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käsittelyn ja hävittämisen 
säädökset tiukentuvat.”

3

8

1 17  /

- Kyösti Pöyry, Paperinkeräys

4

TIEDOLLA JOHTAMINEN 
”Kerätyn tiedon avulla  
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iedoilla ja taidoilla on ollut aina kriittinen merkitys niin yksi-
tyiselämässä kuin yritystoiminnassakin. Digitalisoituneen tie-
toyhteiskunnan aikana informaatiota on yhteiskunnassamme 
suunnattomasti. Suuri osa tiedosta happanee kuitenkin ajan 
myötä tai ainakin sitä täytyy päivittää. Ja vanhentunut data 

on poistettava kaikista arkistoista, kuten myös puhelimista, skannereista, 
tulostimista ja padeista.

EU-TASOLLAKIN ON NYT HAVAHDUTTU suojaamaan yksilöön kohdistuvan 
tiedon käyttöä ja säilyttämistä. Luottamuksellisen henkilötiedon keräämiseen, 
käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvää säädöstöä kiristetään ja yhtenäistetään.

ME ENCORELAISET olemme käsitelleet luottamuksellista paperi- ja muuta tie-
toturva-aineistoa jo vuosikymmenet. Olemme luoneet Suomen aukottomim-
man tavan käsitellä yritysten luottamukselliset materiaalit aina syntypisteeltä 
lopulliseen tiedon tuhoamiseen ja materiaalien mahdolliseen hyötykäyttöön 
saakka. Talteenotto- ja tuhoamisprosessimme on tarkasti dokumentoitu ja 
selvitettävissä myös jälkikäteen. 

ON OLENNAISTA pitää mielessä, että tietosuoja-asetus vaatii 
henkilötietojen säilyttämisen ja tuhoamisen selvittämistä 
viranomaisen, asiakkaan tai henkilöstön pyynnöstä. Yritys-
ten ja organisaatioiden käytössä – ja mitä erilaisimmissa 
paikoissa – on huomattava määrä asiakkaiden ja yhteis-
työkumppaneiden arkaluontoista tietoa. Salassapitosopi-
mukset kattavat myös näiden asiakirjojen ja tallenteiden 
käsittelyn ja tuhoamisen luotettavasti ja todistetusti. 

ASIANTUNTEVAT JA KOKENEET ENCORELAISET ovat 
sinua varten: he ottavat mielellään vastuulleen 
organisaatiosi tietosuoja-asetuksen alaisen aineis-
ton säädöstenmukaisen tuhoamisen.

Miellyttävää alkusyksyä!

T

SAIRAALALLE SELVÄÄ  
SÄÄSTÖÄ
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja 
Encore Pohjanmaa ovat yhteistyössä 
tehostaneet sairaalan jätehuoltoa. 

Julkaisija: Paperinkeräys Oy, PL 143, Porkkalankatu 20 a A, 00180 Helsinki, 
paperinkerays.fi, encorepalvelut.fi, asiakaspalvelu@paperinkerays.fi
Päätoimittaja: Kyösti Pöyry  
Toimituspäällikkö: Taru Nikulainen, Brunnen Communications
Toimitusneuvosto: Paperinkeräys: Karel Nieminen, Kari Lehtinen,  
Henna Lindberg, Jari Tallbacka, Tatu Savolainen.  
Zeeland Family: Sirpa Alhava, Pia Toivanen. 
Toimitus ja ulkoasu: Zeeland Family Kannen kuva: Mats Sandström
Repro: Aste Helsinki Oy  Paino: Lönnberg Print & Promo   
Painosmäärä: 18 600 kpl  Paperi: G-Print 130 g   
ISSN 1798-1607 (painettu), ISSN 1798-1700 (verkkojulkaisu). 
Osoitteen- ja tilausmuutokset: www.paperinkerays.fi,  
asiakaspalvelu@paperinkerays.fi tai 09 228 191
Kierrossa ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.  
Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2017.  
Aikakauslehtien liiton jäsen. 
Valmistettu paperista, jolle on myönnetty  
EU-ympäristömerkki, rek.nro FI/11/001. 

PÄÄKIRJOITUS

TIETOSUOJA-ASETUS  
KOSKEE TODENNÄKÖISESTI 
MYÖS SINUA 
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KYÖSTI PÖYRY
päätoimittaja, toimitusjohtaja
Paperinkeräys Oy

Pitkäaikainen edeltäjäni, toimitusjohtajamme 
GAIUS GYLLENBÖGEL menehtyi äkilliseen 
sairauskohtaukseen 6.3.2017. Muistamme hänen 
merkittävää työtään yhtiömme kehittämisessä 
1980–90-luvuilla kotimaassa ja kansainvälisessä 
yhteistyössä.
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Q&A

MIHIN TUOTTAJAVASTUUN IDEA PERUSTUU?

Lähtölaukauksen antoi Rooman Klubin 
vuonna 1972 julkaisema Kasvun rajat -raportti, 
joka kiinnitti kansalaisten, päättäjien ja 

ympäristöliikkeiden huomion maailman kantokyvyn 
rajallisuuteen. Samana vuonna perustettiin myös YK:n 
ympäristöohjelma UNEP. Tuottajavastuun taustalla on 
kestävän kehityksen idea, joka on peräisin YK:n ympäristön 
ja kehityksen maailmankomission vuonna 1987 julkaistusta 
raportista Yhteinen tulevaisuutemme. 

Suomessa tuottajavastuun juuret ulottuvat vieläkin 
kauemmas. Lainsäädäntöön se tuli 1990-luvulla, 
mutta esimerkiksi paperin ja metallien kierrätys alkoi jo 
1930-luvulla. Pula-aikana niukat raaka-ainevarat piti saada 
hyötykäyttöön. Samalla opittiin kierrätyksen malli.
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VÄLTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ TULI HYVE

KATSO   
lisää netistä:
paperinkerays.fi/ 
tuottajayhteisoille

Tuottajavastuu viittaa valmistajien ja maahantuojien 
velvollisuuteen huolehtia käytöstä poistettujen 

tuotteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Jututimme 
Paperinkeräyksen toimitusjohtajaa Kyösti Pöyryä 

tuottajavastuun taustoista.

MITEN TUOTTAJAVASTUU ON  

VUOSIEN SAATOSSA KEHITTYNYT?

Ensin fokuksessa oli tuotevastuu, jolla 
pyrittiin taklaamaan tuolloin yleisten 

sähkö- ja muiden vikojen vastuukysymykset. 
Elinkaarivastuusta alettiin puhua 1970-luvulla. 
Kierto suljettiin likaaja vastaa -periaatteella, jota 
laajennettiin ympäristövahingoista tuotteisiin ja 
pakkauksiin. Samalla tuottajavastuuseen kytkettiin 
myös kuluttajat. Ensimmäinen vapaaehtoinen sopimus 
pakkausten kierrättämisestä tehtiin 1980–1990-lukujen 
vaihteessa. Tavoitteena oli vähentää pakkausten 
ympäristövaikutuksia.

MITEN TUOTTAJAVASTUU ON NYT ORGANISOITU?

Jätteet jaotellaan kolmeen kategoriaan. 
Asumisen jätteet kattavat näistä kaksi. 
Sähkö- ja elektroniikkajätettä, autonrenkaita ja 
romuautoja, akkuja ja paristoja sekä papereita 
ja pakkausmateriaaleja koskee tuottajavastuu. 
Tämän ulkopuolelle jäävät biojätteet ja 
tekstiilit, jotka ovat kunnan vastuulla. Kolmas 
kategoria koostuu kaupan ja teollisuuden sekä 
perustuotannon jätteistä, joiden käsittely hoidetaan 
markkinaehtoisesti.

MITÄ TUOTTAJAVASTUULLA  

ON SAATU AIKAAN?

Lähtökohtana Rooman Klubin 
julistuksessa ja UNEPin alkusanoissa 

oli uhkakuva, että maailma hukkuu jätteisiin. Yksin 
Suomessa oli kolmekymmentä vuotta sitten 700–
800 kaatopaikkaa. Nyt kaatopaikkoja on alle sata, 
ja niistäkin suurin osa on tarkoitettu maamassojen 
varastointiin. Tuottajavastuulla on ollut merkittävä 
vaikutus ympäristöön ja päästöihin. Kaatopaikkojen 
metaanipäästöt ovat lähes loppuneet. 

KUKA VASTAA TUOTTAJAVASTUUN KUSTANNUKSISTA?

Aiemmin asumisen jätteet olivat kunnan vastuulla, ja kunta veloitti asukkailta 
jätemaksua. Tuottajavastuun myötä jätehuolto ja kierrätys siirtyi valmistajien ja 
maahantuojien vastuulle. Käytännössä kustannukset siirtyvät tuotteiden hintoihin. 

Esimerkiksi autonrenkaiden hintaan sisältyy muutaman kymmenen euron kierrätysmaksu. 
Kansantalouden kannalta tuottajavastuun toteuttaminen on huomattavasti edullisempaa kuin 

kaatopaikkojen ylläpitäminen. Tuottajavastuu tarjoaa myös ansaintamahdollisuuksia esimerkiksi 
uusien biopohjaisten raaka-aineiden ja energialähteiden kehittäjille. Perimmäinen tähtäin on 
kuitenkin kiertotaloudessa, kestävässä kehityksessä ja tavaroiden kierron ja käytön optimoinnissa 
esimerkiksi jakamistalouden keinoin.
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telä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri löysi 
yhteistyökumppanikseen Encore Poh-
janmaan, kun se kilpailutti vaarallisen ja 
erityisjätteen käsittelyn palveluntuottajan 
vuoden 2017 alussa. Encore Pohjanmaa 

hoitaa myös sairaanhoitopiirin tietoturvamateriaalin 
tuhoamisen.

Yhdessä löydetyt toimintamallit ovat osoittautuneet 
taloudellisiksi ja ympäristöystävällisiksi. Kumppanukset 
ovat ratkaisseet muun muassa sen, miten karsia turhaa pak-
kaamista ja turhaa työtä. Uusien toimintamallien ansiosta 
sairaala on pystynyt tarkentamaan jätteiden lajittelua.

”Virtaviivaistimme jätteenkäsittelyä, ja täsmensimme 
luokittelua ja pakkausohjetta. Tämän ansiosta onnis-
tuimme vähentämään moninkertaista pakkaamista turval-
lisuutta vaarantamatta. Uusi toimintamalli toi edelliseen 
verrattuna merkittäviä kustannussäästöjä”, Encore Pohjan-
maan asiakaspäällikkö Jussi Niskala sanoo.

PALVELU RÄÄTÄLÖIDÄÄN

Encore Pohjanmaa räätälöi palvelun asiakkaan käyttöön. 
Monet sairaalan työntekijöiden arjessa havaitsemat paran-
nusehdotukset on toteutettu.  

”Meillä oli valmiiksi kokemusta vaarallisten jättei-
den jätehuollosta. Sairaala on meille tärkeä kumppani. 
Toimimme osana asiakkaan sisäistä logistiikkaa, emme vain 
nouda jäteastioita lastauslaiturilta”, Niskala toteaa.

Niskalalla on ympäristöinsinöörin tutkintonsa lisäksi 
turvallisuusneuvonantajan koulutus.

”Tietoturvapuolella ja vaarallisten jätteiden kanssa 
noudatetaan tarkkaa protokollaa. Jätettä ei saa kuljettaa 
muuten kuin kullekin jätejakeelle UN-tyyppihyväksytyssä, 
jätejaetiedolla merkityssä ja lukollisessa astiassa.”

E

SAIRAALALLE 
SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Encore 
Pohjanmaa ovat yhteistyössä tehostaneet sairaalan 
jätehuoltoa. Sairaalan henkilökunta on innostunut 
muutoksesta, joka edistää lajittelua ja kierrätystä.

teksti OUTI RANTALA  kuvat PILVI SORMUNEN

KUIN PIENI KAUPUNKI

Niskala vertaa sairaalaa pieneen kaupunkiin, josta löytyvät 
kaikki mahdolliset jätejakeet. Tavallisen yhdyskuntajätteen, 
elektroniikan, pahvin ja muovin lisäksi syntyy vuosittain 
kymmeniä tuhansia kiloja vaikeammin hävitettävää vaaral-
lista ja terveydenhuollon erityisjätettä.

”Jätelain mukaan tärkeintä on jätteen synnyn ehkäisy, 
seuraavana jätteen erilaiset kierrättämis- ja hyödyntä-
mismahdollisuudet ja viimeisenä jätteen loppusijoitus. 
Sairaanhoitopiirin jätettä ei loppusijoiteta.”

Erityisjätettä ovat sairaalassa esimerkiksi kudosjäte, 
biologinen ja eettinen jäte sekä verinäytteet. Erityisjät-
teeksi luokitellaan myös särmäisjäte eli pistävät ja viiltävät 
jätteet. Vaarallista jätettä ovat muun muassa myrkylliset 
ja syttyvät nesteet sekä lääkejäte. Encore Pohjanmaalla on 
valmius myös tartuntavaarallisen jätteen, kuten ebola- tai 
tuberkuloosijätteen käsittelyyn 
sekä dekontaminaatiohuoneen 
säiliöntyhjäykseen esimerkiksi 
kemikaalionnettomuustilan-
teissa.

TEHOKKUUS NÄKYY JO

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä 
syntyy erityisjätettä noin 50 000 kiloa 
vuodessa ja vaarallista jätettä noin 
30 000 kiloa vuodessa. Tietoturvapape-
ria syntyy vuodessa yli 30 000 kiloa ja 
muita tuhottavia materiaaleja muuta-
mia tuhansia kiloja.

Seinäjoen keskussairaalan ympä-
ristötyöryhmän puheenjohtajan, 
toimistoinsinööri Kirsti Saarremaan 
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>>>

Ylimääräisiä 
kerta käyttö-
pakkauksia  
on nyt noin  

50 prosenttia  
vähemmän.”

KIRSTI SAARREMAA 
Ympäristötyöryhmän puheenjohtaja, 

toimistoinsinööri  
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri



Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin 

jätehuollon uudistus 
sujui hyvässä 

yhteistyössä, kertovat 
Encore Pohjanmaan 

Jussi Niskala sekä 
Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin 

Kirsti Saarremaa ja 
Juha Mäntymaa.
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mukaan kertakäyttöisten jäteastioiden määrä 
on vähentynyt puoleen entisestä ja erityisjät-
teen määrä noin 20–30 prosenttia.

”Ylimääräisiä kertakäyttöpakkauksia on 
nyt noin 50 prosenttia vähemmän kuin aikai-
semmin”, hän laskee.

Saarremaa on aiemmin työskennellyt leik-
kaussalisairaanhoitajana ja osastonhoitajana. 
Hän on suorittanut teknisen alan tutkinnon 
työn ohessa. Insinööriopinnot ovat loppusuo-
ralla.

”Työssäni on hyötyä hoitoalan käytännön 
tuntemuksesta. Olen työskennellyt tilanhal-
linnan suunnittelukoordinaattorina vuodesta 
2010. Tämän vuoden alusta vastuulleni tuli 
sairaalan rakennushankkeiden suunnittelun 
ohjaus”, Saarremaa sanoo.

Hän ja logistiikka-asiantuntija Juha 
Mäntymaa vastaavat sairaalan jätehuollon 
organisoimisesta. Sairaalan logistiikkatyön-
tekijät noutavat vaarallisen ja erityisjätteen 
kerran viikossa. Työntekijät kuljettavat astiat 
ongelmajätehuoneisiin.

”Poltettava jäte haetaan osastoilta päivit-
täin, vaarallinen ja särmäisjäte tarvittaessa. 
Käytettävissä on kuusi vetotrukkia astioiden 
kuljetukseen”, Mäntymaa kertoo.

TOIMINTAMALLIT JÄTELAJEITTAIN

Encore Pohjanmaan yhteistyökumppanilla 
Kierto Ympäristöpalveluilla on vankka asian-
tuntemus vaarallisen ja erityisjätteen kuljetuk-
sesta. Dokumentointi on tärkeää niin pakkaa-
misessa kuin kuljetuksessa. Encore Pohjanmaa 
ja sairaanhoitopiiri ovat dokumentoineet 
toimintamallin ja ohjeistuksen tarkasti.

Syttyville ja myrkyllisille nesteille on sairaa-
lassa erillinen tila, josta kuljettaja hakee säiliöt. 
Patologian osasto ohjaa nestemäiset jätteensä 
putkia pitkin suoraan säiliöihin.

”Systeemiin kuuluu, että kuljettaja hakee 
patologian osastolta avaimen, jolloin osasto 
tietää säiliöiden hakuajankohdan. Kuljettaja 
sulkee venttiilit, eikä putkistoon kukaan tuol-
loin kaada nestejätettä”, Niskala kuvailee.

Kuljettaja siirtää säiliöt kappaletavara-
autoon valuma-altaiden päällä, joiden alla on 
pyörät. Kierto Ympäristöpalvelut noutaa nämä 
jätteet joka toinen viikko.

Sairaala-apteekki lajittelee omassa jäte-
huoneessaan apteekkijätteen nestemäisiin ja 
kiinteisiin lääkejätteisiin. Solunsalpaajille ja 
jodipitoiselle lääkejätteelle on omat tynnyrinsä. 
Lääkejäte päätyy vaarallisen jätteen käsittelylai-
tokselle Riihimäelle.

KIRSTI SAARREMAA 
Ympäristötyöryhmän puheenjohtaja, toimistoinsinööri  

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaalan 
jätehuoltouudistus on 
ollut Jussi Niskalalle 
innostava tehtävä.

Nestemäiset jätteet 
turvallisesti omissa 
astioissaan.
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Jäteohjeessa kuvailemme 
jätejakeen, ja miten se pakataan 
ja merkitään. Senkin kerromme, 

mihin kyseinen jäte päätyy.”

ASIANTUNTIJANA 
ASIAKKAAN PROSESSEISSA

Paperinkeräyksen ja Lakeuden Etapin 
syksyllä 2016 yhteisesti perustama 
Encore Pohjanmaa on erikoistunut 
erilaisiin jätehuollon asiantuntijatehtä-
viin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
tietosuojamateriaalin hävittäminen siirtyi 
Encore Pohjanmaalle 1. syyskuuta 2016. 
Vuodenvaihteesta 2017 yritys on hoita-
nut myös sairaanhoitopiirin vaarallisen ja 
erityisjätteen käsittelyn.

”Asiakas saa meiltä käyttöönsä ympäris-
töpalvelujen ja kiertotalouden verkos-
tomme”, Encore Pohjanmaan toimitus-
johtaja Jarkko Moinio tiivistää.

Puoli vuotta toiminut yritys on hyvässä 
kasvussa. ”Ala kehittyy koko ajan ja niin 
yritykset kuin julkinen sektori haluavat 
olla tarkkoja jätteiden lajittelussa.”

Moinion mukaan yritys seuraa muutok-
sia yhteiskunnassa ja lainsäädännössä, 
ja reagoi nopeasti muuttuviin määrä-
yksiin. Encore Pohjanmaa on moderni 
jätehuoltoyhtiö, joka on osa asiakkaan 
logistiikkaa.

Encore Pohjanmaa tekee yhteistyötä 
Etelä-Pohjanmaan, Vaasan ja Keski-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa 
muun muassa toimimalla asiantuntijan 
roolissa asiakkaidensa ympäristötyö-
ryhmissä. 

”Esimerkiksi vuoden 2018 aikana 
voimaan tuleva tietosuoja-asetus 
edellyttää entistä tarkempaa henkilö-
tietoja sisältävän materiaalin käsittelyä 
ja hävittämistä. Tässä olemme oikea 
asiantuntijakumppani niin yrityksille kuin 
julkisen sektorin yksiköille.”



Hoitohenkilökunta pakkaa särmäisjätteen osastoilla erityisjäteasti-
oihin, jotka sairaalan logistiikkatyöntekijät vievät kuljetuskeskuksen 
jätehuoneeseen. Kierto Ympäristöpalvelut toimittaa särmäisjätteen 
luvanmukaiseen käsittelylaitokseen poltettavaksi eli energiahyötykäyt-
töön.

TIETOSUOJA KOROSTUU

Potilaan tietosuoja on keskeinen asia niin sairaalan perustoiminnoissa 
kuin jätehuollossakin. Sairaalan tiloissa työskentelevien on oltava 
tarkkana henkilötietoja sisältävien asiakirjojen ja muun materiaalin 
kanssa.

”Merkitseminen on erittäin olennaista. Koska kuljetusketju on 
pitkä, joka vaiheessa täytyy varmistaa, että tietosuojamateriaali tai 
vaarallinen ja erityisjäte kuljetetaan oikeaan paikkaan hävitettäväksi”, 
Niskala muistuttaa.

Kaikki sairaalassa syntyvä tietoturvajäte ei ole paperijätettä. Potilas-
asiakirjojen lisäksi esimerkiksi kipsimuotit 
tai viljelymaljat sisältävät henkilötietoja.

Encore Pohjanmaan tarjoamat ratkaisut 
selkeyttävät monella tavalla jätteenkäsit-
telyä sairaalassa. Tämä näkyy esimerkiksi 
Seinäjoen keskussairaalan mikrobiologian 
osastolla. Henkilökunta kerää käytetyt 
potilaskohtaiset viljelymaljat punaisiin 240 
litran lukittaviin säiliöihin. Punaisiin siksi, 
että ne erottuvat muusta tietoturvamateriaa-
lista, jota muualla sairaalassa syntyy.  

AUKOTON JÄRJESTELMÄ

Niskala korostaa, että sairaalan uusi 
jätehuoltojärjestelmä on aukoton. Ammat-
titaitoiset kuljettajat varmistavat, että jäte 
menee sinne, minne se kuuluukin.

”Auto ei ota kuljetukseen jätettä, jota ei ole asianmukaisesti 
merkitty ja pakattu”, Niskala huomauttaa.

Lukolliset astiat avataan vasta jätteen loppukäsittelypaikassa. 
Encore Pohjanmaa raportoi sairaalalle jokaisen kuljetetun jäteas-
tian ja antaa tuhoamistodistuksen sairaalalle.

”Raportissa kerrotaan materiaalin tuhoaminen kellonajan 
tarkkuudella ja astiakohtaisesti”, Niskala vakuuttaa.

Vaarallinen jäte käsitellään tai poltetaan ympäristöluvan 
mukaisissa käsittelylaitoksissa. Kaikki jätevoimalat eivät voi polt-
taa vaaralliseksi luokiteltua jätettä.

Kotitalouksien lämmitys ja sähkö tulee osin tietosuojan 
piiriin kuuluvasta muovijätteestä. Sairaalan cd- ja dvd-levyt 
sekä röntgenkalvot menevät energiahyötykäyttöön. Paperinen 
tietoturvamateriaali menee kiertoon sataprosenttisesti. Vanhat 
potilasasiakirjat saavat uuden elämän sanomalehti- ja käsipape-
rina, kun jakeita vastaanottava Paperinkeräyksen Encore-yksikkö 

Vaasassa silppuaa uusiokäyttöä odotta-
vat asiakirjat pehmopaperiteollisuuden 
raaka-aineeksi.

KANNUSTAA KIERRÄTTÄMÄÄN

”Sairaalan henkilökunta pitää uutta 
järjestelmää mielekkäänä, kun työ on 
tarkoituksenmukaista ja palvelee myös 
ympäristöä. Väki on ottanut muutok-
set hyvin vastaan”, Saarremaa kehuu.

Sairaalan johto kuuntelee käyttäjiä 
ja hakee yhdessä toimintaa tukevia 
tapoja kerätä jätettä. Jäteohjetta päi-
vitetään tarpeen mukaan. Saarremaa 
tietää, että sairaalan uusittu jäteohje on 
kannustanut ihmisiä lajittelemaan ja 
kierrättämään myös kotitalousjätteet. 

Suojatut  
astiat takaavat 
turvallisuuden. 

Sairaalajäte 
kulkee ketterästi 
vetotrukeilla.

Selkeästi merkityt 
jäteastiat kannus-
tavat tarkkaan 
lajitteluun.
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Onnistuimme 
vähentämään 

moninkertaista 
pakkaamista 

turvallisuutta 
vaarantamatta.”

JUSSI NISKALA 
asiakaspäällikkö 

Encore Pohjanmaa



ENCORE TIETOTURVAPALVELU TUHOAA LUOTTAMUK-
SELLISET MATERIAALIT VARMASTI JA LUOTETTAVASTI
RFID-järjestelmä dokumentoi koko prosessin aukottomasti.

LAJITTELU
Encore Tietoturvapalvelu toimittaa yrityksesi tiloihin 
lukittavan ja RFID-tunnisteella varustetun turvasäiliön, 
jonka metallisesta syöttöaukosta luottamukselliset ja 
hävitettävät materiaalit tiputetaan.

NOUTO
Käsipäätteellä luettava RFID-tunniste 
kertoo täsmällisesti, milloin säiliö on 
noudettu ja saapunut tuhoukseen. Palvelu 
on mahdollisimman läpinäkyvää. 

TURVAKULJETUS
Encore Tietoturvapalvelu kuljettaa 
materiaalin umpikorillisella autolla 
tuhoamisyksikköön.

TUHOUS
Materiaalit tuhotaan murskaamalla ja syntynyt 

murske hyödynnetään asianmukaisesti 
uusioraaka-aineena tai energialähteenä. Encore 

Tietoturvapalvelu noudattaa toiminnassaan 
ympäristölainsäädäntöä ja huomioi materiaalien 

tuhouksessa etusijajärjestyksen.

Palveluprosessi on aukoton ja läpinäkyvä. 
Se dokumentoidaan tarkasti RFID- 
tiedonkeruujärjestelmämme avulla.
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SYNERGIA

SEURANTA 

RAPORTOINTI

ASIAKASNETTI

YHTEYSHENKILÖ

Jokaisella suurasiakkaalla 
on tukenaan oma nimetty 
yhteyshenkilömme.

Voit liittää Encore 
Tietoturvapalveluun 
Encore Jätehuolto-
palvelun ja Encore 
Kuormalavapalve-
lun. Näin voit hoitaa 
keskitetysti kaikki 
kierrätystarpeesi.

Sähköisessä 
asiointipalvelus-
samme näet omat 
raporttisi ja laskusi ja 
teet tilauksia sekä 
päivityksiä palveluusi. 
Käytössäsi on myös 
puhelinpalvelu.

Encore Tietoturvapalvelu 
raportoi säännöllisesti 
tuhotuista materiaaleista. 
Tapahtumat raportoidaan 
kilojen ja minuutin 
tarkkuudella. Palvelusta 
on mahdollista saada 
tuhoustodistus.

paperi

tekstiilit

sähköiset 
tallenteet

sähkö- ja 
elektroniikkaromu

INFOGRAFIIKKA

TUHOAMME LUOTTAMUK SELLISET MATERIAALIT 
VARMASTI JA LUOTETTAVASTI
RFID-järjestelmä 
dokumentoi koko 
prosessin aukottomasti.
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eväällä 2016 ratifioitu, koko Euroopan Unionin kattava 
tietoturva-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) 
tiukentaa merkittävästi henkilötietojen hallinnointia yrityksissä. 

Yritysten täytyy meneillään olevan siirtymäajan päätteeksi 
pystyä osoittamaan aukottomasti, mitä tietoja heillä on ihmi-

sistä eri muodoissa ja miten niitä käytetään. 
”Lisäksi täytyy tarvittaessa kyetä todistamaan, että esimerkiksi asiakkuuden 

päättymisen jälkeen tiedot on asianmukaisesti poistettu”, korostaa palvelutuo-
tepäällikkö Ville Rintala Paperinkeräys Oy:stä. 
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KÄSITTELETKÖ HENKILÖTIETOJA? 
HUOMIOI AINAKIN SEURAAVAT ASIAT

• Tutustu tietoturva-asetukseen

• Nimeä tarvittaessa yritykseesi tietosuoja-
vastaava ja ilmoita se viranomaisille

• Varmista, että sinulla on lupa 
henkilötietojen keräämiseen. 

• Varmista, että pystyt tarvittaessa 
hakemaan, poistamaan ja korjaamaan 
yksittäisiä henkilötietoja

• Varmista, että käsittelemäsi tieto on 
suojattu aina tiedon hallinnasta sen 
tuhoamiseen

• Jos käytät ulkopuolisia palveluita 
tiedon hallintaan, tee sopimuksiin lisäys 
tietoturva-asetuksen noudattamisesta. 
Tämä koskee myös fyysisen tiedon 
säilyttämistä ja tuhoamista.

Yritysten tapa käsitellä 
henkilötietoja mullistuu, kun 
EU:n tietosuoja-asetus astuu 
voimaan keväällä 2018. 

TIETOSUOJA-
ASETUS KOSKEE 
TODENNÄKÖISESTI 
MYÖS SINUA 
10
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Paperinkeräyksen 
Ville Rintala.

Tietosuoja-asetus 
muuttaa myös 
henkilötietoja 

sisältävän 
paperisen jätteen 
käsittelyä entistä 

tarkemmaksi.
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KOSKEE LÄHES KAIKKIA YRITYKSIÄ 

Asetus koskee lähes jokaista yritystä Suomessa.
”Käytännössä kaikki käsittelevät muodossa tai 

toisessa vähintään oman henkilöstön henkilötietoja 
ja tyypillisesti myös asiakkaisiin liittyviä henkilötie-
toja”, Rintala huomauttaa. 

Henkilötieto on laaja käsite. Esimerkiksi arkiset 
listat, joissa on nimiä ja sähköpostiosoitteita, ovat 
henkilötietoja, koska ihmiset ovat näiden tietojen 
perusteella yksilöitävissä. Tiedot voivat olla yrityk-
sissä todella hajallaan, palvelimilla, pilvessä ja arkis-
tomapeissa, eikä niiden käsittelyyn ole välttämättä 

mitään dokumentoituja käytäntöjä. 
”Tilanteen selvittäminen ja 

tietojen saaminen ruo-
tuun voi olla yrityksille 
yllättävän suuri savotta”, 
Rintala toteaa. 

KATTAA MYÖS PAPE-

RILLA OLEVAT HENKILÖ-

TIEDOT

Keskustelu asetuksen vaati-
mista muutoksista on pyörinyt 

pitkälti digitaalisen tietoturvan ja erilaisten tietojär-
jestelmämuutosten ympärillä. 

”Henkilötietoja on jokaisessa yrityksessä myös 
paperilla tai fyysisillä tallenteilla, kuten kovalevyillä, 
muistitikuilla tai DVD-levyillä”, Rintala muis-
tuttaa. ”Myös nämä kuuluvat asetuksen piiriin ja 
ne on säilytettävä ja aikanaan tuhottava asetuksen 
vaatimusten mukaisesti.  Tältä osin asiakkaidemme 
ei tarvitse olla huolissaan asetuksen tuomista muu-
toksista, koska palvelumallissamme sekä paperit 
että fyysiset tallenteet tuhotaan jo nyt kriteerien 
mukaisesti.” 

Käytännössä 
kaikki käsittelevät 

muodossa tai 
toisessa vähintään 
oman henkilöstön 

henkilötietoja.” 
VILLE RINTALA

palvelutuotepäällikkö
Paperinkeräys Oy

Kertakuormalavojen käyttö näyt-
tää selvästi vähenevän ja siirtyminen 
vuokrattaviin vaihtoehtoihin lisään-
tyy. Encore Kuormalavapalveluiden 
helposti tunnistettavat vihreät lavat 
liikkuvat ketterästi eivätkä vie käyt-
täjien varastoissa turhaa tilaa.

”Kuormalavojen osalta olemme 
huomanneet selvää kasvua vuokra-
lavojen käytössä. Yritykset haluavat 
eroon turhasta varastoinnista ja 
rikkinäisten lavojen tuhoamisesta.”, 
kertoo tuotepäällikkö Timo 
Kaikkonen Encore Kuormalava-
palveluista. ”Olemme huomanneet, 
että standardilavojen kierrossa on 
omat haasteensa. Hyväkuntoisia 
lavoja ei aina kierrä takaisin riittä-
västi. Silloin käyttäjä joutuu osta-
maan markkinahinnalla kunnossa 
olevia käytettyjä tai uusia lavoja 
omien toimitustensa turvaamiseksi. 
Vuokralavoja käyttämällä asiak-
kaamme ovat säästäneet selvästi sekä 
rahaa että vaivaa.”

SÄHKÖISTEN TUNNISTEIDEN 

AVULLA PALVELUA

Palvelu on nykyisin paljon 
muutakin kuin vain lavan liikutta-
mista. Uudet vihreät lavat sisältävät 
jo nyt kaksi RFID-tunnistetta, 
joiden avulla lavojen liikkumista ja 
palautumista seurataan.

”Olemme kehittäneet seuranta-
järjestelmästä siinä mielessä ainut-
laatuisen, että se on avoin myös 
asiakkaillemme. Järjestelmän kautta 
käyttäjä pystyy helposti näkemään 
lavakulutuksensa ja arvioimaan 
pidemmälläkin aikavälillä, millaisia 
määriä lavoja tarvitaan milloinkin”, 
jatkaa Kaikkonen. ”Tästä on selvää 
etua asiakkaillemme, sillä hyvällä 
suunnittelulla varastossa ei makaa 
turhia lavoja ja tarvittaessa niitä saa 
meiltä lisää nopealla aikataululla. 
Tämän me takaamme.”

LAVATARJONTA KASVAA 

ENTISESTÄÄN

Encoren vuokralavatarjonta 
laajentuu kesän ja syksyn aikana 
merkittävästi. Uusien lavakokojen ja 
materiaalin myötä kattaa valikoima 
liki kaikki markkinoiden käyttämät 
lavakoot sekä  EUR- ja FIN-stan-
dardilavoja vastaavat  vaihtoehdot. 

”Kuuntelemme herkällä korvalla 
asiakaspalautetta ja –tarpeita. 
Niiden pohjalta tuomme nyt 
valikoimiimme uuden 1000 x 1200 
puulavan ja pienemmän 400 x 
600 muovilavan. Etenkin muovi-
lavamme on erittäin kiinnostava 
uutuus, tämän kokoluokan lavojen 
kysyntä on ollut todella hyvä”, 
kertoo Kaikkonen. 

ÄLY SIIRTYY 
KUORMALAVOIHIN

 TILAA   
Encore Tietoturva-
palveluiden opas tieto-
suoja-asetuksesta:
www.paperinkerays.fi/ 
lomakkeet/ 
#tietoturvapalvelu

”Kuuntelemme 
herkällä korvalla 
asiakaspalautetta”, 
kertoo Timo 
Kaikkonen Encore 
Kuormalava-
palveluista.

Yhä useampi pakkaaja siirtyy kertakäyttöisistä lavoista vuokrala-
voihin. Encoren tarjoama vuokralavavalikoima kasvaa entisestään, 
uusi sarja pitää sisällään 7 eri kokoluokan puulavat ja uutuutena 
muovinen, etenkin elintarviketeollisuuteen soveltuva pienlava. 
Samalla lavojen liikkumisen seuranta helpottuu RFID-tunnisteiden 
avulla.
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VASTUULLINEN 
TIEDONKERUU VAISALAN 

TOIMINNAN YTIMENÄ
Lääke- ja ruuan-
valmistusteollisuus, logistiikka, 
tiede – tiedolla johtaminen 
hyödyttää merkittävästi 
alaa kuin alaa. Kerätyn 
tiedon avulla pystytään 
säästämään jopa ihmishenkiä. 
Vastuullisuusjohtaja TOMI 
RINTASEN työantajan Vaisalan 
asiakkaat tarvitsevat tiedon 
keräämiseen huipputarkkoja 
mittauslaitteita. 

Lentokentän seisottaminen huonon 
säätilan vuoksi maksaa 35 000 dollaria 
minuutilta. Yhden vuoden aikana sala-
mat iskevät maahan 2 miljardia kertaa. 
Lääketeollisuudessa pienikin olosuhteen 
muutos voi pilata koko tuotantoerän. 
Tiedon kerääminen ja tiedolla johtami-
nen näkyvät hyvin konkreettisesti Suo-
messa pääkonttoriaan pitävän Vaisalan 
toiminnassa ja tuotteissa. Esimerkiksi 
enemmistö maailman lentokentistä 
hyödyntää Vaisalan teknologiaa. Myös 
lähes kaikki meteorologiset laitokset 
luottavat Vaisalan tekniikkaan.

Vaisala valmistaa sään ja ympäristön 
mittausteknologiaa. Yrityksen laitteet 
mittaavat tämänhetkistä säätilaa, ja 
kun kerättävä tieto siirretään super-
tietokoneisiin mallinnettaviksi, sään 
ennustettavuus käy yhä tarkemmaksi. 
Säätieto on erityisen kriittistä lento-
kentillä. Esimerkiksi trooppisilla alueilla 
lähestyvät taifuunit voivat keskeyttää 
lentotoiminnan kokonaan. Koska lento-
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”Pääkaupunkiseudun asukkaista 40 pro-
senttia on ilmoittanut kärsivänsä keväisin 
katupölystä”, Rintanen huomauttaa.

MISSÄ TUULIVOIMA ON KANNATTAVAA?

Vaisalan teknologiaa hyödynnetään 
myös uusiutuvan energian suunnitte-
lussa. Tuulipuistoa suunniteltaessa on 
tiedettävä, mihin kohtaan sen yksittäiset 
turbiinit kannattaa sijoittaa. Sama koskee 
aurinkoenergian kennoja.

Vaisalan kaikuluotaavat etämittauslait-
teet voidaan viedä maastoon ja seurata 
niiden avulla, miten esimerkiksi tuuliolot 
alueella vaihtelevat. Perinteinen keino 
on rakentaa alueelle masto, joka vaatii 
rakentamisen lisäksi huoltoa. 

Yhdysvalloissa Vaisala tarjoaa uusiutu-
vaan energiaan sijoittaville palvelua, jonka 
avulla he voivat ymmärtää, pitävätkö 
energiayhtiöiden lupaukset tulevasta 
kapasiteetista paikkansa.

TARKKAA KOSTEUDEN SEURANTAA

Vaisalan teknologian avulla huolehditaan 
myös siitä, että kosteusolosuhteet pysy-
vät vakaina. Tämä on tärkeää esimerkiksi 
lääke- ja ruoanvalmisteollisuudessa.

”Viranomaisten vaatimukset ovat lää-
keteollisuudessa hyvin tarkkoja. Yhdys-

kentän seisottaminen on erittäin kallista, 
on tärkeää tietää, milloin taifuuni todella 
uhkaa ja minkä ajan kenttä on pidettävä 
kiinni. Ennen kaikkea kyse on turvallisuu-
desta ja ihmishengistä. 

Vaisala on rakentanut maailmanlaajuisen 
salamanpaikannusverkoston. Salamoiden 
iskujen perusteella meteorologit pystyvät 
seuraamaan myrskyrintamien etenemistä 
ja antamaan tarvittaessa varoituksia, 
jos salamointi uhkaa esimerkiksi suuria 
yleisötapahtumia.

ILMANLAADUSTA LISÄÄ TIETOA

Viime vuonna Vaisala lanseerasi big 
dataa hyödyntävän tuotteen ilmanlaadun 
mittaukseen. Ratkaisu on kiinnostanut 
etenkin suuria kaupunkeja, joissa ilman-
laatu on heikkoa. Perinteisesti viranomai-
set valvovat ilmanlaatua, mutta tieto 
kiinnostaa yhä enemmän myös terveys-
tietoisia kansalaisia.

”Helposti ajattelemme, että ilmanlaatu-
ongelmat koskevat lähinnä Aasian isoja 
kaupunkeja, mutta huonosta ilmanlaa-
dusta kärsitään myös Euroopan kaupun-
geissa”, kertoo Tomi Rintanen. 

Kuluttajia kiinnostaa esimerkiksi keväisen 
katupölyn aikoihin, kannattaako töihin 
pyöräillä.

ASIANTUNTIJA TOMI RINTANEN

valloissa tehtaalla saattaa käydä viikon 
aikana useita tarkastajia selvittämässä, 
että vaatimuksia noudatetaan.” 

Tarkkaa lämpötila- ja kosteusseurantaa 
ei tehdä vain tarkastajia varten. Mikäli 
olosuhteet heittelisivät, herkät tuotteet 
voisivat mennä pilalle. Lääketeollisuu-
dessa on esimerkiksi prosesseja, jonka 
aikana olosuhteiden on pysyttävä tarkasti 
suunnitellun mukaisina.

Vaisalalla on esimerkkejä asiakkaistaan, 
jotka ovat säästäneet tarkan mittauksen 
ansiosta viidenneksen energiankulutuk-
sestaan. Samalla hävikki on pienentynyt 
ja tuotteiden laatu parantunut.

Digitalisaatio, big data ja asioiden inter-
net ovat nykypäivää ja isoa bisnestä jo 
nyt. Rintanen sanoo, että tietoa halutaan 
tulevaisuudessa yhä lisää, emmekä vielä 
edes tiedä, mihin kaikkeen esimerkiksi 
antureita jatkossa tarvitaan.

”Antureita valmistetaan nyt enemmän 
kuin koskaan. Meidän fokuksemme on 
tehdä antureista tarkkoja ja luotettavia. 
Emme valmista niitä bulkkituotteena 
vaan erittäin vaativiin olosuhteisiin. 
Kaikille ei ole tärkeää, että mitataan se 
viimeinenkin desimaali, mutta meidän 
asiakkaillemme silläkin on merkitystä.” 
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Tiesitkö, että
Big datan kerääminen linkittyy 

tiiviisti myös jätehuoltoon. Tiedolla 
johdetaan entistä enemmän jäteasti-
oiden oikea-aikaista tyhjentämistä ja 
lajittelua. Tulevaisuuden teknologian 
hyödyntämisessä tällä on jatkossa 
yhä suurempi merkitys. Lue sivulta 

12, miten big data on Vaisalan 
toiminnan ytimessä.

MUUMIT MUUTTIVAT  
TAMPERE-TALOON
Tampere-talossa on avautunut kansainvälisestikin ainutlaatuinen Muumi-
museo. Aiemmin kaupunginkirjasto Metsossa majailleet muumihahmot 
rekvisiittoineen ovat nyt saaneet arvoisensa paikan Tampereen johtavan 
konsertti- ja tapahtumatalon aulasta. Tampere-talo on varautunut suureen 
vierasmäärään – josta suuri osa tulee Aasiasta ja Japanista –, mikä on 
tarkoittanut koko ja jo valmiiksi kunnianhimoisesti toteutetun jätehuollon 
päivittämistä kasvavien vaateiden mukaiseksi. Encore Palvelut on toiminut 
kumppanina tässä laajassa jätelajittelua koskevassa suunnittelu- ja toteutus-
työssä. 

ILMANLAADUSTA TULOSSA 
VIENNIN UUSI KÄRKITUOTE 
SUOMESSA
Ilmanlaatu on vakava ongelma maailman suurkaupungeissa, muistuttaa 
teknologiayhtiö Vaisala. Säästä ja sen havainnointipalveluista on puhuttu 
paljon, mutta ilmanlaatu on Vaisalan mukaan jäänyt keskusteluissa lapsi-
puolen asemaan.

Nyt käynnissä olevassa ilmanlaatuun 
keskittyvässä hankkeessa on kyse 
laajasta usean toimijan yhteispro-
jektista. Yhteistyötä toteutta-
maan Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitra perusti 
pääkaupunkiseudun Smart & 
Clean -säätiön yhdessä Helsin-
gin, Espoon, Vantaan, Lahden 
ja Kauniaisten kaupunkien sekä 
Suomen johtavien yritysten 
kanssa. YLE 19.5.

ILMASTONMUUTOS KUTISTAA 
VILJASATOJA JOPA 33 % – 
TEKNOLOGIALLA HELPOTUSTA?

KIERTOTALOUDESTA 
75 000 TYÖPAIKKAA 
SUOMEEN

”Kiertotalous tarjoaa myönteisiä visioita 
ympäristölle ja sitä kautta uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia yrityksille”, Sitran 
yliasiamies Mikko Kosonen uskoo.

Kosonen korostaa, että kiertotalous on 
käynnissä oleva merkittävä ajattelutavan 

muutos: luonnon kestävät rajat ovat tulleet 
vastaan. Kiertotalous on tapa, jolla tuot-
teet ja palvelut suunnitellaan kestä-
västi, elinkaaren alusta loppukäyttöön 

saakka. Tälle saralle syntyy tulevaisuu-
dessa merkittävästi uusia työpaikkoja. 
24.5. T&T

Kalifornian yliopiston tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos todennäköisesti vähentää vehnä- ja 
ohrasatoja 17–33 % vuosisadan loppuun mennessä. Tutkimus pohjautuu sääraportteihin 65 vuo-
den ajalta sekä Ranskan vehnän ja ohran tuotantotietoihin. 

Tutkimuksesta saadaan ensimmäisiä todisteita läm-
penemisen kielteisistä vaikutuksista vehnä- ja 
ohrasatoihin Länsi-Euroopassa. Ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia voidaan kuitenkin vähentää 
teknologian avulla. Yhtenä esimerkkinä on 
kuumuudenkestävien lajikkeiden kehittäminen 
sekä viljelymenetelmien parantaminen.
5.6. KL
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Suomen  
tavoite 

kiertotalouden  
edelläkävijämaaksi 
edellyttää viisautta 

myös veden 
käytössä.”

E N C O R E - U U T I S I A

JANI SALMINEN
erikoistutkija, Suomen 

ympäristökeskus

KULJETUS-
KUMPPANIEN 
PAKKAAVAT AUTOT 
KERÄÄMÄÄN 
LASIA
Olemme aloittaneet 1.4.2017 Palpa 
Lasi Oy:n organisoiman lasin keräilyn 
kaupoista ja tukuista uudella tavalla. Lasi 
noudetaan nyt pakkaavilla autoilla ja 
Jyväskylän, Kuopion, Tampereen, Turun 
ja Seinäjoen alueilla työstä vastaavat 
Paperinkeräyksen kuljetuskumppanit. 
Kerätty materiaali toimitetaan Jyväskylää 
lukuun ottamatta Encore-yksiköihin, 
joista se lähtee hyötykäyttöön.

MODERNIT 
TILAT JAKEIDEN 
KÄSITTELYYN 
HYVINKÄÄLLE

Kasvatamme tuotan-
nollista kapasiteettia 
Riihi mäen ja Hyvinkään 
talousalueilla. 
 
Sen vuoksi materiaalien vastaanotto ja 
käsittely Riihimäen ja Hyvinkään seudulla 
siirretään Riihimäen vanhasta Encore-
yksiköstä 10 kilometrin päähän Hyvin-
käälle. Saamme ajan hengen mukaiset 
käsittelytilat ja enemmän piha-aluetta, 
mikä näkyy asiakkaille entistä monipuoli-
sempina palveluina. Samassa yhteydessä 
jakeiden vastaanotto ja käsittely siirtyvät 
Suomen Energiamurske Oy:n vastuulle.

VESITILINPITO 
HYVÄ POHJA 
INNOVAATIOILLE 
”Suomen tavoite kiertotalouden edelläkävijämaaksi 
edellyttää viisautta myös veden käytössä”, pai-
nottaa Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija 
Jani Salminen. Veden hukka on minimoitava ja 
jätevesistä tulee saada niitä puhdistettaessa talteen 
aineita ja energiaa tulevaa käyttöä varten.

Suomen kannattaa käyttää runsaita vesivaro-
jaan paljon vettä käyttävään tuotantoon, kuten 
elintarvike-, metsä- ja kemianteollisuuteen sekä 
maa- ja metsätalouteen. Samalla on kuitenkin 
syytä kehittää sellaisia teknologioita ja osaamista, 
joilla maailman niukkoja vesivaroja pystytään käyt-
tämään säästeliäästi ja jätevedet voidaan käsitellä 
luonnonvaroja säästäen.  
14.6. Syke, Suomen Ympäristökeskus

ILMASTONMUUTOS 
VOI NOSTAA RISKIÄ 
TURBULENSSIIN
Readingin yliopiston tutkimuksen mukaan varsinkin 
Euroopan ja Amerikan välisillä lennoilla kirkkaan 
ilman turbulenssien voimakkuus voi kasvaa tule-
vaisuudessa. Haasteita tulee rajujen turbulenssien 
kohdalla, sillä voimakkaiden ilmavirtausten kasvu 
voi olla jopa 149 %. ESS 10.6.

LIETOON UUSI 
KUORMALAVOIHIN KESKITTYVÄ 
ENCORE-YKSIKKÖ
Avaamme syksyllä 2017 toisen Encore-yksikön Turun seudulle. Kuormalavaliiketoimin-
tamme on kasvanut vahvasti ja nykyisen yksikön tilat ovat jääneet pieniksi. Lietoon 
avattavaan uuteen Encore-yksikköön keskitetään kaikki Varsinais-Suomen kuormala-
vatoiminnot sekä lasinkäsittely. 

Noin 3000 m² kokoinen rakennus valmistuu loppukesästä 2017. Bonuksena saamme 
tilavan piha-alueen, joka helpottaa lavojen vastaanottoa ja lastausta. Uudistuksen 
yhteydessä järjestelemme Turun nykyisen Encore-yksikön toimintoja tehokkaam-
miksi. Lisäksi uusimme tietoturvamurskaimen, mikä tekee meistä entistä vahvemman 
tietosuoja-asetuksen mukaisen sensitiivisen tiedon tuhoajan.  

LUE LISÄÄ NETISTÄ:
paperinkerays.fi/arkisto/ajankohtaista/
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VIHREILLÄ VUOKRALAVOILLAMME SÄÄSTÄT SELVÄÄ RAHAA.  
KUORMALAVAT@PAPERINKERAYS.FI  |  ENCOREPALVELUT.FI

HÄVITTÄMINEN 
KIELLETTYÄ, 
KIERRÄTTÄMINEN 
SALLITTUA!


