


Keskkonnateadlikkus suureneb.

• Uued trendid viivad meid
tagasi loodusesse. Või
loodusele lähemale.
• Inimesed soovivad
mõjutada keskkonda oma
valikute ja tegudega.
• Looduslik on moes, nii
toidu kui tarbekaupade
tarbimisel.
• Toitumisahela muutumine
on meie eluajal toimuv
tõsiasi.



31.7.2012
Kasum Biolan Oy 21 m EUR

Biolan Group 31 m EUR
Töötajaid Biolan Oy 67

Biolan Group 152

Alguses oli mees. Ja kanad.

• Biolani asutas Hannes Kariniemi.
• Oli kanasõnniku uputus, kuni
1974. aastal sündis Biolan, mille
äriidee oli kanasõnnikust tehtud
loodusväetis.
• Kompostil on oluline osa
toitainete ringluses. Aastal 1978
alustas Biolan kompostrite
valmistamist.
• Järgmine samm olid kuivkäimlad.
Kõik teadsid, et meie suvilate
tagaaias tiksuvad kellapommid.
Aastal 1998 tõi Biolan turule
Kompostkäimla. Praegusel hetkel
on see Soome enimmüüdud
kuivkäimla.



1978 Biolan toob Soome
turule esimese
kompostri.

1987   Euras õnnistatakse sisse uus
ja kogu Euroopa
modernseim väetise-, mulla-
ja turbatehas.

1987 Eura omavalitsus
annab ettevõttlusauhinna
Biolanile.

1992   ÜRO keskkonna- ja
arengukonverentsil Rio de
Janeiros avaldatakse
jätkusuutliku arengu
põhimõtteid järgivate
ettevõtete nimed, nende
seas ka Biolan Oy.

1974    Hannes Kariniemi asutab Biolan Oy. Mees,
kes oli juba 1960-ndatel aastatel õpetanud
soomlased sööma broilerit. Karineimi oli
julge visionäär. Kui broilerite kasvatamine
suurenes, suurenesid ka kanasõnniku
kogused. Kariniemi näeb neis äriideed ja
leiutab mooduse, kuidas kanasõnnikust
valmistada loodusväetist. Ettevõte arendab
välja ise oma tootmisvahendid. Esimesed
loodusväetiste graanulid tulevad
maailmaturule.

1992   Biolan teeb ettevõtte
ajaloo suurima
tootmisvahendite
investeeringu.
Kasutusele võetakse
uus aiamulla tootmisliin.

2012   Biolanil on mitmeid
rahvusvahelisi sanitaar-
ökoloogilisi projekte ja
ettevõtte vastu on
maailmas suur huvi.

2010   Euras valmib Biolani uus,
innovatiivset arhitektuuri
esindav ökoloogiline peakontor.
See on maailmas ainulaadne.

2004   Biolanin
Pesuveefiltrile
omistatakse
INNOSUOMI-auhind.

2001   Loodusväetistele,
kasvualustele ja
kompostritele lisaks
hakatakse tootma reovee
puhastamiseks mõeldud
väikepuhasteid.

Biolani tähtsad sammud.



Jätkusuutlik areng
on Biolani argipäev.



Biolan on ainus ettevõte, kus jätkusuutlik areng algab personalist, jätkub tootearenduses ning
turunduses ja müügis.

Kasutades Biolani pikaealisi tooteid, saab igaüks meist osaleda jätkusuutlikus arengus.
Samaaegselt luues paremat maailma.

Jätkusuutlik areng on Biolani argipäev.

JÄTKUSUUTLIK ARENG

Personal

Tootearendus Tootmine
Turundus ja müük



”Mul on unistus!”
• Biolani eesmärk on
vähendada igapäevasest
inimtegevusest tekkivat
keskkonna koormust.
• Jätkusuutlik areng ei ole
strateegia vaid elustiil.

1. Ökoaed.
2. Suvilate sanitaarsõlmed.
3. Ökoelu.
4. Sisehaljastus.

”Üheskoos moodustavad need terviku,
mis aitab inimesel luua rohelisemat
maailma.”
Pekka Kariniemi, juhatuse esimees



Kasvualused

Väetised
Maaparanduse- ja
kattematerjalid
Rõduaed

Ökoaed.



Kompostkäimla eco

Icelett
Naturum
Vedelikku Eraldav Kuivkäimla
Kuivkäimla
Populett

Pesuveefiltrid
Saunafiltrid
Suotis filtreeritud vedelikule

Tarvikud

Biolani keskkonnatoodete tehas kasutab
oma tuuleenergiat.

Suvilate sanitaarsõlmed.



Kiirkompostrid
Maastikukomposter Kivi
Aiakomposter

Tarvikud

Biolani keskkonnatoodete tehas kasutab
oma tuuleenergiat.

Ökoelu.



Toataimede mullad
Toataimede väetised
Taimede hooldustooted
Kasvusüsteemid

Sisehaljastus.



Maailma on
võimalik veel
päästa.
Jätkusuutliku
arenguga.
Üheskoos.




