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Ihmiskunta on kautta historiansa ollut 

kiinnostunut ympäristönsä tilasta. Ter-

veellistä ruokaa, vettä, ilmaa ja energiaa 

on aina tarvittu ja arvostettu. Jätteistä-

kin on pitänyt huolehtia; usein pakon 

sanelemana. Kierrätys on syntynyt myös 

raaka-aineiden puutteesta. Rauta, raken-

nusaineet, tekstiilit, paperit ja pahvi oli-

vat alkua nykyajan kierrätykselle.

Vaikeat taloudelliset ajat ovat aina  

olleet kannustamassa kekseliäisyyteen 

ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön. 

Suomessa kierrätys alkoi organisoidum-

min 1930–40 -luvulla. Paperinkeräyksen 

perustamisen pontimena oli teollisuus-

miesten huoli raaka-aineista ja niiden 

viennistä sellaisenaan ulkomaille.

Yhtiömme täyttäessä tänä vuonna  

70 vuotta voimme muistella menneiden 

vuosikymmenten merkkipaaluja. Alku- 

aikoina 1950–60 -luvulla organisoitiin 

kansanliikkeen tavoin kotitaloudet ja 

nuoriso ottamaan talteen keräyspaperia. 

Tehokkaana kannustimena tähän toimi 

raha ja sen ohella silloiset ”bonuspisteet” 

eli alennuskupongit käytettäviksi tuote-

hankintoihin. Monen kodin pöytähopeat, 

kellot ja lelut sekä koulujen televisiot  

hankittiin hyödyllisellä kierrätyksellä.

Tämän pioneeriajan jälkeen on niin 

paperin kuin muidenkin materiaalien 

kierrätys sujunut osana kiinteistöjen asu-

mispalvelua. Teollisuuden käyttökapasi-

teetit laajenivat paperin kulutuksen kas-

vun myötä. Talteenottoaste on ollut Suo-

messa aina hyvä ja kierrätystietoisuus 

erittäin korkea.

Lainsäädäntö on vienyt materiaalien 

ja tuotteiden keräyksen ja hyötykäytön 

tuottajien vastuulle. Tehokas tapa hoitaa 

kierrätettävät materiaalit pois kaatopai-

koilta. Kierrätyskustannukset maksetaan 

jo tuotteen hinnassa tai ne veloitetaan 

erillisellä kierrätysmaksulla. Kaupan pal-

velukeskittymät toimivat nykyään kierrä-

tyksen solmukohtina. Kaupassa asiointi 

ja kierrätys on ympäristönkin kannalta 

hyvä hoitaa samalla kertaa.

Kierrätyksen tulevaisuutta pohtiessa 

tulee usein mieleen, mikä on kierrätyk-

sen optimaalisin taso. Tavoitteeksi tarjo-

taan monesti kaiken mahdollisen mate-

rian toimittamista takaisin kiertoon. Täl-

läkin tavoitteella on kuitenkin haittansa. 

Usein se on erittäin korkea kustannus-

taso. Tekniikan kehitys vanhentaa usein 

tuotteen kuin tuotteen nopeasti.

Uskoisin, että tuotteiden valmistajilla 

on parhaat mahdollisuudet optimoida 

tuotteen koko elinkaaren aiheuttamat 

hyödyt ja haitat. Helposti kierrätettävä ja 

oikean käyttöiän tuova tuote pitäisi olla 

hinnaltaankin kilpailukykyinen. Mittaa-

mista osataan kuitenkin harvoin tehdä 

tai markkinoida.

Itse olen toiminut kierrätyksen parissa 

1980-luvun lopulta lähtien. Olen näh-

nyt niin talouden nousut kuin kaksi la-

maakin. Työ on ollut haastavaa, mutta 

samalla myös mielenkiintoista uusien 

palveluiden kehittämisessä pitkälle kat-

sovien innovatiivisten asiakkaidemme 

kanssa.

Toivotan tarmokkaita vuosikymmeniä 

kaikille kierrätyksen ja hyötykäytön pa-

rissa toimiville tästä eteenpäinkin. Erityi-

sesti haluan kiittää yhtiömme asiakkaita, 

henkilökuntaa, omistajia ja muita sidos-

ryhmiä kuluneesta seitsemästä vuosi-

kymmenestä.

Innostavia lukuhetkiä!

Kyösti Pöyry
päätoimittaja
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Sisältö:

2/13

– Raaka-aineiden hyödyntäjät 
eivät tiedä, mistä niitä saa. Ne, 
jotka tuottavat jätteitä, eivät osaa 
arvioida, missä niitä voi käyttää 
raaka-aineena, pohtii VTT:n tut-
kija Ulla-Maija Mroueh.

Jätevirrat 
hyötykäyttöön 
yhteistyöllä

Kierrossa
Vastuullisuus ohjaa meitä ja materiaaleja. Siksi Paperinkeräys.
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Paperinkeräys Oy:ssä eletään isojen inves-

tointien aikaa, niin taloudellisesti kuin toi-

minnallisesti. Vantaan Viinikkalaan ensi 

keväänä valmistuva uusi tuotantoyksikkö 

on 14 miljoonan euron satsaus tämän päi-

vän parhaaseen teknologiaan.

− Siitä tulee puoliautomaattilaitos, jossa 

koskemme ensimmäisen kerran käsiteltä-

vään materiaaliin vasta valmiina paalina.

Näin kuvailee uuden yksikön toimintaa 

tuotantojohtaja Kari Lehtinen, joka on tyy-

tyväinen laitokseen tuleviin kuljettimiin, 

murskaimiin ja paalauskoneisiin. Niiden 

kunnossapito, vikatilanteiden hoito ja ra-

portointi on päivityksen myötä paljon sel-

keämpää ja havainnollisempaa.

− Kun laitoksen sisäinen logistiikka uu-

sitaan ja automatisoidaan, säästyy tilaa.

Lehtinen viittaa teknisillä päivityk-

sillä nykyiseen Hakuninmaan yksikköön, 

jonka toiminnot siirtyvät Viinikkalaan.

MONEN MATERIAALIN KÄSITTELYÄ
Kuidut, kuten paperit, pahvit ja karton-

git, kierrätyspolttoaineet, SER-jakeet, tie-

toturvamateriaalit, metallit ja lasit – siinä 

materiaalilajeja, joita uudessa yksikössä 

käsitellään. Tietoturvamateriaalin käsit-

telyyn Lehtinen lupaa täydellistä luotet-

tavuutta.

− Murskauslaitteistomme täyttää uu-

simmat standardit esimerkiksi pienem-

män palakokovaatimuksen suhteen.

Paljon esillä ollut tuottajavastuu ei ai-

heuta Viinikkalassa päänsärkyä, sillä 

siellä on mahdollisuus käsitellä kaikkia 

tuottajavastuun piirissä olevia materiaa-

leja. Suunnittelun lähtökohtana on ollut 

nykyinen volyymi, mutta kapasiteetti voi-

daan tarvittaessa kaksinkertaistaa.

PALVELUJA PARHAALLA PAIKALLA
Uuden tuotantoyksikön sijainti on mitä 

parhain, itä-länsisuunnassa se sijaitsee 

keskellä pääkaupunkiseutua, aivan Kehä 

III:n tuntumassa. Kuljetukset otetaan vas-

taan kahdella autovaa’alla ja puretaan sii-

loihin.

Lehtinen tarjoaa yksikön palveluja 

myös yksittäisiin tarpeisiin, eikä koolla ole 

väliä. Pienet ja isommat kertakohtaiset 

erät kaipaavat käsittelyä, ja Paperinkeräys 

on valmis auttamaan.

− Käsittelemme palveluna kaikki mate-

riaalilajit ympäristöluvan ehtojen mukai-

sesti, esimerkiksi teollisuuden erikoispro-

jektit ja niiden sivuvirrat.

Tämän kaltainen palvelu kattaa myös 

kuljetukset. Paperinkeräys käsittelee 

muun muassa Palpan palautuspullomate-

riaalin sen haluamalla tavalla.

HYVÄSTIT HAKUNINMAALLE
Lehtinen muistuttaa, että toiminta on siis-

tiä kuivan materiaalin käsittelyä, joka ei 

pilaa ilmaa eikä maata. Kun Viinikkalan 

yksikkö valmistuu, Hakuninmaan alue 

puretaan, siivotaan ja luovutetaan edel-

leen asuntokäyttöön.

Vantaalla toiminnan on tarkoitus käyn-

nistyä täydellä tohinalla toukokuussa 

2014. Siitä lähtien noin 100 000 tonnia 

kierrätysmateriaalia vuodessa saa nykyai-

keisen modernin käsittelyn.

VESA VAINIO

TEKOJA

ISO INVESTOINTI  
TOIMIVAAN PALVELUUN
Korkean teknologian tuotantoyksikkö tuo kierrätysmateriaalin käsittelyn uudelle tasolle.
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Hämeen Kuljetuspiste on saanut hoidet-

tavakseen Lahden Talojen kaikkien sa-

dan kiinteistön jätekuljetukset syyskuun 

alusta lukien. Aikaisemmin yritys hoiti 

jätekuljetukset 65 prosentissa Lahden 

Talojen kiinteistöjä.

Hämeen Kuljetuspiste voitti jätehuol-

topalveluista järjestetyn kilpailutuksen, 

joka toteutettiin aluemallilla. Kiinteistöt 

oli jaettu viiteen 15–24 kiinteistön aluee-

seen, ja kuljetusliikkeet saivat tarjota pal-

veluaan yhdellä tai useammalla alueella. 

Tavoitteena oli vähentää autojen ristiin 

rastiin ajamista eli säästää ympäristöä 

ja parantaa asuinalueiden turvallisuutta 

sekä vähentää kuluja.

Kilpailutus painotti hinnan lisäksi  

ympäristöasioita. Kiinnostavin ehto 

koski asiakasyhteistyötä: Hämeen Kul-

jetuspiste sitoutuu kehittämään Lahden 

Talojen jätehuoltoa ja laatii kirjallisen 

ehdotuksen, kuinka kustannuksia voi-

daan alentaa eri jätejakeiden keräilyä te-

hostamalla.

Lisäksi ajoneuvojen moottoreiden on 

täytettävä vähintään EURO 4 -luokan 

päästöluokituksen vaatimukset. Kuljetus-

liikkeen on koulutettava henkilöstöään 

käyttämään ympäristöä mahdollisimman 

vähän kuormittavia menetelmiä.

Kilpailun ratkaisi hinta, sillä kaikki 

tarjouksen jättäneet yritykset täyttivät 

tarjouspyynnön muut ehdot. Lahden Ta-

lojen isännöintipäällikkö Matti Koskinen 

on tyytyväinen tulokseen: jätehuoltokus-

tannukset alenevat sekä liikennemäärät 

ja -päästöt asuinalueille vähenevät.

Hämeen Kuljetuspisteen toimitus-

johtaja Jarkko Hämäläinen korostaa, 

että pitkäjänteisen yhteistyön tarkoi-

tuksena ei ole vain peruspalvelun tuot-

taminen ja siitä laskuttaminen vaan 

palvelusta on oltava hyötyä molemmille 

osapuolille.

LAVOILLE  
LAADUKAS 
ELÄMÄ

Paperinkeräyksen kuormalavapuoli 

muutti kesän ja alkusyksyn aikana Klauk-

kalaan. Liiketoimintapäällikkö Petteri 
Paanasen mielestä 6 000 neliötä hallitilaa 

ja 4 000 neliötä ulkoaluetta tarjoaa mai-

niot puitteet tuloksekkaalle toiminnalle.

− Varmistamme lavojen laadukkaan ja 

tehokkaan käsittelyn. Lavat eivät ole tai-

vasalla kosteuden ja pölyn kourissa, vaan 

sisällä kuivassa tilassa.

Klaukkalassa kuormalavat otetaan vas-

taan, tarkistetaan, lajitellaan, tarvittaessa 

korjataan ja varastoidaan. Muutos aiem-

paan ovat uudet lavat, joita tarjotaan nyt 

rohkeasti asiakkaille. Uudet lavat tulevat 

pääosin kotimaiselta valmistajalta.

Keskimäärin 80 000–90 000 kuormala-

vaa on säältä suojassa. Tällä hetkellä noin 

1,2 miljoonaa lavaa kiertää vuosittain kes-

kuksen kautta. Ulkoalue toimii puskuri-

varastona, rahtausalueena ja odotuspaik-

kana rekoille.

KASVUN PAIKKA
Paanasen mukaan lähivuosina haetaan 

voimakasta kasvua. Uusia asiakkuuksia-

kin on jo saatu. Pääasiakasryhmänä ovat 

raskasteollisuus ja erityisesti elintarvike-

teollisuus, jonka kanssa Paperinkeräys te-

kee läheistä yhteistyötä vihreän Encore-

myymälälavan kanssa.

− Työmme on kokonaisuuden hallintaa 

sekä vastaamme asiakkaan uusista ja käy-

tetyistä lavoista laadukkailla tuotteilla ja 

palveluilla.

Kuormalavakauppa on sesonkiluon-

teista, ja kuumimpaan aikaan kaikki tar-

vitsevat lavoja samalla hetkellä. Silloin va-

rasto on arvossaan.

VESA VAINIO

Kuljetusliike kehittää  
kiinteistöjen jätehuoltoa

Klaukkalan lavakeskus 

varmistaa tehokkaan 

kuormalavatoiminnan.

Seinäjoki  
kierrättää
Paperinkeräys Oy:n parisen vuotta  

sitten uudistetussa tuotantoyksikössä 

Seinäjoella on aloitettu lasin ja alumii-

nitölkkien vastaanotto. Hallissa käsi-

tellään myös eri keräyspaperilajeja ja 

muita kierrätettäviä materiaaleja.

ANSSI KIENANEN

THINKSTOCK
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Orgaaninen jäte 
ei kuulu kaatopaikalle
Valtioneuvoston tuore asetus rajoittaa 

biohajoavan ja muun orgaanisen jät-

teen sijoittamista kaatopaikalle. Asetuk-

sen mukaan orgaanista jätettä ei saa kul-

keutua kaatopaikalle enää vuoden 2016 

alusta lukien. Sen sijaan jätettä tulisi 

hyödyntää materiaalina ja energiantuo-

tannossa.

Ongelmia saattaa tulla niillä alueilla, 

joissa ei ole jätteenpolttolaitosta. Esimer-

kiksi tekstiilijäte kuuluu rajoituksen pii-

riin. Turun, Kotkan, Mustasaaren, Riihi-

mäen, Oulun ja vuoden päästä toimin-

tansa aloittavan Vantaan polttolaitok-

sessa sekä Lahden kaasutuslaitoksessa 

tekstiilit poltetaan sekajätteen mukana 

energiaksi.

Kuluttajatutkimuskeskus on selvit-

tänyt osana Pohjoismaista tutkimusta 

tekstiilivirtojen kulkua Suomessa. Meillä 

kaatopaikalle päättyy suurempi osa teks-

tiilijätettä kuin muissa Pohjoismaissa ja 

tekstiilijätettä syntyy liki kymmenen ki-

loa asukasta kohden. Lisäksi jätteeksi 

menevän tekstiilimateriaalin hyöty-

käyttö on vähäisempää.

Suuri kiinteistö = vähiten sekajätettä

Lyhyet
• Metsäteollisuus on ottanut uuden 
askeleen kohti parempaa tulevaisuutta 
yhteisillä ympäristö- ja vastuullisuussi-
toumuksilla vuoteen 2020 mennessä. 
Sitoumukset rakentuvat kolmeen pää-
teemaan: yhteiskunta, luonnonvarat ja 
ympäristö. Metsäteollisuus ry:n ym-
päristöpäällikön Fredrik Blomfeltin 
mukaan hyvin hoidetut ympäristö- ja 
vastuullisuusasiat ovat olennainen kil-
pailutekijä. Vastuullinen toiminta edel-
lyttää myös yhä tiiviimpää sidosryh-
mäyhteistyötä. Taloussanomat 19.9.

• Yli 160 lehdestä vain osa on kasvat-
tanut lukijamääriään ja muutama pitä-
nyt lukijamääränsä ennallaan. Edelleen  
92 % suomalaisista lukee viikoittain 
sanoma- ja aikakauslehtiä painettuina, 
kahden vuoden tarkastelujaksolla määrä 
on hienoisessa laskussa. 59 % lukee leh-
teä tietokoneelta. Muut mobiilikanavat 
ovat kasvussa: 23 % lukijoista turvautuu 
matkapuhelimeen ja 11 % tablettiin.
Kansallinen Mediatutkimus 2013

• Maapallon uusiutuvat luonnonvarat 
kulutettiin tältä vuodelta loppuun 20. 
elokuuta, joten parhaillaan ihmiskunta 
elää velaksi uusiutuvien luonnonva-
rojen suhteen. Ylikulutus on jatkunut 
1970-luvun alkupuolelta, jolloin ku-
lutus ylitti ensimmäistä kertaa maa-
pallon kyvyn tuottaa luonnonvaroja 
ja käsitellä päästöjä. Tällä hetkellä 
ihmiset tarvitsevat 1,5 maapalloa tyy-
dyttämään vuosittaiset tarpeensa.  
Ympäristöministeriö ja WWF 20.8.

• Kierrätyspisteiden määrä saattaa 
parin vuoden päästä puolittua. Ympä-
ristöministeriön mukaan pakkausten 
tuottajien, kuten kauppojen, tulisi yllä-
pitää 2 000 kierrätyspistettä vuoden 
2016 alusta. Niille siirtyy pakkausjätteen 
keräämisvastuu, kun tällä hetkellä kun-
nat ylläpitävät 4 500 kierrätyspistettä. 
Tuottajien ja teollisuuden mielestä eh-
dotetussa määrässä on puolet liikaa, 
kun taas kuntien ja Jätelaitosyhdistyk-
sen mielestä pisteiden nykyistä määrää 
ei saisi vähentää. Muutoksen tarkoitus 
on saada tuotteiden valmistajat vähen-
tämään turhia pakkauksia. 
STT 13.9.

TEKOJA

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden 

teettämän tutkimuksen mukaan sekajät-

teen määrässä ja koostumuksessa on sel-

viä eroja erityyppisten asuinkiinteistöjen 

välillä. Vähiten sekajätettä tuottavat yli 

20 huoneiston kiinteistöissä asuvat.

Hyödynnettävien jätteiden kiinteistö-

kohtainen keräys vaikuttaa sekajätteen 

määrään. Tämä näkyy etenkin sekajät-

teen joukossa olevan keittiöbiojätteen 

määrässä, jota yli kymmenen huoneis-

ton kiinteistöillä oli vähemmän kuin pie-

nemmillä kiinteistöillä. Näille biojätteen 

erillinen keräys on vapaaehtoista, muissa 

biojäte on kerättävä erikseen.

Sekajätettä kertyi viime vuonna pää-

kaupunkiseudulla noin 185 000 tonnia 

eli 176 kiloa asukasta kohden. Sekajät-

teen määrä on kasvanut hieman aikai-

sempiin tutkimuksiin verrattuna.

Eniten kasvoi pakkausmateriaalien 

määrä. Muovin osuus oli asukasta koh-

den 18 prosenttia eli 32 kiloa, viidessä 

vuodessa kasvua on ollut yli seitsemän 

kiloa. Paperin, pahvin ja kartongin osuus 

oli 15 prosenttia eli yhteensä 26 kiloa asu-

kasta kohden. Biojätettä kotitalouksien 

sekajätteestä oli peräti 39 prosenttia eli 

69 kiloa asukasta kohden.

THINKSTOCK
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HISTORIAHISTORIA

Katkelmia historiasta
Paperinkeräys Oy:n 70-vuotisesta historiasta riittää ammennettavaa. Vuosi-
kymmenten aikana erilaisin kampanjoin ja tempauksin kansalaiset totutettiin 
keräykseen ja kierrättämiseen. Edelläkävijän pioneerityö on lisännyt tietoisuut-
ta ja tukenut kestävää kehitystä.

Sodan jälkeen koko teolli-
suus kärsi raaka-ainepu-
lasta. 1943 Paperinkeräys 
Oy perustettiin nimellä 
Jätekeskus Oy.

 Koululaiset alkoivat kerätä 
paperia. Vaihda paperi kel-
loon -kampanjassa tietyllä 
keräyspaperin kilomäärällä 
saattoi ostaa ranne- ja 
herätyskelloja tuntuvalla 
alennuksella. Rannekel-
loon tarvittiin 200 kiloa 
keräyspaperia.

1940-luku 1950-luku

Koulut hankkivat paperin-

keräyksellä luokkiinsa tele-

visioita, kirjastoja, havainto-

välineitä, monistuskoneita, 

levysoittimia ja elokuvapro-

jektoreita.

Vaalean toimistopaperin kysyntä kasvoi: 
1983 hankittiin ensimmäinen repijä-
laitteisto salaisten arkistojen valvottua 
tuhoamista varten.

1960-luku

1980-luku

2002 Puolustusvoimat käytti sotaharjoituksissa Hel-
singin keskustassa pahvipaaleja linnoitusmateriaalina. 
Paperinkeräys toimitti 150 aaltopahvipaalia, jotka kestivät 
luodit ja sirpaleet, eivätkä syttyneet palamaan.

2000-luku

Paperinkeräys Oy kampanjoi näyttävästi 

saadakseen lisää kotikeräyspaperia. Kampanja 

käynnistettiin jo 1989: siihen kuuluneet mai-

noselokuvan ja singlelevyn laulut jäivät soimaan 

mieliin, mm. Paperinot-lapsikuoron esittämä,  

J. Karjalaisen säveltämä ja sanoittama Mappi Ö.

1990-luku

Kouluille jaetuissa lehtisis-

sä esiteltiin opetusvälineet, 

joita luokat voivat hank-

kia paperia keräämällä. 

Elokuvaprojektorin sai 75 

tonnin ja pianon 52 tonnin 

paperimäärällä.

1970-luku
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TUOTTAJAVASTUU

Tuottajavastuun toteuttamisessa tarvitaan sekä porkkanaa että 

keppiä, Paperinkeräys Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Pöyry uskoo.

TEKSTI JUSSI-PEKKA AUKIA KUVA LAURA VESA

Tuottajavastuu:

Välttämättömyys  
vai hyve?

88



T
uottajavastuun päämäärä on sel-

keä: valmistaja vastaa loppuun 

käytettyjen tuotteidensa kerää-

misestä takaisin kuluttajilta, nii-

den kierrätyksestä ja uudelleenhyödyn-

tämisestä sekä tästä aiheutuvista kustan-

nuksista.

Koska kuluttaja lopulta maksaa edellä 

mainitut kulut, ne näkyvät tuotteen hin-

nassa ja vaikuttavat sen kilpailukykyyn. 

Vaikeasti kierrätettävä tuote on helposti 

kierrätettävää kalliimpi.

Tuottajavastuujärjestelmässä kierrä-

tystoimintaa hajautetaan julkiselta sek-

torilta yksityiselle sektorille, millä pyri-

tään muuttamaan tuotannon ja kulutuk-

sen rakenteita. Aiemmin vasta tuotteen 

viimeinen käyttäjä oli vastuussa sen hä-

vittämisestä. Vanha käytäntö johti sii-

hen, että valmistajan ei tarvinnut miettiä 

tuotteensa kierrätettävyyttä tai sen hävit-

tämisen aiheuttamia päästöjä.

Tuottajavastuu sen sijaan motivoi val-

mistajaa pyrkimään jätteiden määrän 

vähentämiseen ja helppoon kierrätettä-

vyyteen. Sillä vaikutetaan siis myös tuot-

teiden suunnitteluun.

– Kun esimerkiksi raskasmetalleja ja 

muita myrkkyjä sisältävien tuotteiden jäl-

kikäsittely ja kierrätys on tuottajan vas-

tuulla, hänellä on erityinen intressi myrk-

kyjen rajoittamiseen, muistuttaa Paperin-

keräys Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Pöyry.

– Kun tuotteen saastuttavuutta ei mi-

tata pelkästään valmistajan tehtaan sa-

vupiipun päästä vaan koko elinkaaren 

ajalta, haitalliset vaikutukset myös elimi-

noidaan siellä, missä se on kustannuste-

hokkainta.

PULA-AJAN RAAKA-AINELÄHDE
Tuottajavastuusta on puhuttu 1990-lu-

vulta lähtien. Materiaalien keräämistä ja 

kierrätystä on kuitenkin harjoitettu jo iät 

ajat. Teolliseksi se muuttui viimeistään 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja eri-

tyisesti raaka-ainepulan vuosina toisen 

maailmansodan jälkeen. Suomessa pul-

lojen systemaattinen kierrätys käynnis-

tyi 1950-luvulla. Tällöin maassa siirryt-

tiin Alkon määräyksestä standardoi-

tuihin olutpulloihin ja -koreihin, joiden 

kiertoa tehostettiin pantilla.

Palautuspullojärjestelmä on edelleen-

kin voimissaan. Sitä on vain vuosikym-

menien mittaan laajennettu koskemaan 

myös kertakäyttöisiä materiaalikierrätet-

täviä pulloja uudelleenpestävien lasipul-

lojen ohella.

– Muuten tuottajavastuu ei yleensä 

enää tukeudu pantteihin vaan kulutta-

jien etukäteen maksamaan kierrätys-

maksuun, joka sisältyy tuotteen hintaan, 

toteaa Pöyry.

Järjestelmällinen paperinkierrätys al-

koi sodan keskellä vuonna 1943, jolloin 

paperiteollisuuden patruunat Juuso Wal-

denin johdolla perustivat Paperinkeräys 

Oy:n. 

– Keräyspaperi ja -kartonki oli teolli-

suudelle arvokas ja välttämätön raaka-

aine. Paperinkeräyksestä synnytettiin 

suoranainen kansanliike. Paljon kerän-

neille jaettiin palkintoesineitä, ja koulut 

ja muut yhteisöt järjestivät keräyskam-

panjoita.

YMPÄRISTÖLIIKE HERÄÄ
Paperin, aaltopahvin ja pullojen kierrätys 

jatkui Suomessa 1960-luvulle tultaessa, 

vaikka pulasta oli päästy eroon ja kaikki-

nainen kulutus – ja jätevuoret – kasvoivat 

jyrkästi. Maailmalla materiaalien kierrä-

tys ajankohtaistui uudelleen vasta seuraa-

valla vuosikymmenellä. Tietoisuus saas-

tumisesta ja luonnonvarojen rajallisuu-

desta heräsi Rooman klubin, ympäristö-

katastrofien ja öljykriisien seurauksena.

– Erityisesti Saksassa vahvistui 1980-lu-

vun alussa ympäristöliike, joka muun 

muassa korosti paperin ja pakkausten 

kierrätyksen tehostamista. Siistaamat-

tomasta jätepaperista tehty kirje- ja ves-

sapaperi kertoivat siihen aikaan käyt-

täjänsä valistuneisuudesta. Sen vuoksi 

sitä ei yleensä siistattu niin perusteel-

lisesti kuin nykyään tehdään, kertoo 

Pöyry.

Brundtlandin komissio nosti kestävän 

kehityksen käsitteen laajaan kansainvä-

liseen tietoisuuteen 1980-luvulla. Nämä 

ajatukset saapuivat saman vuosikymme-

nen loppuun mennessä Ruotsin kautta 

lopulta meillekin. Tuottajavastuu oli yksi 

tämän ajattelutavan ilmentymä.

Kestävän kehityksen periaatteita alet-

tiin 1990-luvun alun Suomessakin sovel-

taa käytäntöön. Esimerkiksi pakkausala 

teki vapaaehtoisen sopimuksen pakkaus-

materiaalien kierrätyksestä. Lainsäädän-

töä lähdettiin puuhaamaan vasta muu-

tama vuosi myöhemmin.

– Paperikierrätystä oli harjoitettu jo 

vuosikymmeniä: ensin tavasta tuli hyve, 

sitten vakiintunut käytäntö ja lopulta 

siitä määrättiin ruotsalaisten mallien 

pohjalta laaditulla asetuksella. Se annet-

tiin vuonna 1998, yli puoli vuosisataa Pa-

perinkeräys Oy:n perustamisen jälkeen. 

Paperinkeräyksestä tuli luontevasti pape-

rinvalmistajien tuottajavastuusta huoleh-

tiva tuottajayhteisö, huomauttaa Pöyry.

Tuottajavastuulainsäädäntö luotiin 

suurimmaksi osaksi vuosituhannen vaih-

teeseen mennessä. Tuottajavastuun pii-

riin olivat jo tulleet autonrenkaat vuonna 

1996 ja pakkaukset vuotta myöhemmin.

– Myös vapaaehtoiset toimet jatkuivat 

ja johtivat esimerkiksi kartongista val-

mistettujen maito- ja mehutölkkien ke-

räämiseen ja kierrättämiseen. Tällä var-

mistettiin kartonkipakkausten käytön 

jatkuminen. Jossain vaiheessa meille oli 

jopa ehdotettu kartonkipakkausten kor-

vaamista pulloihin perustuvalla maito-

miesjärjestelmällä.

KOHTI KOKONAISKUVAA
Tällä hetkellä tuottajavastuun piirissä ovat 

joko lainsäädännön tai vapaaehtoisten toi-

mien kautta myös autot, elektroniikka, 

metallit, lamput, patterit, akut, kestopuu, 

vaaralliset aineet, öljyt, lääkkeet, raken-

nusjätteet ja erilaiset biojätteet.

Pöyry muistuttaa, että on myös sel-

laista tuotantoa, jonka kohdalla tuottaja-

vastuuperiaate ei toimi. Esimerkiksi tuh-

kasta on vaikea tai mahdotonta sanoa, 

minkä tuotteen poltossa se on syntynyt.

Tulevaisuudessa valmistajien vastuu 

vain kasvaa entisestään.

– Tuotetta ja sen päästöjä arvioidaan 

yhä useammin elinkaarimallilla, johon 

myös kierrätys sisältyy. Globaalissa talo-

udessa tuotteen kaikkia ympäristövaiku-

tuksia on myös tarkasteltava globaalisti, 

mikä edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja 

aikaisempaa suurempaa läpinäkyvyyttä.

– Brändien on vahdittava entistä tar-

kemmin, että niiden tuotteita ei ole val-

mistettu eikä niitä kierrätetä ”orjatyövoi-

malla” hikipajoissa.

Paperinkeräyksen toimitusjohtajan 

mukaan maineenhallinta on yhä tär-

keämpi osa brändin rakentamista.

– Ei esimerkiksi näytä hyvältä, jos ro-

muauto esittelee tien poskessa sen val-

mistaneen firman brändiä. Todennäköi-

sesti nämä asiat etenevät sekä vapaaeh-

toista tietä että regulaation avulla. Keppi 

voi kääntyä porkkanaksi ja välttämättö-

myys voi muuttua hyveeksi.

Autoja, elektroniikkaa, 
metalleja, lamppuja, 
pattereita, akkuja, 
kestopuuta, vaarallisia 
aineita, öljyjä, lääkkeitä, 
rakennusjätteitä, 
biojätteitä, paperia, 
pakkauksia...
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Kaukana kestävästä 
kehityksestä

Kasvun rajat ovat kovaa vauhtia tulossa vastaan. 

Niihin sopeudutaan vasta pakon edessä.

TEKSTI JUSSI-PEKKA AUKIA KUVAT LEHTIKUVA

KESTÄVÄ KEHITYS 10



V
ihreiden kansanedustaja 

Osmo Soininvaara kuuli kes-

tävä kehitys -termin ensim-

mäistä kertaa 1980-luvun lo-

pulla. Käsite tuli laajasti tunnetuksi Gro 
Harlem Brundtlandin johtaman YK:n ym-

päristön ja kehityksen maailmankomis-

sion myötä. Brundtlandin komission ra-

portti Yhteinen tulevaisuutemme julkais-

tiin huhtikuussa 1987.

– Sanaa alettiin toistella joka puolella, ja 

piti miettiä, mitä se oikein tarkoitti. Käsite 

tuntui silloin ärsyttävän epämääräiseltä, 

eikä sitä ole vieläkään kunnolla mietitty. 

Raporttiin oli lähinnä koottu kaikki myön-

teiset tavoitteet, joista kukaan ei voinut 

olla toista mieltä, Soininvaara kärjistää.

Raportin tavoitteena oli, että alettaisiin 

katsoa tehtävien päätösten pitkän aika-

välin vaikutuksia. Soininvaaran mukaan 

käytännössä niin ei edelleenkään tehdä.

– Ristiriita esimerkiksi noudatettavan 

energiapolitiikan ja kestävän kehityksen 

ajatuksen välillä on ilmeinen.

ROOMAN KLUBISTA  
VIHREÄÄN LIIKKEESEEN
Soininvaara tutki itsekin vuonna 1990 kir-

jassaan Vihreä markkinatalous, miten 

ekologinen vastuullisuus, yhteiskunnalli-

nen oikeudenmukaisuus, yksilönvapaus 

ja hyvinvointi saataisiin turvattua kestä-

vällä tavalla. Maapallon ja luonnon kes-

tokyvystä oli toki puhuttu jo 1960-luvulta 

alkaen.

Rooman klubi julkaisi vuonna 1972 

kuuluisan teoksensa Kasvun rajat, joka 

herätti huomiota Suomessakin. Pian seu-

rannut öljykriisi vain voimisti keskustelua 

ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen 

riittävyydestä.

Soininvaara muistuttaa, että 1970-luvun 

lopulla syntyneen Vihreän liikkeen agen-

dalla nämä kysymykset olivat kuitenkin 

vain yksi teema ydinvoimavastaisuuden, 

tasa-arvoasioiden, kasvissyönnin ja mui-

den kaupunkiliberaalia nuorisoa kiinnos-

taneiden asioiden joukossa. Itse asiassa 

vasta lehdistö alkoi kutsua suomalaista 

vaihtoehtoliikettä vihreäksi saksalaisen 

ympäristöpuolueen mukaan.

– Toki ympäristökysymykset olivat 

meilläkin vahvasti mukana, mutta nii-

den kannattajat jakautuivat ilmasto-

kysymyksistä huolehtiviin ja kelta-

vuokkojen suojelijoihin.

Joka tapauksessa se, että YK  

tilasi Brundtlandin raportin, 

merkitsi, että asia nähtiin kan-

sainvälisesti monella taholla 

tärkeäksi.

– YK ei kuitenkaan 

lähde keksimään mitään sellaista, jota ei 

jo olisi olemassa. En lähde arvioimaan 

diplomaattien tekemien mietintöjen mer-

kitystä ja vaikutuksia. Todennäköisesti ai-

nakin prosessiin osallistuneiden mielestä 

se on ollut tärkeä asia. Ja ehkä se lisäsi 

päättävissä asemissa olleiden ihmisten 

tietoisuutta ja siten vaikutti tehtyihin pää-

töksiin, Soininvaara pohtii.

MUUTOS HUONOMPAAN
Entä mitä kestävälle kehitykselle kuu-

luu tänään? Soininvaara arvioi, että me-

nemme ilmaston ja luonnonvarojen suh-

teen kiihtyvää tahtia kohti huonompaa. 

Esimerkiksi ilmastonmuutosta ei pys-

tytä nykypolitiikalla enää pysäyttämään. 

Vaikka siltä suunnalta saadaan myös po-

sitiivisia uutisia, maailman hiilidioksidi-

päästöt ovat vain lisääntyneet.

– Talouskasvu ehti jo irrottautua ener-

gian ja raaka-aineiden kulutuksesta. 

Mutta viime vuosina olemme lähinnä Aa-

sian kasvun takia palanneet tilanteeseen, 

jossa kasvu tapahtuu luonnonvarojen ku-

lutusta lisäämällä.

Esimerkiksi kiinalaisten lihankulu-

tus on kymmenessä vuodessa kasvanut 

saman verran kuin mitä Eurooppa syö. 

Sen vuoksi kotimaisen riisin varassa elä-

neet kiinalaiset ovat tehneet pitkäaikai-

sia maankäyttösopimuksia Latinalaisen 

Amerikan ja Afrikan maiden kanssa.

– Kiinalaiset ovat vallanneet kehitys-

avun nimissä muitakin Afrikan luonnon-

varoja.  Sikäläinen autoistuminen on ol-

lut nopeaa, vaikka sille löytyvätkin luon-

nolliset rajat. Jokaisella asukkaalla ei voi 

olla autoa Shanghain kaltaisessa kaupun-

gissa, jossa on katua kolme metriä asu-

kasta kohti. Kiinassa on panostettu voi-

makkaasti uudistuvaan energiaan, jouk-

koliikenteeseen sekä ympäristönsuoje-

luun, koska niin on pakko tehdä, Soinin-

vaara pohtii.

– Vaikka Kiina on panostanut maail-

man maista ehkä eniten ilmastonmuutok-

sen torjuntaan, sen valtaisa talouskasvu 

perustuu edelleenkin kivihiileen. Ja kivi-

hiilen päästöt kasvavat kymmenellä pro-

sentilla vuodessa.

VAKAAMPI VANHA MAAILMA
Euroopassa, Suomea lukuun ottamatta, 

energiankulutus ei ole tällä vuosituhan-

nella kasvanut, vaikka bkt on noussut. 

Soininvaaran mukaan hiilidioksidin pääs-

töoikeuksien nykyinen halpa hinta heijas-

taa tätä kehitystä, ei päästökauppajärjes-

telmän epäonnistumista.

Pohjois-Amerikassa energiaa ja re-

sursseja kuluttava elämäntapa ei kuiten-

kaan ole muuttumassa mihinkään. Siel-

läkin ollaan nyt hallinnollisilla toimenpi-

teillä puolittamassa autoliikenteen poltto-

aineenkulutusta. Toisaalta liuskeöljyn ja 

-kaasun sekä öljyhiekan käyttö polttoaine-

tuotannossa vaikuttaa rajusti päinvastai-

seen suuntaan.

– Perinteinen, helposti maan alta pum-

pattava öljy on hiljalleen loppumassa. 

Siksi joudutaan siirtymään liuskeöljyn 

kaltaisiin, perinteisiä lähteitä huomatta-

vasti kalliimpiin öljytuotteiden raaka-ai-

neisiin. Korkeat tuotantokulut nostavat 

tuotteiden hintaa ja siten vähentävät ku-

lutusta. Ilmaston kannalta on kuitenkin 

erittäin ikävää, että näiden raaka-ainei-

den käyttö aiheuttaa perinteistä öljyteolli-

suutta huomattavasti isommat päästöt.

Tuoreella matkalla Vancouveriin Soi-

ninvaara havaitsi, että Pohjois-Ameri-

kassa on myös vaihtoehtoja perinteiselle 

menolle. Hyvällä suunnittelulla kaupun-

gin keskusta-alueen asukasmäärä on 

saatu kasvamaan samalla kun henkilöau-

toliikenteen määrä vähentymään.

– Sielläkin yhä useammat nuoret kau-

punkilaiset jättävät ajokortin ja auton 

hankkimatta. Samanlaista ajattelua nä-

kyy onneksi Suomessakin nuorten ihmis-

ten parissa.

HINNANNOUSU PYSÄYTTÄÄ KASVUN
Neitseelliset raaka-aineet käyvät lähi-

vuosina vähiin ja niiden hinnat nousevat 

jyrkästi. Tätä taustaa vasten Soininvaara 

pitää täysin järjettömänä suomalaista 

kaivospolitiikkaa, jossa malmivarat lah-

joitetaan korvauksetta kenelle hyvänsä 

valtaajalle.

– Raaka-aineiden hinnannousun myötä 

kierrättäminen muuttuu yhä kannatta-

vammaksi. Se pitäisi kuitenkin tehdä jär-

kevämmin kuin nyt, kun jokainen pieni 

jäte-erä lajitellaan kodeissa erikseen. Lo-

gistiikan kannalta olisi järkevämpää, että 

vain paperi ja märkä biojäte kierrätettäi-

siin erikseen. Muu jäte kuljetettaisiin sa-

malla kertaa kierrätyslaitokseen ja laji-

teltaisiin vasta siellä koneellisesti eri ja-

keiksi.

Soininvaara muistuttaa, että hän on täl-

laisia lajittelulaitoksia rakentavan firman 

hallituksen jäsen.

– Modernissa käsittelyprosessissa jäte 

on mahdollista jakaa eri jakeiksi, jotka 

voidaan kierrättää materiaaleina tai käyt-

tää energiajätteenä. Suomalainen kierrä-

tysteknologia on herättänyt kiinnostusta 

kaikkialla maailmassa, sillä resurssipula 

ja taloudellinen pakko tekevät tehokkaan 

kierrätyksen välttämättömäksi muualla-

kin kuin kehitysmaissa.
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Alma Manu Oy
•  Alma Median paino- ja 

jakeluyhtiö. Uusi painolaitos 
valmistui Tampereen Saran-
kulmaan alkuvuonna 2013. 
Varhaisjakelun alueina Pirkanmaa, 
Satakunta ja Lappi.

•  Henkilöstöä 1 200, heistä 
lehdenjakajia 1 000.

•  Kokonaismateriaalimäärät 
vuodessa: paperia 20 000 tn, 
painoväriä 400 tn, alumiinisia 
painolevyjä 70 tn. Valmiita 
painotuotteita viikossa: 3 milj.

•  Jätteet vuodessa: kierrätettävää 
hukkapaperia 1 600 tn ja 
alumiinia 70 tn. Muusta 
jätteestä (yht. 70 tn) suurin 
osa nestemäisiä jätteitä, jotka 
päätyvät vaarallisten aineiden 
käsittelyn jälkeen hyötykäyttöön.

ASIAKKAAN MATKASSA 

Hukkapaperi päätyy Alma Manun logon-
vihreisiin kontteihin ja jatkaa pihamaalta 
matkaansa uuden paperin raaka-aineeksi.
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Painavaa asiaa
Alma Manun painotaloa kiertää 27 ovea. Viimeinen vie 

ympäristönhuoltohuoneeseen. Ulkoseinustalla koreilee vihreitä kontteja, 

joihin puristuu hukkapaperi. Leijonanosa jätteestä on juuri sitä.

TEKSTI PIRJO SILVERI KUVAT LAURA VESA

A
lma Manun uusi, uljas painolaitos Tampe-

reella nousi entisen naapuriin alkuvuonna 

2013. Laatu- ja ympäristöpäällikkö Jussi Pek-
karinen kuvaa painokoneen käyttöönottoa pie-

neksi seikkailuksi. Tekniikkaa on ollut opeteltavana 

paljon, prosessit ovat yhä pidemmälle automatisoituja.

Siirtymävaiheessa on eletty jännittäviä, työntäytei-

siä kuukausia, eikä vastoinkäymisiltäkään ole täysin 

vältytty. Yksi niistä oli kahdesti samana viikonloppuna 

syttynyt tulipalo.

Ympäristöasiat ovat sujuneet ongelmitta. Pekkarinen 

kehuu yhteistyökumppaniksi valittua Paperinkeräystä, 

joka on tuonut kuvioon jämäkkyyttä.

– Tuotannon käynnistysvaiheessa Paperinkeräyksen 

ammattilaisten osaamisesta, neuvoista ja ohjeistuksesta 

on ollut iso apu, oma väki on saanut keskittyä ydintoi-

mintaan.

Pekkarinen tuli Tampereen Kirjapainoon kesätöihin 

1984. Tehtävät ovat vaihtuneet, vastuu kasvanut, yrityk-

sen nimi muuttunut kymmenkunta kertaa, mutta talo 

on sama.

Almassa on Pekkarisen mielestä aina suhtauduttu 

myönteisesti graafisen alan tutkimushankkeisiin, jotka 

ovat myös ekologisesti tärkeitä. Hän mainitsee esimerk-

kinä Alma Median yhdessä useiden tutkimuslaitosten 

kanssa teettämän selvityksen, jossa verrattiin perin-

teistä ja online-lehteä. Paperilehden ja digiversion il-

mastovaikutuksissa oli yllättävän vähän eroa.

– Sanomalehti osoittautui ympäristöystävälliseksi 

tuotteeksi.

Viestinnän ja mediateknologian osuus maailman 

kasvihuonepäästöistä on vain kolmen prosentin luok-

kaa, sanomalehtien ja graafisen teollisuuden osuus siitä 

on noin yksi prosentti.

VALOISAA
Modernissa painosalissa on valoisaa ja siistiä, paikat 

kiiltelevät uutuuttaan ja puhtauttaan. Ilmankosteus on 

50 prosenttia, lämpötila 21–24 astetta.

Parhaillaan Iltalehteä jyskyttävä valtava kone muis-

tuttaa vuoristorataa, jolla painotuotteet kiitävät. Satojen, 

tuhansien ja kymmenientuhansien peräkkäisten leh-

tien hiuksenhienon läpsytyksen voi melkein kuulla – tai 

ainakin kuvitella kuulevansa. Vieras jää lumoutuneena 

tuijottamaan värikästä menoa radalla.

Painettu lehti kulkee spiraalikuljettimia pitkin lähet-

tämöön. Sieltä niput siirtyvät teleskooppisiltaa pitkin 

ovelle, yhdelle niistä 27:stä, ja siellä odottavan kuljetus-

auton kyytiin. Sarankulmassa painetaan muun muassa 

Aamulehti, Satakunnan Kansa, Kauppalehti, Iltalehti, 

Valkeakosken Sanomat ja muita paikallislehtiä sekä 

Vihreä Lanka.
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– Tällä hetkellä olemme sanomalehti-

paino, mutta aiomme laajentaa repertu-

aaria aikakauslehtityyppisiin tuotteisiin.

SUJUVAA
Vanhasta lehtipainosta Paperinkeräys 

nouti vain hukkapaperin. Uudessa lai-

toksessa Alma Manu päätti hoitaa koko 

jätehuoltopaletin tietoturvapalveluineen 

yhden toimijan kanssa, entisen kolmen 

sijasta.

– Kilpailutimme alan yrityksiä. Pi-

dimme tärkeänä Paperinkeräyksen ko-

kemusta kuitujen keräämisestä, samoin 

kuin meille tarjottua mallia, jolla lajittelu 

sujuu vaivattomasti prosesseissamme. 

Tuotannossa syntyvästä paperijätteestä 

suurin osa on sanomalehtipaperia. Jos-

kus voi olla muuta, esimerkiksi leikattu-

jen tuotteiden kiiltäviä kansia. Edelly-

timme, että tätä tavaraa saa olla vähän 

joukossa.

Paperinkeräys tuntui kelpo kumppa-

nilta myös periaatteellisesti: – Paperin-

toimittajamme saisivat raaka-ainetta ko-

timaasta. Haluamme, että kuitu todelli-

suudessa kiertää Suomessa.

Manun väki saa nyt kaiken rapor-

toinnin samasta paikasta, asiassa kuin 

asiassa saa olla suoraan yhteydessä 

omaan avainasiakaspäällikköön Pape-

rinkeräyksessä.

– Tänä vuonna olemme varsin vähän 

ehtineet itse syventyä ympäristönhuol-

toon, ja silti se on lähtenyt hyvin rullaa-

maan, Pekkarinen kiittelee.

Manulaisille tärkeintä on oma perus-

tekeminen ja sen kehittäminen eli pai-

notuotteiden painaminen ja postittami-

nen. Ympäristönhuolto on palvelu- tai 

tukitoiminto, jonka pitää pelata mutkat-

tomasti. Se tarkoittaa esimerkiksi, että 

tuotannossa on jäteastiat oikeissa pai-

koissa, niitä on riittävästi ja ne on helppo 

tyhjentää.

– Paperinkeräyksen edustajat laativat 

suunnitelmia ja aikatauluja, joilla ete-

nemme. Samoin seuranta on systemaat-

tista. Meiltä on huoli pois, kun he tietävät 

myös, mitä lakirintamalla ja viranomais-

määräyksissä tapahtuu.

Jätehuollon yhteyshenkilön kanssa 

tehdyllä kierroksella sovittiin sellaisen 

koulutusmateriaalin laadinnasta, jolla 

työntekijöitä opastetaan jätekäytäntöihin 

lyhyissä vuoronaloituspalavereissa.

VÄRIKÄSTÄ
Kuvittele mielessäsi yksi gramma pai-

noväriä. Tuolla tilkkasella peittää neliö-

metrin sanomalehtipaperia!

Painamisessa käytettävistä liuotinpoh-

jaisista kemikaaleista aiheutuu haihtu-

vien yhdisteiden päästöjä ilmaan, niin 

kutsuttuja VOC-päästöjä.

– Niitä pyritään pienentämään, ja ma-

teriaalintoimittajat kehittävät entistä ym-

päristöystävällisempiä tuotteita. Kokei-

lemme mielellämme uusia aineita heti, 

kun ne toimivat riittävän hyvin, Pekka-

rinen sanoo. Pelkästään kasviöljypohjai-

siin painoväreihin siirtymisessä on omat 

kiemuransa.

– Jos värissä on liian vähän mineraa-

liöljyä, se voi vahingoittaa painokoneen 

telastoa. Nämä ovat aina isoja kysymyk-

siä, joita pitää tarkkaan puntaroida.

Pekkarinen on huomannut, että tek-

niikan kehittyminen ja materiaali- ja 

kustannustehokkuus kulkevat käsi kä-

dessä ympäristövaikutusten kanssa. 

ASIAKKAAN MATKASSA 

Jussi Pekkarinen (oik.) ja Heikki Hirvelä 
tarkistavat, ovatko värit kohdallaan.
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Värikäs vuoristorata. Painetut 
lehdet kiitävät radalla.
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– Kun pystyy tekemään asiat taloudel-

lisesti kannattavasti, yleensä se on myös 

luonnolle eduksi.

KIERRÄTETTÄVÄÄ
Alma Manussa pyörii vuodessa 20 000 

tonnia paperia, kaikki kierrätettävää.

– Painolevyihin tarvitsemme alumii-

nia, joka kelpaa eteenpäin ja on kysyttyä 

tavaraa. Käytetyistä painopelleistä teh-

dään muun muassa auton osia.

Jonkin verran syntyy nestemäistä jä-

tettä. Vaarallisten aineiden käsittelyssä 

pesuaineista ja puhdistusvesistä erote-

taan vesi ja liuotin toisistaan, osasta pys-

tytään jatkojalostamaan muuta liuotinta. 

Tuotannon elektroniikka- ja metalli-

romu sekä puulavat ovat nekin kierrä-

tettäviä.

– Yritämme joka tavalla ehkäistä jät-

teen syntyä. Mitä vähemmän esimer-

kiksi hukkapaperia, makulatuuria, sitä 

enemmän säästyy sekä materiaalia että 

energiaa.

Kaikki lähtee prosessin hoitamisen 

perusasioista. Koneet ja laitteet pidetään 

hyvässä kunnossa, ja huolehditaan siitä, 

että ihmiset osaavat käyttää niitä.

Painokoneen vastaanottovaiheen ma-

teriaalihukkaan osattiin varautua.

– On oikeastaan hämmästyttävää, 

kuinka pienellä hukalla lehti on tullut 

ulos. Valkoinen makkeli on peräisin pa-

perirullan hylsyistä, kääreistä ja pää-

typahveista, ja sitä syntyy yli puolet vä-

hemmän kuin ennen. Painokoneessa 

rulla pystytään ajamaan yhä pienem-

mäksi.

Sarankulman vanhassa painossa se-

kajätettä ei voitu seurata, koska samassa 

kiinteistössä toimi kymmenen muuta 

yritystä. Uudessa laitoksessa alettiin la-

jitella myös energiajakeita. Ne päätyvät 

hyötykäyttöön eli poltetaan energiaksi. 

Jätteitä, joita ei voi kierrättää tai hyöty-

käyttää, oli ennen vain sata kiloa vuo-

dessa. Nyt hävitettäväksi päätyvä määrä 

on vieläkin vähäisempi.

TAVOITTEELLISTA
Tutustumiskierros päättyy rakennuksen 

perimmäiseen ”kamariin”, ympäristön-

huoltohuoneeseen. Tänne päätyy myös 

kaikki kierrätettävä materiaali, eri jäte-

jakeille on omat astiansa. Vain käytetyt 

painolevyt jäävät painokoneelle, Pape-

rinkeräys hakee ne sieltä pois.

Pekkarinen kurkistaa metalliromuas-

tiaan ja noukkii sieltä muovinpalasen. 

– On vahingossa mennyt väärään paik-

kaan, hän tuumii ja viskaa löytönsä oi-

keaan osoitteeseen, energiajakeisiin.

Jätehuonetta hallitsevat puristinkon-

tit, joihin puhtaaksi leikatun tuotteen 

silppu kulkeutuu tuotannosta automaat-

tisesti putkia pitkin.

Klops. Kuuluu kolaus. Jossakin jota-

kin häikkiä?

– Painokoneella tapahtui rullanvaihto. 

Rullan päässä on pieni pala teippiä, eikä 

sellaisia tuotteita voi asiakkaille lähet-

tää. Siksi tietty määrä lehtiä tiputetaan 

radalta pois. Teipissä on metallia ja me-

tallinilmaisin havaitsee nämä lehdet, 

pudottaa ne makkelikuljettimelle, jota 

pitkin ne päätyvät jätehuoltohuonee-

seen, Pekkarinen selittää.

Paperista yhdeksän prosenttia pää-

tyy kierrätykseen, mutta luku on tarkoi-

tus puolittaa. Jotkut painot ovat kehus-

kelleet yhden prosentin hukkaluvullaan, 

mutta Pekkarisen hymynkare paljastaa 

lukeman kuulostavan epäuskottavalta. 

Taikka no, on mies nähnyt saksalaispai-

nossa, kuinka painaja valkoiset hanskat 

kädessä käsitteli painopeltejä.

Tarvitaan Tampereellakin tavoitteita!

ASIAKKAAN MATKASSA 

Varastoon mahtuu 1 300 tonnia paperia.
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”Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) on tämän vuo-

den toukokuusta alkaen voinut palauttaa myös kauppoihin. 

SER-kierrätyksen nimissä vastaamme valtakunnallisesti 

tuottajien puolesta SE-laitteiden kuljettamisesta pois kau-

poista.

Olemme palveluyhtiö ja kilpailutimme kuljetuspalve-

lut keväällä. Mietimme, ketkä vierailevat entuudestaan 

kaupoissa, ja arvioimme Paperinkeräyksen luonnolliseksi 

kumppanivaihtoehdoksi. Lopulta prosessi johti keskinäi-

seen kuljetussopimukseen.

Kauppojen SE-laitteiden vastaanottovelvoite perustuu 

tuottajavastuuseen. Pienten, alle 25 cm, laitteiden osalta vel-

voite ei koske aivan kaikkia kauppoja: alle tuhannen neliön 

päivittäistavarakaupat ja alle 200 neliön erikoisliikkeet ovat 

velvoitteen ulkopuolella. Tätä isommat liikkeet ottavat vas-

taan pieniä laitteita ilman uuden laitteen ostovelvoitetta. 

Mikäli 25 sentin ulkomitta ylittyy joltakin osin, SE-laitteen 

palautusmahdollisuus edellyttää uuden vastaavan laitteen 

ostamista.

Kuluttaja lopulta ratkaisee, mihin hän laitteensa vie. 

Vuodesta 2005 lähtien Suomeen on syntynyt noin 400 

SER-vastaanottopistettä. Suurin osa SER-jätteestä ohjau-

tuu edelleen alueellisten jätelaitosten keräyspisteille. Se on 

ymmärrettävää, sillä niihin voi viedä tavaraa ilman osto-

velvoitetta muun jätteen yhteydessä. On liian aikaista ar-

vioida, miten kauppojen keräys kehittyy, alku on ollut lu-

paava. Uusi toimintatapa vaatii aikaa, jotta kuluttajat ehti-

vät sen omaksua.

Elker Oy on tuottajayhteisöjen SELT ry, ICT-tuottaja-

osuuskunta ja FLIP ry perustama palveluyhtiö. Tuotta-

javastuu voidaan lain mukaan siirtää tuottajayhteisölle. 

Edellä mainitut ovat keskittäneet velvoitteen käytännön 

asiat meidän hoidettaviksemme. Organisoimme omistajien 

puolesta muun muassa jäsenpalvelut, keräystoiminnan, 

kierrätyksen, raportoinnin ja taloushallinnon sekä muut 

tuottajayhteisöjen määräämät tehtävät.”

Tuomas Räsänen
Operatiivinen päällikkö

Elker Oy

Tuottaja- 
yhteisöjen 
palvelija
TEKSTI VESA VAINIO KUVA LAURA OJA
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MATERIAALITALOUS

Johtava tutkija Ulla-Maija Mroueh 
VTT:ltä uskoo, että suomalaisyritykset 
voisivat entistä enemmän tarjota 
ratkaisujaan jätteen käsittelyssä ja 
hyödyntämisessä myös ulkomaille.
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Jätteistä 
bisnestä

TEKSTI HANNA MOILANEN  KUVA JUUSO NORONKOSKI  KUVITUS ANTTI NIKUNEN

Ympäristöliiketoiminnan maailmanmarkkinat 

kasvavat erityisesti kehittyvissä maissa. 

Johtava tutkija Ulla-Maija Mroueh uskoo, että 

suomalainen läpimurto voi syntyä teknologia- ja 

palveluprosessiosaamisen yhdistämisestä.

P
äätyykö biojäteastian sisältö tu-

levaisuudessa biomuoviksi? 

Kätkevätkö uusien kotien seinät 

sisäänsä kierrätettyjä betoniele-

menttejä? Saadaanko tuotteista metalli-

osat talteen liuotusmenetelmillä?

Ainakin betonielementtien kierrätys 

voi olla arkea jo kymmenen seuraavan 

vuoden aikana, jos alan kehittymiseen 

panostetaan.

– Rakennusteollisuudessa on ollut 

muutamia kokeiluja. Hyödyntäminen 

kuitenkin edellyttää purku- ja rakennus-

käytäntöjen kehittämistä sekä ohjeis-

tusta elementtien uudelleenkäytöstä, ar-

vioi johtava tutkija Ulla-Maija Mroueh.

VTT:llä työuransa tehnyt Mroueh 

löysi kipinän jätehuollon tutkimiseen 

ensimmäisten työtehtäviensä myötä 

1980-luvulla. Sen jälkeen hän on palan-

nut yhä uudestaan jätteiden pariin, oli 

sitten kyse metallien erotustekniikoista 

tai kaatopaikkojen hyödyntämisestä ma-

teriaalivarantoina.

– Jätehuolto on nopeasti kehittyvä ala 

ja erittäin monipuolinen. Tutkijan täytyy 

ymmärtää teknologian lisäksi myös lain-

säädäntöä, yhteiskunnallisia näkökul-

mia, ihmisten käyttäytymiseen liittyviä 

asioita ja liiketoiminnan lainalaisuuksia.

VOIMAKASTA KASVUA
Ympäristöliiketoiminnan maailman-

markkinat ovat kasvaneet lähes kym-

menellä prosentilla vuosittain 2000-lu-

vulla. Voimakkainta kasvu on kehitty-

vissä maissa. Esimerkiksi Kiinassa, Bra-

siliassa, Intiassa ja laajemmin Etelä-Aa-

siassa on edetty harppauksin.

 – Monessa maassa on mahdollista loi-

kata välivaiheiden yli suoraan moder-

neihin jätteen käsittely- ja hyödyntämis-

ratkaisuihin. Näissä suomalaisilla yri-

tyksillä voisi olla osaamista ja nykyistä 

enemmän annettavaa, Mroueh toteaa.

Toisaalta myös Euroopassa odote-

taan, että kiristyvät kierrätystavoitteet ja 

raaka-aineiden hinnan nousu tuottavat 

lähivuosina uusia keksintöjä ja ympäris-

töliiketoiminnan kehitystä. Yleinen ym-

päristömyönteisyyden lisääntyminen luo 

nostetta alalle.

Suomessa on linjattu valtakunnalli-

sessa jätesuunnitelmassa, että vuoteen 

2016 mennessä yhdyskuntajätteestä kier-

rätetään 50 prosenttia ja hyödynnetään 

energiantuotannossa 30 prosenttia. 

– Energiatavoite näyttää toteutuvan, 

mutta kierrätystavoitteen saavuttami-

sessa on aika lailla haastetta.

HAASTEET MOTIVOIVAT  
KEKSINTÖIHIN
Myös nykyjärjestelmän ongelmat moti-

voivat kehittämään. Esimerkiksi kierrä-

tysjärjestelmien hankaluus ja monimut-

kaisuus kannustavat etsimään kustan-

nustehokkaampia ratkaisuja.

Jatkuvasti kasvava tuote- ja materiaa-

likirjo lisää monimuotoisten kierrätys- ja 

uudelleenkäyttöratkaisujen tarvetta. Pit-

kät välimatkat vaativat myös omia eri-

tyisratkaisujaan, jotka tekevät jätehuol-

losta tehokasta ja mahdollisimman kan-

nattavaa.

– Monet tuotteet ovat hankalia kier-

rättää. Käytettyjen materiaalien erottelu 

toisistaan voi olla niin vaikeaa ja kallista, 

että hinta nousee kannattamattomaksi. 

Tuotesuunnittelussa pitäisi miettiä tuot-

teiden kierrätettävyyttä nykyistä enem-

män.

Nykyisin erilaiset jätemateriaalit se-

koittuvat keräilyvaiheessa, ja jätteiden 

käsittelyketjuissa häviää paljon arvok-

kaita raaka-aineita. Mrouehin mukaan 

olisi tarpeellista parantaa sekajättei-

den esilajittelua niin, että murskauksen 

jälkeinen raaka-aineiden erottelu olisi 

mahdollisimman helppoa.

RAKENNUSJÄTTEET TALTEEN
Rakennus- ja purkujätteiden kierrätysta-

voite on 70 prosenttia vuoteen 2020 men-

nessä. Suomessa tämä edellyttää uusia 

vaihtoehtoja erityisesti jätepuun kierrä-

tykseen ja myös muovien, lasin, eriste-

materiaalien ja jätekipsin hyödyntämi-

seen.

– Rakennusten puujätteen hyödyn-

täminen on nousussa. Sille pitäisi löy-

tää uusia käyttötarkoituksia materiaa-

EN

ä 

- ja 
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MATERIAALITALOUS

lina eikä vain energian raaka-aineena, 

Mroueh arvioi.

Tutkija näkee myös purettujen raken-

nusosien käytön nousevan. Tulevaisuu-

dessa uusia rakennuksia todennäköisesti 

suunnitellaan niin, että vanhoja betoni-

elementtejä ja teräsosia voidaan käyttää 

uudelleen.

Kierrätysliiketoiminnan peruson-

gelma on se, että Suomen jätemää-

rät ovat pienet vähäisen asukasmäärän 

vuoksi. Siksi toiminta pelkästään Suo-

men markkinoilla ei useinkaan ole kan-

nattavaa.

– Rakennusosien uudelleenkäyttö ja 

kaivosjätteiden hyödyntäminen voisi kui-

tenkin olla merkittävää, Mroueh muis-

tuttaa.

Lähitulevaisuudessa orgaanisen jät-

teen suunniteltu kaatopaikkakielto vai-

kuttaa oleellisesti muovi- ja biojätteiden 

hyödyntämiseen ja käsittelyyn.

– Biopohjaisesta jätteestä voitaisiin 

tuottaa biomuovien raaka-aineita tai ot-

taa talteen fosforia ja muita ravinteita ny-

kyistä enemmän. Tämä kuitenkin vaatii 

menetelmien kehittämistä.

Myös proteiinin talteenotto joistakin 

jätevirroista voisi olla mahdollista. Eri-

laisten raaka-aineiden erottelun jälkeen 

jäljelle jäävän biojätteen voi käyttää bio-

kaasun tuotannossa tai kompostoida.

SUOMALAISTEN VAHVUUSALAT
Suomalaisten erityisiä vahvuusalueita 

voisivat Mrouehin mukaan olla esimer-

kiksi jätepohjaiset liikenteen biopolt-

toaineet ja biologiset jätteen hyödyntä-

misteknologiat. Myös ict-pohjaisille seu-

ranta-, valvonta- ja tiedonhallintajärjes-

telmille voisi olla laajempaa kysyntää.

Kysyntää on myös jätehuollon koko-

naisvaltaisille palveluratkaisuille, pääs-

töjen mittaus- ja raportointijärjestelmille 

sekä metallien ja muiden raaka-aineiden 

talteenoton ja erottelun tekniikoille.

– Leijukerrospoltto- ja kaasutustek-

niikat saattaisivat kiinnostaa muualla-

kin. Myös putkikuljetus- ja syväkeräys-

järjestelmät voisivat olla suomalaisten 

vahvaa aluetta. Materiaalien tunnistus-

tekniikoissa ja automaatiossa on perus-

osaamista, jonka pohjalle voisi kehittää 

enemmänkin uutta lajittelupuolelle.

Menestyminen vaatii kuitenkin te-

hokasta markkinointia, rohkeutta sekä 

kohdealueen ja kulttuurin tuntemusta. 

Valmiiden tuotteiden vieminen ei välttä-

mättä riitä, vaan ne täytyy muotoilla pai-

kallisiin olosuhteisiin sopiviksi.

– Kiinnostavia avauksia voisi syn-

tyä myös teknologian osaajien sekä toi-

saalta suunnittelu- ja palveluprosessien 

ammattilaisten uudesta yhteistyöstä, 

Mroueh visioi.

Tällaiselle yhteistyölle ei vielä ole va-

kiintuneita muotoja. Suunnittelijat saat-

tavat hakea kansainvälisiä kumppaneita 

suoraan kohdemaasta sen sijaan, että 

lähtisivät rakentamaan yhteistyötä suo-

malaisten osaajien kanssa.

Yhteistyö voi tarkoittaa myös teollisen 

ekologian konsepteja, joissa yksi yritys 

hyödyntää toisen yrityksen jätevirtoja. 

Iso haaste on kuitenkin se, miten sopivat 

kumppanukset löytävät toisensa.

– Usein raaka-aineiden hyödyntäjät ei-

vät tiedä, mistä niitä saa. Ja taas ne, jotka 

tuottavat jätteitä, eivät osaa arvioida, 

missä niitä voi käyttää uutena raaka-ai-

neena, Mroueh arvioi.

Jätebisneksen 
kasvavat alat
•  Kokonaisvaltaiset, integroidut 

palveluratkaisut

•  Materiaalitehokkuus- ja 
kierrätyspalvelut

•  Biopolttoaineiden valmistus 
jätemateriaaleista

•  Jätehuollon päästöjen mittaus-  
ja raportointijärjestelmät

•  Metallien talteenotto, erotus-  
ja konsentrointitekniikat

•  Materiaalivirtojen seuranta-  
ja hallintajärjestelmät

• Materiaalien tunnistusteknologiat

” Tuotesuunnittelussa 
pitäisi miettiä 
tuotteiden 
kierrätettävyyttä 
nykyistä enemmän.”
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ASIAKKAAN MATKASSA 

VR hallitsee
tiedon elinkaaren

VR Groupin koko henkilöstö on tärkeässä roolissa.  

Sen pitää joka hetki tunnistaa tiedon arvo ja toimia sen edellyttämällä tavalla.

TEKSTI VESA VAINIO KUVAT KIRSI TUURA JA MIKA SOIKKELI
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K
un yrityksen palveluksessa on 

noin 10 000 henkilöä, tiedotta-

misessa on omat haasteensa. 

Sen tietää VR Groupin tietotur-

vapäällikkö Olli Joronen, joka on jalkaut-

tanut konsernin viime vuonna laadittua 

tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa käy-

täntöön.

− Niin että jokainen henkilöstöstämme 

ymmärtää, mitä tämä merkitsee minulle 

ja miten minun pitää toimia omissa työ-

tehtävissäni vastuullisesti.

Lipunmyyjillä, ravintolatyöntekijöillä, 

junankuljettajilla ja rakennustyömaiden 

väellä on jokaisella omanlaiset tarpeensa. 

Tiedon jakaminen ja välittäminen on ny-

kyaikaisilla välineillä näennäisen nopeaa 

ja helppoa, mutta tietoa ja sen kautta ym-

märrystä pitää myös havainnollistaa. Se 

onnistuu parhaiten henkilökohtaisessa 

vuorovaikutuksessa.

− Esimies on avainasemassa, hän on lä-

hin ja päivittäinen kontakti työntekijään.

JOKAISEN VELVOLLISUUS
Joronen korostaa, että tietoturva ei ole 

ainoastaan dokumenttien ja viestien sa-

lausta tai tekniikkaa. Kyse on kokonai-

suudesta, jossa ihmiset ovat tärkeim-

mässä roolissa. Tietoturva on jokapäi-

väistä toimintaa ja kaikkien yhteinen 

asia. Ei etuoikeus, vaan velvollisuus.

Tietoturvassa pitää Jorosen mielestä 

aina tunnistaa tiedon arvo saatavuuden, 

eheyden ja luottamuksellisuuden näkö-

kulmasta. Erityisesti saatavuus on hä-

nestä tärkeää.

− Tietojen luokittelun pitää olla kun-

nossa. Vasta sitten on perusteet tietosuo-

jalle ja tietoturvalle.

VR Groupissa on asiakirjapohjissa käy-

tössä tiedon luokitteluvalinta, jossa doku-

mentin tekijä valitsee onko kyseessä jul-

kinen, sisäinen, luottamuksellinen vai 

yrityssalainen asiakirja. Viimeksi mainit-

tuja on vähän, noin viisi prosenttia.

TURVALLISUUS ENSIN
Monessa yrityksessä tietoturva-asiat on 

organisoitu it-yksikköön. VR Groupissa 

ne kuuluvat konsernipalvelujen turval-

lisuusyksikköön, yhdessä kaikkien mui-

den turvallisuuden osa-alueiden kanssa.

− Turvallisuus on aina ollut yksi toi-

minnan kulmakivistä. Tietoturva on osa 

tätä kokonaisturvallisuutta.

Jokaisen yksikön turvallisuuspäälli-

köt vastaavat siitä, että turvallisuusasiat 

leviävät käytäntöön ja että palaute tulee 

kentältä viipymättä. Turvallisuusyksikön 

oma viestintäkoordinaattori varmistaa 

tiedottamisen, joka on kaiken a ja o.

Turvallisuutta varten VR Groupissa on 

käytössä oma tietojärjestelmä, ja se kos-

kee kaikkia työntekijöitä. Sen kautta tur-

vallisuushavainnot ja poikkeamat tulevat 

aukottomasti tietoon. Järjestelmän kautta 

yhtiö pystyy myös luomaan katseen pe-

ruutuspeiliin ja ennakoimaan toimenpi-

teitä. Joronen pitää erittäin tärkeänä, että 

into ei lopu missään vaiheessa.

− Tiedon elinkaarta pitää hallita sen 

kaikissa vaiheissa: suunnittelu, toimenpi-

teet, palaute, seuranta, korjaus. Näin koko 

prosessi toimii.

TAVOITTEELLISTA TOIMINTAA
Joronen vastaa tietoturvan koordinoin-

nista, kehittämisestä ja yleisestä toteutta-

misesta. Työ on käytännössä ohjeistusta, 

valmennusta ja osaamisen varmistamista 

sekä it-järjestelmien auditoimista ja ris-

kien arviointia.

− Riskejä kartoitetaan, tunnistetaan, 

analysoidaan ja pienennetään. Maailma 

muuttuu koko ajan ja kyydissä on pysyt-

tävä.

Vuonna 2012 laadittu VR Groupin tie-

toturvapolitiikka linjaa tietoturvan pää-

määrät ja tavoitteet. Tietoturvallisuus on 

osa toiminnan laatua ja sen tavoitteena 

on, että tietoturvajärjestelyt ovat hyvää 

kansainvälistä tasoa ja täyttävät alalle 

luodut standardit.

Viitekehyksenä toimii ISO 27000 -stan-

dardiperhe, joka määrittelee tietoturvan 

hallintaa ja järjestelmiä.

− Kunnianhimoinen tavoite on, että 

haemme tuohon liittyvää sertifikaattia, 

kun sen aika on.

Tavoite tarkoittaa sitä, että kaikki toi-

minta tähtää jo nyt standardin velvoittei-

den täyttämiseen. Siten, että asiakkaat 

sekä kumppanit kokevat VR:n toimin-

Tietoturvapäällikkö Olli Joronen on  
VR Groupin muun henkilökunnan ohella 
paljon vartijana. Tietoturvallisuus on 
konsernin kulmakiviä.

22



nan vastuullisena, oli kyse sitten isosta 

yritysasiakkaasta tai yksittäisestä Veturi-

kanta-asiakkaasta.

MITKÄ VARMUUSKOPIOT?
Tietoturvan toteuttaminen on jatkuva 

prosessi, joka edellyttää hallinnollisia, 

fyysisiä ja teknisiä ratkaisuja, kunnossa 

olevia olosuhteita sekä ohjeita ja viestin-

tää. Viimeksi mainitun kehittämisessä 

ei ole ideoita säästelty, vaan jalkauttami-

sessa on käytetty herätteleviä metodeja.

Yksi tärkeä ja sangen toimiva konsti on 

joka viikko intraan ilmestyvä tietoisku. 

Ethän hölötä, Tekniikka ei pelasta törp-

pöä ja Mitkä varmuuskopiot ovat esi-

merkkejä värikkäistä viesteistä.

− Teemme paljon ajasta ja paikasta 

riippumatonta työtä, jossa asiakkaat, 

kumppanit ja kilpailijat ovat usein läsnä. 

Pitää miettiä, mitä puhelimeen sa-

nomme ja missä puhumme.

Kuukausittain ilmestyvä henkilöstö-

lehti ja erityiset tietoturvaklinikat ovat 

muita ymmärtämisen lisäämiseen vai-

kuttavia kanavia. Joronen sanoo henki-

löstön ottaneen viestit positiivisesti vas-

taan.

− Ne on koettu tarpeelliseksi, sillä ne 

koskettavat jokaista meistä. Viestit ovat 

herättäneet avointa keskustelua.

VIHREÄ MENESTYSTEKIJÄ
VR käyttää tietojen tuhoamiseen En-

core-tietoturvapalvelua, jonka Paperin-

keräys Oy toteuttaa valtakunnallisesti 

tytäryhtiöidensä tuella. Kaikki VR:n toi-

mipisteet kattaneen kartoituksen avulla 

keräysastioiden sijoittelu ja tyhjennys toi-

mii optimaalisesti.

Vuoden 2012 alusta alkaen VR Grou-

pissa on kaikki valkoinen paperi mennyt 

tuhottavaksi ja se päätyy edelleen peh-

mopaperin raaka-aineeksi. Vain lehdet, 

mainokset ja muut julkaisut pistetään 

keräyspaperin joukkoon. Käytäntö sel-

keyttää menettelyä ja yksinkertaistaa ja-

ottelua.

− Jokainen keräysastia sisältää rfid-

tunnisteen, jonka avulla voimme seurata 

reaaliaikaisesti tuhoamista ja saamme 

kattavan raportin.

Jorosen mielestä yksi valtakunnalli-

nen toimija ja yksi raportointijärjestelmä 

on heille etu. Sama pätee työasemiin, joi-

den palveluntuottaja hoitaa tietojen hävit-

tämisen luottamuksellisesti.

Turvallisuus on VR Groupille ehdoton 

menestystekijä. Samoin vihreät arvot, 

jotka toteutuvat mainiosti myös tietotur-

van osalta.

− On hienoa, että meillä on yhteistyö-

kumppani, joka huolehtii tietojen hävi-

tyksestä ympäristöä ajatellen.

Tietoturvan 
toteuttaminen on jatkuva 
prosessi, joka edellyttää 
hallinnollisia, fyysisiä 
ja teknisiä ratkaisuja, 
kunnossa olevia 
olosuhteita sekä 
ohjeita ja viestintää.
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Stoppi 
kaatopaikkajätteelle!

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVAT SUSANNA KEKKONEN

Ruokakesko ja K-ruokakaupat kehittävät materiaalien käytön tehokkuutta, 

kierrätystä ja hyötykäyttöä. Vuoden 2020 loppuun mennessä liiketoiminta  

ei tuota laisinkaan kaatopaikkajätettä.

V 
astuullinen toiminta on K-ryh-

mälle strateginen valinta ja yh-

teiskuntavastuun kantaminen 

yksi Keskon arvoista.

Ruokakeskon ympäristöpäällikön 

Timo Jäsken mukaan K-ryhmä haluaa 

olla ympäristö- ja yhteiskuntavastuu- 

asioissa edelläkävijä.

− Vastuullisuus on ajankohtainen aihe 

ruokakaupalle ja tärkeä asia myös asiak-

kaillemme. Asiakkaita kiinnostavat ym-

päristöasioiden lisäksi yhä enemmän 

ruoan aitous, paikalliset tuotteet, tuottei-

den alkuperä sekä muut tuotteisiin liitty-

vät vastuullisuuskysymykset.

Kesko laati ensimmäisen ympäristö-

ohjelmansa vuonna 1990. Tärkeänä pon-

timena oli juuri kuluttajien lisääntynyt 

ympäristötietoisuus. Alettiin puhua la-

jittelusta ja kierrätyksestä vaihtoehtona 

sille, että tavaraa ja materiaaleja ohja-

taan kaatopaikoille.

− Meillä tehtiin 1990-luvulla paljon 

käytännön tekoja ympäristön hyväksi, 

Jäske kertoo.

Vuonna 1993 K-ryhmä pilotoi ensim-

mäisenä kaupparyhmänä Suomessa aal-

topahvin keräämistä Ruokakeskon Poh-

jois-Suomen toimipisteissä. Paperinke-

räys Oy oli hankkeessa yhteistyökump-

panina. Jakeluautot toivat paluukyydissä 

aaltopahvia Ruokakeskon terminaaliin, 

josta materiaali ohjattiin kierrätykseen.

− Tulokset olivat niin hyviä, että pää-

timme saman tien laajentaa keräyksen 

valtakunnalliseksi. Nyt aaltopahvia ke-

rätään Ruokakeskon paluulogistiikassa 

noin 4 000 tonnia vuodessa.

LAJITTELU HELPOKSI
K-ryhmä toimi pioneerina myös kulutta-

japakkausjätteille tarkoitettujen ekopis-

teiden rakentajana. 

Ensimmäinen ekopiste ilmestyi Rova-

niemen K-citymarketin pihaan vuonna 

1994. Nyt K-ruokakauppojen pihoilla on 

noin 230 ekopistettä, joihin kuluttajat 

voivat kaupassa käydessään toimittaa ko-

titalouksissa lajiteltuja kuitu-, lasi- ja me-

tallipakkauksia sekä paperia.

Uusi jätelaki siirtää pakkausjätteet ja 

niiden keräysverkoston järjestämisen 

valmistajien ja maahantuojien vastuulle. 

Nyt vastuu kuluttajien pakkausjätteistä 

on kunnilla. 

− Yhteistyö tuottajien ja Paperinke- 

räyksen kanssa tiivistyy pakkausasetuk-

sen vaatimusten myötä. Automatkojen 

tarve vähenee ja kierrätettävät materiaa-

lit ohjautuvat oikeisiin käsittelyihin, kun 

Ruokakesko
• K-ruokakauppoja 937

• Henkilökunta keskimäärin 2 794

• Liikevaihto 4 311 milj. euroa

• Markkinaosuus Suomessa 34,7 % 

•  Ruokakesko avasi 
ensimmäisen K-ruokaketjun 
päivittäistavarakaupan 2012 
Pietariin.

•  Kesko raportoi yhteiskunta-
vastuutyöstään Global Reporting 
Initiativen (GRI:n) ja AA1000-
periaatteiden mukaisesti.
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Ruokakeskon ympäristöpäällikkö Timo 
Jäskelle sekä kaikille K-ryhmäläisille 
on luontevaa sujauttaa kierrätettävät 
materiaalit oikeaan paikkaan.
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asiakas voi kierrättää kuluttajapakkauk-

set kaupan ekopisteessä, Jäske toteaa.

JUOMAPAKKAUKSET KIERTOON 
Ruokakesko on Suomen palautuspak-

kaus Palpan yhtenä omistajana ollut ak-

tiivisesti rakentamassa ja kehittämässä 

pantillisten juomapakkausten kierrätys-

järjestelmiä. Paperinkeräys on osallistu-

nut alusta asti juomapakkausten käsit-

telyyn.

Ensimmäinen pantillisten tölkkien 

kierrätysjärjestelmä käynnistyi 1996. 

Nykyisin Palpa kierrättää 1,7 miljardia 

pulloa tai tölkkiä vuodessa. Niistä va-

jaa kolmannes kiertää K-ruokakauppo-

jen kautta.

Ruokakesko ja Paperinkeräys ovat 

kehittäneet pitkäjänteisesti myös pol-

tettavan energiajakeen keräilyä ja käsit-

telyä. Kehitystyö alkoi 1990-luvun puo-

livälissä polttokokeilla. Nyt Ruokakes-

kon ja K-ruokakauppiaiden henkilöstö 

lajittelee rutiininomaisesti likaisen pape-

rin, pahvin ja muovin energiajakeeksi.

MUUTOS ASENTEISIIN
K-ryhmä aikoo lähivuosina tehostaa mer-

kittävästi materiaalien käyttöä pienentä-

mällä ruokahävikkiä ja kaatopaikkajät-

teen määrää. Tavoitteena on, että kaatopai-

koille ei viedä 2020 mennessä jätettä lai-

sinkaan.

− Meillä on jo nyt kauppoja, joissa hyö-

tykäyttöaste on lähes sata. Tähän päästään 

kuitenkin toistaiseksi vain alueellisesti.

Jäsken mukaan Ruokakeskolla ja Pape-

rinkeräyksellä sekä muilla palveluntarjo-

ajilla riittää työsarkaa, kun ne etsivät kei-

noja tavoitteen saavuttamiseksi.

− Materiaalien pitäisi kiertää jatkuvasti. 

On saatava aikaan enemmän hyötyä käyt-

tämällä vähemmän resursseja. Se vaatii 

sekä uusia teknologioita että toimintata-

pojen kehittämistä. Kehitystyön tuloksena 

kauppa säästää kustannuksissa ja paran-

taa kilpailukykyään.

Ruokahävikkiä kauppa pienentää muun 

muassa tilausjärjestelmiä kehittämällä, 

hyvällä omavalvonnalla, pakkauksia ke-

hittämällä ja ruuan lahjoituskäytän-

nöillä. Ruokakesko auttaa myös asiak-

kaita oman ruokahävikin pienentämi-

sessä esimerkiksi sähköisten Pirkka-pal-

velujen avulla.

Jäske peräänkuuluttaa asenteiden 

muutosta.

− Oikeastaan pitäisi lakata puhumasta 

jätteestä. Se on raaka-ainetta, joka on 

joutunut väärään paikkaan eli kaatopai-

kalle. Kierrättämällä materiaaleja uudel-

leen raaka-aineeksi säästetään luontoa ja 

raaka-ainevarantoja. Samalla vähenne-

tään kustannuksia.

Jäsken mukaan kierrätys- ja jäte-

alan yrityksillä on mahdollisuus toimia 

suunnannäyttäjinä siinä, miten niukke-

nevat luonnonvarat saadaan hyötykäyt-

töön ja kiertämään.

− Ympäristön ongelmiin on pakko 

reagoida, jotta elinkeinollamme olisi 

jatkossakin tulevaisuutta. Maailma 

käyttää joka vuosi luonnonvarojaan 

yli varantojen. Jos kulutus kasvaa tätä 

vauhtia, se näkyy paitsi ympäristön ti-

lan huonontumisena myös raaka-ainei-

den vähenemisenä. Tämä puolestaan 

nostaa raaka-aineiden ja lopulta tuot-

teidenkin hintoja.

K-ryhmä aikoo 
lähivuosina tehostaa 
merkittävästi 
materiaalien käyttöä. 
Tavoitteena on, että 
kaatopaikoille ei viedä 
2020 mennessä 
jätettä laisinkaan.
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S
illoinen käyttöinsinööri Petri Ruusu oli 1980-lu-

vun loppuvuosina uuden tilanteen edessä. Kai-

polan tehtaalla työuraansa aloitellut nuori mies 

pääsi mukaan keräyspaperin pyörteisiin, siitä 

kun suunniteltiin uutta raaka-ainetta paperin valmis-

tukseen.

− Perinteiset paperintekijät epäilivät silloin, saako 

kierrätyspaperista muka tehtyä laadukasta paperia. Nyt 

voin pitkällä kokemuksella sanoa, että kyllä saa.

Uusi raaka-aine oli suurennuslasin alla ja keräyspa-

perin laatu olikin alkuun tapetilla. Prosessi kehittyi, ja 

kun paperi oli puhdasta, eikä sisältänyt ruskeaa pahvia 

tai muita vieraita aineita, ei ongelmia tullut. Ruusu näki 

läheltä, kuinka keräyspaperin laatu kehittyi vauhdilla.

− Keräyksestä tuli nopeasti ammattimaisempaa. Pa-

perinkeräys Oy:llä oli tässä työssä merkittävä rooli.

Tärkeä muutos kokonaisuuden kannalta oli siirtymi-

nen irtopaperin käyttöön paalatun paperin sijasta.

VALISTUSTA POSTILUUKULLA
Kun Kaipolan kotikeräyspaperia hyödyntävä tuotanto 

käynnistyi joulukuussa 1989, siirryttiin keräysmäärissä 

aivan uudelle tasolle. Ruusu muistelee, kuinka ihmi-

siä opastettiin keräyspaperin keräämisessä. Yksi käypä 

ohje oli postilaatikkosääntö.

− Se paperi, mikä tuli postiluukun kautta, kelpasi ke-

räykseen.

Mainontaa, tai pikemminkin valistusta, oli myös tele-

visiossa ja radiossa. Keräyspisteisiin ilmestyi erivärisiä 

laatikoita – vihreä oli se, josta paperi jatkoi matkaansa 

Kaipolaan. Vihreitä laatikoita olikin ennen liki joka ta-

lon nurkalla, mikä edesauttoi keräysasteen nousussa.

Nykyisin Kaipolan tehtaalla kuidun alueen tuotanto-

päällikkönä toimiva Ruusu oli useita kertoja laajenta-

massa tehtaan siistaamoa, jossa keräyspaperista valmis-

tetaan uuden paperin raaka-ainetta. Hän näki reilun 

kymmenen vuoden aikana huiman kehityksen.

− Keräyspaperin hyödyntäminen on mennyt valta-

vasti eteenpäin. Samoin on tehnyt Paperinkeräys toi-

minnoissaan.

SUOMEN SUURIN KÄYTTÄJÄ
UPM:n Jokilaakson tehtaiden nykyinen tehtaanjohtaja 

Caius Murtola tietää keräyspaperin merkityksen.

− Keräyspaperi on hyvä ympäristöystävällinen raaka-

aine, joka säästää puuta. Tämä on meille tärkeää.

Murtola sanoo, että yli 20 vuotta sitten tehty päätös 

oli rohkea, järkevä ja oikeaan osunut. Kaipolan tehdas 

käyttää valtaosan Suomen kotitalouksista kerättävästä 

paperista ja valmistaa siitä sanomalehti- ja luettelopa-

peria. Tehdas voisi itse asiassa käyttää koko maan  

volyymin.

Painamiseen keräyspaperi on tuonut positiivisia  

sävyjä.

− Painovärin kulutus on pienempi, kun paperissa on 

keräyspaperimassaa mukana.

MÄÄRÄT PIENENEMÄSSÄ
Kaipola käyttää keräyspaperia tasaiseen tahtiin. Kau-

sivaihtelut raaka-aineen saannissa hoidetaan väliva-

rastoinnin avulla – kun esimerkiksi kesällä tavaraa tu-

lee vähemmän. Enemmän pohdintaa aiheuttaa tulevai-

suus.

− Keräyspaperia tulee Suomesta vähemmän kuin en-

nen ja määrä pienenee edelleen. Mietimme, miten vaje 

voidaan hoitaa.

Murtolan mukaan keräyspaperi on tärkeä kilpailu-

etu, mikäli kustannustaso saadaan pidettyä alhaisem-

pana kuin tuorekuidusta tehdyllä massalla. Keräyspa-

peria voidaan tuoda ulkomailta, ei kuitenkaan hinnalla 

millä hyvänsä. Logistiikkakustannukset lopulta sanele-

vat, miten kaukaa hyvää raaka-ainetta voi tuoda. Katse 

kääntyy Suomen lähinaapureihin, mistä pientä tuontia 

on jo viritelty.

Kaipola 
keräyspaperin 
keskipisteessä

Vuonna 1989 Kaipolassa syntyi aikansa menestystarina, kun 

paperinvalmistuksessa ryhdyttiin hyödyntämään keräyspaperia.

TEKSTI VESA VAINIO
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Kurosen Risto on jo 
vaihtanut paalamisen  
pirtin lämmittämiseen.
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PITKÄ TIE

Risto viihtyi 40 vuotta
TEKSTI PIRJO SILVERI KUVA LAURA VESA

K
evät 1973. Risto Kuronen 

aloittaa paalaajana Paperin-

keräys Oy:ssä Tampereella. 

Nuorukaisen hiukset ulottu-

vat muodinmukaisesti olkapäille. Työ-

toveri seuraa tovin tulokasta ja tokai-

see kahvitunnilla talon naisille: ”Tuo 

kaveri ei sitten kauan täällä viihdy.”

Toukokuu 2013. Kurosella täyttyy 

40 vuotta Paperinkeräyksessä. Yhtä 

pitkään olleita on vain kourallinen, 

joukossa myös se 70-luvun pitkätukan 

viihtymistä epäillyt, nyt jo edesmen-

nyt mies.

Syksy 2013. Kuronen, 62, siirtyy 

eläkkeelle. Hyvillä mielin ja helpottu-

neena, kun päivittäinen työmatka- 

autoilu, 46 kilometriä siivu, jää taakse.

– Ensi talvena saan lämmittää pirttiä, 

katsella ikkunasta ulos ja tuumia, että 

onpas kova pakkanen, hän myhäilee.

Kotosalla Hämeenkyrössä on kun-

nossa pidettäviä tiloja sen verran, että 

aika tuskin käy pitkäksi. Välillä voi 

käydä metsätöissä ja tehdä polttopuita. 

Vaikka Kuronen vaihtoi mieluusti va-

paalle, kyllä hän silti Paperinkeräyksen 

leivissä viihtyi. – Ei työpaikka hullumpi 

ollut, meillä oli mukava porukkahenki. 

Turhaa olisi ollut muualle vaihtaa.

Alkuaikoina 70-luvulla arki oli pel-

kästään paperin paalausta.

– Muistan kuinka yläkerran naiset 

työskentelivät hihnalla. Joukossa ei 

saanut olla yhtään roskia, kun mate-

riaalista tehtiin paperia. Työ oli tark-

kaa.

– Ennen käsiteltiin vain yhtä sorttia. 

Hommia tuli lisää, kun ruvettiin otta-

maan vastaan esimerkiksi alumiini-

tölkkejä ja kierrätysmuovipulloja. Mo-

nenlaista tavaraa tuli suuria määriä 

sisään ja käsittelyyn. Tietyllä lailla oli 

yksinkertaisempaa silloin kun oli vain 

paperia. Toisaalta isot koneet hoitavat 

nykyään monia asioita, sillä lailla te-

keminen on krouvimpaa ja konevoi-

man ansiosta helpompaa, hän vertaa.

Sopivasti haasteita
TEKSTI SOILA ERÄNIEMI KUVA KIRSI TUURA

K
eräyspaperi-tiimin logistiik-

kasuunnittelija Tarja Laitinen 

on työskennellyt Paperinke-

räys Oy:ssä kunnioitettavat 43 

vuotta. Hän tuli taloon vuoden 1970 mar-

raskuussa hankintaosaston osastosih-

teeriksi.

Työnkuvan keskiössä on koko Laitisen 

uran ajan ollut paperikuitujen myynti ja 

hankinta, vain tehtävänkuvat ovat hie-

man vaihtuneet. Hän toimi muun mu-

assa 15 vuotta yrityksen logistiikkapääl-

likkönä.

Laitinen kiittelee, että työ on tarjonnut 

aina sopivassa määrin haasteita ja nii-

den selvittäminen on tuonut suurta tyy-

dytystä. Työssä viihtymisen kannalta 

ratkaisevaa on ollut, että kokonaisuus 

on tuntunut juuri oikealta: mielekäs ja 

haasteellinen työ sekä hyvät työkaverit ja 

-ympäristö.

Yksi isoista haasteista on koskenut ke-

räyspaperin hankinnan ja myynnin ta-

sapainottamista. Suurimman osan ajasta 

ne eivät ole olleet balanssissa – joko pa-

peria on liikaa tai liian vähän. Laitisen 

mieleen on jäänyt erityisesti vuoden 

2005 metsäteollisuuden työsulku, jolloin 

paperikoneet olivat suljettuina likimain 

pari kuukautta.

– Tilanne oli hyvin vaikea. Parhaim-

millaan meillä oli keräyspaperia varas-

tossa yli 100 000 tonnia. Selvisimme 

tilanteesta puhaltamalla yhteen hii-

leen maakunnan kaikkien yksiköiden 

kanssa.

Tarja Laitinen on nähnyt paljon ja muuttunut itsekin moneksi.
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SVENSK RESUMÉ 

D
e Grönas riksdagsledamot 

Osmo Soininvaara hörde för 

första gången begreppet håll-

bar utveckling i slutet av 

1980-talet. Uttrycket blev allmänt känt 

tack vare FN:s världskommission för 

miljö och utveckling. Kommissionen 

leddes av Norges dåvarande statsminis-

ter Gro Harlem Brundtland.

Man uppställde mål för att iaktta hur 

olika beslut verkar på lång sikt. Enligt 

Soininvaara gör man det i praktiken inte 

ännu i dag: konflikten mellan energipo-

litiken som efterföljs och tanken på den 

hållbara utvecklingen är uppenbar.

EN FÖRÄNDRING TILL DET SÄMRE
Angående klimatförhållandena och na-

turtillgångarna uppskattar Soininvaara 

att vi i allt snabbare takt kommer att gå 

mot det sämre. Man kan till exempel inte 

stoppa klimatförändringen med den rå-

dande politiken. De globala koldioxidut-

släppen har enbart ökat.

– Den ekonomiska tillväxten hann  

redan frigöra sig från energi- och 

råvaruförbrukningen. Men under de 

senaste åren har vi, på grund av Asiens 

tillväxt, snarast återvänt till en situation 

där tillväxten sker genom en ökad 

förbrukning av naturresurser.

Under tvåtusentalet har energiför-

brukningen inte vuxit i Europa, Fin-

land utgör undantaget. Soininvaara sä-

ger att de billiga utsläppsrätterna för 

koldioxid återspeglar denna utveckling.

Nordamerikas energi- och resurstä-

rande livsstil kommer inte att förändras 

trots att man med administrativa åtgär-

der nu försöker halvera bilarnas bräns-

leförbrukning. Å andra sidan har an-

vändningen av skifferolja och -gas samt 

oljesand i bränsleproduktionen en stark 

motsatt effekt.

EFFEKTIVARE ÅTERVINNING
Tillgången till jungfruliga råvaror mins-

kar under de kommande åren och de-

ras priser stiger markant. Soininvaara 

framhåller att de stigande råvarupri-

serna kommer att göra återvinningen 

alltmer lönsam.

− Återvinningen borde göras vetti-

gare. Nu sorteras varje avfall i hemmet 

skilt för sig, när det i fråga om logistiken 

skulle vara förnuftigt att endast pap-

per och fuktigt bioavfall skulle sorte-

ras skilt.

Övrigt avfall kunde transporteras till 

återvinningsanläggningen och sedan 

framme maskinellt sorteras i olika frak-

tioner.

– I den moderna behandlingsproces-

sen kan avfallet sorteras i olika fraktio-

ner, som kan återvinnas antingen som 

material eller användas som energi- 

avfall. Den finländska återvinnings-

teknologin har väckt intresse runtom 

i världen. Bristen på resurser och det 

ekonomiska tvånget gör en effektiv åter-

vinning nödvändig även annorstädes än 

i utecklingsländerna.

Långt ifrån en hållbar utveckling
Gränserna för tillväxten närmar sig snabbt. Vi anpassar oss till dem först när vi blir tvungna.

TEXT JUSSI-PEKKA AUKIA BILD LEHTIKUVA
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Ovatko yhteystietosi muuttuneet? 
Päivitä tietosi verkkopalvelussa 
tai poista itsesi postitusrekiste-
ristä. 

Voit myös lähettää sähköpostia 
osoitteella asiakaspalvelu@pape-
rinkerays.fi tai soittaa 09 228 191.

HUOM! Kerro aina muutosilmoi-
tusta tehdessäsi Kierrossa-lehden 
takasivulla oleva oma asiakas-
numerosi 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

Konsernilla 20 omaa  
tuotantoyksikköä ja  
16 tuotantoalihankkijaa  
tai varastoa

Paperinkeräys-konserni tarjoaa 
yrityksille ja yhteisöille kattavat 
ja luotettavat kierrätys- ja 
ympäristönhuoltopalvelut sekä 
tuotteet kaikkialla Suomessa. 
Metsäteollisuuden omistama 
ja vuonna 1943 perustama 
Paperinkeräys Oy huolehtii myös 
keräyspaperin tuottajavastuusta  
koko maassa.

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

20 tuotantoyksikköä  
lännestä itään

tuotantoyksikkö

konttori

Helsinki

Vantaa

Turku

Pori

Vaasa

Seinäjoki

Kokkola

Oulu

Rovaniemi

Kuopio

Kouvola

Jyväskylä

Tampere Mikkeli

Lahti Lappeenranta

Joensuu

Amppari ilahdutti ammoin Paperinkeräyksen 
logossa. Osaatko arvata, milloin hyönteinen 
toi kierrätyksen ilosanomaa?

Muistatko?

VASTAUS: 1989

Pistä
paperi
kiertämään!

JENNI SOININEN on valittu 

henkilöstöpäällikön äitiyslomasijaiseksi 

Ruoholahteen.

PAULA SAVOLAINEN on aloittanut 

logistiikkasuunnittelijana Taivaltiellä.

JUHANI JUVONEN on aloittanut 

valmistavan teollisuuden 

myyntipäällikkönä energiantuottajat-

asiakkuuksissa Tampereen 

tuotantoyksikössä. 

ANNE KÄMÄRÄINEN ja MINNA-
RIIKKA HALOJOKI ovat aloittaneet 

laskutusassistentteina Lahden 

tuotantoyksikössä.

SATU MANNINEN on aloittanut 

logistiikkasuunnittelijana ja MINNA 
NAARAJÄRVI palveluasiaintuntijana 

Tampereen tuotantoyksikön 

kuljetuspalvelukeskuksessa.

Nimityksiä Paperinkeräys Oy:ssä 

TIETOLAARI

Riihimäki

Nurmijärvi
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Palautuvat lehdet Paperinkeräys Oy:öön

Silloinen ympäristöministeri Jan-Erik Enestam toimi hetken aikaa kierrätyksen esikuvana 

vuonna 2005. Tuolloin paperiteollisuudessa oli sekä lakko että työsulku, joten hyvin alkanut 

ja laajaksi suunniteltu kampanja jouduttiin keskeyttämään.


