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M aamme talous on taivaltanut jo vuosia alavireisesti. Vahvat yritys- 
talouden sektorit sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä metsä- 
teollisuudessa ovat supistaneet toimintaansa Suomessa. Uuden 

kasvun kirittäjäksi on eri puolilta toivottu puhtaan teknologian tuotteita ja  
palveluita.

Cleantech-liiketoiminnaksi ristitty klusteri onkin merkittävä poikkitalou- 
dellinen tarkastelukulma liiketoiminnassa. Resurssi- ja energiatehokkuu-
dessa on Suomessa tehty vuosikymmenien aikana merkittäviä innovaatioita. 
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden toimenpiteet jo 1990-luvulta lähtien  
ovat tästä oiva esimerkki.

Myös Paperinkeräys-konserni lukee itsensä cleantech-klusteriin. Onhan  
yrityksemme perustaltaan syntynyt kierrätysyritykseksi ja uusioraaka-ainei-
den toimittajaksi (jo vuodesta 1943).

Kuljetukset ovat merkittävin osa tuotantokulujamme. Siksi keskitymme 
joka vuosi näiden kustannusten alentamiseen, jotta kannattava toiminta  
koko maassa olisi mahdollista. Vähemmän ympäristöpäästöjä kuljetuksissa 
merkitsee alentuvia kustannuksia asiakkaillemme.

Tuotantoyksiköiden toiminta muodostaa taseessamme suurimman osan. 
Materiaalien kuljetustalouden ja -käsittelyn kannalta yksiköitä on oltava koko 
maan kattavasti. Materiaalinkäsittely eri muodoissaan on yksi vahvuuksis-
tamme. Kehitämme tätä toimintaa intohimoisesti, jotta kilpailuetu markki-

noilla säilyy.
Hyvä esimerkki materiaalinkäsittelyn ja logistiikan yhdistämisestä on 

tänä keväänä avattava, Vantaan Viinikkalassa sijaitseva upouusi tuotan-
toyksikkömme. Sovellamme yksikön koneistuksessa ja sisälogistiikassa 
tehokkainta teknologiaa. Säästämme näin tilatarpeissa ja parannamme 
materiaalien läpimenoaikaa.

Uuden yksikön sijainti on paras mahdollinen pääkaupunkiseu-
dulla. Lyhyet kuljetusmatkat säästävät yritysasiakkaillemme 

selvää rahaa materiaalikuljetuksissa.
Olemme valmiina palvelemaan asiakkaitamme Vantaan  

yksikön lisäksi Paperinkeräyksen 20 tuotantoyksikössä ym-
päri Suomen. Meiltä sujuu paperien käsittelyn lisäksi kaikkien 

pakkausmateriaalien, kuormalavojen, energiamateriaalien sekä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely. Palvelumme kattavat 

jätehuollon koko kirjon teollisuudessa, kirjapainoissa ja liikekiin-
teistöissä. Olemme edelläkävijöitä resurssi- ja energiatehokkuu-

den soveltajana ympäristöhuollon kentällä.
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Uuden ajattelun 
tuotantoyksikkö
Nerokas toimintatapa, moderni automaatiotekniikka 
ja integroidut käsittelylinjat vastaavat tulevaisuuden 
tarpeisiin. Tätä kaikkea on Paperinkeräyksen uusi 
tuotantoyksikkö Viinikkalassa.
TEKSTI	VESA	VAINIO	ASIANTUNTIJA	KARI	LEHTINEN,	TUOTANTOJOHTAJA	

Palveltavat asiakkaat
• Tuleva materiaali: yrityksien ja teollisuuden 

materiaalit sekä kotitalouksista keräyspaperi 
ja pakkausjätteet

• Lähtevä tavaravirta: paperi- ja kartonki-, 
metalli-, lasi- ja muoviteollisuus, 
energiantuotantolaitokset sekä materiaalien 
jatkojalostajat

• Palvelua myös yksittäisiin tarpeisiin: kaikki 
käsiteltävät materiaalit, suuret ja pienet erät, 
esimerkiksi teollisuuden erikoisprojektien 
materiaalivirrat.

Tämä on Viinikkala
• Paperinkeräyksen kaikkien aikojen 

suurimman investoinnin kustannukset 
olivat 14 miljoonaa euroa.

• Tuotantotoiminta käynnistyy 5.5.2014.
• Käsittelykapasiteetti on 200 000 tonnia, 

alussa 100 000 tonnia.
• Tuotantolaitos työllistää 10 henkilöä.

Toiminta-alue
• Laitoksen logistinen sijainti on mainio. 

Viinikkala sijaitsee logistiikka-alueella, 
Kehä III:n tuntumassa, itä-länsisuunnassa 
keskellä pääkaupunkiseutua.

• Tuleva tavaravirta: pääkaupunkiseutu  
ja ympäryskunnat

• Lähtevä tavaravirta: koko Suomi

Toimintamalli
• Autovaa’at punnitsevat tavaran,  

joka siirretään kullekin jakeelle  
varattuun siiloon.

• Suuret tyhjennyssiilot toimivat  
puskureina tuotannolle.

• Jakeita käsitellään sen mukaan,  
miten asiakkaat tarvitsevat tuotannossa 
syntyviä lopputuotteita. Varastomäärät 
pysyvät pieninä.

• Kaikki käsittely tapahtuu sisätiloissa, 
ajoneuvot tulevat sisälle vain lastausta 
varten.

Käsiteltävä materiaali
• Paperit, pahvit ja kartongit
• Yrityksissä syntynyt ja lajiteltu energiajäte
• Kierrätyspuu
• Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER-jakeet)
• Tuhottava tietoturvamateriaali  

(asiapaperit, levykkeet, kovalevyt, muistitikut, 
esitteet, vaatteet, tuoteväärennökset)

• Muovi
• Metalli
• Lasi

Tuotantoteknologia
• Keräyspaperin käsittely on automaattista  

ja koneellista läpi tuotantoketjun.
• Luottamuksellisille papereille ja muille 

tietoturvamateriaaleille on omat linjansa. 
Murskaus täyttää eurooppalaiset standardit. 
Turvallisuustaso on DIN 66399-2 -standardin 
mukainen.

• Jakeet on mahdollista lajitella ja käsitellä entistä 
tarkemmin ja yksilöllisemmin tulevaisuudessa.

• Viinikkalassa on varauduttu uusien kierrätettävien 
jakeiden, kuten palautuspullojen ja -tölkkien sekä 
muovi-, lasi- ja metallipakkausten käsittelyyn.
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V uoden 2006 lopulla Lempäälään avattu kauppakeskus 
Ideapark on suuren mittakaavan kiinteistökokonaisuus. 
Noin 100 000 neliömetriä, lähes 200 liikettä ja 1,8 kilo-
metriä ostoskatua saman katon alla luovat mittavat  

puitteet päivittäisten toimintojen tehokkaalle pyörittämiselle.
Johtaja Jari Räikkönen Schneider Electricistä oli mukana suun- 

nittelemassa kiinteistöjättiä. Lähtökohtana oli edistyksellinen kiin-
teistöteknologian hallintajärjestelmä, jonka pääkomponentit ovat 
olosuhteet, turvallisuus, mittarointi, seuranta ja analysointi.

”Ideaparkin talotekniikassa käytetään tietoliikennepohjaista  
tiedonsiirtoverkostoa, joka toimii täysin vielä 20 vuoden päästä,  
eikä ole riippuvainen tietotekniikan kehityksestä.”

Kun suunnitteluvaiheessa oli tiedossa, että digitaalitekniikka 
on tulossa, kiinteistöön rakennettiin perusverkon lisäksi langaton 
verkko. Tiedonsiirtoverkosto toteutettiin kokonaisuudessaan valo-
kaapelilla. Nämä ratkaisut mahdollistavat toimivan alustan uusille 
tietotekniikkapalveluille. 

EDISTYKSELLISTÄ ENERGIANHALLINTAA
Valtavan kauppakeskuksen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat  
melkoiset, joten Ideaparkin omistajat halusivat vaikuttaa niiden 
edullisuuteen.

Isojen  
ideoiden  
kauppakeskus
Ideapark on edelläkävijä kiinteistöautomaatiossa 
ja tiedonsiirtoteknologiassa. Energiatehokkuus 
ja kustannusvastaavuus ovat kauppakeskuksen 
ykkösasioita. Jätehuolto toimii eurooppalaisittain.
TEKSTI	VESA	VAINIO	KUVA LAURA	VESA

Normaali tapa on kerätä kulut yhteiseen 
pottiin ja jyvittää ne vuokralaisille suhteessa 
neliöihin. Ideaparkissa suunnittelupöytään 
iskettiin yksilöllinen ideologia.

”Jokainen sai heti omat mittaroinnit ja  
siten laskun todellisen kulutuksen mukaan. 
Avoin lähestyminen asiaan antaa mahdol- 
lisuudet vaikuttaa omalla toiminnalla  
kuluihin.”

Malli kattaa myös jätehuollon ja jäähdy-
tyksen, jonka osalta jokainen sai päättää,  
ravintoloita lukuun ottamatta, ottaako jääh-
dytyksen vai ei. Mitä kulutat, siitä maksat 
-periaate on Räikkösen mukaan ainutlaa-
tuista kauppakeskuksissa näin laajassa  
mittakaavassa.

ASTIAT TYHJIKSI AAMULLA
Schneider Electricin tietotaito ja vaikutta- 
minen kiinteistön kokonaishallintaan joh- 
tivat huolto- ja ylläpitosopimukseen Idea- 
parkin hoitamisesta.

Sopimus kattaa muun muassa siivous-, 

turvallisuus-, jätehuolto-, kiinteistönhoito-  
ja projektinjohtopalvelut. Rakennusauto-
maatio ja projektinjohtopalvelut hoidetaan 
itse, muut osa-alueet ostetaan palveluna. 
Kiinteistöpäällikkö Anneli Simolalle 
kauppakeskus on päivittäinen työmaa  
ja ostoskadut ovat tulleet tutuiksi.

”Täällä sattuu ja tapahtuu koko ajan, on 
monenlaista rakentamista, korjaamista ja 
selvitettävää. Työpaikkaliikuntaa saa kyllä 
kiitettävästi.”

Jätehuollon yhteistyökumppanina  
toimii Paperinkeräys, joka hoitaa kaikki  
siihen liittyvät osa-alueet. Ideaparkin tyy-
liin sopii, että toimintamalli on edistyk- 
sellinen.

”Käytämme eurooppalaista tapaa:  
liikkeet jättävät astiat illalla oven ulko- 
puolelle, josta ne kerätään ja tyhjennetään 
aamulla pääsääntöisesti ennen avaamis- 
aikaa. Alkuun uusi toimintatapa aiheutti 
hämmennystä, mutta toimii nyt pääsääntöi-
sesti hyvin.”

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Simola näkee, että kestävän kehityksen  
edistämiseksi jätteiden lajittelua pitää  
edelleen parantaa, sillä sekajätettä kertyy 
nyt hiukan yli 200 tonnia vuodessa.  
Hyötykäyttöaste on tällä hetkellä 74 pro- 
senttia, kun parhaimmillaan se on kauppa- 
keskuksissa reilusti yli 90 prosenttia.

Räikkönen puolestaan pohtii, miten  
kiinteistötietoutta pystytään tuottamaan 
omistajille reaaliaikaisesti. Toisaalta  
tiedon jalostaminen myös klustereittain  
eli toimialakohtaisesti on kiinnostavaa  
tulevaisuuden kannalta. Tekniikka nimit-
täin mahdollistaa uusien elementtien tuomi-
sen nykyisen laskutus- ja raportointitiedon 
rinnalle.

”Sekin kiinnostaa, voiko tietoa toimittaa 
kauppakeskuksen asiakkaille. He haluavat 
tietää, toimiiko Ideapark ympäristön  
kannalta ekologisesti.”

”Jäteastiat jätetään liikkeiden ulkopuolelle,  
josta ne kerätään ja tyhjennetään ennen avaamisaikaa.”

Schneider Electric Suomessa
• Toimialana kiinteistöjen energianhallinta
• Henkilöstöä yli 1 000
• Toimipaikkoja 22
•  Ideaparkissa on
 - 100 000 neliömetriä,
 - 200 liikettä ja
 - 1,8 kilometriä ostoskatua.

JARI RÄIKKÖNEN  
JA ANNELI SIMOLA
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Paperinkeräyksen koko pääkaupunkiseudun tietoturva- 
kuljetuspotti siirtyi vuoden 2014 alusta alkaen Hakonen 
Solutions Oy:n hoidettavaksi. Ratkaisu ilahduttaa liike- 
toimintajohtaja Tomi Siltamiestä.

”Olemme todella mielissämme tehdystä sopimuksesta. Uusi  
tehtävä sopii logistiikkatoimintaamme erinomaisesti.”

Käytännössä Hakoselle siirtyi Paperinkeräyksen koko Encore  
Tietoturvapalveluiden kuljetustoiminta sisältäen henkilöstön ja  
kaluston. Yritys vastaa Paperinkeräyksen asiakkaiden tietoturva- 
kuljetuksista ’Kehä IV:n sisäpuolisella alueella’, mikä tarkoittaa  
karkeasti ottaen Hanko−Riihimäki−Loviisa-reitin eteläpuolta.

Hakonen hoitaa ajojärjestelyt, keräykset ja kuljetukset, kunnes  
tavara on punnittu ja luovutettu Paperinkeräykselle. Autot ovat  
reaaliaikaisessa seurannassa.

”Optimoimme reitit karttaohjelman avulla mahdollisimman  
lyhyiksi ja asiakaskohtaisten tyhjennysvälien mukaisesti.”

PARAS OSAAMINEN PELIIN
Paperinkeräyksen ydinosaamista ovat tietoturvamateriaalin tuhoa- 
minen ja asiakkuuksien hoitaminen. Paperinkeräyksen kuljetus-
päällikön Tero Peltomäen  mukaan se oli keskeinen peruste, miksi 
kuljetusten siirtämiseen ulkopuoliselle kumppanille lähdettiin.

”Kaikille osa-alueille on hyvä löytää paras osaaja, joka pystyy  
kehittämään toimintaa vaatimusten mukaisesti.”

Peltomäen mukaan haja-asutusalueilla odotettiin kuljetuspalvelua 
ennen jopa viikkoja. Tämän päivän asiakastarve on toinen, palvelua 
pitää saada nopeasti.

Tehokkuutta 
tietoturva- 
kuljetuksiin
Paperinkeräys siirsi pääkaupunkiseudun 
tietoturvakuljetukset Hakonen Solutionsille.
TEKSTI	VESA	VAINIO	KUVA MEERI	UTTI

Valitulta kumppanilta edellytetään liiketoiminnan ymmärtämistä 
ja vastuullista toimintatapaa. Seula oli tiukka, eikä pääkaupunkiseu-
dulla kovin pieni toimija tullut kyseeseen.

”Hakonen on meille sopivan kokoinen ja sen referenssit puhu-
vat puolestaan. Lisäksi yrityksen arvomaailma osuu hyvin yhteen 
omamme kanssa.”

MONEN TOIMIALAN KUMPPANI
Hakosen henkilöstöä ja kalustoa liikkuu ja näkyy pääkaupunkiseu-
dulla tiheänä verkostona. Yrityksen laajaan palveluvalikoimaan 
kuuluvat muutto- ja toimitilapalvelu, kodinkonehuolto, huonekalujen 
kuljettaminen ja asentaminen sekä toimistotekniikkapalvelu. Palve-
luita tarjotaan sekä yrityksille että yksityisille.

”Liikumme paljon ja käymme vuosittain noin 100 000 kodissa ja 
30 000 yrityksessä. Siitä syntyy varmasti synergiaetua”, Siltamies 
uskoo.

Paperinkeräyksen vahvuus on materiaalihallinnassa ja Hakosen 
kuljetuslogistiikassa. Kun yritykset käyvät yhdessä lävitse mate- 
riaalivirtoja, löytyy tietoturvakuljetusten lisäksi takuulla muitakin 
toiminta- ja tehokkuusetuja.

KOKO MAAN RATKAISU
Pääkaupunkiseudun ohella Vaasassa ja Kuopiossa on sovittu uusista, 
ulkopuolisista tietoturvaa koskevista kuljetuspalveluista. Näissä 
molemmissa kaupungeissa tietoturvakuljetukset ottaa hoitaakseen 
HHH Group Oy, joka vastaa myös Jyväskylän seudun kuljetuksista. 
Näillä ratkaisuilla Paperinkeräyksen kaikki tietoturvakuljetukset 
Suomessa ovat nyt sopimuskumppanien hoidossa.

Peltomäki muistuttaa, että yrityksillä on runsaasti aineellista  
tietoturvaa, joka kattaa muutakin kuin yleisesti tiedostetut paperit  
ja tietotekniikkaformaatit.

”Vaatteet ja monet tuote-esitteetkin kuuluvat tuhottavien mate- 
riaalien joukkoon, sillä ne voivat vääriin käsiin joutuessaan olla  
haitallisia yritykselle.”

Hakonen Solutions Oy
• Palvelevan logistiikan perheyritys, joka perustettiin 1918.
• Emoyhtiö Hakonen Oy
• Henkilöstövahvuus 250
• Liikevaihto 18 milj. euroa
• Kuljetuskalustossa 100 ajoneuvoa

TOMI SILTAMIES
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T urussa toimiva Hansaprint on Pohjoismaiden suurimpia 
painotaloja. Yhtiön volyymipainamisesta vastaa Print- 
liiketoimintayksikkö, joka tuottaa aikakaus- ja asiakas- 
lehtiä, luetteloita, suoramarkkinointituotteita ja kuvastoja 

heatset-menetelmällä. Direct-yksikkö puolestaan hyödyntää digitaalisia 
painomenetelmiä ja keskittyy kohdennettuun asiakasviestintään.

Ostojohtaja Eero Pohjola huomauttaa, että painokoneiden läpi kulkee 
vuosittain valtava määrä paperia. Viime vuoden tarkka luku oli 55 000 
tonnia. Paperinkeräys Oy:lle meni 11 000 tonnia prosessissa syntynyttä 
hukkapaperia.

”Painokonetta on esimerkiksi pestävä jokaisen työn aikana, eikä  
koneessa tällöin oleva paperi mene koskaan tuotantoon. Lisäksi kes-
tää aina hetken, kunnes asetukset saadaan kohdilleen niin, että paino-
jälki on juuri sellainen mitä halutaan. Hukkapaperia tulee väistämättä, 
meillä sitä syntyy saman verran kuin painotaloissa yleensä.”

Hukkapaperia syntyy paljon myös jälkikäsittelyssä, kun painotuote 
leikataan lopulliseen kokoonsa. Lisäksi tulevat vielä paperirullien suoja-
paperit ja hylsyt.

”Mietimme koko ajan, miten määrää voisi pienentää esimerkiksi  
kehittämällä tuotantoprosesseja ja kouluttamalla henkilökuntaa.”

PAPERI KIERTÄÄ
Pohjolan mukaan Hansaprint on pyrkinyt profiloitumaan ympäristö-
asioissa. Yrityksessä on kattava ympäristöohjelma ja esimerkiksi oikeus 
Joutsenmerkkiin on ollut käytössä jo pitkään.

Ja hukkapaperi terminäkin on hieman harhaanjohtava, sillä  
Paperinkeräys Oy huolehtii paperista, josta ei tule kerralla valmista  
painotuotetta. Sen sijaan siitä saattaa tulla painotuote myöhemmin.

	Paperirekkoja
päivittäin
Hansaprintin Artukaisten painotalolla käy  
päivittäin useita kuorma-autoja hakemassa  
paperia kierrätykseen. Jos liikenne katkeaisi,  
myös painokoneet sammuisivat.
TEKSTI	MATTI	VÄLIMÄKI	KUVA	ROBERT	SEGER

”Meiltä kerätystä paperista tehdään kier-
rätyspaperia, jota emoyhtiömme TS-yhtymä 
käyttää paljon sanomalehdissään.”

Hansaprintin hyödyntämästä paperista noin 
80 prosenttia tulee Suomesta, loput Ruotsista. 
Yhtiön tuotannosta sama prosenttimäärä jää 
Suomeen ja viennin osuus on 20 prosenttia. 
Suurimpia vientimaita ovat Pohjoismaat ja  
Venäjä. Lisäksi Direct-yksiköltä tilataan ym-
päri maailmaa erikoistöitä, joissa volyymit  
ovat kuitenkin pienempiä.

AUTOMAATTISTA YHTEISTYÖTÄ
Paperinkeräys on integroinut omat toimin-
tansa osaksi Hansaprintin prosesseja.

”Hukkapaperi kuljetetaan keräilyastioista 
isoihin varastokontteihin, ja jälkikäsittelyssä 
syntyvä paperisilppu kulkee niihin automaatti-
sesti putkia pitkin. Paperinkeräys vastaa sitten 
konteista ja niiden tyhjentämisestä.”

Aina kun joku konteista täyttyy, siitä lähtee 
hälytys ja kuorma-auto tulee noutamaan las-
tia. Painotalossa käy Paperinkeräyksen autoja 
useita kertoja päivässä. Pohjola korostaa, että 

jos liikenne ei kulkisi – eli jos valmistus- 
prosessin loppupäässä olisi ongelmia, niin 
myös tuotanto keskeytyisi.

Paperi viedään Artukaisista muutaman  
kilometrin päähän Itäharjulle, jossa Paperin-
keräyksellä on Turun tuotantoyksikkö.

”Logistiikan kannalta on tietenkin hyvä, 
että tuotantoyksikkö on lähellä. Se auttaa esi-
merkiksi silloin, kun koko kapasiteettimme  
on käytössä.” 

Paperinkeräys hoitaa myös energiajakeen, 
esimerkiksi rikkoontuneiden trukkilavojen  
keräyksen. Encore Tietoturvapalvelu huoleh-
tii toimistotilojen luottamuksellisten paperien 
käsittelystä.

PRINTTI TULEE LÄHELLE
Aikaisempina vuosina Hansaprintin paino- 
koneiden läpi on kulkenut vielä nykyistä 
enemmän paperia. Rekka-autot ovat suun-
nanneet Itäharjulle ja takaisin tiuhempaan-
kin tahtiin.

Media-alan murros näkyy Hansaprintissä 
kuten muissakin kirjapainoissa. Painotyöt ovat 

Hansaprint Oy
• TS-yhtymän konserniin kuuluvan Hansaprint Oy:n 

pääkonttori ja päätuotantolaitos sijaitsevat Turussa.  
Muut toimipisteet ovat Vantaalla ja Malmössä.

• Hansaprintin osakkuusyhtiöitä ja yhteistyökumppaneita 
ovat arkkipaino Newprint, lomakepaino Polytypos ja 
uusmediatoimisto Nitro.

• Tuotantoyksiköistä Printin liikevaihto oli noin 65 milj.  
ja Directin noin 10 milj. euroa 2013.

• Henkilöstöä on noin 450.
• Kokonaismateriaalimääristä kuluu vuodessa paperia  

55 000, painoväriä 1 100 ja alumiinisia painolevyjä  
60 tonnia.

• Kierrätettävää hukkapaperia kertyy vuodessa 11 000, 
alumiinia 60 ja ongelmajätelaitokselle toimitettavia 
nestemäisiä jätteitä 60 tonnia.

vähentyneet sekä sivu- ja painosmäärät  
pienentyneet. Yhtiö on joutunut tehostamaan 
toimintaansa, eikä irtisanomisiltakaan ole  
vältytty.

Pohjola uskoo kuitenkin vakaasti painetun 
sanan tulevaisuuteen. Hän arvioi, että alan 
myllerrys jatkuu vielä jonkin aikaa, mutta  
kirjapainotuotteilla on oma vahva asemansa 
sähköisen viestinnän rinnalla.

”Painetun viestinnän valttina on se, että 
printtiä on helppo lähestyä ja hallita. Paino-
tuotteen ja lukijan välille syntyy henkilökoh-
tainen suhde.”

”Kirjapainotuotteilla 
on oma vahva 
asemansa sähköisen 
viestinnän rinnalla.”

EERO POHJOLA
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Kuluttajat tuntevat Metsä Tissuen parhaiten Serla- ja Lambi- 
tuotemerkeistä eli kotitalous- ja wc-papereista sekä nenälii-
noista. Hotellien, ravintoloiden ja kylpylöiden pitäjille ovat  

tuttuja myös Katrin-tuotteet. Ammatti- ja kotikokit taikovat herkkujaan 
käyttäen Saga-ruoanlaittopapereita.

Metsä Tissue pakkaa lähes kaikki tuotteensa EUR-kuormalavoille, 
jotka se hankkii Paperinkeräys Oy:ltä. Kaikkiaan yhtiö käyttää tuottei-
densa kuljetuksiin vuosittain yli 400 000 kuormalavaa. Paperinkeräys 
toimittaa ne Mäntän tehtaalle joko varastoon tai suoraan pakkaus- 
linjalle.

”Paperinkeräys pitää huolen, että lavat täyttävät laatukriteerimme  
ja ovat vaatimusten mukaisia. Luotamme laaduntarkkailussa täysin 
kuormalavojen toimittajaan”, toteaa kategoriaostaja Holger Arndt.

Metsä Tissue käyttää A-laatuluokan lavoja, joita on käytetty vain  
kerran tai pari. Niiden on oltava puhtaita ja kuivia. Esimerkiksi naulo-
jen päät eivät saa nousta lautojen pintatason yläpuolelle, jotteivät ne  
riko pakkauksia.

”Lavojen pitää olla ehjiä sekä mitoiltaan ja muodoltaan standardin 
mukaisia. Siten varmistetaan, että automaattinen pakkauslinja toimii 
häiriöttä, eivätkä pakkaukset tai tuotteet vaurioidu. Tärkeää on, että 
tuotteet saadaan ehjinä kaupan hyllyille.”

Arndtin mukaan yhteistyö Paperinkeräyksen kanssa on sujunut  
hyvin. Sujuvaa yhteistyötä kiittelee myös Paperinkeräys Oy:n liike- 
toimintapäällikkö Petteri Paananen.

”Metsä Tissue on meille merkittävä asiakas. Yhteistyö on mutkatonta, 
sillä asioista on selkeästi sovittu. Kumpikin keskittyy siihen, minkä  
parhaiten osaa.”

Pehmopaperit  
kulkevat  
kuormalavoilla
Metsä Tissuen valmistamat pehmo- ja 
ruoanlaittopaperit lähtevät kuormalavoilla tehtaalta 
asiakkaille. Lavojen on oltava standardin mukaisia  
ja hyvässä kunnossa.
TEKSTIT	TIMO	HÄMÄLÄINEN	KUVA	LAURA	VESA

Lavat kuntoon  
ja kiertoon
Paperinkeräyksen uusi lavakeskus Klaukkalassa tarjoaa  
hyvät tilat kuormalavojen käsittelylle ja kunnostukselle.

Metsä Tissue
• Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden valmistaja
• Tuotteita toimitetaan sekä kuluttajien että  

ammattilaisten käyttöön.
• Tuotemerkit: Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin, Saga
• Konsernin liikevaihto 1,0 miljardia euroa
• Henkilöstö 3 000
• Metsä Tissue kuuluu Metsä Groupiin, jonka emoyhtiö  

on Metsäliitto Osuuskunta.

Paperinkeräys Oy:n kuormalavat
• Käytettyjä kuormalavoja korjataan ja myydään.
• Vihreitä puolilavoja vuokrataan elintarviketeollisuudelle.
• Asiakaskuntana on valmistava teollisuus.
• Vuonna 2013 käsiteltiin noin 1,1 miljoonaa kuormalavaa.

Paperinkeräyksen käsittelemien lavo-
jen määrä on kovassa kasvussa. Viime 
vuonna yhtiön kautta kulki noin 1,1 

miljoonaa kuormalavaa, tänä vuonna 1,5 mil-
joonaa lavaa.

Kasvava liiketoiminta vaati tuekseen uusia 
tiloja. Viime vuonna Paperinkeräys perusti  
lavakeskuksen Klaukkalaan, ja tämän vuoden 
helmikuussa avasi ovensa Turun toimipiste. 
Myös Oulussa ja Tampereella on omat lava- 
keskukset.

Keskuksissa otetaan lavat vastaan, tarkis- 
tetaan, lajitellaan ja varastoidaan. Mikäli  
lavat vaativat korjausta, ne kaikki ohjataan 
Klaukkalaan.

”Klaukkalassa saamme varastoitua kaikki 
lavat sisätiloihin. Lajittelu ja korjaukset teh-

dään puolilämpimissä tiloissa, mikä helpottaa 
työskentelyä ja auttaa pitämään työn laadun 
korkeana”, sanoo liiketoimintapäällikkö  
Petteri Paananen.

Korjaustoimintaa ohjaa standardi, joka  
määrittelee, voiko lavan ohjata sellaisenaan 
uudestaan käyttöön vai pitääkö lavaa korjata. 
Asiakkaille toimitettavien lavojen tulee olla 
kunnossa, eivätkä ne saa olla pölyisiä tai  
likaisia.

Paanasen mukaan tavarantoimittajien ja  
logistiikkayhtiöiden kannattaisi kiinnittää  
entistä tarkemmin huomiota siihen, ettei käyt-
tökelpoisia lavoja ohjata turhaan puujätteeksi. 
Moni jätteen joukkoon menevä lava voitaisiin 
vielä kunnostaa ja käyttää logistiikassa tuottei-
den pakkausalustana.

”Metsä Tissue 
käyttää
vuosittain 
kuljetuksiin
yli 400 000 
kuormalavaa.”

HOLGER ARNDT
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Pahvilaatikko tai -pakkaus mielletään usein pelkäksi kuljetus-
suojaksi sen sisällä olevalle tavaralle. Näin toki onkin, mutta yhä 
useammin pakkaus päätyy sellaisenaan esille kaupan hyllylle.

”Myymäläpakkaukset yleistyvät koko ajan. Niiltä edellytetään hyvää 
suunnittelua ja painojälkeä.”

Näin kertoo Stora Enso Packagingin käyttöinsinööri Jari Nykopp ja 
lisää, että heidän Lahden tehtaallaan huutoon pystytään vastaamaan 
erinomaisesti. Siitä pitää huolen kaksi vuotta sitten hankittu uusi aalto-
pahvin jalostuskonelinja.

”Linjalla pystytään painamaan HD eli High Definition -laatua  
kuudella eri värillä. Sen painojälkeä kelpaa esitellä vaativillekin  
asiakkaille.”

Nykopp ottaa käteensä huipputarkkaa laatua edustavan juoma- 
pakkauksen. Lahdessa tehdään pääasiassa juuri juomapakkauksia  
sekä muita elintarviketeollisuuden pakkauksia.

SELKEÄ PROSESSI
Tuotanto alkaa aaltopahvin valmistuksesta. Raaka-ainetta saapuu  
rullina ympäri Eurooppaa, yli puolet on Stora Enson omien tehtaiden 
valmistamaa.

Pintaan tulevaa raaka-ainetta on kahta eri tyyppiä. Testliner on  
kokonaan tai suurelta osin uusiokartongista tehtyä, kun taas kraftliner 
on pääosin suoraan puusta ja sellusta valmistettua.

Näiden välinen keskiosa on aallotuskartonkia eli flutingia, jota saa-
daan enimmäkseen naapurikaupungista Heinolasta, Stora Enson teh-

Aaltopahvista 
pakkauksia  
merkkituotteille
Stora Enso Packaging toimittaa prosessihylkynsä 
ilmakuljetuksella naapuritontille.
TEKSTI	VESA	VAINIO	KUVA	LAURI	ROTKO

taalta. Raaka-aineen valmistajia on Euroopassa  
runsaasti, ja markkinahinta on yksi hankintoja  
ohjaava tekijä.

Aaltopahvin valmistuksen jälkeen valmiit arkit 
matkaavat jalostuskoneiden käsittelyyn. Uuden jalos-
tuskoneen rinnalla jyskyttää kaksi hyvää perinteistä 
laatua tuottavaa konetta. Painatuksen jälkeen arkit 
stanssataan haluttuun muotoon.

”Varastosta löytyy tuhansia erilaisia stanssaustyö-
kaluja, mikä kertoo tuotettavista variaatioista”, kertoo 
Nykopp.

Tämän jälkeen pääosa pakkauksista on valmiita  
toimitettavaksi asiakkaille arkkilevyinä.

HYLKY PUHALLETAAN PUTKEEN
Tuotannon eri vaiheissa syntyy kierrätettävää proses-
sihylkyä, ensimmäiset erät jo tulevien raaka-ainerul-
lien päätylapuista ja käärepapereista. Aaltopahviko-
neen arkkileikkauksessa syntyy reunanauhaa, mutta 
suurin määrä prosessihylystä muodostuu stanssauk-
sessa eli pakkausten muotoon leikkauksessa.

Kaikki materiaali otetaan talteen. Vuoteen 2007  
asti se revittiin ja paalattiin itse sekä toimitettiin  
Stora Enson Heinolan ja Porin kartonkitehtaille.  
Kun Paperinkeräys tuli naapuritontille, käytäntö  
vajaan 3 000 tonnin vuotuisen hylkymäärän osalta 
muuttui.

”Nyt prosessihylky kootaan hihnakuljetuksella, 
jonka jälkeen revimme sen ja puhallamme ilmakulje-
tuksena putkea pitkin naapuriin.”

Nykopp tietää, että talteen otettu hylkymateriaali  
on haluttua tavaraa, sillä se on puhdasta kuitua. Stora 
Ensolle tehty järjestely merkitsi parantunutta kustan-
nustehokkuutta, eikä investointeja hylyn käsittelyyn 
tarvitse jatkossa tehdä. Oma paalauskone on edelleen 
varalla mahdollisia häiriötekijöitä silmällä pitäen.

KOTIMAAN KAUTTA
Lähes koko Lahden tehtaan tuotanto toimitetaan  
Suomeen. Aaltopahvi on sen verran kevyttä, että sitä ei 
kannata kuljettaa kauas. Välillisesti pakkauksia kyllä 
menee ulkomaille asiakasyritysten tuotteiden mukana.

Stora Enso on johtava aaltopahvipakkausten val- 
mistaja Suomessa. Lahden lisäksi yhtiöllä on vastaava 
tehdas Heinolassa ja arkkijalostamo Kristiinankau-
pungissa.

Valkeat ja kiiltävät pinnat tekevät tuloaan pak- 
kauksiin, ja Nykoppin mukaan järkeäkin niihin on  
jo kokeiltu.

”Olemme tehneet testejä älypakkauksista, missä  
mikrosirut mittaavat esimerkiksi lämpöä.

Stora Enso Packaging Oy
• Lahden tehtaat
• Toiminta käynnistyi 1963
• Toimialana aaltopahvipakkaukset
• Henkilöstöä noin 150

JARI NYKOPP

”Prosessihylkyä eli 
puhdasta kuitua
syntyy liki 3 000 tonnia 
vuosittain.”
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K ouvolan Mäkikylässä käynnistyi vuonna 2011 bioenergialaitos, 
jonka tavoitteena oli hyödyntää kaikki Pohjois-Kymenlaak-
sossa syntyvät biojätteet. Kymen Bioenergian toimitusjohtaja 

Markku Tommiska toteaa tyytyväisenä, että toinen täysi toimintavuosi 
2013 onnistui tämän tavoitteen osalta erinomaisesti.

”Toiminnallisesti viime vuosi sujui hyvin ilman isompia käyttö- 
katkoksia. Käsittelimme 17 900 tonnia jätejakeita eli lähes kaiken,  
mitä paikallisesti oli tarjolla.”

Käsiteltävästä jätemäärästä noin puolet tulee viereisellä tontilla  
toimivalta Kouvolan Veden jätevedenpuhdistamolta. Toinen puoli koos-
tuu biojätteestä, jotka kotitalouksien osalta kerää Kymenlaakson Jäte.

Paperinkeräyksen tytäryhtiö Hyötypaperi hoitaa puolestaan kauppo-
jen biojätekeräyksen: tämän biojätteen osuus raaka-ainevolyymista on 
lähes 20 prosenttia. Liiketoimintajohtaja Jussi Hautamäki on mielis-
sään Hyötypaperin isosta roolista.

”Saamme toimittaa tätä haluttua tavaraa prosessiin noin 3 000 tonnia 
vuodessa. Sillä on meille suuri merkitys.”

Määrä koostuu pakatusta elintarvikejakeesta ja perinteisestä bio- 
jätteestä. Kauppaliikkeet ovat ottaneet biokeräyksen omakseen, ja  
Kouvolan seutu on tältä osin Hyötypaperin hallinnassa.

KOLMEN VIIKON KUURI
Puhdistamoliete kulkeutuu laitokselle putkea pitkin ja on sellaisenaan 
valmista prosessiin. Biojäte tulee autolla, ja aluksi se homogenisoidaan 
eli silputaan tasaiseksi raaka-ainevirraksi. Muovi, metalli ja lasi erotel-
laan prosessista. Ne jatkavat matkaansa Kymenlaakson Jätteelle.

Itse mädätysprosessi on kaksivaiheinen. Käsiteltävä raaka-aine alkaa 
lämmetä 300 kuution hydrolyysisäiliössä, jossa esimädätys käynnis-
tyy ja metaania alkaa muodostua. Varsinainen mädätys tapahtuu 3 000 

Paikallista 
bioenergiaa
Kymen Bioenergia jalostaa Kouvolan seudun 
jäteveden puhdistamolietteet sekä kotitalouksien 
ja kaupan biojätteet biokaasuksi. Käsittelyjäännös 
päätyy lannoitteeksi.
TEKSTI	VESA	VAINIO	KUVA	LAURI	ROTKO

kuution reaktorissa, joka on tyypiltään termo- 
fiilinen: massa mädätetään noin 52 asteen  
lämpötilassa.

”Prosessi on jatkuvatoiminen ja massan  
läpimenoaika on kolme viikkoa. Siinä ajassa  
orgaaninen aine mätänee loppuun”, kuvailee 
Tommiska.

Biojätteen energiasisältö on kaksinkertainen 
puhdistamolietteeseen verrattuna. Tämä perus-
tuu lietteessä jo kerran tapahtuneeseen ihmis-
peräiseen mädätysprosessiin ennen puhdista-
molle tuloa.

Kun raaka-aine on työnsä tehnyt, se hygieni-
soidaan eli siitä tapetaan bakteerikanta ja tuho-
taan mahdolliset taudinaiheuttajat, tuholaiset  
ja rikkakasvin siemenet. Sen jälkeen jäännös 
lingotaan, ja poistuva vesi palautuu Kouvolan 
Veden jätevesikiertoon.

KOLMEN KOHTEEN LOPPUTUOTTEET
Linkouksessa syntyvä kuiva-aine on mitä  
parhainta lannoitetta. Kymen Bioenergia on  
kehittänyt kaksi lannoitetuotetta, joista liete- 
lantatyyppinen on typpipitoinen ja kuivalan- 
noitemainen sisältää reilusti fosforia.

”Lähiseudun viljelijät voivat korvata näillä  
väkilannoitteita, joiden valmistuksessa on käy-
tetty fossiilisia polttoaineita. Tätä voidaan pitää 
mitä parhaimpana ympäristötekona”, kehaisee 
Tommiska.

Prosessin päätuotteena syntyy vuodessa yli 
kaksi miljoonaa kuutiota biokaasua, joka sisäl-
tää 65 prosenttia metaania ja 35 prosenttia hiili- 
dioksidia. Kymen Bioenergia toimittaa raaka-
kaasun KSS Energialle, joka jalostaa sen edel-
leen 99-prosenttiseksi metaaniksi. Se vastaa 
ominaisuuksiltaan lähes täysin maakaasua.

Vuonna 2013 biokaasua tuotettiin yli 12 300 
megawattitunnin (MWh) energiamäärä. Siitä 
neljäsosa muutettiin kaasumoottorin avulla säh-
kön ja lämmön tarpeeseen. Loput eli noin 9 000 
MWh toimitettiin liikennepolttoaineeksi jakelu- 
asemille Gasumin maakaasuverkoston kautta.

”Maakaasu on jo itsessään puhtaampi ja  
ympäristöystävällisempi kuin bensiini ja diesel. 
Biokaasu tuo siihen vielä positiivisen lisän.”

ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA
Kouvolan seutu on kulkenut bioenergian kehi-
tyksen kärjessä, sillä biokaasun jalostuslaitos 
on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Ruotsissa 
niitä löytyy useampia, sillä maakaasua ei ole 
siellä saatavilla ja biokaasulle on luontaista  
kysyntää liikennepolttoaineena.

Kaasuautoilu pienentää merkittävästi hiili-
dioksidipäästöjä ja pienhiukkaspäästöjä ei ole 
lainkaan. Typpi- ja hiukkaspäästöjen vähene- 
minen näkyy erityisesti lähiympäristössä ja  
lähi-ilman laadussa. Tommiska toteaa, että  
paikalliselle ponnistelulle on siten monta  
merkittävää syytä.

”Kymen Bioenergia on pitkälti paikallisin voi-
min suunniteltu, toteutettu ja ylläpidetty laitos.”

”Prosessissa  
syntyy vuodessa
yli 2 miljoonaa 
kuutiota biokaasua.”

Kymen Bioenergia Oy
• Omistusosuudet 1.1.2014
 - KSS Energia Oy 93,78 %
 - Kymenlaakson Jäte 3,24 %
 - Kouvolan kaupunki 2,97 %
• Volyymit 2013
 - Puhdistamoliete 8 700 tonnia
 - Biojäte 9 200 tonnia
 - Käsittelyjäännös 8 000 tonnia
 - Biokaasu 12 300 MWh

MARKKU TOMMISKA

Biokaasun tuotanto

BiojätePuhdistamoliete Viherrehu

Biokaasu	hyödynnetään	uusiutuvana	energialähteenä
•	 energiaomavairaisuus	kasvaa
•	 fossiilisten	polttoaineiden	käyttö	pienenee

Tuotantoprosessi
•	 Epäpuhtauksien	poisto
•	 Materiaalin	homogenisointi
•	 Mädätys
•	 Kaasun	jalostus

Lämpöä

Sähköä

Biokaasua

Sivutuotteina		
ravinteita,		

orgaanista	ainesta	
ja	vettä

Biokaasun		
raaka-aineena	

käytetään	myös	
vihermassaa		
(tuorerehua)
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Savonlinnan seudulla oli ongelmia 
keräyspaperin kanssa 1990-luvun 
alussa ja Paperinkeräys Oy:n Risto 

Lumikuru ehdotti Punkaharjun Kuljetuk-
selle yhteistyötä. Siitä lähtien paperi sekä 
sittemmin myös pahvi ja tietoturvamate- 
riaali ovat kulkeutuneet asianmukaisesti 
jatkokäsittelyyn.

Punkaharjun Kuljetus Muhonen on to-
dellinen perheyritys, sillä toimitusjohtaja 
Raimon rinnalla pyöriä pyörittävät hänen 
vaimonsa Riitta, lapset Laura Löppönen ja 
Janne Muhonen sekä tämän avovaimo  
Birgitta Kontinen.

Toimintasäde on laaja, keräystoiminta 
ulottuu Parikkalasta Juvalle käsittäen 
Savonlinnan, Sulkavan, Rantasalmen ja 
Enonkosken tienoot.

”Yhteistyö on sujunut hyvin, Paperin- 
keräyksen materiaali on tuottajavastuun 
mukaista ja selkeää tavaraa kuljettaa”,  
kuvailee Janne Muhonen kumppanuutta.

SATOJA TONNEJA TAVARAA
Muhosella on oma välivarasto, jonne ta-
vara kootaan ennen jatkokuljetusta. Paperi 
jatkaa matkaansa irtotavarana UPM:n  
Jokilaakson tehtaille Kaipolaan omalla 
kuljetuksella, pahvi paalataan ja noude-
taan Corenso Unitedin tehtaille Poriin.

”Paperia on keskimäärin 30−36 tonnia 
kuormassa, pahvia reilut 30 tonnia. Se  
tekee yhteensä satoja tonneja vuodessa.”

Janne Muhonen on havainnut, että  
keräyspaperin määrissä on näkynyt pai-
netun viestinnän väheneminen, vaikkakin 
nyt tavaraa liikkuu taas reilusti.

Paperinkeräyksen Encore Tietoturva-
palvelun kumppanina Muhonen kerää ja 
kuljettaa kaikki yrityksen tuhottavat ma-
teriaalit. Laura Löppösen mukaan palvelu 
käsittää Paperinkeräyksen asiakkuuksien 
lisäksi omat sopimuspaikat.

”Vaihdamme keräysastiat ja kulje-
tamme materiaalin noin kahden viikon  
välein omalla kuljetuksella Kuopioon  
tuhottavaksi.”

LUVANVARAISTA TOIMINTAA
Erityisesti tietoturvamateriaalin keräys- 
tä ja kuljetusta ohjaavat tiukat kriteerit, 
mutta myös kaikkien muiden jakeiden  
käsittely perustuu voimassa oleviin toimi- 
lupiin. Löppönen kertoo, että Muhosen 
osalta kaikki on kunnossa, mikä on todettu 
myös Paperinkeräyksessä.

”Asiakkaat voivat luottaa meihin, hoi-
damme hommat lupaehtojen mukaisesti 
laadukkaasti.”

Savonlinnan seudulla on kilpailua  
jätteenkuljetuksissa, tosin luvanvaraisuus 
karsii osan yrittäjistä pois. Muhonen on 
erikoistunut ympäristönhuoltoon ja kulje-
tuspalveluihin monipuolisella kalustolla, 
joka taipuu moneen tarpeeseen. Janne 
Muhonen toteaa, että monipuolisuus on 
yrityksen valtti, sillä toimenkuvaan kuu-
luu kierrätys- ja jätehuoltopalvelujen  
rinnalla paljon muuta.

”Meiltä hoituvat nosturi- ja kaivin- 
konetyöt, koneiden ja kappaletavaroiden 
kuljetukset, viemärihuolto, lokakaivojen  
tyhjennykset ja kuivaimurointi.”

L -Fashion Groupin 12-kerroksinen 
pääkonttori nousee komeana maa-
merkkinä puiden yläpuolelle Lahti–

Helsinki-moottorien varressa. Kaupungin 
korkeimmassa talossa työskentelee yhteensä 
lähes 300 vaatetusalan ammattilaista:  
konsernin johto, suunnittelijat, hallinto  
sekä myynti- ja markkinointihenkilöstö.

Kiinteistön jätehuollosta huolehtii  
Paperinkeräykseen kuuluva Hämeen  
Kuljetuspiste Oy. L-Fashion Groupin kiin-
teistöpäällikkö Tarmo Mäkinen on palve- 
luihin tyytyväinen.

”Jätehuolto on toiminut hyvin. Mukavien 
ihmisten kanssa on helppo tehdä yhteis-
työtä. Arvostamme myös yrityksen paikal-
lisuutta.”

KUSTANNUKSET KURISSA 
Hämeen Kuljetuspiste on järjestänyt  
tornitalon alakertaan keräilyvälineet eri  
jätelajeille. Yhtiön autot käyvät nouta- 
massa ja tyhjentämässä ne sovitun rytmin 
mukaisesti.

Energiajäte ja muovit hyödynnetään  
energiatuotannossa, paperi ja kartonki  
kierrätysraaka-aineena. Luottamuksellinen 
ja salassa pidettävä aineisto kerätään lukit-
tuun tietosuoja-astiaan, jonka sisältö tuho-
taan asianmukaisesti.

Hämeen Kuljetuspiste tuottaa jäte- 
jakeiden käsittelystä raportit, joiden avulla 
L-Fashion Groupin edustajat voivat seurata 
jätejakeiden määrien kehitystä.

Vähimmäisvaatimuksena on, että jäte-
huolto hoidetaan lain velvoitteiden mukaan. 
Hämeen Kuljetuspiste haluaa kuitenkin 
nostaa tason yleistä vaatimustasoa  
korkeammalle.

”Kehitämme asiakkaan kanssa jäte- 
huoltoa jatkuvasti niin, että jätemäärät  
vähenevät ja kustannukset pysyvät kurissa. 
Olemme onnistuneet, mikäli L-Fashion 
Group kokee saavansa palveluistamme  
lisäarvoa omalle toiminnalleen”, sanoo  
toimitusjohtaja Jarkko Hämäläinen.

Hämeen Kuljetuspiste pitää L-Fashion 
Groupin ajan tasalla säädösten ja määräys-
ten muutoksista, jos niillä on vaikutusta  
vaatevalmistajan jätehuoltoon. Tietoa tarjo-
taan ennalta, jotta asiakkaalle jää aikaa  
varautua muutoksiin.

Jätehuollon  
rima korkealla
L-Fashion Groupin uusi pääkonttori valmistui toissa vuonna 
Lahden Renkomäkeen. Kiinteistöstä syntyvät jätteet 
jaotellaan jätelajeittain ja käsitellään asianmukaisesti.
TEKSTI	TIMO	HÄMÄLÄINEN	KUVA	LAURI	ROTKO

Kyllä Muhonen  
kuljettaa
Pitkäaikainen Paperinkeräyksen kumppani rahtaa paperit, pahvit 
ja tietoturvamateriaalit laajalta säteeltä jatkokäsiteltäväksi.
TEKSTI	VESA	VAINIO	KUVA	MIKKO	NIKKINEN

L-Fashion Group
• Vaatetusalan yritys
• Perustettu 1907 Lahdessa
• 1 670 työntekijää
• Liikevaihto 267 milj. euroa
• Tuotemerkkejä: Luhta, Rukka, 

Icepeak, Torstai, Sinisalo, Ril’s, O.i.s, 
Story, J.A.P ja Your FACE

• Suunnittelu, markkinointi, myynti, 
hallinto ja johto Suomessa

• Vaatteiden valmistus Kaukoidässä, 
lähinnä Kiinassa

• L- Fashion Group toimii 
vastuullisesti. Yritys on mukana 
maailmanlaajuisessa Business 
Social Compliance Initiative 
eli BSCI-ohjelmassa. Näin 
varmistetaan, että kuluttajatuotteet on 
valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti 
hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

• Yritys noudattaa REACH-asetusta, 
joka säätelee haitallisia aineita.

”Mukavien, 
paikallisten 
ihmisten kanssa 
on helppo tehdä 
yhteistyötä.”

Punkaharjun  
Kuljetus Muhonen Oy
• Ympäristönhuolto- ja kuljetuspalvelut
• Toimialueena Savonlinna 

ympäristökuntineen
• Vakinaisia työntekijöitä 15
• Ajoneuvoja ja koneita 21
• Liikevaihto 2 milj. euroa

TARMO MÄKINEN

LAURA LÖPPÖNEN
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Paperinkeräys Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Pöyry kertoo, miten tuottaja-
vastuu käytännössä toteutuu ja miten alan ongelmiin pitäisi puuttua. 

MITÄ TUOTTAJAVASTUU TARKOITTAA?
”Paperin ja paperituotteiden valmistajat vastaavat omien tuotteittensa 
kierrätyksestä. Viimekeväisen jätelain uudistuksen jälkeen sama vastuu 
on myös paperituotteiden maahantuojilla.

Käytännössä se on vähän niin kuin oltaisiin Lapissa retkellä. Eli  
jokainen vie pois ne kamppeet, mitä on sinne toimittanut.

Yritys voi hoitaa velvoitteensa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. 
Paperipuolella Suomessa on kaksi tuottajayhteisöä, joista Suomen  
Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy edustaa valtaosaa kulutukseen  
päätyvästä materiaalista.”

MITEN TUOTTAJAVASTUU TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?
”Paperinkeräys Oy hoitaa keräys- ja kierrätysvelvoitteet Suomen  
Keräyspaperi Tuottajayhteisön puolesta kaikissa Suomen kunnissa 
Hangosta Utsjoelle ja Vaasasta Ilomantsiin. Paperi kerätään yhtälailla 
kaupunkien kerrostaloista ja maaseudun haja-asutusalueelta. Lähtökoh-
taisesti 90 prosenttia markkinoiden paperista on meidän vastuullamme.

Paperinkeräyksellä on yhtensä 6 700 aluekeräyspistettä ympäri  
Suomea. Lisäksi kerrostaloissa on noin 40 000 kiinteistökohtaista ke- 
räyssopimusta. Meillä on vahva kenttäorganisaatio ja verkosto. Teemme 
tiivistä yhteistyötä kuntien ja paikallisten keräysliikkeiden kanssa.”

MITKÄ OVAT ALAN SUURIMMAT EPÄKOHDAT?
”Alalle ilmaantuneet harmaat toimijat ovat merkittävä ongelma. Ne 
ovat toimijoita, joilla ei ole tuottajayhteisöä takanaan. Lakihan velvoittaa 
ja oikeuttaa nimenomaan omien tuotteiden takaisin keräämiseen.

Kokonaisuuden kannalta ongelma on siinä, että harmaat toimijat tule-
vat markkinoille vain silloin, kun paperin kerääminen on taloudellisesti 
kannattavaa. Huonojen aikojen tullessa harmaat toimijat häviävät kuin 
hiekka Saharaan. Tuottajavastuuseen ei sovi kermankuorintameininki.

Laki luo velvollisuuden, joka pätee kaikkina aikoina. Siksi vastuulli-
sille toimijoille pitäisi turvata mahdollisuus hoitaa tehtävänsä ilman  
häiriköintiä.”

MITEN TUOTTAJAVASTUUTA VOITAISIIN KEHITTÄÄ?
”Tuottajavastuun laadukas toteutuminen edellyttää viranomaisvalvon-
taa. Olemme esittäneet vaatimuksen harmaiden toimijoiden roolin  
selvittämisestä suoraan viranomaisille. He ovat sitä varten, että asiat  
toimisivat sujuvasti ja säädettyjen lakien noudattamista pystyttäisiin 
seuraamaan.

Pyrimme myös tiivistämään yhteistyötä eri tuottajayhteisöjen kesken. 
Meillä on samanlaisia haasteita riippumatta siitä, kerätäänkö paperia 
vai esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromua. Haemme joukkovoimaa 
vaikuttamiseen ja opimme toisiltamme, ettei jokaisen tarvitse keksiä 
pyörää uudestaan. Haluamme hoitaa vastuullisen tehtävämme kunnolla 
ilman vapaamatkustajien häirintää.”

Aalto-yliopistossa diplomi-insinööreistä koos-
tuva tutkimusryhmä mallintaa kierrätystä ja  
jätehuollon järjestelmiä. Tutkijat yhdistävät 
systeemitason näkökulman logistiikkaan, ma-
teriaalitekniikkaan ja ympäristövaikutuksiin. 
Ohessa esitellään lyhyesti kolmen väitöskirjan 
tutkimuskohteita ja tavoitteita.

Johanna Laaksonen keskittyy mallintami-
seen ja sen merkitykseen, jätehuollon materi-
aalivirtoihin ja ympäristövaikutuksiin. Tutki-
muksen tavoitteena on luoda työkalu, jolla mal-
linnettaisiin jätehuollon päätöksentekoketjuja 
sekä päätösten taloudellisia ja ympäristöllisiä 
vaikutuksia.

Mallin avulla on tarkoitus analysoida ja  
arvioida esimerkiksi lainsäädännössä, kustan-
nuksissa ja sidosryhmissä tapahtuvia muutok-
sia, jotka vaikuttavat jätehuollon arvoketjuun.

Maria Törn tutkii sähkö- ja elektroniikka- 
romun arvoketjuja, erityisesti arvometallin  
talteenoton tehostamista. Hänen tavoitteenaan 
on selvittää, olisivatko arvoperusteiset kriteerit 

kierrätyksessä tuloksellisempia kuin paino- 
perusteiset ratkaisut.

Törn on rajannut tutkimuksensa tietokonei-
siin ja kuluttajaelektroniikan laitteisiin, joissa 
on eniten arvokkaita komponentteja. Esimer-
kiksi piirikorteissa on paljon arvometalleja.

”Tärkeintä on saada arvokkaat komponen-
tit talteen heti prosessin alkuvaiheessa. Kun ne 
menevät oikeaan käsittelypaikkaan, talteenotto 
onnistuu hyvin.” 

Pirjo Korhonen pureutuu jätehuollon tieto- 
järjestelmiin eli tiedon, tietojärjestelmän ja  
tietopalvelun laatuun. Tavoitteena on kehittää 
menetelmiä, joilla tunnistettaisiin muutokset 
jätekertymässä.

Kehittyneiden tiedonsiirtotekniikkojen, pilvi- 
palvelujen ja uusien mobiililaitteiden ansiosta 
jätteen tuottajille kehitellään monitorointipalve-
lua, jonka avulla saataisiin selville reaaliaikai-
nen jätekertymä. Tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää yhdyskuntajätteen jätehuollon suun-
nittelussa ja alueellisessa kohdentamisessa.

SELLULOOSASTA DESIGNIA
VTT:n, Aalto-yliopiston ja Tampereen teknilli-
sen yliopiston yhteishanke rakentaa Suomesta 
design-selluloosan edelläkävijää. DWoC eli  
Design driven value chains in the world of  
cellulose -tutkimushankkeessa kehitetään  
selluloosapohjaisia tuotteita, jotka sopivat sekä 
teknisiin tekstiileihin että kuluttajatuotteisiin.

Hankkeessa keräyspaperi ja selluloosateks-
tiili muutetaan uusiksi materiaaleiksi. Tavoit-
teena on saada raaka-aineesta lankaa esi- 
merkiksi 3D-printtaukseen.

”Pyrimme lyhentämään tekstiilin ketjua, 
joka nykyisin on pitkä, lineaarinen ja hierark-
kinen. Teemme lankaa ja kangasta ilman  
perinteisiä välivaiheita. Rakennamme koko-
naan uudenlaisia järjestelmiä, jotka perustuvat 
suljettuun kiertoon”, kertoo tutkija Tiina  
Härkäsalmi.

Teknologiaa voivat hyödyntää esimerkiksi 
lääke-, elintarvike- ja autoteollisuus. Hanke  
tähtää uuden bisnesekosysteemin luomiseen.

Tekijä vastaa jäljistään
Paperin valmistajat ja maahantuottajat vastaavat siitä, että käytetyt paperituotteet saadaan kerättyä talteen.
TEKSTI	HANNA	MOILANEN

Tavoitteena tehokierto
Suomalaistutkijat luovat uusia polkuja kierrätykseen.
TEKSTI	MARITA	KOKKO
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Kooste karkottaa 
jätehuolet
TEKSTI	MARITA	KOKKO

Kooste-palvelu selvittää yritysten jäte- ja ympäristöhuollon 
nykytilan ja tarpeet. Yritys saa selkeän kokonaisratkaisun 
jätehuoltoon sekä tietoturvaan ja kuormalavapalveluihin.  
Paperinkeräyksen asiakkuusjohtajan Karel Niemisen  
mukaan palvelumalli on yksinkertainen toteuttaa.

”Asiakkaiden liiketoiminnan tarkoitushan ei ole tuottaa 
jätteitä. Palvelun tarjoajana helpotamme yritysten keskitty-
mistä omaan ydinbisnekseensä. Otamme kokonaisvastuun 
jätehuollosta, ja yrityksillä on yksi päänsärky vähemmän.”

Koosteessa Paperinkeräys tutustuu yrityksen materiaali- 
virtoihin. Asiakkaan kanssa käydään läpi kysymyspatte-
risto, jonka perusteella laaditaan analyysi jätehuollon tilasta 
sekä ehdotukset ratkaisuiksi ja jatkotoimiksi, tulevaisuuden 
kehityskohteita unohtamatta.

Avainkohteita ovat suuret kaupat, kauppakeskukset,  
logistiikkaterminaalit, toimistohotellit ja toimistorakennuk-
set sekä kuormalavojen osalta teollisuus. Tietoturvatarjonta 
ulottuu myös pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, virastoihin ja 
pienempiin toimijoihin, esimerkiksi laki- ja kirjanpito- 
toimistoihin. 

Lisää tietoa: 
www.paperinkerays.fi/yrityksille/palvelut/kooste

Kooste-askeleet
• Yhteyttä voi ottaa Paperinkeräyksen verkkosivuilla  

sähköisellä lomakkeella ja soittopyynnöllä.
• Paperinkeräys sopii tapaamisesta ja tekee yrityksen 

kanssa Kooste-selvityksen.
• Tarjous tehdään Kooste-analyysin pohjalta.
• Sopimus jäte- ja ympäristöhuollosta syntyy  

yhteisymmärryksessä.

Paperinkeräys-konserni 2011 2012 2013

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

Tilikauden	tulos	(milj.	euroa) 1,7 0,26 2,1

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

Henkilöstö	keskimäärin 295 289 188

Tuotantoyksiköiden	määrä 21 21 21
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

YMPÄRISTÖOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄT
• Tunnistaa ympäristövaikutukset
• Noudattaa lainsäädännön vaatimuksia
• Ehkäistä ympäristön pilaantuminen
• Ennaltaehkäistä ongelmia syntymästä  

ja riskejä toteutumasta
• Vähentää toiminnan aiheuttamia 

haittavaikutuksia

Katsaus talouteen  
ja tunnusluvut

Tunnuslukuja Liikevaihto	
vuonna	2013	
milj.	euroa

Henkilöstö	
keski-	
määrin

Tuotanto-	
yksiköt

Omistus-	
osuus	%

liitetty		
konserniin

Paperinkeräys	Oy	 59,7 188 17

Tytäryhtiöt

Hyötypaperi-konserni		
(Hyötypaperi	Oy	ja	A-Aluslava)	

13,8 61 4 62,9 1992

Hämen	Kuljetuspiste	Oy 3,1 22 1 98,2 2007



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
Rongankatu	2-4	C	
33100	Tampere

TUOTANTOYKSIKÖT
Puh.	09	228	191
•	 Varpukallionkuja	5-7,	

01530	Vantaa	(3.5.2014	alkaen)
•	 Hakuninmaantie	3		

00430	Helsinki	(2.5.2014	saakka)
•	 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

•	 Mineraalitie	6	
90620	Oulu

•	 Sepänpellontie	17	
28430	Pori

•	 Teollisuuskatu	26		
11100	Riihimäki

•	 Uurastajankatu	17	
33710	Tampere

•	 Ilmarisenkatu	11	
20520	Turku

•	 c/o	Napapiirin	Residuum	
Betonitie	3,	96320	Rovaniemi

•	 Teollisuustie	12		
60100	Seinäjoki

•	 Liisanlehdontie	10	
65380	Vaasa

•	 Taivaltie	4	(SER)	
01610	Vantaa	(2.5.2014	saakka)

•	 Riikinnevantie	153,		
78200	Varkaus

ENCORE KUORMALAVAPALVELU
Puh.	09	228	191
Lahnuksentie	215,
01840	Klaukkala

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

Toimipisteiden yhteystiedot


