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3 K äytetyn materiaalin talteen-
otto uuden tuotannon raaka- 
aineeksi on ollut maailmalla 

erittäin yleistä. Meillä Suomessa on pa-
perin ja kuitupakkausten keräys aloi-
tettu jo viime vuosisadan alkukymme-
nillä, jonne Paperinkeräys Oy:n alku-
juuretkin ulottuvat. Yhtiömme viral-
linen perustamisvuosi on 1943. Kulu-
vana juhlavuonna voimme ylpeinä to-
distaa  työmme tuloksilla yhtä Euroopan 
parasta keräyspaperin talteenottotasoa.

Maailman niukkenevat raaka-ainelähteet ja ympäristö-
haasteet vaativat meitä käyttämään resurssimme tehokkaasti. 
Kierrätys on tulevaisuudessa entistä laajempi käsite, ja myös sen 
taloudellinen  merkitys ymmärretään paremmin.

Tuottajien vastuu laajenee yhä useampaan materiaaliin. Vas-
tuun  kantaminen on Paperinkeräyksenkin tärkeimpiä arvoja. 
Toimimme graafisten papereiden tuottajavastuussa ja tuotamme 
palveluja myös useille muille materiaaliryhmille. 

Tuotteiden elinkaari ja kilpailukyky muuttuvat ja vaikutta-
vat toimintaamme. Siksi uudistamme ja kehitämme toimin-
taamme rivakkaa tahtia. Liikevaihdostamme tulee tänä vuonna 
jo puolet muusta kuin kuitujen myynnistä. Asiakaskuntamme 
kasvaa ja laajenee koko maahan. Asiakkaidemme luottamuk-
sen lunastamiseksi valtakunnallinen palvelu- ja tuotanto-
yksikköverkkomme on ensiarvoisen tärkeä. Henkilökuntamme 
osaaminen ja motivoitunut asenne tuottavat markkinoiden par-
haita ympäristöhuollon ratkaisuja.

Pitkä historiamme alalla vakuuttaa osaamisestamme ja ky-
vystämme    ennakoida kehitystä. Olemme ylpeitä asiakkaidemme 
ja yhteistyökumppaneidemme kanssa saavuttamistamme rat-
kaisuista ja tuloksista. Vietämme kuluvan juhla vuotemme  
tehokkaan  palvelukehityksen ja asiakkaidemme parissa.

Kyösti Pöyry
toimitusjohtaja

Keräyspaperin  
talteenoton edelläkävijä

Alkoi maito- ja 
mehutölkkien 
keräyskokeilu 
Itä-Helsingissä. 

1992
Valtioneuvosto teki 
päätöksen keräyspa-
perin talteenotosta 
ja hyödyntämisestä.

1998
1.5.2012 tuli  
voimaan uusi 
jätelaki.

2012
Tuli jätelain muu-
tos, ja Paperin-
keräys ilmoittautui 
tuottajayhteisöön.

2004



4 Valtaosa Suomen kotitalouksista  
kerättävästä  paperista päätyy UPM:n Kaipolan   
tehtaalle  . Kerätystä paperikuidusta syntyy  
uutta sanoma lehti- ja luettelopaperia. 
teksti: VESA VAInIO kuva: HAnnA-KAISA HäMäLäInEn

 Paperinkeräys on järjestetty Suomessa tehokkaasti ja eri osa-
puolien yhteistyö toimii kokonaisuutena erinomaisesti. Tä-
män tietää myös metsäyhtiö UPM, jonka Jokilaakson tehtailla 
Kaipolassa keräyspaperia on hyödynnetty paperin valmistuk-

sessa jo yli 20 vuotta.
Kaksi Kaipolan tehtaan paperikonetta ovat oikeita keräyspaperin 

suurkuluttajia.
”Kaipolassa käytetään yli kaksi kolmasosaa kaikesta Suomen koti-

talouksista kerättävästä paperista. Kapasiteettia riittäisi käyttää vaikka 
kaikki. Keräyspaperia tulee tehtaalle Suomen lisäksi pieniä määriä lähi-
alueilta”, kertoo tehtaan ympäristöpäällikkö Pia Siirola-Kourunen. 

Vaikka sanomalehtipaperin valmistus onnistuisi pelkästään keräys-
paperistakin, tuotteissa käytetään myös kuusikuidusta tehtyä mekaa-
nista massaa. Siirola-Kourunen ei epäröi hetkeäkään, kun häneltä  
kysyy  keräyspaperin käytön eduista. 

”Suurin etu on ehdottomasti se, että säästämme luonnonvaroja. Kor-
vaamme keräyspaperilla kuusikuitupuuta.”

Toinen iso asia on energiankulutus, joka pienenee merkittävästi  
verrattuna saman paperimäärän valmistukseen tuoreesta kuusipuusta. 

Ympäristökuormituksen kannalta on merkittävää myös se, että pape-
rin  valmistuksessa tarvittavaa suurta vesimäärää kierrätetään. Paperi-
koneella kertaalleen käytetty vesi puhdistetaan ja hyödynnetään kier-
rätetyn massan valmistuksessa.

Kaipola on nykyään Suomen ainoa sanomalehtipaperia valmistava 
paperitehdas. Suomi lukee isolta osin kierrätyspaperille painettuja tuo-
reita uutisia.  

Tehtaan valmistama sanomalehtipaperi on saanut ensimmäisten jou-
kossa EU-ympäristömerkkihyväksynnän vuonna 2012. Yhtenä kritee-

Uutisiksi  
uudelleen

Henkilöstö 1 100

Tehtaat 
Jämsänkoski, perustettu 1888
Kaipola, perustettu 1952

Tuotantokapasiteetti 
1 580 000 tonnia vuodessa

Pääraaka-aineet 
Kuusipuu, sellu,  
kotikeräyspaperi

Tuotteet                      
• Päällystämätön  

aikakauslehtipaperi
• Päällystetty  

aikakaus lehtipaperi
• Sanomalehtipaperi
• Tarra- ja pakkauspaperi
• Luettelopaperi

UPM  
Jokilaakson 
tehtaat

”Suurin etu keräyspaperin käy-
töstä on luonnonvarojen säästö. 
Korvaamme keräyspaperilla 
kuusikuitu puuta. Säästämme näin 
myös energiankulutuksessa”, 
toteaa Kaipolan tehtaan ympäristö-
päällikkö Pia Siirola-Kourunen.
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rinä merkille on keräyspaperin käyttö raaka- 
aineena.

Siirola-Kourunen korostaa keräyspaperin laa-
tuvaatimuksia, mihin Paperinkeräys on pysty-
nyt vastaamaan hänen mielestään mainiosti.

”Raaka-aineen tulee olla hyvälaatuista ja tuo-
retta. Kotikeräyspaperi sisältää postiluukusta ja 
-laatikosta tulevat sanoma- ja aikakausilehdet 
sekä mainospainotuotteet.”

Keräyspaperin tie tehtaan varastosta kul-
kee kuidutuksen, lajittelujen, vaahdotuksen 
ja muokkauksen kautta valmiiksi massaksi 
paperi koneelle. Vaahdotuksessa keräyspape-
rista poistetaan painoväri ilman ja saippuan 
avulla. 

Paperikuitu voidaan kierrättää ja käsitellä uu-
destaan viisi–kuusi kertaa. Pitkät ja hyvälaatui-

Raaka-aineen tulee olla hyvälaatuista ja tuoretta. Kotikeräyspaperi 
sisältää postiluukusta ja -laatikosta tulevat sanoma- ja aikakausilehdet 
sekä mainospainotuotteet.” set kuidut erotellaan paperinvalmistusta varten. 

Prosessin alussa erotetaan paperin joukkoon 
kuulumattomat epäpuhtaudet, kuten muovit ja 
cd-levyt. Nämä menevät jätehuoltoyrityksen vä-
lityksellä kierrätyspolttoaineeksi.

Keräyspaperista erotettu, paperinvalmistuk-
seen sopimaton aines, joka sisältää lyhyitä kui-
tuja, painoväriä ja paperinvalmistuksessa käy-
tettäviä mineraaleja, poltetaan tehtaan voima-
laitoksessa energiaksi.  

Pääpolttoaineena voimalaitoksella ovat bio-
polttoaineet: muun muassa hakkuutähteet, 
puun kuori, kannot ja risut. Biopolttoaineiden 
käytön vaikutuksesta fossiilisen hiilidioksidin 
päästöt ilmaan ovat pienentyneet.

Ympäristöpäällikkö on erityisen tyytyväi-
nen siitä, että poltosta syntyvä tuhka on pys-

tytty hyöty käyttämään viime vuosina sata-
prosenttisesti. 

”Suurin osa voimalaitostuhkasta hyödynne-
tään maanparannuksessa pelloilla ja metsissä. 
Lisäksi tuhkaa käytetään erilaisissa piha- ja tie-
rakenteissa.”

Tuhka korvaa maanparannuksessa kaupalli-
sia lannoitteita ja maanrakennuksessa soraa ja 
hiekkaa. Siirola-Kourunen kertoo, että menossa  
on useita koetiehankkeita, joissa tuhkaa käyte-
tään metsäautoteiden ja kevyen liikenteen väy-
lien rakennusaineena.

”Tuhkan hyötykäyttö on luvanvaraista, ja 
sitä ohjaa lainsäädäntö. Kaipolan voimalaitos-
tuhkalla on Eviran hyväksyntä maanparannuk-
sessa, ja sen laatua valvotaan säännöllisesti.

Paperintuotanto 
Kierrätyskuitua käytetään 
materiaalina paperin-
tuotannossa, johon tarvitaan 
aina myös ensikuitua.

Keräyspaperi
Luetut lehdet  
päätyvät keräys-
pisteisiin.

Jakelu 
Tuore lehti matkaa  lukijalleen. 
Paperi teollisuuden tavoite on 
kierrättää 70 prosenttia Euroo-
passa kulutetusta paperista.Painaminen

Puukuitu kiertää 
painopaperiksi  
4 – 6 kertaa. 

Lukija  
Lukija saa leh-
tensä postitse.


Keräyskuidun 
valmistus 
Keräyspaperi käsitel-
lään keräyskuiduksi.

Logistiikka
Paperinkeräys Oy:n 
kumppanit kuljet-
tavat materiaalin 
käsittelyyn.

Käsittely
Keräyspaperi  
vastaanotetaan 
Paperin keräys  
Oy:n yksiköissä.
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 K onsernin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö 
Virve Riihonen kertoo, että jätteiden määrän synty-
misen vähentämisessä auttavat suunnitelmalliset, 
tarpeenmukaiset hankinnat ja isot hankintaerät, jol-

loin pakkausmateriaalin osuus vähenee. Myös keräysastioiden 
määrillä, sijoittelulla ja kerättävillä jakeilla voidaan vaikuttaa jät-
teen määrään ja hyötykäyttöön.

”Esimerkiksi ympäristöystävällisistä saniteettituotteista valit-
semme käyttötarkoitukseen sopivimman. Pestävä käsipyyherulla 
on joissakin tiloissa paras vaihtoehto, jossain muualla taas kier-
rätysmateriaalista tehdyt paperipyyhkeet.”

Jätteen huolellinen lajittelu on vähintään yhtä tärkeää, sillä 
sen avulla kaikki kierrätettävät jätejakeet saadaan kierrätykseen,  
eivätkä  ne päädy kaatopaikalle. 

”Lajittelun onnistumisessa avainasemassa on henkilöstön, 
asiakkaiden sekä kiinteistöhuollosta, siivouksesta ja ravintola-
toiminnasta huolehtivien yhteistyökumppanien toiminta, ohjeis-
taminen  ja motivointi.”

Technopolis tehostaa jätehuoltoaan keskitettyjen seuranta-
palaverien ja toimenpidesuunnittelun  avulla. Tehostusta edellyt-
tävät jätelaki ja kohonnut kustannustaso: verot, maksut ja poltto-
ainekulut ovat nostaneet jätekustannuksia jopa yli kymmenen 
prosenttia parin viime vuoden aikana.

Samalla Technopolis on keskittämässä jätehuoltoaan Suo-
messa Paperinkeräykselle, uusimpana kohteena Lappeenran-
nan kampus. Yhteisenä tavoitteena on pudottaa konsernin seka-
jätteen määrää 10 prosenttia  ja yltää vähintään 60 prosentin 
hyöty käyttöasteeseen.

Technopoliksen kampuksilla pyritään vähen-
tämään  kaatopaikalle sijoitettavan sekajätteen 
määrää ja nostamaan hyötykäyttöastetta.  
teksti: JUSSI-PEKKA AUKIA kuva: MIIKA KAInU

 ”Tehokkuus on kiinni ennen 
kaikkea ihmisten aktiivisuu-
desta”, muistuttaa ympä-
ristö- ja yhteiskuntavastuu-
päällikkö Virve Riihonen.

Jätekuorma  
minimiin
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Konsernin kokonaisjätemäärä oli viime 
vuon  na 1 772 tonnia, josta Suomen osuus oli 
1 389 tonnia. Kaatopaikalle ajettiin yhteensä  
746 tonnia, josta Suomessa 423 tonnia. 

Tarkka seuranta osoittaa, kuinka erilaisia kier-
rättäjiä eri kampukset ovat. Eroja on sekä mai-
den välillä että myös Suomen sisällä. Koko 
konsernin hyötykäyttöaste – jolla tarkoitetaan 
joko jätteen kierrätystä tai energiaksi polt-
toa – oli viime vuonna 58 prosenttia, kun se 
Paperikeräyk sen kanssa työskentelevillä Suo-

men kampuksilla oli 72 prosenttia. Jyväskylässä 
tuo lukema oli mahtava 93 prosenttia. 

”Jyväskylä on yksi esimerkillisimmistä kam-
puksistamme jätehuollossa. Tehokkuus on 
kiin ni monista asioista: kumppaneista, tiloista, 
keräysastioista, mutta ennen kaikkea ihmisten 
aktiivisuudesta. Viime vuonna Innova 1:ssä teh-
dyssä jäteauditoinnissa tutkittiin keräysastioi-
den sisältö ja todettiin, että liki kaikki jäte to-
della oli lajiteltu eikä eri jakeiden sekaan ollut 
pantu väärää jätettä.”

Osalla kampuksista on tai niille haetaan kan-

On hyvä, että voimme yhdessä jalkauttaa yhdellä kampuksella  
syntyneitä hyviä käytäntöjä myös muihin kohteisiin. 
Yhteistyön tiivistyminen helpottaa myös seurantaa.”

Keskitetty  
jäteasema 
kokoaa lajitellun  
jätteen pois-
kuljetusta varten.

Logistiikka 
huolehtii kuljetuksesta , 
kierrätykseen hyötykäyt-
töön ja loppu sijoitukseen.

Kiinteistöjen jäteasemat
Konsernin Suomen kiinteis-
töistä kertyi viime vuonna 
jätettä 1 389 tonnia.

Hyväksytyt 
vastaanottajat  
Hyötykäyttöön ja 
kierrätykseen päätyi  
72 prosenttia jätteestä. 

Aluenouto
Rfid-teknologia on apuna 
jätemäärien ja kustan-
nusten seuraamiseksi ja 
kohdistamiseksi.

Technopolis   
Konseptoituja
toimintaympäristöjä

Kampuksia 18

Toiminnan piirissä
• 1 400 yhteisöä  

ja yritystä
• 23 000 ihmistä

Liikevaihto 2012
107,3 miljoonaa euroa

Käyttökate
55,8 miljoonaa euroa

sainvälinen LEED-sertifikaatti, mikä edellyttää 
jätehuollolta  tarkoin määritettyjä ekologisia ja 
taloudellisia ratkaisuja  kerättävien jakeiden ja 
jätetilojen osalta. Technopoliksen omien toi-
mistojen kuuluminen suomalaiseen Green Of-
fice -järjestelmään toimii osaltaan ohjenuorana 
ympäristöasioissa, samoin laajeneva yhteistyö 
Paperinkeräyksen kanssa.

”On hyvä, että voimme yhdessä jalkauttaa yh-
dellä kampuksella syntyneitä hyviä käytäntöjä 
myös muihin kohteisiin. Yhteistyön tiivistymi-
nen helpottaa myös seurantaa.”
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 S ATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. Se pyrkii  
noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja kantamaan 
vastuun  ympäristöstä. Apuna on ympäristöohjelma, jota yhtiö 
päivittää vuosittain.

”Ympäristönäkökulma on mukana kaikissa vaiheissa – asuntojen 
suunnittelussa, rakentamisessa käytön aikana ja korjausrakentamisessa. 
Kun hankimme jo käytössä olevia kohteita, teemme analyysin ympä-
ristö- ja energiariskeistä sekä siitä, miten kohteen energiatehokkuutta 
voidaan parantaa ilman asumisviihtyvyyden heikentymistä”, kertoo  
yksikönjohtaja  Juha-Pekka Järvenpää.

Ympäristöohjelmaan on kirjattu useita tavoitteita. Esimerkiksi energi-
ankulutusta on tarkoitus alentaa vuoden 2004 tasosta 15 prosenttia vuo-
den 2016 loppuun mennessä.

SATO on myös sitoutunut vähentämään koko kiinteistökannan vuo-
tuista sähkön ja lämmön kulutusta noin 20 GWh parantamalla asunto-
yhtiöiden energiatehokkuutta. Säästö vastaa 1 300 kerrostalokaksion 
vuotuista sähkön- ja lämmönkulutusta. Tämän tavoitteen SATO saa-
vutti etuajassa. 

Ympäristöohjelman mukaisesti yhtiö haluaa parantaa asukkaiden,  
henkilöstön ja kumppanien ympäristötietoisuutta ja aktivoida asukkaita 
pitämään  huolta ympäristöstään. 

Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä SATO solmi Paperin keräys Oy:n 
kanssa vuonna 2009 yhteistyösopimuksen paperin keräämisestä SATOn 
omistamista kiinteistöistä Suomessa. 

Paperinkeräys toimittaa kiinteistöille paperinkeräysastiat ja järjestää 
paperin kuljettamisen. Ensisijaisena keräysvälineenä ovat maahan upo-
tettavat syväkeräyssäiliöt.

SATO kannustaa kiinteistöjensä asukkaita 
jätteiden lajitteluun, niiden synnyn ehkäisyyn 
ja kierrätyksen lisäämiseen. Tätä toimintaa 
tukee tehokas paperinkeräys. 
teksti: TIMO HäMäLäInEn kuva: MIIKA KAInU

Asukkaan 
vastuulla

SaTo

Suomen johtaviin kuuluva   
asuntosijoitusyhtiö

Vuokrattavia asuntoja 
23 500 

Henkilökunta 150

Liikevaihto 2012
287 miljoonaa euroa

Omistajat
suomalaisia työeläke- ja 
vakuutusyhtiöitä

Yksikönjohtaja Juha-Pekka 
Järvenpää painottaa, että 
SATO haluaa parantaa 
asukkaiden, henkilöstön ja 
kumppaneiden ympäristö-
tietoisuutta.
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”Keräysautot tyhjentävät suuria syväkeräys- 
säiliöitä verrattain harvoin, mikä parantaa piha- 
alueen turvallisuutta ja vähentää melua sekä 
pako kaasupäästöjä lähiympäristössä. Syväkeräys-
säiliöihin perustuva järjestelmä on kiinteistö-
jen lähiympäristön kannalta paras vaihtoehto”,  
Järvenpää sanoo.

SATO ja Paperinkeräys suunnittelevat yhdes-
sä   keräyssäiliöiden sijainnin. Säiliöt pyritään 
asentamaan niin, että autot voivat tyhjentää ne  
piha-alueen ulkopuolelta kadun reunasta.

Järvenpää huomauttaa, että keräyspaperin te-
hokkaasta lajittelusta hyötyvät sekä SATO että 
asukkaat. Jätemaksut jäävät sitä pienemmiksi, 
mitä vähemmän kierrätyspaperia päätyy seka-
jätteen sekaan.

Järvenpään mukaan SATO haluaa tehdä pape-
rin ja jätteiden lajittelun asiakkailleen mahdol-
lisimman helpoksi.

”Jätehuollon ja jätteiden lajittelun kehittä-
minen on tänä vuonna yksi painopistealueista 
asiakas tyytyväisyyden parantamiseen tähtää-
vässä ohjelmassamme.”

Viime vuonna SATO järjesti pääkaupunki-
seudulla kierrätyskontit yli 120 kohteeseen. 
Asunto yhtiöiden asukkaat saivat tuoda kont-
teihin määrä ajan kuluessa kaikkea kierrätettä-
väksi kelpaavaa tavaraa. 

”Saimme kerättyä kaikkiaan 56 tonnia kierrä-
tettävää tavaraa ja materiaalia. Tarkoitus on jat-
kaa ja laajentaa toimintaa uusille alueille.”

SATO kannustaa asukkaita jätteiden lajitte-
luun ja energiansäästöön viestinnän keinoin, 

muun muassa asuntoihin jaettavalla ”Viihdy-
tään kotona” -esitteellä, nettisivuilla ja asiakas-
lehdessä.

SATO haluaa toimia kaikin tavoin vastuul-
lisesti. Sitä yhtiö edellyttää myös kumppa-
neiltaan.

”Arvioimme ja ohjaamme omaa sekä kump-
paneidemme toimintaa tiukoilla kriteereillä. 
Emme esimerkiksi hyväksy harmaata taloutta 
missään muodossa. Siinä asiassa teemme yh-
teistyötä verottajan kanssa.”

Paperinkeräys Oy kuuluu SATOn luotetta-
viin vastuullisiin kumppaneihin. Järvenpään 
mukaan yhteistyö on sujunut hyvin. Paperin-
keräys on hoitanut jätesäiliöiden tyhjennykset 
luotettavasti.

Arvioimme ja ohjaamme omaa sekä kumppaneidemme toimintaa  
tiukoilla kriteereillä. Emme esimerkiksi hyväksy harmaata taloutta
missään muodossa.”

Tyhjennys ja kuljetus
Keräysautot tyhjentävät suuria syväkeräys-
säiliöitä verrattain harvoin, mikä parantaa 
piha-alueen turvallisuutta ja vähentää  melua 
sekä pakokaasupäästöjä lähiympäristössä.

Kuljetukset
Keräyspaperi  
kuljetetaan materiaali-
hyötykäyttöön.

Hyötykäyttö 
Keräyskuidusta 
valmistetaan 
uusiopaperia.

Keräysastiat 
Paperinkeräys Oy toimittaa SATOn 
kiinteistöille paperinkeräysastiat. Ensi-
sijaisena keräysvälineenä ovat maahan 
upotettavat syväkeräyssäiliöt.

Käsittely
Keräyspaperi vastaan-
otetaan Paperinkeräys Oy:n 
yksiköissä.
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 I sännöitsijät kyselivät, veisimmekö kiinteistöiltä paperin sa-
malla   kun muunkin. Lupasimme hoitaa. Näin toimitusjohtaja  
Pentti Rantala kertaa 1990-luvun alkutaivalta. Lakimuutokset sai-
vat  kumppanukset pian rukkaamaan kuviota uusiksi. Jäteyhtiö 

myi asiakas kantansa, toimintonsa ja astiansa Paperinkeräykselle, mutta 
jatkoi palvelua alihankkijana. Liiketoimintakauppa oli lajissaan Suomen  
ensimmäisiä .

”Kun uudelle kiinteistölle tilataan jäteastia, samalla kyydillä menee 
paperinkeräysastia. Yhteisen logistiikan ansiosta kuljetus tulee halvem-
maksi ja kuormittaa vähemmän ympäristöä. Kokonaistaloudellisesti  
tämän palvelun osuus on meille marginaalinen, mutta asiakkaan näkö-
kulmasta tärkeä. Yhden luukun periaate on pelannut erittäin hyvin.”

Pirkanmaan Jätehuollon omistaa 17 kuntaa. Yhtiö huolehtii lähinnä 
asumisessa syntyvästä jätteestä. Normaalit keräyskuljetukset ajetaan 
logistiikka ohjausjärjestelmällä. Kaikki kuljetukset on aina kilpailu-
tettu, ja jo kymmenkunta vuotta autoissa on ollut tieto konepäätteet ja 
gps-järjestelmät.

”Näemme toimistolla, missä autot liikkuvat ja missä astiat ovat tyh-
jiä. Yhteydenpito kuljettajiin on helppoa. Jos jossakin tarvitaan ylimää-
räinen tyhjennys, lähin auto saadaan sinne nopeasti. Uskon, että sama 
käytäntö on tulossa myös keräyspaperin talteenottoon.”

”Kun lainsäädäntö taas muuttuu, yhteydenpitoa täytynee tiivistää, 
jotta kenttäkeräyksen logistiikkajärjestelmä saadaan mahdollisimman 
tehokkaaksi. Vaatii yhteistä ponnistelua, että kaikki tavarat käsittely-
päässä menevät sujuvasti oikeaan osoitteeseen. Paperinkeräyksellä ja 
Pirkanmaan Jätehuollolla on muutakin yhteistä kuin keräyspaperi.” 

Pirkanmaan Jätehuolto on lähes koko  
historiansa  ajan tehnyt yhteistyötä Paperin-
keräyksen kanssa. Kokemukset ovat myön-
teisiä, ja uudet kehityshankkeet avaavat lisää 
mahdollisuuksia. 
teksti: PIRJO SILVERI kuva: LAURA VESA

Pirkanmaan 
Jätehuolto oy
Omistajina 17 kuntaa

Toimialueella 
420 000 asukasta

Henkilöstöä  61

Liikevaihto  
34,7 milj. euroa (2012)

Palvelua  
joukkuepelillä

Pentti Rantala oli 1994 Pirkanmaan 
jätehuollon ensimmäinen koko- 
  päiväinen työntekijä. Hän jää eläk-
keelle vuoden vaihteessa ja jättää 
seuraajalleen terveen ja treenatun 
yrityksen.
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yritysten jätehuoltopalveluihin, ja se ostaa 
meiltä kaatopaikkapalveluita, tulevaisuudessa 
ehkä jätteen energiakäyttöä.”

Pirkanmaalle on nousemassa hyötyvoima-
laitos Tammervoima, joka avaa uusia näkymiä. 
Kaatopaikka-asetus tulee suitsimaan seka-
jätteen sijoitusta kaatopaikalle.

”Tampereen seudullakin volyymit ovat niin 
isot, että ilman voimalaitosta teollisuus olisi  
ihmeissään! Paperinkeräyksen teollisuus- ja 
kauppa-asiakkaille tarjoutuu nyt energian hyö-
tykäyttömahdollisuus lähellä. Kilpailukyky 
tälläkin alueella paranee, samoin palveluvali-
koima, kun kaikki teollisuusjätteet pystytään 
helposti hyödyntämään.”

Pirkanmaalaisilla on vireillä toinenkin suur-
hanke, biojätteen käsittelylaitos, joka niin ikään 
kiinnostanee yritysasiakkaita. Tulevaisuudessa 
kompostointi muuttuu mädätykseksi. Rantala 
uskoo mädättämön olevan toiminnassa ennen 
vuotta 2020.

”Se parantaa energiasaantoja jätteestä edel-
leen. Mädättämössä biojätteen lopusta saadaan 
vielä multaa.”

Joukkuepelillä jätehuollon palvelutarjonnan 
saa kattavaksi.

”Paperinkeräys hoitaa keräyspaperin proses-
soinnin ja toimitukset eteenpäin, tätä kautta 
menee myös kuitumateriaali. Lisäksi on yritys-
ten palvelufunktio. Laajassa yhteistyökuviossa 
hyödynnetään yhteisiä logistiikkoja ja käsittely-
ratkaisuja. Näin saadaan asiakkaille lisäarvoa, 
mikä on meidän molempien intressinä.”

Vuosi 2014 muuttaa palettia, kun kuitupak-
kaukset siirtyvät tuottajien vastuulle. Koska 

kunta yhtiöllä on valmis logistiikka koko massan 
keräämiseksi, Rantala toivoo, ettei sitä hukattaisi.

”Siinä on jälleen selkeä yhteistyön paikka. El-
leivät pakkaajayhteisöt järjestä kiinteistökoh-
taista keräystä, me jatkamme sitä Pirkanmaalla. 
Jos ekopisteet ovat samassa logistiikassa, siitä 
hyötyvät sekä tuottajayhteisö että jäteyhtiö.”

Pirkanmaan Jätehuolto perustettiin 1994 ja 
Pentti Rantala oli ensimmäinen kokopäiväinen 
työntekijä. Vuodenvaihteessa hän jää eläkkeelle. 
Seuraajalleen Rantala jättää terveen, treenatun 
yrityksen, jonka talous on hyvässä kunnossa.

”Kustannustasoltamme olemme monessa 
kohtaa Suomen halvimpia. Pystymme teke-

mään asukkaiden jä-
tehuoltopalvelun kes-
kimääräistä halvem-
malla, mutta palvelu-
tasoltamme olemme 
silti parhaiden jou-
kossa.”

Sijainti on avittanut pärjäämistä. Tampere 
on optimikokoinen, tarpeeksi iso ja helpom-
min hoidettava kuin esimerkiksi Helsinki, 
missä jäteautojen puikkelehtiminen keskus-
tassa on hankalampaa.

”Olemme onnistuneet myös organisoimaan 
asioita oikein ja tehokkaasti.”

Kuitupakkausten siirtymisessä tuottajan vastuulle vuonna 2014  
on jälleen selkeä yhteistyön paikka. Elleivät pakkaajayhteisöt järjestä 
kiinteistökohtaista keräystä, me jatkamme sitä Pirkanmaalla.”

Aluekeräys
Pirkanmaan Jätehuolto 
huolehtii asumisesta 
syntyvästä jätteestä 
paperi mukaan lukien.

Logistiikka
Paikalliset kuljetus-
yritykset kuljettavat  
materiaalin hyöty-
käyttöön.

Yritykset
Paperinkeräys Oy 
vastaa myös yritysten 
jätehuoltopalvelusta.

PJH

Paperinkeräys Hyötykäyttö

Loppusijoitus
ja kompostointi
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 S uomessa on yksi betonisideaineen eli tutummin se-
mentin valmistaja. Ainoastaan kotimarkkinoiden tar-
peisiin vastaava Finnsementti kilpailee tuontia vastaan 
ja valmistaa tuotetta kahdella tehtaalla, Paraisilla ja 

Lappeenrannassa.
Etelä-Karjalassa Nordkalkin kalkkikiviesiintymän kupeessa 

on viime vuosina otettu isoja harppauksia vaihtoehtoisten poltto-
aineiden käytössä. Tehtaanjohtaja Jussi Puustinen kuvailee, 
kuinka he ovat yhdessä voimalaitosten kanssa vahvasti mukana 
kierrätystalkoissa.

”Olemme nostaneet kierrätyspolttoaineen osuuden nollasta 
neljäänkymmeneen prosenttiin neljässä vuodessa.”

Kierrätyspolttoaine on materiaalihyödyntämiseen kelpaama-
tonta paperia, muovia, kangasta ja puuta. Siinä missä voimalai-
tosten haluama jaekoko on suurempi, Finnsementti hyödyntää 
pienempää pitemmälle jalostettua jaekokoa.

Investointipäätös kierrätyspolttoaineen käytöstä tehtiin vuonna 
2008 ja seuraavan vuoden lopulla oli käyttöönoton vuoro. Lap-
peenrannan tehtaan polttoaineena oli tuohon asti toiminut pel-
kästään kivihiili, joka tuodaan Venäjältä.

”Kun korvaamme kivihiiltä kierrätyspolttoaineella, pienen-
nämme  reilusti päästöjä. Ja onhan tällä myös iso logistinen  
merkitys   .”

Kierrätyspolttoaineen markkinoilla on tarjoajia, mutta myös 
vastaanottajia. Seikka näkyy väistämättä polttoaineen hinnassa, 
jonka tulee Puustisen mukaan pysyäkin kilpailukykyisenä.

Finnsementin Lappeenrannan tehtailla  
kierrätys  polttoaineen osuus on noussut  
nopeasti  40 prosenttiin. Yhteistyö Hyöty paperin 
kanssa on ollut yhteinen oppimis prosessi. 
teksti: VESA VAInIO kuva: ARI nAKARI

Kivihiilen  
korvaajaksi

Finnsementin tehtaanjohtaja Jussi 
Puustinen kertoo valtaosan kierrätys-
polttoaineesta tulevan tehtaalle 
Etelä- ja Keski-Suomesta, koska 
lyhyet kuljetusmatkat ovat logistisesti 
järkevimpiä.
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”Hintapaineita on olemassa, meille niitä tuo 
pidemmälle jalostettu ja prosessoitu pienempi 
jaekoko.”

Kierrätyspolttoaine tulee Lappeenrantaan 
pääosin muualta, yksi kumppaneista polttoai-
neen tuottamisessa on Hyötypaperi. Tässäkin 
mielessä Finnsementti luottaa kotimaiseen 
osaamiseen.

”Polttoaineen osalta koko Suomi on mark-
kina-alueemme. Valtaosin tavaraa tulee meille 
kuitenkin Etelä- ja Keski-Suomesta, sillä se on 
logistisesti järkevää.”

Puustinen ennakoi, että kierrätyspoltto-
aineesta on tulossa bisnes. Etelä-Euroopassa on 
jo paalituotantoa ja sen kuljettaminen kauaskin 
voi olla jonakin päivänä kannattavaa.

Finnsementille polttoaineen hyvä laatu on 
tärkeää, sillä vettä ei kannata polttaa. Kosteu-

den ja kappalekoon kanssa on paiskittu töitä  
yhdessä kumppanien kanssa ja työ on kantanut 
hedelmää.

”Nyt laatu on hyvää. Olemme ottaneet isoja, 
mutta harkittuja askeleita ja tämä on ollut yhtei-
nen oppimisprosessi.”

Omassa tuotannossa syntyvä jäte on Finn-
sementin osalta melko pientä. Suurimpia eriä 
niistä ovat prosessipöly, tiilimurska ja purkujäte. 
Pakkausjätettä syntyy vähän ja metallin kierrä-
tys on hyvin pitkälle vietyä.

Puustinen muistuttaa, että jätettä ei kannata 
käyttää vain jätteen vuoksi. Heille itse tuote on 
tärkein, ja muiden tuotteiden osalta niiden sovel-
tuvuus prosessiin on isossa roolissa. 

Kierrätyspolttoaineen suhteen Puustinen nä-
kee pääpainon olevan energiassa. Tämän vuo-

den tavoitteena olevaa 40 prosenttia voi kasvat-
taa hänen mielestään pienin askelin.

”Jos sopivan laadukasta ja hintaista tuotetta 
on saatavilla, niin miksei. Ympäristöluvat ja 
päästörajat eivät ole ongelma.”

Euroopassa on Puustisen mukaan tehtaita, 
joissa kierrätyspolttoaineen osuus on 70–80 pro-
sentin luokkaa läpi vuoden. Ajoittain päästään 
jopa täyteen 100 prosenttiin.

Itse tuotantoprosessin suhteen Puustinen 
aprikoi teollisuuden eri mineraalien löytävän 
tiensä sementin raaka-aineeksi. Myös proses-
sien sivutuotteet, kuten lentotuhka, kiinnosta-
vat häntä. Kaiken kaikkiaan Puustinen pitää 
kehitystä luonnollisena.

”Tämä on tavallista arjessa toimimista.  
Kuljemme  avoimin silmin, emmekä sulje ovia 
edestämme.”

Finnsementti
Perustettu 1914

Henkilökunta 210

Liikevaihto  
130 milj. euroa (2011)

Tehtaat 
Parainen, Lappeenranta

Päätuote Sementti

Pääraaka-aine Kalkkikivi

Kotimaisuusaste 80–90 %

Kierrätyspolttoaineesta on tulossa bisnes. Etelä-Euroopassa on jo 
paalituotantoa, ja polttoaineen kuljettaminen kauaskin voi olla jonakin 
päivänä kannattavaa.”

Kuljetus  
energia-
hyötykäyttöön.

Energiahyötykäyttö 
Kierrätyspolttoaine 
käytetään tuotanto-
laitoksissa energiaksi.

Logistiikka
Jäte kuljetetaan 
käsiteltäväksi.Materiaali 

Kierrätyspolttoaineeksi 
kelpaa syntypaikkalajiteltu 
energia jäte, esimerkiksi 
muovi ja kangas.

Käsittely
Materiaali käsitellään 
kierrätyspolttoaineeksi 
Hyötypaperi Oy:n 
yksiköissä.
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P antillisten juomapakkausten kirjo on Suomessa huomatta-
van laaja ja kierrätysaste korkeampi kuin missään muualla. 
Suuntauksesta iloitsee Suomen Palautus pakkaus Oy:n eli 
Palpan operatiivinen johtaja Olli Alanen. Tällä hetkellä lasi-

pulloista noin 90 prosenttia palautuu kiertoon, PET-pulloista 94 prosent-
tia ja alumiinitölkeistä 96 prosenttia. 

Pakkausten kierrätyksen kehitystä ovat vauhdittaneet vuosina 2005 
ja 2008 tehdyt verouudistukset. Niissä juomapakkaukset siirrettiin uu-
delleen käytettävien ryhmästä materiaalina hyödynnettävien ryhmään. 
Lisäksi tölkkien haittaverosta luovuttiin. Sen seurauksena eri juomapak-
kausten verokohtelu tuli yhdenmukaiseksi ja tölkkien menekki lähti 
kasvuun.

Palpa pyrkii pitämään kierrätysintoa yllä erilaisin viestinnän keinoin. 
Yhtiö teettää myös säännöllisesti tutkimuksia ymmärtääkseen kulutta-
jien käyttäytymistä pakkausten palauttamisessa.

”Pakkausten palautus on omaksuttu hyvin. Suomalaiset haluavat ot-
taa  vastuuta ympäristöstä. Tämä ilmenee tutkimuksista, joiden mukaan 
yli puolet kuluttajista palauttaisi juomapakkaukset, vaikka niistä ei edes 
maksettaisi panttia”, kertoo hallintopäällikkö Tommi Vihavainen.

Juomapakkauksille on noin 12 500 palautuspistettä. Niistä noin  
3 000 on varustettu palautusautomaatilla.

Palautusautomaatti tunnistaa ja laskee kuluttajan palauttamat juoma-
pakkaukset. Valtaosa automaateista litistää muovipullot ja tölkit sekä 
lajittelee ne säkkeihin tai laatikoihin. Lasiset kierrätyspullot menevät 
omiin astioihinsa.

Säkit ja laatikot palautuvat juomakuljetusten paluukuormina termi-
naaleihin. Siellä kuormat yhdistetään täysautokuormiksi, jotka panimo-
kuljettajat toimittavat Paperinkeräys Oy:n tuotantoyksiköihin. Paperin-
keräys Oy käsittelee yksiköissään myös hotelleista, ravintoloista, kahvi-

Suomalaiset ovat maailman parhaita juoma-
pakkausten kierrättäjiä. Kierrätysjärjestelmiä 
hallinnoi Suomen Palautuspakkaus Oy. 
teksti: TIMO HäMäLäInEn kuva: MERVI VAn wELdHOVEn

Kierron 
mallimaa

Palpa
Palpa huolehtii pantillisten 
juomapakkausten kierrä-
tyksestä. 

Omistajat
Vähittäiskauppa ja  
panimoteollisuus puoliksi

Palpassa työskentelee  
13 henkilöä

Palautuspisteitä  
kuluttajille noin 4 200 

Horeca-palautuspisteitä 
noin 8 200

Palautusautomaatteja  
noin 3 700

Paperinkeräys Oy käsittelee 
yksiköissään myös hotelleista, 
ravintoloista, kahviloista ja 
toimistoista kerätyt juoma-
pakkaukset.
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loista ja toimistoista kerätyt juomapakkaukset. 
Kuljetusta varten ne pakataan ”manuaalisäk-
keihin”. Säkkien sisältö puretaan linjoille, joissa 
juomapakkaukset tunnistetaan ja lasketaan. 

Nykyisin vain ruskeat olutpullot kiertävät uu-
delleen käytettäväksi. Muut lasipullot murska-
taan ja kierrätetään muun muassa uusiksi pul-
loiksi ja rakennusteollisuuden raaka-aineeksi. 
Muovipullot kierrätetään uusiksi pulloiksi ja 
pakkausteollisuuden raaka-aineeksi. Tölkit sula-
tetaan ja alumiinista valmistetaan uusia tölkkejä.

Palpa ja Paperinkeräys Oy ovat tehneet yh-
teistyötä jo vuodesta 1996 lähtien.

”Paperinkeräys Oy on kehittänyt omaa toi-
mintaansa siten, että se tukee hyvin meidän 
pakkausten kierrätystämme. Yhteistyö on su-
junut  erinomaisesti”, Alanen sanoo.

Keväällä 2012 Palpa sai hoidet-
tavakseen myös Alkossa myytä-
vien juomapakkausten kierrä-
tyksen. Siihen asti kuluttajilla 
oli mahdollisuus palauttaa Al-
kosta ostetut pullot noin 350 pa-
lautuspisteeseen. Uudistuksen 
seurauksena palautuspisteiden määrä lisään-
tyi yli kymmenkertaiseksi. 

Alkon kierrätysjärjestelmän haltuunoton lisäksi 
palpalaisia on viime vuosina työllistänyt tieto-
järjestelmän uusiminen.

”Uudistukset ovat sujuneet hyvin, mutta jär-
jestelmiä viimeistellään vielä. Kaikkia toimin-
toja hiotaan jatkuvasti. Aina on vara parantaa”, 
Vihavainen sanoo.

Uuden jätelain ei odoteta tuovan suuria muu-
toksia Palpan toimintaan, mutta varmuus siitä 
saadaan, kun asetukset on viety päätökseen.

”Juomapakkausten kierrätys toimii niin hy-
vin, että siitä otetaan pikemminkin mallia kuin 
sitä jollain tavalla suuremmin uudistettaisiin”, 
Alanen sanoo.

Suomalaiset  haluavat ottaa vastuuta ympäristöstä. 
Yli puolet maamme kuluttajista palauttaisi juoma-
pakkaukset, vaikka niistä ei edes maksettaisi panttia.”

Kuljetus
Palautuspisteistä kierrätys-
pullot ja -tölkit kuljetetaan 
Palpan valitsemiin tuotanto-
yksiköihin. Materiaalin  

hyödyntäjä  
tekee muovista rouhetta. 
Tölkit sulatetaan raaka- 
aineeksi  uusille.

Kuluttaja
Lähes kaikki  
pantillisista  juoma-
pakkauksista  
palautetaan.

 Materiaaleista  
valmistuu  
uusia juomapakkauksia 
ja muuta pakkaus-
materiaalia.

Käsittely
Paperinkeräys Oy:n yksiköissä 
materiaali tarkistetaan, 
manuaalipisteiden pullot laske-
taan ja materiaali paalataan.

Kuljetus
Kuljetus  
materiaali-
hyödyntäjille. Juomateollisuus

Uudet pakkaukset 
saavat sisällön, etiketin, 
panttimerkinnän ja 
EAn-koodin.

1 023456 789012
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 K iinteistöpäällikkö Harri Tikka silmäi-
lee tyytyväisenä tuoretta raporttia. Syys-
kuussa 2012 Kouvolassa avatun kauppa-

keskus Veturin kierrätysprosentti nousi heti  
alkuunsa  huippulukemiin.

”Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 97 pro-
senttia. Se on Suomen kärkeä, missään muussa 
kauppa keskuksessa ei ylletä moiseen.”

Tikka näkee erinomaisen tuloksen taustalla 
useita oikein tehtyjä asioita. Puhtaalta pöydältä 
tehty jätehuoltosuunnittelu, uusi viimeistä tek-
niikkaa oleva keräyskalusto ja heti hanskaan 
otettu lajittelukäytäntö vauhdittivat hyvää starttia.

Parhaatkaan järjestelmät eivät kuitenkaan 
auta, ellei väki sitoudu niitä käyttämään. Harri 
Tikka ojentaa ison käden kumppani Hyöty-
paperin suuntaan ja erityisesti yhteyshenkilö 
Anu Borisoville .

”Hän toteutti meille laajan valmennuspaketin 
ja näytti paikan päällä kädestä pitäen parhaat 
käytännöt. Hän myös perusteli järkeen käyvästi, 
miksi kannattaa kierrättää.”

Syy on yksinkertainen, kierrättämällä säästää 
ympäristöä ja rahaa. Tikka muistuttaa, että työ-
määrä on sama, teet jätteiden lajittelun hyvin tai 
huonosti.

Kierrättäminen ja ympäristöasiat ovat kauppa-
keskuksen kauppiaille tärkeitä ja motivoivia ar-
voja nyt ja tulevaisuudessa. Tikka näkee seikan 
pelkästään positiivisena. ”Tämä on mielekästä 
työtä kaikille.”

Tikka kuvailee kierrätystä fiksuksi, eettiseksi 
ja ympäristöä ajattelevaksi toiminnaksi. 

”Meillä jätehuolto nivoutuu tiiviisti myös kiin-
teistölle myönnettävään BREEAM-sertifikaattiin.”

Veturille on tärkeää saada koko jätehuoltopal-
velu yhdestä osoitteesta. Hyötypaperin tarjoama 
kokonaisvaltainen palvelu on osoittautunut alku-
metreistä lähtien helpoksi ja toimivaksi.

Jätepuristimet ovat kaikki kaukovalvonnan 
piirissä ja hälyttävät automaattisesti tyhjennys-
tarpeesta. Muiden keräysastioiden suhteen opti-
maalinen tyhjennysväli on tavoitteena.

”Kuukausittaiset raportit ja korjaavat toimen-
piteet vievät työtä koko ajan eteenpäin.”

Borisov kertoo, että Veturin jäte on isolta osin 
pahvia ja energiajaetta. Biojäte kerätään erikseen 
omalla puristimella. 

Sekä Tikka että Borisov tietävät tulevaisuuden 
suurimman haasteen: erinomaisen tason yllä-
pitäminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja moti-
voitunutta asennetta kaikilta osapuolilta.

Uuden kauppakeskus Veturin ja Hyötypaperin yhteistyö  
sai lentävän  lähdön. Hyvin suunniteltu jätehuolto on tuonut 
tuoreeltaan erinomaisia tuloksia.
teksti: VESA VAInIO kuva: MIIKA KAInU

Kierrätyksen  
kärjessä
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 N iin likaiselta kuin jätehuolto sanana 
kuulostaakin, kyse on puhtaasti asiak-
kaiden hyvinvointiin tähtäävästä siis-

tistä työstä. Näin asian näkee REIM Groupin toi-
mitusjohtaja Saija Toivonen, joka vastaa myös 
yrityksen Lahden yksikön toiminnasta.

”Tällä arkipäiväisellä asialla on meille iso arvo. 
Kiinnitämme siihen suuresti huomiota, ja se on 
meille valtti kilpailluilla markkinoilla.”

Koska REIM Group ei hoida itse jätehuol-
toa isännöimissään kiinteistössä, on kumppa-
nilla tärkeä rooli työn onnistumisessa. Vuonna 
2007 solmittu uusi yhteistyökuvio Paperinkeräys- 
konserniin siirtyneen Hämeen Kuljetuspisteen 
kanssa toi hommaan aivan uutta potkua.

”Sen jälkeen palvelun laatu on kohonnut sille 
tasolle, millä sen kuuluu olla. Kun asiakas on tyy-
tyväinen, me olemme tyytyväisiä.”

REIM Groupin ja Hämeen Kuljetuspisteen 
yhteis työ pohjautuu luottamukseen. Astiat pitää 
tyhjentää silloin, kun on sovittu. Toivonen näkee 
kumppaninsa asioista vastaavan toimitusjohtaja 
Jarkko Hämäläisen työtavoissa aitoa kiinnos-
tusta.

”Jarkko laittaa itsensä peliin ja hoitaa henki-
lökohtaisesti kaikki tärkeät asiat. Sama aitous ja 

tunnollisuus koskee koko Hämeen Kuljetuspis-
teen henkilöstöä.”

Tuo kiinnostus näkyy muun muassa jatku-
vassa valistustyössä, mitä tämän päivän jäte-
huolto toimiakseen vaatii. Hämäläinen hoitaa 
tuoreen tiedon REIM Groupin isännöitsijöiden 
käyttöön välittömästi paikan päällä tiedottaen.

Lahden seutu on Hämäläisen mielestä oppinut 
kierrättämään ja taloyhtiöt ovat hyvin valveutu-
neita kierrätysasioissa. Toivonen antaa tunnus-
tusta erityisesti yhdelle ryhmälle.

”Nuoret ovat todella hyviä. He haluavat lisää 
kierrätysmahdollisuuksia.”

Jätteen käsittely on Lahdessa keskitetty  
Kujalaan  , missä vastaanotetaan kaikki jäte.  
Uudessa  modernissa laitoksessa käytetään vii-
meisintä alan osaamista. Yksi hyvä mittari  
siihen ovat reklamaatiopuhelut. Niitä tulee san-
gen vähän, mutta yksi sellainen kilahti viime 
uuden vuoden aattoiltana, kun erään taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja soitti puuttuvista jäte-
astioista. ”Jarkko järjesti astiat paikalle alle tun-
nissa.” REIM Group on alan suurin toimija Lah-
dessa, missä sillä on isännöinnissään noin 260 
asuin- ja liikekiinteistöä. Kova kilpailu pitää he-
reillä  ja asiakastyytyväisyyden tulee olla kunnossa . 

Toimivaa  
jätehuoltoa 
Luottamus ja sovittujen asioiden hoitaminen  
pitävät arkipäiväisen asian sille kuuluvassa arvossaan 
Kierrätysprosentti nousi heti huippulukemiin. 
teksti: VESA VAInIO kuva: JUnnU LUSA

Kierrätyksen  
kärjessä
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Uusi jätelaki  
kirittää kierrätystä
Uusi jätelaki pyrkii ehkäisemään jätteiden  
syntyä ja edistämään kierrätystä. 
teksti: TIMO HäMäLäInEn kuvitus: SAMI VILJAnTO

 U usi jätelaki astui voimaan vuoden 
2012 toukokuussa. Lain täytäntöön-
panoon liittyy kuitenkin siirtymä-
aikoja, jotka antavat jätteiden tuot-

tajille ja jätehuollon järjestäjille aikaa sopeutua 
uusiin määräyksiin.

”Lain mukaisiin uusiin vaatimuksiin on he-
rätty vasta vähitellen. Ympäristöministeriöön 
on tullut melko paljon lakiin liittyviä kysymyk-
siä”, kertoo ympäristöneuvos Riitta Levinen.

Ministeriössä seurataan lain vaikutuksia ja 
toimivuutta. Aluksi ministeriö selvittää yhdys-
kuntajätehuollon sääntelyn vaikutusta yksityis-
ten ja julkisten toimijoiden toimintaedellytyk-
siin sekä jätehuoltomarkkinoiden toimivuuteen.

”Tavoitteena on kirkastaa pelisääntöjä ja täs-
mentää kuntien sekä yritysten velvollisuuksia ja 
oikeuksia. Kunnalla tai yhteisöllä, jolla on lain 
mukaan velvollisuus järjestää jätehuolto, pitää 
olla myös riittävät oikeudet jätteeseen”, Levi-
nen  sanoo.

Suomessa keskitytään seuraavien vuosien 
ajan siihen, että jätelain kokonaisuudistus  
saadaan vietyä kunnolla päätökseen. Noin pari-
kymmentä jätealan asetusta uudistetaan uuden 
jätelain mukaiseksi. 

Lakia joudutaan todennäköisesti myös hieno-
säätämään käytännön kokemusten ja EU:sta  
tulevien vaatimusten mukaisesti.Uusi jätelaki 
perustuu EU:n jätedirektiiviin, joka edellyt-

tää  etusijajärjestyksen noudattamista jätteiden  
käsittelyssä.

Ensisijaisesti pitäisi ehkäistä jätteiden syn-
tymistä. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava 
uudelleen käyttöä varten. Seuraavana vaihtoeh-
tona on kierrätys. Jos sekään ei ole järkevää, on 
jäte hyödynnettävä esimerkiksi energiana. Vii-
meisenä vaihtoehtona on loppusijoitus.

Etusijajärjestystä edistetään niin asetus-
valmistelussa kuin viranomaispäätöksissäkin. 
Tästä järjestyksestä poikkeamiseen on oltava 
peruste. Sitä arvioitaessa otetaan huomioon jät-
teen elinkaarivaikutukset, ympäristönsuojelu ja 
toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset 
edellytykset.

”Jätteen tuottajien ja käsittelijöiden on nouda-
tettava toiminnassaan etusijajärjestystä. Myös 
kuntien viranomaisten ja jätehuoltolaitosten 
on noudatettava etusijajärjestystä jätehuoltoa 
järjestäessään”, Levinen sanoo.

Yhdyskuntajätteen ja rakennus- sekä purku-
jätteen kierrätystä ja hyödyntämistä edistetään 
keväällä 2013 annettavalla kaatopaikka-asetuk-
sella. Asetusehdotuksen mukaan kaatopaikalle 
ei saisi enää sijoittaa orgaanista jätettä vuoden 
2016 jälkeen.

Kierrätykselle on uudessa jäteasetuksessa 
säädetty kunnianhimoiset tavoitteet. Vuoteen 
2016 mennessä yhdyskuntajätteestä on kier-
rätettävä puolet. Samaan aikaan rakennus- ja 
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purku jätteestä on hyödynnettävä materiaalina 
70 prosenttia. Myös tuottajavastuuta koskevissa 
asetuksissa on tarkoitus säätää kunnianhimoi-
set kierrätystavoitteet.

Pakkauksia koskeva tuottajavastuu laajenee 
vanhan lain mukaisesta osittaisesta vastuusta 
täydeksi tuottajavastuuksi. Tätä koskevat lain 
säännökset tulevat voimaan 1.5.2014. 

Tuottajien vastuuta täsmennetään pakkauksia 
ja pakkausjätteitä koskevassa asetuksessa, jota 
valmistellaan parhaillaan ympäristöministeri-
össä. Levisen mukaan ministeriön virkamiehet 
ovat valmistelleet asetusta tiiviissä yhteistyössä 
tuottajien kanssa.

”Tehtävää on vielä paljon, sillä kuluttajapak-
kausten erilliskeräys on vahvasti sidoksissa 
yhdys kuntien jätehuoltoon. Tähän asti pakka-
uksien erilliskeräys on käytännössä ollut kun-
tien vastuulla, nyt se siirtyy tuottajien järjestet-
täväksi. Järjestelmien sovittaminen toisiinsa 
vaatii vielä työtä.”

Keräyspaperi, sähkö- ja elektroniik-
kalaitteet, paristot ja akut sekä 

ajoneuvot ja renkaat ovat ol-
leet kokonaan tuottajien 

vastuulla jo aiemman-
kin lain aikana. Niiden 

osalta uuden lain mukai-
sia vastuu säännöksiä ale-

taan soveltaa 1.5.2013. Säännökset säilyvät pää-
piirteissään entisellään.

Valvonnan ja seurannan tehostaminen oli 
yksi jätelain valmistelun painopistealueista. 

Siirtoasiakirjavelvollisuus, joka aiemmin 
koski vain vaarallisten jätteiden kuljetuksia, laa-
jenee koskemaan myös jätteitä, joiden kuljetuk-
seen liittyy tavanomaista suurempi riski päätyä 
epäasianmukaisiin sijoituspakkoihin.

Riskialttiiksi jätteiksi katsotaan lokajätteet, 
rakennus- ja purkujätteet sekä pilaantuneet 
maa-ainekset. Näiden jätteiden käsittelyssä on 
tullut esiin laittomia dumppaustapauksia.

Jätelaki antaa viranomaisille mahdollisuu-
den määrätä laiminlyöntimaksu. Maksuvelvolli-
suus voi langeta tuottajalle, joka ei esimerkiksi 
ole tehnyt hakemusta tuottajarekisteriin tai  
hakeutunut  tuottajayhteisöön. Maksun uhka 
koskee myös kuljettajaa ja välittäjää, joka ei tee 
hakemusta jätehuoltorekisteriin.

Jos tuottaja ei ilmoittaudu tuottajarekisteriin 
tai tuottajayhteisöön, on laiminlyöntimaksu pro-
sentti liikevaihdosta. Muista rikkeistä maksu 
on 500–10 000 euroa. Maksun suuruus riippuu 
laimin lyönnin laadusta ja saavutetusta taloudel-
lisesta edusta.

Rikkeen tekijä voi aina välttää laiminlyönti-
maksun, sillä viranomaisen on ennen maksun 
määräämistä kehotettava asianosaosaista hoita-
maan velvollisuutensa.

Tehtävää on vielä paljon, sillä kuluttaja- 
pakkausten erilliskeräys on vahvasti sidoksissa  
yhdyskuntien jätehuoltoon.”
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Ympäristö- 
liiketoiminta  
on kasvuala

 Y mpäristöliiketoiminnan maailman-
markkinat ovat 2000-luvulla kasva-
neet lähes kymmenellä prosentilla 
vuosittain. Voimakkainta kasvu on 

kehittyvissä maissa. Esimerkiksi Kiinassa, Bra-
siliassa, Intiassa ja laajemmin Etelä-Aasiassa on 
edetty harppauksin. 

”Monessa maassa on mahdollista loikata 
väli vaiheiden yli suoraan moderneihin jätteen  
käsittely- ja hyödyntämisratkaisuihin. Näissä 
suomalaisilla  yrityksillä voisi olla osaamista ja 
nykyistä enemmän annettavaa”, arvioi johtava 
tutkija Ulla-Maija Mroueh VTT:ltä.

Toisaalta myös Euroopassa odotetaan, että 
kiristyvät kierrätystavoitteet ja raaka-aineiden 
hinnan nousu tuottavat lähivuosina uusia kek-
sintöjä ja ympäristöliiketoiminnan kehitystä. 
Yleinen ympäristömyönteisyyden lisääntymi-
nen luo nostetta alalle.

Suomessa on linjattu valtakunnallisessa jäte-
suunnitelmassa, että vuoteen 2016 mennessä 
yhdyskuntajätteestä kierrätetään 50 prosenttia 
ja hyödynnetään energian tuotannossa 30 pro-
senttia . 

”Energiatavoite näyttää toteutuvan, mutta 
kierrätystavoitteen saavuttamisessa on aika 
lailla haastetta”, Mroueh näkee.

Myös nykyjärjestelmän haasteet motivoivat 
kehittämään. Esimerkiksi kierrätysjärjestel-
mien hankaluus ja monimutkaisuus kannusta-
vat  etsimään kustannustehokkaampia ratkaisuja. 

Jatkuvasti kasvava ja muuttuva tuote- ja ma-
teriaalikirjo lisää monimuotoisten kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöratkaisujen tarvetta. Pitkät väli-
matkat vaativat myös omia erityisratkaisujaan, 
jotka tekevät jätehuollosta tehokasta ja mahdol-
lisimman kannattavaa.

”Monet tuotteet ovat hankalia kierrättää, 
koska käytettyjen materiaalien erottelu toisis-
taan voi olla niin vaikeaa ja kallista, että hinta 
nousee kannattamattomaksi. Tuotesuunnit-
telussa pitäisi miettiä tuotteiden kierrätettä-
vyyttä nykyistä enemmän”, Mroueh ehdottaa. 

Nykyisin erilaiset jätemateriaalit sekoittuvat 
keräilyvaiheessa, ja jätteiden käsittelyketjuissa 
häviää paljon arvokkaita raaka-aineita.

”Olisi tarpeellista parantaa sekajätteiden esi-
lajittelua niin, että murskauksen jälkeinen raaka- 

Ympäristöliiketoiminnan maailmanmarkkinat kasvavat erityisesti  
kehittyvissä maissa. Suomalainen läpimurto voisi muodostua  
esimerkiksi teknologia- ja palveluprosessiosaamisen yhdistämisestä. 
teksti: HAnnA MOILAnEn kuvitus: SAMI VILJAnTO
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kierrätettävyyttä nykyistä enemmän.”aineiden erottelu olisi mahdollisimman help-

poa”, Mroueh sanoo.
Rakennus- ja purkujätteiden kierrätystavoite 

 on 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.  
Suomessa   tämä edellyttää uusia vaihtoehtoja 
erityisesti  jätepuun kierrätykseen ja myös muo-
vien, lasin, eristemateriaalien ja jätekipsin hyö-
dyntämiseen.

”Rakennusten puujätteen hyödyntäminen on 
nousussa. Sille pitäisi löytää uusia käyttötarkoi-
tuksia materiaalina eikä vain energian raaka- 
aineena”, Mroueh arvioi.

Tutkija näkee myös purettujen rakennus osien 
käytön nousevan. Tulevaisuudessa uusia raken-
nuksia todennäköisesti suunnitellaan niin, että 
vanhoja betonielementtejä ja teräsosia voidaan 
käyttää uudelleen.

”Kierrätysliiketoiminnan perusongelma on 
se, että Suomen jätemäärät ovat vähäisen asukas-
määrän vuoksi pienet. Siksi toiminta pel-
kästään Suomen markkinoilla ei useinkaan 
ole kannattavaa. Esimerkiksi rakennusosien  
uudelleenkäyttö  ja kaivosjätteiden hyödyntämi-
nen voisi kuitenkin olla merkittävää”, Mroueh 
muistuttaa.

Lähitulevaisuudessa orgaanisen jätteen suun-
niteltu kaatopaikkakielto vaikuttaa oleellisesti 
muovi- ja biojätteiden hyödyntämiseen ja käsit-
telyyn .

”Biopohjaisesta jätteestä voitaisiin tuottaa bio-
muovien raaka-aineita tai ottaa talteen fosforia 
ja muita ravinteita nykyistä enemmän. 

Tämä kuitenkin vaatii menetelmien kehittä-
mistä”, Mroueh näkee.

Myös proteiinin talteenotto joistakin jäte-
virroista voisi olla mahdollista. Erilaisten raa-
ka-aineiden erottelun jälkeen jäljelle jäävän bio-
jätteen voi käyttää biokaasun tuotannossa tai 
kompostoida.

Suomalaisten erityisiä vahvuusalueita voisi-
vat Ulla-Maija Mrouehin mukaan olla esimer-
kiksi jätepohjaiset liikenteen biopolttoaineet ja 
biologiset jätteen hyödyntämisteknologiat. Myös 
ICT-pohjaisille seuranta-, valvonta- ja tiedonhal-
lintajärjestelmille voisi olla laajempaa kysyntää.

Kysyntää on myös jätehuollon kokonaisval-
taisille palveluratkaisuille, päästöjen mittaus- ja  
raportointijärjestelmille sekä metallien ja mui-

den  raaka-aineiden talteenoton ja erottelun  
tekniikoille. 

”Leijukerrospoltto- ja kaasutustekniikat voisi-
vat kiinnostaa muuallakin. Myös putkikuljetus- 
ja syväkeräysjärjestelmät edustavat suomalais-
ten vahvaa aluetta. Materiaalien tunnistustek-
niikoissa ja automaatiossa on perusosaamista, 
jonka pohjalle voisi kehittää enemmänkin uutta 
lajittelupuolelle”, Mroueh pohtii.

Menestyminen vaatii kuitenkin tehokasta 
markkinointia, rohkeutta sekä kohdealueen ja 
kulttuurin tuntemusta. 

”Kiinnostavia avauksia syntyy varmasti myös 
teknologian osaajien sekä toisaalta suunnit-
telu- ja palveluprosessien osaajien uu-
desta  yhteistyöstä”, Mroueh visioi.
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Alma Manu Oy 
Antalis Oy 
Bookwell Oy 
Bong Suomi Oy 
Gemalto Oy 
Hansaprint Oy 
Helprint Oy 
I-print Oy 
IP nordic Sales Company Oy 
Jujo Thermal Oy 
Kirjapaino Oy west Point 
Metsä Board Oyj

Paperinkeräyksen  
tuottajayhteisön jäsenet 

toimintajärjestelmämme 
Paperinkeräys-konsernin toimintajärjestelmä 
koostuu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjes-
telmistä. Noudatamme Hämeen Kuljetuspistettä 
lukuun ottamatta ISO 9001 -laatujärjestelmä-
standardia, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä-
standardia ja OHSAS 18001 -työterveys- ja -tur-
vallisuusjärjestelmästandardia.

ymPäristöohjelmamme
Ympäristöön liittyvät päämäärämme ovat:
• Oman toiminnan ympäristövaikutusten  

tunnistaminen.
• Kaikkien lainsäädännön asettamien  

vaatimusten noudattaminen.
• Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen.
• Ongelmien syntymisen ja riskien toteutu-

misen  ennalta ehkäiseminen.
• Toiminnan aiheuttamien haitta-

vaikutuksien vähentäminen.

Katsaus talouteen  
ja tunnusluvut

Myllykoski Paper Oy 
Papyrus Finland Oy 
Pressco Trade Services (PTS) Oy 
Sappi Finland Operations Oy 
Staples-Finland Oy 
Stora Enso Oyj 
Tervakoski Oy 
TS-Yhtymä Oy 
Turun Kirjekuoritehdas Oy 
UPM-Kymmene Oyj 
UPC Konsultointi Oy 
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Paperinkeräys-konsernin tunnuslukuja 2010 2011 2012

Liikevaihto (milj. euroa) 72,9 77,8 70,5

Tilikauden tulos (milj. euroa) 1,7 1,7 0,26

Investoinnit (milj. euroa) 2,5 3,4 3,2

Henkilöstö keskimäärin 293 295 289

Tuotantoyksiköiden määrä 23 21 21

Tunnuslukujamme Liikevaihto 
vuonna 2012 
milj. euroa

Henkilöstö 
keski- 
määrin

Tuotanto- 
yksiköt

Omistus- 
osuus %

liitetty  
konserniin

Paperinkeräys Oy * 59,4 205 17

TYTäRYHTIÖT

Hyötypaperi-konserni 
 (Hyöty paperi Oy ja A-Aluslava Oy)

11,2 57 4 62,9 1992

Hämen Kuljetuspiste Oy 3,3 22  (toimisto) 1 98,2 2007

* sisältää Riihimäen Paperinkeräys Oy:n, joka fuusioitui emoyhtiöön 29.2.2012

Stora Enso Oyj30,4 %

16,1 %

12,2 %

10,1 %

4,1 %
4,1 %

23,0 %

UPM-Kymmene Oyj

Metsä Board Oyj

Sonoco-Alcore Oy

Myllykoski Oyj

SCA Tissue Finland Oy
Metsä Tissue Oyj

PaPerinkeräys oy:n omistajat



PAPERINKERÄYS OY
www.paperinkerays.fi
info@paperinkerays.fi, 
etunimi.sukunimi@paperinkerays.fi

PÄÄKONTTORI
Puh. (09) 228 191
Porkkalankatu 20 a A 
PL 143, 00181 Helsinki

MUUT TOIMISTOT
Puh. (09) 228 191
• Taivaltie 4 

01610 Vantaa
• Rautatienkatu 21 A 

33100 Tampere

TUOTANTOYKSIKÖT
Puh. (09) 228 191
• Hakuninmaantie 3  

00430 Helsinki
• Lylykoskentie 28  

80130 Joensuu
• Mustankorkea Oy  

Ronsuntaipaleentie 204 
40500 Jyväskylä 
Puh. (014) 411 5913 
etunimi.sukunimi@mustankorkea.fi

• Ahertajantie 1  
67800 Kokkola

• Kumpusalmentie 1  
70620 Kuopio

• Hennalankatu 270  
15700 Lahti

• Metsä-Sairilantie 18 
50100 Mikkeli

• Koukkujärventie 361 
39150 nokia

• Mineraalitie 6 
90620 Oulu

• Sepänpellontie 17 
28430 Pori

• Teollisuuskatu 26  
11100 Riihimäki

• Uurastajankatu 17 
33710 Tampere

• Ilmarisenkatu 11 
20520 Turku

• Punkalaitumentie 1481 
31860 Tursa

• Taivaltie 4 (SER) 
01610 Vantaa

• c/o napapiirin Residuum 
Betonitie 3, 96320 Rovaniemi

• Teollisuustie 12  
60100 Seinäjoki

• Liisanlehdontie 10 
65380 Vaasa

KUORMALAVAKESKUS
Käyntiosoite: Virkatie 12, 01510 Vantaa
Postiosoite: Taivaltie 4, 01610 Vantaa

HYÖTYPAPERI OY
www.hyotypaperi.fi
etunimi.sukunimi@hyotypaperi.fi
Energiaväylä 1, 45360 Valkeala
Puh. 020 793 0200
 
Kyminkatu 20, 45700 Kuusankoski
Puh. 020 793 0200
Palosuonkatu 12, 
53550 Lappeenranta
Puh. 020 793 0273 

A-ALUSLAVA OY
Teollisuustie 25, 45360 Valkeala
Puh. (05) 353 0312 

HÄMEEN KULJETUSPISTE OY
www.kuljetuspiste.com
info@kuljetuspiste.com tai 
etunimi.sukunimi@kuljetuspiste.com
Särmääjänkatu 14, 15520 Lahti 
Puh. (03) 872 010
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Helsinki

Turku

Pori
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Seinäjoki

Kokkola

Oulu

Rovaniemi

Kuopio
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Lahti Lappeenranta
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Toimipisteiden yhteystiedot


