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Alueella

Tulostekniikka voitti
innovaatiokilpailun
Kyyjärveläinen Tulostekniikka Oy
voitti Jyväskylän ammattikorkea
koulun yrityskiihdyttämo BioPaavon
ja Kasvu Openin järjestämän inno
vaatiokilpailun. Voitokas-ratkaisu
edistää ylijäämäbetonih käsittelyä ja
kierrätystä.
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TANJA KYRÖN LAHTI

Anne Mietala

B

etset-hackathonissa
etsittiin Betset-yh
tiölle menetelmää,
jolla voidaan kä
sitellä ja hyödyntää beto
nielementtien tuotannos
sa syntyv iä befonijätteitä.
Voitokkaalla idealla voidaan
käsitellä erityisesti betonilie
tettä, jota syntyy esimerkiksi
laitteiden pesussa.
-Sovelsimme meidän tek
niikkaamme uudella taval
la ja lisäsimme siihen uusia
komponeritteja. Prosessin

''

Prosessin
pilottilaitos
on tarkoitus
rakentaa
Kyyjärven
tehtaalle.
Kai Oinonen

pilottilaitos on tarkoitus ra
kentaa Kyyjärven tehtaalle ,
kertoo Tulostekniikalta Kai
Oinonen.
Tulostekniikka •ja Bet
set toimivat Kyyjärvellä
vain muutaman kilometrin
päässä toisistaan, ja ne ovat
tehneet pitkään yhteistyötä.
Betsetillä on muun muassa
käytössä Tulöstekniikan val
mistama lämpölaitos.
Yhteystyö ei ole ollut kui
tenkaan sen luonteista, että
siinä olisi tullut puheeksi be
tonijätteen käsittelyyn sisäl
tyvät haasteet.
Ongelmasta tuli yhtei
nen vasta innovaatiokilpai
lun myötä.
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Hackathon on innovaatiokil

pailu; jossa tiimit etsivät ly
hyessä ajassa ratkaisuja yh
teen tai useampaan haas
teeseen.
-Olen seurannut BioPaa
von hackathoneja, mutta tä
mä Betset-hackathon oli en
simmäinen, johon otin osaa.
Usein on niin, että omaan
tekemiseen urautuu, mut-:
ta vieras näkee asiat toisin,
sanoo Kai Oinonen.

Tulostekniikan kehittämää

ratkaisua voidaan tarjota laa
jemminkin betoniteollisuu
den sivuvirtojen käsittelyyn.
Kysyntää on sillä, Suomes
sa syntyy vuosittain noin 2,5
miljoonaa tonnia betonijätet
tä, mikä vastaa noin 40 000
täysperävaunuyhdistelmä
kuormaa.
Suomessa on noin 200 raa-

kabetonia ja noin 50 betonie
lementtejä sekä muita beto
nituotteita valmistavaa teh
dasta.
Tänä vuonna on astumas
sa voimaan asetus, joka lo
pettanee betonimurskeen
jätteeksi luokittelunSuomes
sa. Asetus avaa uusia käyttö
mahdollisuuksia myös teh
taiden ylijäämäbetonille.

Kvösti Saarimåkijohtaa
Hollkaraken,teen hallitusta
TALOUS

Honkarakenne Oyj:n var
sinainen yhtiökokous pi
dettiin Honkarakenteen
Tuusulan toimipisteessä.
Yhtiökokous valitsi yhti
ön hallitukseen Arto Ha
losen, Timo Kohtamäen,
Maria Ristolan, Kari Saa
relaisen ja Kyösti Saari
mä�n. Hallitus valitsi yh
tiökokouksen jälkeen pi-

tämässään järjestäytymis
kokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Kyösti
Saarimäen.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi
palkitsemisraportin sekä
myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toi
mitusjohtajalle vuodelta
2021.
Yhtiökokous päätti, että
viime vuoden kattavalta ti-

likaudelta ei jaeta osinkoa. euroa kuukaudessa ja hal
Vapaan oman pääoman
lituksen puheenjohtajalle
rahastosta jaetaan kuiten
3 500 euroa kuukaudes
sa. Mikäli hallitus perus
kin pääoman palautusta
0,25 euroa osakkeelta. Pää taa keskuudestaan valio. kuntia, maksetaan valio
oman palautusta makse
taan osakkeenomistajalle,
kunnan jäsenille 500 euroa
joka 19.4.2022 oli merkit
valiokunnan kokouksel
ta. Yhtiökokous päätti, et
tynä yhtiön osakasluette
loon. Palautuksen maksu
tä osakkeenomistajien ni
päivä on 26. huhtikuuta.
mitystoimikunta peruste
Hallituksen jäsenten
taan.
palkkioksi päätettiin 2 000

BioPaavo ja Kasvu Open to
teuttivat innovaatiokilpailun
eli hackathonin Betset-yh
tiöiden toimeksiannosta.
Haastetta oli loppusuoralla
ratkomassa neljä tiimiä mo
nipuolisine ehdotuksineen.
Ideoiden arvioinnissa kes
keistä oli se, kuinka hyvin ne
Jyväskylän ammattikorkea vastasivat annettuun haas
koulun yrityskiihdyttämö teeseen.

Asetuksen kriteerit läpäi
sevää betonimursketta ei tar
vitse luvittaa käyttökohtee
seen, vaan sitä voi käyttää
kuten muutakin korkeata
soista kiviainesta, joten jat-.
kossa käyttökohteita voi löy
tyä helpommin ja lähempää.

Kannon kosken
kirjastolla
historian
havinaa
TAPAHTUMA

Kannonkosken kirjasto ja
Ketä kiinnostaa? -osalli
suushanke järjestävät toi
mintaa kirjastossa ensi
lauantaina.
Luvassa on historian ha
vinaa, kuten poistokirjojen

myyntiä ja mysteerikirjoja.
Näyttelytilassa puolestaan
tarjoillaan partion ja 4H:n
aikamatka menneisyyteen.
Historiaan ei tarvitsi
syöksyä kuivin suin, sillä
Ketä kiinnostaa?-demo
kratiahanke tarjoaa vielä
kahvit.

