




Suomen ja koko EU-alueen talous on viime vuodet kärsinyt heikosta kasvusta. Investoinnit eivät 
innosta sijoittajia ja kansantalouden kerrannaisvaikutukset jäävät saamatta.

EU on laatimassa merkittävää lainsäädäntö- ja kehittämisohjelmaa kiertotaloudesta. Raaka-aineiden 
riittävyys, ympäristöongelmien hallinta ja talouskasvu halutaan yhdistää tulevaisuuden menestys-
tekijäksi ja palauttaa näin Euroopan kilpailukyky.

Suomessa kierrätyksellä on jo satavuotiset perinteet ja osaaminen vietävissä maailmalle. Mekin 
Paperinkeräyksessä kehitämme kierrätysmateriaalien käsittelyä ja logistisia cleantech-ratkaisuja. 
Aloitimme aikoinaan vuonna 1943 paperilla ja pahvilla. Tänään kierrätämme lähes kaikkia yri-
tystoiminnan tuottamia materiaaleja asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Materiaalilogistiikassa on kuljetusten osuutta voitu pienentää kalustoa kehittämällä sekä kattavalla 
raportoinnilla materiaalien syntypaikoista ja kausivaihteluista. Tapahtumien tosiaikaistaminen ja 
digitalisaatio ovat meillä jo arkipäivää. RFID-teknologiaa olemme käyttäneet materiaalien siir-
rossa jo vuodesta 2004 lähtien. Sähköistä asiointia käytämme keskeisenä työkaluna, jotta voimme 
parantaa toiminnan täsmällisyyttä, virheettömyyttä ja kustannustehokkuutta. 

Kuljetuskumppaneiden kanssa palveluverkostomme on erittäin kattava ja kilpailukykyinen. Meillä 
on pitkäaikainen kokemus tuottajavastuumateriaalien kuten paperin, kartongin, juomapakkauk-
sien, kuormalavojen ja muovin logistiikasta ja materiaalikäsittelystä. Koko maan kattava palvelu-
verkostomme takaa tasalaatuisen toiminnan isoillekin asiakkaille.

Olemme aina valmiina palvelemaan elinkeinoelämän toimijoita tehokkailla ja koetelluilla pal-
velukonsepteillamme. Tästä vuosijulkaisustamme löydät muutamia esimerkkejä asiakasrat-
kaisuistamme. Tutustu näiden lisäksi kotisivujemme sisältöön ja pyydä aktiivisesti lisätietoja:  
www.paperinkerays.fi.

Ainesta uuteen. Siksi Paperinkeräys.





okian paperitehdas eli 150-vuo-

tias SCA aloitteli wc-paperin 

valmistusta 1900-luvun alussa, 

ja pehmopapereistaan se tunne-

taan edelleen. Tuotteita viedään 

tehtaalta Suomeen, Pohjoismaihin ja Baltiaan.

”Jos määrää ajatellaan kuormalavoina, niin 

yhteensä tuhannen lavaa tulee ja lähtee joka 

päivä”, arvioi Oy SCA Hygiene Products Ab:n 

ostopäällikkö Harri Nieminen.

 Paperinkeräys Oy:n Encore Kuormalavapal-

velu on tehtaan suurin ja tärkein EUR-kuorma-

lavojen toimittaja. Tehtaalla arvostetaan luotet-

tavia, säännöllisiä ja tarpeen mukaan joustavia 

lavatoimituksia.

”Lavat ovat meille elinehto, sillä ilman niitä 

meidän tuotteemme eivät liiku. Lavoja pitää 

olla, mutta ei liikaa. Siksi tasainen toimitusvirta 

on meille tärkeä kriteeri”, Nieminen kertoo.

 Paperinkeräys Oy on toiminut Nokian 

pa pe ri tehtaan kanssa samalla talousalueella ja 

tehnyt yhteistyötä jo vuosikymmenten ajan. 

Lähitulevaisuudessa logistiset yhteydet vielä 

paranevat, kun Paperinkeräys tehostaa toimin-

taansa Pirkan maalla.

”Paperinkeräys on EUR-kuomalavojen 

vo lyymi toimittaja, joten pystymme takaamaan 

toimitukset ja joustovaraakin löytyy tarvit-

taessa”, toteaa Paperinkeräys Oy:n asiakkuus-

päällikkö Junes Tahvanainen.

Lavojen pitää kestää kovaa ja tiivistah-

tista käsittelyä niin tehtaalla, varastossa kuin 

kuljetuksissa. Niinpä lavat kulkevat Nokian 

tehtaassa aivan ensimmäisenä lavantarkastus-

koneen läpi.

”Kone tarkistaa ja mittaa optisesti, että 

järjestelmään menevät lavat ovat täsmälleen 

oikean kokoisia ja tasalaatuisia. Kaikki toimii 

meillä automaattisesti, joten lavat eivät saa jäädä 

jumiin mihinkään.”

 Varastossa yksikin viallinen lava voisi 

ai heuttaa mittavat vahingot. Tehtaan loppu-

varastossa yhden lavan pettäminen voi viedä 

mukanaan tuhat muuta lavaa.

 Pehmopaperin matka jatkuu SCA:n varas-

tosta rekoilla kohti kuluttajia. Kuljetuksen jäl-

keen kuormalavan pitää kestää vielä asiakkaiden 

katse, kun nämä käyvät poimimassa mieleisensä 

tuotteen ostoskärryynsä.

”Me teemme hygieniatuotteita, joten on ihan 

selvää, että lavan pitää olla puhdas ja ehjä”, Nie-

minen huomauttaa.

 Paperinkeräys Oy on myös SCA:n Nokian 

tehtaan suurin raaka-ainetoimittaja, koska 

keräys paperi on pehmopapereiden pääraaka-

aine. Keräyspaperin käyttöä pyritään lisäämään. 

Ekologisuus on yksi SCA:n arvoista, ja sikäli-

kin Paperinkeräys koetaan soveliaaksi yhteistyö-

kumppaniksi.  
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okian myllyn porteista ajetaan 

sisälle viljaa, ulos lähtee jau-

hoa ja hiutaleita. Suurin osa 

tehdasalueella sijaitsevan hiu-

talemyllyn tuotteista pakataan 

omassa pakkaamossa kuluttajapakkauksiin ja 

lähetetään sitten matkalle kohti keskusliikkeitä, 

kauppoja ja kuluttajien ruokapöytiä. Osa koti-

maahan menevistä hiutaleista matkustaa perille 

Paperinkeräyksen Encore Kuormalavapalvelulta 

vuokrattavilla myy mälälavoilla.

”Tosi tuttuja tuotteitahan siellä menee sekä 

Elovena- että Nalle-brändin alla ja eri kokoisissa 

koteloissa ja pusseissa. Tuotteet tehdään täällä 

meillä Nokialla alusta loppuun”, kertoo Nokian 

myllyn käyttöpäällikkö Jorma Rousu.

 Myllyn toiminnan kannalta on ehdottoman 

tärkeää saada käyttöön ehjiä ja hyväkuntoisia 

lavoja suunnitellusti ja tarpeen mukaan. Tär-

keintä on kuitenkin toimitusten sujuvuus.

”Tämä on prosessiteollisuutta, eli kun lavat 

on tilattu tietylle päivälle, tuotteet ovat meillä 

jo valmistuksessa. Jotta ne saadaan liikkumaan 

suunnitellusti hiutalemyllystä tuotevarastoon 

ja siitä eteenpäin, lavojen pitää saapua meille 

 täsmälleen sovitun mukaisesti”, Rousu koros-

taa.

lehtimiseen. Näin lavat 

pysyvät hyvässä kunnossa. 

Lavojen rakenne on suunni-

teltu niin, että ne kestävät 

käyttöä pitkään, tarvittaessa 

pienellä kunnostuksella.

”Tästä kertoo esimer-

kik si se, että vuonna 2007 

käyttöön otetun ensimmäi-

sen sarjan lavoja on edel-

leen kierrossa”, huomaut-

taa Paperin keräys Oy:n 

asiakkuuspäällik kö Junes 

Tahvanainen.  

N
Raisio-konserniin kuuluvassa Nokian myl-

lyssä on keskitytty automaatioon, ja pakkaa-

mon puolella tämä tarkoittaa sitä, että linjas-

tojen nopeudet ovat jo melkoisen kovia. Rousu 

arvioi, että pakkaamoon tuleva hiutale on jo 

alle kahden minuutin kuluttua pakkaukses-

saan ja myymälälavalla matkalla tuotevaras-

toon. Vauhti asettaa vaatimuksia myös lavoille. 

”Laadukas lava on riittävän vankkarakentei-

nen ja ehjä. Siinä on kaikki kapulat kohdillaan, 

jotta se kulkee linjalla. Muussa tapauksessa joutui-

simme äkkiä siivoushommiin”, Rousu naurahtaa.

Paperinkeräys Oy:ltä Nokian mylly on saanut 

sitä, mitä tarvitsee: sopivan kokoisia ja tasalaa-

tuisia myymälälavoja hiutaleiden pakkaamiseen. 

Mittojen kanssa on todella oltava tarkka, sillä 

sentinkin heitto kriittisessä kohdassa saattaisi 

aiheuttaa parin tunnin tauon pakkaamisessa. 

”Ja koska tuotteemme ovat elintarvikkeita, 

myymälälavoissa on tietysti tärkeää myös puh-

taus, puhtaus ja vielä kerran puhtaus. Lavat tar-

kastetaan meillä ennen käyttöä, eikä senkään 

suhteen ole ollut valittamista”, Rousu toteaa. 

 Paperinkeräyksen vuokrattavat myymälä-

lavat on tarkoitettu pelkästään elintarviketeol-

lisuuden käyttöön, joten kaikilla niiden käyt-

täjillä on yhtäläinen tarve puhtaudesta huo-







aperinkeräys kuljettaa tuhansia säiliöitä 

päivittäin ympäri maata. Ennen materiaa-

limäärät ja säiliöiden reitit kirjattiin ylös 

rahtikirjoihin ja tiedot tallennettiin manu-

aalisesti. Kaksitoista vuotta sitten Paperin- 

keräys ja Vilant Systems löysivät toisensa. Nyt kaikki 

tapahtuu automaattisesti RFID-tunnisteiden avulla. 

”Se tarkoittaa sitä, että jokaiseen säiliöön on asennettu 

RFID-tunniste, jonka kuljettaja lukee käsipäätteellä, 

ennen kuin hän siirtää keräyssäiliön kuorma-autoon. 

Tieto tallentuu järjestelmään, ja näin pysytään kartalla 

siitä, missä säiliöt menevät. Kyse on samantapaisesta tek-

niikasta kuin esimerkiksi bussikorteissa”, kuljetuspäällikkö 

Tero Peltomäki Paperinkeräyksestä kertoo.

 Automatisoidussa järjestelmässä on monia etuja. Se 

helpottaa tilastointia, laskutusta ja seurantaa. 

”Pystymme todentamaan asiakkaalle sekunnin tark-

kuudella, milloin säiliö on noudettu toimipisteestä.”

 Kun kuljettaja tuo säiliön punnitukseen, lukija tunnis-

taa automaattisesti, mistä säiliöstä on kyse. Näin saadaan 

talteen tarkat kilomäärät ja kulutuksen seuranta helpottuu. 

”Sillä on valtava merkitys asiakkaillemme, että he tietävät 

kilon tarkkuudella, paljonko aineistoa heidän toimipisteis-

tään tulee.”

Kun tarkat kilomäärät ovat tallessa, tyhjennysvälejä voi-

daan tarvittaessa muuttaa. Näin autot eivät aja ylimääräisiä 

kierroksia eikä asiakas maksa turhasta. Se tekee toimin-

nasta entistä kustannustehokkaampaa ja ympäristöystä-

vällisempää. 

 Luotettava, automatisoitu systeemi on erityisen tär-

keä asiakkaille, joiden aineistossa on tietoturvan kannalta 

herkkää materiaalia. Tunnistejärjestelmän avulla asiak-

kaalle voidaan täsmällisesti ja luotettavasti todentaa, mil-

loin materiaali on toimitettu hävitettäväksi ja kuka sen on 

kuljettanut.

  Näin sujuvaa systeemiä ei rakennettu päivässä. Vilant 

suunnitteli ensimmäiset versiot mittatilaustyönä Paperin-

keräykselle. Järjestelmä on edistyksellinen, mutta kilpai-

luedun säilyttämiseksi sitä kehitetään jatkuvasti liiketoi-

minnan ja tekniikan kehityksen sekä tarpeiden mukaan.

”Istumme yhdessä palaveeraamaan ja heittelemme ide-

oita puolin ja toisin. Paperinkeräyksellä ollaan innokkaita 

kehittämään ja luomaan uutta. Niin päästään parhaisiin 

tuloksiin ja lisäksi se tekee yhteistyöstä hauskaa”, Vilantin 

toimitusjohtaja Ville Kauppinen sanoo. 

 Paperinkeräyksen tunnistusjärjestelmän edelläkävi-

jyyttä kuvastaa se, että järjestelmään on ollut kiinnostusta 

useissa maissa ja sitä on esitelty kansainvälisissä seminaa-

reissa. 

”Vilantin liikevaihdosta leijonanosa tulee nykyään 

ulkomailta, ja osa kunniasta kuuluu Paperinkeräyksen 

kaltaisille kehityshenkisille asiakkaille. Olemme päässeet 

kansainvälistämään kerrytettyä osaamista ja tuotteita”, 

Kauppinen sanoo. 

P



auppakeskus Forumissa, Helsin-

gin  keskustassa, toimii 120 lii-

kettä. Kolme vuotta sitten kaup-

pakeskusta alettiin laajentaa ja 

osia siitä remontoida. Kun tule-

vana kesänä uudistus valmistuu, keskuksessa 

on 39 000 neliötä liiketilaa. Lisäksi kauppakes-

kuksessa on lähes vastaava määrä toimistotiloja. 

On selvää, että näin suuren kokonaisuuden jäte-

huolto vaatii suunnittelua. Forumin jätehuollosta 

on vuodesta 2002 lähtien huolehtinut Paperin-

keräys. Kun yhteistyö Paperinkeräyksen kanssa 

alkoi, kauppakeskuksen jätehuoltoa tehostettiin 

ja kierrätykseen alettiin keskittyä entistä tehok-

kaammin, kertoo Forumin isännöitsijä Håkan 

Nyman. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja sopimus 

uusittiin hiljattain. 

”Halusimme simppelin ratkaisun. On käte-

vää, että Paperinkeräys toimittaa meille myös 

jätehuollon laitteiston, informoi vuokralaisia jät-

teiden lajittelusta ja hoitaa opasteet jätehuoltoase-

malle”, Nyman sanoo. 

Kun kaup-

pakeskus laajenee, myös Forumin jätehuone 

uudistetaan. Uuden punnitusjärjestelmän myötä 

vuokralaiset pystyvät monitoroimaan tuottamiaan 

jätemääriä. 

”Se tulee varmasti vaikuttamaan vuokralais-

ten motivaatioon lajitella entistä tehokkaammin”, 

Nyman selittää. 

Nyman kiittelee Vantaan uutta jätevoimalaa. 

Sen myötä energia- ja sekajätettä voidaan kerätä 

yhteen ja samaan astiaan. Samalla kuljetustar-

peetkin vähenevät. Ympäristöasioista huolehdi-

taan Forumissa kokonaisvaltaisesti. Tehokkaan 

jätehuollon lisäksi muun muassa energiankulu-

tuksessa vihreät arvot asetetaan aina etusijalle.

”Kestävässä kehityksessä kyse on energian 

säästämisestä ja kiinteistön järkevästä käytöstä. 

Se on tätä päivää, eikä muuta tapaa toimia edes 

saisi olla”,  Forumin kauppakeskuspäällikkö Lars 

Eklundh kertoo. “Ympäristöasioista huolehtimi-

nen on myös liiketoiminnallisesti kannattavaa, 

sillä se on kustannustehokasta.”

 Myös Paperinkeräyksessä ollaan kauppakes-

kuksen jätehuollon tasoon tyytyväisiä. 

”Forum on merkittävä kortteli ja meille tär-

keä yhteistyökumppani. On hienoa, että tällaisen 

ison kokonaisuuden jätehuolto pelaa näin hyvin”, 

sanoo asiakasryhmäpäällikkö Jari Palin Paperin-

keräyksestä. 

”Meidän tehtävämme on olla liiketoiminnan 

näkymätön taustatuki. Huolehtia, että astiat tyh-

jenevät ajallaan, laitteet ovat kunnossa ja homma 

toimii sujuvasti”, Palin lisää. 

K







isma on Pohjoismaiden johtava 

tehokkuutta lisäävien ohjelmis-

tojen ja palvelujen toimittaja. 

Yhtiön tarjonta kattaa ohjelmis-

tot pienille ja keskisuurille yrityksille, julkis- 

hallinnolle ja suuryrityksille sekä liiketoimin-

taprosessien ulkoistamisen. Kansainvälisellä 

Visma-konsernilla on yli 100 toimistoa 14 

maassa ja noin 6400 työntekijää. Konsernin 

liikevaihto vuonna 2014 oli noin 820 miljoo-

naa euroa. 

Kiinteistöpäällikkö Harri Pankan päivät 

ovat viime kuukausina olleet kiireisiä. Visman 

Suomen pääkonttori on muuttanut uusiin toi-

mitiloihin Helsingin Elielinaukiolle, ja saman 

katon alta löytyy nyt seitsemän aiemmin eril-

lään toiminutta konsernin yhtiötä.

Paperinkeräys hoitaa Elielinaukion pää kont-

torissa toimivien Visma-yhtiöiden kaiken tieto-

turvapaperin käsittelyn sekä normaalin pape-

rinkeräyksen. 

”Samoissa tiloissa toimii nyt seitsemän kon-

sernimme yhtiötä, ja jokaisella on käsiteltävää 

tietoturva-aineistoa”, Pankka kertoo. 

Paperinkeräyksen 240-litraiset lukitut ke räys -

astiat tyhjennetään 2–4 viikon välein. 

”Eri yhtiöistä ja eri osastoilta materiaalia 

tulee luonnollisesti eri määriä”, Pankka sanoo. 

Yhtiöi himme kuuluu muun muassa suuri tili-

toimisto, joka tuottaa säännöllisesti paljon luot-

tamuksellista kirjanpitomateriaalia. Keräys-

astioiden normaalien tyhjennysten lisäksi 

toteutamme kerran vuodessa suuremman 

hävitys kierroksen, jolloin arkistosta poistetta-

vaa aineistoa tuhotaan valvotusti mappeina. 

Elielinaukion pääkonttorin lisäksi Visma hyö-

dyntää Paperinkeräyksen palveluita useissa 

konttoreissaan ympäri Suomea. 

”Olemme kiinnostuneita jatkossakin kes-

kittämään palveluita, ja etenemme tässä vaihe 

kerrallaan. Pääkonttorin asiat on nyt saatu kun-

toon”, Pankka kertoo. 

Palveluiden keskittäminen tehostaa Visman 

toimintaa koko konsernin laajuisesti. 

”Kun molemmilla puolilla on yhteyshen-

kilönä yksi ihminen, asiat rullaavat sujuvasti. 

Tällaisesta mallista voi olla hyötyä myös muissa 

isoissa yhtiöissä, eli Paperinkeräyksen palvelu 

sopii kokemuksemme mukaan hyvin usean yri-

tyksen konsernille”, Pankka sanoo.

Visma-konsernin ydinosaamista ovat säh-

köisen taloushallinnon palvelut ja ohjelmis-

tot. Tulevaisuus näyttää vahvasti digitaaliselta, 

mutta Paperinkeräyksen palveluita tarvitaan jat-

kossakin. 

”Käsiteltävän paperin määrä vähenee lähi-

vuosina, mutta toisaalta sähkö- ja elektroniik-

karomun sekä tallennusvälineiden tietoturvalli-

nen tuhoaminen korostuu. Myös nämä palvelut 

kiinnostavat ilman muuta jatkossa.” 

V



aperinkeräyksen uusi tuotanto-

yksikkö Vantaan Viinikkalassa 

on ollut toiminnassa touko-

kuusta 2014 lähtien. Helsinki-

Vantaan lentokentän kupeessa 

sijaitseva monimateriaaliyksikkö hyödyntää vii-

meisintä käsittelyteknologiaa ja automaatiota. 

Viinikkalassa toimii myös Paperinkeräyksen 

Encore Tietoturvapalvelu, joka käsittelee kuu-

kaudessa satoja tonneja tuhottavaa tietoturva-

materiaalia. 

”Olisi melkein helpompi luetella ne mate-

riaalit, joita emme tuhoa. Aivan järeimmät 

metalliesineet jätämme muiden huoleksi, mutta 

muuten pystymme käsittelemään melkein mitä 

tahansa vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta”, 

toteaa Paperinkeräys Oy:n Etelä-Suomen tuo-

tantopäällikkö Vesa Mörsky. 

Paperin lisäksi tyypillisiä Encore Tietotur-

vapalvelun turvallisesti tuhoamia tuotteita ovat 

kiintolevyt, prototyypit, puhelimet ja tietoko-

neet. Viinikkalassa käsitellään myös esimer-

kiksi käytöstä poistettuja virka- ja työasuja. 

”Vain mielikuvitus on rajana”, Mörsky toteaa. 

Tuhottava materiaali kuljetetaan sovittuna 

aikana Viinikkalaan lukituissa keräyssäiliöissä 

erityissuojatulla autolla. Tuotantoyksikköön 

saapumisen jälkeen RFID-tunnisteella varus-

tetut keräysastiat punnitaan ja rekisteröidään 

Paperinkeräyksen järjestelmään, johon siirtyy 

tunnisteen perusteella tieto siitä, mitä mate-

riaalia tuhottavaksi on lähetetty. Keräysastiat 

tyhjennetään viipymättä ja materiaali ajetaan 

murskaimen läpi. 

Kattavat kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät 

varmistavat, etteivät ulkopuoliset pääse tiloihin, 

joissa tuhottavaa aineistoa käsitellään. Asiak-

kaan tarpeiden mukaan voidaan toteuttaa myös 

materiaalia käsittelevien työntekijöiden turval-

lisuusselvitykset. 

”Uusi yksikkö on saanut paljon kiitosta asi-

akkaidemme toteuttamissa auditoinneissa”, 

Mörsky sanoo. 

Viinikkalan tuotantoyksikkö suunniteltiin 

puhtaalta pöydältä, jolloin tietoturvan lisäksi 

myös henkilökunnan työturvallisuus on saatu 

toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla.

”Työergonomia toimii, ja esimerkiksi tarkoi-

tuksenmukaiset lastauslaiturit tehostavat mer-

kittävästi keräyssäiliöiden käsittelyä”, Mörsky 

kertoo. 

Tietoturvayksikön keskipisteenä on pienen 

talon kokoinen Vecoplan-merkkinen murskain, 

joka pystyy käsittelemään tunnissa yli 4 000 kg 

tuhottavaa paperia. Järjestelmä on varustettu 

edistyksellisillä turvaratkaisuilla, joihin kuulu-

vat muun muassa automaattinen kipinäsammu-

tusjärjestelmä ja tehokas pölynpoistojärjestelmä.  

Paperi tuhotaan hyvin pieneksi murskeeksi, 

josta minkäänlaisen tiedon palauttaminen on 

mahdotonta. 

”Murskeen koko sovitaan aina asiakkaan 

kanssa DIN 66399 -standardin turvaluokkien 

mukaan”, Vesa Mörsky kertoo. 

Tietokoneiden kiintolevyt voidaan tuhota 

poistamalla tallennetut tiedot demagnetoinnin 

avulla. Haluttaessa kiintolevyt  myös murska-

taan mekaanisesti. 

Tietoturva-aineistojen tuhoaminen saa vii-

meisen silauksen, kun paperimurske kuljete-

taan 3–4 päivän kuluessa paperitehtaalle uuden 

paperin raaka-aineeksi. Muista materiaaleista 

koostuva murske hyödynnetään polttamalla 

hyötyvoimalaitoksessa. Polton jälkeen myös 

metallit saadaan talteen ja kierrätykseen. 

P
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uotteiden valmistajat ja maa-

hantuojat ovat tuottajavastuun 

nojalla velvollisia järjestämään 

tuotteidensa jätehuollon – jät-

teen keräämisen, uudelleen-

käytön ja hyödyntämisen – kun tuotteet pois-

tetaan käytöstä. Jätehuollon järjestäminen on 

säädetty laissa, ja jätelaki ohjaa myös Paperin-

keräys Oy:n toimintaa. 

 Paperinkeräys huolehtii tuottajavastuuseen 

liittyen kotien ja toimistojen keräyspaperista. 

”Tuottajavastuu on yhteiskunnallisesti tär-

keä asia. Me tarjoamme jätehuollon palveluita 

tuottajayhteisöille ja järjestämme kuntalaisille 

veloituksettomat keräyspisteet pientalo- ja haja-

asutusalueille. Järjestämme myös keräyspistei-

den tyhjennyksen koko maassa. Keräämme, 

vastaanotamme, puhdistamme ja tarvittaessa 

paalaamme paperin ja muut kuidut edelleen 

hyötykäytettäväksi”, kertoo tuottajavastuu-

prosessista Paperinkeräys Oy:n toimitusjohtaja 

Kyösti Pöyry. 

 Laki koskien paperin tuottajavastuuta on 

suhteellisen tuore, mutta Paperinkeräyksellä 

on pitkät perinteet tuottajavastuuseen kuulu-

vien toimintojen huolehtimisessa. 

”Pakkausmateriaalit, esimerkiksi aaltopah-

vit ja muut kuljetuspakkaukset, ovat olleet 

palveluvalikoimassa vuosikymmeniä, ja kulut-

tajien kartonkipakkaukset, kuten maitotöl-

kit, olemme huolehtineet kierrätykseen jo 

1990-luvulta lähtien.”

”Olemme yksi Euroopan vanhimmista paperin-

kerääjistä ja myös monipuolisimmista. Meillä 

on hyvä yhteistyöverkosto ja intressit moniin eri 

materiaaleihin. Olemme olleet aina kiinnostu-

neita kehittämään uutta, esimerkiksi puupak-

kauksiin ja tietoturvaan liittyvää toimintaa. 

Yksi vahvuutemme on pitkälle kehitetty B2B-

jätehuolto.”

 Jätehuoltoa tehostetaan ja uusia palveluita 

suunnitellaan jatkuvasti, myös yhteistyössä 

muiden jätehuollon toimijoiden kanssa. Esi-

merkiksi Pirkanmaalla on kerätty kokeilu-

luontoisesti muovia parin vuoden ajan. Keräys 

onnistuu, mutta eri muovilaatujen jalostaminen 

käyttökelpoiseksi uusiomateriaaliksi vaatii vielä 

työtä. 

”Meidän pitkä kokemuksemme, toimiva 

verkostomme ja valmiutemme järjestää koko 

jätehuollon ketju saavat asiakkailtamme kii-

tosta. Ne auttavat myös kehittämään lisää pal-

veluita.”   

T



uonna 2009 SATO solmi Pape-

rinkeräyksen kanssa yhteistyö-

sopimuksen, jonka lähtökoh-

tina olivat hiilidioksidipääs-

töjen vähentäminen ja asuk-

kaiden turvallisuuden lisääminen liikennettä 

vähentämällä. Keräyspaperin nouto ja kierrä-

tys on kaikissa SATOn kohteissa Paperinkerä-

yksen vastuulla. 

”Halusimme kehittää kiinteistöjemme piho-

jen turvallisuutta ja esteettisyyttä sekä vähen-

tää keräysajojen määrää. Paperinkeräys pystyy 

tukemaan meitä siinä”, sanoo kiinteis-

töpäällikkö Ulla Turkulai-

nen SATOsta. 

SATOn kiin-

teistöt sijaitsevat 

isoimmissa kasvu-

keskuksissa ympäri 

Suomen. Niiden jäte-

lajittelu pyritään hoita-

maan yhteneväisesti koko 

konsernin tasolla. 

”Paperinkeräys on SATOn tapaan valtakun-

nallinen toimija. Se pystyy siten takaamaan 

saman toimintamallin kaikkiin SATOn omis-

tamiin kiinteistöihin”, Turkulainen kertoo. 

”Toimintaa on myös helpompi kehittää, kun 

sitä tekee yhden tahon kanssa.”

 Varsinaisen keräystyön tekevät aina paikal-

liset toimijat Paperinkeräyksen kumppaniver-

kostosta. Aluetiimipäällikkö Tatu Savolainen 

Paperinkeräyksestä korostaa, että paikallisosaa-

minen on tärkeää. 

”Niin keräys sujuu kaikkein tehokkaim-

min”, Savolainen sanoo. 

Kun yhteistyö Paperinkeräyksen kanssa aloi-

tettiin, Paperinkeräys toimitti viiden kuution 

syväkeräysastiat keräyspaperia varten kaikkiin 

niihin SATOn yli 50 asukkaan kohteisiin, joi-

hin sellaiset voitiin tonttien olosuhteiden puo-

lesta asentaa. Isoja syväkeräyssäiliöitä tarvit-

see tyhjentää huomattavasti harvemmin kuin 

tavallisia astioita.

”Meille on myös tärkeää, että syväkeräyssäi-

liöt ovat siistin näköisiä”, Turkulainen sanoo. 

”Ja asukasviihtyvyyden ja piha-alueen tur-

vallisuuden kannalta on parempi, että keräys-

autot kulkevat kiinteistöillä mahdollisimman 

harvoin”, Savolainen lisää. 

 Ihan jokaiseen SATOn kiinteistöön isoja 

säiliöitä ei ole ollut mahdollista sijoittaa, sillä 

aina ruutukaava-alueella ei sisäpihoilla ole tilaa. 

”Syväkeräyssäiliö löytyy kuitenkin merkit-

tävästä osasta kohteita. Niiden määrää ollaan 

myös kasvattamassa”, Savolainen kertoo. 

SATOn kohteissa pääkaupunkiseudulla on 

käynnissä pilottihanke, jonka avulla toimintaa 

pyritään kehittämään vieläkin ympäristöystä-

vällisemmäksi. Hankkeessa syväkeräysastioihin 

on asennettu sensorit, jotka ilmoittavat, kun säi-

liö on täyttymässä. Sensoreiden avulla säiliöitä 

pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan. Näin 

turhia käyntejä ei tule ja toisaalta säiliöt eivät 

koskaan täyty yli äyräiden. Sensoreiden avulla 

pystytään lisäksi tarkentamaan raportointia. 

”Tähtäämme siihen, että kaikki toiminta 

on läpinäkyvää ja perustuu kovaan tietoon, ei 

mihinkään parhaaseen arvailuun”, Savolainen 

sanoo.  
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sännöintiliiton puheenjohtajan, 

Ilk  ka Saarisen toimistolla Tam-

pereella kuhisee. Isännöinti Ilkka 

Saarinen Oy:n vastaanottotiskin 

takana on tyypillisen maanan-

tain tapaan monta puhelua meneillään. 

”Asukkaiden puheluiden vastaanottaminen 

on yksi työtehtävistämme. He soittavat usein 

meille suoraan, jos asunnossa jokin on vinossa. 

Me isännöitsijätoimistossa koordinoimme avun 

paikalle. Me emme ole lumilapion varressa, vaan 

organisoimme ja seuraamme, että asiat hoituvat”, 

Saarinen sanoo. 

 Isännöitsijä toimii asunto-osakeyhtiölain 

alaisena ja huolehtii asuntoyhtiöiden hallinnosta 

hallitusten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Lain mukaan isännöitsijä huolehtii myös muun 

muassa asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidon lain-

mukaisuudesta sekä siitä, että yhtiöiden talous-

asiat ovat kunnossa. 

”On meillä suoraan asumiseenkin liitty-

viä vastuualueita. Varmistamme palveluntar-

joajiemme kuten huoltoliikkeiden avulla, että 

rakennusten ylläpito on kunnossa ja asunnoissa 

on mukava asua. Valvomme esimerkiksi, että 

korjaukset tehdään ajallaan.”

Saarinen on työskennellyt alalla 1980-luvulta 

lähtien ja omassa yrityksessään 11 vuoden ajan, 

joten perspektiiviä löytyy.

”Hallintotyö on kehittynyt uuden teknii-

kan myötä valtavasti. Muutoksia on tapahtu-

nut myös asunnoissa: 70-luvun talot ovat tul-

leet peruskorjausikään, joten korjaushankkei-

den määrä on lisääntynyt valtavasti. Se vaatii 

meiltä erityistä asiantuntemusta.”

 Yksi asia on ja pysyy. Luotettavat yhteistyö-

kumppanit ovat aina tärkeitä. 

”Me odotamme Paperinkeräykseltä ja muilta 

yhteistyökumppaneiltamme, että sopimusasiat 

hoituvat aikataulussa. Meille käytännön yksi-

tyiskohdat ovat tärkeitä: taloyhtiöissä täytyy 

olla esimerkiksi oikea määrä oikeankokoisia ja 

-laatuisia jätesäiliöitä ja niiden tyhjentämisen 

tulee sujua oikea-aikaisesti.”

 Se, että normiarki sujuu, ei riitä. Elämässä 

tulee vastaan poikkeustilanteita, ja ne on pys-

tyttävä hoitamaan sujuvasti. 

”Poikkeustilanteissa mitataan palvelun 

to del linen laatu. Täytyy sanoa, että pitkäaikai-

sen yhteistyökumppanimme Paperinkeräyksen 

kanssa kaikki on sujunut moitteettomasti.” 
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nsi syksynä kierrättäminen saa 

yhä hauskempia sävyjä, kun 

Tuula Kallioniemen suosi-

tun kirjasarjan Reuhurinteen 

vauhdikkaat hahmot aloittavat 

työnsä kouluissa kierrätyksen sanansaattajina. 

Reuhurinne-kirjat sijoittuvat ala-asteen maail-

maan. 

E
”Olemme neuvotelleet yhteistyöstä Otavan 

kanssa, ja nyt on materiaalien kuten harjoitus-

kirjojen toimittaminen meneillään. Neuvotte-

lemme myös muiden jätehuollon toimijoiden 

kanssa, ja monia tuottajayhteisöjä on tulossa 

mukaan Reuhurinne-kiertueeseen”, ker-

too Paperinkeräys Oy:n toimitusjoh-

taja Kyösti Pöyry. 

 Paperinkeräys on pioneerina opet-

tanut kierrätystä ja kertonut jättei-

den hyötykäytöstä kouluissa 

jo vuosikymmenten ajan. 

Ensi lukuvuoden kiertue 

on siis jatkoa Paperinkeräyk-

sen pitkäjänteiselle kasvatus-

työlle. 

”Kierrättäminen kuu-

luu kansalaistaitoihin. On tärkeää 

viedä viestiä koululaisille, tule-

ville aikuisille. Lasten kautta 

tieto kulkee myös eteenpäin: 

he opettavat perheitään.” 



yötypaperi on kierrätyspalveluiden 

asiantuntija koko Kaakkois-Suomen 

alueella. Valkealassa, Kuusankoskella 

ja Lappeenrannassa sijaitsevissa toi-

mipisteissään Hyötypaperi käsittelee 

vuodessa yli 160 000 tonnia materiaaleja. Yritys on 

osa Paperinkeräys-konsernia. 

 Kolme vuotta sitten Hyötypaperi kasvatti toi-

mintaansa kierrätysmetallipalveluilla. 

”Vastaanotimme jo aiemmin pieniä määriä 

metallijätettä, kuten peltipurkkeja. Vuosien 2011–

2012 aikana aloitimme laajemman, systemaattisen 

toiminnan ja keräämme, ostamme, jalostamme ja 

myymme eteenpäin kaikkea metallia ja metalli-

romua värimetalleista kuten kuparista ja messin-

gistä teräkseen ja romuautoihin. Vastaanotamme ja 

ostamme niin yksityisiltä kuin yrityksiltä”, kertoo 

Hyötypaperin metalliliiketoiminnan palvelupääl-

likkö Timo Hovi. 

Hyötypaperin metalliliiketoiminta on lähtenyt käyn-

tiin vauhdikkaasti. Ensimmäisenä vuonna 2012 toi-

mitusmäärä oli 1 200 tonnia, seuraavana vuonna  

1 600 tonnia ja viime vuonna 3 300 tonnia, eli kas-

vua viime vuodesta on yli sata prosenttia. 

”Nuo ovat Valkealan luvut. Lisäksi vastaanotamme 

metallia Lappeenrannan yksikössämme. Kokonais-

määrä viime vuonna oli 4 200 tonnia.”

 Hovi kertoo metallien saapuvan hyvin monenlai-

sista lähteistä. 

”Meillä on kokonaispalvelusopimuksia muun 

muassa konepajojen kanssa: hoidamme heidän koko 

jätehuoltonsa, metallit mukaan lukien. Kokonaispal-

velu on valttikorttimme. Myös rakennustyömaat ovat 

yksi iso metallin lähde samoin kuin keräilijät, jotka 

tuovat meille kuorma-autoillaan sekalaista metalliro-

mua autoista polkupyöriin ja puhtaaseen peltiin.”

 Hyötypaperin Valkealan yksikössä ammattilaiset 

käsittelevät kaiken metallin jatkokäyttöä varten. 

”Otamme talteen ja käsittelemme myös Hyötypa-

perin muusta liiketoiminnasta kertyvän jätemetallin. 

Metallia kätkeytyy esimerkiksi patjoihin, leluihin ja 

kaapeleihin. Metallit pilkotaan jalostusvaiheessa teräs-

tehtaiden laatuvaatimusten mukaiseen mittaan. Suu-

rin osa metalleistamme päätyy Suomen terästehtaille, 

osa vientiin.”

 Tänä vuonna Hovi uskoo toimitusmäärien jatka-

van kasvuaan. 

”Metallien hinnat vaihtelevat rajusti maailman-

markkinahinnan mukaan, mutta tavoitteena on ylit-

tää tänä vuonna miljoonan liikevaihto.” 

H



uulostavatko keittiöbrändit Parma, 

A la Carte ja Petra tutuilta? Var-

maankin, sillä ne ovat Suomen 

suurimman keittiökalustevalmis-

tajan Novartin tuotemerkkejä. 

Novartin 400 työntekijää valmistavat Nastolassa 

keittiökalusteita 100 keittiön päivävauhdilla. Vali-

koimiin kuuluvat myös kylpyhuonekalusteet ja 

säilytysratkaisut. 

Suuri tuotanto, erityismateriaalit ja tarkat 

ympäristövaatimukset asettavat omat vaatimuk-

sensa Novartin jätehuollolle. Sitä on hoitanut 

viime vuoden toukokuusta alkaen Hämeen Kul-

jetuspiste, HKP. 

rallisiin aineisiin ja tietosuojamateriaaleihin. 

Purupöly on oma osa-alueensa. 

”Lastulevyn työstöstä syntyy puupurua, joka 

ohjautuu tuotantolinjalta kontteihin. Kontit 

täyttyvät lähes päivittäin ja niiden tyhjennys on 

toiminnallemme kriittistä: jos kontteja ei tyhjen-

nettäisi ajallaan, tuotantomme pysähtyisi. HKP 

on hoitanut kuljetukset moitteettomasti. Toinen 

meille tyypillinen kriittinen jae ovat kemikaa-

lit, joita käytetään pintakäsittelyssä. Liuotinkul-

jetukset ovat niin ikään sujuneet kuten pitää”, 

Tikander kiittelee. 

 HKP:n kuljetusesimies Reijo Puranen ker-

too puupurun kulkevan heidän kauttaan ener-

giatuotantoon. 

”Novart on merkittävä asiakas, jolla on omat 

erityistarpeensa. Ennen yhteistyön alkua val-

mistelimme jätehuollon huolella, ja koko hen-

kilökuntamme ymmärtää vastuunsa esimerkiksi 

purukonttien tyhjentämisessä.” 

 Palveluita kehitetään yhteistyössä Novar-

tin kanssa. Tulevan syksyn suunnitelmissa on 

koulutus takin. 

”Emme ainoastaan kuljeta, vaan järjestämme 

asiakkaan henkilökunnalle jäteinfoja ja kierrä-

tyksen koulutustilaisuuksia.” 

”Meillä Novartissa on ympäristöstandardi 

ISO 14001 ja työterveys ja -turvallisuusstan-

dardi OHSAS 18001, jotka edellyttävät tark-

koja laatukriteereitä ja muun muassa täsmällistä 

jäteraportointia. Kuukausittaiset raportit ovat 

meille tärkeitä sekä ympäristönäkökulmasta 

että tuotantomme kustannustehokkuuden kan-

nalta. Pystymme seuraamaan jätemääriä ja nii-

den kulkua lähes reaaliajassa. Kun kilpailu-

timme jätehuoltomme, raportoinnin sujuvuus 

oli yksi kriteereistä. HKP on vastannut haastee-

seen hyvin”, sanoo Novartin tuotantopäällikkö 

Jarmo Tikander. 

Novartin jätehuolto oli aiemmin neljän eri toi-

mijan käsissä. Viime vuonna päätettiin etsiä 

tilalle yksi iso yritys, jotta toiminta tehostuisi ja 

raportointi helpottuisi. HKP voitti tarjouskilpai-

lun palveluvalikoimansa ja hinta-laatusuhteensa 

ansiosta. 

”Tämä on ollut hyvä ratkaisu. Kokonaisuus 

on nyt huomattavasti selkeämpi ja yhteydenpito 

helppoa”, Tikander toteaa. 

 HKP huolehtii Novartin koko jätehuollosta 

energiajakeesta keräyspaperiin, muoveihin, vaa-
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uomen Palautuspakkaus eli 

Palpa halusi optimoida kulje-

tuksiaan aiempaakin paremmin 

ja toivoi palautusjärjestelmäänsä 

toimipistettä Pohjanmaalle.

”Meillä on Pohjanmaalla merkittävät volyy-

mit, ja erityisesti näin on suurien kesätapahtu-

mien aikana. Oli loogista laajentaa verkostoa”, 

kertoo Palpan logistiikkapäällikkö Marjo Olk-

konen.

 Paperinkeräyksellä on Seinäjoella tuotan-

toyksikkö, mutta se oli alun perin suunniteltu 

kuitujen käsittelyyn. Sellaisenaan se ei olisi 

soveltunut Palpan muovi- ja lasipulloille tai 

alumiinitölkeille.

 Tuotantohalliin voitiin kuitenkin mahdol-

lista tehdä investointi ja esimerkiksi muuttaa 

paalauskonetekniikkaa monipuolisemmaksi. 

Paalaus pystyttiin rakentamaan asiakkaan toi-

veiden mukaan.

 Seinäjoelle rakennettiin uusi vastaanotto-

halli laitureineen sekä tyhjennyslaitteet muovi-

pulloille, alumiinitölkeille ja lasille.

”Uusi investointi saatiin nopeasti käyttöön. 

Investoinnista sovittiin Palpan kanssa vuoden 

2014 alussa ja käyttöönotto oli jo kesäkuun 

lopussa”, kertoo palvelutuotannon ohjauspääl-

likkö Jari Tallbacka.

 Paperinkeräyksellä on Palpan materiaaleja 

käsittelevät yksiköt Seinäjoen lisäksi Turussa, 

Tampereella, Lahdessa ja Kuopiossa.

Paperinkeräys ei omista Palpan materiaalia, 

vaan asiakkaalle tarjotaan räätälöidyt käsittely-

palvelut. Tarpeen mukaan voidaan esimerkiksi 

sopia, millaiseen kokoon kierrätettävä materi-

aali paalataan. Paalattavia materiaaleja voi olla 

monta erilaista.

 Tuotantopäällikkö Jarkko Sadinkangas 

kertoo, että Seinäjoen viimeisintä teknologiaa 

oleva paalauskone paalaa niin muovin, alumii-

nin, paperin, pahvin kuin muutkin kuidut.

 Kierrätysmuovipullot ja alumiinitölkit 

paalataan 350–400 kilon paaleiksi ja toi-

mitetaan Palpan asiakkaille. Lasi kuormataan 

omalle lavalleen, josta se lähtee uusioraaka-

aineeksi. 

 Uuden koneen erikoisuus on sidontatek-

niikka. Yleisesti sidontamateriaalina on käy-

tössä rautalanka. Seinäjoen koneessa voidaan 

tarpeen mukaan vaihtaa sidontalanka joko rau-

talangaksi tai muovilangaksi, asiakkaan toiveen 

mukaan.

Vastaanotossa materiaali punnitaan, minkä jäl-

keen kuorma puretaan vastaanottohalliin. Sit-

ten muovi- ja alumiinilaatikot tai säkit tyhjen-

netään kippauslaitteen avulla varastosiiloihin 

odottamaan paalausta.

”Siiloista materiaali siirtyy kuljettimien 

avulla tuotantoyksikköön paalaukseen. Lasi 

tulee joko 240- tai 600-litraisissa astioissa, 

joista se kipataan kippilaitteen avulla kuljetus-

konttiin. Jos rekka on saapunut aamulla, paalit 

ovat valmiina saman päivän aikana”, Sadinkan-

gas selvittää.

”Pyrimme siihen, että saamme tiivistettyä 

materiaalia mahdollisimman aikaisin, jolloin 

meidän ei tarvitse kuljettaa ilmaa eteenpäin.  

Seinäjoen investointi paransi kustannustehok-

kuuttamme, ja koko projekti vietiin läpi aika-

taulussa”, Marjo Olkkonen sanoo.

 Seinäjoella nähdään tätä nykyä hyvin sel-

västi, milloin suomalaisia janottaa. Hiljaisim-

pina aikoina juomapulloja ja -tölkkejä tulee 

käsiteltäväksi kymmenisen rekkalastillista päi-

vässä, kun janoisimpina kausina, esimerkiksi 

juhannuksen jälkeen, määrä on lähes kaksin-

kertainen. 
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erkkopalvelun iso plussa on 

riippumattomuus virka-ajasta 

ja paikasta. Jatkossa tarvitaan 

vain nettiyhteys, sanoo Pape-

rinkeräyksen asiakkuuksien 

kehityspäällikkö Harri Lehtonen.

Lehtonen kertoo, että Asiakasnetti-verkkopal-

velu jakaantuu kahteen osioon. Siellä voi 

hoitaa tyhjennystilaukset, mutta se toi-

mii myös raportoinnin välineenä.

”Henkilökohtaisella käyttäjä-

tunnuksella ja salasanalla voidaan 

rajata käyttöoikeuksia, jolloin käyt-

täjät näkevät raportoinnissa vain 

anotaan, että kaiken voi kilpailuttaa. Mutta kuinka työlästä se on? Jat-

kossa ainakin oman keräyspaperi- tai tietoturvapalvelun toimittajan 

kilpailutus käy helposti, kun avuksi ottaa Paperinkeräyksen Myynti-

miehen. 

Keväällä avautuvassa Paperinkeräyksen Myyntimies-verkkopalve-

lussa kysytään kilpailutusta varten muutamaa asiaa. 

 Myyntimies arvioi sopivimman säiliötyypin ja sen kuukausikustannuksen, kun 

palveluun kerrotaan omat kierrätyksen tarpeen taustatiedot. Halutessaan voi tätä 

kautta saada myös yksikköhinnoitellun palvelutarjouksen valitusta palvelusta.  

”Asiakkaan on näin mahdollista vertailla toimittajia. Mahdollista on myös valita, halu-

aako tarjouspyynnön palvelusta vai ei”, kertoo asiakkuuksien kehityspäällikkö Harri 

Lehtonen. 

heille tarkoitetut palvelut ja jätehuollon toteutu-

neet raportointitiedot.” 

Uusi verkkopalvelu avataan asteittain vuoden 

2015 aikana. Paperinkeräys ottaa asiakkaisiinsa 

yhteyttä ja tiedottaa, miten ja milloin käyttöön-

otto alkaa. 

”Verkkopalvelu on jo nyt testikäytössä, ja tes-

taajat ovat todenneet sen helppokäyttöiseksi”, Leh-

tonen kertoo.

Asioiden hoitamiseen ei tarvita edes tietoko-

netta, sillä yhtä lailla älypuhelimesta voi tilata esi-

merkiksi tietoturva-astian tyhjennyksen tai koko-

naan uuden palvelun. Mobiililaitteella voi myös 

seurata vaikka kuluvan kauden jätemenoja. 
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