1

TOIMINTAKERTOMUS 2016
Vuosi 2016 oli Biolaitosyhdistyksen kahdestoista toimintavuosi.
Yhdistyksen hallitus, toiminnanjohtaja ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2016 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),
Eeli Mykkänen, Gasum Oy, Ari-Pekka Hongisto, Kekkilä Oy, Saara Kankaanrinta, Soilfood Oy (Ilkka
Sipilä, Luonnonvarakeskus), sekä Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto (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. 2016 linjattiin hallituksen suunnittelukokouksessa, joka pidettiin 17.2.
Tampereella, sekä hallituksen kokouksissa, jotka pidettiin neljä kertaa: 18.2. Plastiroll Oy:ssä, 15.3.
Jokioisten Tietotalossa, 25.5. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä ja 13.9. Ekokem Oyj:ssä. Lisäksi
pidettiin hallituksen sähköpostikokous kaksi kertaa: 7.-10.3. ja 17.-21.3. Yhdistyksen vuosikokous
pidettiin 15.3. Jokioisten Tietotalossa.
Lausunnot, työryhmät ja jäsenyydet
Yhdistys antoi lausunnot seuraavista asioista:
- Ympäristöministeriölle 9.2. Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän loppuraportin luonnoksesta
- Ympäristöministeriölle 29.2. luonnoksesta EU:n projektiin BAT:n luomisesta jätteenkäsittelylaitokselle
- Luonnonvarakeskukselle 12.9. puoltolausunnon heidän hankesuunnitelmastaan EU:n Liferahoitusvälineelle otsikolla ”Life substrates for lawns”
Yhdistyksen edustajia on osallistunut
- MMM:n asettaman Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän toimintaan
- MMM:n asettaman Lannoite- ja kasvualusta-alajaoston toimintaan
- YM:n johdolla tapahtuneeseen BAT/BREF:n käsittelyyn
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Yhdistyksen edustajia on osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin:
- Biolaitosyhdistyksen ja Päijät-Hämeen Viljaklusterin yhteiseen neuvotteluun
kierrätyslannoitteista 31.3.
- Ravinteet kiertoon -seminaariin Helsingissä 19.4.
- Forum for action -seminaariin (edellisen kv osa) Helsingissä 20.4.
- Sitran Ravinnekierto Challenge -tilaisuuteen Helsingissä 4.5.
- MMM:n järjestämään Maaseudun innovaatioryhmät/EIP-infotilaisuuteen Helsingissä 13.6.
- Lannoiteturva-hankeidean pohjalta järjestettyihin suunnittelupalavereihin Helsingissä 20.6.,
Espoossa 31.8. ja Helsingissä 13.9.
- Biolaitosyhdistyksen ja Vesilaitosyhdistyksen järjestämään Kierrätyslannoitetyöryhmän 1.
kokoukseen Helsingissä 29.9. ja 2. kokoukseen 23.11.
- neuvotteluun yhdyskuntalietepohjaisten lannoitevalmisteiden käytöstä Fazer Myllyn kanssa
20.12.
Biolaitosyhdistys on European Compost Networkin eli ECN:n jäsen ja osallistuu sen työryhmien
toimintaan. ECN:n tuottamaa tietoa on välitetty jäsenille jäsentiedotteissa.
Kierrätysravinteiden hyödyntämisen parantaminen
Yhdistys laati ideahakemuksen 9.5. MMM:n Maaseudun innovaatioryhmät/EIP –hakuun otsikolla
”Lannoiteturva”, tarkoituksena laatia kehittämishanke yhdyskuntalietepohjaisten lannoitteiden
turvallisemmalle käytölle peltoviljelyssä. Idea pääsi läpi haussa ja yhdistys laati kaksivuotisen
hankesuunnitelman varsinaiseen rahoitushakuun 5.10. yhdessä Vesilaitosyhdistyksen, Gasumin,
HSY:n, VTT:n, Luken, SYKE:n ja BSAG:n kanssa. Hankkeelle ei kuitenkaan syksyn 2016 haussa
myönnetty rahoitusta.
Syksyllä Biolaitosyhdistys yhdessä Vesilaitosyhdistyksen, Luken, Eviran ja MMM:n edustajien
kanssa perusti Kierrätysravinnetyöryhmän, joka pyrkii vaikuttamaan erityisesti elintarvikeyritysten
suuntaan. Työryhmä pyysi ja sai MMM:ltä 17.10. lausunnon haitallisten aineiden huomioon
ottamisesta puhdistamolietepohjaisia lannoitevalmisteita koskevassa lainsäädännössä.
Opintomatka Saksaan
Yhdistys järjesti sekä jäsenistölle että ulkopuolisille maksullisen opintomatkan Saksaan 1.-3.6.
Matkalle osallistui kaikkiaan 15 henkilöä. Matkalla tutustuttiin IFAT-ympäristömessuihin,
Münchenin teknillisen yliopiston levätutkimuksiin, biohiiltä ja energiaa kasvibiomassoista ja
kierrätysraaka-aineista valmistavaan yritykseen sekä jätehuoltoyritykseen.
Teemaseminaari
Yhdistyksen järjestyksessään 9. ajankohtaisseminaari, jonka kohderyhmänä olivat biolaitosten
tuotteiden käyttäjät, biojätettä jalostavien laitosten edustajat, yritykset, tutkijat ja viranomaiset,
pidettiin kaksipäiväisenä 2.-3.11. Åbo Akademilla Vaasassa. Seminaarin teema oli Kiertotalouden
käytännön ratkaisut. Iltatilaisuudessa luovutettiin vuoden Bionäärin tunnustus Tampereen
teknillisen yliopiston professori Jukka Rintalalle. Seminaariin osallistui kaikkiaan 86 henkilöä ja
siellä esitelmöi suomalaisten lisäksi ruotsalainen alan asiantuntija. Seminaariin osallistui lisäksi
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standyilla ja puheenvuoroilla 6 biolaitosten laite- ja palvelutoimittajaa. Toisena seminaaripäivänä
järjestettiin asiantuntijapaneeli. Yleisö antoi seminaarista hyvän palautteen.

Tiedotus
Kotisivujen lisäksi on tiedotusta jäsenistölle ja hallitukselle hoidettu sekä tiedotteilla, joita
lähetettiin 6 kertaa, että sähköpostitse.
Jäsenkehitys
Yhdistyksen yritysjäsenistä kaksi fuusioitui toisiin yrityksiin ja lisäksi yksi yritys erosi jäsenyydestä.
Vuoden 2016 lopussa Biolaitosyhdistyksellä oli jäseniä yhteensä 42, joista 19 yritysjäsentä, kaksi
yhteisöjäsentä ja 21 henkilöjäsentä.
Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen vuosikokous vahvisti 15.3. jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2016: 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.
Tilikaudelta 2016 aiheutui taloudellinen alijäämä 10 642,60 €. Alijäämän syitä ovat seuraavat:
Opintomatka Saksaan aiheutti odottamattoman lisäkustannuksen arvioitua pienemmästä
osallistujamäärästä johtuen. Vuonna 2016 yhdistyksen henkilöstökulut kasvoivat edelliseen
vuoteen verrattuna johtuen toiminnanjohtajan suunnitellusti kasvaneesta työajasta.
Yhdistyksen oma pääoma on edelleen hyvällä tasolla johtuen aiempien tilikausien ylijäämistä.
Biolaitosyhdistys hankki kirjanpidon ja tilinpäätöksen ostopalveluna Laskentapiste Balanssi Oy:ltä
ja hallinnon sekä tiedotuksen palvelut osa-aikaisesti palkatulta toiminnanjohtaja Juha
Pirkkamaalta.

