
PAPERINKERÄYS 
TÄNÄÄN

2016



SISLU
PK

SISÄLTÖ

PAPERINKERÄYKSEN 
VUOSI 2015 NUMEROINA

JULKAISIJA Paperinkeräys Oy, PL 143, Porkkalankatu 20 a A,  
00180 Helsinki. www.paperinkerays.fi, asiakaspalvelu@
paperinkerays.fi  TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Taru Nikulainen, 
Brunnen Communications, Hämeentie 153 B, 00560 Helsinki,  
www.brunnen.fi, taru.nikulainen@brunnen.fi  TOIMITUS & 
ULKOASU Zeeland Family  INFOGRAFIIKAT Tero Harsunen / 
Zeeland Family  REPRO Aste Helsinki Oy  PAINO SP-Paino Oy  
PAINOSMÄÄRÄ 2600 kpl  PAPERI G-Print. Valmistettu 
paperista, jolle on myönnetty EU-ympäristömerkki, rek.nro FI/11/001

4 Encore Jätehuoltopalvelu
6 Case: KWH Freeze
10 Case: Kärkkäinen
14 Encore Tietoturvapalvelu
16 Case: Danske Bank
18 Case: Seinäjoki
20 Encore Kuormalavapalvelu
22 Case: Hartwall
26 Case: Tuko Logistics

28 Tuottajavastuu
30 Tytäryhtiö: Hämeen Kuljetuspiste
31 Case: Teknoware
32 Tytäryhtiö: Hyötypaperi 
33 Case: Haminan Energia
34 Kumppanuus: Palpa
36 Asiakaspalvelua myös sähköisesti
38 Asiakastyytyväisyys- 
 tutkimuksen tuloksia

LIIKEVAIHTO

  75,2 miljoonaa euroa

LIIKETULOS 

 3,1 miljoonaa euroa

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

 227 henkilöä

2  



PÄÄKIRJOITUS

Kansantaloutemme ei viime vuonnakaan kasvanut, ja 
se näkyi myös kiertotaloudessa. Paperin kulutus on 
laskenut jatkuvasti vuodesta toiseen. Digitalisaatio 
vie lukijat lehdistä muihin lukutilanteisiin. Pakkaus-
materiaalien kulutus ja kierrätys ovat kuitenkin 
pysyneet käytännössä ennallaan. Liiketoimintamme 
painopiste on entistä painokkaammin siirtynyt 
ympäristöpalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Tuottajavastuulla organisoitiin viime vuonna uudelleen pak-
kausten keräystä. Olemme mukana jatkossakin pakkausten 
käsittelyketjussa uusioraaka-aineiksi. Tämä muutos selkeytti 
julkisen ja tuottajavastuullisen toiminnan työnjakoa.

Tuottajavastuun laajentuminen ja voimistaminen toteut-
taa  osaltaan kiertotaloutta EU:n viitoittamalla tiellä. Ennus-
taisin tämän suuntauksen jatkuvan myös uusien materiaalien 
kohdalla. Merkittävät bränditalot ovat jo laajentamassa 
kuluttajille antamaansa asiakaslupausta, jossa kulutettu tuote 
poistetaan uusiokäyttöön. Tämä ’uutta tuotetta vanhan tilalle’ 
-ajattelu on mielestäni oikein järkevää kaupallista toimintaa.

Digitalisaatio tehostaa entistä voimakkaammin kaikkea 
logistiikkaa. Me olemme olleet ilmiös sä mukana jo pari vuosi-
kymmentä. Keskitymme asiakkaiden kierrätysmateriaalien 

syntypaikkakohtaiseen raportointiin sekä jätteen määrän ja 
sen kuljettamisen vähentämiseen. Periaatteemme onkin, että 
asiaa voi johtaa paremmin aina silloin, kun sitä voi mitata. 

Olemme aktiivinen kierrätettävien pakkausmateriaa-
lien, kuten Encore kuormalavojen, markkinoija. Tässä lajissa 
olemme muuten Suomen johtava toimija.

Kehitämme palvelukonseptejamme entistä kilpailu-
kykyisemmiksi ja markkinoimme niitä entistä tehokkaammin. 
Yhteistyökumppaniemme verkostot ovat meille olennaisen 
tärkeitä, ja kehitämme suhteita aktiivisesti. Paperinkeräys 
on tyystin erilainen ympäristöalan toimija, koska meillä ei ole 
juurikaan omaa kuljetuskalustoa. Tämä antaa meille tehos-
tamisen mahdollisuuksia logistiikassa. Encore Tietoturva- ja 
Jätehuoltopalvelumme ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Paperinkeräyksen valtakunnallinen palveluverkko on 
viime vuosina trimmattu huippuunsa. Teimme sen merkittä-
villä investoinneilla ja innovaatioilla: asiakkailtamme tulevat 
materiaalit menevät entistä tehokkaammin uusiokäyttöön 
raaka-aineiksi tai polttoaineiksi energiantuotantoon.

Tässä vuosijulkaisussa esittelemme valikoituja asiakas-
ratkaisuja, joista näet toimin tamme tason ja tekemisen ilon. 

AINESTA UUTEEN.

ERILAINEN YMPÄRISTÖN HUOLLON TOIMIJA TIETÄÄ JA TAITAA PALVELUN

KYÖSTI PÖYRY
toimitusjohtaja

Paperinkeräys ja Encore Palvelut
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LASI

P U ULÄM
PÖENERGIA

SÄHKÖENERGIA

ALKUKARTOITUS
OPASTUS

SYNTYPAIKKA-
LAJITTELU

TÄYSIEN 
SÄILIÖIDEN
TYHJENNYS

Jätelaki ja asetukset
Dokumentaatio ja ohjeet

Välineiden vuokraus ja myynti

Jätehuoltosuunnitelma
Paikalliset jätehuoltomääräykset

Asiakkaan ympäristöohjelma

Jakeet lajitellaan keräyssäiliöihin. 

Encore Jätehuoltopalveluun voidaan liittää 

Encore Tietoturvapalvelu ja Encore Kuormalavapalvelu.

Sensorit mittaavat keräyssäiliöiden täyttymistä.

Kerrosnouto             Jäteasema

JÄTEHUOLTO ON 
TIEDOLLA JOHTAMISTA
Paperinkeräykselle kaikki jakeet ovat arvokasta

raaka-ainetta. 
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RIITTÄÄKÖ  
JÄTETTÄ KAIKILLE?

Paperinkeräys Oy on logistiikkatalo. 
Hallitsemme valtaisia materiaalivirtoja. Virran 
toisessa päässä on jakeita tuottava ja toisessa 
materiaaleja meiltä ostava asiakas. Emme ole 
kuljetusliike, kuten perinteiset jätehuoltoyhtiöt. 
Johdamme tiedolla. Tänä vuonna otamme 
käyttöön innovaation, jolla parannamme 
entisestään logistiikkakokonaisuuden hallintaa.

Mitä tehokkaampia olemme, sitä enemmän asiakas hyö-
tyy. Jätehuoltopalvelumme on vahvasti mukana digimaail-
massa. Suurin haaste on täyttää jätehuollolle ja kierrätyk-
selle asetetut hyötykäyttötavoitteet. Infrastruktuuri ei ole 
kaikilta osin olemassa. Tavoitteiden saavuttaminen tulee 
kalliiksi, jos kuljetusmatka hyötykäyttöpisteelle on satoja 
kilometrejä. Hyötyykö ympäristö silloin oikeasti? 

Paperinkeräys on ympäristömyönteisen toiminnan pio-
neereja Suomessa. Jätepaperin sijaan puhumme keräys-
paperista. Jäte on jätettä vasta, kun se jätetään jätteeksi. 
Jätehuollon avaintermi onkin resurssiviisaus. Ne voittavat, 
jotka hallitsevat materiaalivirtojen logistiikkaketjun.  

200
YHTEISTYÖKUMPPANIA
Paperinkeräyksen Encore Jätehuoltopal-
velulla on 200 valtakunnallista 
yhteistyökumppania, jotka 
hoitavat jätesäiliöiden tyhjen-
nyksen ja kuljettavat materiaa-
lit jatkokäsiteltäviksi. 

100 %
Esimerkiksi lasi on 100-prosenttisesti kierrätettä-
vää. Kerätty lasi puhdistetaan ja käytetään uudelleen 
tai murskataan. Murska käytetään pakkausten ja 
tasolasin valmistuksessa tai lasivillan tuotannossa.

60 prosenttia kerätyistä jakeista on jotain 
muuta kuin keräyspaperia: puuta, lasia, me-
tallia, muovia, sähkö- ja elektroniikkaromua, 
biojätteitä ja vaarallisia jätteitä. 

Materiaalit joko kierrä-
tetään tai hyödynnetään 

muun muassa energiana.

60 %

40 %

KAREL NIEMINEN
asiakkuusjohtaja  
Encore Palvelut
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PAKKASEN VALTIAAT
Yritysmaailmassa pyritään useimmiten pysymään 

poissa pakkasen puolelta. KWH Freeze Oy:lle 

pakkanen on liiketoiminnan ydin.

 H  

elsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa 
kinokset sulavat ulkona keväisen lämpimässä 
auringonpaisteessa, mutta sisällä varastossa 
on eri tunnelma. Elintarvikkeita pursuavat 
kuormalavat täyttävät hyllyt, joiden välissä 

kulkee trukkeja ja varastomiehiä keräämässä tilauksia. Muu-
ten näkymä voisi olla mistä tahansa varastosta, mutta kaikki 
työntekijät ovat verhoutuneet päästä varpaisiin toppavaattei-
siin, pipoihin ja paksuihin rukkasiin. Osalta näkyy vain silmät 
mustan kommandopipon aukosta. 

Pukeutuminen selittyy hallin lämpötilalla: lähestyvästä 
kesästä huolimatta sisällä on 25 astetta pakkasta. Olemme 
lämpötilasäädeltyjä logistiikkapalveluja tarjoavan 
KWH Freeze Oy:n tiloissa. Tuttavallisemmin 
pakkasvarastolla. 

KWH Freeze varastoi ja käsittelee pakastet-
tuja elintarvikkeita ja vuokraa tiloja tavarankäsit-
telystä itse huolehtiville asiakkaille. Asiakkaina 
ovat suurimmat tukkuliikkeet, elintarviketeol-
lisuus ja pakasteiden maahantuojat. Enempää 
yritys ei asiakkaistaan halua kertoa, mutta hyl-
lyiltä voi bongata tuttuja kaupan pakastealtaan 
merkkejä.

Kylmää varastotilaa täällä Vantaalla on 
60 000 neliömetriä. Päivittäin varastolle saa-

puu noin 35 rekallista tavaraa, mikä tarkoittaa kuormalavoiksi 
muutettuna 450 000 lavaa vuodessa. Jos lavamäärän kasaisi 
pinoksi, se yltäisi yli 65 kilometrin korkeuteen. 

KYLMÄ KANGISTAA, JOS SEN ANTAA
Ensimmäinen ajatus on, että varastolla täytyy olla kylmä tehdä 
töitä. Reilun kolmen vuoden ajan pakkasvarastolla työskennel-
lyt trukinkuljettaja JANI PAASOVAARA kumoaa harhaluulon 
heti alkuunsa. 

”Sitä voi olla vaikea uskoa, mutta kun työssä liikkuu koko 
ajan, niin ei siellä tule kylmä”, Paasovaara sanoo. 

Varusteilla onkin ratkaiseva merkitys työssä jaksamisessa. 
Paasovaara on pukeutunut huomioväreillä kirjailtuun 
toppatakkiin, toppahousuihin ja pipoon. Varustuksen 
kruunaavat toppakengät ja näppylähanskat. Ohuem-
milla hansikkailla pärjää trukkia ajaessa, mutta 
laatikkokeräilyyn vaaditaan paksut rukkaset. 

Paasovaaran mukaan avainasemassa on varus-
teiden lisäksi työntekijän oma valmistautuminen työ-
päivään. On varmistuttava siitä, että lepää tarpeeksi 
työpäivien välissä ja pitää huolta energiatasoistaan.

”Helpottaa kummasti omaa elämää, kun nukkuu 
arkipäivisin tarpeeksi. Jos ei nuku riittävästi ja jää 
univelkaa, sen huomaa saman tien aamulla varas-
tossa: tulee kylmä.”

KATSO VIDEO  
Suomen 

”suurimmasta 
pakastimesta” 
 Lataa puhelimeesi 

ilmainen QR-koo dien luku-
sovellus ja skannaa koodi 

puhelimellasi.

teksti, kuvat & video TERO IKÄHEIMONEN
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”ONKO BATMAN-
ELOKUVIEN  
MR FREEZE 
TÄÄLLÄ TÖISSÄ?”
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Mitä energiansaantiin 
tulee, Paasovaaran mukaan 
on tärkeää nauttia riittä-
vän tukeva aamupala. Jos 
kehon energiatasot ovat heti 
aamusta liian alhaalla, ehtii 
kylmä hiipiä lounaaseen men-
nessä luihin ja ytimiin – eikä 
se enää helpolla sieltä lähde. 
Muuten työ kylmässä ei juuri 
eroa tavallisesta varasto-
työstä. Tavaraa tulee sisään, 
se hyllytetään, tilaukset 
otetaan vastaan, keräillään 
ja pakataan jälleen kuljetusta 
varten. 

”Joku lääkäri sanoi, että 
sydän tekee enemmän hom-
mia, kun olet kylmässä. Työ 
on varmasti jonkin verran ras-
kaampaa, mutta en ole itse 
huomannut mitään suurta 
eroa lämpimään”, Paasovaara 
sanoo. 

Laatupäällikkö KIM ELO-
NEN vastaa KWH Freezellä 
laatuasioiden lisäksi ympäris-
töstä ja työturvallisuudesta. 
Siinä suuressa roolissa on 
pakkasen vaikutus työoloihin. 
Erilaisten varusteiden sovel-
tuvuutta kokeillaan jatku-
vasti, ja työntekijöiltä saadun 
palautteen perusteella käy-

tössä olevaa vaatekertaa hio-
taan jatkuvasti paremmaksi. 
Pakkanen asettaa varusteille 
tarkat vaatimukset. 

JÄTEHUOLLON 
TOIMITTAVA 
TÄSMÄLLISESTI
KWH Freeze ja Paperinke-
räys ovat tehneet yhteistyötä 
reilun vuoden ajan. Varastossa 
syntyvä pahvi-, muovi- ja 
energiajäte kerätään puris-
timiin, jotka Paperinkeräys 
tyhjentää tilauksesta. Lisäksi 
Paperinkeräys noutaa sään-
nöllisesti sosiaali- ja konttori-
tilojen biojätteet ja tyhjentää 
paperinkeräysastiat. Palvelun-
tarjoajaa KWH Freeze päätyi 
vaihtamaan kilpailutuksen 
seurauksena.

”Konsultointiyritys hoiti 
kilpailutuksen. Paperinkeräyk-
sen uudistunut hinnoittelu 
esimerkiksi muovin markkina-
hinnan mukaan oli meille uusi 
ja kiinnostava asia”, Elonen 
sanoo. 

Paperinkeräyksen toimi-
piste sijaitsee Vantaalla kirjai-
mellisesti kivenheiton päässä 
KWH Freezen varastolta, 
joten jätteen kuljetusmatkat-

kin ovat harvinaisen lyhyet. 
Elosen mukaan kriittisintä 
jätehuollon toimivuudessa on 
se, että puristimet saadaan 
tyhjennettyä heti, kun on 
tarve. Elintarvikealan sääntely 
asettaa myös omat vaatimuk-
sensa esimerkiksi biojätteen 
säilytykseen tontilla. 

”Homman pitää toimia 
niin kuin on sovittu. Muuten 
muovia ja pahvia on joka nur-
kassa. Noudot Paperinkerä-
yksen kanssa ovat toimineet 
niin kuin pitää. Ei ole tarvin-
nut soitella perään.”

ASENNE RATKAISEE 
Kylmä kangistaa paitsi ihmisiä 
myös kalustoa. Koska kyse 
on elintarvikealasta, trukit 
kulkevat varastolla päästöttä 
akkujen voimalla. Akkuja 
vaihdetaan kaksi kolme ker-
taa päivässä. Myös varasto-
hyllyjen kunto tarkistetaan 
säännöllisesti, sillä vaikka 
kylmä sinänsä ei vahinkoa 
metallirakenteille teekään, 
lavojen nostaminen hyllyyn ja 
sieltä pois rasittaa rakenteita 
pikkuhiljaa. 

Kylmäaineiden varastointi 
tontilla vaatii erilaisia pelas-

tustoimiin liittyviä toimenpi-
teitä. Kotipakastimesta poike-
ten varaston viilennyksessä 
käytetään kylmäaineena 
ammoniakkia. 

Voisi kuvitella, että 
kylmässä työskentely näkyy 
esimerkiksi sairauspoissa-
olojen normaalia korkeam-
pana määränä, mutta Elosen 
mukaan varastoalaan nähden 
poissaolot ovat normaalia 
tasoa, jopa hieman alle keski-
arvon. Työsuhteet ovat myös 
pitkäikäisiä, eikä vaihtuvuutta 
ole sen enempää kuin muual-
lakaan varastoalalla. Tietyt 
fyysiset ominaisuudet, kuten 
hengitystieongelmat, voivat 
kuitenkin olla esteenä pakka-
sessa työskentelylle. Kylmä 
työpaikka voi rassata myös 
henkisesti, jos viileästä ei pidä 
muutenkaan.

”Työterveyshuollon 
kanssa varmistetaan, että 
henkilö soveltuu alalle, ennen 
kuin hän tulee töihin. Henkilö 
kyllä itsekin ilmaisee aika 
herkästi, jos ei sovellu tänne. 
Pakkanen voi olla aika rankka 
joillekin”, Kim Elonen sanoo. 

Varastolla trukin pui-
koissa viilettävä Jani Paaso-
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vaara ei selvästikään kuulu näihin henkilöihin. Mitä ihmiset 
sanovat, kun he kuulevat, että olet pakkasvarastolla töissä?

”Usein kuulee sen perusjutun, että en ikinä voisi olla täällä 
töissä. Kerran minulta kysyttiin, onko Batman-elokuvien Mr 
Freeze täällä meillä töissä. Ihmisillä on se käsitys, että täällä on 
tosi kylmä työskennellä. Mutta kun on varusteet kunnossa ja 
valmistautuu huolella päivään, pärjää kyllä.” •

KWH FREEZE OY
Varastoi ja käsittelee pakastettuja elintarvikkeita sekä vuokraa 
tiloja asiakkaille. Asiakkaina elintarviketeollisuus, tukkuliikkeet ja 
elintarvikkeiden maahantuojat. Henkilöstö: 76.
Liikevaihto: noin 16 miljoonaa euroa.

“HINNOITTELU 

MUOVIN MARK KINA-

HINNAN MUKAAN 

OLI MEILLE UUSI JA 

KIINNOSTAVA ASIA.”
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 P  

ahvinmurskai-
men syöttö-
luukusta käy 
pieni pölläh-
dys ja kuiva 

pahvin tuoksu leijailee hetken 
J. Kärkkäisen tavaratalon 
lastaushallin nurkkauksessa 
Oulun Limingantullissa. 

Urheiluosaston myyjä 
OLLI TOKOLA huikkaa 

kiinteistövastaava TOMMI 
KÖRKÖLLE, että hän taitaa 
tietää syyn pölyongelmaan.

”Jostain syystä murskain 
jää jauhamaan tyhjää, vaikka 
pahvijäte on jo murskattu 
silpuksi ja siirtoruuvi on vie-
nyt massan eteenpäin”, hän 
jatkaa.

Körkkö kaivaa matka-
puhelimensa taskusta ja asia 
saadaan pian eteenpäin.

Jos jossain kertyy kasapäin pahvi- ja muovijätettä, niin 

tavaratalossa. Luotettavuuden ja nopeuden merkitys 

korostuu, kun yksi mies on paljon vartijana.

”On ensisijaisen tärkeää, 
että meillä on yksi ainoa 
numero, josta saamme hoi-
dettua kaikki jätehuollon 
asiamme”, Körkkö kertoo.

Paperinkeräys on vastan-
nut Kärkkäisen tavaratalojen 
jätehuollosta Iissä, Oulussa, 
Ylivieskassa ja Lahdessa 
reilun vuoden ajan. Körkön 
mukaan tavaratalojen hen-
kilökunta on tiiviisti mukana 
päivittäisessä kehitystyössä, 
joten mahdollisiin ongelmiin 
puututaan heti.

”Meillä henkilökunta 
antaa reilusti palautetta 
heti, jos homma ei toimi. En 
ole kuullut yhtään valitusta 
jäteasioista tämän vuoden 
aikana.”

ASIA ON PAHVI

J. KÄRKKÄINEN OY
Perustettu 1988. Henkilöstöä 
noin 420. Tavaratalot Iissä, 
Oulussa, Ylivieskassa ja Lahdessa. 
Liikevaihto 2015 noin 162 miljoo-
naa euroa.

KYMMENIÄ 
HEHTAAREJA 
TAVARATALOTILAA
Jos ongelmia kertyisi, ne pää-
tyisivät pian Körkön harmiksi. 
Hän vastaa tavarataloketjun 
kaikista kiinteistöistä, joiden 
pinta-ala on yhteensä 77 000 
neliömetriä.

Oulun tavaratalo on Kärk-
käisen liikkeistä pienin, mutta 
täälläkin käy nopeasti selväksi, 

teksti & kuvat JUHA-PEKKA HONKANEN
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”HULLUJAHAN ME 
OLTAISIIN, JOS EI 
KIERRÄTETTÄISI.”

miten suuri määrä pakkaus-
jätettä laajan tuotevalikoiman 
tavaratalossa syntyy. Pakka-
uspahvia kärryissä työntäviä 
myyjiä tulee tämän tästä 
vastaan käytävillä kiertäes-
sämme.

Yksi Oulun tavarata-
lon vilkkaimmista pisteistä 
on sen urheiluosasto, sillä 
myynnin lisäksi osastolta 
löytyy monipuolinen huolto-
palvelu. Kiireisimpinä päi-
vinä yksistään teroitettavia 
luistimia voi tulla satoja. 
Oulun korkeudella hiihtokelit 
jatkuvat pitkälle vappuun 
saakka ja voitelua odottavia 
laskettelu- ja hiihtosuksia 
on jatkuvasti huoltohuoneen 

nurkassa. JOHANNES 
LUOKKANEN kiris-

tää luistelusuksien siteiden 
viimeiset ruuvit ja ojentaa ne 
myymälän puolelle uudelle 
omistajalleen. Tavaroiden 
vastaanottohalli on aivan 
huoltotilan oven vieressä. 

Körkkö silmäilee ovensuusta 
kohti paalaimia ja kertoo, että 
etenkin pahvijätteen suuri 
määrä tulisi kouriintuntuvalla 
tavalla selväksi vasta silloin, 
kun käsittelyketju pettäisi.

”Jos pahvikonttien tyh-
jennys jostain syystä lykkään-
tyisi, tavarahalli olisi parissa 
tunnissa täynnä. Luotetta-
vuus ja nopeus ovat tärkeitä, 
sillä muuten meiltä loppuu 
tila.”

Körkkö arvostaa toimivaa 
tavarankuljetusta, sillä hän 
tuli Oulun tavarataloon töihin 
varastomieheksi pian sen 
avaamisen jälkeen 15 vuotta 
sitten. Hän piti tapanaan 
laittaa paikkoja kuntoon heti, 
kun ne menivät ’vähänkin 
rempalleen’.

”Lopulta JUHA KÄRK-
KÄINEN sanoi, että Tommi, 
sinä voisit ottaa nämä kiin-
teistöt vastuullesi. Se on 
yrityksen perustajalta niin 
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suuri luottamuksen osoitus, että pitihän 
siihen tarttua”, hän sanoo.

Kiinteistövastaavan titteliä Körkön 
pitää itse asiassa edelleen makustella, 
kun sitä tiedustellaan.

”Meillä ei noita titteleitä niin kysytä, 
vaan keskitytään paiskomaan hommia. 
Tavarataloissa voi nähdä yrityksen 
johtoakin hyllyttämässä tavaroita, mikä 

on erinomainen esimerkki ja kannustin 
kaikille työntekijöille.”

PAPERINKERÄYS VASTAA 
KAIKISTA JÄTTEISTÄ
Kärkkäisen tavaratalot työllistävät noin 
420 henkeä. Myymälätilojen lisäksi 

Ylivieskan ja Lahden tavarata-
loissa on suositut lounasravin-

tolat ja Iissä, Ylivieskassa ja Lahdessa 
Varikko-autokorjaamot. Kaikista toi-
minnoista biojätteen lisäksi vain viisi 
prosenttia päätyy lajittelemattomaan 
sekajätteeseen.

”Se on todella jäätävä luku, joka on 
aivan ensisijaisesti meidän henkilökun-
tamme ansiota. Hyvä jätepalvelu ei riitä, 

jos lajittelua ei tehdä”, Körkkö painottaa 
murskaamista odottavan pakkauspinon 
vieressä.

Olli Tokola tuo urheiluosastolta 
lisää pakkausjätettä, tällä kertaa 

ohutta pakkausmuovia.
”Jos en työskentelisi täällä, tuskin 

ymmärtäisin, miten suuri kasa näistä 
pienistä muovisilpuista kertyy, kun niitä 

vain jatkuvasti tuodaan paalaimeen. 
Sama määrä voisi mennä ohimennen 
myös hukkaan”, hän vertaa.

Huolelliseen kierrätystyöhön on erit-
täin hyvä kannustin – raha. Puhtaasta, 
lajitellusta ja paaleiksi puristetusta 
muovista saatu hyvitys riittää kattamaan 
leijonanosan Kärkkäisen tavaratalojen 
jätehuoltomaksuista.

”Hullujahan me oltaisiin, jos ei kier-
rätettäisi, kun siitä saa rahaakin”, Körkkö 
virnistää. 

Paperinkeräyksen ryhdyttyä työhön 
kierrätystoiminnan kate on parantunut, 
sillä jätehuollon kulut ovat vähenty-
neet Körkön mukaan selvästi: jätteiden 
käsittely on entistä tehokkaampaa ja 
sujuvampaa. Paperinkeräyksen järjestä-

mät koulutukset etenevät parasta aikaa 
ketjun tavaratalosta toiseen. Körkkö 
kertoo, että Paperinkeräyksellä on yleen-
säkin kehittävä ote työhön. Kärkkäisen ja 
Paperinkeräyksen edustajat palaveeraa-
vat neljästi vuodessa, mutta yhteyden-
pito on jatkuvaa.

”Paperinkeräyksestä soitetaan 
säännöllisesti ja kysytään kuulumiset, 

”PAPERINKERÄYKSESTÄ 
SOITETAAN SÄÄNNÖLLISESTI 
JA KYSYTÄÄN KUULUMISET.”

12 JÄTEHUOLTOPALVELU



että toimiihan kaikki kuten pitää. Se on 
todella mukavaa, sillä silloin asiakkaalle 
ei tule sellainen olo, että hänet on jätetty 
yksin heti sopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen.”

KIERRÄTYS ON  
HELPPOA, KUN SEN OSAA
Tavaratalokierroksemme jatkuu vaa-

teosastolle, jonka vaaleat ja valoisat 
pinnat ovat saaneet kasvojenkohotuksen 
vasta muutama viikko sitten. Vuonna 
1999 valmistunut Oulun liiketila on 
käymässä kokoaan suuremmalle tava-

ratalolle jo pieneksi, mutta tois-
taiseksi lisätilaa on saatu remon-

teilla. VILHELMIINA SAARNI nostaa 
verryttelyasuja esiin pahvilaatikoista, 
nappaa vaateripustimen ja pian kiiltävä 
vaaterekki matkaa myymälään, missä 
talvipompat ovat antaneet tilaa keväi-
semmille asuille.

”Pahvien ja muovien lajittelu ja kul-
jettaminen paalaimeen on jokapäiväistä 
ja niin arkista, ettei sitä tarvitse erikseen 
ajatella”, hän sanoo.

Yksi vaatteiden käsittelyyn vara-
tun huoneen loisteputkivalaisimista on 
palanut ja Körkkö lupaa Saarnille laittaa 
korjauksen vireille välittömästi.

”Käytämme Iissä ja Oulussa samaa 
sähkömiestä ja tuttua timpuriporukkaa 
kuin isommissakin sopimuksissa. Olisi 
melkoinen sillisalaatti, jos jokaisella liik-
keellä olisi omat urakoitsijansa.”

Körkkö kiertää tavaratalon hylly-
rivien lomassa. Tässä rullakollinen 
tuikkuja odottaa purkajaansa, viereisellä 
osastolla pesuainepullot on pinottu 
omien pahvilaatikoidensa varaan. 
Autoilutarvikkeiden välikössä kuorma-
lavallinen lasinpesunestekanistereita 
hupenee nopeaan tahtiin, kiitos rapaisen 
kevätsään. Kierrätyspahvin lähteenä yksi 
osasto on kuitenkin ylitse muiden – kark-
kiosasto, juuri ennen kassoja. Muoviset 
telineet pitävät valtavat suklaamuna-
röykkiöt ryhdikkäästi esillä. Karkkipussit 
ovat kahmaistavissa omista, värikkäistä 
kartonkilaatikoistaan. 

Siinä missä vaatteet tuodaan liikkee-
seen pahvilaatikoissa, makeiset myydään 

suurelta osin valmistajien omista pah-
visista hyllyköistä ja telineistä. Asiakas-
virta kassoilla on tauonnut hetkeksi ja 

INKA LAURILA käyttää joutilaan 
ajan tyhjiksi jääneiden pahvilaati-

koiden perkaamiseen. Hän sanoo, että 
makeisosaston siisteys täytyy tarkistaa 
viimeistään sulkemisajan jälkeen ja 
hoitaa saman tien kuntoon, sillä karkkia 

myydään paljon ja tyhjiä pakkauksia 
kertyy valtavasti.

”En olisi kyllä uskonut, että pahvia 
todella kertyy näin paljon”, reilun vuoden 
kassalla työskennellyt Laurila huokaisee.

Tommi Körkkö pujahtaa kassojen 
välistä ulko-oville ja astelee parkkipai-
kalle. Hänen aamulla hälyttämänsä 

imuauto on saapunut ja parkki-
alueen salaojakaivo on saatu auki 

ennen kuin runsaslumisen talven aiheut-
tama sulamisvesien tulva ehti levitä 
laajemmalle.

”Kiinteistövastaavan tontti ulottuu 
myös seinien ulkopuolelle. Työmaata riit-
tää, mutta hyvien kumppanien ansiosta 
työtä ei ole yhdelle miehelle liikaa.” •
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Asiakkaalle toimitetaan lukittava ja 

RFID-tunnisteella varustettu turvasäiliö, jonka 

metallisesta syöttöaukosta luottamukselliset 

ja hävitettävät asiakirjat tiputetaan.

Säiliön RFID tunniste luetaan 

käsipäätteellä. Tiedämme tarkasti 

koska säiliö on noudettu ja 

koska se on saapunut tuhoukseen. 

Palvelumme on mahdollisimman 

läpinäkyvää. 

Kuljetamme materiaalin 

umpikorillisella autolla 

tuhoamisyksikköön.

Palveluprosessi 

dokumentoidaan tarkasti 

RFID-tiedunkeruujärjestelmän 

avulla. Tuhotut materiaalit 

raportoidaan kilojen 

tarkkuudella.  

Paperi tuhotaan murskaamalla ja 

paperisilppu hyödynnetään 

raaka-aineena pehmopaperin 

valmistuksessa. Noudatamme 

toiminnassamme ympäristölainsää-

däntöä ja materiaalien tuhouksessa 

etusijajärjestys on huomioitu.

Disketit, CD-levyt ja muut 

sähköiset tallenteet 

tuhotaan murskaamalla ja 

murske toimitetaan 

energiahyötykäyttöön 

mahdollisuuksien mukaan.

Vaatteet murskataan 

käyttökelvottomiksi ja 

murske toimitetaan 

energiahyötykäyt-

töön. Tuhoamme 

myös muuta erikois- 

materiaalia, kuten 

tuotepakkauksia, 

protoja jne. 

Kiintolevyt tuhotaan 

murskaamalla tai 

demagnetoimalla 

kiintolevyt toiminta- 

kyvyttömiksi. 

Tuhotut materiaalit 

toimitetaan metalli- 

teollisuuteen 

uusioraaka-aineeksi 

mahdollisuuksien 

mukaan.

Palvelusta on 

mahdollista saada 

tuhoustodistus. 

12
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TIETOTURVA  
ON TEKOJA
Kaikki luottamuksellinen materiaali tuhotaan varmasti.  

Aukoton prosessi dokumentoidaan RFID-järjestelmän avulla.
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TIETOTURVA EI OLE 
PAPERINMAKUISTA
Tietoturva-asiat ovat nousseet yrityksissä päätök-
senteon ytimeen.  

Yrityksen tietoturvaan jää iso aukko, jos sen nimissä huo-
lehditaan pelkästä teknologian suojaamisesta. Luottamuk-
selliset dokumentit ja muu materiaali eivät kuulu tavalliseen 
roskikseen. Encore Tietoturvapalvelu tarjoaa Suomessa 
ainutlaatuisen kustannustehokkaan tavan huolehtia siitä, 
ettei tuhottava materiaali joudu vääriin käsiin. Toimitamme 
lukittavan ja RFID-tunnisteella varustetun turvasäiliön asi-
akkaan toimitiloihin. Seuraamme ja raportoimme tuhottavan 
materiaalin matkan asiakkaalta murskaimeen. Materiaalit 
hävitetään ekologisesti ja turvallisesti. Paperit tuhotaan 
murskaamalla ja silpusta tehdään pehmopapereita. Mutta 
murskaamme paljon muutakin. Huolehdimme esimerkiksi 
CD:istä, tietokoneista, kännyköistä, työvaatteista ja prototyy-
peistä. Murskattu materiaali kierrätetään tai hyödynnetään 
energiana. Palvelumme laadun on oltava aina asiakaslupauk-
sen mukaista. Encore Tietoturvapalveluun tehdään säännöl-
lisiä asiakasauditointeja. Työmme on tärkeä osa yrityksen 
turvallisuuspolitiikkaa. Ihminen on samalla sekä yrityksen 
tietoturvan vahvin että heikoin lenkki. Meidän avullamme yhä 
useammin vain se vahvin.

240 L
tietoturva-astia =  
331 rullaa WC-paperia

Ympäristövaikutuksiltaan tämä kierrätyskuidusta 
valmistettu wc-paperimäärä on sama kuin

1 h

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

Tietoturvasäiliöön mahtuu 58 kiloa 
paperia. Tämä riittää valmistamaan 
wc-paperia yhden ihmisen tarpeisiin

JARI PALIN
asiakasryhmäpäällikkö, 
Encore Palvelut

Paperinkeräyksen 
Kuopion yksikön 
tuliterä murskain 
tuhoaa materiaalia 
800 kg tunnissa.

58 kg

5

700  
METRIN ajomatka 

keskikokoisella perheautolla

yli viideksi 
vuodeksi.
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Danske Bankin turvallisuusvastaava 

Niko Saxholm haluaa nähdä omin 

silmin, miten tietosuojamateriaalia 

käsitellään kumppaniyrityksessä.

KATSO  
Niko Saxholmin 

haastattelu  

Lataa puhelimeesi ilmainen 
QR-koo dien luku sovellus ja 

skannaa koodi puhelimellasi.

 T  

urvallisuus on jokaiselle yritykselle tärkeää, 
mutta erityisesti finanssialalla vaatimukset 
sitä kohtaan korostuvat. Turvallisuudella 
tarkoitetaan paitsi fyysistä turvallisuutta myös 
erityisesti tietoturvaa. Pankissa vaatimukset 

asiakastiedon käsittelyä kohtaan ovat erittäin tiukat.
”Jos meillä toimihenkilö kirjoittaa asiakkaan nimen ja 

tilinumeron muistilapulle, se on heti pankkisalaisuuden alai-
nen dokumentti, joka pitää säilöä ja hävittää asianmukaisesti. 
Muuten rikomme pankkisalaisuutta”, kuvaa Danske Bankin 
turvallisuusvastaava NIKO SAXHOLM.

Finanssiala on muun maailman tapaan digitalisoitunut 
viime vuosina voimakkaasti, mikä näkyy myös Saxholmin 
työssä. Verkon kautta tapahtuvat hyökkäykset ovat pankeille 
todellinen uhka, joka asettaa verkkopalveluiden turvallisuudelle 
kovat vaatimukset. Digitalisaatio ei kuitenkaan ole poistanut 
printtimateriaalia pankin konttoreista. Jo viranomaisvaatimuk-
set varmistavat sen, että pankkien on paitsi varastoitava myös 
hävitettävä valtavat määrät perinteistä paperijätettä.

AUDITOINTI KERTOO  
YRITYKSEN KULTTUURISTA
Danske Bankilla on käytössään Paperinkeräyksen Encore 
Tietoturvapalvelu, jonka kautta pankin tiloihin toimitetaan 
lukittavat ja RFID-tunnisteella varustetut keräyssäiliöt. Ne 
pysyvätkin lukittuina aina hävitykseen asti. Hävitetyn jätteen 
määrä dokumentoidaan ja raportoidaan tarkasti.

Paperinkeräyksen toimittamat raportit eivät kuitenkaan 
yksistään riitä. Prosessin turvallisuus varmistetaan auditoin-te

ks
ti,

 k
uv

at
 &

 v
id

eo
 T

ER
O

 IK
Ä

H
EI

M
O

N
EN

16 TIETOTURVAPALVELU



neilla, joissa Saxholm käy itse omin silmin katsomassa, miten 
asiat Paperinkeräyksen tiloissa hoidetaan.

”Vaikka ulkoistamme jonkin palvelun, kuten tässä tapauk-
sessa luottamuksellisen materiaalin tuhoamisen, emme 
ulkoista vastuuta pankkisalaisuudesta. Samat vaatimukset 
turvallisuudessa koskevat myös palveluntarjoajaa. Vastaamme 
tiedosta koko prosessissa loppuun asti”, Saxholm sanoo.

Auditoinneissa on tärkeää erottaa kaksi asiaa: standardi-
vaatimukset ja muut vaatimukset. Standardi on minimitaso, 
johon palveluntarjoaja on tarjousta tehtäessä sitoutunut. 
Siihen päälle tulee pitkä lista asioita, joihin keskusrikospolii-
sissakin urallaan työskennellyt Saxholm kiinnittää huomiota. 
Sellaisia ovat esimerkiksi turvajärjestelmät, ovissa käytettä-
vien lukkojen tyypit, turvakameroiden toimivuus ja sijoittelu, 
valaistus sekä henkilökunnan tunnistaminen kulunvalvonnan 
ja henkilökorttien avulla. Myös tilojen siisteys kertoo paitsi 
paloturvallisuudesta myös yrityksen asenteesta turvallisuutta 
kohtaan.

”Meidän tehtävämme on varmistaa auditoinneilla, että 
lupaukset pitävät ja prosessit ovat kunnossa. Yrityksen ympä-
ristö pitää nähdä omin silmin. Mitä enemmän auditointeja 
tekee, sitä enemmän oppii pelkästään katselemalla huomaa-
maan, mitä täällä voisi sattua.”

Auditoinnista saatujen kokemusten perusteella esimerkiksi 
tietoturvamateriaalin hävityksen dokumentaatiota on kehitetty 
yhdessä Paperinkeräyksen kanssa.

”Myös yrityksen asenne auditointia kohtaan on tärkeää. 
Paperilla prosessi voi olla kunnossa, mutta jos yritys suhtau-
tuu auditointiin pakollisena pahana ja torjuvalla asenteella, se 
kertoo koko yrityskulttuurista. Vastaavasti taas vaikka lähtö-
kohdat olisivat heikommat, mutta yritys on halukas oppimaan 
asioita ja laittamaan niitä kuntoon, se on tosi hyvä merkki.”

TIETOTURVA ENTISTÄ  
SUUREMPAAN ROOLIIN
Tietoturva on yritysten kannalta ajankohtaisempi huoli kuin 
ehkä pitkään aikaan. Vuonna 2018 astuu voimaan EU:n uusi 
tietosuoja-asetus, joka määrää asiakas- ja henkilötietojen säi-
lyttämiselle uhkasakon. Jos tietoa päätyy vääriin käsiin yrityk-
sen prosessien seurauksena, voi yritykselle koituva sakko olla 
jopa kaksi prosenttia liikevaihdosta.

”Danske Bankissa ja finanssialalla yleisesti tietoturva on 
toki jo ennestään hyvällä tasolla, mutta asetus vaikuttaa eri-
tyisesti aloilla, joilla tietoturvaan on aikaisemmin suhtauduttu 
ylimalkaisemmin. Tähän mennessä seuraukset tietoturvan 
pettämisestä ovat olleet lähinnä imagolliset, mutta nyt tulee 
myös rahallinen sanktio.” •

AUDITOINTI PALJASTAA 
TURVALLISUUSUHAT

”EMME VOI  
ULKOISTAA  
VASTUUTA PANKKI- 
SALAISUUDESTA.”
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Seinäjoki on laajeneva 
kaupunki, joka on 
viime vuosikymme-
nen aikana kasvanut 
niin orgaanisesti 
kuin kuntaliitostenkin 
kautta. Seinäjoki ja 
Peräseinäjoki yhdistyivät 
vuonna 2005, ja Nurmo ja Ylistaro 
liittyivät Seinäjokeen vuonna 2009. 
Kaupungin kasvu on tarkoittanut myös 
erilaisten toimintojen asteittaista yhte-
näistämistä. Syyskuusta 2015 alkaen 
Paperinkeräyksen Encore Tietoturvapal-
velu on huolehtinut Seinäjoen kaupungin 
arkaluontoisia ja luottamuksellisia tietoja 
sisältävien asiakirjojen keräyksestä ja 
hävittämisestä. 

SEINÄJOKI ON 
ULKOISTANUT 
PAPERISILPPURIN
Asukkaiden on tunnettava luottamusta kaupunkia kohtaan, jotta 

kaupunki voi huolehtia moninaisista tehtävistään. Seinäjoki on keskittänyt 

tietoturvapalvelunsa varmistaakseen asukkaiden yksityisyyden suojan. 

MITEN ASIAKIRJOJEN 
TIETOTURVA 
HOIDETTIIN ENNEN 

PAPERINKERÄYKSEN 
KANSSA TEHTYÄ 

SOPIMUSTA?
”Kaupunki ei ollut keskitetysti kilpai-
luttanut palvelua. Asiakirjojen keräyk-
sestä huolehti useampi kuljetusyhtiö ja 
käsittely oli hajanaisempi. Ennen kuin 
pystyimme kokoamaan kaikki toiminnot 
yhden sopimuksen alle, oli kaikki yksit-
täiset eri yritysten kanssa tehdyt sopi-
mukset irtisanottava. Prosessi oli vaivan 
väärti, koska nyt meillä on yksi yhtenäi-
nen sopimus ja keräysjärjestelmä.”

KATTAAKO SOPIMUS 
KAUPUNGIN KAIKKI 
YKSIKÖT?
”Juuri nyt sopimus kattaa 114 kaupungin 
yksikköä, ja luku kasvaa lähes joka viikko. 
Tavoitteena on luonnollisesti, että sopi-
mus kattaisi tulevaisuudessa kaikki kau-
pungin yksiköt. Mutta koska kaupungin 
hallinto toimii useassa eri kiinteistössä 
ympäri kaupunkia, on kaupungin hen-
kilökunnan joissakin tiloissa käytettävä 
vuokranantajan tarjoamaa palvelua. Esi-
merkiksi me täällä kaupungin hankintayk-
sikössä istumme tiloissa, joissa on toinen 
palveluntuottaja huolehtimassa asiakirjo-
jen kierrätyksestä ja hävittämisestä.”

Kysymyksiin 
vastaa  
SUVI 

KATAJAMÄKI,  
kaupungin 
hankinta-

asiantuntija

teksti JOHAN SVENLIN  kuva MATS SANDSTRÖM
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MITEN KÄYTTÄJÄT 
OVAT SUHTAUTUNEET 
MUUTOKSEEN?
”Tähän mennessä korviini ei ole kantau-
tunut mutinaa, mikä tarkoittaa sitä, että 
kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Olin 
itse valmistautunut siihen, että vali-
tuksia tulee, koska muutokset yleensä 
herättävät ihmisissä tyytymättömyyttä. 
Informoimme yksiköitä hyvissä ajoin 
ennen uuden sopimuksen voimaantuloa 
ja myös Paperinkeräys osallistui aktiivi-
sesti ennakkotiedon jakamiseen. Sanoma 
näyttää löytäneen perille tehokkaasti.”

MITEN 
TIETOTURVAMATERIAALI 
KERÄTÄÄN?
”Käyttäjät laittavat asiakirjat lukolliseen 
keräyssäiliöön. Kaikki säiliöt ovat lukol-
lisia, jotta ulkopuolisilla ei ole pääsyä 
mahdollisiin arkaluontoisiin tietoihin. 
Yksiköt ovat saaneet tilata keräysastiat 
omien tarpeidensa ja tilojensa mukaan. 
140 litran säiliö on pienin ja sopii hyvin 
pieniin tiloihin, joissa asiakirjojen virta on 
melko vähäinen. Tyypillisin säiliön koko 
meidän yksiköissämme on 240 litraa. 
Lisäksi on suurkäyttäjiä varten 660 lit-
ran säiliö. Tavallista keräyspaperia varten 
on toisenlainen säiliö.”

KUINKA USEIN KERÄYS-
SÄILIÖT TYHJENNETÄÄN?
”Tyhjennysväli vaihtelee paljon yksiköi-
den välillä, ja siihen vaikuttaa toiminnan 
luonne. Toisissa yksiköissä asiakirjoja 
kertyy tasaisesti koko ajan, ja toisissa 
yksiköissä säiliöt täyttyvät tiettynä 

ajankohtana, kun esimerkiksi arkistoa 
siivotaan. Säiliöt tyhjennetään vasta kun 
ne ovat täynnä, ja yksiköt vastaavat itse 
tyhjennyksen tilaamisesta. Tämä tasa-
painottaa asiakirjojen epätasaista ker-
tymistä. Se myös minimoi turhien kulje-
tusten määrän ja auttaa varmistamaan, 
että säiliöt ovat käytettävissä silloin, kun 
asiakirjoja halutaan hävittää.”

MITÄ HYÖTYÄ PAPERIN-
KERÄYKSEN KANSSA  
TEHDYSTÄ   
YHTENÄISESTÄ TIETO-
TURVASOPIMUKSESTA ON? 
”Se helpottaa kaupungin hallinnon 
työtä, koska nyt meillä on yksi toimija 
yhdellä toimintamallilla huolehtimassa 
palvelusta. Se synnyttää luottamusta, 
ja käyttäjät voivat olla turvallisin mielin, 
koska tietävät, että arkaluontoiset tiedot 
eivät leviä eteenpäin sen jälkeen, kun ne 
on toimitettu keräyssäiliöön. •

SEINÄJOKI
Seinäjoki on yksi Suomen voimakkaimmin 
kasvavista kaupungeista. Vuoden 2016 alussa 
asukkaita oli 61 631. Kaupungin tunnetuin 
maamerkki on Lakeuden Risti, joka on osa 
Aaltokeskusta. Alvar Aalto suunnitteli hallinto-  
ja kulttuurikeskuksen 1960-luvulla.

Vuonna 2016 Seinäjoella on luvassa super-
kesä. Vuosittaisten suurtapahtumien 
Tango markkinoiden, Provinssirockin, Solar 
Sound Festivalin ja Vauhtiajojen lisäksi Asunto-
messujen odotetaan houkuttelevan kaupunkiin 
kymmeniä tuhansia vierailijoita.
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SOPIMUSLAVATILAUS

TOIMITUS

ASIAKKAAN TUOTANTO

ILMOITUS

NOUTO VASTAANOTTO TARKASTUS

KORJAUS

VARASTOINTI

Käytettävät lavatyypit

Volyymi

Toimitusajankohta

Määrä ja lavatyyppi

Toimituspaikka

Oikea määrä 
oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan.

Ilmoitus 
vuokraajalle 
määrästä, lava-
tyypistä ja 
toimituskohteesta.

Ei puskuri-
varastointia.

Lavat saatavilla 
tuotannon 
tarpeiden mukaan.

Varautuminen 
sesonkien 
tarpeisiin.

Lavojen noutopalvelu 
kattaa koko Suomen.

Lavat tarkastetaan 
vastaanotettaessa
ja aina ennen uutta
käyttöä.

Rikkinäiset 
lavat 
korjataan 
tarvittaessa.

LAVAYHTEISTYÖ  
SUJUU KUIN TANSSI
Encore Kuormalavapalvelu kattaa koko Suomen.
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TUNNUSSANA: 
ULKOISTAMINEN
Encore Kuormalavapalvelu on ainoa täyden 
palvelun talo Suomessa. Meiltä saa sekä uusia 
että kierrätettyjä että vuokralavoja. 

Lavaperhe laajentuu koko ajan. Pohdimme, miten 
parantaa palveluja ja tehdä asiakkaiden arjesta helpom-
paa.  Suurennuslasi on nyt suunnattu etenkin toimitus-
ketjuihin ja ketjun jäsenten tarpeisiin. Yksi esimerkki 
kehitystyön tuloksista on kananmunien kuljetukseen 
suunniteltu oma kuormalava. Se on saanut lentävän 
lähdön, eikä ihme. Korvasimme kertakäyttöiset lavat 
kierrätettävillä. Näin poistimme kaupan toimijoiden 
harteilta ison määrän puujätettä. Keskusliikkeet saivat 
karsittua kulujaan, ja maksamme heille käsittelypalk-
kion. Asiakkaalla on käytössään tasalaatuisia lavoja 
joka hetki tarpeita vastaava määrä. 

Yritykset keskittyvät yhä vahvemmin ydinosaami-
seensa. Se näkyy myös kuormalavabisneksessä: asiak-
kaat eivät halua sitoa pääomia ja resursseja lavalogis-
tiikan pyörittämiseen. Encore Kuormalavapalvelu ottaa 
tulevaisuudessa yhä enemmän vastuuta kuormalavoihin 
liittyvästä kokonaisuudesta.

NELJÄN 
LAVAN PERHE
Vuokralavaperheessä on neljä jäsentä. 
Encore 60 x 80 cm
Encore 40 x 60 cm
Encore RFID 80 x 120 cm
Encore 59 x 74 cm

Encore Kuormalavapalvelun  
liike toiminta kasvoi viime vuonna  
27 prosenttia. 

Yhtä kuormalavaa voi käyttää  
useita kymmeniä kertoja välillä 
lavaa huoltaen.

Kierrätettävän kananmunien 
kuormalavan ansiosta kaupan 

alalla syntyy yli 2 000 tonnia 
vähemmän jätettä vuodessa = 

+27 %

Kananmunille 
tarkoitettuun lavaan 
mahtuu 210 kap-
paletta puolen tiun 
munarasioita. 

100 rekka- 
kuormallista  
vähemmän jätettä

TIMO KAIKKONEN
asiakkuuspäällikkö,  
Encore  
Kuormalavapalvelu
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älleen yksi panimolava 
on kunnossa ja valmis 
palaamaan asiakkaalle. 
Ammattilainen tarkistaa 
ja korjaa rikkinäisen 

lavan nopeasti ja tehokkaasti. Pieni saha 
on vieressä, eikä ylhäältä tuettua naula-
pyssyä tarvitse kannatella.

Paperinkeräyksen Encore Kuorma-
lavapalvelu on keskitetty Klaukkalassa 
toimivaan kuormalavakeskukseen. Kor-
jattavana on parhaillaan Hartwallilta tul-
leita rikkinäisiä panimolavoja. Hartwall 
ulkoisti lavakorjaukset kilpailutuksen 
jälkeen Paperinkeräyksen Encore Palve-
luille syksyllä 2015.

”Panimolavat ovat eri juttu kuin 
esimerkiksi normaalit eurolavat – 

TOIMINTATAVAT 
JOUSTAVAT, 
PANIMOLAVAT EIVÄT
Juhlavuottaan viettävällä Hartwallilla on Lahdessa paitsi panimo ja 

virvoitusjuomatehdas myös varastointi- ja logistiikkakeskus. Toiminta on 

tehokasta, eikä esimerkiksi rikkinäisiä panimolavoja huolita työtä sotkemaan.

panimo lavat ovat vahvempia ja kal-
liimpia. Haluamme, että lavat kiertävät 
käytössä mahdollisimman pitkään. 
Korjautamme vuodessa tuhansia lavoja”, 
kertoo Hartwallin ostopäällikkö KARRI 
KANERVO.

Hän kehuu yhteistyön Paperin-
keräyksen kanssa sujuneen hyvin ja 
huomauttaa, että kunnossa olevat lavat 
ovat tuotannon ja logistiikan toimivuu-
delle äärimmäisen tärkeitä.

”Jos linjastolle menee rikkinäinen 
lava, linjasto hylkää sen automaattisesti. 
Pahimmassa tapauksessa yksi rikkinäi-
nen lava pysäyttää koko tuotantolinjan”, 
Kanervo kertoo.

Lavojen priimakunto on tärkeää 
myös varastoinnin aikana. Hartwallin 

korkeavarastot nousevat 30 metriin, ja 
lavoja on päällekkäin 13 kerroksessa.

”Joukossa oleva rikkinäinen lava 
voi kaataa koko pinon. Silloin tulee tosi 
pahaa jälkeä”, Kanervo huomauttaa.

Hän on käynyt yhdessä Paperinke-
räyksen ammattilaisten kanssa läpi sen, 
millaisissa tilanteissa lava on korjattava, 
milloin taas ei. Myös Ekopulloyhdistyk-
sen lavankorjausohjeet ovat hyödyllisiä, 
sillä ne yksiselitteisesti määräävät, 
milloin lava on hylättävä ja milloin sen 
voi vielä korjata. 

SESONKIBISNESTÄ
Hartwall Lahti tunnetaan parhaiten pani-
mona ja virvoitusjuomatehtaana, mutta 
se on samalla varastointi- ja logistiikka-

J
teksti KIRSI RIIPINEN  kuvat JUNNU LUSA  & JASKA POIKONEN
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“HALUAMME, ETTÄ 
LAVAT KIERTÄVÄT 
KÄYTÖSSÄ MAH-

DOLLISIMMAN 
PITKÄÄN.”

keskus. Lahdessa tehdään oluet, virvoitusjuomat, kiven-
näisvedet, siiderit, lonkerot sekä muut erikoisjuomat. 
”Bisnes on hyvin riippuvainen sesongeista, ja käytännössä 
tulos tehdään kesällä”, Kanervo kertoo. Juhlapyhät ja kesä-
helteet näkyvät selvästi myynneissä.

Juomateollisuuden menestyksessä yksi tärkeä tekijä 
on logistiikan toimivuus: valmistus, varastointi, kuljetus – 
kaiken on pelattava saumattomasti yhteen.

Lahdessa juomat virtaavat automatisoidusta tuotan-
nosta automaattisesti keräilyyn. Kaikki on isoa. Jo kor-
keavarasto on massiivinen, ja tästä kertovat myös luvut: 
lavapaikkoja on lähes 36 000.

”Oma taiteenlajinsa on myös se, kuinka juomat lähte-
vät tehtaalta ulos ja asiakkaille. Olemme kiinnittäneet pal-
jon huomiota tehokkaisiin toimituksiin”, Kanervo kertoo.

Juomalastien kuljettajilla on käytössään päivittyvät 
reittikartat, joista näkee, minne ajetaan ja mihin juomat 
pitää jättää. Kuljetusten reitit optimoidaan.

Kanervo huomauttaa, että Lahti on hyvä paikka pani-
molle paitsi keskeisen maantieteellisen sijaintinsa myös 
erinomaisen pohjaveden takia. Salpausselän harjun 
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aperinkeräyksen Klaukkalan kuormalava-
keskuksessa vastaanotetaan, tarkastetaan, 
korjataan ja toimitetaan eteenpäin vuo-
dessa yli kaksi miljoona lavaa. Asiakkaita 
palvellaan ympäri Suomen, ja keskuksia on 

Klaukkalan lisäksi Tampereella, Turussa ja Oulussa.
Paperinkeräys ostaa asiakkailtaan ylimääräiset ja 

käytöstä poistetut FIN-, EUR- ja kertakuormalavat. Mikäli 
asiakkaat tarvitsevat lisää lavoja, niitä voi ostaa tai vuok-
rata Paperinkeräykseltä.

Myös päivittäistavaraliikenteeseen vuokrattavia ja 
uudelleenkäytettäviä Encore-myymälälavoja on tarjolla 
neljässä eri koossa. 

Kaikki vastaanotetut kuormalavat tarkistetaan. Kun-
nostetut kuormalavat Paperinkeräys myy takaisin asiak-
kaille. Korjauskelvottomat lavat murskataan ja toimitetaan 
polttolaitoksille.

Tuotevalikoimassa on myös lavakansia ja kauluksia, 
uusina ja käytettyinä. 

RFID-tekniikan avulla voidaan aiempaa tarkemmin 
seurata lavojen kiertoa sekä tunnistaa, kehittää ja tehostaa 
koko toimitusketjun palveluja.

Encore Kuormalavapalvelu on helppo yhdistää muu-
hun keräykseen ja kierrätykseen. •

KLAUKKALAN 
KUORMALAVAKESKUS:

KAKSI MILJOONAA 
LAVAA VUODESSA
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suodattama vesi on panimolle 
tärkeä raaka-aine.

TOIMITUKSET KAHDESSA 
VUOROKAUDESSA
Hartwall lupaa tilaajilleen 48 tunnin 
toimitusajan riippumatta siitä, missä 
päin Suomea jano yllättää. Lahdesta 
on hyvät yhteydet kaikkiin suuntiin. 
Hartwall toimittaa juomat suoraan 
asiakkaille.

”Meillä on useita terminaaleja eri 
puolilla Suomea. Terminaalikuormat 
kuljetetaan niihin, ja paikalliset jakeli-
jat vievät juomat ravintola-asiakkaille 

ja päivittäistavaramyymälöihin. Vuoro-
kaudessa Lahdesta lähtee noin 50–100 
siirto- tai jakelukuormaa.”

Kanervo huomauttaa, että vaikka 
Lahdessa automatiikkaa hyödynnetään 
runsaasti, valmista ei vielä ole.

”Pyrimme jatkuvasti tekemään 
asioita entistä tehokkaammin. Kehi-
tämme toimintatapoja vieläkin jousta-
vammiksi ja paremmiksi.”

Nopeasti ja joustavasti on pystyt-
tävä reagoimaan myös kuluttamisen 
muutoksiin. Vaihtoehtoja on tarjottava 
runsaasti, myös esimerkiksi pienten 
ryhmien erikoisoluita. Ja samaan aikaan 

HARTWALL
Tunnetuimmat merkit ovat Hartwall Jaffa, 
Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja 
Hartwall Original Long Drink. Lisäksi Hartwall 
on Heinekenin ja Pepsin yhteistyökumppani 
Suomessa. Tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, 
lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori 
Helsingissä. Henkilöstöä 700 hartwallilaista, 
välillisesti työllistää Suomessa 11 000 ihmistä. 
Osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia.

Hartwall täyttää 180 vuotta 2016.

PAPERINKERÄYS ESITTÄÄ: 

MATALAN KYNNYKSEN  
RFID-LAVAT
RFID-koodi on ylivoimainen tapa saada tietoa esimerkiksi tavaroiden kierto-
nopeudesta koko toimitusketjun läpi tai tietyssä vaiheissa. Paperinkeräys 
tarjoaa ensimmäisenä Suomessa avoimen alustan ja valmiin palvelun, jolla 
asiakkaan on helppo testata seurannan etuja liiketoiminnalle. Asiakas saa 
Paperinkeräykseltä tunnuksin varustetun lavan, jonka liikkeitä voi seurata 
lukutapahtumien avulla. Tiedonkeruu alkaa, kun lava nytkähtää liikkeelle, ja 
päättyy, kun lava palautuu Paperinkeräykselle. Tiedon voi tallentaa pilvipalveli-
melle. Tietoturvaongelmilta vältytään, sillä vain lavan liikkeiden tieto tallentuu. 
Ennen kaikkea palvelu on hinnaltaan edullinen. Nyt RFID:n käyttö ei ole kus-
tannuskysymys.

KUORMA- 
LAVOJEN 
RFID-KOODIT  

on kyettävä hallitsemaan pienten 
tuotteiden saumaton logistiikka. •

”ASIAKAS SAA TUNNUK-
SIN VARUSTETUN LAVAN, 

JONKA LIIKKEITÄ VOI  
SEURATA LUKUTAPAH-

TUMIEN AVULLA.” 

25



KYLLÄ LÄHTEE!
Tuko Logistics toimittaa päivittäistavaroita ympäri Suomea. Logistiikan 

on toimittava ulkona ja sisällä – ja toimitettavien tuotteiden on 

selvittävä kuljetuksista vahingoittumattomana. Paperinkeräys pitää 

huolta Tukon Logisticsin lavoista. teksti KIRSI RIIPINEN  kuva JASKA POIKONEN
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TUKO
Tuko Logistics Osuuskunta on päivittäistavarakaupan valikoima-, 
hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö, jonka omistajia ja asiakkaita ovat 
Wihuri Oy, Suomen Lähikauppa Oy, Stockmann Oyj sekä Heinon Tukku 
Oy. Liikevaihto 760 miljoonaa euroa. Henkilöstö 540. Tuko Logistics 
käyttää tuotteiden kuljetuksissa omia rullakoita sekä kuormalavoja. 
Kun halliin kertyy tavarantoimittajilta ylimääräisiä lavoja, Paperinkeräys 
ostaa ja hakee ne pois. Paperinkeräys myös lajittelee ja korjaa Tuko 
Logisticsin omistamat lavat.

he saavat ajan tasalla olevat tiedot kerättävistä tuotteista sekä 
niiden hyllypaikoista. 
 
PAPERINKERÄYKSELLÄ YHÄ ISOMPI ROOLI
On selvää, että koko ketjun on toimittava moitteettomasti pie-
niä yksityiskohtia myöten, jotta vähittäiskauppa tai suurkeittiö 
saa priimakunnossa olevat tuotteet sovitussa ajassa. Jakelu-
putket on optimoitu tavarantoimittajilta lähtien, ja ne päätyvät 
jakeluterminaaleihin ja toimituspisteisiin asti.

Päivittäistavarat ovat varastossa siististi lavoilla, ja lavalo-
gistiikassa Tuko Logistics tekee yhteistyötä Paperinkeräyksen 
kanssa. Paperinkeräys toimittaa tarkistetut ja ehjät lavat Kera-
valle ja hakee samalla kuorman tarkistukseen ja korjattavaksi. 
Westerholm ja Joronen kehuvat, että yhteistyö on helpottanut 
heidän arkeaan.

”Paperinkeräyksellä on iso rooli toimia kuormalavojen pus-
kurivarastona. Sen lisäksi että se ostaa ja myy lavoja, se myös 
korjaa rikkinäiset.”

Westerholm huomauttaa, että Paperinkeräyksellä oli 
valmiina työkalut ja ihmiset lavojen kuntoluokitteluun ja kor-
jaukseen. ”Yritimme hoitaa korjauksia aiemmin itse, mutta 
nykyinen yhteistyömalli on toimivampi. Korjaukset eivät ole 
meidän ydinaluettamme”, Joronen sanoo.

Westerholm huomauttaa, että yhteistyö Paperinkeräyksen 
kanssa on iso helpotus. Palvelu on ollut joustava, ja päivittäi-
sen yhteistyön aikana kumppanin ihmiset ovat tulleet tutuiksi.

”Heidän kanssaan on helppo toimia, ja olemme mielel-
lämme laajentaneet yhteistyötä heidän kanssaan.”
 
KERAVAN ISO TYÖLLISTÄJÄ
Tuko on Keravalla iso työllistäjä – jopa niin, että keravalaisten 
kanssa jutellessa herää epäilys, ovatko he kaikki jossakin elä-
mänvaiheessaan olleet töissä yrityksessä.

Kesälomiksi tarvitaan paljon tuuraajia, ja esimerkiksi 
opiskelijat tekevät viikkotunteja ympäri vuoden. Yksi heistä on 
Helsingin yliopistossa opiskeleva EVELIINA MATIKKA, jonka 
herätyskello soi aamuneljältä, kun työvuoro alkaa kuudelta. 
Yövuoro on kerännyt lähetykset valmiiksi. Matkaan lähtee 
tänäkin aamuna kahvia ja lavoittain banaaneja. •

 O  

lemme parhaillaan Keravalla, Tuko Logistic-
sin lähes 70 000 neliömetrin hallissa, johon 
saapuu ja josta lähtee päivittäin yli 300 
rekkalastillista suomalaisten päivittäista-
varoita. Yli 300 metriä pitkillä käytävillä on 

siististi kuormalavoilla ja omissa hyllyissään tuotteita, joita me 
ostamme: kahvia, keksejä, limpparia, olutta, texmexiä, grillihii-
liä, hedelmiä, vihanneksia – kaikkiaan noin 25 000 tuotetta  
1 600 tavarantoimittajalta koti- ja ulkomailta.

Täältä ne lähtevät eteenpäin noin 1 000 vähittäiskaupalle, 
40 pikatukulle ja 5 000 suurkeittiöasiakkaalle – vuodessa mil-
joona kiloa tuotteita. Liikennettä on paitsi ulkona myös sisällä, 
sillä hallissa lavoja kuljettaa noin 200 trukkia. Täällä tehdään 
töitä myös öisin. Ja tapaninpäivänä ja pääsiäisenä.

Tuotantopäällikkö PASI JORONEN kertoo esimerkin 
tavarantoimituksista. Kun oululaisesta vähittäiskaupasta 
lähetetään tilaus illalla yhteentoista mennessä, ovat tuotteet 
perillä seuraavaan iltaan mennessä. Mikäli tilaus tulee pääkau-
punkiseudulta, tavarat hoituvat lyhyiden välimatkojen ansiosta 
tietenkin nopeammin.

Projektipäällikkö TONI WESTERHOLM kertoo myymälä-
täydennykseen toteutetusta palvelusta, jossa Tuko tuottaa 
myymälöille tilausehdotuksia. Ne perustuvat vähittäiskaup-
pojen kassatapahtumista laskettuihin myyntiennusteisiin. 
Tilausehdotusten avulla pystytään parantamaan tuotteiden 
saatavuutta. Hallikierroksen aikana selviää, että modernia 
tekniikkaa käytetään muutenkin hyödyksi. Keräilykonekanta 
on uusi. Asiakastilauksien keräilijöillä on päässään luurit, joihin 
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SANOMALEHTIPAPERI 
PEHMOPAPERI

SELLUVILLA

ALUEKERÄYS

KULJETUS 

KIINTEISTÖKERÄYS

RAPORTOINTI 

YKSILÖNVASTUU JA LAJITTELU

TIEDOTTAMINEN JA NEUVONTA 

KERÄYS 

Kuluttaja lajittelee posti-
laatikkoon tulleet lehdet 
ja mainospostin ja vie 
ne keräys-
pisteeseen.Tuottajavastuuseen 

kuuluu lajitteluopastus. 
Paperinkeräys Oy 
opastaa kuntia ja 
kumppaneitaan 
ja valistaa mm. 
kouluissa. 

Paperinkeräys Oy 
järjestää kuluttajille 
aluekeräyspisteet, jotka 
ovat kaikille avoimia 
keräyspisteitä.  

Paperinkeräys Oy:n tuotantoyksiköihin 
lajiteltavaksi ja siirtokuormattavaksi. 

Tehtaille raaka-aineeksi.  

Paperinkeräys Oy tyhjentää 
kiinteistöjen keräyspisteet, 
jotka ovat asukkaiden 
yksityisessä käytössä.  

Paperi kierrätetään 
raaka-aineeksi, josta 
valmistetaan esim. 
sanomalehti- ja 
pehmopaperia sekä 
selluvillaa.

Paperinkeräysmäärät 
Hyötykäyttöaste 
Kierrätysaste: kierrätysvelvoitteen 
mukaisesti keräyspaperista vähintään 
75 % tulee kierrättää.  

Kiinteistöille vaivattomin ja 
turvallisin tapa hoitaa 
paperinkeräys on tehdä 
sopimus Paperinkeräys 
Oy:n kanssa. Sopimuksen 
myötä Paperinkeräys 
Oy huolehtii 
kiinteistön 
tilaajavastuun 
velvoitteista.

Paperinkeräys Oy 
selvittää kiinteistöjen 
jätesäiliöiden kokotarpeet 
ja optimaaliset 
tyhjennysaikataulut.

SOPIMUKSET

TUOTTAJAVASTUU 
PERUSTUU JÄTELAKIIN
Tuottajavastuun toteuttajana on valtakunnallisesti Paperinkeräys Oy, joka 

raportoi toiminnastaan asiakkailleen ja viranomaisille.
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Pakkausten kierrätystavoitteet ovat 
tiukat, ja valtakunnallinen palvelu-
tasovaatimus on laaja. Vuodenvaih-
teen lakimuutos lisäsi tuottajien työtä, 
kuluja ja sitä kautta kierrätysmaksuja. 
Logistiikan kokonaiskustannukset on 
kuitenkin saatava pidemmällä aikavälillä 
kutistumaan. Se on helpommin sanottu 
kuin tehty Suomen kaltaisessa pitkien 
etäisyyksien harvaan asutussa maassa. 
Järkevä kustannustaso edellyttää, että 
valtakunnallinen keräysverkosto pyörii 
tehokkaasti. Keräyspisteitä on oltava 
oikea määrä ja juuri siellä, missä ihmiset 
ja pakkauksetkin liikkuvat. Mutta ensin 
on saatava kalusto kentälle sekä lajitte-
luohjeet ja ilme yhtenäisiksi. Ihmisten on 
opittava tuntemaan Rinki-ekopisteet. 

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on yksi 
Paperinkeräyksen kumppaneista. SUK 
vastaa tuottajayhteisönä kuitupakkaus-
ten kierrätyksestä jäsenyritystensä 
puolesta. Ymmärrämme tuottajavastuun 
idean: tuottaja kantaa vastuun tuotteen 
koko elinkaaresta. Mutta se etäännyttää 
jätteentuottajan omasta vastuustaan, 
sillä lakisääteinen tuottajavastuu on 

luonteeltaan kollektiivinen. Jos yksi ei 
hoida keräys- ja kierrätysvelvoitettaan, 
taakka kaatuu toisten toimijoiden har-
teille. Järjestelmän kyydissä on nyt liian 
helppo olla vapaamatkustajana. Alati 
kasvava verkkokauppa tuo Suomeen 
entistä enemmän pakkauksia ulkomailta. 
Niiden keräys- ja kierrätyskustannuk-
set koituvat nyt osin suomalaisten 
toimijoiden maksettaviksi. Etämyynnin 
osittainen jääminen tuottajavastuun 
ulkopuolelle vääristää kilpailua. Ratkai-
suna voisi olla alv- ja tulli-ilmoitusten 
hyödyntäminen. 

Tuottajavastuun pelisäännöt on suurelta 
osin luotu aikana, jolloin jätejakeet olivat 
pelkkiä kulueriä. Nyt moni jätejae on 
arvokasta raaka-ainetta, mutta kaikkea 
ei ole yhtä kannattavaa kierrättää. Tämä 
asettaa järjestelmän toimivuudelle omat 
haasteensa. Tuottajavastuut ovat, pysy-
vät ja laajenevat. Ratkaisujen löytäminen 
tämän päivän ja huomisen haasteisiin 
vaatii toimijoilta aktiivisempaa yhteis-
työtä viranomaisten kanssa ja myös 
viranomaisten välillä – sekä kansallisella 
että EU-tasolla.

VAPAAMATKUSTAJAT, VERKKOKAUPPA 
JA KERÄYSVERKOSTO HAASTAVAT 
TUOTTAJAVASTUUN

Juha-Pekka Salmi, Suomen Kuitukierrätys Oy,  
ja Kyösti Pöyry, Paperinkeräys Oy

JUHA-PEKKA SALMI
toimitusjohtaja

Suomen Kuitukierrätys Oy

!

“JÄRJESTEL-
MÄN KYYDISSÄ 

ON NYT LIIAN 
HELPPO OLLA 

VAPAAMATKUS-
TAJANA.”
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EI VIELÄ ISOIN  
MUTTA KETTERIN
Vuodesta 2007 Paperinkeräys Oy:n omistuksessa olleella Hämeen 
Kuljetuspiste Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus jätehuoltopalveluiden 
tuottamisesta Lahden talousalueella. Tätä nykyä yritys toimii 
Nastolassa, Orimattilassa, Vääksyssä, Heinolassa ja Hollolassa.

Hämeen Kuljetuspisteen palveluita ovat kuljetus, jätehuoltopalvelut, vaihto-
lavapalvelut, Hiab-nostopalvelut, lokapalvelut ja keräilyvälineiden pesupalve-
lut sekä myynti ja vuokraus. Kierrätyksen ja ympäristöhuollon kokonaisratkai-
suja tuotetaan yhdessä Paperinkeräys Oy:n ja Hyötypaperi Oy:n kanssa. 

”Yhteistyö emoyhtiön ja alihankkijoiden kesken on tärkeää. Vain siten 
voimme palvella isoja asiakkaita Lahden alueella ja tarjota heille kokonaispal-
velua”, kertoo Hämeen Kuljetuspisteen toimitusjohtaja JARKKO HÄMÄLÄI-
NEN.

”Missionamme on tuottaa kustannustehokkaita palveluja kaikille Päijät- 
Hämeen alueen asuinkiinteistöille, kaupan alalle, teollisuudelle ja kunnille. 
Taustatuki on meille tärkeää”, sanoo Hämäläinen. ”Kasvuhakuinen kehitys-
työ on turvattua silloin, kun omistajana on Paperinkeräyksen kaltainen iso ja 
vakavarainen yhtiö.”

Paperinkeräyksen tuki on HKP:lle elintärkeää myös käytäessä keskus-
telua Lahden jätehuoltopalveluiden kunnallistamisesta. ”Näkemyksemme 
mukaan kunnallistaminen uhkaa toimialaa, sillä vapaan 
valinnan mahdollisuuden poistuminen tyrehdyttää kehi-
tyksen ja kasvumahdollisuudet pitkällä tähtäimellä”, toteaa 
Hämäläinen. 

Hämäläinen kuvailee yhteistyötä Paperinkeräyksen 
kanssa erittäin toimivaksi. ”Konsernitasolla yhteistyö on 
parantunut, kehittynyt ja syventynyt. Toki myös meistä on 
hyötyä omistajalle päin. Me teemme päivittäistä asiakaspal-
velutyötä henkilökohtaisten kohtaamisten tasolla. Teemme 
siis mainetyötä, mikä toimii sekä meidän että Paperinke- 
räyksen hyväksi”, muistuttaa Hämäläinen.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä HKP on saanut varsin 
positiivista palautetta. ”Emme ole vielä Lahden alueen suu-
rin palveluntarjoaja, mutta pyrimme olemaan se ketterin ja 
asiakaslähtöisin”, Hämäläinen vakuuttaa.

HÄMEEN 
KULJETUSPISTE OY
Toimittaa jätehuoltokuljetuksia ja 
-palveluita Lahden talousalueella.
Liikevaihto 2015 noin 3,8 miljoonaa 
euroa. Perustettu vuonna 1974 
nimellä Kuljetuspiste O Stång Oy. 
Vuodesta 2011 Hämeen Kuljetuspiste 
Oy. Paperinkeräys Oy:n omistukses-
ta vuodesta 2007.  Henkilöstössä 
22 kuljettajaa ja 4 toimihenkilöä.
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erstaspäällikkö MARKO SAHARI-
SEN kädenpuristus on jämäkkä, kun 
hän ottaa vieraat vastaan Tek-
noware Oy:n tehtaalla Lahdessa. 
Teknoware Oy valmistaa ajoneuvo-

valaisimia ja turvavalaisimia 12 tuhannen neliön 
tuotantotiloissa työllistäen noin 260 henkilöä. Uutta, 
4500 neliön tilaa rakennetaan paraikaa. Useisiin 
rakennuksiin jaettu tuotanto tuottaa 36 miljoonan 
euron liikevaihdolla valaisinjärjestelmiä pääosin 
ulkomaisiin suurhankkeisiin, viimeisimpänä Lontoon 
crossrail-juniin. 

Askel on tehokkaan ripeä, kun Saharinen kuljet-
taa vieraita lajittelupisteeltä toiselle. 

”Vähän on päässyt paikat sotkeutumaan”, har-
mittelee Saharinen, vaikka vieraiden silmissä paikat 
ovat tiptop-kunnossa. On selvää, että tässä tuotan-
tolaitoksessa eivät roskat ajelehdi väärissä paikoissa.

”Ehdottomasti suurin osa jätteestä meillä syn-
tyy ostomateriaalien pakkauksista. Sisään tulevat 
tavarat on aina vuorattu pahviin tai kuljetettu puula-
voilla. FIN-lavat lähtevät meiltä kiertoon, muut lavat 
poltetaan”, Saharinen kertoo kävellessään.

Paperinkeräyksen alihankkija, Hämeen Kuljetus-
piste, hakee jätejakeet kahdesti viikossa: biojätteet, 
energiajätteet, puut, pahvit ja paperit, oikeastaan 
kaiken muun paitsi metallin. 

Kuljettajan valinnassa on Saharisen mukaan 
otettava huomioon hinnan lisäksi palvelun laatu. 

LAJITTELUKIN  
LUO LAATUA

TEKNOWARE OY
Vuonna 1972 perustettu Teknoware valmistaa valaistusjärjes-
telmiä julkisen liikenteen ajoneuvoihin sekä turvavalaistusjär-
jestelmiä kiinteistöihin ja laivoihin. Yritys työllistää noin 350 
henkeä, joista 260 Lahden pääkonttorissa. Tuotantoa Suomen 
lisäksi Yhdysvalloissa ja Venäjällä, myyntiä Arabiemiraateissa, 
Espanjassa ja Brasiliassa. Yli kaksikymmentä yhteistyöyritystä 
eri puolilla maailmaa.

”Hämeen Kuljetuspisteellä on hyvä kalusto 
ja oikea asenne. HKP toimittaa meille seuranta-
raportit ja laskut kuljetuksista painon mukaan. 
Seuraamme toki hinnan prosentuaalista kehitystä, 
eli olemme siinä mielessä hintatietoisia”, Saharinen 
kertoo. 

Verstaspäällikön jämptiydestä voi päätellä, 
että Teknowarella jätehuollon palvelutkin halutaan 
hioa toimivaksi kokonaisuudeksi. Lajittelu on hyvin 
organisoitu ja henkilökunta ympäristötietoiseksi 
koulutettu.  Linjastolla työskentelevä nainen ker-
too, että kierrätysmateriaalien lajittelu on jokaisen 
omalla vastuulla. Vaikka Saharinen ei tunnustaudu 
lainvalvojaksi lajitteluasioissa, työntekijöiden vir-
neistä voi päätellä toista. 

”On yhteinen etu, että paikat pysyvät siisteinä 
eivätkä jäteastiat pursuile”, kaikki toteavat yhteis-
ymmärryksessä.

teksti SANNA KAVERINEN  kuva JUNNU LUSA
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ROMUSTA RAHAKSI

Hyötypaperi kierrättää kaiken keräyspahvista metalliin ja 
tietoturvamateriaaleihin.

Paperinkeräys-konserniin kuuluva Hyötypaperi Oy tarjoaa Kaakkois-Suomen 
alueella kaupan, logistiikan ja teollisuuden yrityksille sekä kuluttajille monipuoli-
sia ja kattavia kierrätysalan palveluita. Yhtiön tuotantoyksiköt sijaitsevat Val-
kealassa, Kuusankoskella ja Lappeenrannassa, ja niissä käsitellään yhteensä yli 
160 000 tonnia materiaaleja vuosittain. 

Hyötypaperin toimialaan kuuluvat keräyspaperin ja pahvin hankinta, 
laitoskäsittely sekä myynti. Lisäksi yhtiö hoitaa Encore Tietoturvapalvelua, 
elektroniikkaromun kierrätystä, vaarallisten jätteiden, metallien ja romuautojen 
vastaanottotoimintaa sekä tarjoaa kuljetuspalveluita ja jätehuollon kokonaispal-
veluja. Yhtiö myös hankkii, jalostaa ja myy kierrätys- ja biopolttoaineita.

METALLIT KIERTOON
Hyötypaperi vastaanottaa, ostaa, lajittelee sekä kuljettaa kaikenlaista kierrätys-
metallia. Pienet erät vastaanotetaan veloituksetta Valkealan ja Lappeenrannan 
toimipisteissä, mutta yhtiö myös ostaa suuria metallieriä sekä värimetalleja, 
kuten kuparia ja alumiinia.

”Helposti unohtuu, että metalli voi olla rahanarvoista tavaraa. Valkealan 
toimipisteessämme ostamme alumiinia, kuparia, messinkiä, kaapeleita, metalli-
romua sekä ruostumatonta ja haponkestävää terästä myös 
kuluttaja-asiakkailta. Kannattaa olla yhteydessä”, toteaa 
Hyötypaperin palvelupäällikkö TIMO HOVI. 

Kaikki vastaanotetut metallit lajitellaan asianmukaisesti 
kierrätykseen, ja erikseen sovittaessa ne voidaan myös 
noutaa asiakkaalta. 

 Hyötypaperi on perustettu Kuusankoskelle vuonna 
1986 ja toimitusjohtajana on toiminut alusta asti RISTO 
KAUPPILA. Yritystoiminta alkoi sanomalehtipaperin keräyk-
sellä, jonka jälkeen toimintaa kehitettiin erilaisten materiaa-
lien kierrättämiseksi. Hyötypaperi on ollut Paperinkeräyksen 
tytäryhtiö vuodesta 1993. Lappeenrantaan perustettiin 
kierrätyslaitos vuonna 1995, ja Valkealaan rakennettiin uusi 
terminaali polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin vuonna 
2002.

HYÖTYPAPERI OY
Perustettu 1986. Noin 60 työn-
tekijää. Liikevaihto 2015 noin 14,3 
miljoonaa euroa. Osa Paperin-
keräys-konsernia. 

Yrityksen toiminnalle myönnetyt 
sertifikaatit:  
• ISO 9001:2008  

Laatujärjestelmä
• OHSAS 18001:2007 

Työ-, terveys- ja 
turvallisuusjärjestelmä

• ISO 14001:2004 
Ympäristöjärjestelmä
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Hyötypaperi toimittaa biojäte-

jakeita Virolahden uudelle 

biokaasulaitokselle

 H  

aminan ja Vaalimaan välisen valtatie 
7:n vierellä kiiltelee raikkaan keltainen 
upouusi teollisuuslaitos. Ohikulkijan 
mielenkiinto herää viimeistään raken-
nuksen julkisivua hallitsevien suurten 

puolipallon muotoisten kaasuvarastojen kohdalla. 
Metsämaiseman keskellä komeileva kompleksi 

on Haminan Energian kuluvana keväänä käynnistetty 
biokaasulaitos. Laitoksessa biojätteet mädätetään 
puhtaaksi biometaaniksi, joka syötetään kaasunjake-
luverkkoon. Prosessissa ylijäänyt aines hyödynnetään 
maatalouden lannoitteina.

Biokaasulaitoksen tekniikka perustuu kuivamädä-
tykseen, jossa mädätettävät ainekset ovat kuiva-ai-
nepitoisuudeltaan 20–40 %. Jakeet tulevat laitokselle 
kiinteässä tai nestemäisessä muodossa. Tämä mah-
dollistaa huomattavasti korkeamman kuiva-ainepi-
toisuuden reaktoreissa kuin perinteisissä lieteproses-
seihin perustuvissa biokaasulaitoksissa. ”Tekniikka 
tarjoaa korkean energiansaannon reaktoritilavuutta 
kohti sekä takaa lopputuotteiden hygieenisen laadun”, 
kertoo energialiiketoiminnan johtaja JANNE RISTOLA 
Haminan Energialta.  

Toisin kuin voisi luulla, laitoksen toiminnan laatua 
ei pysty havaitsemaan lähiympäristöstä – ainakaan 
hajuaistilla. Ilmanvaihdossa hyödynnetään alipaineis-
tusta ja otsonointia, mikä pitää hajuhaitat hyvin vähäi-

EI HAJUAKAAN

sinä. ”Lähiseudun lounaskuppiloiden muut asiakkaat joskus 
kuittailevat, että työvaatteemme tuoksuvat vähän työlle”, 
Ristola naurahtaa. ”Muuten laitos ei käytännössä aiheuta 
mitään hajua ympäristöönsä.” 

Paperinkeräyksen tytäryhtiö Hyötypaperi Oy vastaa 
Virolahden biokaasulaitoksen biojätejakeiden toimituksesta. 
Syötteenä hyödynnetään muun muassa vihermassaa, 
erilliskerättyä kauppojen biojätettä ja elintarviketeollisuuden 
sivuvirtoja. Laitoksen käsittelykapasiteetti on yli 19 000 
tonnia vuodessa. Kolmessa vaakamallisessa reaktorissa 
syntyvä biokaasu jalostetaan 98-prosenttiseksi biometaa-
niksi ja hyödynnetään joko liikennekäytössä tai maakaasun 
korvaajana lämmityskäytössä.    

Upouuden laitoksen toiminta ja jakeiden vastaanotto 
Hyötypaperin kautta on lähtenyt hyvin käyntiin. Laitoksen 
suunnittelussa on huomioitu tulevaisuuden laajennusvara, 
ja vuonna 2017 Haminan Energia aikoo kaksinkertaistaa 
laitoksen kapasiteetin 36 000 tonniin vuodessa. ”Saamme 
käyttöön raaka-ainetta enemmän kuin tällä hetkellä pys-
tymme hyödyntämään, mikä on tuotantomme kannalta 
loistava tilanne,” Janne Ristola toteaa. ”Kiitokset kuuluvat 
myös Hyötypaperille rakentavasta ja eteenpäin vievästä 
yhteistyöstä.” 

HAMINAN ENERGIA OY
Haminan kaupungin 100 %:sesti omistama energiayhtiö. 
Perustettu 1901. Maakaasun jakelu aloitettiin 1982. Liikevaihto 
30 miljoonaa euroa (2015). Henkilöstöä 55. Oma kaasun 
jakeluverkko 239 km.

Liiketoiminta-alueet: sähkö • maakaasu • kaukolämpö • 
kokonaisenergiapalvelut • tiedonsiirto
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uomen Palautuspak-
kaus, Palpa, täyttää 
tänä vuonna pyöreät 
kaksikymmentä vuotta. 
Vuonna 1996 Palpa 

käynnisti alumiinisten juomatölkkien 
palautusjärjestelmän, joka oli panimoi-
den ja kaupan keskusliikkeiden yhteis-
työn päämäärä. 

”Vuonna 2005 uudelleenhyödyn-
nettävien juomapakkausten haittavero 
puolitettiin. Samaan aikaan suunniteltiin 
kertakäyttöisten muovipullojen kierrä-
tysjärjestelmien luomista. Ennustettiin, 
että PET-muovipulloihin pakattaisiin 
tulevaisuudessa kaikki virvoitusjuomat ja 
kivennäisvedet”, kertoo Palpan toimitus-
johtaja PASI NURMINEN. 

Alumiinitölkkien ja kierrätysmuo-
vipullojen verotus lopetettiin vuonna 
2008. Se nosti Palpan kasvukäyriä, ja 
ison skaalan prosesseja alettiin toteut-
taa. Kertakäyttö-PET-muovipullot ilmes-
tyivät kauppojen hyllyille vuonna 2008. 

Vuonna 2008 Palpa pääsi toteutta-
maan filosofiaansa, jonka mukaan kaikki 
juomapakkaukset oli pystyttävä palaut-
tamaan samaan automaattiin. Kuluttajat 
ottivat uudistuneen palautusjärjestelmän 
ilolla vastaan.

Vuonna 2014 alumiinitölkistä oli 
tullut juomapakkausten uusi kunin-
gas, kun taas lasipullot alettiin nähdä 
pienpanimoiden premium-oluiden sta-

KIERROS KAIKILLE 
tussymboleina. ”Vaikka tölkkejä kier-
rätetään määrällisesti eniten, Palpalle 
kaikki pakkaukset ovat samanarvoisia. 
Tärkeintä on, että materiaalit kiertävät 
tehokkaasti”, kertoo Nurminen.

”Vuonna 2012 saimme kaikki palau-
tusjärjestelmät kattomme alle, kun Alkon 
aiemmin hallinnoima lasipullojen palau-
tusjärjestelmä liitettiin mukaan. Voimme 
nyt keskittyä prosessien ja logistiikan 
tehostamiseen”, tiivistää Nurminen. 
”Parannettavaa on, eikä paikalleen voi 
jäädä.”

YHTEINEN TAIVAL
Palpan ja Paperinkeräyksen yhteinen 
kumppanuus alkoi heti vuonna 1996. 
Palpa etsi yhteistyökumppania, jolla olisi 
mahdollisuus tölkkien paalaamiseen, ja 
jo tuolloin Paperinkeräyksellä oli ole-
massa hyvä kalusto sekä kokemusta 
paperin laajamittaisesta paalaamisesta.  
”Paperinkeräys on mukautunut hyvin 
tarpeisiimme ja muutostoiveisiimme. 
Koskaan ei ole ollut sellaista tilannetta, 
jota Paperinkeräys ei olisi pystynyt rat-
kaisemaan”, kiittelee Nurminen. 

Muutostarpeet ovat liittyneet Pal-
pan pakkausten kierrätyksen huimaan 
volyymin kasvuun. Kun alkuvuosina 
tölkkejä kierrätettiin alle sata miljoonaa 
vuodessa, ovat muutokset olleet välttä-
mättömiä, jotta selvitään nykyisestä 1,2 
miljardin tölkin kierrätysmäärästä. Lisää 

kapasiteettia on tarvittu myös jakeiden 
määrän kasvaessa.

Palpan toimintaperiaate oli alusta 
lähtien se, että järjestelmän palautus-
automaatit, kuljetuslogistiikka ja kierrä-
tyslaitokset toteutetaan alihankintana. 
Palpa itse hallinnoi tietojärjestelmiä, jotka 
seuraavat palautuksia, juomapakkausten 
kiertoa ja jäsenmääriä. Paperinkeräys 
on tehnyt Palpan toiveesta muutoksia 
Lahden ja Kuopion tuotantoyksiköissä. 
Kehitystoimenpiteillä on automatisoitu 
ja tehostettu toimintaa sekä varmistettu 
materiaalien lajipuhtaus.

KIERRÄTYSTIETOISTA 
KASVATTAMISTA
”Kiertotaloudessa on otettava huomioon 
paitsi jätteen uusiokäytön lisääminen 
myös uuden tuotteen suunnitteleminen 
siten, että materiaalia voisi käyttää mah-
dollisimman pitkään uudestaan”, kertoo 
Nurminen. 

Ei ole sattumaa, että Palpa on 
onnistunut luomaan kansainvälisestikin 
arvostetun juomapakkausten palautus-
järjestelmän. Nurmisen mukaan työtä 
on tehty hyvin tietoisesti, sillä pelkkä 
pantillisuus ei motivoi. Palautuksen tulee 
olla helppoa ja systemaattista. Pullon-
palautuskulttuuri tulee suomalaisille 
tutuksi jo lapsena. Palpa tekee ympäris-
tökasvatustyötä esimerkiksi tarjoamalla 
opetuskäyttöön koululaismateriaalia. •
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SUOMEN 
PALAUTUSPAKKAUS OY
Suomen Palautuspakkaus Oy hallinnoi valtaosaa 
juomatölkkien, kierrätysmuovipullojen ja kierrä-
tyslasipullojen kierrätyksestä Suomessa. Palpan 
omistavat vähittäiskauppa ja juomateollisuus 
puoliksi. Palpa on voittoa tavoittelematon yri-
tys. Liikevaihto 2015 noin 72 miljoonaa euroa. 
Panttimaksut (284 miljoonaa euroa) eivät ole 
osa liikevaihtoa. Työllistää 13 henkilöä.

”KESKITYMME 

PROSESSIEN JA 

LOGISTIIKAN 

TEHOSTAMISEEN.”
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”Asiakkaalle täytyy pystyä 
tuomaan uusia asioita ja olla 
valmiita myös innovoimaan 
yhdessä. Mikään tuote ei ole 
kerralla valmis”, huomaut-
taa asiakkuusjohtaja KAREL 
NIEMINEN.

Parhaat tuotteet syntyvät 
asiakasta tarkkaan kuuntele-
malla. Näin on kehitetty myös 
Paperinkeräyksen digitaalisia 
palveluja, Asiakasnettiä ja 
Sähköistä myyntimiestä. Esi-
merkiksi Asiakasnettiä testat-
tiin yhdessä muutaman asi-
akkaan kanssa vuoden, ennen 
kuin siihen oltiin tyytyväisiä ja 
se haluttiin ottaa laajempaan 
käyttöön.

Digitaalisista palveluista 
haluttiin asiakkaille tehokkaita. 
Niitä onkin nyt hyvin helppo 
käyttää ja hallinnoida. Tilauk-
set ja raportoinnin saa hoidet-
tua nopeasti ja helposti, ajasta 
ja paikasta riippumatta.

TEHOKAS  
JA TOIMIVA 
MYÖS DIGISSÄ 

Palaute digitaalisista 
palveluista on ollut hyvää. 
Nieminen korostaa, ettei 
niiden käyttöön kuitenkaan 
pakoteta. Jos asiakas käyttää 
mieluummin perinteisiä kana-
via, tämä sopii toki edelleen.
Asiakastukipäällikkö HARRI 
LEHTONEN sai uusista digi-
taalisista palveluista kehuja 
viimeksi silloin, kun hän kävi 
perehdyttämässä keskisuo-
malaisen asiakkaan palvelu-
keskuksen henkilökuntaa.

”Ihmiset oppivat ohjel-
man vartissa ja kuvailivat 
sitä helppokäyttöiseksi ja 
selkeäksi.”

UUSIA  
KUSTANNUS-
TEHOKKAITA  
PALVELUJA
Nieminen mainitsee, ettei 
Paperinkeräyksessä sen 
paremmin kuin missään 

muuallakaan vielä tiedetä, 
mitä kaikkea digitalisaatio 
tulevaisuudessa tarkoittaa. 
Paperinkeräyksessäkin 
sähköisten palvelujen kehit-
täminen jatkuu ja uusia 
mahdollisuuksia pohditaan 
jatkuvasti.

Niemisen mieleen on 
jäänyt nuorena nähty lause: 
kehitys loppuu tyytyväisyy-
teen. Vaikka asiakkaat ovat 
tyytyväisiä ja uskollisia, kil-
pailu on kovaa ja pitää huolta 
siitä, että innovointi on osa 
arkea.

”Paperinkeräys on hyvin 
pitkälle logistiikkayhtiö mut-
tei kuitenkaan kuljetusyhtiö. 
Meiltä on tulossa lähitulevai-
suudessa logistiikkaketjun 
hallintaan liittyviä palveluja, 
jotka hyödyttävät asiakkaita 
ja auttavat heitä säästämään 
euroja. Palveluja kehitetään ja 
pilotoidaan parhaillaan. •

SÄHKÖISESTI
• Asiakasnetti on Paperinkeräyk-

sen asiakkaiden asiointikanava 
internetissä.

• Palvelun avulla voi ajasta ja 
paikasta riippumatta tehdä 
sopimuksen mukaisia palvelu-
tilauksia, muuttaa tietoja ja 
nähdä omat raportointitiedot.

• Raportointi pysyy tallessa sekä 
jätehuollon tiedot ajan tasalla 
yhtä lailla euroina kuin kiloina.

• Palveluihin ja raportointiin ei 
tarvita muuta kuin toimiva 
nettiyhteys. 

• Myyntimies auttaa kilpailutta-
maan keräys- ja tietoturvapa-
perin toimittajan. Tarjoaa myös 
yksikköhinnoitellun palvelutar-
jouksen valitusta palvelusta.

• Myyntimies arvioi sopivimman 
säiliötyypin ja sen kuukausi-
kustannuksen, kun palveluun 
kerrotaan omat kierrätyksen 
tarpeen taustatiedot.

teksti KIRSI RIIPINEN  kuva JASKA POIKONEN
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”Yhteistyö on sujunut hyvin ja olemme olleet tyytyväisiä 
saamaamme palveluun. Yhteydenotot ovat nopeita ja muuttu-
vat tilanteet hoituvat hienosti.” ”Käytössä olevat palvelut ovat 
toimineet erinomaisesti, kiitos!”

Paperinkeräyksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 
palveluun. Tämä selviää tuoreen asiakastyytyväisyystutki-
muksen tuloksista, joiden joukossa oli runsaasti myös kiittäviä 
sanallisia kommentteja. Kaikkein parhaat arvosanat Paperinke-
räyksen toiminnassa saavat yhteyshenkilöt.

”Tulos on meille arvokas. Käytännössä kaikki muu toimin-
nastamme voidaan kopioida muuallekin, mutta ihmisiämme 
ei. Kohtaamme asiakkaat kasvokkain, ihmisemme ratkaisevat 
heidän kysymyksensä ja innovoivat heille entistä parempia 
palveluja”, kommentoi asiakkuusjohtaja KAREL NIEMINEN 
Paperinkeräykseltä.

Paperinkeräyksessä voidaan olla ylpeitä myös siitä, että 
yrityksen asiakaspysyvyys on hyvä ja asiakassuositusindeksi 
korkea. Toisin sanoen asiakkaat ovat uskollisia ja suosittelisivat 
Paperinkeräystä myös muille.

Asiakastyytyväisyystutkimus on tehty nykyisessä muo-
dossaan kolme kertaa. Nieminen muistuttaa, että Paperinke-
räyksen toiminta perustuu jatkuvaan oman toiminnan kehittä-
miseen sekä kovaan, määrätietoiseen työhön. Omilla toimilla 
autetaan myös asiakkaan toiminnan kehittämistä. Tämä on 
Paperinkeräykselle samalla tärkeä tapa erottautua kilpailijoista.

ASIAKAS ON AINA 
OIKEISSA KÄSISSÄ

MITÄ TÄMÄ SITTEN TARKOITTAA 
KÄYTÄNNÖSSÄ?
”Meillä jokainen ymmärtää, mikä on palveluyhtiössä teke-
misemme fokus ja minkä vuoksi työtä tehdään. Lähdemme 
perusasioista ja kysymme itseltämme, olisiko meillä tätä työtä, 
jos meillä ei olisi asiakasta.”

Paperinkeräyksellä on toiminnassaan selkeä yhteinen malli, 
johon henkilöstö on järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti koulu-
tettu.

TARPEEN MUKAAN NOPEAA REAGOINTIA
Asiakastukipäällikkö HARRI LEHTONEN kertoo, että asiakas-
tyytyväisyyden yleisarvosana oli tuoreessa kyselyssä edelleen 
yli 4 asteikolla 1–5. Yli neljän pisteen pääsy on hieno saavutus. 
Yhteyshenkilöistä kysyttäessä pistemäärä oli lähes 4,5.

Vastausprosentti oli edelleen yli 30, mitä sitäkin pidetään 
hyvänä. Yleisesti ollaan tyytyväisiä silloin, kun alan kyselyissä 
vastausprosentti on 20.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset käydään läpi 
konsernin johtoryhmässä, jonka jälkeen niistä kerrotaan sisäi-
sesti ja käydään läpi yksityiskohtaisemmin linjavastuullisten 
kanssa. Jos asiakkailta tulee konkreettisia kehitysehdotuksia, 
ne otetaan välittömästi käsittelyyn.

”Tällä kertaa kiireistä korjattavaa ei ollut ollenkaan”, Lehto-
nen kertoo. •
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