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VUOKRALAVOILLA 
SÄÄSTÄT SEKÄ 

AIKAA ETTÄ 
RAHAA 

”Lavan laadulla 
on merkitystä.”
Timo Taskinen, 

Cloetta Suomi Oy



ierrätyksen kehittyminen Suomessa on kolmen vuosikymmenen 
aikana edennyt huimaa vauhtia. Kun tulin alalle, oli meillä takana 
melkoinen aallonpohja keräyspaperin talteenotossa. Kotimaista 
kapasiteettia oli muutettu ensikuitupohjaiseksi ison asiakkaamme 
kartonkikoneella. Vienti ei enää vetänyt  Etelä-Eurooppaan enti-

seen malliin. Saksassa  silloin perustettu vihreä liike aloitti voimakkaan kampan-
jan keräyskuidun talteenotosta.

ONNEKSI SILLOINEN Yhtyneet Paperitehtaat oivalsi kiertokuidun tulevaisuuden 
raaka-aineena ja perusti  kotikeräyspaperille siistaamon Kaipolaan. Heti perään 
päätettiin myös uudesta painopaperikoneesta, jonka raaka-aineeksi kiertokuitu 
on päätynyt vuodesta 1989 alkaen. Kaatopaikkojen lukumäärä oli myös aivan 
hurja. Muistaakseni niitä oli yli 700 kunnallista, niiden päälle sitten teollisuuden 
omat. 

PAKKAUSTEN KERÄYS OLI siihen saakka keskittynyt vain aaltopahviin ja lasipul-
loihin. Maito- ja mehutölkkien kierrätys sai kuitenkin vauhtia ympäristöaktiivien 
polemiikista ja kierrätyskokeilu käynnistettiin 1990-luvun alussa. Ympäristömi-
nisteriön kanssa solmittiin myös samoihin aikoihin vapaaehtoinen kierrätystä 
edistävä sopimus. Pakkausala ajoi tätä asiaa.
 
NÄILLÄ JALANJÄLJILLÄ on kierrätyksen ja hyötykäytön kehittämistä jatkettu 
näihin päiviin saakka. Vauhtia ovat antaneet direktiivit ja kansalliset normit. 
Monessa materiaalissa onkin päästy mallikelpoisiin lukemiin.
 
OLENNAISTA TOIMINTAMME kehittämisessä on ollut jatkuvan parantamisen ja 
uudistumisen korostaminen. Jo syvä lama 1990-luvun alussa näytti meille sen, 
mitä tarkoittaa paperin kulutuksen lasku. Tämä antoi meille lisäpotkua kehittää 
uutta ympäristöalan liiketoimintaa vastaisen varalle. Aloitimme heti 
tietoturvamateriaalien palvelut sekä energiamateriaaliksi soveltuvan 
kaupan ja teollisuuden jätteiden erilliskeräyksen. Ryhdyimme 
myös alumiinisten juomapakkausten käsittelijäksi. Myöhemmin 
2000-luvulla aloitimme kuormalavakierrätyksen ja kokeilimme 
myös toimistokalusteiden kierrätystä muutaman vuoden.
 
NYT ON KUITENKIN minun aika jättää nämä kierrätyksen haasteet 
seuraajalleni Petri Aaltoselle. Olen saanut nähdä ja olla mukana 
monessa – kierrätyksen tehostamisessa ja erityisesti tuotta-
javastuun mukaantulossa ympäristöhuoltoon.
 
SUURET KIITOKSET kaikille tuntemilleni alan toimi-
joille innostavasta ja antoisasta matkasta. Asiakas-
kuntamme on laajentunut alun muutamasta kym-
menestä yli kymmeneen tuhanteen. Kiitokset 
heille luottamuksesta palveluihimme. Hyviin 
tuloksiin ja kehitykseen on tarvittu myös aina 
tulevaisuuteen uskovaa henkilöstöämme ja 
omistajiamme. Toivotan kaikille menestystä  
jatkossakin näissä ympäristötöissä. Jään vuoden-
vaihteessa eläkkeelle ja keskityn ainakin harrastus-
teni ohella lastenlapsieni kanssa ympäristöoppiin.
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Q&A

MILLÄ TAVALLA TIETOSUOJA-ASETUS MUUTTUU?

Uusi asetus parantaa yksilön tietosuojaa ja ottaa 
aiempaa paremmin huomioon teknologisen 
kehityksen. Yritysten näkökulmasta se 

kiristää henkilötietojen käsittelyyn ja tietojen turvalliseen 
tuhoamiseen liittyviä vaatimuksia. 

Uuden asetuksen mukaan yksilöllä on oikeus pyytää 
yritykseltä selvitystä omien tietojensa käytöstä sekä vaatia 
niiden poistamista. Yrityksen on kyettävä osoittamaan, että 
tiedot on pyydettäessä tuhottu asianmukaisesti. Lisäksi 
yrityksen on ylläpidettävä kirjallista selostetta, joka osoittaa, 
että rekisterinpidossa on huomioitu tietosuojasäännökset.
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OLETKO VARAUTUNUT TIUKENTUVAN 
TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAATIMUKSIIN?

LATAA   
tietosuoja-asetuksen 
esitteemme
www.encorepalvelut.fi/
tietoturva

EU:n yleinen tietosuoja-asetus uudistuu ensi vuonna. Uusi asetus astuu 
voimaan toukokuussa 2018. Kysyimme Encore Tietoturvpalveluiden asiakas-
päällikkö Henna Lindbergiltä, millaisia muutoksia uudistus tuo mukanaan. 
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MITEN ENCORE TIETOTURVAPALVELU TOIMII?

Asiakkaalle toimitetaan lukittu, RFID-
tunnisteella varustettu säiliö tuhottavien 
asiakirjojen keräämistä varten. Täysi säiliö 
kuljetetaan takaisin Encorelle umpikorillisella 

autolla ja materiaalin määrä sekä noutoajankohta 
dokumentoidaan asianmukaisesti. Materiaali tuhotaan 
lukitussa tilassa asetuksen vaatimalla tavalla. Asiakas 
saa palvelusta tuhoustodistuksen, ja kaikki palvelun 
tuottamiseen osallistuvat henkilöt ovat allekirjoittaneet 
vaitiolositoumuksen. Asiakirjat tuhotaan DIN 66399 
-standardin turvaluokan 3 mukaiseksi silpuksi, joka 
paalataan ja toimitetaan pehmopaperin raaka-aineeksi.

Tietokoneiden, tulostimien ja puhelimien muistit 
ja kovalevyt sekä sähköiset tallenteet tuhotaan 
leikkaamalla tai murskaamalla pieneksi silpuksi.

MILLAINEN KUMPPANI FYYSISEN TIEDON 

TUHOAMISEEN KANNATTAA VALITA?

Asiakkaan on hyvä selvittää, mitä muuta 
palveluprosessi sisältää lukittavan säiliön ja 
tuhouksen lisäksi. Encore Tietoturvapalvelua 
kehitetään jatkuvasti vuosikymmenten 
kokemuksella ja yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa. Hyödynnämme tarkkaa RFID-tekniikkaan 
perustuvaa raportointi- ja seurantajärjestelmää, 
jonka ansiosta palvelumme on läpinäkyvä ja 
asiakas pysyy aina ajan tasalla materiaalinoudoista 
ja materiaalien tuhoamisesta. 

MILLAISEN 

RAPORTOINTIVELVOLLISUUDEN UUSI 

ASETUS YRITYKSILLE ASETTAA?

Asiakas voi osoittaa täyttäneensä 
tietoturvamateriaalin hävittämiseen liittyvät 
velvoitteensa Encore Tietoturvapalvelusta saatavan 
tuhoustodistuksen avulla. Tuhoustodistuksesta 
käyvät ilmi säiliön toimitus- ja noutoaika, 
kuljettajan ja tuhoajan tiedot, kuljetuksen kesto, 
tuhouksen ajankohta ja tuhotun materiaalin paino.

MITEN ENCORE TIETOTURVAPALVELU AUTTAA?

Encore Tietoturvapalvelun asiakas saa käyttöönsä aukottomasti toimivan 
tuhoamispalvelun, joka täyttää jo nyt uuden asetuksen vaatimukset. Koska olemme 
valtakunnallinen toimija, palvelu on käytettävissä kaikkialla Suomessa. Meillä on 
kymmenkunta omaa tuhoamisyksikköä ympäri maata, minkä ansiosta kuljetusetäisyydet 

ovat lyhyitä ja tietoturvamateriaalin tuhoaminen sujuu nopeasti. Kaikki palveluun liittyvät tilaukset 
ja yhteydenotot voi tehdä kätevästi Asiakasnetti-verkkopalvelussamme.
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VUOKRALAVA 
SÄÄSTÄÄ  

AIKAA, RAHAA 
JA LUONTOA

teksti SARI LOMMERSE  kuvat OLLI URPELA

CASE 1
4

Vuokralavojen käyttö on vaivatonta, 
sillä ne ovat aina kunnossa eikä niiden 

palautuksesta tarvitse huolehtia. Kaupan 
päälle tulevat säästöt ja työturvallisuus. 



VUOKRALAVA 
SÄÄSTÄÄ  

AIKAA, RAHAA 
JA LUONTOA

Cloettalla ja Encorella on pitkä yhteinen 
historia. - Noin kymmenen vuoden matkalla 

olemme yhdessä kehittyneet. Hyvä 
yhteyshenkilö Encorella sekä säännölliset 
seurantapalaverit ovat tärkeitä. Meille on 

tärkeää myös, että Encore lava-asiantuntijana 
tuo asiakkailleen uusia näkemyksiä ja kertoo 

mahdollisuuksista lavoihin liittyen,  
Timo Taskinen sanoo.
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Vuokralavat ovat 
tukevia, ehjiä ja 

siistejä. Tämä on 
tärkeää, koska 
käyttämämme 
lavat menevät 

kaupan lattialle 
kuluttajan 
näkyville.”

TIMO TASKINEN
Logistiikkakoordinaattori,

Cloetta Suomi Oy



uokralava on helppo ja vaivaton 
ja toki sen täytyy olla kustan-
nustehokas, halvempi kuin 
ostettava. Oleellista on myös 
kierrätettävyys, joka vähentää 

ympäristökuormaa, sanoo Cloetta Suomi Oy:n 
logistiikkakoordinaattori Timo Taskinen.                         

Makeisalan yritys Cloettan tuotteet tulevat 
tehtailta Slovakiasta, Belgiasta, Hollannista ja 
Ruotsista logistiikkakeskukseen Vantaalle, josta 
ne toimitetaan keskusliikkeille. Tavaraa liikkuu 
paljon, samoin lavoja tavaran alla.

Noin 15 prosenttia Cloettan käyttämistä 
lavoista on Encoren vuokralavoja. Vuokrala-
voille pakataan kampanjapakkauksissa olevat 
uutuustuotteet, jotka menevät keskusliikkei-
den kautta vähittäiskauppoihin. 

”Kukaan ei varsinaisesti halua omistaa 
lavoja. Emme me, eikä meidän asiakkaam-
mekaan. Vuokaralavan etu on, että meidän ei 
tarvitse hakea niitä takaisin. Kun lava lähtee 
meiltä ovesta ulos, meidän vastuumme sen 
osalta päättyy”, Taskinen sanoo.

LAATU RATKAISEE

Taskinen korostaa myös laadun merkitystä. 
Vuokralavat ovat aina hyväkuntoisia, sillä 
ne tarkistetaan joka kierrolla ja tarvittaessa 
korjataan sekä otetaan huonokuntoiset pois 
käytöstä.

”Lavat ovat tukevia, ehjiä ja siistejä. Tämä 
on tärkeää, koska käyttämämme vuokralavat 
menevät kaupan lattialle kuluttajan näkyville. 
Jos lava on huonokuntoinen, se voi hajota 

logistiikassa tai olla kaupassa ruman näköinen. 
Hyväkuntoinen lava on asiakkaille päin osoitus 
meidän laadustamme.” 

Kustannuksiltaan vuokralavat ovat muita 
lavoja edullisempia. 

”Vuokralavan hinnalla ei saa EUR-lavaa ja 
tuskin minkäänlaista kertalavaakaan, joka sitten 
kuitenkin hukataan ja josta muodostuu asiak-
kaalle pahimmillaan puujätettä. Vuokralavoissa 
ei myöskään ole rahaa kiinni. Lisäksi Encoren 
etuna on, että maksamme vuokralavasta yhden 
hinnan eli ei ole päiväkohtaista vuokraa lavoista.

Taskisen mukaan vuokralavat myös palautu-
vat muita lavoja paremmin.

”Värikkäitä vuokralavoja kukaan ei voi 
myydä omanaan eteenpäin, jolloin meidän 
kustannustehokkuutemme paranee.”

JUSSI HYTÖNEN 
Logistiikkapäällikkö, 

Kesko Logistiikka Oy

Keskon 26 metriä 
korkeassa varastossa on 

noin 28 000 lavallista 
tavaraa. 

UUSI VARTTILAVA KÄYTTÖÖN

Cloetta aloitti yhteistyön Encoren kanssa jo 
kymmenen vuotta sitten, jolloin Encore aloitti 
EUR- ja FIN-lavojen paluukuljetukset Cloet-
tan asiakkailta. 

”Samalla otimme käyttöön Encoren vihreän 
lavan. Halusimme kierrätettävän ja tukevan 
lavan kertakäyttöisten puolilavojen tilalle. 
Vuoden 2017 alussa otimme käyttöön Encoren 
vihreän eurokokoisen lavan ja kesällä laajen-
simme vihreään muoviseen varttilavaan. Nyt 
Encore hoitaa kaikki lava-asiamme Suomessa.”

Muovinen varttilava on Encoren uusi 
tuote, jonka Cloetta otti käyttöön ensimmäis-
ten joukossa Suomessa. Asiakkaan varastolla 
käsin nosteltavat dsp-laatikot haluttiin vaihtaa 
koneellisesti käsiteltäviksi varttilavoiksi. Tavoit-
teena on myös tavaran nopeampi kierto. Uusi 
lava saa Taskiselta kiitosta.

V
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Tasalaatui-
nen kunto ja 

standardirakenne  
työturvallisuus-

kysymys.”

Lavojen laatu  
on erittäin tärkeää 

automatisoidussa 
varastossa.”

JUSSI HYTÖNEN 
Logistiikkapäällikkö, 
Kesko Logistiikka Oy



”Varttilavan haasteena on yleensä kiikkeryys, 
mikäli sen päälle lastattavan tavaran painopiste on 
ylhäällä. Encoren uudessa varttilavassa on toisin 
kuin monessa muussa lavassa jalka jokaisessa kul-
massa, mikä tekee siitä erittäin tukevan.” 

VÄRILLÄ ON VÄLIÄ

Keskolle, jonka varastoissa tavaroiden alla on reilut 
130 000 lavaa, vuokralavojen suurin etu on hyvä ja 
tasalaatuinen kunto sekä standardirakenne. Se on 
ennen kaikkea työturvallisuuskysymys.

”Tärkeintä on, että lavat ovat standardikokoi-
sia ja hyväkuntoisia, jolloin työkoneet pystyvät 
käsittelemään niitä turvallisesti. Työturvallisuuden 
kannalta etuna on myös, että esimerkiksi Enco-
ren vihreä lava on helppo tunnistaa ja työntekijät 
tietävät sen nähdessään, että kyseessä on standa-

rin mukainen ja hyväkuntoinen lava”, Kesko 
Logistiikka Oy:n logistiikkapäällikkö Jussi 
Hytönen sanoo.

Valtaosa tavarantoimittajien käyttämistä 
lavoista jää Keskolle, sillä noin 70 prosenttia 
tavaroista toimitetaan eteenpäin asiakkaille rul-
lakoilla. Lavat palautuvat niiden omistajille ja 
käyttökelvottomat päätyvät Paperinkeräyksen 
kautta energiajätteeksi.

Vuokralavat myös säästävät aikaa ja vaivaa, 
kun lavoihin liittyvä raportointi jää pois.

”Meille on iso helpotus, että meidän ei 
tarvitse pitää kirjaa lavoista eikä käydä tavaran-
toimittajien kanssa keskusteluja siitä, kuka on 
velkaa lavoja kenellekin.”

Keskolla on tavarantoimittajille pakkaus-
ohjeet, joiden mukaan pakkaajat toimittavat 
tuotteet keskusliikkeelle.

”Määrittelemme ohjeistuksessa lavakoon 
ja hyväksytyt lavatyypit. Pyrimme siihen, 
että tavarantoimittajat siirtyisivät kokonaan 
uudelleenkäytettäviin lavoihin. Näin saamme 
vähennettyä puujätettä. Se on ympäristön 
kannalta tärkeää, mutta myös meille logistisesti 
fiksumpaa.”

Tällä hetkellä Keskon kautta kulkevista 
lavoista noin 15 prosenttia on vuokralavoja, 
mutta Hytönen uskoo määrän kasvavan tule-
vaisuudessa.

”Meidän intresseissämme on, että lavat 
kiertävät ja niitä voidaan käyttää uudelleen”, 
hän summaa. 

Cloettalla ja Encorella on pitkä yhteinen historia. - Noin kymmenen vuoden matkalla olemme yhdessä kehittyneet.  
Hyvä yhteyshenkilö Encorella sekä säännölliset seurantapalaverit ovat tärkeitä. Meille on tärkeää myös, että Encore  
lava-asiantuntijana tuo asiakkailleen uusia näkemyksiä ja mahdollisuuksista lavoihin liittyen, Timo Taskinen sanoo
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VUOKRALAVA  
– VAIVATON VALINTA
 
Encoren Vuokralavavalikoiman uusin 
tulokas, muovinen elintarviketeolli-
suuteen soveltuva pienlava on yksi 
hyvä esimerkki Encoren jatkuvasta 
tuotekehityksestä. 

Asiakkaan tarpeita kuunnellen lava-
valikoima kattaa liki kaikki tarvitta-
vat lavakoot. Lavojen tuotekehityk-
sessä kiinnitetään erityistä huomiota 
siihen, että lava ei ole vain lava, vaan 
sen avulla pystytään tarjoamaan 
palveluita.

”Uusi varttilavamme on saanut 
erityistä kiitosta siitä, että se on 
suunniteltu niin, että sitä pys-
tyy nostamaan ja liikuttelemaan 
joka suunnasta. Samalla tämän 
lavan osalta kiinnitimme erityistä 
huomiota  siihen, että lava on tukeva 
ja turvallinen. Tästä syystä lavaan 
tehtiin erityiset vahvikkeet joka 
kulmaan”, kertoo Timo Kaikkonen 
Encore Kuormalavapalveluista.

Vuokralavojen kysyntä on selvästi 
kasvussa, sillä yhä useampi pakkaaja 
siirtyy kertakäyttöisistä lavoista 
vuokralavoihin. 

”Vuokralavojen kanssa toimiminen 
on asiakkaalle helppoa ja vaivatonta. 
Tilaat vain meiltä tarvittavan määrän 
lavoja ja kerrot meille, mihin ne 
toimitamme. Vuokralavat ovat aina 
hyvässä kunnossa, sillä huollamme 
ja tarkistamme niiden kunnon aina, 
kun ne saapuvat meille kierrosta 
takaisin”, kertoo mahdollisuuksista 
Kaikkonen. 

VIHREÄSTÄ SEN TUNNISTAT

Encoren lavat tunnistat liikenteestä 
helposti niiden vihreän värityksensä 
vuoksi. Värin lisäksi lavat pitävät 
sisällään älyä kahden RFID-tunnis-
teen kautta. Näiden avulla seurataan 
lavojen liikkumista ja palautumista.

”Tarjoamme asiakkaillemme avoi-
men pääsyn omaan dataan seuran-
tajärjestelmässä. Tämä avulla asiak-
kaamme voivat helposti arvioi da 
lavatarvettaan pidemmällä aikavä-
lillä. Tästä on hyötyä lavatarpeen 
suunnittelussa”, kertoo Kaikkonen. 

Pyrimme 
siihen, että 
tavarantoimit-
tajat siirtyisi-
vat uudelleen-
käytettäviin 
lavoihin.”



ENCORE
TIETOTURVAPALVELU

eikkauksella on monenlaisia pelejä: loton ja mui-
den arvontapelien lisäksi Veikkaus vastaa nykyi-
sin myös esimerkiksi peliautomaateista. Kaikkien 
osalta tietoturva on merkittävässä roolissa. 

Kuponkien ja tositteiden sekä kirjanpitoai-
neiston ja muun tietoturvamateriaalin lisäksi myös peliautomaa-
tit on tuhottava turvallisesti ja luotettavasti. Tuhoukseen menee 
myös huomattava määrä muita fyysisiä jätejakeita pelikorteista 
ja pelimerkeistä pelipöytiin. Tässä Veikkauksen kumppanina on 
Encore Tietoturvapalvelu. 

”Esimerkiksi pelimerkit ovat rahanarvoista tavaraa, eivätkä 
ne saa joutua vääriin käsiin”, sanoo Veikkauksen logistiikkapääl-
likkö Lauri Noro.

ROMUSTA VALTAOSA PÄÄTYY UUSIOKÄYTTÖÖN

Veikkauksen peliautomaattikantaa uudistetaan jatkuvasti. Yhden 
automaatin keskimääräinen käyttöikä on kuusi vuotta. Uudis-
tustarve liittyy muun muassa tekniikan, tunnistautumisteknolo-
gian ja maksutapojen kehittymiseen. 

Käytöstä poistettavat peliautomaatit ja niihin kuuluvat mak-
supäätteet saattavat sisältää tietosuojan alaista tai liikesalaisuu-
teen liittyvää tietoa. Siksi ne romutetaan ja niissä olevat tiedot 
hävitetään luotettavasti. 

”Romuttaminen ja tietojen luottamuksellinen hävittäminen 
on tärkeä osa kokonaisprosessia, ja sen on sujuttava suunnitel-
mallisesti”, Noro sanoo.

Kaikkiaan Veikkauksella on käytössä noin 21 000 peli-
automaattia. Vuonna 2016 niistä päätyi romutukseen lähes  
3 000. Lisäksi romutettiin vajaat 3 500 maksupäätettä ja 8 
rahan vaihtajaa. Yhteensä romutettavaa jätettä kertyi noin 390 
tonnia.

Veikkaus poistaa itse peliautomaatit pelipaikoista ja kuljettaa 
ne Encorelle romutettavaksi. Ennen romutusta automaateista 
kerätään kierrätettävät tai varaosiksi soveltuvat osat ja tiedon- 
tallennusvälineet. Uusiokäyttöön päätyy romusta 60 prosenttia. 
Vuonna 2016 automaattien kierrätysaste oli 97 prosenttia, kun 
mukaan lasketaan myös puun ja muovin energiahyötykäyttö. 
Ilman sitä kierrätysaste oli 68 prosenttia.

YHTEISTYÖ ON AVOINTA JA VÄLITÖNTÄ

Pelikoneiden lisäksi romutukseen päätyvät myös kaikki 
Veikkauk sen logolliset tuotteet, kuten pelipöydät. Tavoitteena 
on estää niiden päätyminen luvattomaan käyttöön.

”Vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme pitää siitä 
huolta”, Noro sanoo.

Kirjanpitomateriaali ja muu arkaluontoinen aineisto kerätään 
Encore Tietoturvapalvelun RFID-tunnisteella varustettuihin säi-
liöihin, joiden kuljettamisesta ja tyhjentämisestä vastaa Encore. 

Yhteistyö Encoren kanssa sujuu Noron mukaan kiitettävästi. 
”Laitteet on sarjanumeroitu, ja meille tulee kuukausittain 

raportti romutetuista laitteista. Pystymme seuraamaan romutuk-
sia myös Asiakasnetin kautta”, Noro kertoo.

Veikkauksen ja Encoren yhteinen ohjausryhmä tapaa kahden 
kuukauden välein. Viestintä on kuitenkin jatkuvaa ja yhteistyö 
prosessinomaista. Jos epäselvyyksiä ilmenee, ne selvitetään heti 
eikä vasta ohjausryhmässä. Prosessia myös auditoidaan sään-
nöllisesti: Veikkaus käy esimerkiksi säännöllisesti valvomassa 
romutusta ja tarkastamassa, että esimerkiksi pelikortit varmasti 
hävitetään. 

”Tieto kulkee hyvin molempiin suuntiin ja yhteistyö on 
avointa ja välitöntä”, Noro kiittää.

V

PELIAUTOMAATIN 
ROMUTUS ON 
LÄHES KÄSITYÖTÄ

Encore Tietoturvapalvelu vastaa Veikkauksen 
pelikaluston turvallisesta tuhoamisesta. Vuosittain 
romutetaan noin 3 000 peliautomaattia.

teksti ANNAMARI TYPPÖ  kuva JUNNU LUSA
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Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja 
Fintoton rahapelitoiminnot yhdistyivät vuoden 

2017 alussa. Uuden rahapeliyhtiön nimi on 
Veikkaus ja sen logistiikkapäällikkönä toimii 

Lauri Noro.

Esimerkiksi 
pelimerkit ovat 
rahanarvoista 

tavaraa, eivätkä 
ne saa joutua 

vääriin käsiin.”

LAURI NORO 
Logistiikkapäällikkö, 

Veikkaus
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ENCOREN KANSSA KUORMALAVOJEN 
KIERRÄTYS SUJUU KUIN TANSSI
Encore Kuormalavapalvelu helpottaa lavakannan ylläpitoa.

ALKUKARTOITUS
Encore Kuormalavapalvelu 
selvittää yrityksesi lava- ja 
palvelutasotarpeen. Samalla 
sovimme, kuka vastaa lavojen 
kuljetuksesta. Laadimme myös 
palvelusopimuksen.

ASIAKKAAN 
TUOTANTO

Encore Kuormalavapalvelu 
toimittaa käyttöösi ehjät ja 

siistit lavat tuotantosi 
tarpeiden mukaisesti. 

Otamme huomioon 
kausivaihtelun.

LAVATILAUS
Voit tehdä lavatilauksen 

sähköisesti. Siinä sovitaan lavojen 
toimitusajankohta ja -paikka sekä 

lavojen määrä ja tyyppi.

1
2

3

KAUPPA
Encore Kuormalavapalvelu toimittaa valmiit 
lavat myymälöihin ja noutaa palautuvat lavat 
Klaukkalassa sijaitsevaan kuormalava- 
keskukseen. Noutopalvelu kattaa koko Suomen. 

3

UUDELLEENKÄYTÖN VALMISTELU
Tarkastamme lavat kuormalavakeskuksessamme. 
Korjaamme rikkinäiset lavat ja korvaamme epäkelvot 
hyvälaatuisilla. Kuormalavakeskus toimii myös 
lavavarastona, jossa riittää lavoja vaihtuvien 
sesonkien tarpeisiin.

5

SYNERGIA

RAPORTOINTI

ASIAKASNETTI

YHTEYSHENKILÖ

Jokaisella suurasiakkaalla on tukenaan 
oma nimetty yhteyshenkilömme.

Voimme liittää 
Encore Kuormalava-
palveluun Encore 
Jätehuoltopalvelun 
ja Encore 
Tietoturvapalvelun. 
Näin voit hoitaa 
keskitetysti kaikki 
kierrätystarpeesi.

Käyttöönotettavassa 
Asiakasnetissä näet 
omat raporttisi ja 
laskusi ja teet 
päivityksiä palveluusi. 
Käytössäsi on myös 
puhelinpalvelu. 
Kehitämme sähköistä 
palvelua jatkuvasti.

Encore Kuormalavapalve-
lu raportoi säännöllisesti 
lavamäärien kehittymi- 
sestä. Tarkennamme 
määriä ja toimitustiheyt-
tä tarpeen mukaan, jotta 
kierto olisi mahdollisim-
man tehokasta.

INFOGRAFIIKKA

ENCOREN KANSSA KUORMALAVOJEN  KIERRÄTYS 
SUJUU KUIN TANSSI
Encore 
Kuormalava-
palvelu helpottaa 
lavakannan 
ylläpitoa.
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Posti on ottanut viime vuosina aimo 
harppauksen eteenpäin perinteisestä logistiikka- 

ja jakelu yrityk sestä monipuolisia palveluita 
tarjoavaksi yritykseksi. Kusti polkee yhä, mutta 

entistä modernimpana, tiedolla johdettuna 
palveluyrityksenä. Ja lisää on tulossa, uusia 

palvelumalleja innovoidaan jatkuvasti. 
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M
inkälaista palvelua sekä 
kuluttajat että yritykset 
tulevaisuudessa haluavat 
ja millainen työpaikka 
houkuttelee jatkossakin 

hyviä tekijöitä. Näistä lähtökohdista Postin 
paketti- ja logistiikkapalvelujen kasvujohtaja 
Sami Finne miettii tulevaisuuden Postia.

”Tulevaisuuden Posti on monipalvelu-
yritys, jossa työskentelee eri alojen ammat-
tilaisia. Haluamme olla yritys, joka tuottaa 
entistä helpompia kokonaisratkaisuja tilauk-
sesta toimitukseen. Tämä tarkoittaa jatkuvaa 
kehitystä toiminnassamme”, kertoo Finne.

Henkilökunnan osaaminen ja uudet toi-
mintamallit muokkaavat toimintaa. Jatkuva 
oppiminen yhdessä asiakkaiden kanssa on 
keskiössä kaikessa toiminnassa.

”Kasvumme tulee etenkin paketti- ja logis-
tiikkaliiketoiminnoista sekä niihin liittyvistä 
palveluista. Nämä onkin nostettu strate-
giamme keskeisiksi tekijöiksi”, jatkaa Finne.

VERKKOKAUPAN KASVULLA  

MERKITTÄVÄ ROOLI

Verkko-ostaminen kasvaa Suomessa tasaista 
tahtia. Vuosikasvun arvioidaan olevan seuraa-
vina vuosina 10 % luokkaa ja tähän varaudu-
taan palveluverkoston pakettiautomaattien 
lisäämisellä. Postin SmartPost-automaattien 
verkosto on jo tällä hetkellä yksi Euroopan 
suurimpia ja kasvavaan tavaravirtaan varau-
dutaan lisäämällä jakeluverkostoon 1000 
uutta automaattia vuoteen 2019 mennessä.

”Suomalaiset ovat löytäneet niin koti-
maiset kuin kansainvälisetkin verkkokaupat 
ja tätä kautta pakettiliikenne tulee jatkossa 
kasvamaan merkittävästi,” kertoo Finne. 
”Samalla pakettien toimitukseen liittyviin 
palveluihin on selvästi enemmän tarvetta.”

Suomalaiset kotitaloudet tilaavat keski-
määrin 0,4 – 0,5 pakettia viikossa ja määrä 
on selvässä kasvussa.

”Kuluttajat ja yritykset haluavat yhä 
enemmän arkea helpottavia palveluita.  
Näitä me kehitämme jatkuvasti yhdessä 
kumppaniemme kanssa”, kertoo Finne. 

”Meillä pakettipuolella kasvu on ollut mer-
kittävää ja tämä vuosi onkin käänteentekevä. 
Nyt on verkkokaupassa siirrytty sanoista 
tekoihin ja volyymikasvuun.”

TIETO OHJAA DYNAAMISTA  

PALVELUKEHITYSTÄ

Tiedolla on merkittävä rooli palvelujen 
kehittämisessä. Tällä hetkellä Posti seuraa 
kerätyn datan avulla postimääriä postinu-
meroalueittain. Samalla tietoa kertyy siitä, 
miltä etäisyydeltä ja millä välineillä lähetyksiä 
noudetaan. Kriittisen massan tullessa täyteen, 
lisätään alueelle joko pakettiautomaatteja tai 
-pisteitä.

”Datan keruu auttaa meitä suunnittele-
maan toimintaamme. Kaikki kerätty tieto 
tähtää siihen, että pystymme palvelemaan 
asiakkaitamme entistäkin paremmin”, kertoo 
Finne.

Postin digitaalinen ohjausmalli tuo myös 
helpotusta niin yritysten kuin kuluttajienkin 
arkeen.

”Moni ei vielä tiedä, että digitaalisen 
ohjausmallimme avulla pystyy lähetyksen 
tilaamaan tarpeen mukaan eri pisteisiin. Voit 
esimerkiksi tänään tilata tuotteen kotiisi, 
huomenna työpaikalle, seuraavana viikkona 
vaikka kesämökille. Pystyt siis tilamaan 
tuotteesi juuri sinne, missä sitä tarvitset”, 
kuvailee Finne.

Ohjausmallista hyötyvät myös työntekijät, 
joiden työtehtävät vievät heitä eri puolille 
Suomea.

”Ajatellaan vaikka henkilöä, joka työsken-
telee asentajana. Tänään hän tarvitsee tuot-
teita ja välineitä Ouluun ja huomenna vaikka 
Tampereelle. Kaiken voi tilata tarvekohtai-
sesti eri päivinä eri pisteisiin”, kertoo Finne.

UUSILLA FLEXO-PALVELUILLA HELPOS-

TUSTA VOLYYMIVAIHTELUIHIN

Posti on jo pitkään ollut markkinajohtaja 
varastopalveluiden ulkoistuksessa. Uusi kehi-
tysaskel on 1000 hengen Flexo-palvelutiimi, 
joka tuo sisälogistiikan palvelut suoraan 
asiakkaan tiloihin. 

 Palvelut
ja moni  osaa minen

kas vattavat
liike-

toimintaamme.” 
SAMI FINNE
kasvujohtaja, 

Postin paketti- ja logistiikkapalvelut

TULEVAISUUS ON 
MONIPUOLISISSA 
PALVELUISSA 



Kotitaloudet tuottavat keskimäärin 50 kg 
keräyspaperia vuodessa, jota tällä hetkellä ei 
haja-asutusalueilla aina saada hyötykäyttöön. 
Tämän pohjalta Paperinkeräys ja Posti yhdis-
tivät voimansa ja aloittivat hankkeen, jolla 
selviteltiin mahdollista yhteistyötä ja toimivaa 
mallia keräyspaperin talteenottoon. 

Hankkeen tavoitteena oli testata, miten 
paperinkeräys ja postinjakelu voidaan yhdistää 
alueilla, joissa etäisyydet paperinkeräyspisteisiin 
ovat pidemmät. Hankkeeseen osallistuminen 
oli kuluttajille vapaaehtoista, halukkaille annet-
tiin mahdollisuus ilmoittautua mukaan. 

KERÄYSKASSI HELPOTTAMAAN  ARKEA

Pieksämäen ja Mäntsälän haja-asutusalueilta 
kokeiluun osallistui liki 300 kotitaloutta.  
Paperinkeräys kehitti hanketta varten brän-
dätyn keräyskassin, joka toimitettiin ilmoit-
tautuneille talouksille. Kassin kehityksessä 
otettiin huomioon, että sen piti kestää rajuakin 
käsittelyä sekä olla turvallinen täyttää, käyttää 
ja nostaa. 

”Olemme saaneet hankkeessa käytetyistä kas-
seista erittäin hyvää palautetta niin kuluttajilta 
kuin postinjakajilta. Yhtään kassia ei rikkoutu-
nut kokeilun aikana ja niiden kanssa oli helppo 

toimia”, kertoo Jari Tallbacka 
Paperinkeräykseltä.

POSITIIVISIA ONNISTUMISIA

Kokeilun piti alun perin kestää 
kaksi kuukautta, mutta koska 
tulokset olivat ensimmäiseltä kah-
delta kuukaudelta hyvät, päätet-
tiin kokeilua jatkaa marraskuun 
loppuun.

”Tulokset yllättivät meidät 
kaikki, sillä harvoin kokeiluilla  
on näin paljon tyytyväisiä osallis-
tujia. Asiakkaat olivat  
myös erittäin aktiivisesti 
mukana, keräsimme kokeilun 
ensimmäisen kahden  
kuukauden aikana liki 
10.000 kg keräyspaperia”, 
kertoo Tallbacka tyytyväi-
senä. ”Palvelu sai paljon 
kiitosta helppoudesta ja 
vaivattomuudesta.  
Tästä oli ihan  
käytännön hyötyä 
kokeilussa mukana 
olleille.” 

PAPERINKERÄYS MUKANA UUSIEN 
PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ

Uusien 
palvelumallien 

kehittäminen on 
yhteistyötä.

Posti ja Paperinkeräys aloittivat syyskuussa 2017 haja-asutusalueiden kotikeräys-
paperin keräyskokeilun Pieksämäellä ja Mäntsälässä. Uudessa palvelumallissa 
keräyspaperi noudettiin suoraan asiakkaalta tiettynä päivänä viikossa postinjakelun 
yhteydessä. 

”Perustimme yhteistyössä SOLin kanssa uuden yrityksen, jolla 
pystymme palvelemaan asiakkaitamme suoraan heidän tiloissaan, 
käyttämällä heidän järjestelmiään ja laitteitaan. Uusi palvelumalli 
on erittäin monipuolinen, suoriteperusteinen ja se räätälöidään aina 
asiakkaan tarpeen mukaan,” kuvailee Finne.

Tyypillisellä Flexo-palvelun asiakkaalla on voimakkaat volyy-
mivaihtelut eri aikoina vuotta. Uuden palvelumallin avulla näitä 
pystytään tasoittamaan. 

”Resurssipooliimme kuuluu monipuolisesti erilaista osaamista ja 
koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti. Otimme kesällä käyt-
töömme uuden järjestelmän, jonka avulla tiedossamme on Flexo-
palveluiden henkilökunnan osaamisprofiilit. Tämä auttaa meitä 
löytämään helposti oikean osaajan oikeaan paikkaa,” kertoo Finne.

Uudesta järjestelmästä on hyötyä myös työntekijöille. Tekijät 
pääsevät itse vaikuttamaan siihen, minkä tyyppisiä töitä heille 
tarjotaan. 

Meillä on 
mahdollisuus 

tehdä isoja 
asioita.
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”Suuri osa tekijöistämme haluaa olla täyspäiväi-
sesti töissä. Mutta meillä on myös paljon ihmisiä, 
jotka haluat tehdä osa-aikaista työtä tai vaikka 
pitää lomaa harrastuksensa vuoksi tiettynä aikana 
vuodesta,” kertoo Finne. ”Uusi järjestelmämme 
mahdollistaa sen, että tiimiin kuuluvat henkilöt voi-
vat itse ilmoittaa, milloin ovat käytettävissä töihin. 
Tämä muuttaa työkulttuuria parempaan suuntaan ja  
uskomme, että näillä uusilla ratkaisuilla voimme olla 
se paras työnantaja työntekijöillemme.”

UUSIIN TEHTÄVIIN PALJON HALUKKUUTTA

Selkeästi uudet tehtävät ja tavat toimia houkuttavat 
postilaisia. Uusiin tehtäviin saadaan sisäisiä hake-
muksia enemmän kuin tekijöitä pystytään ottamaan.

”Henkilökunnallamme on hurja into oppia lisää 
ja työtekijämme ovat erittäin motivoituneita. Paljon 
varmasti vaikuttaa myös se, että varaamme oikeasti 
uusien tehtävien osalta aikaa koulutukseen. Tällä on 
merkitystä, ketään ei jätetä yksin,” kertoo Finne.

KEHITYSTYÖ JATKUU

Paketti- ja logistiikkapalvelut ja niiden oheispalvelut 
kasvavat myös tulevaisuudessa. Posti valmistautuu 
tarjoamaan yhä räätälöidympää palvelua.

”Olemme vasta raaputtaneet pintaa ja meillä 
on isoja mahdollisuuksia tehdä isoja asioita. Kaikki 
riippuu asiakkaiden tarpeista. Olemme valmiita läh-
temään uusiin palveluihin, kunhan se on relevanttia 
asiakkaillemme ja järkevää tehdä,” kertoo Finne. 
”Tämä on jatkuvaa oppimista yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Ja kumppanimme ovat tässä merkittävässä 
roolissa.” 

JALOSTUSHYLKY 
TEHTAALTA 
HYÖTYKÄYTTÖÖN

15

Kartonkitehtaan tuotteiden valmistuksesta syntyvä 
jäte ei mene hukkaan, vaan se otetaan järkevästi 
uusiokäyttöön Paperinkeräyksellä. Koska itse tehdas ja 
Paperinkeräyksen piste sijaitsevat fyysisesti vierekkäin, 
on hylkyjätteen kulku integroitu Paperinkeräyksen 
toimipisteeseen.

Kaikki tuotannosta syntyvä hylkyjäte kulkee ilma-
kuljetusputkea pitkin Paperinkeräykselle käsittelyyn. 
Toimintamalli säästää Stora Ensolla merkittävästi rahaa 
ja vuonna 2016 tehty investointi jätehuoltoon kantaa 
pitkälle.

KAIKKI MATERIAALI OTETAAN TALTEEN

Tehtaan tuotannosta syntyy vuosittain liki 3.000 
tonnia puhdasta kuitujätettä. Tämä materiaali syntyy 
tuotannon eri vaiheissa aina raaka-ainerullien saapumi-
sesta arkkileikkaukseen ja pakkausten muotoonleikka-
ukseen saakka.

Mikään materiaali ei kuitenkaan mene hukkaan, 
sillä tuotannosta syntyvä hylkymateriaalia on erittäin 
haluttua, puhdasta kuitua. Yhteistyö toimii 24 tuntia 
vuorokaudessa, jolloin hylkymateriaalia ei myöskään 
jää tehtaalle varastoitavaksi. 

KESTÄVÄ KEHITYS AJAA ETEENPÄIN

Stora Enson pakkauksia valmistavan puolen kanta-
vana voimana on kestävä kehitys sekä uusiutuvien ja 
kierrätettävien materiaalien käyttö kaikessa valmistuk-
sessa. Samalla tuotannon puolella kiinnitetään erityistä 
huomiota syntyvään hiilijalanjälkeen. Stora Enson 
hiilidioksidipäästöt ovatkin vähentyneet maailmanlaa-
juisesti 32 prosenttia vuodesta 2006.

Kestävää kehitystä ajaa myös eteenpäin tavoite 
viestiä niin vähittäiskaupoille, tavarantoimittajille, 
valmistavalle teollisuudelle kuin kuluttajillekin ympä-
ristöystävällisen pakkaamisen eduista. Yritys innovoi 
ja kehittää jatkuvasti puuhun ja muihin materiaaleihin 
perustuvia tuotteita ja palveluita. Tulevaisuudessa puu-
pohjaiset uudistuvat materiaalit tulevat korvaamaan 
uusiutumattomat materiaalit. 

Stora Enso Lahden 
kartonkitehtaan jäte-
huollon toimintamalli on 
ainutlaatuinen Suomessa. 
Kaikki tehtaan jalostushylky 
kulkee automaat tisesti 
Paperinkeräykselle 
uudelleenkäsittelyyn. 



KOMMENTOI  
artikkelia  

#uuttakulmaa

#

EMOALUKSELLA KOHTI 
TYÖN TULEVAISUUTTA

PIA ARRHENIUS halusi luoda Spondalle 
toimistohotellikonseptin, joka palvelisi uudenlaisia 
työnteon tarpeita jo nyt. Tuloksena syntyi Mothership 
of Work, MOW, joka toimii eri alojen pienyrittäjiä 
kokoavana luovana yhteisönä. 

Työelämän murroksen yksi suuri kehitys-
suunta on pienyrittäjyyden nousu. Vaikka 
työtä tehdään itsenäisesti, on tarve työyh-
teisön mukanaan tuomalle tuelle säilynyt 
ennallaan. Ajatusten vaihto, sosiaalinen 
kanssakäyminen ja yhteisöön kuuluminen 
lisäävät työn tuottavuutta. Tätä tarvetta 
tukee toimistohotelleissa tehtävä co-wor-
king-tyyppinen tapa tehdä työtä.

”Co-workingin trendi heijastuu meille 
toimitilojen kysynnän muutoksena”, kertoo 
Spondan yrityssuunnittelu- ja sijoittaja-
suhdejohtaja Pia Arrhenius.  ”Varsinaisten 
työtilojen lisäksi kaivataan nyt sosiaalisia 
rennon yhdessä olemisen paikkoja, joissa 
ihmiset luontevasti kohtaavat toisensa.”

EI PERINTEINEN TOIMISTOHOTELLI

Arrhenius kulki maailmalla jo 2014 tutus-
tumassa erilaisiin co-working-ratkaisuihin. 
Ne eivät hänestä eronneet perustoimisto-
hotelleista oikein mitenkään, vaan jättivät 
kylmäksi. 

”Halusin luoda jotain aidosti erilaista: 
tilan, jolla on sydän ja sielu, ja joka palvelisi 

nimenomaan itsenäisten ammatinhar-
joittajien ja pienyritysten yhteisöllisyyden 
tarpeita”, Arrhenius kuvailee.  

Ensimmäinen Mothership of Work avat-
tiin Pienellä Roobertinkadulla Helsingissä 
vuonna 2016 ja se osoittautui heti vetovoi-
maiseksi. 

”Konseptille oli selvä tilaus. Olimme toki 
tehneet kotiläksymme ja selvittäneet alueen 
kulkuyhteydet ja yritysrakenteen: löytyykö 
pieniä yrityksiä, jotka haluaisivat olla osa 
suurempaa kokonaisuutta palveluineen ja 
toisaalta isompia firmoja, joille on käyttöä 
tiimitiloille”, Arrhenius selittää. 

MOW ei tarjoa asiakkailleen vain seiniä, kat-
toja ja infraa, vaan konseptissa panostetaan 
tunnelmaan ja sisältöön. 

”Tarjoamme loistavat puitteet verkottu-
miseen. Yhteinen kahvilatila on ahkerassa 
käytössä ja lisäksi ihmiset tapaavat vapaa-
muotoisesti mindfulness-aamutuokioissa, 
joogatunneilla ja perjantain afterworkeilla”, 
Arrhenius kertoo. ”Bisnesorientoituneem-

pia kohtaamisia tapahtuu yritysten itse 
järjestämissä seminaareissa ja aamiaistilai-
suuksissa.”  

Ilmapiiri erottaa MOWin tavallisista toimis-
tohotelleista. 

”Upealla henkilökunnallamme on hyvän 
fiiliksen luomisessa ratkaiseva rooli”, Arr-
henius hehkuttaa. 

TESTAUSLABORATORIO 

MOW toimii ainutlaatuisena laboratorioym-
päristönä ehkä hieman perinteisemmistä 
toimitiloistaan tunnetulle Spondalle. Se on 
opettanut paljon yritysten käyttäytymi-
sestä ja niiden tilatarpeista, mitä hyödynne-
tään muidenkin toimistotilojen ja konsep-
tien suunnittelussa. 

”Näemme täällä joka päivä, miten erilais-
ten työtilojen käyttö vaihtelee, minkälaiset 
yhteiset tilat vetävät ihmisiä ja missä 
ihmiset eniten kulkevat. Olemme oppineet 
paljon siitä, miten tiloista tehdään käyttäjille 
houkuttelevampia ja käyttökelpoisempia”, 
kuvailee Arrhenius. 
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MOW on loistava alusta myös erilaisten 
palvelujen ja toimintamallien kysynnän tes-
taamiseen. Sponda halusi kokeilla esimer-
kiksi joustavaa, pienyrittäjille suunniteltua 
hinnoittelumallia. Vuokralaisilla on kuukauden 
irtisanomisaika eikä heiltä vaadita ollenkaan 
vuokravakuuksia. 

”Riskinä oli, että kierto MOWissa olisi 
vilkasta, mikä vaatisi paljon managerointia, 
mutta vaihtuvuutta on yllättävän vähän. 
Ihmiset viihtyvät täällä.” 

Palvelukokeiluista muun muassa yhteiskäyt-
töinen sähköauto ja lastenhoitopalvelut ovat 
osoittautuneet suosituiksi.

OSAKSI YMPÄRÖIVÄÄ YHTEISÖÄ 

Mitä tulee co-working-trendin jälkeen? Arrhe-
niuksella on tästä selvä näkemys. 

”Kaupungit jakautuvat sisäisesti omiksi kylä-
mäisiksi alueikseen, ja yritykset ja yhteisöt 
tulevat toimimaan niissä aktiivisina jäseninä.” 

Näin on käynyt jo Pienellä Roobertinkadulla. 
Ennen kuin ensimmäinen MOW avattiin, 
Pikku-Roba oli tunnelmaltaan hiljainen kadun-
pätkä. Tänä päivänä se elää uutta kukoistus-
kauttaan kadulle tulleiden uusien yritysten 
myötä. ”MOW toteuttaa tätä uutta trendiä 
jo nyt”, Arrhenius toteaa tyytyväisenä. 
”Olemme ilman muuta kantaneet kortemme 
kekoon kadun elävöittämiseksi.” 
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MOW on 
opettanut 

paljon yritysten 
käyttäytymisestä ja 
niiden tilatarpeista, 
mitä hyödynnetään 
muidenkin toimisto-
tilojen ja konseptien 
suunnittelussa. 
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Elit que sam, saerfer natur? Musdae dolupitat

Paperinkeräys-
nukke on nykyisin 
haluttu keräilijöiden 
keskuudessa.

1920 1930 1940 1950 1960

Itsenäistyvässä Suomessa puu on tärkein 
raaka-aine, ja paperiteollisuus antaa potkua 
talouskasvuun. Saksan paperipula käynnis-

tää paperinkeräystoiminnan Suomessa.

VUOTTA 
PAPERINKERÄYSTÄ

Keräyspaperi on muuttunut sadassa vuodessa 
jätteestä arvokkaaksi materiaaliksi. Paperin-
keräys Oy:n tarina alkoi sodan keskellä raaka- 
aineen tarpeesta, ja nykyään tarjoamme 
palveluita monipuolisesta jätehuollosta 
tietoturvaan.

18

Liikemies Kurt Pilack perustaa  
Suomen ensimmäisen lajittelulaitoksen 

Länsisatamaan. Paperia ostetaan isoissa erissä 
lähinnä kirjapainoilta ja arkistoilta. 

Vuonna 1943 metsäyhtiöt perustavat Jätekeskus 
Oy:n, joka tuottaa heille keräyspaperia. Kotitalouk-

sia houkutellaan keräämään paperia tarjoamalla palkkioksi 
muun muassa makeisia. Keräyspaperille on sodan jälkeen 
suuri tarve, kun koko teollisuus kärsii raaka-ainepulasta.

Talous voi hyvin ja nousukausi näkyy myös 
paperinkeräyksessä. Suomi kuuluu paperinke-
räyksen edelläkävijöihin, ja paperin kerääminen 

on erittäin suosittua. 



Elit que sam, saerfer natur? Musdae dolupitat

1970 1980 1990 2000 2010
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Paperia 
kerätään 
entistä 

tehokkaammin, mutta 
sille ei ole Suomessa 
tarpeeksi käyttöä. 
Vienti lisää hetkeksi 
kysyntää ja lopulta 
uudet siistauslaitokset 
lisäävät keräyspaperin 
tarvetta.

Ihmisten 
ympäristö-
tietoisuus 

kasvaa, ja paperin-
keräys nähdään osana 
kestävää kehitystä. 
Paperi-, kartonki- ja 
pahvipakkausten 
kierrättäminen talo-
yhtiöissä yleistyy, ja 
muun muassa maito- 
ja mehutölkkien kerää-
mistä tehostetaan.

Paperin-
keräyksen 
palkkiojär-

jestelmä lopetetaan, ja 
ammattikeräysliikkeet 
alkavat hoitaa pape-
rinkeräystä. Keräyspa-
peria yritetään pitkään 
saada sanomalehtien 
raaka-aineeksi, ja uusi 
siistausmenetelmä 
tekee siitä viimein 
varteenotettavan 
vaihtoehdon.

Siistauslaitosten posiitivinen vaikutus näkyy pitkään, 
vaikka muuten Suomessa vallitsee taantuma. Keräys-
järjestelmää kehitetään kampanjoilla sekä testaamalla 

uusia materiaaleja. Suomessa aletaan lisätä tuottajavastuuta eli 
valmistajan vastuuta siitä, että tuotteet päätyvät aina lopulta 
määrättyyn uusiokäyttöön.

Ekologisuudesta tulee yrityksille jopa myyntivaltti ja kaupan 
rooli kierrätyksessä kasvaa. Vuoden 2011 uuden jätelain 
myötä tuottajayhteisövelvoitetta hoitamaan perustetaan 

Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy. Paperinkeräys Oy:n kautta 
hyötykäyttöön päätyvät pahvin ja paperin lisäksi myös muun muassa 
muovi, metalli, lasi ja elektroniikkaromu. Yrityksille tarjotaan Encore 
Palveluita, joihin kuuluvat jätehuolto-, tietoturva- ja kuormalavapalvelut.

Paperinkeräyspis-
teitä on jo tuhansia, 

ja keräyspaperia käytetään jo 
muun muassa kartongeissa 
ja pahvilaatikoissa. Jätekes-
kus Oy:n nimi ei enää vastaa 
toimintaa, ja vuonna 1965 
yhtiöstä tulee Paperinkeräys 
Oy.
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VIHREILLÄ VUOKRALAVOILLAMME SÄÄSTÄT SELVÄÄ RAHAA.  
KUORMALAVAT@PAPERINKERAYS.FI  |  ENCOREPALVELUT.FI

HÄVITTÄMINEN 
KIELLETTYÄ, 
KIERRÄTTÄMINEN 
SALLITTUA!


