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SUOMEN BIOKIERTO JA BIOKAASU RY:N YLIMÄÄRÄISESSÄ YHDISTYKSEN
KOKOUKSESSA VAHVISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry toteuttaa säännöissään hyväksyttyä toimintatapaa seuraavilla
toimenpiteillä:
1. Edistetään kestävästi tuotetun biokaasun, orgaanisten lannoitteiden sekä
kierrätysravinteiden markkinoiden rakentumista ja näiden tuotteiden arvonluontia
kotimaisina biotuotteina;
2. Tuodaan kaikessa toiminnassaan esille biotuotteiden monipuolisia mahdollisuuksia:
orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen turvallinen käsittely, uusiutuvan energian kestävä
tuotanto, ravinteiden turvallinen ja korkealaatuinen kierrätys ja vaikutus
ilmastonmuutoksen torjuntaan eri sektoreilla;
3. Panostetaan erityisesti voimakkaasti kehittyvän biokaasun liikennepolttoainemarkkinan
rakentamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen;
4. Muodostetaan ja ylläpidetään toimialan liiketoimintaa tukevia yhteistyöfoorumeita
yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa.
5. Huolehditaan alan lainsäädäntötyöstä osallistumalla aktiivisesti kuulemistilaisuuksiin sekä
tehostetaan asiantuntijalausuntojen laadintaa ennakoivasti sekä kansallisella että EUtasolla biologiseen jätteenkäsittelyyn, ravinnekierrätykseen ja biokaasun tuotantoon ja
käyttöön liittyvissä asioissa, yhteistyössä alan muiden toimialajärjestöjen kanssa.
6. Huolehditaan biokaasun ja lannoitevalmisteisiin/kierrätysravinteisiin liittyvän tilastoinnin
kehittämisestä tai tarvittaessa huolehditaan itse tilastojen keräämisestä ja ylläpidosta.
7. Pidetään tiivistä yhteyttä yhdistyksen toimialalla tutkimusta tekeviin tutkimuslaitoksiin ja
korkeakouluihin ja viestitään tutkimuksista jäsenistölle. Osallistutaan valittujen hankkeiden
ohjausryhmätoimintaan.
8. Osallistutaan partnerina (esim. tiedonvälityksestä vastaavana) valittuihin hankkeisiin
mahdollisuuksien mukaan.
9. Panostetaan jäsenhankintaan sekä biotuoteyritysten että teknologia- ja palvelutoimittajien
parissa mm. tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja seminaari- ja muista
palvelumaksuista sekä lehti-ilmoituksista.
10. Jatketaan v. 2016 aloitettua kierrätysravinnetyöryhmän toimintaa yhteistyötahojen kanssa
tavoitteena tuotteiden kehittäminen, imagon parantaminen ja menekin lisäys.
11. Toteutetaan lannoitteiden laatujärjestelmän kehittämishanke. Kannustetaan jäsenyrityksiä
ottamaan käyttöön kierrätysmateriaaleista prosessoitujen lannoitevalmisteiden
laatujärjestelmä.
12. Selvitetään biokaasun laatujärjestelmän tarve ja tarvittaessa käynnistetään sen valmistelu.
13. Vaikutetaan aktiivisesti European Compost Networkin (ECN) ja European Biogas
Associationin (EBA) kautta ja osallistutaan ECN:n ja EBA:n työryhmätoimintaan.
14. Järjestetään syksyllä ajankohtainen teemaseminaari sekä huolehditaan sen medianäkyvyydestä
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15. Viestitään aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista jäsenistölle ja muille sidosryhmille
yhdistyksen jäsentiedotteiden (8-10 kpl vuodessa), www-sivujen, facebook-sivun ja
Twitter-tilin välityksellä sekä julkaisemalla yhdistyksen omaa lehteä (Biokaasu-lehti tms.) ja
tekemällä muita julkaisuja
16. Kehitetään yhdistyksen kotisivuja kokoamalla sinne tietoa yhdistyksen ja sidosryhmien
toiminnasta biokaasun ja kierrätysravinteiden hyödyntämisen lisäämiseksi.
17. Tuetaan stipendillä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaa tukevien
opinnäytetöiden tekemistä ja muita erikseen sovittuja projektitöiden tekijöitä, joita jäsenet
voivat ehdottaa hallitukselle.
18. Kehitetään yhdistyksen toimintaa ja jäsenpalveluita mm. perustetaan yhdistyksen alaisia
valiokuntia, jaostoja ja tarvittaessa ad-hoc-projektiryhmiä.
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