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KREETTA JÄRVENPÄÄ

Suuntana  
tehostuva kierrätys
Kierrätyksen ja jätehuollon tulevista rat-

kaisuista puhutaan vaihtelevasti. Usein 

kuulemme maanalaisista keräysputkis-

toista ja lajitteluroboteista, monesti myös 

uudenlaisista jätteiden energiana hyö-

dyntämisen menetelmistä. Maailma on 

menossa entistä niukemman energian- 

käytön sekä materiaalitehokkuuden 

suuntaan. Tästä lähtökohdasta ennus-

taisin suunnan olevan enemmänkin te-

hokkaaseen tavaroiden ja raaka-aineiden 

kierrätykseen.

Kaupankäynnin yhteydessä meillä ku-

luttajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus 

jättää vanha tuote kierrätykseen, kun os-

tamme uutta tilalle. Nykypolvi ei enää 

säästä vanhoja tavaroitaan pahan päivän 

varalle piha-aitan orsille. Tilaa vanhalle, 

vaikka vielä käyttökelpoiselle, ei yksin-

kertaisesti ole. 

Tuottajien järjestämään keräykseen 

olemme jo vuosia toimittaneet juoma-

pakkaukset. Nämä jo pantillisiksi siirty-

neet pakkaukset kiertävät erittäin tehok-

kaasti kaupan järjestelmistä panimoihin 

tai teollisuuden raaka-aineiksi. Kodin-

koneet tulevat usein uuden toimituksen 

paluukuljetuksena kauppaan ja sieltä 

asianmukaiseen kierrätysjärjestelmään.

Tuottajavastuu on merkittävä kustan-

nustehokas toimintamalli materiaalien 

kierrättämiseksi ja energian säästämi-

seksi, kunhan tämä toiminta vain hoide-

taan kaksisuuntaisena, tehokkaana lo-

gistiikkana kaupankäynnin yhteydessä. 

Kaupan toimijat ovatkin selvästi huo-

manneet kierrätyksen toimivan hyvänä 

lisäarvopalveluna uuden tuotteen myyn-

nissä. 

Parhaillaan uusitaan jätelain säädök-

siä, joilla määritellään muun muassa 

tuottajien järjestämää kierrätysverkkoa 

Suomessa. Olemme omalta osaltamme 

keräyspaperilla mukana keräysverkoston 

ylläpitäjänä ja operoimme muiden mate-

riaalien keräysverkostoa ja käsittelyä. Pa-

rempaa kierrätyspalvelua on luvassa.

Kyösti Pöyry

päätoimittaja
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– Olemme liiaksi yhden asian, ke-
hityksen, ympärillä. Tarvitsemme 
epälineaarisia hyppyjä sivulle, jot-
ta voimme unohtaa nykyisen. Kun 
samanhenkiset ihmiset laitetaan 
samaan paikkaan, syntyy vain 
ryhmätyhmyyttä, sanoo tulevai-
suuden tutkija Olli Hietanen.

Megatrendit  
tulevat

Kierrossa
Vastuullisuus ohjaa meitä ja materiaaleja. Siksi Paperinkeräys.
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Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä tuottaja-

vastuuseen perustuvan rengaskierrätyk-

sen kehittämisessä. Suomessa, Ruotsissa 

ja Norjassa käytöstä poistettujen renkai-

den hyödyntämisaste oli vakiintunut yli 

90 prosentin tasolle jo vuosituhannen 

vaihteessa, kun se oli Euroopassa keski-

määrin vain 50 prosentin tasolla. Vuonna 

2011 käytetyistä renkaista hyödynnettiin 

Euroopassa peräti 95 prosenttia.

Renkaiden kierrätys pohjautuu Suo-

messa, Ruotsissa ja Norjassa 1993–95 

annettuihin säädöksiin, joilla renkai-

den tuottajat velvoitettiin huolehtimaan 

käytöstä poistettujen renkaiden keräyk-

sestä ja hyötykäytöstä. Käytöstä poistet-

tujen renkaiden hyötykäyttö on ollut var-

sin monipuolista. Vuoden 2011 kierrätys-

tilastojen mukaan Suomessa ja Norjassa 

suurin osa renkaista hyödynnettiin ma-

teriaalina, lähinnä maanrakennustarpei-

siin. Ruotsissa merkittävin osa käytettiin 

energian lähteenä, mutta jatkossa hyöty-

käytössä painottuu myös urheilukenttä-

rakentaminen uuden granulointitehtaan 

myötä.

Renkaiden kierrätyksen suurimmat 

haasteet liittyvät jätestatuksen päättymi-

sen määrittelyyn, jatkojalosteiden arvos-

tukseen ja vapaamatkustajien mukaan 

saamiseen. Kierrätysjärjestelmien kä-

sittelemistä renkaista arviolta 5–20 pro-

senttia on peräisin tuottajilta, jotka eivät 

osallistu kierrätyskustannuksiin. Tuot-

tajavastuun toteutumista valvovat viran-

omaiset ovatkin alkaneet tiukentaa suh-

tautumistaan vapaamatkustajiin. 

Rengaskierrätyksen edelläkävijät (Yhteis-
pohjoismainen kierrätysjulkaisu 2/2013) 

TEKOJA

Pohjoismaat johtavat  
rengaskierrätystä

TARU STAUDINGERTARU STAUDINGER
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TEKOJA

Tokmanni-konsernin 
palvelusopimus  
jatkuu
Paperinkeräys Oy ja Tokmanni-konserni 

ovat jatkaneet kolmella vuodella palve-

lusopimusta, jolla varmistetaan kuorma-

lavojen ja jätteiden asianmukainen lajit-

telu, keräys sekä ohjaus hyötykäyttöön tai 

asianmukaiseen loppukäsittelyyn. 

Nyt jatkettu palvelusopimus koskee 

Tokmanni-konsernin Mäntsälän logis-

tiikkakeskusta sekä kaikkia 150 toimi-

pistettä. Valtakunnallisen palvelun to-

teuttaa Paperinkeräys Oy ja sen tytär-

yhtiöt Hyötypaperi Oy ja Hämeen Kul-

jetuspiste Oy. Yhtiöiden yhteistyö alkoi 

vuonna 2007.
Paperinkeräys Oy:n tiedote

Uusi näkökulma  
omaan työhön

Parisenkymmentä Paperinkeräys Oy:n 

esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimi-

vaa on aloittanut ympäristöalan syven-

tävän koulutuksen. Erikoisammattitut-

kintoon valmistava koulutus on Suomen 

ympäristöopiston Syklin järjestämä.

Tutkinto suoritetaan pääosin työn 

ohella. Koulutus kestää 21–24 kuukautta, 

ja siihen sisältyy noin 18 lähiopetuspäi-

vää. Pääpaino koulutuksessa on jäte-

huolto- ja kierrätyspalveluiden tuottami-

sessa ja kehittämisessä. Lisäksi käsitel-

lään muun muassa kestävään kehityk-

seen, työnjohtotaitoihin ja työorganisaa-

tiotuntemukseen sekä projektiosaami-

seen liittyviä asioita.

– Lähestymistapa on hyvin työelämä-

lähtöinen. Tavoitteena on tukea päivit-

täisessä työssä tarvittavaa ammattitaitoa, 

kertoo Syklin tutkintovastaava Rauno 

Leván.

Tutkinnonsuorittajilla on jo vankka 

kokemus työelämästä. Koulutus pyrkii-

kin enemmän edesauttamaan uusien nä-

kökulmien syntyä kuin tarjoamaan pelk-

kää substanssiosaamista. 

– Pyrimme katsomaan tuttuja asi-

oita uudesta näkökulmasta sekä kehittä-

mään jo olemassa olevia työtyötapoja ja 

-välineitä.

Keskeisessä osassa koulutusta on 

oman kehityshankkeen toteuttaminen. 

Mittava kehitystyö vastaa osin vaatimus-

tasoltaan korkeakoulujen näytetöitä. 

Loppuarviointia varten opiskelija kerää 

osaamisestaan näyteportfolion.

Osallistujia on kaikista Paperin-

keräyk sen asiakasryhmistä ja useilta  

organisaatio- ja tehtävätasoilta. Tavoit-

teena on myös muihin tiimeihin ja toi-

mintatapoihin tutustuminen sekä tiedon 

jakaminen niin, että asiantuntemus hyö-

dyntäisi koko organisaatiota.

– Olennaista on, että koulutuksen si-

sältö on mielekäs niin tutkinnonsuoritta-

jan kuin organisaation kannalta.

TEKSTI SOILA ERÄNIEMI
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Lyhyet
• Kuusakoski Oy on siirtänyt elektro-
niikkaromun käsittelyä Heinolaan ja 
muihin kotimaisiin toimipisteisiinsä, 
koska yritys menetti Espoon teolli-
suushallinsa tulipalossa. Elektroniik-
karomua saatetaan tuoda pääkau-
punkiseudulta Heinolaan pitkänkin 
aikaa, sillä yhtiössä ei ole vielä pää-
tetty mahdollisen uuden käsittely-
hallin rakentamisesta Espooseen. 
Kuusakosken Kauklahden toimipiste 
on kuitenkin avoinna normaalisti ar-
kisin klo 8.30–17.
Yle.fi 14.2. ja Kuusakoski.fi 27.2.

• Koneiden välisen kommunikaa-
tion lisääminen vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjä. Miljardööri 
Richard Bransonin raportti kertoo 
Scientific Americanin mukaan, että 
teollinen internet ja koneellinen pää-
töksenteko voivat vähentää jopa 20 
prosenttia nykyisistä kasvihuone-
päästöistä eli yli yhdeksän miljar-
dia tonnia hiilidioksidia vuodessa.  
Säästöt syntyvät muun muassa erilai-
silla älykkäillä mittareilla ja antureilla, 
jotka seuraavat rakennusten energian-
käyttöä ja osaavat säätää sen mukaan 
vaikkapa valaistusta tai ilmastointia. 
Säästöjä syntyy myös liikenteessä, 
kun lentokoneet, junat ja autot laske-
vat keskenään, kuinka ihmisiä saadaan 
kuljetettua tehokkaimmin. Esineiden 
internetin yleistymistä estää kuitenkin 
standardien puuttuminen.
Tekniikka & Talous 25.2.

  
• Paperinkeräys Oy:n 70-vuotis-
juhlavuoden kanssa osuu yksiin  
G. A. Serlachiuksesta kertovan näy-
telmän Metsäperkele ensi-ilta 21.3. 
Helsingin Kaupunginteatterissa. Kari 
Heiskanen kirjoitti ja ohjaa näytelmän 
Suomen puunjalostusteollisuuden 
särmikkäästä, ideoita pursunneesta 
patruunasta G. A. Serlachiuksesta. 

G. A. Serlachius Oy kuului Pape-
rinkeräys Oy:n perustajayrityksiin. 
”Meillä ei ole kuvattu 1800-luvun 
merkittävää historiallista murros-
kohtaa. Tuon ajan keskeisin keksin-
tö oli höyrykone, joka merkitsi yhtä 
suurta murrosta kuin internet meidän 
aikanamme”, Kari Heiskanen toteaa.
Helsingin kaupunginteatterin  
verkkosivut www.hkt.fi

Paperinkeräys Oy on solminut kahden 

vuoden puitesopimuksen Ruokakeskon 

kokonaisvaltaisesta jätehuollosta Kaak-

kois-Suomen alueella. Käytännön toteu-

tuksesta vastaavat Paperinkeräyksen li-

säksi konserniin kuuluvat Hämeen Kul-

jetuspiste Oy ja Hyötypaperi Oy.

Ruokakeskon tavoitteena on suunni-

telmallisesti pienentää kaatopaikalle me-

nevän jätteen määrää. Tavoite liittyy jä-

telaissa määriteltyyn jätteiden synnyn 

ehkäisyyn sekä kaatopaikkojen asteittai-

seen sulkemiseen.

Ruokakeskon kumppaniksi 
Kaakkois-Suomessa

Suomeen suunnitteilla  
jo toinen Vapon biodiesellaitos
Forest BtL Oy suunnittelee Suomeen jo 

toista biodiesellaitosta. Ensimmäisen, 

Kemin Ajokseen suunnitellun laitok-

sen lopputuotteille on jo asiakkaatkin, 

vaikka tehtaan rahoitus on neuvottelu-

vaiheessa.

Tehtaat valmistavat toisen sukupolven 

biodieseliä ja bionaftaa liikenteen polt-

toaineiksi.

Toimitusjohtaja Mikko Kara Forest 

BtL:stä ei paljasta uuden hankkeen yk-

sityiskohtia, sillä se on vasta alkuvai-

heessa. Tehdas olisi saman kokoinen 

kuin Ajos ja rakennettaisiin Suomeen. 

Tämä laitos maksaisi kuitenkin vähem-

män kuin Ajos, koska pilottilaitos mak-

saa aina kehitysrahat. Toisen laitoksen 

hinta on joka tapauksessa kolminume-

roinen miljoonalukema.

Kemin Ajokseen suunnitteilla olevan 

laitoksen rahoitus on parhaillaan työn 

alla. 

– Saamme siihen EU:n rahaa 100 mil-

joonaa euroa, mutta yli 400 miljoonaa tu-

lee muualta. 

Ajoksessa on parhaillaan tehtaan esi-

suunnitteluvaihe, joka jo sekin maksaa 

kaksinumeroisia miljoonia. Tämä rahoi-

tus on varmistunut.

– Sen jälkeen ryhdymme katsomaan 

jo seuraavaa tehdaspaikkaa. 

Forest BtL -yhtiön omistaa tällä het-

kellä Vapo, mutta siihen voi tulla uusia 

omistajia. Vapo jää joka tapauksessa yh-

tiöön enemmistö-omistajaksi.

Tekniikka & Talous 18.2.
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KUMPPANUUS

Rfid tuo  
yhteistä  
kilpailuetua
Paperinkeräys Oy:n yhteistyö rfid-tekniikkaan erikoistuneen 

Vilant Systems Oy:n kanssa on jatkunut ja kehittynyt jo kym-

menen vuotta. Ajatus yhteistyön mahdollisuudesta syttyi jonot-

taessani Ruoholahden liikennevaloissa, kun katseeni osui Pa-

perinkeräyksen logoon vastapäisessä seinässä. Arvioin, että yri-

tyksellä olisi tarvetta tunnistaa ja seurata paperinkeräyksen as-

tioita. Soitin tietohallintopäällikkö Jarmo Lindgrenille, ja pää-

simme alkuun. 

Päädyimme tuolloin vuonna 2003 tietoturvasäiliöiden rfid-

tunnistukseen. Silloin rfid-tekniikka oli vielä alkutekijöissään, 

mutta Paperinkeräyk sen asiantuntijoilla oli pioneerihenkeä. He 

olivat kehityshenkisiä ja halusivat olla omalla alallaan edellä-

kävijöitä. 

Kehitämme seurantaa koko ajan. Liikkeelle lähdettiin käsi-

päätetunnistuksesta, joka sitten edistyi astian vaakatunnistuk-

seen. Seuraavaksi kehitimme raportointi- ja laskutusjärjestel-

mää asiakkaiden hyödynnettäväksi. 

Seuranta laajennettiin tietosuojamateriaalista vihreän kerä-

yksen puolelle eli tietosuojan sinisten astioiden lisäksi paperi-

materiaalien vihreisiin astioihin. Nyt on tulossa jälleen uusia 

teknisiä parannuksia, mitä heidän kilpailuetunsakin edellyttää.

Pitkän kumppanuuden edut näkyvät toiminnassamme mo-

lemmin puolin. Olemme yhdessä onnistuneet tuottamaan jär-

jestelmän, joka tuo todellista kilpailuetua. Vilant osaltaan on 

päässyt kaupallistamaan oppeja kansainvälisesti. Nykyisin lii-

ketoiminnastamme valtaosa tulee ulkomailta.

Paperinkeräys on maailman mittakaavassa edelläkävijä. 

Olemme yhdessä Paperinkeräys Oy:n henkilökunnan kanssa 

olleet esittelemässä yhteistyömme tuloksia myös ulkomailla, 

muun muassa Ranskassa. Samantyyppistä seurantaa on mal-

linnettu esimerkiksi Sveitsissä ja Ruotsissa. 

Kierrätysala on kasvuala, jolla vaatimukset koko ajan lisään-

tyvät ja tarkentuvat. Myös rfid-bisnes kuuluu kasvualoihin. Eu-

roopassa on paljon teollisuuden sovelluksia päivittäisessä käy-

tössä.

Kuluttaja ei vielä pääse kasvua havainnoimaan, vaikka rfid 

on hänen käytössään päivittäin toimistoavaimissa, kännyköissä 

ja bussikorteissakin. Kuluttajasektorilla käyttö laajenee par-

haillaan erityisesti vaateteollisuudessa.

Ville Kauppinen

Toimitusjohtaja

Vilant Systems Oy

KUVA MIIKA KAINU
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ASIAKKAAN MATKASSA

Pennalan jättivarastossa on erilliset hyllyköt 
pientavaralle, korkealle tavaralle, parketeille, 
ovilevyille ja vastaaville leveille tavaroille, 
sekä massatavaralle. Tavarat ovat hyllyissä 
niiden kysynnän mukaisessa järjestykses-
sä, tiheämmin liikkuva tavara lähimpänä 
lastaussiltaa. Kahta alinta hyllykerrosta 
käytetään keräilyyn, ylemmistä kerrok-
sista haetaan lava kerrallaan täydennystä 
alahyllyille. 

88



P
ennala 2:n C- ja D-osat otettiin käyttöön vuo-

denvaihteessa. Loppuosa jättirakennuksesta 

valmistuu kesäkuun alkuun mennessä, jol-

loin Pennala 2 on Suomen tiettävästi suurin palve-

luvarasto: sen pinta-ala on 77 000 neliömetriä, pien-

tavaran keräyshyllyjä on kahdeksan kilometriä ja 

lastauslaitureita 62 kappaletta. Hallikokonaisuu-

della on pituutta 548 metriä ja leveyttä 122 metriä. 

Budjetiltaan 60 miljoonan euron investointi on 

tällä hetkellä sadan ihmisen työpaikka, mutta väki-

määrä vähintään kaksinkertaistuu, kun keskus on 

aikanaan täydessä toiminnassa.

AVAINASIAKKAAN PALVELUKSESSA 
Keskuksen operatiivinen päällikkö Matti Lepistö 

kertoo, että tällä hetkellä Pennala 2 vastaa yhden, 

mutta sitäkin suuremman toimijan – Rautakeskon 

– koko logistiikasta. Neuvotteluja käydään parhail-

laan muistakin sopimuksista, sillä tavoitteena on 

saada palveluvarastolle enimmillään 20 asiakasta, 

joiden varastoinnista ja kuljetuksesta Itella vastaa.

– Rautakesko on suurin asiakkaamme koti-

maassa, ja he tarvitsevat keskimääräisellä 50 000 

lavan varastovolyymillään noin puolet koko kapasi-

teetistamme. Asiakkaiden määrälle ei ole teoreet-

tista ylärajaa, joskin 20 on sellainen järkevästi hal-

littava määrä.

Ennen Rautakeskon logistiikan siirtoa Penna-

laan Itella käsitteli sen varastoa neljässä eri kes-

kuksessaan.

– Kaiken liikenteen keskittäminen samalle las-

tauslaiturille tuottaa kaikille osapuolille selvän lo-

gistisen edun. Pennalan sijainti päätien varressa, 

mutta poissa kolmoskehän ruuhkista on edullinen. 

Samoin meille siirtynyt entinen Transpointin Ku-

jalan terminaali on kätevästi lähellä, joten saamme 

tavaran toimitettua käytännössä mihin vain.

Logistiikkakeskuksessa työskentelee kahdessa 

vuorossa Itellan omia ja alihankkijoiden työnteki-

jöitä. Saapuvaa liikennettä on keskimäärin 24 yk-

sikköä – konttia tai rekkaa – ja lähtevää liikennettä 

30 rekkaa päivässä. Lepistö kertoo, että ero johtuu 

siitä, että varastoon saapuvat kontit ja kuormat on 

lastattu kattoa myöten täyteen, mutta maan katta-

ville jakelureiteille lähtevien rekkojen kohdalla se 

ei ole mahdollista.

– Ja nuo luvut ovat keskiarvoja. Rautakaupalle 

tyypillistä on, että 80 prosenttia vuoden tavaramää-

Jättikeskus  
valmistuu
TEKSTI JUSSI-PEKKA AUKIA  KUVAT JOHANNES KAARAKAINEN

Itellan Pennalan uudessa logistiikkakeskuksessa 

kaikki on valmiiksi mietittyä – jätehuoltoa myöten.
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ASIAKKAAN MATKASSA

rästä tulee varastoon viiden ensimmäi-

sen kuukauden aikana, ja lähtee sieltä 

syksyyn mennessä. Tiedämme vuosien 

kokemuksella, miten määrät vaihtelevat 

ja osaamme elää asiakkaan sesonkien 

mukaisesti.

KOHTUULLISEN MODERNI
Pennala 2 on moderni ja selkeä palve-

luvarasto. Keräilyä tehostaa ääniohjaus, 

jossa tilaukset tulevat langattomasti suo-

raan keräilijöiden päätteisiin, missä pu-

hesyntetisaattori muuttaa ne puheeksi 

keräilijän kuulokkeisiin. Keräily ja lavo-

jen siirrot tehdään kuitenkin perintei-

seen tapaan käsityönä. Syynä ovat au-

tomaatioratkaisujen vaatimat suuret in-

vestoinnit, jotka eivät tahdo istua sopi-

musmaailman vaatimuksiin. Sopimuk-

set kun päättyvät aikanaan. 

– Henkilöstömäärä skaalautuu jous-

tavammin kuormituksen ja kulloisen-

kin asiakkaan mukaan. Jos automaatti-

siin järjestelmiin investoidaan merkittä-

viä summia, samoihin tiloihin pitäisi so-

pimusten päättyessä löytää juuri saman-

tyyppisiä asiakkaita, jotka voisivat niitä 

hyödyntää, Lepistö kertoo.

– Olemme joka tapauksessa suunnit-

telemassa automaattikuljettimien käyt-

töä valmiiksi kerättyjen lavojen viemi-

sessä lastausalueelle. Tämä ennen kaik-

kea siksi, että keräilijöiden työ ei turhaan 

häiriintyisi lavojen kuljettamisessa.

JOUSTAVAA JÄTEHUOLTOA
Jätteiden keräämisen ja kierrätyksen 

Pennala 2 tekee yhteistyössä Paperinke-

räyksen kanssa. Käytössä ovat Paperin-

keräykseltä vuokratut keräysastiat, joi-

den käsittelystä Itella huolehtii itse sekä 

Itellan omistamat puristimet, joiden tyh-

jennyksestä Paperinkeräys huolehtii.

– Yhteistyö Paperinkeräyksen ja sen 

paikallisen tytäryrityksen Hämeen Kul-

jetuspisteen kanssa on helppoa ja luonte-

vaa, ja vaste on todella nopea. Me ilmoi-

tamme, kun puristimen siirtolava alkaa 

täyttyä, ja he hakevat sen yleensä jo sa-

man päivän aikana, mikäli pyyntö esite-

tään aamupäivällä. He joustavat samalla 

tavalla kuin mekin, sillä sesonkiaikoina 

he joutuvat käymään täällä paljon use-

ammin kuin hiljaisina aikoina.

Logistiikkakeskuksessa syntyy tä-

mänhetkisellä kuormalla liki 550 ton-

nia jätettä vuodessa. Siitä suurin osa on 

tulevien pakkausten suojamuoveja ja 

muuta pakkausmateriaalia sekä kerta-

käyttölavoja. Jätteen joukossa on myös 

myymättä jääneiden sesonkituottei-

den ja muiden vastaavien tuotepoistoja. 

Asiak kaan toiminnasta syntyvän jätteen 

ohella myös Itellan Pennalan toimisto ja 

ruokala tuottavat pieniä määriä toimisto- 

ja muuta jätettä.

Lepistö kertaa paperista tilastotietoja 

Rautakeskon logistiikassa syntyvästä  

jätteestä. Viime vuonna kierrätettiin  

– Oli hyvä ajatus sijoittaa keräysastiat pois 
käytäviltä keräilyhyllyjen sisään, jolloin ne 
ovat lähellä, mutta eivät käytävillä ajelevien 
trukkien jaloissa, Pennala 2:n operatiivinen 
päällikkö Matti Lepistö kehuu.
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Rautakeskon käytössä olevan lastausalueen kultakin kuormaussil-
lalta lähtee vuorokaudessa useita rekkoja. Pisimmälle ajavat linjat 
lähtevät jo päivällä, ja lähelle päätyvät kuormat lähtevät myöhem-
min illalla. Kunkin auton lasti tuodaan hyvissä ajoin lastausalu-
eelle, josta kuljettaja siirtää ne trukilla autoon. Auton lastaaminen 
kestää tyypillisesti kaksi tuntia. Keräily alkaa jo aamuneljältä.
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ASIAKKAAN MATKASSA

pahvia 165 tonnia, puuta 152 tonnia ja me-

tallia 17 tonnia. Energiajaetta – joka on lä-

hinnä lattialta lakaistua ainesta ja muita 

pieniä eriä polttokelpoista jätettä – syn-

tyi 68 tonnia. Loppu liki 200 tonnia on ra-

kennus- tai sekajätettä. Sekajätettä tulisi 

syntyä mahdollisimman vähän, sillä sen 

kaatopaikkamaksu on suurin. Jätteistä 

syntyvä kustannus jaetaan asiakkaan 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Lepistö arvioi, että Paperinkeräyk-

sen seuranta ja heiltä saatava tilastotieto 

ovat parantuneet.

– Meillä ei ole käytössä rfid-tarroilla 

merkittyjä astioita ja käytäväkohtaista 

seurantaa, vaan saamme tiedot kustan-

nusten kehityksestä alueittain. Tällä 

hetkellä koko varasto on samaa aluetta, 

mutta asiakkaiden määrän lisääntyessä 

alueita tulee lisää. Näen kustannusten 

kehittymisen ja voin nopeasti reagoida 

esimerkiksi tilanteessa, jossa sekajätteen 

määrä alkaisi yllättäen nousta.

ALUSTA ASTI MUKANA
Paperinkeräys osallistui Pennalan mate-

riaalinkierrätyksen ja jätehuollon suun-

nitteluun jo rakennusvaiheen aikana 

viime syksynä. Itellan hankintapääl-

likkö Matti Nissinen kertoo, että kustan-

nusten ohella ympäristösuorituskyky on 

merkittävä asia yhteistyösopimuksista 

neuvoteltaessa. 

– Kustannuksiin vaikuttaa hinnan 

ohella valittu toimintamalli ja se, mil-

laisia ulkoisia ja sisäisiä kustannuksia 

se tuottaa. Tärkeitä ovat myös yhteistyö-

kumppanin edellytykset toimia, elinkel-

poisuus ja se, että tilaajavastuuasiat ovat 

kunnossa. Verojen ja muiden yhteiskun-

nan velvoitteiden pitää olla hoidettuna.

Ympäristökuorman pienentämisessä 

on tärkeintä kunnollinen raportointi, sillä 

sen avulla pääsemme kiinni ongelmiin. 

– Nykyisillä rajallisilla resursseilla se 

ei muuten onnistu. Myös jätelaki velvoit-

taa meitä seuraamaan syntyvän jätteen 

määrää ja vähentämään sitä kierrätystä 

lisäämällä, Nissinen kertoo.

– Seuraamme jätteiden kokonaismääriä 

ja erityisen tarkasti tarkkailemme kaato-

paikalle menevän jätteen osuutta siinä.

Itellan liiketoiminnassa jätemäärät 

ovat suoraan sidoksissa liiketoiminnan 

volyymiin. Yhtiössä on rakennettu eri-

tyyppisille kohteille ja asiakkuuksille 

konsepteja ja toimintaperiaatteita, mutta 

Pennalan kaltaisissa isoissa kohteissa jä-

tehuolto suunnitellaan räätälöidymmin.

– Isoja kohteita kannattaa seurata tar-

kemmin jo siitä yksinkertaisesta syystä, 

että jätevirrat ja saavutettavat säästöt 

ovat niissä niin isoja. Kymmenen pro-

sentin säästö Pennalassa vastaa koko 

vuoden jätemäärää jossain pienem-

mässä kohteessa.

Uusissa kohteissa päästään helpom-

min hyvään tulokseen kuin vanhoissa, 

sillä niissä voidaan lähteä suunnitte-

lussa puhtaalta pöydältä. 

– Paperinkeräys oli mukana käymässä 

läpi ja kommentoimassa Pennalan suun-

nitelmaa, ja mielellään kuuntelemme 

asiantuntijoita toteutuksissa. Edellytyk-

set tehokkuudelle ovat olemassa, mutta 

vasta seurantatieto kertoo ajan mittaan, 

miten olemme siellä onnistuneet.

Ympäristökuorman 
pienentämisessä on 
tärkeintä kunnollinen 
raportointi, sillä sen 
avulla pääsemme kiinni 
ongelmiin.
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Mot effektivare 
återvinning
Diskussionen om kommande lösningar för åter-

vinning och avfallshantering är mångskiftande. 

Ofta talas det om underjordiska insamlingsrör och 

sorteringsrobotar, och å andra sidan om nya meto-

der för att utnyttja avfall som energi. Världen går 

mot allt knappare energiförbrukning och större 

materialeffektivitet. Med utgångspunkt i detta vill 

jag förutspå att trenden går mot effektivare återvin-

ning av varor och råmaterial.

När vi konsumenter köper nya varor har vi en 

unik möjlighet att lämna den gamla produkten till 

handeln för återvinning. Dagens generation sparar 

inte längre sina gamla saker på vinden och i gårds-

skjulet för sämre tider. Det finns helt enkelt inte 

plats för gamla, fortfarande användbara saker. Tek-

nikens utveckling gör att produkterna föråldras i 

förtid och tjusningen i det nya är väldigt stark. 

Vi har redan i åratal lämnat dryckesförpack-

ningar för återvinning arrangerad av producen-

terna. Dessa förpackningar med pant återvinns 

mycket effektivt från handelns system till brygge-

rierna eller till råmaterial för industrin. Bilisterna 

lämnar in sina gamla däck för återvinning när  

de köper nya på hösten eller våren. När nya vit-

varor levereras förs de gamla till affären med retur-

transporten och därifrån går de vidare till lämplig 

återvinning.

Producentansvaret är en viktig och kostnads-

effektiv modell för att återvinna material och spara 

energi, förutsatt att denna verksamhet sköts i form 

av dubbelriktad och effektiv logistik i samband 

med köp av varor. Aktörer inom handeln har också 

insett att återvinning är en bra mervärdestjänst vid 

försäljning av nya varor. Konsumentens problem 

med att bli av med den gamla apparaten eller för-

packningen löses samtidigt som man handlar. Det 

här sparar tid och energi. 

Det pratas ständigt om det utrymme och ar-

bete som återvinning kräver i butiken. Detta bes-

vär belönas dock i form av ökad försäljningsvolym 

och lojalitet från kunder som värdesätter bra ser-

vice. Centralaffärernas transporter används där-

till effektivt i tur- och returtrafiken. Ett bra exem-

pel på detta är återvinningssystem för bland annat 

dryckes förpackningar, kartong, lastpallar och rull-

pallar som har fungerat bra i årtionden. Återvin-

ningen är i varje fall en del av kostnaderna för vår 

konsumtion och det finns ingen återvändo till den 

gamla soptippskulturen. 

Det är förnuftigt med en effektivt organiserad, 

konsumentorienterad återvinning vid rätta knut-

punkter, det vill säga handelsplatser. Producen-

terna sköter sin produktplanering så att återvin-

ningen blir så kostnadseffektiv som möjligt. Allt 

detta ingår ju i produktens pris och därför har han-

deln en central roll i denna kedja.

Just nu revideras paragraferna i avfallslagen 

som fastställer bland annat att ett återvinnings-

nätverk ska upprätthålls av producenterna i Fin-

land. För egen del upprätthåller vi insamlingsnät-

verket för returpapper och sköter insamlingsnät-

verk för och hantering av annat material. Bättre 

återvinningsservice är i sikte.

Kyösti Pöyry

chefredaktör
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TEKSTI VESA VAINIO KUVAT MIIKA KAINU
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MATERIAALITALOUS

Lupa olla  
eri mieltä
Tulevaisuuden tutkija Olli Hietanen on oman alansa James Bond, 

hänellä on lupa olla eri mieltä. Kun voi ajatella ja puhua, mitä haluaa, 

niin biokausi, blogalisaatio, ubinetti ja epälineaarisuus tuntuvat kovin 

luonnollisilta. Niin, ja jätehän katoaa muuten kokonaan.

TEKSTI VESA VAINIO  KUVAT MIIKA KAINU  KUVITUS TARU STAUDIGNER

K
un Olli Hietanen avaa suunsa, 

vastuu jää kuulijalle, niin tur-

kulaisesta kaverista kuin on-

kin kyse. Hietanen on tulevai-

suuden tutkija ja hän osaa esittää mie-

lenkiintoisia asioita. Hän löytää työnsä 

hyödyt ja hyvät puolet salamannopeasti. 

Hän voi puhua mistä haluaa ja hänen 

odotetaankin olevan eri mieltä ja kär-

jekäs.

Jos Hietanen toimisi jonkin yrityksen 

sisällä noin, hän olisi shamaani. Nyt hä-

nellä on siihen täysi oikeus, jopa velvolli-

suus. Hän vertaa itseään James Bondiin, 

jolla on lupa tappaa – hänellä on lupa 

olla eri mieltä. Ja sitä tämä mies totisesti 

osaa olla.

Hietanen on eduskunnan tulevaisuus-

valiokunnan pysyvä asiantuntija. Valio-

kunta ei säädä lakeja ja saa itse valita, 

mitä tekee.

– Teemme sitä, mikä on maailmassa 

tärkeintä. Parhaillaan pohdimme muun 

muassa kestävää kasvua sekä radikaa-

lia teknologiaa ja sitä, miten se vaikuttaa 

esimerkiksi jätteen syntyyn. 

BIOKAUDEN PIONEERI
Kivi-, rauta- ja pronssikausi ovat useim-

mille meistä tuttuja käsitteitä. Hietanen 

luotailee mieliimme jo uutta kulttuuri-

historiallista vaihetta, jonka aika koittaa 

viimeistään vuonna 2050.

Tulee biokausi. Kaikki, mikä voidaan 

tehdä biomateriaalista, tehdään. Seu-

raava teknologinen aalto perustuu bio-

kauteen.

Hietanen heittää esimerkiksi kehiin 

kompostoituvan kännykän ja 3D-tulos-

tamisen, jonka hän uskoo olevan yhtä 

yleistä kotitalouksissa vuonna 2030 kuin 

mikroaaltouunin nyt. Niinpä voimme tu-

levaisuudessa tulostaa karjalanpiirakan, 

paidan, tuolin ja lääkkeet kotioloissa.

Tulevaisuuden tuotteet ovat algorit-

mejä, toteutuksen tarkkoja kaavoja. Joku 

Rovio vääntää ohjelmanpätkän, ja sinä 

itse teet oman Angry Birds -sämpyläsi.

Jatkossa siis me kaikki printtaamme, 

vaan emme paperia. Huonompi juttu 

vaikkapa Paperinkeräykselle. Lääk-

keeksi tähän Hietanen neuvoo yritystä 

unohtamaan kaksi asiaa, paperin ja ke-

räyksen. Mitä tämä sitten tarkoittaa – 

jatka lukemista, niin tiedät. 

JATKUVAT BILEET  
MIELEN MAISEMASSA
Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? 

Syytä olisi, ainakin Hietasen mielestä. 

Nykyinen valistus perustuu tietoon, ra-

haan ja valtioon. Tästä olisi tehtävä reilu 

Parhaillaan pohdimme 
muun muassa kestävää 
kasvua sekä radikaalia 
teknologiaa ja sitä, miten 
se vaikuttaa esimerkiksi 
jätteen syntyyn.

Hietan

sällä noin, hä

nellä onnonon ssssiihen täy

suusususus... . HäHäHäH n vertaa itses

oooollllllllaaa a onononon lupa tappaa – hjojojojoo

llalalala eeeeri mieltä. Ja sitä tämolololololollollllll

aaaaaaaa olla.ooosooooo aaaaaaa

HHHiH etanen on eduskunnan tulHHHHHHHHH
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a ei ssäädä lakakakakejejejeja a aa jajajaja saa itse valitakukukukukukukuk nta
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15



hyppy sivulle uudenlaiseen yhteiskun-

taan, joka ei perustu niin paljon tiedon 

varaan kuin nyt.

Biokauden yhteiskunta perustuu tun-

teisiin, arvoihin ja uskontoon. Se on pai-

kallisempi yhteiskunta ja me olemme 

yksilöllisempiä ihmisiä.

Hietanen kuvailee tilaa termillä  

”jatkuvat bileet”. Kun yhteiskunta on 

enemmän itse tehtyä, se kasvaa lähellä 

ja on siten kestävämpi. Koulutus muut-

tuu viihteeksi, se on kivaa, eikä pelkkää 

oikeassa olemista. Kansainvälisyys tulee 

mukaan blogalisaation myötä: elämä on 

paikallista, mutta samalla kansainvälistä.

Muutos näkyy myös teknologiassa, 

kun kuudes aalto pyyhkäisee ylitsemme. 

Nykyteknologia perustuu pieniin paran-

nuksiin, jotka ovat liian kalliita toteuttaa. 

Se on kierroksensa ja tehtävänsä tehnyt 

ja antaa tilaa uudelle.

 Seuraava kausi perustuu niukkuu-

teen ja kestävyyden teknologiaan. Se on 

mielen maisemaa, missä ajattelu tulee 

ennen konetta.

 

BIOMASSASTA PURILAISTA
Hietasen mielestä jätteiden kuskaami-

nen paikasta toiseen vähenee, ja pitkällä 

aikavälillä jäte katoaa kokonaan. Kyse 

on hyvästä suunnittelusta sekä edellä 

kerrotusta tulostamisesta. Jäte on aina 

oikeassa paikassa ja siirtyy prosessista ja 

kerroksesta toiseen.

Hietanen näkee, että jo kymmenen 

vuoden päästä noin puolet jätteestä 

liikkuu tällaisen suljetun kierron pii-

rissä. Hyvä esimerkki tästä on Sybimar 

Vakka-Suomessa.

Pitkällä aikavälillä biomassa nousee 

arvoonsa. Isot kasvatusalustat yhteyt-

tävät ja tuottavat biomassaa niin, ettei 

”Pitkällä aikavälillä 
biomassa nousee 
arvoonsa. Isot 
kasvatusalustat 
yhteyttävät ja tuottavat 
biomassaa niin, ettei 
ole mitään, mitä poistaa 
kierrosta.”
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Megatrendit  
tulevat

Tulevaisuuden tutkija Olli Hietanen  

puhuu mielellään tulevaisuuden  

megatrendeistä. Seuraavassa  

muutamia tulevaan elämäämme 

iskeytyviä trendejä:

NIUKENTUMINEN

Jos maailma jatkaa kasvuaan rajatussa ympäristössä, 
on käsillä mahdoton yhtälö. Lisääntyvä väestö kuluttaa 
enemmän ja aiheuttaa niukkuutta. Raaka-aineiden rajal-
lisuus nostaa niiden hintaa.

 Luonnonvarojen omistaminen korostuu. Ei siis pidä 
ihmetellä, miksi Kiina ostaa Afrikkaa ja Norja fosfaattia.

BLOGALISAATIO

Tulevaisuus on virtuaalisempaa, olemme kaikki koko ajan 
onlinessa.

Ihmiset ovat tiukasti toistensa ympärillä ja muodos-
tavat blogaaleja yhteisöjä, heimoja. Yhdistävä tekijä ei 
ole Turun kaupunki, vaan ihan jokin muu.

Kansainvälisyys on koko ajan läsnä, vaikka vaikutam-
me paikallisesti.

HYBRIDITALOUS

Vallalla on samaan aikaan markkina- ja vaihdantatalous, 
missä asiakkaan ja tuottajan välinen rajapinta hämärtyy. 
Asiakkaat ovat mukana tuottamisessa, vaikkapa You- 
tubessa. Kauppa ohitetaan ja asioidaan suoraan ihmiseltä 
ihmiselle.

 Voit suunnitella esimerkiksi oman näkkileivän, jonka 
joku toinen tuottaa. Tai printtaat sen tulostimellasi.

Esimerkkejä hybriditaloudesta löytyy jo nyt. Aino- ja 
Reino-tossut ovat asiakkaiden itsensä suunnittelemia 
tuotteita. My Shop- ja Tori.fi -nettisivut toteuttavat sa-
maa ideaa.

UBINETTI

Kotimme ja ympäristömme muuttuu älykkäiksi, auto-
matisaatio ja robotisaatio ovat vallalla. Kone-kone-au-
tomaatio ja kommunikoiva maailma mullistavat monet 
tutut käytännöt. Auto kulkee ilman kuskia tai talo mit-
taa kosteuden itse. Näin käy, kun robotit keskustelevat 
keskenään.

 Vyö sanoo sinulle, että olet taas lihonut ja sohva on 
samaa mieltä. Tähän toteaa jääkaappi, jotta ei mikään 
ihme, kun imet kaljaa tuolla tavalla.

ole mitään, mitä pois-

taa kierrosta. Hietanen 

ennustaakin, että pal-

jon parjattua hiilidioksi-

dia tuotetaan vielä jona-

kin päivänä. Alkupäässä 

on biomassarööri ja lop-

pupäässä lannoiterööri, 

mikä saa maa ilman kas-

vamaan.

Pelloilla ja meressä on valtavasti ener-

giaa ja biomassaa, joita ei tunneta. Silti 

kukaan ei tee mitään, eikä hyppää epä-

lineaarisesti sivulle. Tai tekevät sentään 

jotkut.

Biovakka tekee biolietteestä energiaa. 

Ja Japanissa samasta aineesta valmiste-

taan hampurilaispihvejä.

Olemme liiaksi yhden asian, kehityk-

sen, ympärillä. Tarvitsemme epälineaa-

risia hyppyjä sivulle, jotta voimme unoh-

taa nykyisen. Johtamisen teemaksi so-

pii mainosti  ”Hullunkuriset perheet”. 

Kun samanhenkiset ihmiset laitetaan sa-

maan paikkaan, syntyy vain ryhmätyh-

myyttä.

Paperiteollisuus pääsee ongelmistaan, 

kun unohtaa paperin ja puun. Ja laiva-

teollisuus voi unohtaa meren ja laivat. 

Tämä vaatii hiukan selvennystä. Pitäyty-

minen nykyisessä ja jatkuva tehostami-

nen johtaa umpikujaan. Paperiteollisuus 

voisi huomata fotosynteesin ja todeta, 

että kaikesta mikä kasvaa ja elää, voi 

tehdä mitä tahansa. Laivateollisuus puo-

lestaan voisi havaita, että kaupunkeja voi 

tehdä muuallekin kuin merelle.

Esimerkkejä löytyy jo, kuten Marime-

kon ja Koneen yhteistyö. Tai yrityksen 

nimeltä Neapo tekemiset.

Oma osaaminen kaikkeen ei riitä mil-

lään alalla. Stora Enson ja Sorin Sirkuk-

sen yhteistyöllä syntyisi luultavimmin ai-

van uusia tuotteita.

Paperinkeräys Oy:lle Hietanen heittää 

pähkinän purtavaksi, mitä yritys tekee 

tulevaisuudessa paperille ja biomassoille. 

Ja millaisia voisivat olla yrityksen hul-

lunkuriset perheet?

Tu

pu

m
altavasti enerrrr-

tunneta. Silllltitititi 

kä hyppää epä-

k vät sentään 

lle ja

a yrityka y

m
A
t

uo-

voi 

me-

sen 

ä miiiillll---

Sirkukkkk-

mmin aaaai-

n heittäääää 

ys tekee 

omassoille. 

ksen hul-
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ASIAKKAAN MATKASSA

Kauppakeskus 
Matkus

•  Avattiin marraskuussa 2012

•  Pinta-ala 86 000 m2 

•  90 liikettä

•  1 biojätehuone

• Biojätepuristin 

• Kolme lastausaluetta,  
 joissa kaikissa 2 jätepuristinta
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K
uopion kupeessa sijaitsevan Mat-
kus kauppakeskuksen avajaiset 
viime vuoden marraskuun alussa 
olivat jättimenestys. Viikonlopun 

aikana kauppakeskuksen 90 liikkeessä 
pyörähti noin 110 000 asiakasta. Määrä 
yllätti kaikki.

Helmikuisen perjantain aamutunteina 
on sitä vastoin hiljaista ja kauppakeskuk-
sen hallinnoinnin parvekkeelta kolmannes-
ta kerroksesta on hyvät näkymät tutkailla 
kauppakeskuksen heräilemistä. 250 met-
riä pitkän rakennuksen käytävä kaartuu, ja 
harmaat ja valkoiset lattialaatat ohjailevat 
liikkumista.

Matkuksen kiinteistön omistaa ja hal-
linnoi Ikano Retail Centres. Kiinteistöpääl-
likkö Jyrki Lempinen kertoo yhdistelmän 
olevan harvinainen, sillä yleensä kauppa-
keskuksen omistaa sijoittajayhtiö ja sitä 
hallinnoi eri yritys.

Lempisen mukaan Ikanon järjestelmä 
auttoi suunnittelemaan jätehuollon ja 
kierrätyksen jo viime kesänä rakennusvai-
heessa. Hän neuvotteli yhteistyön aloitta-
misesta Paperinkeräys Oy:n kanssa. Pa-
perinkeräyksen pääyhteistyökumppanina 
toimii kuntien omistama Jätekukko Oy. 
Siksi hänelle nyt riittää jäteasioissa vain 
yksi puhelinsoitto, koska Paperinkeräys ja 
Jätekukko toimivat yhdessä.

– Ilman hyvää yhteispeliä avajaisvii-
konlopun jätemäärästä ei olisi selvittykään 
kunnialla. Samaan aikaan sisään tulevan 
tavaran kanssa talossa oli vielä rakennus-
jätettä, joka sulassa sovussa raivattiin pois. 
Kerralla saattoi tulla sata lavaa tavaraa, oli 
puujätettä, pahvia ja rullakoita, Lempinen 
kertoo.

SUUNNITTELUN SENTTIPELIÄ
Matkuksen kierrätystä ja jätehuoltoa olivat 
Lempisen kanssa rakentamassa ja kehittä-
mässä Paperinkeräys Oy:stä Vesa Korho-
nen ja Jätekukko Oy:sta Kirsti Simonen. 
Lempisen mukaan kumppanit hoitavat 
asiat lattiasta kattoon.

 Se on vaivattomin tapa, he vastaavat 
raportoinnista ja yritysten koulutuksesta. 
Minä katson vain yleisilmettä, Lempinen 
summaa.

Matkus on toimijoille haasteellinen ja 
suuri kohde. Koko kauppakeskuksessa 
on pinta-alaa 86 000 neliötä, joten se on 
Suomen viidenneksi suurin kauppakeskus. 

Yhteistyön käytännön suunnittelu teh-
tiin kesällä rakennustyömaan kupeessa 
parakeissa. 

– Tunsin Vesa Korhosen jo aikaisemmis-
ta yhteyksistä ja yhteistyökuvion kautta mu-
kaan tuli Kirsti Simonen. Mietimme yhdessä 
jätehuollon kokonaiskuvaa, mitä mahdollisia 

jätteitä kauppakeskuksessa syntyy ja miten 
ne saadaan järkevästi hallittua. Laskimme 
tarkkaan muun muassa millaiset jätekontit 
tänne mahtuvat, lattia-kattokorkeus asetti  
omat rajansa. Suunnittelu oli senttipeliä 
konttitoimittajan kanssa.

Asiantuntemusta Lempinen tarvitsi 
myös puristimien ja jäteastioiden sijoit-
telussa.

Matkus toimii LEED-sertifikaatin mu-
kaan, joka tuo lisämääreitä muun mu-
assa vedenkäyttöön, viheralueiden ra-
kentamiseen sekä jätteiden käsittelyyn.  

OPPIA MUILLEKIN
Opit Matkuksen jätehuollon ratkaisuista 
on kirjattu ylös, ja ne ovat hyödynnettä-
vissä Ikanon seuraavissa suurissa koh-
teissa. Uutta on suunnitteilla Lappeen-
rantaan ja Tampereelle. 

Jätehuoltoa auttaa äly: kaikissa kuu-
dessa isossa jätekontissa on etähälyttimet, 
jotka kertovat, milloin kontti on täynnä ja 
tyhjennyksen jälkeen, että se on taas käy-
tettävissä. Jätekukko hoitaa tyhjennykset 
vuorokauden kuluessa tilauksesta.

Puristimien käyttö ja jätteiden lajittelu 
on osalle käyttäjistäkin uutta. Koulutukses-
ta huolimatta alussa on ollut pieniä käyt-
tövirheitä, mutta vähitellen laitteet ovat 
tulleet jo tutuiksi.

Matkuksen 
tehokas kolmiyhteisö 
Suomen viidenneksi suurin kauppakeskus Matkus Kuopiossa hoitaa 

jätehuollon yhteispelillä Paperinkeräyksen ja Jätekukon kanssa.

TEKSTI ARJA VARTIA  KUVAT PENTTI VÄNSKÄ
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– Ympäristön kannalta jätelakiuudistus 

on askel eteenpäin. Se myös tervehdyt-

tää alaa, H & J Särkinen Oy:n kuljetuk-

sista vastaava Jarkko Särkinen uskoo. 

Paperinkeräys Oy opastaa ja tukee kulje-

tuskumppaneitaan muutoksissa.

Valvonta ja seuranta ovat tehostuneet 

entisestään. Jokaisen jätettä kuljettavan 

pitää hakeutua ELY-keskuksen ylläpitä-

mään jäterekisteriin.

– Kaikkien toimijoiden ilmoitukset ei-

vät ehkä ole vastanneet toimintaa. Esi-

merkiksi kalustomäärä on voinut muut-

tua, mutta tiedot eivät ole päivittyneet re-

kisteriin. Ennen alalla pystyi silti toimi-

maan, enää ei, selittää Paperinkeräyksen 

kuljetuspäällikkö Tero Peltomäki.

Jäterekisteriotteen täytyy olla tien 

päällä aina autossa.

– Kun paperin on kerran hommannut, 

siellähän se ajossa mukana kulkee, kuit-

taa Jarkko Särkinen.

VIHKOAIKA ON OHI
Lisääntynyt tiedonantovelvollisuus tar-

koittaa, että kuljetusliikkeellä on käy-

tännössä oltava jonkinlainen ajosuun-

nitteluohjelma ja mahdollisesti myös 

ajoneuvo päätteet. 

– Jätemäärät kohteista pitää nykyään 

ilmoittaa tarkkaan, tietää Särkinen.

Tietojärjestelmä kerää tiedot, jotka 

pystytään ajamaan raporttimuodossa 

läpi. Monessa alan yrityksessä on jo to-

tuttu nykytekniikkaan.

– Heille lain edellyttämät muutokset 

eivät ole suuria, lähinnä ne tuovat hiu-

kan lisää ilmoitettavaa, Peltomäki sa-

noo. – Jollakin ajoneuvopäätteenä on 

kuitenkin ruutuvihko. Ympäristötoi-

mialan suoritteet edustavat ehkä niin 

pientä osaa kuljetuspalveluista, ettei tie-

tojärjestelmiin ole satsattu. Ne toimi-

jat, jotka eivät ole nähneet tarpeelliseksi 

tai eivät muuten halua ottaa uutta tek-

niikkaa käyttöön, ovat muutoksessa hei-

koimmilla.

Pienillä toimijoilla on rajalliset resurs-

sit investoida. Joskus autoon voidaan tar-

vita useita päätelaitteita, koska eri asiak-

kaiden tietojärjestelmät ovat erilaiset.

– Meidän ei ole tarvinnut hommata 

mitään uutta. Pakkaava auto ajaa sekä 

Pirkanmaan Jätehuollon että Paperin-

keräyksen ajoa, ja molemmissa on sama 

systeemi, Särkinen sanoo.

Tietotekniikka myös mahdollistaa pal-

jon. Se helpottaa monenlaista raportoin-

tia ja esimerkiksi laskutusta.

”PALJON NÄISTÄ ON PUHUTTU”
Kuljetusyrittäjät ovat saaneet monesta 

suunnasta ohjeistusta lakimuutoksen lä-

piviemiseen.

– Paperinkeräykseltä on tullut kiitettä-

västi neuvoja ja opastusta. Tietoa on saa-

nut kunnallisesta jätehuollosta, Kuorma-

autoliitosta ja toisilta yrittäjiltä. Paljon 

näistä on yhdessä puhuttu, Särkinen 

summaa. 

Tietoa, tukea  
ja tehoa kuljettajille
Uusi jätelaki rukkaa kuljetusyrittäjän arjessa käytäntöjä uusiksi. Tamperelainen 

Jarkko Särkinen ei koe tiukentuneita vaatimuksia hankaliksi täyttää ja toteuttaa.

H & J Särkinen

• Perustettu 1984, nykyisellä  
nimellä vuodesta 2004. 

• Isä Hannu Särkinen toimitus-
johtaja, poika Jarkko Särkinen 
vastaa liikenteestä. Ulkopuolisia 
työntekijöitä 6, autoja 5.

• Toiminta-alueena Tampere ja 
ympäristökunnat Pirkanmaalla.

• Noin puolet Paperinkeräyksen 
ajoa, yhteistyö alkoi 1995. Keräys-
paperia kuljetetaan 6 000–7 000 
tonnia vuodessa. Muita asiakkaita 
kunnallinen jätehuolto ja ympä-
ristöalan yritykset, vaihtolavoja, 
rekkaliikennettä.

TEKSTI PIRJO SILVERI  KUVAT LAURA VESA
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Teron teesit  
kuljettajille

• Huolehdi vaadittavat luvat,  
ilmoitukset ja paperit kuntoon. 
Hakeudu jäterekisteriin, perehdy 
siirtoasiakirjoihin.

• Jos jokin asia askarruttaa tai 
olet yhtään epävarma, soita  
Paperinkeräyksen yhteyshenkilöl-
lesi. Sitä kautta solmut lähtevät 
aukenemaan. Tyhmiä kysymyksiä 
on turha pelätä, sellaisia ei ole!

• Toimi pian. Muutoksia on turha 
lykätä, odottamisella tilanne ei 
parane.

AJANKOHTAISTA

Paperinkeräyksen alueellisissa kerää-

jätapahtumissa on käyty läpi uusia vaa-

timuksia.

– Tiedon tarve on iso, muun muassa 

siirtoasiakirjoihin liittyvissä kysymyk-

sissä on ollut paljon epäselvyyttä. Niiden 

kanssa on jumpattu aika lailla. Halu-

amme jeesata urakoitsijoita, jotta nämä 

pystyvät hakemaan vaadittavia lupia sun 

muita. Yritämme osaltamme madaltaa 

kynnystä liiketoiminnan kehittämiseen, 

Peltomäki vakuuttaa.

Ehkä pahimmaksi kompastuskiveksi 

on osoittautunut vanhasta pois oppimi-

nen.

– Vuosikymmeniä on ajettu paperilis-

toilla, päivitetty vihkoja ja liimailtu si-

vuja. Kuljetusalalla toimijoiden keski-

ikä on aika korkea, sukupolvenvaihdok-

sia on yhä paljon tekemättä. Moni yrit-

täjä on vanhan kansan mies, joka on tot-

tunut toimimaan tietyllä lailla, hyvinkin 

vapaasti. 

– Nyt pitäisi ruveta tekemään toisin, 

valvotummin.

Jos katseen kääntää kohti tulevai-

suutta, mitä näkyy edessä?

– Eivät vaatimukset ainakaan löysty, 

asioita seurataan entistä tarkemmin. 

Kun ehdot ja säädökset kovenevat, 

kaikki eivät valitettavasti pysty jatka-

maan. Ympäristön näkökulmasta pidän 

kehitystä hyvänä. Kun ajetaan vähem-

män, polttoainekustannukset ja hiilija-

lanjälki pienenevät. Tehokkaat isot yk-

siköt kuormittavat vähemmän luontoa, 

pohtii Peltomäki.

Särkinen myötäilee. Hän toivoo, että 

Paperinkeräys vaatisi kuljetuskumppa-

neiltaan vähäpäästöistä kalustoa.

– Toiset yrittäjät uusivat kalustoaan 

oma-aloitteisesti, toiset ajavat niin kauan 

kuin auto liikkuu. Jätehuollossa auto 

kuitenkin pörisee päivät pitkät, joten 

ympäristön kannalta on merkitystä, mil-

lainen se on.
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Konsernilla on 21 omaa 
tuotantoyksikköä.

Paperinkeräys-konserni tarjoaa yri-
tyksille ja yhteisöille kattavat ja 
luotettavat kierrätys- ja ympäris-
tönhuoltopalvelut sekä tuotteet kaik-
kialla Suomessa. Metsäteollisuuden 
omistama ja vuonna 1943 perusta-
ma Paperinkeräys Oy huolehtii myös 
keräyspaperin tuottajavastuusta  
koko maassa.

Ota yhteyttä!
www.paperinkerays.fi
www.kuljetuspiste.com
www.hyotypaperi.fi

21 tuotantoyksikköä  
lännestä itään

tuotantoyksikkö

Helsinki

Vantaa
Turku

Pori
Nokia

Urjala

Vaasa

Seinäjoki

Kokkola

Oulu

Rovaniemi

Kuopio

Kouvola

Jyväskylä

Tampere Mikkeli

Lahti Lappeenranta

Joensuu

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? 
Päivitä tietosi verkkopalvelussa tai 
poista itsesi postitusrekisteristä. Voit 
myös lähettää sähköpostia osoitteel-
la asiakaspalvelu@paperinkerays.fi tai  
soittaa 09 228 191.

HUOM! Kerro aina muutosilmoitusta 
tehdessäsi Kierrossa-lehden takasivulla 
oleva oma asiakasnumerosi sekä vanha 
ja uusi osoitteesi/nimesi.

Anna palautetta ja 
päivitä yhteystietosi!
Mikä Kierrossa-lehden 

jutuista kiinnosti eniten  

ja mistä aiheista haluaisit  

jatkossa lukea? 

Anna palau tetta  

osoitteessa  

www.paperinkerays.fi

1. Miten Encore Tietoturvapal-
velu tuhoaa luottamukselliset 
paperit? 

Silppuamalla paperin Din 32757 
(1995-01) -turvaluokka 3:n mu-
kaiseksi silpuksi. Murskain on ris-
tiinsilppuava ja se on lukitussa ja 
valvotussa tilassa.

2. Mitä papereille ja kovalevyille 
tapahtuu tuhoamisen jälkeen?

Paperi toimitetaan pehmopaperin 
raaka-aineeksi. Kovalevyt päätyvät 
metalliteollisuuteen myös raaka-
aineeksi.

3. Paljonko yritys tarvitsee 
tieto  turvasäiliöitä? 

Teemme aina veloituksetta alku-
kartoituksen, jossa määritellään 
mm. säiliöiden määrät. Mikäli tar-
peet muuttuvat, määrää voi helposti 
muuttaa.

4. Meillä on muutto tulossa, 
mitä teen varastossa oleville 
vanhoille tietokoneille ja tulos-
timille?

Soita meille ajoissa, tulemme hake-
maan ne pois ja tuhoamme tiedot 
sekä toimitamme koneiden materi-
aalin uusiokäyttöön.

5. Tein ylityötä viikonloppuna ja 
säiliöt täyttyivät. Onko teillä il-
taisin ja viikonloppuisin puhelin-
päivystystä, johon voisin soittaa 
tilauksen?

Toistaiseksi viikonloppupäivystystä 
ei ole mutta www-sivuiltamme voit 
tilata kätevästi tyhjennyksen 24/7.

5  kysy-
mystä
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Palautuvat lehdet Paperinkeräys Oy:öön

MAKSUTON
KERÄYSPALVELU:
WWW.PAPERINKERAYS.FI

VASTUULLISUUS OHJAA MEITÄ JA MATERIAALEJA. SIKSI PAPERINKERÄYS.

HYVIN JÄRJESTETYSTÄ 
KIERRÄTYKSESTÄ ON ETUA!

Paperinkeräys on tuottajayhteisö, joka vastaa paperin keräyksestä 
edustamiensa tuottajien puolesta. Edustamme yli 90 % vastuullisista
tuottajista. Tekemällä sopimuksen PTT aperinkeräyksen kanssa takaat
asuinkiinteistöllesi lainmukaisen ja maksuttoman paperin keräyspalvelun. 
Helpoimmin sovit palvelusta verkossa: www.paperinkerays.fi.

Paperinkeräys palvelee 
kaikkialla Suomessa


