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AnnA HAkAmA
Orimattila

Orimattilassa kierrätys-
alaan liittyviä yrityksiä löytyy 
kourallinen. Eräs merkittä-
vimmistä kierrätysyrityksistä 
on nelisen vuotta sitten Tam-
pereelta Orimattilaan muut-
tanut Conenor Oy, joka tekee 
kehitystyötä kierrätyskompo-
siittien alueella. Kaitilantien 
varressa toimiva yritys hyö-
dyntää hyvin erilaisia kierrä-
tysmateriaaleja valmistaak-
seen niistä erilaisia levyjä ja 
profiileja.

Yrityksen tiloja esitelles-
sään toimitusjohtaja Mark-
ku Vilkki pysähtyy useiden 
suurten muovisäkkien äärel-
le. Säkeissä on kierrätysma-
teriaalia, kuten ser-muovia, 
eli sähkö- ja elektroniikkaro-
mujätettä tai vaikkapa murs-
kattuja muovisia auton pus-
kureita.

Vilkki kertoo, että tätä kaik-
kea, ja paljon muuta kierrä-
tystavaraa Conenor hyödyn-

tää tuotteissaan. Yrityksen 
tuotteiden juju ja poikkeuk-
sellisuus piilee siinä, että it-
se suunniteltujen ja patentoi-
tujen koneiden avulla yritys 
pystyy valmistamaan kierrä-
tysmateriaaleista moniker-
roksellisia tuotteita.

– Conenorilla on kolme 
suulakepuristinlinjaa tyyppiä 
Conex. Se on meidän oma 
innovaatiomme, jonka takia 
firma on aikanaan perustet-
tukin. Nykyään keskitymme 
kehittämään tuotteita kierrä-
tysmateriaaleista ja valmista-
maan niitä omilla laitteillam-
me, kuvailee Vilkki.

 Tuotteiden monikerroksel-
lisuus tekee niistä paitsi kes-
täviä, se myös mahdollistaa 
mitä erilaisimpien kierrätys- 
ja jätemateriaalien hyödyntä-
misen. Vilkki esittelee levyä, 
jonka sisäosan täyttää auto-
renkaista peräisin oleva kier-
rätyskumi.

Yritys pystyy hyödyntä-
mään paitsi muualta tulevaa 
kierrätysmateriaalia, myös 
omasta tuotannostaan tule-
van jätteen. Koneet pysty-
vät muodostamaan erilaisista 
raaka-aineseoksista koostu-
vista materiaalivirroista mo-
nenlaisia ominaisuuksiltaan 
räätälöityjä tuotteita.

Tavallista  
kestävämpi  
polttopuuvaja

Konkreettisimmalle alueelle 
tullaan, kun Vilkki on kierrät-
tänyt vierailijan hallin läpi ja 
päästään kohtaan, jossa pi-
nossa on erilaisia lankkujen 
näköisiä tuotteita. Ne eivät 
kuitenkaan ole puuta, vaan 
kierrätysmateriaaleista kuten 
rakennusten purkupuusta ja 
kuluttajamuovipakkauksista 
valmistettuja lankkuja, jollai-
sista voi rakentaa vaikkapa 
hyvin kestävän terassilaudoi-
tuksen tai käyttää soilla eri-
tyyppisinä pitkospuina, joi-
ta Metsähallitus parhaillaan 
testaa.

– Nämä toimivat pitkospui-
na hyvin, sillä materiaali ei 
ime vettä, eikä turpoa, eikä 
näin ollen myöskään lahoa. 
Kasassa olevista toisista lau-
doista on tulossa Metsähalli-
tukselle noin kymmenen ne-
liömetrin suuruinen poltto-
puuvaja, joka rakentuu Evol-
le, Vilkki esittelee.

Suuremman tummasävyi-
sen kasan edustalla olevissa 
ruskeansävyisissä lankuissa 
on muutakin orimattilalais-
henkeä kuin Conenor valmis-
tajana.

– Tämän värisissä lankuis-
sa on Keraplastilta saatua 
hävikkivillaa, jonka me pys-
tymme hyödyntämään tuot-
teissamme kovikkeena, Vilkki 
paljastaa kahden orimattila-
laistoimijan kierrätysyhteis-
työn.

Itiöistä ja ötököistä  
vapaata materiaalia

Conenor Oy:n liikevaih-
to liikkuu 200 000–400 000 
euron välillä. Tuottoa kehi-
tysavustuksina, joita ei liike-
vaihtoon lasketa, tulee toinen 
mokoma erilaisista EU-pro-
jekteista, joita yrityksellä on 
Vilkin mukaan käynnissä ta-
vallisesti kaksi kerrallaan.

Näiden projektien myötä 
Conenorin kierrätyskompo-
siittilankkuja löytyy esimer-
kiksi espanjalaisen vankilan 
urheilualueella olevalta leväh-
dyspatiolta ja Conenorin val-
mistamaa palosuojalevyä niin 
virolaisesta kuin espanjalai-
sestakin kerrostalosta.

– Koska kehittämämme 
komposiittituotteet ovat for-
maldehydivapaita, niin sisäil-
manlaatuun vaikuttavat VOC-
yhdisteet ovat niissä vähäi-
set, kertoo Vilkki.

Se johdattaa miettimään 
sisäilmanlaatuun liittyviä 
seikkoja. Vilkki myöntää poh-
dinnan olevan siinä suhtees-
sa oikeansuuntainen, että 
koska tuotteet eivät ime vet-
tä, ne eivät myöskään vauri-
oidu kosteudesta, vaikka oli-
sivat vuosikausia kosteuden 
kanssa tekemisissä.

– Myöskään itiöt eivät elä 
materiaalissa, eivätkä ötökät, 
kuten termiitit, syö sitä, Vilk-
ki sanoo.

Vilkki kertoo, että yrityksen 
tuotteita hyödyntäen ollaan 
ensi keväänä rakentamas-
sa hevostalli Rautalammille 
yhteistyössä VTT:n ja parin 
paikallisen yrityksen kans-
sa. Vilkki pitääkin yrityksensä 
kierrätyskomposiittituotteita 
erityisen sopivina juuri eläin-
suojien rakentamisessa.

Vilkki on vuosien saatos-
sa osallistunut lukemattomiin 
konferensseihin ympäri maa-
ilman ja käynyt niissä puhu-
massa yrityksen tekniikasta 
ja monenlaisen jätemateri-
aalin hyödyntämismahdolli-
suuksista. Nykyään hän on 
jättänyt esitelmöinnit vähem-
mälle.

– Enää en ole käynyt pu-
humassa, puhukoon tuotteet 
puolestaan! Vilkki hymyilee.

YRITTÄJÄ
              OS-teema

Conenor antaa tuotteiden
puhua puolestaan

MYRSKYLÄN APTEEKKI
Oikotie 2 A, Myrskylä | puh. (019) 522 2200

Arkisin 9–17, lauantaisin 9–13

MARKKU HEINONEN

Kaivuriurakointi ja sirkkelisahaus

Hissintie 86, 07560 Pukkila
puh. 0400 176 536

Koskenkujantie 82, 07560 Pukkila, p. 0400 316 871, 0400 213 166

KULJETUS- JA MAANSIIRTOLIIKE

Muttilantie 97, 07600 Myrskylä 
puh. 677 0391, 

0400 322 209, 0400 103 153

Koneyhtymä 
Blomqvist B & M

Metsäkone-
urakointia

Automaalaamo J. Löytty
Kuorma-, linja- ja pakettiautot.

Paavolantie 25, 07600 Myrskylä
puh. 0400 897 889

– Kaikki maanrakennustyöt
– Jätevesijärjestelmät 
– Teiden kunnossapito
– Pölynsidontasuolaus 
 Varaa ensi kesän suolaus ajoissa!

– Purkutyöt
– Traktori- ja 
 kuljetuspalvelut

MAXI-KAIVIN OY

Toni Hannula
Myllytie 34
07560 Pukkila

040 759 8334
toni.hannula@pp2.inet.fi

Kalusto:
 Kumitela- 

 kaivinkone  5600 kg
 Telakaivinkone  14 tn
 Telakaivinkone  18 tn

MYRSKYLÄ

1+8 hlö, 2 pyörätuolipaikkaa 
henkilöauto 1+4 hlö

p. 0400 318 462

TAKSI HÖGSTRÖM

Alueen ainoa yksityinen, 
puhtaasti kotimainen, katsastusasema.
Suoritamme kaikkien ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset 

mopoautoista moduuliyhdistelmiin. 
Teemme  myös raskaan kaluston jarru- 

sovitukset, nopeudenrajoittimien ja 
ajopiirtureiden tarkastukset.

Edulliseen hintaan!

Puh. 0400 465 509 • Rauhanpellontie 4, Pukkila
Avoinna ma-pe 8-17 • www.pukkilan-katsastus.fi

Pukkilan KATSASTUSASEMA

 

 Antennit kuntoon ja HD-aikaan: 

Canal Digital -sopimukset + asennukset
DNA VHF PRO Digita PRO 

Myynti ja asennus 
 

� Pussilantie 37, 07600 Myrskylä �

 Pihapuukaadot
 Tonttihakkuut
 Polttopuun teot 

 ja myynti
 Aitaleikkaukset
 Kantojyrsintä

0400 687 831

MTI Timo Lindgren

Maanrakennus- ja kiinteistönhuoltotyöt,
siirtolavakuljetukset,

soramurskeet, soran ja mullan myynti.

Puh. 0400 588 344

YLI-HYRYLÄ OY

Tuotteiden mo-
nikerroksellisuus 
tekee Conenor 
Oy:n tuotteista 
erityisen vahvoja.
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Vahvasti kierrätyksen pa-
rissa toimii Orimattilassa 
Sampolan alueella toimipis-
tettään pitävä Tendac Oy. 

Tendac on yritys, jonka 
erikoisalaa on metallin kier-
rätys. Yrityksen palveluihin 
kuuluvat metalliromun vä-
litys, osto, myynti ja nou-
to, jätteiden ja metalliromun 
tukkukauppa sekä teolli-
suuspurkutyöt.

 Tendacin toiminnan voi 
karkeasti jakaa kahteen 
osaan: metalliromun kierrä-
tykseen ja rakennusten pur-
kutöistä syntyneen rakennus-
jätteen kierrätykseen.

– Puramme ympäri Suo-
mea esimerkiksi kerrostalo-
ja, kouluja ja kauppaketjujen 
liikkeitä. Meille saavat myös 
yksityishenkilöt tuoda romu-
metallia. Pienet erät peltiä ja 
rautaa otamme vastaan ve-
loituksetta ja määrätyistä ar-
vometalleista maksetaan kor-
vaus, kertoo yrityksen työn-
johtaja Matti Lasila.

– Purkukohteista lajittelem-
me kaiken mahdollisen, puu-
jätteet, betonit, villat ja niin 
edelleen ja toimitamme ne 
jätelaitoksiin, jotka edelleen 
hyödyntävät ne. Yleensä ra-
kennusjätteet toimitetaan lä-
himpänä oleviin jätelaitok-
siin ihan riippuen siitä, mis-
sä päin Suomea purkukohde 

kulloinkin on, kertoo Tendac 
Oy:n toimitusjohtaja Minna 
Kernala.

 
Sampolassa  
vuodesta  
2013 lähtien

Metalliromun Tendac tuo 
kauempanakin olevilta työ-
mailta hallilleen Orimattilaan, 
missä tapahtuu tärkeä metal-
liromun lajittelu. Romun jou-
kosta erotellaan muun muas-
sa erilaisia arvometalleja.

Lajittelun jälkeen kierrätys-
ketjun ensimmäisenä lenkki-
nä toimiva Tendac kuljettaa 
metalliromun eteenpäin si-

tä vastaanottaville laitoksille. 
Tendacilla lajiteltu rautaromu 
matkaa jatkojalostukseen ja 
päätyy lopulta rautatehtail-
le raaka-aineeksi. Yhteistyö-
kumppaneinaan yrityksellä 
on ainoastaan ympäristölu-
vallisia toimijoita.

Yritys on perustettu vuon-
na 2002 ja nykyisessä toimi-
paikassaan Sampolan teol-
lisuusalueella se on toiminut 
vuodesta 2013 lähtien. Saa-
tuaan ympäristöluvan vuonna 
2009, yritykselle mahdollis-
tui tavaran varastoiminen se-
kä lajittelu omissa tiloissa ja 
omalla tontilla. Sampolassa 
yrityksellä on noin 5 000 neli-
ön suuruinen tontti ja 420 ne-
liömetrin hallitilat.

Tendac Oy:n tontilla seisoo näyttävä metalliromukasa. Kasasta erotellaan erilainen metalliromu omiin kasoihinsa ja toimitetaan se 
eteenpäin. Matti Lasila kertoo romun siirtyvän Tendacilta jatkojalostukseen.

Romuliike Tendac Oy  
laittaa metallin kiertoon


