
CIRC DAY 
SEMINAR 14.5. 
OULUN TEATTERIN PIKISALI

OHJELMA

10.15  Kahvi ja verkostoitumista

10.30  Avaussanat
 puheenjohtaja Risto Saarinen, Jätehuoltoyhdistys ry
!
10.40  Paperit uusiokäyttöön – keräyksen haasteet ja   
 mahdollisuudet !
 toimitusjohtaja Lauri Törrö, Flexo Nordic Oy

11.00  Circular Economy in the Italian building sector  
 Giorgio Bressi, ANPAR (English)

11.20  Fundu & Nordea, yhdessä enemmän – 
 Pk-yritysten uudet rahoitusvaihtoehdot
 Tero Fordell, Fundu &Sami Heikkilä, Nordea
!
12.10 Lounas ja verkostoitumista  

13.00   Katsaus jätelainsäädännön tuleviin muutoksiin!
 asianajaja Annukka Lagerstam, KPMG

13.30  Muovin rooli bio- ja kiertotaloudessa!
 osastopäällikkö Katri Päivärinta, Pöyry Finland

13.50  Hiilineutraali jätehuolto – roskaa vai ei?
 ympäristöasiantuntija Minna Pirilä, Ramboll Finland

14.10  Kahvi ja verkostoitumista 

15.50  Uusia Innovaatioita jäteveden käsittelyyn!
 toimitusjohtaja Jaakko Pellinen, Owatec Oy

16.10  Biokaasua ja biolannoitteita paikallisesti 
 toimitusjohtaja Kimmo Niskanen,  Eneferm Oy

16.30 ! Kestävä teollisuus ja maanviljely tulevaisuuden   
 viljelyteknologian avulla
 toimitusjohtaja Henri Laine, Redono Oy

16.50 ! Yhteenveto
 Johanna Alakerttula, Jätehuoltoyhdistys ry!

17.00 Jätehuoltoyhdistys ry:n kevätkokous

Koko tapahtuman yhteinen iltajuhla starttaa kello 18.00 
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PUHUJAT: 

Annukka Lagerstam on ympäristöasioihin erikoistunut 
asianajaja, joka johtaa Asianajajatoimisto Merkuriuksen 
ympäristölain praktiikkaa. Hän kuuluu mm. Suomen Asi-
anajajaliiton ympäristölain asiantuntijaryhmään. 

Jaakko Pellinen on Owatec Oy:n perustaja ja toimitus-
johtaja. Taustaltaan hän on kemisti, mutta kokemusta on 
kertynyt myös liiketoiminnan kehittämisestä ja tutki-
mus- ja kehitysprojektien vetämisestä. Hän on veden ja 
jätteenkäsittelyn asiantuntija

Redono Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Henri Laine 
on erikoistunut tulevaisuuden maatalousteknologioihin. 
Hänellä on  kokemusta biotech-, cleantech- ja greentech -
ratkaisuista yli kymmenen vuoden ajalta. 

Lauri Törrö on kauppatieteiden maisteri ja Flexo Nordic 
Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus 
kansainvälisestä B2B-liiketoiminnasta. 

Minna Pirilä työskentelee ympäristöasiantuntijana Ram-
bollilla. Hän on kiertotalouteen ja kierrätysmateriaaleihin 
erikoistunut ympäristötekniikan tohtori. Pohjakoulutuk-
seltaan hän on kemisti.  

Fundun perustaja ja myyntijohtaja Tero Fordell on into-
himoinen yrittäjä, joka haluaa luoda jotain uutta 
ja pysyvää. Fundu rahoittaa yrityksiä ja tar-
joaa sijoittajille investointimahdollisuuksia. 

DI Katri Päivärinta on erikoistunut 
kiertotalouden ja jätehuollon strate-
gisiin asioihin. Hän tuntee hyvin sekä 
kansallisen että EU-lainsäädännön ja 
jätehuolto-, vesi-ja jätevesialan tulevai-
suuden trendit. Ennen Pöyryä hän on 
työskennellyt vesi- ja jätehuoltoyrityksissä.  

Kimmo Niskasen perustaman Enefem Oy:n tarina alkoi 
jo kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2019 on tarkoitus 
lanseerata vallankumouksellinen biokaasulaitos kansain-
välisten partnereiden kanssa. 

Samalla lipulla 
pääset myös

 Industry Summittiin 
– tutustu ohjelmaan: 
industrysummit.fi 

Jätehuollon 
kevätpäivä on nyt 
Circ Day Seminar


