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l Elina SaarinEntapahtumia

Espoon Dipolissa on luvassa 
tieteellisesti korkealaatuinen 
tapahtuma, kun iSWa Beacon-
sarjan konferenssi kokoaa 
suomalaiset ja kansainväliset 
vieraat yhteen toukokuussa.

l  ISWA BEACON -konferenssi ”2nd Interna-
tional Conference on Final Sinks” järjestetään 
16.–18.5.2013 Espoon Otaniemessä, Dipolissa.

Konferenssin järjestää Aalto-yliopisto yhdes-
sä Wienin teknillisen yliopiston (TU Vienna), 
Taiwanin yliopiston (NTU) ja jätealan kansain-
välisen katto-organisaation International Solid 
Waste Association (ISWA) kanssa.

”Luvassa on tieteellisesti hyvin korkeatasoi-
nen ja kansainvälinen tapahtuma”, uskoo jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtajana toimiva 
Jukka Heiskanen, joka siirtyi vuoden vaihtees-
sa Aalto-yliopistolta ympäristöliiketoimintaan 
erikoistuneen Envitecpolis Oy:n palvelukseen. 
Envitecpolis Oy tuottaa Aalto-yliopistolle kon-
ferenssin pääsihteeripalvelun.

Konferenssin teemat avaavat uusia näkökul-
mia erityisesti kierrätykseen ja jätehuoltoon.

”Nykyisen vallitsevan ajatustavan mukaisesti 
käytöstä poistettu materiaali saa huolellisen la-
jittelun jälkeen uuden elämän, eikä enää päädy 
entiseen tapaan loppusijoitukseen kaatopaikal-
le.”

Lisäksi esityksissä paneudutaan muun mu-
assa kierrätyksen ja jätehuollon turvallisuus-
näkökohtiin, kaatopaikkojen jälkihoitoon sekä 
haitallisten ja vaaralliset aineiden poistoon ma-
teriaalikierrosta.

”Ensimmäinen Final Sinks -konferenssi jär-

jestettiin Wienissä vuonna 2010, ja lähes kym-
menen prosenttia esityksistä läpäisi tarkemman 
tieteellisen arviointiprosessin sekä ilmestyi alan 
kansainvälisissä julkaisuissa. Käytäntö kielii 
tapahtuman korkeasta tieteellisestä tasosta”, 
Heiskanen kertoo.

Tänä vuonna konferenssissa kuullaan ja näh-
dään lähes 50 esitystä.

Ensimmäisen Final Sinks -konferenssin vii-
toittamana tilaisuuteen odotetaan osallistujia 
kaikkialta maailmasta.

”Jo nyt ilmoittautuneita on tullut muun mu-
assa Aasiasta, Afrikasta, Australiasta, Euroo-
pasta ja Pohjois-Amerikasta”, Heiskanen listaa.

ISWAn hallituksen kokous sekä tieteellisen 
ja teknisen komitean tapaaminen järjestetään 
Helsingissä juuri ennen konferenssia.

”ISWA on osallistunut muun muassa tapah-
tuman kansainväliseen markkinointiin hyvin 
merkittävällä panoksella”, Heiskanen kiittää.

KOtiKENttÄEtu 

Aalto-yliopiston professori Juha Kaila näkee, 
että tapahtuma tuo täysin uuden tason koti-
maiseen kevään tapahtumatarjontaan. Status 
ISWA Beacon -konferenssina merkitsee, että 
tapahtumalla on erittäin laaja kansainvälinen 
näkyvyys ja koko ISWAn organisaation tuki. 
Suomalaiselle jätehuolto-osaajalle tilaisuus on 
ainutlaatuinen:

”Tilaisuus antaa suomalaisille jätehuoltoih-
misille mahdollisuuden tavata ”omalla kotiken-
tällään” jätealan kansainvälisiä huippuja. Vie-
raat ovat varmasti kiinnostuneita suomalaisista 
jätehuoltoratkaisuista. Mahdollisuus verkottu-
miseen ja keskusteluihin on huomattavasti hel-
pompaa kuin vastaavissa konferensseissa, joita 
järjestetään muissa maissa. Järjestäjämaalla on 
aina eräänlainen kotikenttäetu ja sitä kannattaa 

hyödyntää aktiivisesti”, Kaila muistuttaa.
Tärkeä osa konferenssin ohjelmaa ovat myös 

yritysvierailut. Niiden kautta kansainväliset 
konferenssivieraat pääsevät tutustumaan lä-
hemmin muutaman esimerkin kautta siihen, 
kuinka korkealaatuisia ja innovatiivisia jäte-
huoltoratkaisuja maassamme on kehitetty.

Yritysvierailut suuntautuvat HSY:n Ämmäs-
suon jätteenkäsittelylaitokselle, ZenRobotics 
Oy:n jäterobotiikkaesittelyyn Viikkiin sekä 
MariMatic Oy:n Järvenpään demolaitokselle.

MariMatic Oy:n Jari Enontekiö kertoo, että 
yhtiön oli helppo tehdä päätös lähteä tapahtu-
man yritysyhteistyökumppaniksi.

”Tämä on meille oiva tilaisuus esitellä 
osaamistamme jätealan ammattilaisille ja hy-
vin kansainväliselle vierailijajoukolle. Emme 
odota, että tilaisuudesta syntyy välttämättä 
kauppoja, mutta ehkä kuulijat vievät viestiä 
ratkaisuistamme eteenpäin. Tämä on ikään 
kuin ennakoivaa maailmanlaajuista markki-
nointia”, Enontekiö luonnehtii.
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Järvenpään demotilat ovat valmistuttuaan ol-
leet ahkerassa esittelykäytössä. 
”Tämä on ainoa paikka maailmassa, jossa 
näkee konkreettisesti, mistä putkikuljetusjär-
jestelmässä on kyse. Tässä näkee senkin, mitä 
maan alla tapahtuu. Demotilat on tehty juuri 
asiakasvierailuja varten, testauksen ja uuden 
kehittelyn lisäksi”, Enontekiö sanoo.

Tiloihin mahtuu Enontekiön mukaan hyvin 
satapäinenkin vierasjoukko kerralla.

”Olen varma, että ISWAn järjestämien ta-
pahtumien vieraita kiinnostaa kaikki uusi, mitä 
tapahtuu jätteen keräyksen ja lajittelun saralla”, 
Enontekiö uskoo. l

Kansainväliset konferenssivieraat 
pääsevät ihailemaan keväistä helsinkiä 
myös mereltä käsin. Vieraat siirtyvät 
Suomenlinnaan illalliselle laivakyydillä. 
myös saunontaa lienee ohjelmistossa.

ISWA Beacon -konferenssi saapuu Espooseen


