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Fescon valmistaa ja myy laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuivalaasteja sekä nestemäisiä rakennusalan kemian tuotteita. 

Lähtökohtanamme tuotesuunnittelussa on tehdä juuri oikeanlaiset tuotteet suomalaisiin olosuhteisiin ja työtapoihin. Kehitämme 
tuotteitamme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakaskuntamme arvostaa monipuolista tuotevalikoimaamme, toimi-
tusvarmuutta ja hyvää teknistä tukea sekä asiakaspalvelua.www.fescon.fi 

 

Fescon kasvuun yrityskaupoilla -  

innovaatiot ja investoinnit tukemassa kehitystä                 

 

Fescon Oy on Suomen toiseksi suurin kuivatuotealan yritys, joka valmistaa kuivatuotteita uudis- ja 

korjausrakentamiseen. Yhtiö osti marraskuussa 2015 Hiekkapojat Oy:n ja laajensi näin toimintaansa 

hiekka- ja mineraalitoimialalla. Vuoden 2017 alussa yhtiöt fuusioituivat ja toiminta jatkuu yhtenäisesti 

Fescon-nimen alla. Yhdistyminen ja investoinnit tehdasautomatiikkaan sekä uuteen Hausjärvelle 

rakennettavaan tuotantolaitokseen ovat luoneet lisämahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Myös 

uusi EU:n päästötavoitteita tukeva innovaatio voimalaitoksille tukee tulevaisuuden suunnitelmia.  

 

Uusi innovaatio luo säästöjä voimalaitoksille  

Fesconilla on kehitteillä uusi innovaatio hiekka- ja mineeraalitoimialalta, jota on testattu Metsä Boardin 

Kaskisten laitoksella. Tuote on voimalaitoksissa käytettävän arinahiekan tilalle kehitetty uusi 

petimateriaali, joka leijuu helpommin, eikä likaannu sekä kestää korkeampia palamislämpötiloja 

verrattuna luonnonhiekkamateriaaliin. Tällä menetelmällä voimalaitosten on mahdollista vähentää 

hiekkajätteen määrää jopa 80%:lla. Korkeampi polttolämpötila ja pedin parempi leijunta mahdollistavat 

myös puhtaamman palamisen. EU:n päästömääräysten kiristyessä menetelmän edut ovat merkittävät 

teollisuudelle niin taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin. Uutta innovaatiota on tutkittu yhteistyössä 

VTT:n kanssa ja menetelmästä on jätetty patenttihakemus.  

 

Investoinnit tukemassa kehitystä 

Fescon on valmistautunut kehittämään voimakkaasti hiekka- ja mineraaliliiketoimintaansa ja panostaa 

jatkossa erityisesti golf- ja urheilukentillä käytettävien hiekkojen jakeluun sekä tuottamiseen erilaisten 

hiekka-, puhallus- ja voimalaitosmateriaalien ohella. Urheilukenttämateriaalien asiakaskunta koostuu 

mm. tekonurmi-, golf-, tennis-, pesäpallo-, ratsastus- ja yleisurheilukenttien valmistajista ja ylläpitäjistä.  

 

Fescon investoi uuteen tuotantolaitokseen ja laajentaa hiekan jalostustoimintansa myös Hausjärven 

tehdasalueelle vuoden 2017 aikana. Uudessa laitoksessa tullaan käyttämään tuotantotekniikkaa, jolla 

on mahdollista räätälöidä tarkkuusseulottuja hiekkatuotteita asiakaskohtaisesti ja vastata hiekkojen 

erilaisten partikkelijakaumien kysyntään entistä paremmin. Tähän asti hiekkatuotteita on valmistettu 

Raahen ja Harjavallan tehtailla, joiden toiminnan kehittämisestä hyvänä esimerkkinä on Harjavallan 

laitoksen automatiikkaan panostaminen. Investoinnit automatiikkaan mahdollistavat 

kustannustehokkaan laitoksen toiminnan.  

 

Tuotantolaitos Hyvinkään kupeessa, useiden pääkaupunkiseudun golfkenttien läheisyydessä, tulee 

jatkossa mahdollistamaan tehokkaat urheilukenttähiekkojen toimitukset Etelä-Suomen alueella. 

Uusien tuotantotilojen valmistuttua Hausjärveltä käsin on mahdollista saada myös erilaiset kate-, 

bunkkeri-, väylä- ja greenihiekat sekä kasvualustat ja erikoistuotteet.  

 

- Koska myös Raahen ja Harjavallan tehtailla on kehitetty tuotteita eri kenttäsovelluksiin, Fescon 

tarjoaa kattavasti tuotteita ympäri Suomen ja olemme urheilukenttien kehityksessä vankalla 

hiekkamaailman ammattitaidollamme, sanoo Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola. 
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