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AFRY lehdistötiedote

AFRY suunnittelukumppaniksi Aistin uuteen
hiilinegatiivisia akustiikkalevyjä valmistavaan
tuotantolinjaan Suomessa
Suomalainen Aisti Corporation Oy on valinnut AFRYn kumppaniksi
esisuunnitteluvaiheeseen suunnittelemaan yhtiön uuden tuotantolinjan, joka
valmistaa puukuitupohjaisia akustiikkalevyjä rakennusteollisuudelle.

Aisti suunnittelee rakentavansa Suomeen uuden tuotantolinjan biopohjaisille
akustiikkalevyille. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 2,5 miljoonaa neliömetriä
levyjä. Vuoteen 2030 mennessä Aistin akustiikkalevyjen odotetaan vähentävän
rakennusteollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä 3,5 megatonnia. Aisti on suomalainen
yritys, joka valmistaa innovatiivisia, luonnollisia, hiilinegatiivisia ja kierrätettäviä
rakennusmateriaaliratkaisuja, jotka ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle.

Aistin vuonna 2022 keräämän 1,6 miljoonan euron rahoituksen ja Jyväskylän
pilottilaitoksen käyttöönoton jälkeen yhtiö on Suomen ensimmäinen ympäristön
kannalta kestävien puukuituisten akustisten ratkaisujen toimittaja. Aistin Teno-
akustiikkalevyt tarjoavat luonnollisempia, muovittomia ja hiilinegatiivisia vaihtoehtoja
saatavilla oleville akustisille ratkaisuille.

"Yhteistyö AFRYn kanssa on linjassa tavoitteemme kanssa johtaa rakennusteollisuuden
vihreää siirtymää uusilla ratkaisuilla, jotka ovat hiilinegatiivisia ja kestäviä.
Ensimmäisessä tehtaassamme on energiatehokkaita prosesseja ja huippuluokan
laitteita, joiden avulla voidaan tuottaa kohtuuhintaisia ratkaisuja parhaalla
mahdollisella teknologialla turvallisuusstandardien mukaisesti", sanoo Aistin perustaja,
toimitusjohtaja Mikko Paananen.

Sopimuksen mukaisesti AFRY vastaa uuden tuotantolinjan investointipäätöstä
valmistelevasta esisuunnittelusta ja investoinnin kustannusarvion laatimisesta.
Suunnitteluvaiheessa sovitetaan yhteen teknologiakumppaneiden osuudet toimivaksi
laitoskokonaisuudeksi.

"Tästä syystä olemme valinneet AFRYn kaltaisen maailmanluokan asiantuntijan
kumppaniksemme tähän hankkeeseen. AFRYn vahva kokemus vastaavien projektien
onnistuneesta toteuttamisesta ja globaali asiantuntemus vakuuttivat meidät siitä, että
AFRY on oikea kumppani toteuttamaan hankkeemme esisuunnittelun", sanoo Aistin
perustaja, operatiivinen johtaja Antti Fredrikson.

”Meillä on kunnia toimia Aistin suunnittelukumppanina tässä kierrätettävien ja
paloturvallisten akustiikkalevyjen tuotantohankkeessa. AFRYllä on laaja kokemus
monenlaisten tehdashankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhdessä Aistin kanssa
suunnittelemme nykyaikaisen ja vastuullisen tuotantolinjan, jonka avulla yhtiö pystyy
vähentämään rakennustarvikkeiden hiilidioksidipäästöjä merkittävästi”, sanoo Kalle
Rasinmäki, AFRYn Suomen Prosessiteollisuuden johtaja.
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Pekka Wingström, Projektipäällikkö, Prosessiteollisuus, Suomi
Puh. +358 40 560 9524
S-posti pekka.wingstrom@afry.com

AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka edistää muutosta
kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen
sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville
sukupolville ympäri maailman.
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