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tapahtumia

Elina Saarinen

Jätekalusto on ympäristöalan kansainvälisten messujen vakioantia.

Elina Saarinen

Jätehuoltoalan näytteilleasettajia on pollutecissä tänä vuonna  kahdeksan prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2008.

iFat Entsorgassa 
suomalaisväriä
l Suomalaisyrityksiä lähempänä ovat 
aina olleet saksalaiset ympäristöalan 
messut. IFAT Entsorga pidettiin 13.–
17.9.2010. Messuille tuli reilusti yli 
2 600 näytteilleasettajaa 44 maasta, 
mikä on kaikkien aikojen ennätys. 
Vuonna 2008 pidetyille IFAT-mes-
suille saapui 2 602 näytteilleasetta-
jaa 41 maasta.

Suomesta mukana oli tällä kertaa 
toistakymmentä yritystä, esimerkiksi 
BMH Technology, Desinfinator Oy ja 
Watrec. Myös Oulun seutu oli hyvin 
edustettuna.

Raportti messuista Uusiouutisten 
ensi numerossa.

Elina SaarinEn

l Vuorovuosina Pariisissa ja Lyonissa jär-
jestettävät jättimessut pidetään tänä vuonna 
30.11.–3.12.2010 Lyonissa.

Ranskalaismessut kokoavat yhteen koko 
ympäristösektorin vesien- ja ilmansuojelusta 
jätehuoltoon. Jätteiden rooli tapahtumasta on 
jatkuvasti kasvanut.

Tänä vuonna järjestäjät odottavat, että jäte-
huoltosektorin näyttelytila kasvaa kahdeksan 
prosenttia siitä, kun Pollutec edellisen kerran 
järjestettiin Lyonissa vuonna 2008. Jätehuol-
lolle on messuilla varattu yhteensä jo 50 000 
neliötä neljässä messuhallissa.

Jätealan näytteilleasettajia oli elokuun lop-
puun mennessä ilmoittautunut pitkästi yli 
600 messujen yhteensä noin kahdesta ja puo-
lesta tuhannesta näytteilleasettajasta. Suuri osa 
näytteilleasettajista saapuu Saksasta, Belgiasta, 
Italiasta tai Alankomaista.

Suomalaisedustustakin tapahtumassa näh-
dään. Mukaan ovat tulossa esimerkiksi Cross 
Wrap, St1 Biofuels Oy sekä uutena osanottajana 
Waterix Oy. Uusiouutiset-lehti on mukana Eu-
ropean Environmental Pressin yhteisosastolla.

75 000 käviJää

Puuteollisuus on uutena alana edustettuna 
Pollutecin jätehuolto-osiossa. Messut esittele-
vät puun koko ketjun alkukeräyksestä ja kul-
jetuksesta lähtien puun käsittelyyn ja hyödyn-
tämiseen joko materiaalina tai bioenergiana.

Messujärjestäjien kyselyn mukaan suurin 
osa kansainvälisistä yrityksistä on kiinnostunut 
Ranskassa juuri puualan kierrätys- ja energia-
hyötykäyttömahdollisuuksista sekä jätteen 
energiakäytöstä yleensäkin. Kasvava kiinnos-
tus kohdistuu maanalaisiin jätejärjestelmiin 
ja erilaisiin jätteen painekuljetusjärjestelmiin.

Näyttelyalueen jätehuolto-osuus on jaoteltu 
viiteen suureen lohkoon: jätteen käsittely, kier-

rätys, jätteen energiakäyttö, jätelogistiikka sekä 
siivous ja puhdistus.

Messujärjestäjät odottavat Polluteciin noin 
75 000 kävijää.

YritYSkäYnnillE Sitaan

Rhone-Alppien yritykset tarjoavat kävijöille 
jälleen mahdollisuutta tutustua laitosten toi-
mintaan. Tänä vuonna yritysvierailut keskit-
tyvät viiteen teemaan: jätehuolto, jätevesien 

puhdistaminen, pilaantuneet maat, energia-
tehokkaat rakennukset sekä puhdas liikkuminen.

Yritysvierailujen kohteina ovat esimerkiksi 
300 000 tonnia jätettä vuosittain käsittelevä 
SITA MOS -laitos ja SITAn pilaantuneiden 
maiden puhdistuslaitos Teris. Yritysvierailuille 
on ilmoittauduttava viimeistään 10. marras-
kuuta. Lisätietoja Pollutecin nettisivujen kaut-
ta: www.pollutec.com.

puujäte näkyy pollutecissä
ranskalainen ympäristöalan messujätti pollutec valmistautuu 
taas täyttämään lyonin messuhallin marras-joulukuun 
vaihteessa. Jätehuollon osuus messuista näyttää kasvavan.


