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Tapahtumia
L ELINA SAARINEN 

Huonoja uutisia maailmalle, hyviä kierrätysbisnekselle. Maa-
pallon luonnonvarat ja raaka-aineet hupenevat. Kierrätysala 
voi kuitenkin tarjota ratkaisuja näihin ongelmiin.

Insinööritoimisto Gradientin 10-vuotisjuhlaseminaarin osanotta-
jat päätyivät keskustelemaan syvällisistä aiheista: energiapolitiikasta 
ja maapallon tulevaisuudesta.

”Saimme juhlaseminaariin huippuesiintyjät ja oikein keskuste-
levan yleisön. Tilaisuus onnistui loistavasti. Kaikki paikallaolijat 
saivat uusia näkökulmia ja ajattelemisen aihetta”, juhlaseminaa-
rin avannut Insinööritoimisto Gradientin toimitusjohtaja Kirsti 
Määttä summasi.

Oikealle tielle
Keskustelun sysäsi syviin vesiin uusioraaka-aineiden maailman-
markkinahinnoista puhunut Lassi Hietanen, joka muistutti, että 
fosforista tulee pian pula ja Kiina kuluttaa siihen malliin, että joskus 
vuonna 2035 se tarvitsee omaan käyttöönsä kaiken maailmassa 
tuotetun öljyn. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnan nousu mer-
kitsee radikaaleja muutoksia yhdyskuntarakenteisiin. Esimerkiksi 
autoilua saatetaan joutua rajoittamaan.

Hietanen näki, että kierrätysalalle tämä tietää hyvääkin: Sitä mu-
kaa, kun raaka-aineet käyvät niukemmiksi ja öljyn hinta nousee, 

kierrätyksestä tulee yhä kannattavampaa.
Seminaarin osanottajat totesivat, että Suomella on nyt sauma peh-

mentää niukkuusromahdusta. Voimme satsata kierrätyksen kautta 
luotuihin kotimaisiin energia- ja liikennepolttoainevaihtoehtoihin 
ja synnyttää kierrätystuotteita, jotka ovat parempia kuin muut.

Lunacompin Jari Pasanen ja FA Forestin Mikko Räisänen 
kertoivat esimerkkejä uusioraaka-aineiden tuotekehityksestä, jossa 
ratkaisut pohjautuvat asiakas- ja markkinalähtöisyyteen ja korkeaan 
laatuun.

Lunacomp valmistaa rakennustuotteita lämpöpuuhöyläyksen 
sahanpurusta. Tuotteistetusta komposiittijauheesta voi tehdä kap-
paletavaraa ja monenlaisia profiileja.

Räisänen taas kertoi FA Forestin lannoitetuotteista sekä uudes-
ta tuhkapohjaisesta maanrakennustuotteesta Fill-R:stä, joka sopii 
esimeriksi tiepohjien suodatinkerrokseksi. Sen routasuojausominai-
suudet ovat paremmat kuin perinteisesti käytetyn suodatinhiekan.

Gradientti konsultoi FA Forestia keväällä CE-merkintäproses-
sissa, ja nyt yhtiö suunnittelee end-of-waste-menettelyä ja tuotes-
tatuksen hakemista Fill-R:lle.

Myös muut seminaarin puhujat, kuten Saint Gobainin Arto Hyt-
tinen, St1:n Patrick Pitkänen ja Biotehdas Oy:n Eeli Mykkänen 
totesivat olevansa oikealla polulla. Maailmantilanne ennustaa, että 
kierrätykseen liittyvä bisnes vain kasvaa. L

Jukka Heiskanen

M Insinööritoimisto Gradientti piti 10-vuotisjuhlansa kunniaksi Lahden Sibelius-talossa seminaarin Lahden Vesijärvisäätiön hyväksi.

Joko kierrättäminen kohta kannattaa?
Kyllä, sillä öljyn ja raaka-aineiden hinnat nousevat nousemistaan. 
Näin todettiin Insinööritoimisto Gradientin 10-vuotisseminaarissa.


