
INFO
Valitse tietoturvapaperin  
keräysastia oikein.

TUOTTAJAVASTUU 
perustuu jätelakiin.

Paperinkeräys Oy:n asiakaslehti

“Kaiken tiedon  
keräämisessä on kuitenkin 
muistettava pitää järki mukana.”
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- Kyösti Pöyry, Paperinkeräys ja Encore Palvelut
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ETÄLUENTAA LÄPI 
ELINKAAREN 
”Esineiden internet,  
IoT, on vielä 
lapsenkengissä.”

15

- Jaakko Ala-Paavola, Espotel

LAVAYHTEISTYÖ 
SUJUU KUIN 
TANSSI  
”Ehjät lavat ovat tehokkaan  
logistiikan edellytys.”
– Karri Kanervo, Hartwall

“Tietoturva- 
säiliöt tyhjen-
netään vasta, kun  

ne ovat täynnä.”
- Suvi Katajamäki, Seinäjoen kaupunki
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MONIMATERIAALI-
REKKA ottaa kaiken 
kerralla kyytiin. 

12



lyteknologian tulosta on puhuttu kiivaasti viime vuosina. 

On jo itsestään selvää, että robotit tekevät useimmat tylsät 

ja toistuvat työt teollisuudessa, ja logistiikassakin saamme 

tekstiviestejä esimerkiksi kirjapainojen hylkypaperikont-

tien täyttymisestä. Kuljettaminen on tunnetusti kallista, 

mutta onneksi älyteknologia auttaa myös jätekuljetusten optimoinnissa.

KULUTTAJILLE ÄLYKÄS JÄTEHUOLTO tarjoaa oivan tavan mitata omaa jäte- 

tai kierrätyskuormaa. Suljetut keräysastiat ovat jo arkea, jolloin jokainen 

käyttäjä voisi saada raportin käynneistään keräyspisteillä. Koko toimitus-

ketjun mittainen tiedonkeruu olisi olennaista, jotta toiminnan pullonkau-

loja voitaisiin poistaa. Voimme tehdä älykästä ennustamista tulevasta, jos 

saamme tarpeeksi yksityiskohtaista käyttäjäkokemusta eri vuodenajoilta ja 

päiviltä.

SANOTAAN YLEISESTI, että kaikki 

vaikuttaa lopputulokseen, mutta 

emme tiedä kunkin vaikuttimen 

painoarvoa. Esineiden internetistä 

(IoT) on luvattu tähän yhtälöön 

apua ja uskon, että se myös lähi-

aikoina toteutuu. Kaiken tiedon 

keräämisessä on kuitenkin muistet-

tava pitää järki mukana. 

Hienot järjestelmät maksavat helposti monikertaisesti 

hyötyihin nähden, mikäli tarkkaa kokonaiskuvaa ei ole.

OLEMME JO VUOSIKYMMENIÄ vastanneet keräyspa-

perin talteenotosta ja olleet useita vuosia aktiivinen 

kumppani yritysten jätehuollossa ja kierrätyksessä. 

Keräyspisteissä on yhä paljon kehitettävää ja otamme 

mielellään aloitteita vastaan. Anna palautetta asiakas-

palveluumme tai some-kanavissamme! 

KESÄSTÄ ON toivottavasti kaunis. Suomi 

on kesämökkien luvattu maa, mikä tekee 

toisinaan loma-asuntojen jätehuollon ja 

kierrätyksen järjestämisestä haasteellista. 

Oleellista kuitenkin on, että muistaa 

siivota jälkensä ja katsoa, mitä materi-

aaleja pisteisiin saa viedä – käyttöoh-

jeet löytyvät opasteista. 

Aurinkoista kesää!
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PÄÄKIRJOITUS

SEINÄJOKI ULKOISTI 
PAPERISILPPURIN 
Kaupunki on keskittänyt tieto-
turvapalvelunsa varmistaakseen 
asukkaiden yksityisyyden suojan. 

AJAMINEN, REITIT 
JA TYHJENNYKSET 
OPTIMOITU
Monimateriaalirekasta 
saadaan kaikkein suurin 
hyöty haja-asutusalueilla. 

TUOTTAJAVASTUU 
YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ
Tuottajavastuun toteuttajana 
on valta kunnallisesti 
Paperinkeräys Oy.  
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INFOGRAFIIKKA

6

ÄLYKÄSTÄ JÄTEHUOLTOA, 
OLKAA HYVÄ

“KOKO TOIMI-
TUSKETJUN 
MITTAINEN TIE-
DONKERUU ON 
OLENNAISTA.”

CASE

MONIMATERIAALI-
REKKA
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KYÖSTI PÖYRY
päätoimittaja, toimitusjohtaja
Paperinkeräys ja Encore Palvelut
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HELPOSTI   
Asiakasnetistä:

http://raportointi. 
paperinkerays.fi/
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TUNNISTA TIETOTURVA-
PAPERIN KERÄYSASTIAT
Oikeankokoisen astian tilaamisessa kannattaa olla 

tarkkana, jotta paikalle rullataan haluttu säiliö. 

Tietoturvapaperin keräysastioiden koot voi mitata 

kätevästi paperiarkilla.

Paperinkeräys toimittaa asiakkailleen tietoturvapaperin 
keräysastiat ja hoitaa säiliöiden vaihdot ja kuljetukset 
sopimuksen mukaan. Encore Tietoturvapalvelu tuhoaa 
arkaluontoisen aineiston, paperit ja arkistot luotettavasti.

Encore Tietoturvapalvelussa keräysväline vaihdetaan 
tyhjään vastaavaan. Näin luottamuksellisten materiaalien tai 
arkistojen kuljetus Paperin keräyksen materiaalien tuhoamis-
yksikköön hoituu turvallisesti. Onnistuneen tyhjennysprosessin ja 
aukottoman tietoturvan kannalta jo keräysvälineen tilaus on tärkeää 
tehdä huolella, jotta vaihdettava säiliö on oikean kokoinen.

 

Pienempi keräysastia on 140-litrainen.  
Säiliö on kooltaan 480 x 1065 x 550 mm 
(syvyys, korkeus, leveys). Isompi 
tietoturvapaperin keräysastia on 240-litrainen. 
Sen mitat ovat 580 x 1075 x 725 mm.

Tietoturvapaperin keräysastiat ovat 
väritykseltään aina antrasiitinharmaita, ja 
niiden kannessa on metalliset syöttöaukot 
sekä jätejaetta osoittava tarra. 

Tietoturvapaperin keräysastiat lukitaan ja 
yksilöidään aina RFID-tunnisteilla. 

Sekä 140- että 240-litraisissa säiliöissä on 
kaksi pyörää. 

Asiakas voi tilata 
tieto turvapaperin 
keräysastiat ja niiden 
tyhjennyksen helposti 
sähköisen asioinnin  
kanavassa, 
Asiakasnetissä.

TIETOTURVAPAPERIN KERÄYSASTIOITA  
ON KAHTA ERI KOKOA

140 L

A4 A4

240 L

A4 A4

SILMÄMÄÄRÄISESTI KERÄYSASTIOIDEN KOOT VOIVAT OLLA VAIKEASTI 
HAHMOTETTAVIA. TUNNISTAMISTA HELPOTTAA PERINTEINEN 

A4-KOKOINEN PAPERIARKKI. PIENEMMÄN SÄILIÖN LEVEYS ON KAKSI 
A4-PAPERIA PYSTYSUUNNASSA RINNAKKAIN. ISOMMAN SÄILIÖN 
LEVEYDEN VOI MITATA KAHDELLA POIKITTAISELLA A4-ARKILLA.

infoENCORE
TIETOTURVAPALVELU

3



N U M E R O I TA

RANTOJA SIIVOTTIIN 
TALKOILLA – 
HERKUTTELIJOIDEN  
JÄTTEET ON PAHIN RIESA 
 
Helsingissä ja Turussa on siivottu rantoja talkoovoimin. 
Tavoitteena oli torjua roskaamista ja lisätä ymmärrystä ros-
kaantumisen haitoista. Rantojen ja meren roskaantuminen 
on globaali ongelma, joka koskee myös Itämerta.  
Lähde: Etelä-Suomen Sanomat 31.3. 

ROSKAKUSKI 
KERÄSI LÖYDÖKSIÄ 
30 VUOTTA 

New Yorkin jätehuollossa 
työskentelevä Nelson Molina on 
kerännyt ihmisten roskien seasta 
monenmoisia aarteita 30 vuoden 
ajan. Työntekijät eivät saa viedä 
löytämiään esineitä työpaikalta kotiin, 
minkä vuoksi Molina alkoi kerätä 
tavaroita East Harlemissa sijaitsevaan 
varastoon, jota hän kutsuu The 
Treasure in the Trash -museoksi. 
Lähde: Helsingin Uutiset 29.3.2016

Eurostatin tilaston mukaan jokainen EU:n 
asukas tuottaa vuosittain keskimäärin 475 
kiloa yhdyskuntajätettä.

Näin paljon jätettä  
jätät jälkeesi joka vuosi

Jätteestä 28 prosenttia kierrätetään, 16 prosenttia kompostoidaan, 27 
prosenttia poltetaan ja 28 prosenttia viedään kaatopaikalle.

Me suomalaiset tuotamme jätettä hieman EU:n keskiarvoa enemmän, 
482 kiloa vuodessa. Ruotsalaiset pärjäävät jätetilastossa suomalaisia 
paremmin. Heiltä syntyy jätettä vuosittain 438 kiloa asukasta kohti, siis 
noin 40 kiloa vähemmän kuin Suomessa.

Eniten yhdyskuntajätettä syntyy tanskalaisilta ja sveitsiläisiltä: kummas-
sakin maassa jätettä kertyy yli 700 kiloa asukasta kohti. Montenegrossa, 
Serbiassa, Turkissa, Makedoniassa sekä Bosnia ja Hertsegovinassa lähes 
kaikki jäte päätyy kaatopaikalle.   Lähde: Pikku-uutiset 27.4.2016

Biokaasua 
oluenpanoon ja 
ruuanvalmis-
tukseen
Nyt kuuluu ekologisia uutisia Hel-
singin ydinkeskustasta. Bryggeri 
Helsinki alkaa käyttää biokaasua 
ruuan ja oluen valmistuksessa. 
Pani moravintola tuo myös markki-
noille yhtiön ensimmäisen kokonaan 
biokaasuenergialla valmistettu oluen, 
Bryggeri India Pale Alen.  
Lähde: Yle Uutisluokka 25.4. 

KATUJEN VARSILLA 
SATOJA TONNEJA 
KOIRANJÄTETTÄ
 
Kaikki Suomen noin 650 000 koiraa 
tuottavat päivittäin valtavan läjän 
jätettä – jopa 195 tonnia yhdessä 
vuorokaudessa. 

Osa siitä jää maahan maatumaan, osa 
kuitenkin hyödynnetään jo energiaksi. 
Esimerkiksi Oulussa pussit viedään 
jätteenpolttolaitokseen ja niistä tehdään 
sähköä ja lämpöä. 

Kadun varren koirajätteet maatuvat 
hitaasti. Vasta runsaan kuukauden 
kuluttua ne ovat kadonneet tuuleen – siis 
hajonneet katupölyksi.
Lähde: Viihdeuutiset 5.4.2016 

 Kuva: Shutterstock

28 %
kierrätykseen

16 %
kompostoidaan 28 %

viedään  
kaatopaikalle

27 %
poltetaan
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Kiitos kaikille 
asiakastyytyväi-

syys kyselyymme 
vastanneille. 

Yleisarvosanaksi 
saimme yli 4 

asteikolla 1–5. 

Kuopion 
tuotanto-
yksikköä 
uudistettiin 
 
Kuopiossa Paperinkeräys keskitti 
toimintansa yhteen osoitteeseen 
ja investoi tuotantoyksikköön 1,5 
miljoonaa euroa. Automatisoimme 
tuotantolinjoja ja toimme kokonaan 
uuden tuotantoratkaisun kierrätys-
muovipullojen ja alumiinitölkkien 
käsittelyyn. Uusimme myös luotta-
muksellisen materiaalin tuhoamisen 
teknologian.

LUE UUSI
PAPERINKERÄYS 

TÄNÄÄN

2016 
-JULKAISU

Merissä pian 
enemmän 
muovia kuin 
kalaa
Jos muovien kulutus kasvaa 
ennusteiden mukaan eikä 
jätehuoltoa ja merien suojelua 
varsinkaan kehittyvissä maissa 
saada kuntoon, voi maailman 
merissä vuonna 2050 uida yhtä 
paljon muovia kuin kaloja. Kalakannat 
heikkenevät samaan aikaan, kun muovin määrä kasvaa. 
Maailman meriin muovia joutuu yhtä paljon kuin jos sitä 
kipattaisiin niihin yksi jäteautollinen joka minuutti. 

Lähde: TM 5.3.2016

LUE TULOKSISTA TARKEMMIN:
paperinkerays.fi/yritys/julkaisut

Yritysmaailmassa 
pyritään useimmiten 

pysymään poissa 
pakkasen puolelta.  
KWH Freeze Oy:lle 

pakkanen on 
liiketoiminnan ydin.  

 
Katso video Suomen 

’suurimmasta 
pakastimesta’

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

Yhtä kuormalavaa voi käyttää  
useita kymmeniä kertoja, kunhan 
se välillä huolletaan.

Lue lisää kuormalavaperheestä  
sivulta 6. 

METALLIT KIERTOON

Paperinkeräys-konserniin kuuluva Hyötypaperi Oy 
vastaanottaa, ostaa, lajittelee sekä kuljettaa kaiken-

laista kierrätysmetallia Kaakkois-Suomen alueella. 
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 rahan-
arvoista tavaraa. Valkealan toimipisteessämme 

ostamme alumiinia, kuparia, 
messinkiä, kaapeleita, 

metalliromua sekä ruostumatonta 
ja haponkestävää terästä myös 

kuluttaja-asiakkailta. Kannattaa olla 
yhteydessä”, toteaa Hyötypaperin 

palvelupäällikkö Timo Hovi. 

Lue lisää: hyotypaperi.fi

PAPERINKERÄYS 
INVESTOI 
LAHTEEN
 
Paperinkeräys on tehnyt Lah-
den tuotantoyksikköön noin 
1 miljoonan euron investoinnin. 
Tilalaajennuksen myötä saimme 
merkittävää lisätilaa materiaalin 
vastaanottoon. Samalla keski-
timme Palpan manuaalipalau-
tusten laskennan Lahden yksik-
köön.

k

ä.

paperinkerays.fi/ 
yritys/julkaisut
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LAVAYHTEISTYÖ  
SUJUU KUIN TANSSI
Juhlavuottaan viettävällä 
Hartwallilla on Lahdessa 
paitsi panimo ja virvoitus  - 
juomatehdas myös 
varastointi- ja logistiikka-
keskus. Toiminta on 
tehokasta, eikä esimerkiksi 
rikkinäisiä panimolavoja 
huolita työtä sotkemaan.

J

C
A

S
E

 1

6  
älleen yksi panimolava on kunnossa ja valmis 
takaisin asiakkaalle. Kun ammattilainen tarkis-
taa ja korjaa rikkinäisen lavan, se käy nopeasti 
ja tehokkaasti. Pieni saha on vieressä, eikä 
ylhäältä tuettua naulapyssyä tarvitse kannatella.

Paperinkeräyksen Encore Kuormalavapalvelu on keskitetty 
Klaukkalassa toimivaan kuormalavakeskukseen. Korjattavana 
on parhaillaan Hartwallilta tulleita rikkinäisiä panimolavoja. 
Hartwall ulkoisti lavakorjaukset kilpailutuksen jälkeen Paperinke-
räyksen Encore Palveluille syksyllä 2015.

”Panimolavat ovat eri juttu kuin esimerkiksi normaalit eurola-
vat – panimolavat ovat vahvempia ja kalliimpia. Haluamme, että 
lavat kiertävät käytössä mahdollisimman pitkään. Korjautamme 
vuodessa tuhansia lavoja”, kertoo Hartwallin ostopäällikkö Karri 
Kanervo.

Hän kehuu yhteistyön Paperinkeräyksen kanssa sujuneen 
hyvin ja huomauttaa, että kunnossa olevat lavat ovat tuotannon ja 
logistiikan toimivuudelle äärimmäisen tärkeitä.

”Jos linjastolle menee rikkinäinen lava, linjasto hylkää sen 
automaattisesti. Pahimmassa tapauksessa yksi rikkinäinen lava 
pysäyttää koko tuotantolinjan”, Kanervo kertoo.teksti  KIRSI RIIPINEN  kuvat JASKA POIKONEN, JUNNU LUSA
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Lavojen priimakunto on tärkeää myös 
varastoinnin aikana. Hartwallin korkeavaras-
tot nousevat 30 metriin, ja lavoja on päällek-
käin 13 kerroksessa.

”Joukossa oleva rikkinäinen lava voi saada 
aikaan sen, että lava kaatuu. Silloin tulee tosi 
pahaa jälkeä”, Kanervo huomauttaa.

Hän on keskustellut yhdessä Paperin-
keräyksen ammattilaisten kanssa siitä, millai-
sissa tilanteissa lava on korjattava, milloin taas 
ei. Myös Ekopulloyhdistyksen lavankorjaus-
ohjeet ovat hyödyllisiä, sillä ne yksiselitteisesti 
kertovat, 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 logistiikkakeskus. 
Lahdessa tehdään oluet, virvoitusjuomat, 
kivennäisvedet, siiderit, lonkerot sekä muut 
erikoisjuomat. 

”Bisnes on hyvin riippuvainen sesongeista, 
ja käytännössä tulos tehdään kesällä”, Kanervo 
kertoo. Juhlapyhät ja kesähelteet näkyvät 
selvästi myynneissä.

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

Lahdessa juomat kulkevat automatisoidusta 
tuotannosta automaattisesti keräilyyn. Kaikki 
on isoa. Jo korkeavarasto on massiivinen, ja 
tästä kertovat myös luvut: lavapaikkoja on 
lähes 36 000.

”Oma taiteenlajinsa on myös se, kuinka 
juomat lähtevät tehtaalta ulos ja asiakkaille. 
Olemme kiinnittäneet paljon huomiota 
tehokkaisiin toimituksiin”, Kanervo kertoo.

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

Kanervo huomauttaa, että Lahti on hyvä 
paikka panimolle paitsi keskeisen maantie-
teellisen sijaintinsa myös erinomaisen pohja-
veden takia. Salpausselän harjun suodattama 
vesi on panimolle tärkeä raaka-aine.

TOIMITUKSET KAHDESSA VUOROKAUDESSA

Hartwall lupaa tilaajilleen 48 tunnin toimi-
tusajan 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 jakelijat vievät juomat 
ravintola-asiakkaille ja päivittäistavaramyy-
mälöihin. Vuorokaudessa Lahdesta lähtee 
noin 50–100 siirto- tai jakelukuormaa.”

Kanervo huomauttaa, että vaikka Lah-
dessa automatiikkaa hyödynnetään runsaasti, 
valmista täällä ei vielä ole.

”Pyrimme jatkuvasti tekemään asioita 
entistä tehokkaammin. Kehitämme 
toiminta tapoja vieläkin joustavammiksi ja 
paremmiksi.”

Nopeasti ja joustavasti on pystyttävä 
reagoimaan myös kuluttamisen muutoksiin. 

Paperinkeräyksen Klaukka-
lan kuormalavakeskuksessa 
vastaanotetaan, tarkastetaan, 
korjataan ja toimitetaan eteen-
päin yli kaksi miljoonaa lavaa 
joka vuosi. Asiakkaita palvellaan 
ympäri Suomen, ja keskuksia on 
Klaukkalan lisäksi Tampereella, 
Turussa ja Oulussa.

Paperinkeräys ostaa asiakkail-
taan ylimääräiset ja käytöstä 
poistetut FIN-, EUR- ja kerta-
kuormalavat. Mikäli asiakkaat 
tarvitsevat lisää lavoja, niitä 
voi ostaa tai vuokrata Paperin-
keräykseltä.

Vaihtoehtoja, esimerkiksi pienten ryhmien eri-
koisoluita, on tarjottava runsaasti. Ja samaan 
aikaan on kyettävä hallitsemaan pienten 
tuotteiden saumatonta logistiikkaa. 

KAKSI MILJOONAA  
LAVAA VUODESSA

Asiakkuuspäällikkö  
Timo Kaikkonen 
on ylpeä Encore-

myymälälavojen neljän 
koon tuoteperheestä. 

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

Kaikki vastaanotetut kuorma-
lavat tarkistetaan. Kunnoste-
tut kuormalavat Paperinke-
räys myy takaisin asiakkaille. 
Kor jaus kelvottomat lavat 
murskataan ja toimitetaan 
polttolaitoksille. 

Tuotevalikoimassa on myös 
lavakansia ja kauluksia, uusina 
ja käytettyinä. 

RFID-tekniikan avulla 
voidaan aiempaa tarkem-
min seurata lavojen kiertoa 
sekä tunnistaa, kehittää ja 
tehostaa koko toimitusket-
jun palveluja.

Encore Kuormalavapalvelu 
on helppo yhdistää muuhun 
keräykseen ja kierrätyk-
seen.  

ENCORE
KUORMALAVAPALVELU
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RFID-LAVAT EIVÄT OLE 
KUSTANNUSKYSYMYS

RFID-koodi on ylivoimainen tapa 
saada tietoa esimerkiksi tavaroiden 
kiertonopeudesta koko toimitusket-
jun läpi tai sen tietyissä vaiheissa. 
Paperinkeräys tarjoaa ensimmäisenä 
Suomessa avoimen alustan ja valmiin 
palvelun, jolla asiakkaan on helppo 
testata seurannan etuja liiketoimin-
nalle. 

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 pilvipalvelimelle.  
Tietoturvaongelmilta vältytään, sillä 
vain lavan liikkeiden tieto tallentuu. 

Ennen kaikkea palvelu on hinnaltaan 
edullinen. Nyt RFID:n käyttö ei siis 
ole kustannuskysymys.



INFOGRAFIIKKA

TUOTTAJAVASTUU PE

ALUEKERÄYS

KULJETUS 

KIINTEISTÖKERÄYS

TIEDOTTAMINEN 
JA NEUVONTA 

KERÄYS 

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. 

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

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
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ERUSTUU JÄTELAKIIN
Tuottajavastuun toteuttajana on valta-

kunnallisesti Paperinkeräys Oy,  
joka raportoi toiminnastaan 

asiakkailleen ja viranomaisille.

SANOMALEHTIPAPERI 
PEHMOPAPERI

SELLUVILLA

RAPORTOINTI 

YKSILÖNVASTUU 
JA LAJITTELU

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

Tuottaja-
vastuuseen 
kuuluu lajittelu-
opastus. 

Tehtaille raaka-aineeksi.  

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

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

9



einäjoki on laa-
jeneva kaupunki, 
joka on viime 
vuosikymmenen 
aikana kasvanut 

niin orgaanisesti kuin kuntalii-
tostenkin kautta. Seinäjoki ja 
Peräseinäjoki yhdistyivät vuonna 
2005, ja Nurmo ja Ylistaro 
liittyivät Seinäjokeen vuonna 
2009. Kaupungin kasvu on 
tarkoittanut myös erilaisten toimintojen asteit-
taista yhtenäistämistä. Syyskuusta 2015 alkaen 
Paperinkeräyksen Encore Tietoturvapalvelu on 
huolehtinut Seinäjoen kaupungin arkaluon-
toisia ja luottamuksellisia tietoja sisältävien 
asiakirjojen keräyksestä ja hävittämisestä. 

MITEN ASIAKIRJOJEN TIETOTURVA 

HOIDETTIIN ENNEN PAPERINKERÄYKSEN 

KANSSA TEHTYÄ SOPIMUSTA?

”Kaupunki ei ollut keskitetysti kilpailuttanut 
palvelua. Asiakirjojen keräyksestä huolehti 
useampi kuljetusyhtiö ja käsittely oli hajanai-
sempi. Ennen kuin pystyimme kokoamaan 
kaikki toiminnot yhden sopimuksen alle, oli 
kaikki yksittäiset eri yritysten kanssa tehdyt 

S

SEINÄJOKI ON 
ULKOISTANUT 
PAPERISILPPURIN
Asukkaiden on tunnettava luottamusta 
kaupunkia kohtaan, jotta kaupunki voi huolehtia 
moninaisista tehtävistään. Seinäjoki on keskittänyt 
tietoturvapalvelunsa varmistaakseen asukkaiden 
yksityisyyden suojan. teksti JOHAN SVENLIN  kuva MATS SANDSTRÖM
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CASE 2

sopimukset irtisanottava. 
Prosessi oli vaivan väärti, koska 
nyt meillä on yksi yhtenäinen 
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 sopimus kattaisi tulevaisuudessa kaikki 
kaupungin yksiköt. Mutta koska kaupun-
gin hallinto toimii useassa eri kiinteistössä 
ympäri kaupunkia, on kaupungin henkilö-
kunnan joissakin tiloissa käytettävä vuokran-
antajan tarjoamaa palvelua. Esimerkiksi me 
täällä kaupungin hankintayksikössä istumme 
tiloissa, joissa on toinen palveluntuottaja 
huolehtimassa asiakirjojen kierrätyksestä ja 
hävittämisestä.”

MITEN KÄYTTÄJÄT OVAT  

SUHTAUTUNEET MUUTOKSEEN?

”Tähän mennessä korviini ei ole kantautunut 
mutinaa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki 
osapuolet ovat tyytyväisiä. Olin itse valmis-

tautunut siihen, että valituksia tulee, koska 
muutokset yleensä herättävät ihmisissä tyyty-
mättömyyttä. Informoimme yksiköitä hyvissä 
ajoin ennen uuden sopimuksen voimaantu-
loa, ja myös Paperinkeräys osallistui aktii-
visesti ennakkotiedon jakamiseen. Sanoma 
näyttää löytäneen perille tehokkaasti.”

MITEN TIETOTURVAMATERIAALI 

KERÄTÄÄN?

”Käyttäjät laittavat asiakirjat lukolliseen 
keräyssäiliöön. Kaikki säiliöt ovat lukollisia, 
jotta ulkopuolisilla ei ole pääsyä mahdollisiin 
arkaluontoisiin tietoihin. Yksiköt ovat saa-
neet tilata keräysastiat omien tarpeidensa ja 
tilojensa mukaan. 140 litran säiliö on pienin 
ja sopii hyvin pieniin tiloihin, joissa asiakir-
jojen virta on melko vähäinen. Tyypillisin 
säiliön koko meidän yksiköissämme on 240 
litraa. Lisäksi suurkäyttäjiä varten on 660 
litran säiliö. Tavallista keräyspaperia varten 
on toisenlainen säiliö.”

KUINKA USEIN KERÄYS SÄILIÖT 

TYHJENNETÄÄN?

”Tyhjennysväli vaihtelee paljon yksiköiden 
välillä, ja siihen vaikuttaa toiminnan luonne. 

Kysymyksiin 
vastaa  
SUVI 

KATAJAMÄKI,  
kaupungin 
hankinta-

asiantuntija



Käyttäjät voivat olla 
turvallisin mielin, 

koska tietävät, että 
arkaluontoiset tiedot 
eivät leviä eteenpäin 

sen jälkeen, kun 
ne on toimitettu 
keräyssäiliöön.”

SUVI KATAJAMÄKI
hankinta-asiantuntija
Seinäjoen kaupunki

Toisissa yksiköissä asiakirjoja kertyy tasai-
sesti koko ajan, ja toisissa yksiköissä säiliöt 
täyttyvät tiettynä ajankohtana, kun esimer-
kiksi arkistoa siivotaan. Säiliöt tyhjenne-
tään vasta, kun ne ovat täynnä, ja yksiköt 
vastaavat itse tyhjennyksen tilaamisesta. 
Tämä tasapainottaa asiakirjojen epätasaista 
kertymistä. Se myös minimoi turhien 
kuljetusten 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 tietä-
vät, että arkaluontoiset tiedot eivät leviä 
eteenpäin sen jälkeen, kun ne on toimitettu 
keräyssäiliöön.   

Seinäjoen 
kaupungin uudesta 

tietoturvapalvelusta ei ole 
kantautunut mutinoita 

Suvi Katajamäen korviin. 
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teksti KIRSI RIIPINEN   
kuvitus ERNO BÄRLUND,  
ZEELAND FAMILY

Paperinkeräyksellä on 
monia tapoja parantaa 
kilpailukykyä ja 
tehostaa toimintaa 
– ja samalla auttaa 
asiakasta sekä suojella 
luontoa. Näistä yksi on 
monimateriaalirekka.

KERRALLA  
KAIKKI KYYTIIN

O
ulun tienoilla liikkujat hoi! Onko teitä 
vastaan tullut uudenkarhea vaalea kuorma-
auto täysperävaunuineen? Tunnusmerkkeihin 
kuuluvat lisäksi Hämeen Kuljetuspisteen 
vihreät logot.

Monimateriaalirekka siellä on taas menossa, ja nimensä 
mukaisesti se on hakenut asiakkaiden lajitellut jätteet ja 
kuljettanut ne omissa materiaalilokeroissaan eteenpäin. 
Paperin keräyksen tytäryhtiön Hämeen Kuljetuspisteen rekka 
on hoitanut tehtäväänsä noin vuoden verran. 

Monimateriaalirekka ei autona sinänsä ole mitenkään 
poikkeuksellinen. Se on saksalaisvalmisteinen yhdistelmärekka 
tai pikemminkin kuorma-auto täysperävaunuineen, mutta 

MONIMATERIAALIREKKA12

siinä käytetään uusinta teknologiaa. Moottori on niin sanottu 
eurokuutonen, yksi markkinoiden ympäristöystävällisimmistä, ellei 
ympäristöystävällisin. Älyä on mukana erityisesti sen ohjelmissa, 
joita käytetään esimerkiksi kuljetusten optimointiin. 

Autosta tulee ilmoitus hyvissä ajoin, jos jokin osa kaipaa huol-
toa tai jos vaikkapa renkaat pitää vaihtaa. 

Auton lavat ovat erityiset, sillä niiden avulla voidaan kuljettaa 
kerralla tavallista enemmän ja erilaisia jätejakeita – poimia kaikki 
kyytiin yhdellä pysähdyksellä. Tiettävästi tällaista rekkaa ei 
muualla ole jätealan käytössä, mutta esimerkiksi maataloudessa 
ja maansiirtotöissä vastaavanlaisia versioita on ainakin Keski-
Euroopassa.

”Saamme tehostettua kuljetuksia ja samalla rasitamme vähem-
män luontoa”, kiteyttää monimateriaalirekan ideaa Jarkko Hämä-
läinen, Hämeen Kuljetuspisteen toimitusjohtaja.

Vuoden aikana on käytännössä huomattu, että monimateriaali-
rekasta tulee kaikkein suurin hyöty haja-asutusalueilla. Kaupunki-
keskustoissa yhtäkin jaetta tulee kerättäväksi niin paljon, että auto 
täyttyy nopeasti pelkästään sillä.

Sen sijaan kaupunkien ulkopuolella eri lajikkeet on näppärä 
kerätä kerralla auton kyytiin. Mitä vähemmän jarrutuksia ja pysäh-
dyksiä, sitä parempi. 

TIETO OHJAA, EI KALENTERI

Monimateriaalirekka on yksi esimerkki Paperinkeräyksen 
ratkaisuista, joilla haetaan kustannustehokkuutta ja parannetaan 
kilpailu kykyä. Samalla se on esimerkki reaaliaikaisen tiedon 
tärkeydestä sekä tiedolla johtamisesta.

Kuljetusten tehostaminen auttaa kaikkia, myös asiakkaita, sillä 
kun kustannukset pysyvät kurissa, asiakkaiden ei tarvitse maksaa 
turhasta.

”Jatkuvasti päivittyvä tieto auttaa optimoimaan ajamista, reittejä 
ja tyhjennyksiä. Tyhjiä lenkkejä ei tarvitse ajaa, kun tiedämme 
täsmälleen, missä mennään, missä on täyttä ja minne ei kannata 
vielä mennä”, kertoo Hämäläinen.

Hän vertaa fiksuja kuljetuksia bussireitteihin. Bussit eivät 
pysähdy tyhjällä pysäkillä, kun paikalla ei ole ihmisiä viittilöimässä 
kyytiin. Yhtä lailla puolityhjiä jäteastioita ei ole järkeä mennä 
tyhjentämään.

Kuljetuksia ei enää nykymaailmassa ohjaa kalenteri vaan tieto 
siitä, milloin astiat ovat täyttymässä. Uudet ohjelmat kertovat 
reaaliajassa, mikä on kunkin asiakkaan tilanne.



Jatkuvasti 
päivittyvä tieto 

auttaa optimoimaan 
ajamista, reittejä ja 

tyhjennyksiä.”

JARKKO HÄMÄLÄINEN
toimitusjohtaja
Hämeen Kuljetuspiste

>>>

Monimateriaalirekasta 
tulee kaikkein 

suurin hyöty haja-
asutusalueilla.

Eri jakeet on näppärä 
kerätä kerralla auton 

kyytiin.
Kuljetukset tehostuvat, 

jolloin asiakkaiden 
ei tarvitse maksaa 

turhasta.

Paperinkeräyksessä 
osataan ennustaa hyvin 

tarvittavat käynnit 
asiakkaiden luona.
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”On välttämätöntä tehdä fiksuja kuljetusratkaisuja: logistiikan 
toimivuus on tärkeää, vaikka emme olekaan kuljetusliike. Ansain-
talogiikkaamme ei kuulu ajaa kilometrejä vaan ajaa tai ajattaa niitä 
mahdollisimman vähän”, Pöyry sanoo.

Uusi tekniikka on tiivis osa kuljetuksia. Paperinkeräys on hyö-
dyntänyt teknologiaa tiiviisti parikymmentä vuotta. Ensimmäisenä 
se otettiin käyttöön tietoturvakuljetuksissa.

Paperinkeräyksessä osataan ennustaa hyvin tarvittavat käyn-
nit asiakkaiden luona. Hyvään palveluun kuuluvat ylimääräiset 
kuljetukset yllättävissä tilanteissa.

EI RAKETTITIEDETTÄ VAAN ASENNETTA

Paperinkeräyksen pitkä historia on kerryttänyt paitsi koke musta 
myös paljon hyödyllistä dataa. Tiedosta on hyötyä asiakkaalle-
kin. Jos tietoa käytetään fiksusti, se näkyy fiksusti hyödynnet-
tynä suoraan viivan alla. 

Jotta koko jätehuollon ketju saadaan toimimaan älykkäästi, 
tarvitaan sen järjestäjältä kokemusta ja osaavaa suunnittelua 
sekä tietysti laadukasta käytännön toteutusta.



Monimateriaalirekka 
kerää nykyään 

tyypillisesti kolmesta 
neljään eri jaetta, mutta 

uudella väliseinällä 
jaemäärä voidaan 

nostaa viiteen. 

Korvat aukeavat 
viimeistään siinä 

vaiheessa, kun 
kerromme, kuinka 

paljon rahaa on 
mahdollista säästää.”

KYÖSTI PÖYRY
toimitusjohtaja
Paperinkeräys Oy
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KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS TÄRKEINTÄ

Jokainen tietää, miten uuvuttavaa on taistella huonosti toi-
mivien järjestelmien tai koneiden kanssa. Pöyry huo mauttaa, 
että on välttämätöntä kehittää uusista ohjelmista käyttäjä-
ystävällisiä. Niin käyttöönoton kuin käyttämisenkin on oltava 
yksinkertaista.

Paperinkeräyksen Asiakasnetin digitaalisiin palvelui-
hin kuuluu mobiililaitesovellus, jonka avulla voi helposti 
hoitaa käytännössä kaiken jätehuoltoon kuuluvan: kom-
munikoinnin, tilaukset, reaaliaikaisen raportoinnin, seuran-
nan ja laskutuksen.

Siitä selviää myös esimerkiksi, koska ja mitä on viimeksi 
noudettu ja kuinka paljon.

Antureista saadaan tietoa, jos ennustemalliin tulee poik-
keamia ja tarvitaan ylimääräisiä käyntejä.

”On varmaa, ettei digitalisaatio ole tullut vielä tiensä 
päähän. Esineiden internet kehittyy, ja automaatioon tulee 
lisää sovelluksia”, Pöyry sanoo.

KALUSTOA HYÖDYNNETÄÄN JÄRKEVÄSTI

Kun uutta kalustoa hankitaan, sitä on kyettävä hyödyntä-
mään järkevästi. Esimerkiksi monimateriaalirekkaa ajetaan 
kahdessa vuorossa, joista ensimmäinen aloittaa aamukuudelta 
ja toinen lopettaa iltakymmeneltä.

Rekka kerää nykyään tyypillisesti kolmesta neljään eri 
jaetta, mutta uudella väliseinällä jaemäärä voidaan nostaa 
viiteen. 

Kokemukset monimateriaalirekasta ovat niin hyvät, että 
tällaisia autoja nähdään todennäköisesti tulevaisuudessa lisää 
– ja muuallakin kuin Oulun tienoilla. 

”Selvitämme aina aluksi asiakkaiden tilanteen ja voimme 
verrata sitä muihin vastaavan tyyppisiin ja kokoisiin yrityksiin. 
Siten päästään näkemään, missä on parantamisen mahdolli-
suuksia. Vinkkaamme paremmista ratkaisuista. Korvat aukeavat 
viimeistään siinä vaiheessa, kun kerromme, kuinka paljon rahaa 
on mahdollista säästää”, Paperinkeräyksen toimitusjohtaja Kyösti 
Pöyry sanoo.

Hän huomauttaa, ettei digitalisaatio ole rakettitiedettä, vaikka 
se tuokin peliin uusia järjestelmiä ja parempia laitteita.

”Paljon enemmän muutoksessa on kyse asenteista ja johtami-
sesta, siitä, että uudet järjestelmät ja laitteet otetaan aktiivisesti 
käyttöön ja ihmiset motivoidaan ja koulutetaan käyttämään uutta 
tekniikkaa.”

KAUPPAKESKUKSESSA KÄYTÄVÄN ROSKIKSET 
TÄYTTYIVÄT LIIAN NOPEASTI JA TURSUIVAT  
YLI JO PUOLEN PÄIVÄN AIKOIHIN. 

MIKSI NÄIN?

Kun asiaa ryhdyttiin tutkimaan ja tarkkailemaan, syy 
alkoi selvitä. Myymälöiden henkilökunta vei täyden 
roskapussin päivän aluksi käytävän pikkuroskiksiin, 
koska matka myymälöiden varsinaiselle jäteasemalle 
oli pitkä.

Kun jäteasema siirrettiin myymälöitä lähemmäs, 
ongelma ratkesi.

Salapoliisin työn teki kauppakeskuksen oma ympäris-
tönhoitaja, jonka tehtäviin kuuluu opastaa ja valvoa 
henkilöstöä lajittelussa. 

Hän on erityisen tarpeellinen silloin, kun jätettä syntyy 
paljon ja erilaista. Tuolloin kierrätykseen menee aikaa. 

Ympäristönhoitaja on Paperinkeräyksen palvelu, joka 
vastaa jätteiden sisälogistiikasta aina jätehuoneeseen 
asti.

Ympäristönhoitajaksi ei tarvita aina paikalla 
opastavaa ihmistä, vaan tehtävä voidaan hoitaa 
selkeällä jätemäärän kehittymisen raportoinnilla. Se 
on Paperinkeräyksen perustyötä. Yhtiö analysoi ja 
tarkentaa lajitteluohjeita sekä kehittää jätehuoltoa yhä 
tavoitteellisemmaksi.

Paperinkeräys auttaa myös vaikkapa jätehuoneen 
suunnittelussa: mitkä ovat sopivimmat keräysvälineet 
ja mihin ne kannattaa sijoittaa.

Kun jäteastiat sijoitetaan oikeisiin kohtiin joko 
jätehuoneeseen tai kiinteistön jäteasemalle, 
säästetään keräyskustannuksissa.

FYYSINEN TAI 
DIGITAALINEN  
YMPÄRISTÖNHOITAJA
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IoT – ETÄLUENTAA ESINEEN 
KOKO ELINKAAREN AJAN?
IoT eli Internet of Things – esineiden internet – on useimmille 
tuttu käsite. IoT on digitalisaation fyysinen ulottuvuus. 
Keskeistä on vuorovaikutus konkreettisen maailman kanssa, 
linjaa Espotelin teknologiajohtaja JAAKKO ALA-PAAVOLA.

Klassinen esimerkki IoT:stä on tule-
vaisuuden jääkaappi, joka osaa tilata 
verkkokaupasta maitoa aina tarpeen 
tullen. ”Esineiden internetistä puhutta-
essa tarkoitetaan useimmiten oivalluk-
sia, joista hyötyvät kuluttajat. Teollinen 
internet taas palvelee teollisuutta”, 
Ala-Paavola selventää. Vakiintumat-
toman terminologian avaaminen on 
Ala-Paavolalle tuttua puuhaa: hän 
johtaa Espotelin IoT:hen keskittyvää 
liiketoimintayksikköä ja kuuluu Tekesin 
Teollisen Internetin ohjelman strategi-
seen ohjausryhmään.

Monelle tuttu teollisen internetin esi-
merkki on roska-astioiden täyttymistä 
ultraäänellä mittaava ONe Collect -laite. 
Enevo Oy:n yhdessä Espotelin kanssa 
kehittämän laitteen anturi lähettää 
dataa langattomasti palvelinjärjestel-
mään, jonka sovellus luo kuljetusura-
koitsijalle ehdotuksen järkevimmästä 
ajoreitistä. Paperinkeräys Oy hyödyntää 
tätä teknologiaa kartongin keräyksessä 
Helsingin seudulla.

Ala-Paavola painottaa, että IoT on vielä 
lapsenkengissä. Nykymalli on teleope-
raattoreiden unelma, mutta käyttäjille 
kallis. Jokainen anturilla varustettu 
esine tai laite on suoraan yhteydessä 
pilveen – ja omistaja maksaa operaat-
torille jokaisen esineen tiedonsiirrosta 
erikseen.

”Yrityksillä on erittäin vahva liiketalou-
dellinen kannustin kehittää keinoja, joilla 
rikkoa laitemäärän ja tiedonsiirtokus-
tannusten välinen riippuvuus ja saada 
esineet suoraan vuorovaikutukseen 
toistensa kanssa ilman operaattoria”, 
Ala-Paavola naurahtaa. Erityisen innos-

tunut hän on sanasta LoRa™. Se on 
uuden sukupolven radioteknologia, joka 
on suunnattu erityisesti IoT-sovellusten 
tarpeisiin. Oleellista siinä on, että LoRa-
teknologiaa voidaan hyödyntää myös 
ilman keskuskontrollia, niin yksityisissä 
suljetuissa verkoissa kuin kaikille avoi-
missa julkisissa verkoissakin.

”LoRa™ on halpa ratkaisu. Tukiasema 
voi maksaa vain muutaman satasen. 
Maailmalla on jo esimerkkejä siitä, että 
ihmiset ostavat oman tukiaseman – 
vaikkapa välittämään jäteyhtiölle tietoa 
oman roska-astiansa täyttöasteesta 
– ja laittavat sen saman tien ikkuna-
laudalleen ilmaiseksi naapuriensakin 
käyttöön. Mikseivät laittaisi, kun siitä 
ei tule heille lisäkustannuksia? Tämä 
on eräänlaista anarkismia, jakamis-
taloutta”, Ala-Paavola kertoo. 

Hän ennakoi jätteen lajittelun 
kehittyvän huimin harppauksin, 
kun esineiden etäluennasta 
tulee arkipäivää. Näin käy, kun 
etäluentaratkaisut kehittyvät 
tuotteiden elinkaaren alkupäässä, 
esimerkiksi kun IoT valtaa vähit-
täiskaupan.

”Kauppa hakee keinoja, joilla 
asiakas voisi kassalla asioimisen 
sijaan työntää ostoskärrynsä 
suoraan etälukijan läpi. Jahka tähän 
päästään, niin jätteiden lajittelussakin 
voidaan ottaa seuraava askel. Etäluen-
taominaisuushan ei häviä pakkauksista 
mihinkään! Jätteiden keräyspisteissä 
kunkin astian oma anturi voisi hälyttää, 
jos esimerkiksi siivooja yrittää työntää 
kartonkia paperinkeräysastiaan”, Ala-
Paavola visioi. 

Jaakko Ala-Paavola ennustaa, 
että LoRa-teknologia voi 
vielä mullistaa esineiden 

internetin. ”Sen avulla esineille 
syntyy spontaaneja reittejä 

tiedonsiirtoon.”
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