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uistelen menneillä vuosikymmenillä Suomessa olleen 

noin 600–700 kaatopaikkaa. Jokaisessa kunnassa oli 

ainakin yksi. Silloiset kaukaa viisaat jätehuollon kehit-

täjät asettivat tuleviksi tarpeiksi muutaman kymmenen 

kaatopaikkaa. Tätä pidettiin höpöjuttuna. Mutta kyllä 

kehitys vain menee määrien suhteen näille nurkille, ja tulevat kaato-

paikat ovat todellakin hyödyntämättömien loppujakeiden pitkäaikaisia 

varastoja. Myös tuhkat hyödynnetään ennen pitkää.

LAAJENTUVA TUOTTAJAVASTUU 

korjaa vanhan tavaran uudelleen 

käyttöön. Tavaran myynnistä 

siirrytään enemmänkin palvelujen 

tarjoamiseen. Hyödyntäminen on 

jo tuotteiden suunnittelun lähtö-

kohtana. Tuskin me kuluttajat tai 

yrityselämä-

kään näitä 

mauso-

leumeja 

enää kaipaamme. Tässä taitaa käydä niin 

kuin Laihialla ennen väitettiin. Variksetkin 

lensivät siellä reppu selässä kaatopaikan yli – 

omat eväät mukanaan. Nyt vuorossa lienevät 

suomalaiset lokit!

OTETAAN VIELÄ lopuksi jo käytöstä 

poistetut kaatopaikat auki ja hyö-

dynnetään niistä kaikki mahdol-

linen löytyvä raaka-aineena tai 

energiana. Ja saattaahan näille 

maa-alueillekin löytyä jatkossa 

käypää käyttöä.

HYVÄÄ TALVEN ALKUA!

M
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PÄÄKIRJOITUS

”SIJAINTI ON TOSIAAN 
SAANUT PALJON MYÖN-
TEISTÄ PALAUTETTA” 
Viinikkalan tuotantoyksikkö 
on toiminut jo reilun vuoden. 

KOHTI 
KAATOPAIKKOJEN 
AURINGONLASKUA
Jätteiden energiakäyttö 
on oleellinen osa 
jätehuoltoa. 

KUORMALAVAT  
KÄYTTÖÖN JA KIERTOON
Encore Kuormalavapalvelu 
kattaa koko Suomen. 
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Paperinkeräyksen asiantuntija vastaa.

Q&A
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TUTUSTU   
palveluun:
https://raportointi. 
paperinkerays.fi/
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7 KYSYMYSTÄ & VASTAUSTA 
ASIAKASNETISTÄ

HARRI LEHTONEN
asiakkuuksien kehityspäällikkö
Paperinkeräys Oy

5 KETKÄ VOIVAT KÄYTTÄÄ?  
Kaikki asiakkaat. Tilausosiossa voi tosin myös ilman 
kirjautumista antaa palautetta, pyytää palvelutarjousta, 

ilmoittaa täydestä aluekeräyspisteestä tai tilata verkkotunnukset. 

Asiointi Paperinkeräyksen kanssa helpottuu ja nopeutuu, kun 

otat käyttöön Asiakasnetti-verkkopalvelun. Sitä kautta hoituvat 

paitsi tilaukset ja päivitykset myös lain edellyttämä jätehuollon 

raportointi. Saat palvelun käyttöösi vaikka saman tien, kun 

kirjaudut käyttämällä laskusta löytyvää lasku- ja asiakasnumeroa. 

MIKÄ ON PAPERINKERÄYKSEN ASIAKASNETTI? 
Asiakasnetti on Paperinkeräyksen asiakkaiden 
asiointikanava internetissä. Sitä on kehitetty ja 

testattu vuoden verran, ja se on avautunut asiakkaiden käyttöön 
lokakuussa. 

MIKSI KANNATTAA KÄYTTÄÄ?

Palvelun avulla voi ajasta ja paikasta riippumatta tehdä 
sopimuksen mukaisia palvelutilauksia, muuttaa tietoja 

ja nähdä omat tapahtuneet raportointitiedot. Jätehuoltoon kuuluu 
lain vaatimaa raportointia. Asiakasnetissä raportointi pysyy tallessa 
sekä jätehuollon tiedot ajan tasalla yhtä lailla euroina kuin kiloina. 
Palveluihin ja raportointiin ei tarvita muuta kuin toimiva nettiyhteys. 

VAATIIKO KÄYTTÖ OPETTELUA? 

Käyttöliittymä on suunniteltu mahdollisimman 
helppokäyttöiseksi. Lisäksi jokaisella välilehdellä 

on ohje kutakin toimintoa varten. Ohje-painiketta 
klikkaamalla näet videon kunkin välilehden toiminnoista. 
Palvelua käytetään painikkeiden avulla. Kirjoittamista on 
mahdollisimman vähän, mikä sekin nopeuttaa palvelun 
käyttöä. Myös visuaalisuutta on hyödynnetty. Esimerkiksi 
eri keräysvälineet on helppo tunnistaa kuvista.  

MITEN SAA KÄYTTÖÖN? 

Verkkotunnukset voi tilata  
www.paperinkerays.fi-sivuston kautta. 
Ensimmäiseen kirjautumiseen voi käyttää 

myös laskun numeroa ja asiakasnumeroa. Palvelun 
saa silloin saman tien käyttöön. Uusi salasana 
on vaihdettava sisäänkirjautumisen jälkeen. 
Paperinkeräys on yhteydessä asiakkaisiin, joilla 
on useita kohteita, ja sopii asiakaskohtaisista 
ratkaisuista.

MITKÄ ASIAT HOITUVAT? 

Kaikki sopimuksessa sovitut asiat saa 
hoidettua Asiakasnetissä yhden luukun 
periaatteella. Kirjautuneet asiakkaat 

voivat tehdä tilauksia sopimuspalveluista, tilata 
uusia palveluja, päivittää tietoja, antaa palautetta 
sekä tarkastella kohteidensa raportointitietoja. 
Asiakasnettiä voi verrata verkkopankkiin. Tämä on 
Paperinkeräyksen vastaavanlainen palvelu.

TOIMIIKO ÄLYPUHELIMELLA? 

Asiakasnetti toimii laitteessa, jossa on 
nettiyhteys. Palvelua voi siis käyttää tietokoneen 
lisäksi yhtä lailla puhelimella kuin tabletilla. 
Palvelusta on tehty skaalautuva, joten sen 
käyttäminen on helppoa kaikilla laitteilla.
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90 %
pulloista ja  

tölkeistä

Suomessa 
kierrätykseen saadaan

N U M E R O I TA

EX-KAATOPAIKASTA 
LUONTOPARATIISI
Entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka Helsingin Vuosaa-
ressa on tulevaisuudessa monipuolinen ulkoilualue. Alueen 
merkitys on iso jo pelkästään luonnon monimuotoisuuden 
takia. Paikasta uskotaan tulevan paratiisi niin lintubongareille 
kuin perhosillekin. 

Täyttömäen alueelle on jo etenkin kesäisin löydetty hyvin, 
koska alueella kasvaa vadelmapensaita. Poimittavia marjoja 
on ollut satoja litroja.

Alueelle tulevat aikanaan autojen pysäköintipaikat, kattavat 
opasteet ja kävelyreitistö. 
Lähde: Helsingin Uutiset 25.9. Kuva: Shutterstock

Suomen saavuttamaa pullojen 
kierrätysastetta pidetään maailman 
parhaana. Kierrätykseen saadaan yli  
90 prosenttia pulloista ja tölkeistä.

Tölkin- ja pullonkeräys Suomessa 
maailmanennätystasolla

Panttiparkki-kokeilu laajenee monella paikkakunnalla. Parkin 
tehtävänä on estää pullojen ja tölkkien päätyminen jätteisiin. 
Jos pulloa ei halua palauttaa kauppaan, sen voi jättää metal-
liputkeen eli parkkiin. Kuka tahansa voi ottaa sen putkesta ja 
lunastaa pantin palautusautomaatista.

Palpan ideoima panttiparkki on roska-astian kylkeen tai 
muuhun sopivaan paikkaan kiinnitettävä putkimainen teline.

 
Lähde: Talouselämä 11.9.

Jatkossa esimerkiksi 
sitruunavästäräkin 
(Motacilla citreola) voi 
bongata laulelemasta 
Vuosaaressa. 

yli

Moskovassa 
kaikki 
kannetaan 
kaato - 
paikoille, 
vaarallisia 
jätteitä myöten
 
Vain pieni osa Moskovan kotita-
lousjätteistä lajitellaan uusiokäyttöä 
varten. Myös vaaralliset jätteet, 
kuten lääkkeet ja paristot, päätyvät 
kaatopaikalle. 

Moskovassa vuosittain tuotetta-
vasta noin viidestä miljoonasta 
kotitalousjätetonnista lajitellaan 
kierrätettäväksi eri arvioiden mukaan 
korkeintaan joitakin prosentteja. Osa 
jätteistä viedään jätteenpolttolai-
toksiin, mutta valtaosa niistä menee 
suoraan kaatopaikalle.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suurin 
osa venäläisistä olisi kuitenkin valmis 
lajittelemaan jätteensä, jos sitä 
kerättäisiin heidän pihapiirissään. 
Lähde: Yle 30.9.

SLUSHIN LAVASTEET 
SYNTYIVÄT 
PESUKONEISTA, 
PORAKONEISTA JA 
TIETOKONEISTA
 
Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys 
oli 11.–12.11. järjestetyn Slushin visuaalisen 
ilmeen keskeinen teema tänä vuonna.

Helsingissä vuosittain järjestettävä 
kasvuyritystapahtuma Slush keskittyi 
tänä vuonna tuotannossaan erityisesti 
kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen. 
Lavasteista suuri osa syntyi käytöstä 
poistetuista kuluttajatuotteista, esimer-
kiksi pesu- ja porakoneista sekä tietoko-
neen osista.
Lähde: Markkinointi & Mainonta 9.9. Kuva: Shutterstock

PALPAN JÄRJESTEL-

MÄSSÄ OLEVISTA 

PULLOISTA PANTTI ON 

10, 20 TAI 40 SENTTIÄ. 

TÖLKIN PANTTI ON  

15 SENTTIÄ.
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”Hävikkiin 
päätyneestä 
leivästä voi-

daan valmistaa 
vaikka liikenteen  
bio polttoainetta.”

AUTOSI POLTTOAINE  
VOI OLLA KOTOISIN  
LÄHIKAUPASTA
Kaupat antavat myymättä jääneitä elintarvikkeita hyvänte-
keväisyyteen. Niitä hyödynnetään myös teollisten proses-
sien raaka-aineena. 

”Hävikkiin päätyneestä leivästä voidaan tehdä vaikkapa 
liikenteen biopolttoainetta. Vasta sitten vaihtoehtona on 
hävikin ympäristöystävällinen käsittely jätteenä, kuten 
hyödyntäminen energiana”, sanoo johtaja Ilkka Nieminen 
Päivittäistavarakauppa ry:stä.

”Kaupan tehokas toiminta on tuottanut hyvää tulosta. 
Kauppojen ruokahävikki on noin 12–14 kiloa suomalaista 
kohti. Se on noin puolet vähemmän kuin kotitalouksissa, 
joissa suurin osa ruokahävikistä syntyy. 
Lähde: Talouselämä 7.9. Kuva: Shutterstock

Lahden 
Moottori- 
pyörämuseosta 
alueen 
cleantech-
näyteikkuna
 
Lahden Moottoripyörämuseo on 
uusi näyteikkuna Lahden seudun 
cleantech-yritysten osaamiseen 
ja tuotteisiin. Vanhojen moottori-
pyörien pörinän siivellä esitellään 
laajasti viimeisintä ympäristötekno-
logiaa. 

Museossa voi tutustua muun 
muassa uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden ratkaisuihin. 
Hanke on hieno esimerkki siitä, 
kuinka uusilla teknologioilla on 
usein myönteistä vaikutusta myös 
museon asiakasviihtyvyyteen ja 
kiinteistön ylläpitokustannuksiin.

Hankkeen toteutukseen osallistui 
useita alueen cleantech-yrityksiä ja 
niiden alihankkijoita. Kierrätys sekä 
vihreät arvot näkyvät ja tuntuvat 
kaikessa sokkelista kattoon.  
Lähde: Etelä-Suomen Sanomat 26.8.

ILKKA NIEMINEN
johtaja, Päivittäistavarakauppa ry

Samppanjatalo Veuve Clicquot on kehittänyt uuden 
Naturally Clicquot -pakkauksen, joka valmistetaan 
uusiopaperista ja samppanjan valmistuksessa synty-
västä rypälejätteestä. 

Elegantti pakkaus on kierrätettävä ja täysin bio-
hajoava. Pakkaus myös eristää lämpöä ja pitää viilen-
netyn samppanjapullon kylmänä jopa kaksi tuntia.

Viininvalmistuksessa syntyy rypälejätettä, joka kerä-
tään talteen ja jauhetaan. Sen jälkeen rypälemassa 
yhdistetään uusiopaperiin. Tästä syntyy vallan-
kumouksellinen samppanjapakkaus.

VEUVE CLICQUOT’N PAKKAUS
TEHDÄÄN VIINIRYPÄLEISTÄ

Innovatiivisista ratkaisuista palkittu Veuve Clicquot 
on ympäristönsuojelun edelläkävijä. 
Lähde: Aromi 16.9. Kuva: Shutterstock

Roskasodan arkea
”Satunnainen kurkistus jätteiden ekopistee-
seen pysäyttää. Lasinkeräyksessä sillipurk-
kien ja viinipullojen seassa näkyy korvat-
tomia kahvikuppeja. Metallinkeräyksessä 
kurkkupurkkien kanssa seurustelee tuhtia 
romurautaa. Sekajätesäiliöön on humau-
tettu lasten matkasänky ja emaliämpäri. 
Vilkaisu paperinkeräyspisteen syövereihin 
kertoo jossakin talossa hyllyjen tyhjentyneen 
kirjavalioista. Usein hämmästyttää roskien 
lajittelun vaikeus. Taistelu jatkuu tässä joka-
päiväisessä roskasodassa, vaikka lajittelu-
säädökset tiukentuvat koko ajan.”

Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Hämeen Sanomat 5.10.
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ananmunia on pakattuna Muna Foods Oy:n tuotan-
tohallissa keltaisille kuljetuskennoille tuhansia ja taas 
tuhansia. Kennot matkaavat pitkin linjastoa pak-
kauskoneelle, jossa luomu-, virike- ja vapaan kanan 
munat löytävät tiensä oikeankokoisiin pakkauksiin. 

Tämän jälkeen kananmunat kulkevat Paperinkeräyksen vihreille 
Encore-kuormalavoille valmiina kyyditettäväksi kauppaan ja lopulta 
kuluttajien paistinpannuille ja pullataikinoihin. 

JÄTEVUORISTA 
KIERTOTALOUTEEN
Ympäristövastuu ja 
toiminnan sujuvuus saivat 
kaarinalaisen Muna Foods 
Oy:n ottamaan käyttöönsä  
Encore Kuormalavapalvelun.

K

CASE 1 6

Muna Foods Oy on Suomen johtava kananmuna-alan yritys, jonka 
kahdessa pakkaamossa Kaarinassa sekä Oripäässä pakataan päivittäin 
noin 1,4 miljoonaa kananmunaa. Kiloiksi muutettuna se tarkoittaa 
vuositasolla noin 26 miljoonaa kiloa kananmunia. 

”Kaarinan pakkaamossa on siistiä ja monista muista tuotanto-
tiloista poiketen myös varsin hiljaista. Rikkinäisiä kananmunia näkee 
useammin oman keittiön lattialla kuin pakkaamon linjastoilla. Kun-
han kananmunat on pakattu oikein ja niitä käsitellään hellävaroen, ne 
myös säilyvät ehjinä”, kertoo myyntijohtaja Ilkka Tirkkonen. 

”Mikä tahansa tuote rikkoontuu, jos sitä käsitellään huolimat-
tomasti. Pakkaukset on suunniteltu siten, että ne suojaavat. Paino 
jakautuu pakkaukselle eikä kananmunalle.”

TAVALLISTA NOPEAMPI KIERTOAIKA

Kananmuniin liittyvässä logistiikassa ei sinänsä ole mitään tavalli-
suudesta poikkeavaa. Kuluttajamyyntipakkaus säätelee pitkälti koko 
muuta toimitusketjua, sillä lava- ja konttikoot seuraavat pakkausten 
kokoa. Kananmunat kulkevat samassa logistiikkaputkessa muiden 
kaupan elintarvikkeiden kanssa.

Haasteita aiheuttaa varsin lyhyt kuljetuskierto. Siitä, kun kana 
munii jollain Muna Foodsin 130 sopimustilasta, on yrityksellä 28 

KATSO VIDEO  
Muna Foods Oy:n
tuotantohallista  

 Lataa puhelimeesi 
ilmainen QR-koo dien luku-
sovellus ja skannaa koodi 

puhelimellasi.
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 Se mikä säästää 
ympäristöä, 

säästää yleensä myös 
kustannuksia.”

vuorokautta aikaa saada kananmunat kulutta-
jien ostoskärryihin. Käytännössä Muna Food-
silla on aikaa käytössään noin viikko, mikä 
pitää sisällään munien keräilyn, pakkauksen ja 
toimituksen asiakkaille. 

”Tämä toimii hyvin, koska kananmunien 
kulutus on aika tasaista. Vuodessa on vain 
kaksi piikkiä: pääsiäinen ja joulu. Vuosien 
aikana on voitu hioa kuljetusketju kuntoon”, 
Ilkka Tirkkonen sanoo.

Kananmunat ovat käytännössä läpikul-
kutuotteita, koska niitä varastoidaan Muna 
Foodsin tiloissa vain muutamasta tunnista 
maksimissaan vuorokauteen. Kuljetusyhtiöt 
vievät kananmunat kaupan välivarastoon, 
josta ne kulkeutuvat heille kertyvien tilausten 
mukaan asiakaspisteisiin. 

HYÖTYJÄ  

ENCORE KUORMALAVAPALVELUSTA

”Paperinkeräyksen Encore Kuormalava-
palvelun asiakkaana Muna Foods on ollut 
alkusyksystä lähtien. Yksi suurimmista syistä 
ryhtyä yhteistyöhön Paperinkeräyksen kanssa 
oli lavojen kierrätykseen liittyvä ympäristövas-
tuu”, Tirkkonen kertoo. 

”Kertalava menee käytön jälkeen hävi-
tykseen, mikä on iso rasite ympäristölle. Nyt 
lavat kiertävät takaisin, mikä säästää luontoa. 
Näemme ympäristöasiat tärkeinä.”

Tätä korostaakseen Muna Foods on myös 
siirtynyt muovisten keräilykennojen käyttöön. 
Aikaisemmin kananmunat kerättiin tiloilta 
kuitukennoihin, jotka piti vaihtaa ja hävittää 
1–3 käyttökerran jälkeen. Kuitukennoja ei 
myöskään voinut pestä, toisin kuin muoviken-
noja, jotka kestävät käytössä peräti 7–8 vuotta.

”Se mikä säästää ympäristöä, säästää 
yleensä myös kustannuksia. Se pitää tässä 
kohtaa paikkansa.”

Ympäristönäkökulman lisäksi Encore 
Kuormalavapalvelun käyttöä puolsivat myös 
arkisemmat syyt: lavojen varastointi vaatii tilaa 
ja resursseja. Nyt Muna Foods tilaa Encore-
lavoja vain tarpeen mukaan. 

”Pystymme toimimaan lyhyemmällä aika-
jänteellä ja pienemmillä varastoilla. Paperin-
keräys huolehtii tavarantoimituksesta oikeissa 

määrissä ja oikeaan aikaan. Meillä on aina 
oikea määrä lavoja, eikä jälkihoidosta tarvitse 
huolehtia”, Tirkkonen sanoo. 

Palvelun käyttöönotosta Tirkkosella ei 
ole pahaa sanottavaa. Lavapohjiin joudut-
tiin tekemään Muna Foodsin pakkaamon 
automaatiojärjestelmän takia pieniä muutok-
sia, jotka Paperinkeräys toteutti moitteetta. 
Myös valtaosa asiakkaista on ollut tyytyväinen 
palveluun.

”Harvoin asiat lähtevät näin hyvin liik-
keelle. Odotamme malttamattomina, että 
sama systeemi saataisiin rakennettua kaupan 
toimijoiden kanssa koskemaan myös EURO- 
ja FIN-lavoja.”

KOHTI KIERTOTALOUTTA

”Elintarviketeollisuuden yritykset etsivät 
jatkuvasti mahdollisuuksia parantaa tuottei-
densa laatua ja turvallisuutta. Samoin haetaan 
keinoja tukea kestävän kehityksen periaatteita, 
pienentää toimintakustannuksia ja edistää 
tuotteiden tunnettavuutta ja mainetta”, 
kertoo asiakkuuspäällikkö Timo Kaikkonen 
Paperinkeräykseltä. 

“Kiertotalous edellyttää irtautumista 
kerää–valmista–hävitä-ajattelutavasta. Pape-
rinkeräyksessä kehitämme uuden sukupolven 
kuormalavatuotteita. Lavojen liikkeistä ja 
käytöstä voidaan tuottaa asiakkaalle infor-
maatiota, jota he voivat hyödyntää omassa 
liiketoiminnassaan”, Kaikkonen kertoo. 

Tämä kiertotalouden perusajatus oli 
otollinen lähtökohta keskusteluille Muna 
Foodsin kanssa. Muna Foods oli Kaikkosen 
mukaan alusta lähtien aidosti kiinnostunut 
hankkeesta. Myös kaupan keskusliikkeet 
suhtautuivat lavojen kierrätykseen suopeasti.

“Muna Foods sai laadukkaamman lavan 
käyttöönsä, keskusliikkeet vähentävät puujät-
teensä määrää ja kustannuksiaan ja Pape-
rinkeräys operaattorina sai uuden tuotteen 
salkkuunsa. Hieno esimerkki toimitusketjun 
yhteistyöstä, jossa kaikki ovat voittajia.” 

ILKKA TIRKKONEN
myyntijohtaja
Muna Foods Oy

 

Encore-kuormalavat 
soveltuvat käytettäväksi 

automatiikan ja 
pakkauslinjojen kanssa.

MUNA FOODS OY

• Suomen johtava kananmuna- 
alan yritys tunnettiin ennen 
nimellä Munakunta. 

• Markkinaosuus 40 %

• Toimittaa kananmunia ja kanan-
muna jalosteita vähittäiskauppaan, 
suurkeittiöille, elintarvike-
teollisuudelle ja leipomoille.
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INFOGRAFIIKKA

LAVATILA

TOIMITUS

ASIAKKAAN TUOTANTO

ILMOITUS

NOUTO V

To

M

To

Oikea määrä 
oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan

Ilmoitus 
vuokraajalle 
määrästä, lava-
tyypistä ja 
toimituskohteesta

Ei puskuri-
varastointia

Lavat saatavilla 
tuotannon 
tarpeiden mukaan

Lavojen noutopalvelu 
kattaa koko Suomen.

KUORMALAVAT KÄYT
infografiikka TERO HARSUNEN / ZEELAND FAMILY



SOPIMUSAUS

VASTAANOTTO TARKASTUS

KORJAUS

VARASTOINTI

Käytettävät lavatyypit

Volyymi

oimitusajankohta

äärä ja lavatyyppi

oimituspaikka

Varautuminen 
sesonkien 
tarpeisiin

Lavat tarkastetaan 
vastaanotettaessa
ja aina ennen uutta
käyttöä.

Rikkinäiset 
lavat 
korjataan 
tarvittaessa.

TTÖÖN JA KIERTOON
Encore Kuormalavapalvelu kattaa koko Suomen. 
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aperinkeräyksen uusi Viinikkalan tuotantoyksikkö 
on ollut toiminnassa reilun vuoden. Toukokuussa 
2014 Vantaalle Kehä III:n, Hämeenlinnanväylän 
ja Tuusulanväylän väliin avattu monimateriaali-
yksikkö jatkokäsittelee kaikki pääkaupunkiseudun 

ja kehyskuntien hyödynnettävät jakeet. Käsitellyt materiaalit 
lähtevät eri puolille Suomea paperi-, kartonki-, metalli-, lasi- ja 
muoviteollisuuden tarpeisiin. Asiakkaina ovat myös energiantuo-
tantolaitokset sekä materiaalien jatkojalostajat.

Syksyisenä arki-iltapäivänä Viinikkalan avarassa päähallissa 
tapahtuu monta asiaa samaan aikaan. Keräyspaperia ja -kartonkia 
tuovat autot tyhjentävät kuormiaan siiloihin. Työntekijät järjestele-
vät hallissa olevia jakeita trukeilla. Valmiita paperipaaleja lastataan 
puoliperävaunulliseen rekka-autoon. Tilaa hallitsee kerrostalon 
korkuinen paalain, johon materiaalit kulkevat pitkillä kuljettimilla.  

 Laitoksen ensimmäinen toimintavuosi on lähtenyt käyntiin 
sujuvasti. ”Homma pyörii oikein hyvin. Uuden laitoksen sijainti 
on loistava, ja se on tuonut meille myös useita uusia asiakkuuksia,” 
kertoo Paperinkeräys Oy:n Etelä-Suomen tuotantopäällikkö Vesa 
Mörsky. ”Uusissa tiloissa on myös huomattavasti aiempaa parem-
mat työskentelyolosuhteet – luonnonvalo, ilman puhtaus, työergo-
nomia ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan pystymme Viinikkalassa 
palvelemaan asiakkaita paljon aiempaa tehokkaammin.”

”Sijainti on tosiaan saanut paljon myönteistä palautetta,” 
lisää tuotantojohtaja Kari Lehtinen. ”Uusien tuotantolaitteiden 
sisäänajo kesti hieman odotettua kauemmin, mutta nyt kaikki 
toimii erinomaisesti.” 

JAKEITA LAIDASTA LAITAAN

Viinikkalan yksikkö vastaanottaa päivässä pitkälti yli sata auto-
kuormaa erilaisia jakeita, ja sen käsittelykapasiteetti on noin  
200 000 tonnia vuodessa. Tehokkuuden lisäksi Viinikkalan valt-
tina on joustavuus. Vaarallisia jätteitä lukuunottamatta laitoksessa 
käsitellään lähes mitä tahansa jakeita, ja tilat ovat helposti muun-
neltavissa tulevaisuuden tarpeita varten. 

Seinän takana omalla kulunvalvonta-alueellaan toimii Paperin-
keräyksen Encore Tietoturvapalvelu, joka tuhoaa luottamuksel-
lisesti kaikenlaiset tietoturvamateriaalit papereista kiintolevyihin 
ja käytöstä poistettuihin virka-asuihin. ”On melkein helpompi 
luetella ne materiaalit, joita emme tuhoa. Mielikuvitus on rajana”, 
Vesa Mörsky toteaa. 

Iltapäivän edetessä tuotantohallin laaja maisema muuntautuu 
kuin huomaamatta. Materiaalisiilot ovat tyhjentyneet, täyttyneet 
uudestaan ja tyhjentyneet jälleen. Aiemmin vapaalle alueelle on 
ilmestynyt parikymmentä metriä pitkä harju kierrätyskartonkia 
matkalla kuljettimen hihnalle. Valmiiden paalien jonot vuoroin 

PAPERIPAALEISTA 
PULLONKORKKEIHIN

Viinikkalan monimateriaaliyksikkö 
käsittelee ja kierrättää lähes 

materiaalin kuin materiaalin. 



pitenevät ja lyhenevät, kun keräyspaperi 
kulkee kohti uusiokäyttöä. 

Encore Tietoturvapalvelun murskain on 
jälleen käsitellyt erän luottamuksellista pape-
ria, ja valmis hienojakoinen paperimurske 
odottaa jatkokuljetusta tiiviiksi puristettuna 
muurina. Viimeisimpinä tulokkaina on erä 
kuljetuksessa vaurioituneita painopaperirullia 
sekä pari kuormalavallista vanhentuneita 
muovikorkkeja. 

”Pahvin ja kierrätyspaperin kaltaisten 
perinteisten jakeiden lisäksi käsittelemme 
paljon esimerkiksi valmistusvirheen tai muun 
syyn vuoksi käytöstä poistettua materiaa-
lia”, Vesa Mörsky kertoo. ”Erinomaisen 
sijainnin ja tehokkaasti automatisoidun 
tuotannon ansiosta pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme helpon ja kilpailukykyisesti 
hinnoitellun palvelun, jossa myös toiminnan 
hiilijalanjälki on minimoitu.”  

Tietoturva on paljon muutakin kuin paperia. 
Paperinkeräyksen Encore Tietoturvapalvelu 
käsittelee Viinikkalassa Raha-automaat-
tiyhdistys RAY:n pelikoneet sekä muun 
tietoturvamateriaalin. Paperinkeräys tuhoaa 
ja murskaa niin käytöstä poistetut peli-
automaatit, pelipöydät ja kolikkolaskurit 
kuin kasinopelimerkit ja maksupäätteetkin. 

Materiaalin määrä on huomattava. Vuonna 
2014 pelkästään peliautomaatteja kierrätet-
tiin 400 tonnia. ”Viime vuonna Paperin- 
keräys käsitteli meille melkein 6 000 yksit-
täistä nimikettä automaateista kassapäät-
teisiin”, kertoo RAY:n logistiikkapäällikkö 
Jarmo Herranen. ”Lisäksi Paperinkeräys 
käsittelee normaalit tietoturvamateri-
aalimme, kuten paperin, kiintolevyt ja 
muistitikut.” 

Käytöstä poistettujen pelilaitteiden hävit-
täminen perustuu toisaalta lainsäädännön 
vaatimuksiin, toisaalta tietoturvasyihin. 
”RAY:lla on Suomessa ainoana toimijana 
oikeus ja lupa operoida peliautomaatteja ja 
kasinopelitoimintaa. Viranomaiset edellyt-
tävät, että vanhat automaatit tai pelilaitteet 
eivät päädy vääriin käsiin”, Herranen sanoo. 
”Toisaalta turvallisuussyistä on myös 
tärkeää, että ulkopuoliset eivät pääse tutki-
maan sitä, miten esimerkiksi peliautomaatit 
on rakennettu.” 

VASTUULLISTA KIERRÄTYSTÄ

RAY:n tietoturvamateriaalien tuhoamiseen 
on liitetty kattava raportointi, ja pro-
sessi tukee RAY:n tavoitteita eettisenä ja 
ympäristöystävällisenä toimijana. Jokaisen 
yksittäisen laitteen romutus kuitataan 
järjestelmään. ”Joudumme myös raportoi-
maan viranomaisille sähkö- ja elektroniikka-
romumme kierrätysasteen”, Herranen 
kertoo. 

Uusiokäytön asteeseen voikin olla tyy-
tyväinen: puun ja muovin energiakäyttö 
mukaan lukien RAY:n käytöstä poistettujen 
materiaalien uusio- ja kierrätysaste on yli 
98 prosenttia. Ilman energiakäyttöäkin 
kierrätysaste on yli 75 prosenttia. 

Paperinkeräys tuhoaa ja kierrättää RAY:n 
laitteet yhteistyössä metallinkierrätysyritys 
Romu Keinäsen kanssa. Ammattitaitoinen 
materiaalinkäsittely mahdollistaa tarkan 
hyötykäytön. Kaikki ei päädy murskaimen 
kitaan. 

”Tiettyjä raha-automaattien osia voidaan 
käyttää uudelleen uusissa laitteissa. Romu-
tuksen yhteydessä nämä komponentit ote-
taan talteen ja palautetaan meille”, Jarmo 
Herranen sanoo.

RAHA-AUTOMAATIT UUSIOKÄYTTÖÖN

VESA MÖRSKY
tuotantopäällikkö

Paperinkeräys Oy

Paperinkeräys Oy:n Etelä-Suomen 
tuotantopäällikkö Vesa Mörsky 
tarkastamassa tietoturvasäiliöitä. 
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On melkein 
helpompi 

luetella ne 
materiaalit, joita 
emme tuhoa. 
Mielikuvitus on 
rajana.”



teksti HELI SATULI  kuvitus ERNO BÄRLUND / ZEELAND FAMILY

Asiakkaalta noudettu jäte saapuu

Paperinkeräyksen tuotantoyksikköön.

Henkilökunta tarkastaa kuorman.

Kaikki materiaali lajitellaan: kierrätykseen, eri alojen 

yrityksille hyötykäyttöön, energiajäte poltettavaksi.

Jätehuollossa asiakkaan, 
ympäristön ja Paperin-
keräyksen etu on yhteinen. 
Jäteastian sisällön määrän-
pää on aina monen tekijän 
summa. Mitään ei jätetä 
mutu-tuntuman varaan.

JÄRKI MÄÄRÄÄ  
JÄTTEEN KOHTALON 

J
ätehuollon ytimestä löytyy yksi sana: logistiikka”, 
linjaa Paperinkeräyksen myyntipäällikkö Juhani 
Juvonen. 

Logistiikka määrittelee hyvin pitkälti, miten 
asiakkaalta kerättävä jäte on tehokkainta, edullisinta 

ja ympäristön kannalta parasta käsitellä. Suomi on harvaan asuttu ja 
pitkulainen maa. Paperinkeräyksellä on 20 monimateriaaliyksikköä 
ympäri Suomen. Silti etenkin ruuhka-Suomen ulkopuolella käsittely-

JÄTTEIDEN ENERGIAKÄYTTÖ12

paikkaan saattaa olla melkoinen matka. Juvonen muistuttaa, että oli 
asiakas millainen yritys tai toimija tahansa, lähtökohta on aina sama. 

”Kaikki, mitä asiakkaan tarvitsee tehdä, on lajitella jäte omiin 
astioihin. Me huolehdimme lopusta. Jätteen määrän, etäisyyden 
ja ajankäytön punnittuamme päätämme, mikä on järkevin tapa 
toimia.”

Monella Paperinkeräyksen asiakkaalla syntyy säännöllisesti yli 
kymmenen erilaista jätejaetta. Kierrätykseen kelpaamattoman seka-
jätteen lisäksi keräysautot hakevat muun muassa muovia, kartonkia, 
puuta, lasia, metalleja, biojätettä ja vaarallisia jätteitä. Paperinkeräys 
kerää yksiköihinsä suuria eriä materiaalia jatkokäyttöä varten. Kun 
esimerkiksi kuitua on kertynyt riittävän iso erä, se lähtee paperiteh-
taiden käyttöön. Arvoketju käynnistyy, kun jäteauto kaartaa yksikön 
pihaan.

”Otamme vastaan kuorman asiakkaan energiajätettä. Tarkastuk-
sessa ja lajittelussa poistamme epäpuhtaat materiaalit ja valikoimme, 
mitä menee kierrätettäväksi ja mikä energiakäyttöön”, kuvailee 
Juvonen. 

KOTIMAINEN VALTTIKORTTI 

Jätteen sisältämä energia hyödynnetään voimalaitoksissa, jotka 
tuottavat lämpöä ja sähköä. Energiahyödyntäminen on kierrättämi-
sen jälkeen tehokkain tapa vähentää ilmastonmuutosta kiihdyttävän 
jätteen päätymistä kaatopaikoille.



Jätteiden kuljetus on 
kallista, eikä kaato-

paikoilla jätteestä 
ole kenellekään 

hyötyä.”
MARKKU SALO
toimitusjohtaja
Jätelaitosyhdistys JLY

>>>

Energiajäte paalataan. Paalattuna rekkaan mahtuu

 35 tonnia materiaalia. Ilman paalausta kuormaan 

mahtuisi materiaalia vain 10–15 tonnia.

Paalit siirretään varastoihin odottamaan jatkokuljetusta. 

Paperinkeräys paalaa kaiken materiaalin. Ympäristö 

kiittää ja näin säästyy myös varastotilaa.
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”Jätteiden energiakäyttö on oleellinen osa jätehuoltoa. Energia-
käytön avulla saamme kaikki materiaalit ja jätelajit hyödynnettyä. 
Kaatopaikka on aina se vihoviimeinen vaihtoehto”, huomauttaa 
Juvonen.

Jätteiden energiakäyttö lisääntyy tulevaisuudessa entisestään. 
Vuoden vaihteessa voimaan astuu asetus, joka kieltää käsittele-
mättömän sekajätteen kippaamisen kaatopaikoille. Mutta jätteen 
energiakäyttö on järkevää myös muista syistä. Suomessa jätteen 
sisältämä energia hyödynnetään lämmön ja sähkön tuotannossa 
jätevoimaloissa, joita löytyy ympäri Suomen. Laitokset ovat maa-
ilman puhtaimpia. Tämän lisäksi yrityksissä syntyvästä hyvälaatui-
sesta energiajätteestä tehdään kierrätyspolttoainetta, jota käytetään 
rinnakkaispolttovoimalaitoksissa. Kierrätyspolttoaineen laadulle on 
asetettu tiukat laatustandardit, ja toimintaa ohjaa EU:n jätteenpolt-
todirektiivi. Nämä kaksi energiakäytön tapaa eivät kilpaile keske-
nään vaan täydentävät toisiaan. Kaukolämpöverkoston ja yhteistuo-
tantovoimaloiden ansiosta hyötysuhde on poikkeuksellisen hyvä. 
Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n vertailussa Suomi valittiin 
maailman parhaaksi lämmön ja sähkön yhteistuotantomaaksi.

”Jätevoimaloissa saamme otettua talteen yli 95 prosenttia jätteen 
sisältämästä energiasta. Tämä on maailman mittakaavassa ainutlaa-
tuista”, toteaa Juvonen. 

Juvonen rauhoittelee, että jätteen tehokas energiakäyttö ei kan-
nusta jätemäärän lisääntymiseen. Päinvastoin. Tilastojen mukaan 
energianhyödyntäminen ja kierrätys kulkevat käsi kädessä.

KAATOPAIKKOJEN AURINGONLASKU

Ensi vuoden alusta lähtien orgaanista eli biohajoavaa jätettä ei 
saa enää kärrätä kaatopaikalle. Biohajoava jäte on lajiteltava 
sekä yrityksissä että kotitalouksissa. Muutoksen syynä on 
voimaan astuva uusi jäteasetus. Kielto koskee kaikkea yli 10 
prosenttia orgaanista ainesta sisältävää jätettä. Rakennus- ja 
purkujätteissä siirtymäaikaa on vuoteen 2020 saakka. Jäte-
laitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo on muutokseen 
tyytyväinen.

”Suomi nousee jätehierarkiassa yhden tason ylöspäin. Astumme 
samaan sarjaan muiden Pohjoismaiden ja esimerkiksi Saksan ja 
Hollannin kanssa.”

Jätteiden hyötykäyttö ja kierrätys tehostuvat tuntuvasti, sillä 
laadukasta jätettä hyödynnetään yhä enemmän materiaalina ja 
energiantuotannossa. 

”Kaatopaikat ovat aina resurssien hukkaamista. Jätteiden 
kuljetus on kallista, eikä kaatopaikoilla jätteestä ole kenellekään 
hyötyä”, muistuttaa Salo. 

Asetuksen tavoitteena on luonnonvarojen säästävän käytön 
lisäksi vähentää jätteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä 
ja kaatopaikkojen ympäristökuormitusta. Suomen kasvihuone-
päästöt vähenevät asetusmuutoksen tukemana kolme prosent-
tia. Eniten saadaan kitkettyä kaatopaikkojen metaanipäästöjä. 
Metaani on hiilidioksidia 20 kertaa voimakkaampi kasvihuone-
päästöjen aiheuttaja. 

”Toki tällä hetkellä kaatopaikoilla maatuva biojäte tuottaa 
metaania, mutta sekin pyritään keräämään talteen eikä uutta 
biojätettä tuoda enää vuodenvaihteen jälkeen”, Salo huomaut-
taa. 

PITKÄ ELÄKEIKÄ

Salon mukaan kuntien toimijat ovat valmiina muutokseen. 
Aueelliset jätelaitokset ovat valmistautuneet lisäämällä kierrä-
tystä, keräyssäiliöitä ja keräyskertoja. Kuluttajien ja pk-yritysten 
käyttämät jäteasemat on varustettu lajittelupistein. Jätteen 
energiakäyttöön on puolestaan investoitu kapasiteettia niin, että 
se kattaa yhdyskuntajätehuollon tarpeet seuraaviksi vuosikym-
meniksi. 

Muutos merkitsee väistämättä kustannuksia sekä kunnille että 
teollisuudelle. Kaatopaikkojen vesien käsittelystä, valvonnasta ja 
kaasujen talteenotosta on huolehdittava vielä pitkään. Ne eivät 
siis kokonaan katoa maisemasta vuosikymmeniin. 

”Emme pääse varmaan ikinä kaatopaikoista kokonaan eroon. 
Aina syntyy jätettä, joka on järkevintä ja turvallisinta loppu-
sijoittaa maahan. Kierrätyskään ei toimi sataprosenttisesti”, 
painottaa Salo.



Varastoon on kertynyt riittävä määrä 

energiajätepaaleja. Paalit lastataan rekkoihin, jotka 

kuljettavat materiaalin polttolaitoksiin.

             Energiajäte poltetaan ja poltossa 

     vapautuva energia hyödynnetään sähkön 

ja kaukolämmön tuotannossa.

”Kuljetus muodostaa  
suuren osan jäte-

huollon kokonais-
kustannuksista.”

JUHANI JUVONEN
myyntipäällikkö
Paperinkeräys Oy

   

JÄTESLANGIA • Keittiöjäte, jäännösjäte vai kuivajäte?

Millä nimellä sekajätettä kutsutaan teillä päin? Samasta jätelajista 
ja muista jätehuollon käsitteistä käytetään monia eri termejä. Usein 
vakiintuneen sanan taustalta löytyy murre tai lajittelutapa. Rinnak-
kaistermejä käytetään tulevaisuudessakin, koska jätteen käsittely-
tavat eroavat alueellisesti. Tunnetko synonyymit?

SUOSITUS RINNAKKAISTERMIT 

PAPERI keräyspaperi

KARTONKI keräyskartonki

PAHVI keräyspahvi

LASI keräyslasi

BIOJÄTE ruokajäte

MUOVI jätemuovi, muovijäte

SÄHKÖLAITTEET sähkö- ja eletroniikkaromu, SER, sähkölaiteromu

PUUTARHAJÄTE haravointijäte

VAARALLINEN JÄTE ongelmajäte, haitallinen jäte

SEKAJÄTE kierrätykseen kelpaamaton jäännösjäte, seka-
lainen yhdyskuntajäte, jäännösjäte, loppujäte, 
kaatopaikkajäte, kuivajäte, keittiöjäte

POLTETTAVA JÄTE voimalaan vietävä jäte, sekajäte energiaksi, polt-
tokelpoinen jäte, polttojäte, energiasekajäte

YHDYSKUNTAJÄTE asumisessa sekä hallinto-, palvelu- ja elinkeino-
toiminnassa syntyvä jäte

JÄTEKESKUS jätteenkäsittelykeskus

JÄTEASEMA kierrätysasema, Sorttiasema, Pilleri

KIERTÄVÄ KERÄYS keräysauto

EKOPISTE hyötyjätepiste, kierrätyspiste
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Täysi 
kuorma 

on meidän, 
asiakkaan ja 
ympäristön 
yhteinen etu.”

VESA KORHONEN
myyntipäällikkö

Matkus Shopping Center

JÄTEHUOLLON PERSONAL TRAINER

Paperinkeräyksen asiakasyrityksissä vuodenvaihteen jätelain 
muutokseen on varauduttu hyvissä ajoin. Esimerkiksi kuo-
piolaisessa Matkus Shopping Centerissä ei myyntipäällikkö 
Vesa Korhosen mukaan synny enää lainkaan käsittelemätöntä 
sekäjätettä. Vuonna 2012 avatussa ostoskeskuksessa on keski-
tytty alusta alkaen paitsi jätteen määrään minimointiin myös 
kuljetuskertojen kitkemiseen. Kuopiossa toiminnan optimoin-
tia auttaa äly. Kaikki ostoskeskuksen käyttämät jätekontit on 
varustettu etähälyttimin. Hälytin ilmoittaa, milloin kontti on 
täynnä. Se myös ilmoittaa, kun kontti on taas käyttövalmis. 

”Täysi kuorma on meidän, asiakkaan ja ympäristön 
yhteinen etu. Vähen-
nämme sekä jätehuollon 
hiilijalanjälkeä että asiak-
kaan loppulaskua, kun 
astiat tyhjennetään vain 
tarpeen mukaan”, toteaa 
Korhonen.

Järjen käyttö ei 
jää pelkkään jätteen 
keräämiseen. Paikallisena 
yhteyshenkilönä Korho-
nen raportoi asiakkaalle 
säännöllisesti jätemäärän 
kehityksestä ja kustan-
nuksista. Paperinkeräyk-
sen tilastojen avulla hän 
seuraa, miten ostoskeskus 
sijoittuu suhteessa muihin alan toimijoihin. 

”Vertailun avulla huomaamme heti, jos asiakkaalla syntyy 
jotakin jätejaetta enemmän kuin alan yrityksillä keskimäärin. 
Usein ongelma poistuu henkilöstön lisäkoulutuksella”, Korho-
nen toteaa. 

Jätehuoltoratkaisu rakennetaan aina yksilöllisesti jokai-
selle asiakkaalle. Yksi tapa ei sovi kaikille. Korhonen miettii 
tapaamisiin etukäteen kehityskohteita. Tarkoituksena on hioa 

yrityksien jätehuoltoa koko 
ajan paremmaksi.

”Kiritämme asiakasta 
tehostamaan omaa toimin-
taansa ja sitä kautta säästä-
mään myös euroja”, summaa 
Korhonen.  
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KAHDELLA K:LLA  
CLEANTECHIN KÄRKEEN
Sitran MARI PANTSAR patistaa keskittymään kaupunkeihin 
ja kansalaisiin. Cleantech lähtee kestävään nousukiitoon, kun 
varmistamme, että mukana on sekä järki että sydän.

”Cleantech on maailman nopeimmin kasvava 
bisnes. Nyt on kiire valita, missä Suomi haluaa 
olla edelläkävijä”, linjaa Sitrassa Resurssivii-
sas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-
aluetta johtava Mari Pantsar. Hänen työnään 
on tukea Suomen muutosta kohti ekologisesti 
kestävää, kilpailukykyistä yhteiskuntaa.

Pantsarin mukaan valinta on helppo. Suomen 
erityisvahvuudet piilevät energiatehokkuu-
dessa. Siihen liittyvissä sovelluksissa ja 
teknologiassa maamme on aidosti maailman 
kärkeä. Energiatehokkaat toimintatavat ovat 
osa arkeamme niin energiantuotannossa ja  
-käytössä, teollisuuden prosesseissa, raken-
nuksissa kuin vesi- ja jätehuollossa. 

”Puhdas teknologia pohjautuu pitkälti ICT:hen. 
Tässä olemme osaavaa kansaa. Meillä on 
alusta kunnossa sekä valmiuksien että 
asenteen osalta. Toinen keskeinen syy ovat 
ympäristöolosuhteet. Suomi on eristynyt 
ja kylmä maa. Meidän on ollut pakko keksiä 
resurssiviisaita ratkaisuja.”

HUOKAUS HALLITUSOHJELMALLE

Cleantechillä Suomi voi parantaa vaihto-
tasetta, luoda uusia työpaikkoja ja saavuttaa 
ilmastotavoitteet sekä tervehdyttää Itämerta. 
Mutta siihen tarvitaan vivutusta valtiolta. 
Pantsar on hieman pettynyt Suomen uuteen 
hallitusohjelmaan. Hän odotti siltä paljon. 
”Cleantechia on ripoteltu sinne tänne. Hank-
keita on liikaa ja ne ovat liian pieniä. Suomella 
ei ole varaa puuhastella.”

Hajottamalla niukat resurssit moneen eri 
suuntaan emme saa rakennettua Suomesta 
cleantechin supervaltaa vuoteen 2020 
mennessä. Sama koskee EU-päätöksiä. 
Vain kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet ja 
mehevät kannustimet kelpaavat Pantsarille. 
”Porkkanoita tarvitaan sekä yrityksille että 
kansalaisille. Lainsäädännön keinot lähte-

vät usein kielloista. Tehokkain tapa ohjata 
käyttäytymistä on varmistaa, että sydän ja 
järki ovat molemmat mukana: valinnasta jää 
ihmiselle hyvä mieli ja se on yritykselle talou-
dellisesti kannattavaa.”

MINNE UNOHTUI IHMINEN?

Pantsar patistaa kääntämään katseet 
kaupunkeihin. Taustalla muhii megatrendi. 
Kaupungeissa asuu jo yli puolet maailman 
väestöstä ja vuonna 2050 jo yli 70 prosenttia. 
On puhdas fakta, että tällä sektorilla clean-
techia ja resurssiviisaita ratkaisuja todella 
tarvitaan. Sitrassa on parhaillaan käynnissä 
Smart & Clean -hanke, jonka tavoitteena on 
rakentaa pääkaupunkiseudusta kansainvä-
lisen luokan näyteikkuna-alue älykkäille ja 
ekologisesti kestäville ratkaisuille. Maailmalla 
kaupungit kilpailevat puhtaista investoinneista 
sekä Smart- ja Cleantech-brändien tuomista 
hyödyistä. Näissä Suomella on jo nykyisellään 
huomattavaa osaamista. Kaupungeista on 
tehtävä yritysten innovaatioiden pilotointi-
alustoja. Nyt tarvitaan uusi yhteistyömalli. 
Valtio, kaupungit, yritykset, tutkimuslaitokset 
ja ennen kaikkea kansalaiset on Pantsarin 
mukaan saatava toimimaan yhteistyössä ihan 
eri tasolla kuin nyt. 

”Kansalainen unohtuu usein suunnitelmista, 
vaikka yksittäisillä ihmisillä on iso rooli. Näin 
on käynyt esimerkiksi ilmastopolitiikassa. 
Kansalainen ei yksin pysty ratkaisemaan 
ongelmia, mutta niitä ei ratkota myöskään 
ilman kansalaisia.” 

Cleantechia ja resurssitehokkuutta vaivaa 
muotisanan ongelma. Hieno käsite vieraan-
nuttaa ja saa asiat kuulostamaan Pantsarin 
mukaan vaikeammilta kuin ne oikeasti ovat. 
”Tämä ei ole mitään rakettitiedettä. Monesti ei 
edes tarvita uutta teknologiaa. Meillä on usein 
jo ratkaisut valmiina. Nyt ne on vain saatava 
käyttöön.”

EU-komission 
varapuheenjohtaja  

Jyrki Katainen julkistanee 
pian toimintaohjelman 

cleantechin ja kiertotalouden 
vauhdittamiseksi. Sitran 

Mari Pantsarille kelpaa vain 
kunnianhimoinen ohjelma.
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