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haluaa vaikuttaa ja valvoa  
alan toimijoiden etuja.

Asiakastyytyväisyys
Osuuskauppa Hämeenmaassa 
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Bookwell keskitti
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kirjapainon jätehuollon, jota 
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Luottamuksellisesti
Yritysten ja yksityishenkilöiden tietotur
vasta on viime aikoina puhuttu monessa 
yhteydessä. Useimmat meistä miettivät, 
että onkohan käyttämäni sähköposti au
koton kaiken luottamuksellisen tiedon
lähettämiseen ja tallentamiseen. Tiedus
telupalvelujen lonkerot ja tekniset me
netelmät ovat uskomattoman tehokkaita 
seulomaan niitä kiinnostavaa viestintää.

Sähköiseen maailmaan liittyvät 
myös tulostetut dokumentit, jotka ovat 
omissa käsissämme ja silmissämme. 
Paperin keräyksessä on määrätietoisesti 
kehitett y palvelua, joka perustuu toi
mistoissa syntyvien tulosteiden luotta
mukselliseen tuhoamiseen. Aloitimme 
 Encore Tietoturvapalvelun kehittämisen 
jo 1990luvulla.

Käytämme kattavasti ja ainoana Suo
messa RFIDpohjaista seurantajärjestel
mää materiaalinoudoissa, kuljetuksissa 
ja tuhoamisessa. Asiakkaamme voivat 
seurata tuhoamisprosessia tietojärjes
telmän kautta. Raportointi on aukotonta 
alusta loppuun. Toiminta on myös laatu 
ja turvallisuusauditoitua. Turvallisuus
vaatimukset ovat entisestään kiristy
neet, ja Paperinkeräys on myös tässä  
kehityksessä mukana.

Uusimmat murskaimet pystyvät 
 tuhoamaan uuden turvaluokan  
DIN 663992 mukaisesti, turvataso ja 
palakoko ovat tarvittaessa P4. Kaikki 
tuhottu kuitumateriaali toimitetaan 
 lopuksi kierrätyskäyttöön pehmopaperi
tehtaille. Vaativimmatkin asiakkaamme 
ovat varmasti tyytyväisiä palvelukonsep
timme kattavuuteen.

Hyvää ja tietoturvallista kesää!
Kyösti Pöyry
päätoimittaja

PS Toukokuun alussa avattu uusi  
tuotanto yksikkömme Vantaalla palvelee niin 
tieto turva-asiakkaita kuin paperi-, pahvi- 
ja  kartonkikierrätystarpeita. Viinikkalassa 
vastaanotetaan myös kierrätyspuuta,  
-polttoainetta ja kuormalavoja.
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Sisältö:
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– Parhaat innovaatiot syntyvät 
liiketoiminnan tuloksena ja ne   
ovat myös kestävämpiä. Kentällä 
tavoitellaan ja siellä tapahtuu 
paljon hyvää, toteaa YTP:n 
 toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki.

Kierrättäminen 
tehokkaammaksi

Kierrossa
Vastuullisuus ohjaa meitä ja materiaaleja. Siksi Paperinkeräys.
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Paperinkeräyksen Seinäjoen tuotantoyk
sikköön saadaan heinäkuun alussa uusi 
vastaanottolaituri sekä paalauskone.

− Laajennuksen jälkeen PETpullojen 
paalaus ja käsittely keskittyy kokonai
suudessaan Seinäjoelle, kertoo tuotanto
esimies Jarkko Sadinkangas.

Muovisten kierrätyspullojen vastaan
otto alkoi Seinäjoella vuodenvaihteessa. 
Tällä hetkellä palautuspullot puretaan 
pakkauksista sekä syötetään puristi

meen ja puristekontteihin Seinäjoella. 
Käsittelyyn ne siirtyvät Tampereelle. 
Heinäkuusta lähtien kuljetustarve pois
tuu. Materiaali päätyy puristeina joko 
Ruotsiin tai kotimaiselle jatkojalostajalle.

Seinäjoen yksikkö on vastaanottanut 
alumiinitölkkejä ja lasipulloja jo vuoden 
ajan. Uusi vastaanottolaituri helpottaa 
näidenkin palpamateriaalien vastaanot
toa ja käsittelyä.

Tölkit ja muovipullot saapuvat joko 

kuutionkokoisissa pahvilaatikoissa tai 
suurissa säkeissä. Koneilla paalattava 
alumiini lähtee meritse Englantiin sula
tettavaksi. Lasipullot tulevat joko 240lit
raisissa muoviastioissa tai 600litraisissa 
lasikuituastioissa. Suomen Uusioaines 
hakee lasimurskan kierrätykseen.

Seinäjoen tuotantoyksikkö käsittelee 
laajaa materiaalikirjoa, palpan ohella 
 paperia, pahvia, kirjapainosilppuja ja 
myös energiajaetta.

TEKOJA

LISÄÄ TOIMINTAA SEINÄJOELLE

Ei oppi ojaan kaada
Puolenkymmentä Paperinkeräys Oy:ssä 
työskentelevää henkilöä suoritti keväällä 
Ympäristöhuollon ammattitutkinnon, 
joka koostui niin kirjallisista kuin käy
tännön tehtävistä. Osallistujat saivat 
koulutuksen avulla päivitettyä ja syven
nettyä osaamistaan.

Suomen ympäristöopisto Syklin 
 järjestämä koulutus oli räätälöity 
 Paperinkeräykselle. Koulutuksen aikana 
opiskelijat osallistuivat lähiopetuspäiviin 
ja kehittivät osaamistaan sparraamalla 

oman työpaikkansa ympäristöhuoltoon 
perehtyneen kollegan kanssa.

Koulutettavat edustivat erilaisia työ
tehtäviä. Yksi opiskelijoista oli Hämeen 
Kuljetuspisteen toimitusjohtaja Jarkko 
Hämäläinen, jolla on jo vankka koke
mustausta logistiikkaalalta. Ympäristö
huollon erityisvaatimusten hallinta tuli 
toimenkuvaan mukaan muutama vuosi 
sitten.

− Sain uutta tietoa ja syvennettyä  
aiempia tietojani, mikä helpottaa jäte

huollon kehittämistyötä ja kanssakäy
mistä asiakkaiden kanssa. Keskustelut 
eri toimipisteistä tulevien koulutettavien 
kanssa olivat myös mielenkiintoisia ja 
antavat eväitä toimintatapojen kehittä
miseen. Koin koulutuksen hyvin positii
visena.

Lisäksi Paperinkeräyksessä on 
 meneillään myös Ympäristöhuollon 
 erityisammattitutkinto, jossa on mukana 
toistakymmentä työntekijää.

TEKSTIT MARITA KOKKO, TIMO HÄMÄLÄINEN

Seinäjoen tuotantoyksikön laajennus mahdollistaa muovipullojen paalauksen ja käsittelyn. PAPERINKERÄYS
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Paperinkeräys on ulkoistanut tietoturva
kuljetuksensa Vaasassa ja Kuopiossa 
HHH Groupille, joka vastaa nyt koko 
VäliSuomen alueesta. Ulkoistuksella
optimoidaan tietoturvamateriaalin
tyhjennysvälit ja kuljetusten ajokilomet
rit. Yrityksen toimitusjohtajan Marko 
 Mikkilän mukaan toiminta on käyn
nistynyt mallikkaasti.

− HHH Groupiin kuuluva Keski 
Suomen Tavaralähetit on jo 12 vuotta hoi
tanut Jyvässeudun tietoturvakuljetukset, 
joten osaamista toimialalta on jo entuu
destaan, kertoo Paperinkeräyksen kulje
tuspäällikkö Tero Peltomäki. 

Myös Paperinkeräyksestä HHH Grou
pin palvelukseen siirtyneet kuljettajat 
tuovat lisäkokemusta ja ammattitaitoa.

− Jakelulenkit ovat tehostuneet 
 Paperinkeräyksen asiakkuuden  ansiosta. 
Samalla tietoturvakuljetusten noudot 
ovat nopeutuneet huomattavasti. Tällai
sella yhteistyöllä molempien osapuol
ten on mahdollista kehittää omaa liike
toimintaansa ja samalla luoda selkeää, 
uutta lisäarvoa asiakkaille, Mikkilä 
 toteaa.

KUORMA-
LAVOILLA 
KOVA 
KYSYNTÄ

Liiketoimintapäällikkö Petteri Paanasen 
mukaan etenkin eurolavat liikkuvat erit
täin hyvin.

− Koska puupakkauksia tarvitaan pal
jon, siitä voidaan päätellä, että teollisuu
dessa ja kaupassa on jotakin hyvää tapah
tumassa.

Lisäksi liiketoimintakauppa VS Puu
lava Oy:n kanssa on toteutunut, ja Pape

rinkeräys on päässyt aloittamaan kuorma
lavatoiminnan Turun yksikössään. Myös 
Onninen Oy:n kanssa on alkanut yhteis
työ, joka kattaa uudet ja käytetyt kuorma
lavat sekä erilaiset puupakkaukset.

Paperinkeräys myy ja vuokraa kaiken
kokoisia standardilavoja sekä uusina että 
käytettyinä. Jokaisen käyttökerran jäl
keen lavat tarkastetaan ja korjauskelvotto

mat päätyvät biopolttoaineeksi. 
− Kuormalavat kuuluvat ekologiseen 

kuljetuskalustoon. Uudelleenkäyttö ja 
korjattuna käyttöön palauttaminen vähen
tävät kaupan ja teollisuuden kustannuksia 
sekä uuden puun käyttöä.

Paperinkeräyksen yksiköiden kautta 
kulkee vuosittain noin 1,6 miljoonaa kuor
malavaa.

HHH Group kuljettaa tietoturvaa

Paperinkeräyksen 
yksiköihin palautuvat 
kuormalavat lähtevät 
uuteen kohteeseen  
saman tien. 

Klaukkalan lavakeskuksesta kuormalavat liikkuvat rivakasti asiakkaille.
ANSSI KIENANEN
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Hämeen Kuljetuspiste on laajentanut  
keräysastioiden pesupalveluaan. Tuliterä 
pesuauto huolehtii ekologisesti sekä pien
keräysastioiden tyhjennyksen että pese
misen yhdellä kertaa. Ensimmäiset kier
rokset ajetaan kesäkuun aikana.

− Keräysastiat on pesty vuosittain tä
hänkin asti, kuten määräykset edellyttä
vätkin. Uuden pesuauton ansiosta pys
tymme nyt tarjoamaan palvelun entistä 
kattavammin myös omakoti ja rivitalo
asukkaille, kertoo Hämeen Kuljetuspis
teen toimitusjohtaja Jarkko Hämäläinen.

Jokainen pientaloasukas voi toteuttaa 
järjestyssääntöjen edellyttämän keräys
astioiden pesun haluamallaan tavalla. 
HKP helpottaa asukkaiden arkea tarjoa
malla keräys ja pesuautollaan koko pal
velun. Se on tarkoitettu myös muille kuin 
HKP:n omille asiakkaille. 

Sekä autossa että sen pesulaitteessa 
ovat Hämäläisen mukaan ympäristö
arvot kohdallaan. Pesulaitteet ovat ekolo
gisesti tehokkaat, koska niissä pystytään 
säätämään veden kulutusta pestävän 
 astian likaisuuden mukaan.

Yhden katon alla Kuljetusyhteistyötä

Lyhyet
• Suomen rannat ovat tuoreen 

tutkimuksen mukaan koko Itämeren 
roskaisimpia. Rantojemme roskasta 
75 % on muovia.

• Vanhoille kaatopaikoille kaavaillaan 
uutta elämää materiaalivarastoina. 
Suomessa on runsaat 2 500 
kaatopaikkaa, joista valtaosa on 
poistettu käytöstä. VTT:n mukaan 
kaatopaikoilta löytyy runsaasti 
käyttökelpoista materiaalia. 
Yhdyskuntajätteen lisäksi maan 
uumenissa on runsaasti metallia ja 
lisäksi 20–40 % polttokelpoista 
materiaalia, kuten muoveja, puuta, 
paperia ja pahvia sekä tekstiilejä. 

• Jätteiden käsittelyn tehostaminen 
luo Kaakkois-Suomeen seuraavien 
vuosikymmenten aikana satoja uusia 
työpaikkoja. Parhaillaan kehitteillä 
olevista uuden sukupolven jätteiden 
käsittelylaitoksista povataan näkyviä 
vientituotteita. Lietteenpolton 
ohella myös aurinkoenergiaan ja 
uusiutuviin biopolttoaineisiin liittyvä 
yritystoiminta ovat niitä harvoja aloja 
Kaakkois-Suomessa, joihin syntyy 
uusia teollisia työpaikkoja.

• Motivan tekemän tutkimuksen 
mukaan kolme neljästä kunta- 
päättäjästä näkee puuenergian 
tärkeimpänä uusiutuvan energian 
muotona. Lähes yhtä moni uskoo 
uusiutuvalla ener gialla olevan mer-
kitystä oman kuntansa talouteen 
lähitulevaisuudessa.

• Luonnonvaroja pitää käyttää 
tehokkaammin ja materiaalien 
kierrätystä parantaa, painottavat 
ympäristö ministeri Ville Niinistö ja 
Sitran johtaja Mari Pantsar-Kallio. 
Suomen pitäisi liikkua etujoukoissa 
ja ottaa osansa resurssiviisauden ja 
kierrätyksen maail-manmarkkinoista.

• Kiertotalous on uuden yhtälön avain 
ja avaa paljon uusia mahdollisuuksia 
liiketoiminnalle. Ihmisen toiminta 
synnyttää aina jätettä, mutta 
kiertotalous suunnitellaan siten, ettei 
jätettä synny. Ylijäämämateriaalit 
toimivat uusina raaka-aineina tai 
kierrätysmateriaaleina. Siellä missä 
on materiaalia, on myös bisnestä.

TEKOJA

Paperinkeräyksen pääkonttori muutti 
uusiin tiloihin vuoden 2014 alussa. Osoite 
säilyi silti samana, sillä matka uuteen 
kohteeseen oli lyhyt: saman talon toinen 
siipi, josta konserni sai käyttöönsä tar
koituksenmukaiset ja viihtyisät neliöt. 
 Tervetuloa tutustumaan!

Myös Tampereen toimisto on muut
tanut. Paperinkeräyksen löytää keskus
tasta osoitteesta Rongankatu 2−4 C.

Paperinkeräys on sopinut Rauhala 
Oy:n kanssa sen asiakassopimuskan
nan ostamisesta. Sopimus sisältää 
 asiakkuudet kotikeräyspaperin, kerä
yskartongin ja luottamuksellisten asia
kirjojen eli tietoturvapalvelun osalta. 
Rauhala on Paperinkeräyksen pitkä
aikainen kumppani, jolta yritys ostaa 
kotikeräyspaperin ja kartongin kulje
tuspalveluita jatkossakin.

Keräysastioiden pesu tehostuu

Astioiden tyhjennys ja pesu hoidetaan ekologisesti samaan aikaan.
PAPERINKERÄYS
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Paperinkeräyksen 
asiakkaat tyytyväisiä

Osuuskauppa Hämeenmaa oli yksi 
 yrityksistä, joka osallistui Paperin-
keräyksen asiakastyytyväisyystutki-
mukseen. Tyytyväisyys palveluihin oli 
hiukan parantunut. Paperinkeräys sai 
eri osa-alueiden yleisarvosanaksi 4,1. 
Edellinen arvosana oli 3,9.

Tutkimuksen nettilinkki lähetettiin 
yli 300 asiakkaalle, joista kolmannes 
vastasi tutkimukseen.

Nelikenttämallisen kyselyn perus-
teella voitiin tarkastella jonkin asian 
tär-keyttä asiakkaalle. Samalla selvisi, 
kuinka Paperinkeräyksen palvelutuo-
tanto on tässä asiassa onnistunut.

− Pystymme miettimään palveluita 
ja asiakkaiden tyytyväisyyttä uudella 
tavalla. Tulokset analysoidaan, ja viem-
me käytäntöön palveluiden parantami-
seen tähtääviä kehityshankkeita, lupaa 
asiakkuuksien kehityspäällikkö Harri 
Lehtonen.

Päijät ja KantaHämeen alueella toimiva 
Osuuskauppa Hämeenmaa on myynnil
tään alueen suurin yritys. Verkostoon 
kuuluu Prismoja, SMarketteja, Sale
kauppoja, Terrarautakauppoja, ABC
huoltamoita, autokauppoja sekä hotelleja.
Lahti−Riihimäkialueella Paperinke
räys pitää huolen siitä, että Hämeenmaan 
toimipisteissä syntynyt pahvi, paperi, 
energia, bio ja sekajäte sekä sivutuotteet 
ja tietoturvapaperi kerätään ja käsitellään 
asianmukaisesti.

Hämeenmaan huoltopäällikkö Satu 
Niiranen nostaa sujuvuuden tärkeim
mäksi tekijäksi.

− On iso asia, että jätehuolto toimii 
taustalla huomaamattomasti, astiat tyh
jennetään automaattisesti ja oikein ajoi
tettuina. Jos esimerkiksi pahvipuristin 
pääsee täyttymään yli ääriensä, se aiheut
taa heti ongelmia.

Paperinkeräys ja Hämeenmaa ovat 
pystyneet kehittämään toimintaa niin, 
että reklamaatioita aiheuttaneet tilan
teet ovat karsiutuneet murtoosaan 
 aiemmasta.

− Paperinkeräys on saanut organisoi
tua systeeminsä todella hyvin. Toimi
pisteissä voidaan luottaa siihen, että jäte
huolto toimii.

Yhtiöt kehittävät osuuskaupan jäte
huoltoa edelleen. Yhteistyötä ja yhtey
denpitoa helpottaa Paperinkeräyksessä 
avainasiakaspäällikkö, joka on nimetty 
hoitamaan Hämeenmaan asioita.

 − Aina löytyy parannettavaa. Esimer
kiksi syntypaikkalajittelua voitaisiin te
hostaa entisestään. Mutta lajittelu pitäisi 
pystyä hoitamaan niin, että se rasittaa 
mahdollisimman vähän kaupan henkilö
kuntaa. Se vaatii muun muassa laitteiden 
ja tilojen oikeaa mitoitusta.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Näkymätöntä työtä  
kaupankäynnin taustalla

Osuuskauppa 
Hämeenmaa
•  Kanta- ja Päijät-Hämeessä 

23 kunnan alueella toimivaan 
yritykseen kuuluu marketteja, 
tavarataloja, rauta-, auto-, 
liikenne- ja polttonestekauppoja, 
hotelleja ja ravintoloita.

•  Yritys työllisti vuoden 2013 
lopussa 3 048 henkilöä.

•  Myynti oli viime vuonna  
1 099 milj. euroa.

Osuuskauppa Hämeenmaassa arvostetaan 
jätehuollon sujuvuutta.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA LAURI ROTKO

Huoltopäällikkö Satu Niiranen kiittelee 
yhteistyötä Paperinkeräyksen kanssa: 
Osuuskauppa Hämeenmaassa voidaan 
luottaa, että jätehuolto toimii.
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KOTIPESÄ

Paperinkeräyksen uusi yksikkö käynnistyi  
Vantaalla toukokuun alussa.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVAT MEERI UTTI

Viinikkalan 
tuotantoyksikkö 

starttasi

88



Kuljettimet vievät materiaalin 
automaattisiin paalauskoneisiin.

Viinikkalan 
tuotantoyksikkö
•  Paperinkeräyksen historian   

suurin investointi

•  Kustannukset 14 milj. euroa

•  Käsittelykapasiteetti noin 
200 000 tonnia vuodessa

•  Käsittelee yritysten ja 
teollisuuden materiaaleja sekä 
kotitalouksien keräyspaperia  
ja pakkausjätteitä

•  Luottamuksellisille papereille  
ja tietoturvamateriaaleille  
omat linjansa

•  Työllistää noin 10 henkilöä

•  Sijainti itä-länsisuunnassa 
keskellä pääkaupunkiseutua, 
Hämeenlinnanväylän ja  
Kehä III:n tuntumassa
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U
uden tuotantoyksikön hal
lissa on rauhallinen tunnelma. 
Trukki lastaa paperipaaleja 
vieressä odottavan auton kyy

tiin. Siellä täällä asentajat tekevät vielä 
viimeistelytöitä, pihalla asfalttijyrät ta
soittavat kentän pintaa.

− Käynnistämme tuotannon vaiheit
tain. Aloitamme tuomalla tänne en
sin pahvi, kartonki ja paperimateriaa
lia. Seuraavana on vuorossa asiakkaiden 
luottamuksellista tietoa sisältävät pa
perit, jotka tuhotaan. Lopuksi tuomme 
elektroniikkaromua, kertoo tuotantojoh

taja Kari Lehtinen lähiaikojen suunni
telmista.

Edelliset viikot ovat olleet kiireisem
piä. Asiakkaat ovat käyneet auditointi
kierroksilla tarkastamassa, että Pape
rinkeräys käsittelee luottamuksellisen, 
arka luontoisen materiaalin standardien 
ja asiakkaan omien vaatimusten mukai
sesti.

YIT rakensi uuden tuotantoyksikön, ja 
Paperinkeräys vastasi prosessilaitteiden 
hankinnasta ja asennuksesta.

− Hanke on sujunut suunnitelmien 
mukaisesti. Mitään suurempia muutok

sia ei rakentamisen aikana ole tarvin
nut tehdä.

TIEDOT MURSKAKSI
Tavaravirrat yksikössä ovat selkeitä. 
 Pitkälti automatisoitua prosessia ohja
taan valvomosta. Sen lisäksi henkilös
töä tarvitaan erikoistavaran käsittelyyn, 
rekkojen lastaukseen ja kunnossapitoon 
sekä luottamuksellisen materiaalin kä
sittelyyn.

Ajoneuvot tulevat sisälle halliin vain 
lastausta varten. Materiaalijakeita tuo
vat autot ajavat autovaa’alle, jonka jäl

Kari Lehtisen mukaan Viinikkalan tuotantoyksikön kapasiteetti riittää hyvin tämän hetken 
tarpeisiin. Käsittelymääriä voidaan kuitenkin kohtalaisen helposti jopa kaksinkertaistaa.

Materiaaleja tuovat autot tyhjentävät  
kuormansa siiloihin. 

Tuotantoesimies Markku Matilainen on pis-
täytynyt valvomoon seuraamaan prosessia.
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Tieto on turvassa. 
Tietoturvaosastolle 
pääsevät vain auditoidut 
henkilöt.

Kuljettaja Konsta Tseiko seuraa, kun tuotannon työntekijä Matti Karvinen lastaa  
paperipaaleja trukilla traileriin. 

Murskaimet hiertävät luottamuksellisen 
paperin lukukelvottomaksi silpuksi.

Kuljettimet vievät materiaalin  
automaattisiin paalauskoneisiin.

keen ne tyhjentävät lastinsa siiloon. Jä
tetty tavaramäärä kirjautuu tietojärjes
telmään, kun autot ajavat poistuessaan 
vaa’an kautta.

Siilojen kautta tuodaan paperi, pahvi 
ja kartonkimateriaalit. Kullekin jakeelle 
on oma siilonsa. Sen pohja liikkuu edes
takaisin siten, että materiaali siirtyy kul
jettimelle ja siitä edelleen automaattiseen 
paalauskoneeseen.

Luottamuksellisille papereille ja 
muille tietoturvamateriaaleille on omat 
linjansa. Luottamukselliset paperit tyh
jennetään astioista lajitteluhihnalle ja 
siitä murskaimeen. Paperi murskataan 
DIN 663992 standardin mukaiseksi 
pieneksi silpuksi.

Lajitteluhihnalla varmistetaan, että 
paperin seassa ei ole mitään sinne kuulu
matonta, kuten metalliesineitä. Ne hait
taisivat murskausta ja aiheuttaisivat palo
vaaran.

− Tulipalovaara on suurin riski tämän
tapaisissa laitoksissa. Sitä varten raken

nuksessa on automaattinen paloilmoitin 
ja sammutusjärjestelmä. Kriittisiin koh
tiin on asennettu infrapunatoimiset kipi
nätunnistimet. Henkilöstö on koulutettu 
palojen varalta, ja meillä on myös oma 
palovesisäiliö, Lehtinen korostaa.

Luottamuksellisiin tietoturvamate
riaaleihin kuuluvat paperien lisäksi ko
valevyt, muistitikut ja levykkeet sekä 
tuoteväärennökset, prototyypit ja muut 
arkaluontoiset tavarat. Nämä materiaalit 
 tuhotaan monitoimimurskaimella.

− Tietoturvaosastosta on tehty niin tur
vallinen kuin mahdollista. Sinne pääse
vät vain auditoidut henkilöt henkilökoh
taisilla tunnisteilla. Tietoturvaosastolla, 

kuten koko laitoksella, on myös kattava 
kameravalvonta.

LAAJENNUKSEEN VARAUDUTTU
Paperinkeräys päätti rakentaa uuden tuo
tantoyksikön, koska aiemmin Helsingin 
Hakuninmaalla toimineen yksikön ton
tin vuokrasopimus päättyi ja alue kaavoi
tetaan asuinkäyttöön.

Autot toivat Hakuninmaalle noin 125 
kuormaa vuorokaudessa. Sama määrä 
tavaraa on tarkoitus käsitellä Viinikka
lassa. Materiaalia tuodaan pääkaupun
kiseudulta ja sen ympäristöstä, Porvoo–
Mäntsälälinjan ja Hyvinkää–Hankotien 
eteläpuoliselta alueelta.

− Paperinkeräys on kuitenkin varau
tunut niin rakennusteknisesti kuin tek
nisesti siihen, että lajittelu ja käsittely 
kapasiteettia pitää lisätä. Olemme hake
neet myös valmiiksi ympäristöluvan  
eräiden sellaisten jätelajien käsittelyyn, 
joita ei toistaiseksi oteta vastaan, Lehti
nen toteaa.
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KENTÄLLÄ TAPAHTUU

Putkikeräys lisää 
viihtyvyyttä
Suomen suurin putkikeräysjärjestelmä lajittelee kontteihin 
biojätteen, paperin, kartongin ja sekajätteen. Jätteen 
käsittely ja valvonta on pitkälti automatisoitu.

TEKSTI VESA VAINIO   HAVAINNEKUVA KALASATAMAN IMU

Kalasataman 
jätehuolto
•  Alueelle tulee Suomen suurin 

putkikeräysjärjestelmä. 
Samanlainen on käytössä 
Espoossa ja Tampereella.  
Itse systeemi on kehitetty jo 
vuonna 1966.

•  Valmis järjestelmä kattaa noin 
180 jätteensyöttöpistettä ja  
13 kilometriä putkea.

•  Jätettä kerätään arviolta  
21 tonnia vuorokaudessa.

•  Järjestelmä maksaa noin 
45 milj. euroa eli 45 euroa 
kerrosneliömetriä kohden.

H
elsingin Kalasataman  
alueelle on alkanut kohota  
kokonaisuus, joka valmistut
tuaan vuoden 2030 paikkeilla 

käsittää 20 000 asukasta ja 8 000 työ
paikkaa. Suuret luvut tarkoittavat käy
tännössä myös isoja määriä kierrätettä
vää jätettä.

Kalasatamaan jätehuolto toteutetaan 
modernilla putkikeräysjärjestelmällä, 
joka on nimenomaan suurten alueiden 
systeemi. Paperinkeräyksen aluepääl
likkö Taneli Lumiaro listaa putkikeräyk
sen kiistattomat edut.

− Järjestelmä vähentää merkittävästi 
ympäristövaikutuksia sekä tuo asuk
kaille ja alueelle viihtyisyyttä. Se on 
energiatehokas, hajuton, pölytön ja käy
tännössä äänetön.

Kun jätepisteet voidaan tuoda lähelle 
käyttäjiä, edellytykset tehokkaalle lajit
telulle paranevat. Putkikeräyksen elin
kaari on hyvin pitkä ja järjestelmä tuot
taa vuosien saatossa merkittävää sääs
töä. Se kattaa investoinnit, jotka ovat 
 alkuvaiheessa ymmärrettävästi suuret.

PITKÄLLE VIETYÄ TEHOKKUUTTA
Jätteiden putkikeräys on logistinen jär
jestelmä, jossa maanalaisella kuljetus
verkostolla korvataan suuri määrä jäte
autoilla tyhjennettäviä astioita. Kortte
lien sisäpihoilla on erillisiä jätehuoneita 
ja kulkuväylien varrella luukkuja, joihin 
asukkaat lajittelevat neljää eri jätelajia: 
paperia, biojätettä, pienikokoista karton
kia ja sekajätettä.

− Suurikokoiselle pahville ja sekajät
teelle sekä lasille ja metallille on varattu 
korttelikohtaiset kierrätyshuoneet, ker
too Lumiaro.

Mattoja, jääkiekkomailoja ja vastaa
via ei siis kannata yrittää sulloa put
keen, sillä se voi tukkeentua. Kun keräys
piste on täyttynyt, tunnistin ilmoittaa 
siitä  ohjauskeskukselle ja alipaine imai
see jäteerän 70 kilometrin tuntinopeu
della asemalle. Imu voi olla myös ajalli
sesti ohjattua eri jätelajeille. Joka tapauk
sessa yksi putkisto voi kuljettaa kaikkia 
neljää jätettä.

Jäte puristetaan kontteihin miehittä
mättömällä asemalla, jota ohjataan au

tomaatiolla ja etävalvonnalla. Kun auto
matiikka ilmoittaa tyhjennystarpeesta, 
kontit noudetaan kuormaautolla ja jäte 
viedään jatkokäsittelyyn ja uudelleen 
käytettäväksi.

Paperinkeräyksen uudelle Viinikkalan 
lajittelulaitokselle viedään paperi ja kar
tonkikontit, jotka ovat kooltaan 30 kuu
tiometriä. Täytenä niihin menee kuusi 
tonnia paperia ja neljä tonnia kartonkia. 
Kun alue on valmis, paperikontti täyt
tyy päivässä, kartonkikontti kaksi kertaa 
 viikossa.

ENNAKOIVAA 
RAPORTOINTIA
Lumiaro korostaa, että järjestelmän vies
tintä ja raportointi voidaan automatisoida 
hyvin pitkälle. Automatisoitu tiedon kä
sittely antaa mahdollisuudet ennakoida 
ja kehitellä tehokasta logistista ohjausta 
keräykselle.

− Saamme tietoa paperin ja karton
gin kertymän vaihtelusta. Tätä tietoa 
voimme käyttää suunnitellessamme 
 niiden tehokasta loppukäyttöä.
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KENTÄLLÄ TAPAHTUU

Jätteen energiakäyttö 
vähentää päästöjä
Vantaan Energian uudessa jätevoimalassa yhdistetään 
tehokkaasti jäte- ja energiahuolto.

TEKSTI VESA VAINIO   KUVA MARKKU VUORISALO/VANTAAN ENERGIA

S
uomessa jätteen lajittelu, käsit
tely ja kierrätys ovat huippu
luokkaa. Paperi, pahvi, metalli, 
lasi, bio ja SERjäte sekä mo

net muut jakeet lajitellaan pitkälti syn
typaikalla. Ulkopuolelle jäävälle seka
jätteelle ei ole käytännössä muuta käyt
töä kuin hyödyntäminen energiana.

Koekäyttönsä aloittanut Vantaan Ener
gian jätevoimala hyödyntää kaikki pää
kaupunkiseudun asumisessa syntyvät 
sekajätteet ja osan muun EteläSuomen 
sekajätteistä. Näitä kertyy vuodessa yli 
300 000 tonnia. Määrästä tuotettavan 
kaukolämmön ja sähkön hyötysuhde on 
todella korkea, 95 prosenttia.

− Jätevoimala on lajissaan Euroopan 
nykyaikaisin, kiteyttää myyntipäällikkö 
Juhani Juvonen Paperinkeräyksestä.

Vuonna 2016 palavaa jätettä ei saa 
enää viedä kaatopaikalle. Pääkaupun

kiseudulla voidaan jo ensi syksynä toi
mittaa suurin osa sekajätteistä hyöty
käyttöön.

TEHOKKAAN PUHDASTA
Sekajätteen lämpöarvo on samaa luok
kaa kuin metsähakkeen ja polttoturpeen. 
Vantaalle saapuvan jätteen energiasisältö 
on keskimäärin 9−15 megajoulea kiloa 
kohden. Sekajäte sisältää paljon muun 
muassa pakkauksia, joiden energia 
sisältö on korkea.

− Jätteiden energiakäyttö tarjoaa nyt 
hyötykäytön monille aikaisemmin kaato
paikalle päätyneille jätteille, joiden kier
rättäminen materiaalina on ollut haas
teellista, Juvonen täsmentää.  

Sekajäte poltetaan tehokkaassa arina
kattilassa. Sivutuotteena syntyy tuhkaa, 
noin 20−25 prosenttia sisään tulevan 
massan määrästä. Pohjatuhkasta erotel

laan metallit hyötykäyttöön, ja tuhkan 
loppuosa sekä kattila ja lentotuhka voi
daan hyödyntää esimerkiksi maanraken
nuksessa.

Viimeisenä vaihtoehtona on tuhkien 
loppusijoitus kaatopaikalle. Savukaasu
jen puhdistuksen reaktiotuotteet toimite
taan Ekokemin käsittelylaitokselle. Juvo
sen mukaan piipusta tulee ulos pääkau
punkiseudun voimalaitosten puhtainta 
savukaasua.

Jätevoimala korvaa suoraan maakaa
sun ja kivihiilen käyttöä lämmön ja säh
kön tuotannossa. Fossiilisten polttoainei
den käyttö vähenee noin 30 prosenttia. 
Vantaan Energian kokonaispäästöt pie
nenevät noin 20 prosenttia nykyisestä.

KESTÄVÄ RATKAISU
Jätevoimalan vastaanottoasema on erit
täin suuri. Ominaispiirteisiin kuuluvat 
myös tehokas polttotekniikka ja savukaa
sujen puhdistus. Vastaavaan biovoima
laan verrattuna jätevoimala on monin
kertainen investointi.

Vantaan lisäksi Oulussa, Kotkassa,  
Riihimäellä ja Vaasassa on EU:n direk
tiivien vaatimukset täyttävät jätevoima
lat. Tampereen voimala on rakenteilla, 
 Leppävirran ja Turun suunnitelmissa.

− Voimme pian tarjota kaikkien asiak
kaidemme joka jakeelle hyötykäytön 
koko Suomessa.

Juvonen muistuttaa, että yrityksissä    
on kannattavaa lajitella erikseen hyvä
laatuinen energiajäte. Siitä valmistettu 
kierrätyspolttoaine sopii rinnakkaispolt
toaineeksi puuta ja turvetta käyttäviin 
voimalaitoksiin. Lajittelu edellyttää riit
tävän suuria määriä puhdasta energia
jätettä − puuta, kuitua, muovia, joita ei 
voi tai kannata kierrättää materiaalina.

Vantaan Energian 
jätevoimala
•  Kaupallinen toiminta alkaa 

syyskuussa 2014.

•  Polttoaineena käytetään 
syntypaikkalajiteltua sekajätettä.

•  Jätettä kertyy vuodessa  
320 000 tonnia.

•  Lämpöä tuotetaan vuodessa  
920 000 MWh ja sähköä  
600 000 MWh.

•  Hyötysuhde on 95 %.

•  Investointi on 300 milj. euroa.

13



MATERIAALITALOUS

Kestävä kehitys kuuluu Tatu Rauhamäen 
mukaan osana sekä arkiseen elämään 
että liiketoimintaan.
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H
elsinkiläinen Tatu Rauhamäki 
sukkuloi elinkeinoelämän pii
rissä kuin seiskan ratikassa 
konsanaan. Etelärannan kadut 

ja käytävät tulevat 43vuotiaalle Helsin
gin kaupunginhallituksen puheenjohta
jalle entistä tutummiksi hänen tuoreessa 
työpaikassaan.

Rauhamäki valittiin keväällä Ympä
ristöteollisuus ja palvelut YTP ry:n uu
deksi toimitusjohtajaksi. Hän näkee uu
den pestinsä mielenkiintoisena näköala
paikkana vaikuttaa.

− Ympäristöala on kasvava ja siihen 
latautuu paljon paineita ympäröivästä 
yhteiskunnasta.

Politiikan ja julkisen puolen tehtävissä 
kannuksensa hankkinut Rauhamäki lu
paa tuoda mukanaan sitä, mitä YTP:n 
hallitus hänet palkatessaan odottikin.

− Olen haluttaessa näkyvä keulakuva 
ja tuon vahvaa edunvalvonnan osaa
mista. Tunnen paljon päättäjiä ja mi
nulla on laajat verkostot.

Rauhamäki korostaa, että vaikutta
misen pitää tapahtua riittävän ajoissa. 
Yleinen virhe on herätä liian myöhään, 
jolloin adressit ja muut kannanotot eivät 
enää auta.

KESKEINEN OSA LIIKETOIMINTAA
Muotisanasta kestävä kehitys on Rauha
mäen mukaan tullut tänä päivänä pala 
arkista elämää. Se koettiin aiemmin jopa 
uhkaksi joissakin yrityksissä, mutta ny
kyään se ymmärretään oleellisena osana 
liiketoimintaa.

− Kulminaatiopiste on saavutettu. 
 Materiaali ja raakaainevirtojen hyödyn
nettävyys sekä niiden kierto ovat enem
män ja enemmän keskeisessä osassa 
 yritysten toimintaa.

Rauhamäki puhuu kestävän kehi
tyksen rinnalla mieluusti termeistä  
resurssi ja materiaalitehokkuus sekä 
kierto talous. Hänen mielestään yhteis

kunta lataa kovia odotuksia entistä te
hokkaammalle kierrättämiselle.

− Sen onnistuminen ei saa perustua 
pelkästään julkiselle vastuulle ja sääte
lylle. Parhaat innovaatiot syntyvät liike
toiminnan tuloksena ja ne ovat myös kes
tävimpiä. Kentällä tavoitellaan ja siellä 
tapahtuu paljon hyvää.

YTP pyrkii Rauhamäen mukaan 
 winwintilanteisiin teollisuuden kanssa. 
Esimerkiksi Paperinkeräykseltä on saa
tavissa paljon oppia materiaalitehok
kuudesta.

LAAJAT YHTEYDET
YTP ja Ympäristöyritysten liitto YYL 
fuusioituivat hiljattain ja yhdistyksen  
nimenä säilyi YTP. Uuden yhdistyksen 
jäsenenä on noin sata kuljetuksen, tek
nologian, kierrätyksen ja ympäristöalan 
maakunnallista sekä isoa valtakunnal
lista toimijaa.

YTP toimii nimensä mukaisesti 
 sateenvarjona alan toimijoille, edistää 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
ja pyrkii nostamaan toimialan arvos
tusta. Parhaat toimintaedellytykset tur
vataan laajalla yhteistyöllä elinkeino
elämän, viranomaisten ja muiden sidos
ryhmien kanssa.

− Jäsenyritykset, viranomaiset, 
 Euroopan unioni, Elinkeinoelämän kes
kusliitto ja yhtälailla koko kansalaisyh
teiskunta ovat tärkeitä sidosryhmiämme.

Viranomaisista Rauhamäki nostaa 
esille ympäristöministeriön sekä tuoreen 
materiaalitehokkuusohjelman laatineen 
työ ja elinkeinoministeriön. Edunval
vonta EU:n suuntaan on tärkeää, sillä 
siellä laaditaan ympäristöalaa koskevat 
direktiivit.

YTP on Kemianteollisuus ry:n jäsen
liitto ja sitä kautta Elinkeinoelämän kes
kusliiton edunvalvonnan piirissä. Rau
hamäki odottaa mielenkiinnolla, minkä 
roolin yhdistys EK:n sisällä ottaa ja saa. 

Ainakin leveämmät hartiat edunvalvon
taan on tarjolla.

Vuoropuhelu kansalaisten kanssa on 
niin ikään tärkeää.

− Yhteiskunta avautuu entistä enem
män. Suomessa toimii paljon ympäris
töjärjestöjä ja meillä on niistä monen 
kanssa löydettävissä yhteistä agendaa.

PARASTA ASIANTUNTEMUSTA
Rauhamäen lisäksi YTP:n palveluksessa 
on kaksi asiamiestä ja puolipäiväinen  
assistentti. Rajalliset resurssit kaipaavat 
vahvan taustan tuekseen ja tämän kaltai
selle yhdistykselle tyypillisesti se tapah
tuu jaostojen kautta.

− Niissä tulee tietoon jäsenyritysten 
kannat ja paras asiantuntemus. Tällai
sesta toiminnasta menee tatsi ilman  
jaostoja.

YTP:n seitsemän jaostoa on vasta 
aloittelemassa toimintaansa, samoin 
kuin Rauhamäkikin, joka on jo piirtänyt 
ensimmäiset työpolkunsa.

− Fuusion jälkeen etsimme yhdistäviä 
tekijöitä. Edessä on strategiatyö hallituk
sen ja jäsenyritysten kanssa.

Rauhamäki aikoo hakea odotuksia ja 
painopisteitä toiminnalle vierailemalla 
ahkerasti jäsenyrityksissä. Sen hän jo 
tietää, että ilmassa on halua muuttaa 
YTP:n rooli jonkin verran näkyväm
mäksi yhteiskunnallisessa vaikuttami
sessa.

Rauhamäelle se sopii, sillä edellisessä 
työssään hän oli Uudenmaan liiton edun
valvontapäällikkö. Sitä ennen hän on toi
minut ministeri Jan Vapaavuoren erityis
avustajana sekä poliittisena sihteerinä 
eduskunnan ryhmäkansliassa. Helsin
gin kokoomuksen toiminnanjohtajana 
hän oppi, mitä yhdistystoiminta tarkoit
taa käytännössä.

− Ympäröivä maailma ja yhteiskunnal
liset asiat ovat kiinnostaneet minua opis
keluajoista lähtien, kiteyttää Rauhamäki.

YTP sai  
edunvalvonnan osaajan

TEKSTI VESA VAINIO   KUVA MERVI VAN VELDHOVEN

Politiikan piirissä työhistoriaansa luoneella Tatu Rauhamäellä on laajat verkostot. 
Hänen mukaansa resurssi- ja materiaalitehokkuudesta syntyvät parhaat ja 
kestävimmät innovaatiot.
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KUMPPANUUS

”Jo Tamperetalon perustuksiin hakattiin vihreä periaate, 
joten ympäristöajattelu sopii luontevasti jokapäiväiseen toi
mintaan. Pohjoismaiden ensimmäisenä kongressitalona 
otimme käyttöön ympäristöohjelman. Tänä päivänä niin 
kuluttajat, tapahtumien järjestäjät kuin oma henkilökun
tamme ovat erittäin valveutuneita.

Meillä lajitellaan kaikki mahdollinen, erilaiset paperit ja 
pahvit, biojäte, pienmetalli, SERmateriaali, keräyslasi ja 
kierrätyspullot, vaarallinen jäte, kalusteet.

Paperinkeräyksen kanssa olemme suunnitelmallisesti   
ja tavoitteellisesti luoneet keräysjärjestelmän. Aiemmin 
 eri jätelajeja haki eri toimija, mutta 2006 siirryimme logis
tisesti järkevään ja taloudelliseen hyötynoutoon. Kun sama 
auto ottaa useita jakeita, voidaan myös kuljetusten päästöjä 
minimoida.

Eniten Tamperetalossa syntyy energia ja biojätettä   
sekä keräyspaperia. Laajan tapahtumakirjon vuoksi erilai
sia jätejakeita riittää, vaikka määrät eivät aina ole suuria.

Uuden jätelain myötä seurannasta tuli yhä määrätietoi
sempaa. Viime vuonna huomiota kiinnitettiin etenkin  
biojätteeseen. Tarkkailussa oli ravintolatoiminnan koko  
ketju: syntypaikkalajittelu, ostoprosessit, raakaaineet, 
omat toimintatavat. Onnistuimme vähentämään biojätettä 
3 400  kiloa. Se on hyvä saavutus ja kuvastaa myös keittiö
ammattitaitoa.

Tänä vuonna tavoitteena on pienentää kokonaisjäte
määrää niin, että yhä enemmän siirtyy poltosta kierrätyk
seen. Keinona on lajittelun tehostamisen lisäksi syntyperä
ajattelu. Kaikki lähtee liikkeelle ostoista, se vaikuttaa, mitä 
jätettä taloon tulee.

Ihan jokainen ratkaisu ei näy isona asiana arjessa, vaan 
monista pikkutekijöistä syntyy onnistunut kokonaisuus. 
Tamperetalon hiilijalanjälki on ympäristöhuollon osalta 
negatiivinen. Kunniaasiamme on pitää se sellaisena. 
Viime vuonna kokonaishiilijalanjälki kävijää kohti oli   
4,8 kiloa.

Paperinkeräyksen kanssa meillä on hyvä kumppanuus
suhde. Yhteistyö on neuvovaa, kokeilevaa, tavoitteellista. 
Logistiikkapuolella palvelu on joustavaa, tyhjennystiheyttä 
voidaan tarvittaessa nopeastikin säätää.

Uskon, että uudet sähköiset palveluportaalit ja yhä 
 pidemmälle viety automatisointi nopeuttavat jätetiedon 
 hallintaa ja tilauslogistiikkaa entisestään.”

Marko Koivisto
kiinteistöpäällikkö
Tamperetalo

Vihrein  
kevein askelin
TEKSTI PIRJO SILVERI KUVA LAURA VESA

Marko Koiviston mukaan ympäristötyö 
on motivoivaa, suorastaan sydämen-
asia. Kyse on jatkuvasta prosessista, 
pyörä ei saa koskaan pysähtyä.
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Poimiiko harmaa 
toimija mansikat 
kakusta?
Uuden jätelain ja tuottajavastuun henki ei toimi. 
Joku vetää välistä vastoin sovittuja pelisääntöjä.

TEKSTI VESA VAINIO   KUVITUS ANTTI NIKUNEN

P
aperinkeräystoiminnassa on 
pöyhimisen paikka. Keräys
määrät pienenevät vuosi vuo
delta ja tuskaa lisää se, että 

 keräyksessä hääräävät niin sanotut 
 harmaat välistä vetäjät.

− Lain tarkoittama henki ei toteudu, 
eivätkä kaikki noudata alan yhteisiä 
 pelisääntöjä, korostaa Paperinkeräyksen 
aluetiimipäällikkö Tatu Savolainen.

Savolainen viittaa jätelakiin, jonka 
 perusteella tuottajalla on ensisijainen 
 oikeus kerätä materiaalinsa. Tuottajat 
ovat ulkoistaneet keräyksen tuottajayh
teisölle, joka kerää ja toimittaa paperin 
teollisuudelle uudelleen käytettäväksi.

− Jotta kukaan voi kerätä paperia, 
 pitää tehdä sopimus ja yhteistyötä tuot
tajan kanssa.

Keräysmarkkinoilla toimii Savolaisen 
mukaan useita toimijoita, joilla ei  
tällaista sopimusta ole tai sopimus on 
vain kirjaus, joka antaa vapaat valtuu
det toimintaan ilman tuottajan ohjausta. 
Harmaat toimijat sekoittavat pelikenttää 
ja vievät keräämänsä paperin mihin  
parhaaksi katsovat.

− He poimivat mansikat kakusta 
 toimimalla vain siellä, missä keräys on 
 kannattavaa.

Savolainen perää avointa keskuste

lua sekä valvovalta viranomaiselta eli 
 Pirkanmaan ELYkeskukselta lisäselvi
tyksiä ja tiukempaa suhtautumista har
maaseen toimintaan. Näkemykset tilan
teesta ovat nyt eri osapuolilla erilaiset ja 
viranomaisen tulkinta puhuttaa.

KUSTANNUSKYSYMYS
Kysymys on viime kädessä kustannuk
sista, jotka kuluttaja aina maksaa. Ke 
räyskustannus on pidettävä mahdollisim
man alhaalla, alhaisempana kuin neit
seellinen kuidun valmistaminen puusta, 
jotta keräyspaperin uudelleen käyttö on 
kannattavaa.

Paperinkeräyksen tulee olla kulutta
jille ilmaista, mutta harmaat toimijat 
saattavat piilottaa kustannuksia taloyh
tiöiden astiamaksuihin tai vastaaviin ku
luihin. Vaarana on, että paperia ajautuu 
hallitsemattomasti ulkomaille, jolloin 
kotimainen teollisuus ei saa tarpeeksi 
raakaainetta.

Laissa on määritelty, kuinka tiheä 
 keräysverkoston pitää olla. Savolaisen 
mukaan Paperinkeräyksen osalta vel
voite toteutuu ja keräyspistetiheys kattaa 
koko Suomen.

Lain mukaan kierrätysasteen pitää 
olla vähintään 75 prosenttia.

− Miten tuo velvoite pystytään täyt

tämään, jos paperia ei saada kerättyä 
 tarpeellista määrää?

KAHDEN TOIMIJAN KENTTÄ
Suomessa on kaksi keräyspaperin tuot
tajayhteisöä, joista selvästi suurempi on 
Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö eli 
suomalaisten metsäyhtiöiden yhteisö. Se 
on velvoittanut Paperinkeräys Oy:n ke
räämän kaiken sen tuottaman paperin.

− Tilastojen mukaan se edustaa 90 
prosenttia koko Suomen paperimäärästä. 
Koska kentän pelisäännöt ovat epäsel
vät, emme saa kerättyä läheskään tuota 
määrää.

Toiselle lainmukaiselle toimijalle jää 
tämän perusteella kymmenen prosentin 
siivu. Savolainen on huolissaan 75 pro
sentin keräysasteen ja tuottajavelvoitteen 
toteuttamismahdollisuudesta. Hän ko
rostaa Paperinkeräyksen tahtoa täyttää 
 velvoitteensa.

− Meillä on ollut vuosikymmeniä 
maan kattava keräysverkosto. Haluam
me kerätä kaiken vastuullamme olevan 
materiaalin.

Hajaseutujen kallis keräys, jota ker
man kuorijat eivät halua tehdä, vaikut
taa Savolaisen mukaan Paperinkeräyk
sen kilpailuedellytyksiin kannattavilla 
alueilla.

TUOTTAJAVASTUU 17



Kirjapainossa  
kokonaisuus ratkaisee

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA MEERI UTTI

Bookwell on tehnyt Paperinkeräyksen kanssa 
keskitetyn sopimuksen jätehuollosta.

V
aikka tunnelma kirjapainossa 
on rauhallinen, suurten konei
den ja laitteiden sisuksissa   
käy vipinä. Arkit saavat kyytiä,    

kun paperista, pahvista ja painoväreistä 
valmistetaan kirjoja.

Bookwellin Porvoossa sijaitseva kirja
paino tunnettiin aiemmin WSOY:n pai
notalona, nykyisin se kuuluu Sanoma
konserniin. Yhtiöllä on myös tuotanto
yksikkö Juvalla. Yhteensä painotalot 
 valmistavat noin 13 miljoonaa kirjaa 
 vuodessa.

− Paperilajikkeet ja arkkien formaa
tit standardoidaan siten, että hävikki 
jää mahdollisimman pieneksi. Hukkaa 
kuitenkin syntyy, sillä kirjojen koolle ei 
ole standardimittaa. Asiakas voi tilata 
minkä kokoisen kirjan tahansa,  sanoo 
hankinta ja kehityspäällikkö Jarkko 
Heikkilä.

KUSTANNUKSET  
KIIKARISSA
Paperinkeräys huolehtii Porvoon yksi
kön kaikista jätteistä lukuun ottamatta 
vaarallisia jätteitä. Käytännössä tämä 
 tarkoittaa paperi, pahvi, metalli, kalvo
muovi, energia ja sekajätteen keräys tä 
ja kuljetusta. Kirjatoimituksista jää 
myös ylimääräisiä kuormalavoja, jotka 
Paperin keräys kuljettaa kunnostettaviksi 
tai poltettaviksi.

− Toimintamalli noudattaa strate
giaamme, jonka mukaisesti pyrimme 
 vähentämään tavarantoimittajien ja 
 palveluntarjoajien määrää.

Heikkilän mukaan Bookwell ei halua 
kilpailuttaa pieniä palveluiden osasia tai 
toimituseriä. Hinta on silti yksi tärkeistä 

kriteereistä, kun kirjapaino valitsee pal
veluiden tarjoajaa. Hinnan lisäksi koko
naisuus ratkaisee. Bookwell ja Paperin
keräys solmivat keskitetyn sopimuksen 
2005. Yhteistyötä oli kuitenkin tehty 
 pitkään jo sitä ennen.

− Jumppasimme asiat aikanaan sii
hen malliin, että Paperinkeräys pystyy 
ottamaan hoitaakseen koko jätehuollon. 
En lähtisi kuviota enää pilkkomaan.  On 
huomattavasti järkevämpää optimoida 
kokonaisuutta kuin osasia.

YHTEISEKSI HYVÄKSI
Yhtiöt ovat kehittäneet kirjapainon 
 jätehuoltoa yksissä tuumin. Jätemäärien 
kehitystä kumppanit seuraavat Paperin
keräyksen toimittamista kuukausirapor
teista. Yhteisiä kehityskokouksia on 
 vähintään puolen vuoden välein.

− Olemme kiinnittäneet paljon huo
miota esimerkiksi keräilyastioiden tyh
jennysrytmiin. Kuormat pyritään saa
maan mahdollisimman täysiksi, jotta 
kuljetuskustannukset pysyvät niin pie
ninä kuin suinkin, Heikkilä toteaa.

Kehitystyötä ja kanssakäymistä hel
pottaa Paperinkeräyksen avainasiakas
päällikkö, joka hoitaa kaikkia Book
wellin jätehuoltoasioita.

− Käymme aitoa vuoropuhelua. Avain
asiakaspäällikkö sparraa meitä kehittä
mään omia jätehuoltoon liittyviä toimin
tojamme, mikäli niissä on parannetta
vaa. Tavoitteena on pienentää kummal
lekin osapuolelle koituvia kustannuksia. 
Kyse on winwintilanteesta.

Kun kustannukset ja kokonaisuuden 
hallinta ovat kuosissa, yhteistyö sujuu 
jatkossakin.

ASIAKKAAN MATKASSA18



Hankinta- ja kehityspäällikkö 
Jarkko Heikkilä kertoo Bookwellin 
ja Paperinkeräyksen käyvän aitoa 
vuoropuhelua jätehuoltoasioissa.

Bookwell Oy
•  Gustaf Leopold Söderström 

perusti 1860 Porvooseen 
kirjapainon, joka on nyt toiminut 
yli 150 vuotta. WSOY:n painotalo 
yhdistyi 1998 Sanoma WSOY 
-konserniin.

•  Kirjapainoliiketoiminta sai 2010 
nimekseen Bookwell Oy.

•  Yhtiöllä on tuotantolaitokset 
Porvoossa ja Juvalla. Porvoon 
kirjapaino on keskittynyt 
arkkikoneilla tehtäviin 
moniväritöihin, pääasiassa 
kovakantisiin kirjoihin. Juvalla 
valmistetaan pehmeäkantisia 
kirjoja yksivärirotaatiopainolla.

•  Vuonna 2013 tuotantoyksiköissä 
painettiin yhteensä 12,8 
miljoonaa kirjaa. Porvoon 
kirjapaino on myös Suomen 
suurin kartanvalmistaja.

•  Bookwell valmistaa kirjoja 
kotimaan markkinoille ja vientiin, 
muun muassa Skandinaviaan, 
Englantiin ja Venäjälle.

•  Liikevaihto 2013 oli noin  
23,1 milj. euroa ja työntekijöitä   
208 henkilöä.
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POMO PAIKALLA

Jaana kävi  
Markun mailla

Asiakasryhmäpäällikkö Jaana Jäppinen ihastelee keräyspaperin 
laatua Viinikkalan uudessa tuotantoyksikössä.

TEKSTI LAURA KOSONEN   KUVA MERVI VAN VELDHOVEN

Tyytyväisyys paistaa kasvoilta: tuotanto-
esimies Markku Matilainen perehdyttää 
asiakasryhmäpäällikkö Jaana Jäppistä 
Viinikkalan uuden tuotantoyksikön arkeen.
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− Teidän tytöt pitävät meidät aina ajan 
tasalla suunnitelmista.

Myös Jäppinen pitää tärkeänä, että 
hän tietää, mitä kentällä ja tuotantoyk
sikössä tapahtuu. Sarnetin ja Matilaisen 
kaltaiset kenttätyön konkarit ovat yrityk
selle korvaamattomia suurissa muutok
sissa.

− Taitaa tämä Silvin vaakakoppi olla 
koko toiminnan sydän.

OLI AIKA TAVATA
Puolen hallin kokoinen paalauskone 
 jytisee, murisee ja mylvii. Rekka tyhjen
tää lastinsa siiloon ja meteli yltyy. Mati
lainen esittelee, kuinka siilon pohjalevyt 
liikkuvat edestakaisin ja siirtävät pape
rilastia kohti liukuhihnaa ja paalausta. 
 Koneen toisesta päästä työntyy ulos val
tava, siististi sidottu paperipaali.

− Oi miten puhdasta tavaraa, Jäppi
nen ihastelee ja kurkistelee aitauksen yli 
siiloon. Kotikeräyspaperin joukossa ei 
näy pahvia, muovia tai muita lajiin kuu
lumattomia jakeita tai epäpuhtauksia. 
Synty paikkalajittelu siis toimii kuten 
 pitääkin. Muun muassa pahville, koti
keräyspaperille ja painotalolaaduille on 
omat siilonsa, näin eri materiaalit eivät 
sekoitu keskenään.

Paalauskonetta ohjataan valvomosta, 
jossa Nicklas Johansson raplaa tietokone
ohjelmaa kuin vanha tekijä, vaikka uutta 
järjestelmä on käytetty vasta pari päivää. 
Laitevalmistajan edustaja tekee vielä 
viimeisiä säätöjä, ja Johansson tulkkaa 

ASIAKKAAN MATKASSA 

V
antaan Viinikkalassa ollaan 
asian äärellä. Pääkonttorin 
pomo on paikalla, mutta tuotan
toyksikön väki heiluttaa tahti

puikkoa.
− Aloitetaan tuolta vaakakopilta. Sit

ten käydään katsomassa siilot ja paa
lauskone. Sen jälkeen valvomoon ja vielä 
tieto turvarevintään, luettelee tuotanto
esimies Markku Matilainen ja viittilöi   
eri suuntiin tuulisella pihamaalla.

Valmistavan teollisuuden asiakas
ryhmäpäällikkö Jaana Jäppinen vetää 
tuulitakkia tiukemmin kiinni ja nyökyt
telee. Hänellä ei ole vastaansanomista 
 Matilaisen suunnitelmiin, sillä nyt ollaan 
Markun mailla. Jäppinen on tullut en
simmäistä kertaa tutustumaan Paperin
keräyksen uuteen tuotantoyksikköön. 

Matilainen korostaa, että laitoksella 
eletään vielä harjoitteluvaihetta. En
simmäiset kuormat keräyspaperia ajet
tiin laitokselle vain paria päivää aiem
min. Silti paperia on ehditty jo paalata 
useam pi sata tonnia. Uudessa laitok
sessa keräyspaperin käsittely on pitkälti 
koneistettu. Paalaus on tehokasta, ja sa
malla muun muassa irtonaisen keräys
paperin lastaus lähteviin autoihin sujuu 
mallikkaasti.

− Minun intresseissäni on, että keräys
paperin laatu on hyvä, toteaa Jäppinen, 
jonka työnkuvaan kuuluu muun muassa 
kyseisen paperin myynti sitä käyttäville 
metsäteollisuuden asiakkaille.

− Varmasti on laadukasta, kun tässä 
saadaan homma pyörimään, Matilainen 
lupaa.

UNELMAT VASTAAN TODELLISUUS
− Mitä asiaa? Silvi Sarnet avaa vaakatoi
miston lasiluukun tuimailmeisenä.

− Oletko hyvällä vai huonolla tuulella? 
Voiko tulla? Matilainen tiedustelee.

− Minä olen aina hyvällä tuulella, Sar
net sulaa hymyyn ja kutsuu peremmälle 
pieneen työtilaansa.

Hyvä tuuli tosin on ollut viime aikoina 
koetuksella, sillä yksikön käyttöönotto 
on vaatinut ja vaatii paljon ylimääräistä 
työtä: ammattikuljettajat täytyy opettaa 
uuden talon tavoille ja heille on jaettava 
kulkulätkät automaattivaakoja varten. 
Suunnittelu on kestänyt vuosia, mutta 
vasta käytäntö opettaa, kuinka hommat 
kannattaa arjessa hoitaa.

− Pomot piirtävät unelmia työpöydän 
ääressä. On eri asia, miten ne toteutetaan 
käytännössä, Sarnet tiivistää Jäppiselle. 
Hän pyytää kuitenkin välittämään eri
tyiskiitokset Jäppisen johtamalle keräys
paperitiimille.

 työkavereilleen tuoreimmat ohjeet.
Johansson ja Jäppinen ovat molem

mat olleet Paperinkeräyksellä töissä jo 
15 vuotta, mutta eivät ole aiemmin sattu
neet juttusille.

− No johan tuo oli aika tavata, Matilai
nen lohkaisee.

Hän haluaa vielä esitellä paikan, jo
hon Jäppistä ei normaalioloissa päästet
täisi. Tietoturvaosastolla silputaan asiak
kaiden luottamuksellisia aineistoja tar
kassa valvonnassa. Silppuri käynniste
tään vasta muutaman päivän kuluttua, 
joten nyt Jäppinenkin pääsee näkemään, 
millaisella laitteella luottamukselliset 
 paperit hävitetään.

Kierroksen jälkeen asiakasryhmä
päällikkö kietoo tuulitakkia tiukemmin 
ympärilleen. Voi vain kuvitella, kuinka 
kylmä hallissa on talvipakkasilla. Ilme 
on tyytyväinen.

− Olo on helpottunut. Tämähän näyt
tää oikein hyvältä, Jäppinen summaa.

− Enkös minä niin sanonut, Matilai
nen myhäilee.

Pomo paikalla  
-ohjelma
•  Esimiesasemassa työskentelevät 

tutustuvat käytännön töihin 
Paperinkeräyksen eri toimipisteissä.

•  Tavoitteena on tutustuminen puolin ja 
toisin sekä tiedonkulun parantaminen.

•  Saadun palautteen mukaan Pomo 
paikalla on ollut toivottu ja saanut 
erittäin lämpimän vastaanoton eri 
puolilla Suomea.

• Pomoja on nähty muun muassa 
keräysauton apukuskina, 
kuormalavojen kunnostajana ja 
pullosäkkien vastaanottajana.

Paalauskoneen syövereistä putkahtaa 
siististi sidottuja paperipaaleja

Silvi Sarnet (vas.) ja Jaana Jäppinen 
vaihtavat ajatuksia vaakatoimistossa.

Sarnetin ja Matilaisen 
kaltaiset kenttätyön 
konkarit ovat yritykselle 
korvaamattomia suurissa 
muutoksissa.
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SVENSK RESUMÉ 

T
atu Rauhamäki, ordförande för 
Helsingfors stadsstyrelse, valdes i 
våras till ny verkställande direktör 
för Miljöindustrin och -tjänster  

YTP rf. Rauhamäki ser sin nya position som 
en intressant möjlighet att påverka.

− Miljöbranschen växer, och från det om-
givande samhället laddas det upp stor press 
på den. I YTP:s ledning kan jag agera utåt 
som representant för branschen. Jag har 
 diger kunskap om intressebevakning, kän-
ner många beslutsfattare och har ett brett 
nätverk.

CENTRAL DEL AV  
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Det trendiga uttrycket ”hållbar utveckling” 
hör enligt Rauhamäki i dag till en självklar   
del av vardagslivet. Nuförtiden förstår man 
att begreppet också är en väsentlig del av  
affärsverksamheten.

− Utnyttjandet av material- och råvaruflö-
det och dess omlopp är en allt viktigare del 
av företagets verksamhet. Jämsides med 
hållbar utveckling löper också resurs- och 
materialeffektivitet samt kretsloppsekonomi.

Samhället har höga förväntningar för allt 
effektivare återvinning, som inte enbart stö-
der sig på offentligt ansvar och regleringar.

− De bästa och varaktigaste innovatio-
nerna ser dagens ljus som ett resultat av just 
affärsverksamheten.

YTP strävar efter win-win-lägen med 
 industrin. Enligt Rauhamäki kan man lära sig 
mycket om materialeffektivitet till exempel 
av Paperinkeräys.

BÄSTA SAKKUNSKAP
YTP:s medlemskår består av cirka hundra 
aktörer inom transport-, teknologi-, återvin-
nings- och miljöbranschen. YTP fungerar 
som en paraplyorganisation för alla  aktörer, 

befrämjar hållbart utnyttjande av natur-
resurser och eftersträvar ökad respekt   
för branschen. Bästa förutsättningar för 
verksamheten tryggas i samarbete med  
näringsliv, myndigheter och olika intressent-
grupper.

− Dialogen med medborgarna är betydel-
sefull. Samhället öppnar sig alltmer. Vi har 
mycket gemensamt på agendan med flerta-
let miljöorganisationer som verkar i Finland.

VD:n letar efter tyngdpunkter för verk-
samheten genom att flitigt besöka med-
lemsföretagen. Det hänger en vilja i luften  
att förändra YTP:s roll till en mer fram-
trädande samhällelig påverkare. Det passar 
bra för Rauhamäki, eftersom han tidigare  
arbetade som intressebevakningschef på  
Nylands  förbund.

– Världen som omger oss och de sam-
hälleliga frågorna har intresserat mig sedan  
studietiderna, sammanfattar YTP:s nya lots.

YTP fick sakkunnig inom 
intressebevakning
Resurs- och materialeffektivitet genererar de bästa och beständigaste innovationerna.
TEXT VESA VAINIO ÖVERSÄTTNING MARINA AHLBERG BILD MERVI VAN VELDHOVEN
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Ovatko yhteystietosi 
muuttuneet? Päivitä tietosi 
verkkopalvelussa tai poista itsesi 
postitusrekisteristä. 

Voit myös lähettää  
sähköpostia osoitteella  
asiakaspalvelu@paperinkerays.fi 
tai soittaa 09 228 191.

HUOM! Kerro aina 
muutosilmoitusta tehdessäsi 
Kierrossa-lehden takasivulla oleva 
oma asiakasnumerosi sekä vanha ja 
uusi osoitteesi/nimesi.

Anna 
palautetta

Mikä Kierrossa-
lehden jutuista 
kiinnosti eniten  
ja mistä aiheista 
haluaisit  
jatkossa lukea?
Anna palau tetta  
osoitteessa  
www.paperinkerays.fi

Ruoholahti

JENNI SOININEN on aloittanut  
viestintä ja henkilöstöpäällikkönä.

ANNIKA KANKKONEN on nimitetty 
asiakaspalvelupäälliköksi.

MINNA KOSKINEN ja  
JOHANNA WAHLROOS-NYLUND 
ovat aloittaneet määräaikaisina 
palveluassistentteina.

Klaukkala

BEATRICE HUUMONEN on aloittanut 
määräaikaisena palveluasiantuntijana.

Tampere

TIMO KAIKKONEN toimii 
kuormalavojen myyntipäällikkönä.

TERO LÄHTEENMÄKI on nimitetty 
myyntipäälliköksi.

Kuopio

JARMO AUVINEN on aloittanut 
tuotantoesimiehenä ja JANNE 
SAARINEN tuotantopäällikkönä.

Oulu

JUKKA VÄISÄNEN on aloittanut 
tuotantopäällikkönä.

Nimityksiä Paperinkeräys Oy:ssä 

TIETOLAARI

Valmistava 
teollisuus

Liike- 
kiinteistöt

Tuottaja- 
yhteisöt

Energian- 
tuottajat

Kierrätys- ja ympäristöhuollon palvelut

Encore  
Jätehuoltopalvelu

Encore  
Tietoturvapalvelu

Encore Myymälälavojen  
vuokrauspalvelu

Encore  
Tuottajavastuupalvelu

Encore Materiaalien  
käsittelypalvelu

Materiaalien, tuotteiden ja uusioraaka-aineiden osto ja myynti

Materiaalien osto  
ja vastaanotto

Käytettyjen kuormalavojen  
osto ja myynti

Uusioraaka-aineiden  
ja polttoaineiden myynti

PAPERINKERÄYS-KONSERNIN TARJOOMA

Päivitä 
yhteystietosi!
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Palautuvat lehdet Paperinkeräys Oy:öön

se voi olla nenäliina tai muropaketti. 
Lue siis lehtesi nyt ja tarkkaan.
www.paperinkerays.fi
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