja metsätalousministeriölle lannoitevalmisteista annetun asetuksen muuttamisesta sekä
lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen
muuttamisesta
- Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle ohjeluonnoksesta Kaupan entisten eläimistä saatujen
elintarvikkeiden käyttö-, käsittely- ja hävitys
- Ympäristöministeriölle valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta
- Maa- ja metsätalousministeriölle Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän luonnokseen
vahingonkorvauksesta
Yhdistyksen edustaja on osallistunut Maa- ja metsätalousministeriön asettaman Lannoitelain
ankaran vastuun työryhmän toimintaan.
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Yhdistyksen edustaja on osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin:
- Sitran tilaisuuteen Ravinteiden kierrätys kiertotalouden ytimessä, Helsingissä 11.5.
- Kotimainen energia hyödyksesi -tilaisuuteen Asikkalassa 8.8.
- Sitran tiekarttatyöpajaan Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle,
Helsingissä 19.8.
- Sitran seminaariin Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030
mennessä, Helsingissä 3.9.
- EU:n EIP-AGRI:n ja Luonnonvarakeskuksen järjestämään työpajaan Opportunities for Agriculture
and Forestry in the Circular Economy, Naantalissa 28.-29.10.
- Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen järjestämään seminaariin Bioenergian kestävyys,
Helsingissä 3.12.
Teemaseminaari juhlaseminaarina
Yhdistyksen järjestyksessään kahdeksas ajankohtaisseminaari, jonka kohderyhmänä olivat
biolaitosten tuotteiden käyttäjät, biojätettä jalostavien laitosten edustajat, yritykset, tutkijat ja
viranomaiset, pidettiin kaksipäiväisenä 21-22.10. Helsingin yliopiston Viikin kampuksella.
Seminaarin teema oli Vuosikymmen kiertotaloudessa ja se oli yhdistyksen 10 v. juhlaseminaari.
Juhlatilaisuudessa luovutettiin vuoden Bionäärin tunnustus ensimmäistä kertaa ja sen sai
Ab Stormossen Oy:n toimitusjohtaja Leif Åkers. Seminaariin osallistui kaikkiaan 83 henkilöä ja siellä
esitelmöi suomalaisten lisäksi neljä ulkomaista alan asiantuntijaa. Seminaariin osallistui lisäksi
standyilla ja puheenvuoroilla viisi biolaitosten laite- ja palvelutoimittajaa.
Tiedotus
Kotisivujen lisäksi on tiedotusta jäsenistölle ja hallitukselle hoidettu sekä tiedotteilla, joita
lähetettiin viisi kertaa, että sähköpostitse.
Jäsenkehitys
Jäsenmäärä kasvoi toimintavuoden aikana ja vuoden 2015 lopussa Biolaitosyhdistyksellä oli jäseniä
yhteensä 50, joista 22 yritysjäsentä, kaksi yhteisöjäsentä ja 26 henkilöjäsentä.
Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen vuosikokous vahvisti 25.3. jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2015: henkilöjäsenille
25 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,
vuosiliikevaihdoltaan yli 3 000 000 mutta enintään 10 000 000 euron yrityksille 1 000 euroa/v ja
vuosiliikevaihdoltaan yli 10 000 000 euron yrityksille 1 500 euroa/v. Yhteisöjen jäsenmaksu on
120 euroa/v. Erillistä liittymismaksua ei ole peritty. Merkittävin kuluja aiheuttanut aktiviteetti oli
juhlaseminaari. Biolaitosyhdistys hankki kirjanpidon ja tilinpäätöksen ostopalveluna Laskentapiste
Balanssi Oy:ltä ja hallinnon sekä tiedotuksen palvelut osa-aikaisesti palkatulta toiminnanjohtaja
Juha Pirkkamaalta.
Tilikauden 2015 ylijäämä oli 4 784,86 euroa ja se käytetään yhdistyksen toimintaan.

