
INFO
Lasten piirustuksissa piilee 
tietoturvauhka.

JÄTEHUOLTOA 
juuri sinun yrityksesi 

tarpeisiin.

Paperinkeräys Oy:n ja  
Encore Palveluiden asiakaslehti

“Vuokralavoilla vähemmän 
puujätettä ja kustannuksia 
tavarantoimituksiin.”

3

8

2 16  /

- Kyösti Pöyry, Paperinkeräys

10

JÄRKEVÄÄ 
NUUKAILUA 
”Resurssiviisaus 
nousee kansainväliseksi 
kilpailuvaltiksi.”

14

- Kari Herlevi, Sitra

SENSORIT 
HERKKINÄ 
PAINOTALON 
JÄTEHUOLLOSSA 

”Keräysastiamme tyhjennetään 
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uormalavat ovat olennainen osa kauppaan matkaavista 

tavarantoimituksista. Pakkaaminen tuotteita valmistavissa 

tehtaissa edellyttää tasalaatuista ja puhdasta kuorma-

lavaa erityisesti elintarvike- ja hygieniatuotteille. Yleisesti 

käytettyjen standardikokoisten ja kierrätyskelpoisten 

lavojen rinnalla käytetään kertakäyttöisiä puulavoja, joista syntyy huomat-

tava määrä puujätettä yhden käyttökerran jälkeen. Kuormalavojen hallinta 

vaatii pakkaajilta melkoista hallinnollista työtä niiden laskuttamisesta 

tai takaisinkutsumisesta kaupan eri portaista. Lavakannan haasteena on 

myös luonnollinen kuluminen: huonontuneet lavat aiheuttavat ongelmia 

pakkauskoneissa ja tavarankäsittelyssä. Näihin päänvaivoihin olemme 

kehittäneet Encore vuokrakuormalavat. Teollisuus ja kauppa ovat jo vuosia 

käyttäneet vuokralavoja myymälöihin sopivina kokoina. Nyt toimitamme 

myös standardikokoista EUR-vuokralavaa. 

ENCORE VUOKRALAVA ON LAADUKKAASTA PUUSTA VALMISTETTU ja 

RFID-tunnisteilla varustettu lava. RFID varmistaa sen, että lavoille 

pakattuja tuotteita ja niiden kiertoaikaa voi seurata tehokkaasti. RFID-

lava tarjoaa kaupan portaassa useita mahdollisuuksia tehostaa materiaalien 

oikeaa jakelua, niin kuljetuksissa kuin myymälöissäkin. Vuokralava on 

pakkaajille yksinkertainen ja laadukas ratkaisu 

pakkauslinjojen lavaksi, plussana ovat myös 

yksinkertaistuvat lavojen paluukuljetukset. 

Puujätettä ei synny ollenkaan, ja lavojen 

kirjanpitotarve poistuu. Me huolehdimme 

vuokralavakannan huollosta ja takaamme 

lavojen riittävyyden.

ONNISTUIMME YHDESSÄ kananmu-

nantuottajien kanssa poistamaan 

vuokralavallamme puujätettä 

noin 30 000 tonnia vuodessa. 

Vuokralavat ovat tehokas 

ratkaisu tuottajien ja kaupan 

väliseen toimitusketjun ja 

paluulogistiikkaan.

Kiitokset tästä vuodesta lukijoille 

ja asiakkaillemme. Hyvää tulevaa 

Suomen 100-vuotisjuhlavuotta.

K

AUTOMAATIO VAATII KUORMA-
LAVOILTA LAATUA
Inex Partners Oy:n Kilon palautus-
terminaalin läpi kulkee vuosittain 
2,5 miljoonaa kuormalavaa. 
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RESURSSIVIISAUDEN 
RUNSAUDENSARVI
Sitran Kari Herlevi uskoo 
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Jäte huolto palvelu auttaa 
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infoENCORE
TIETOTURVAPALVELU

LASTEN PIIRUSTUKSISSA PIILEE 
TIETOTURVAUHKA

Päiväkodeissa ja kouluissa syntyy valtavasti paperijätettä jo pelkästään 

lasten piirustuksista ja askartelutöistä. Väitän, että näitä lasten nimellä 

varustettuja taideteoksia ei aina tuhota asianmukaisesti, vaikka kyse on 

useimmiten luottamuksellisesta materiaalista.

Ihmettelet varmaan, mitä vaaraa siitä voisi olla, 
että lapsen tai oppilaan piirustus tiputetaan 
paperin keräykseen eikä tuhottaville papereille 
tarkoitettuun lukolliseen säiliöön. Vastaus 
on yksinkertainen: piirustus sisältää usein 
lapsen tietoja, esimerkiksi koko nimen, iän 
ja mahdollisesti luokan tai kerho ryhmän. 
Näistä tiedoista lapsen henkilöllisyys on jo 
tunnistettavissa. Emme voi tietää, mitä saattaa 
tapahtua tai minne piirustuksen tiedot voivat 
joutua, kun paperit heitetään tavalliseen 
keräyspaperi-laatikkoon.

TUHOA PIIRUSTUKSET KUTEN MUUT 
LUOTTAMUKSELLISET ASIAKIRJAT

Kaikki materiaali, mitä lapsi ei vie kotiinsa, tulee 
hävittää päiväkodeissa ja kouluissa huolella. 
Samalla tavalla, kun muita lapsen luotta-
muksellisia papereita ja hallinnollista materiaalia 
kohdellaan hyvin, tulisi samat ohjeet ulottaa 
myös muuhunkin poisheitettävään materiaaliin.

Arkaluontoisten paperien tuhoaminen silppurissa 
voi olla hyvin aikaa vievää – varsinkin, kun 

usein nuo paperit tuppaavat kerääntymään 
isoksi kasaksi ennen niiden viemistä 
kierrätykseen. Kiireen keskellä helpommalta 
vaihtoehdolta tuntuu laittaa kaikki asiakirjat 
nopeasti paperinkeräykseen. Kuitenkin yksikin 
luottamuksellinen paperi väärässä paikassa 
on jo tietoturvariski. Joskus myös lapset itse 
laittavat keskeneräiset tai pilalle menneet 
piirustukset paperinkeräykseen tietämättä, että 
ne kuuluisivat tuhottavien joukkoon.

Olemme yhdessä Otavan ja muiden 
tuottajayhteisöjen kanssa päivittäneet 
supersuositun Reuhurinne-puuhakirjan. 
Alakoululaisille tarkoitetun puuhakirjan avulla 
lapset oppivat lajittelemaan jätteet oikein kirjassa 
seikkailevien tuttujen piirroshahmojen avulla. 
Lisätietoa puuhakirjasta saat Paperinkeräyksen 
nettisivuilta. Käy tutustumassa ja vinkkaa 
tuttavallesi, jolla on alakouluikäisiä lapsia!

KAREL NIEMINEN
asiakkuusjohtaja

UUSI  
REUHURINNE-
SARJAN 
PUUHAKIRJA  
ON ILMESTYNYT!

PALKITUN LASTENKIRJAILIJAN TUULA KALLIONIEMEN 

LOIHTIMA REUHURINNE-SARJAN HAHMOT OPETTAVAT 

PUUHA KIRJASSA LAPSET KIERRÄTTÄMÄÄN. 

OPETTAMINEN TAPAHTUU OPPIKIRJAILIJA PÄIVI 

VEHMAKSEN LUOMIEN MONIPUOLISTEN JA HAUSKOJEN 

TEHTÄVIEN JA VISAILUJEN AVULLA. OIVALTAVA 

KUVITUS ON PUOLESTAAN JII ROIKOSEN KÄSIALAA.

LUE LISÄÄ:   
paperinkerays.fi/ 
uusi-reuhurinne-

sarjan-puuhakirja- 
on-ilmestynyt/
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N U M E R O I TA

Maamme haluaa näyttää maailmalle 
kiertotalouden askelmerkit ja siirtyä 
kiertotalouden sopeutujasta edelläkävijäksi.

Suomi esimerkkinä  
maailmalle kiertotaloudessa

Syyskuussa julkistettiin maailman ensimmäinen kiertotalouden tie-
kartta. Sitran laatimassa tiekartassa luodaan uudenlaisia ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen kutistumisen ja kaupungistu-
misen haastamalle maailmalle.

Kiertotalouden arvioidaan tuovan vuosittain 2–3 miljardin euron 
arvonlisän vuoteen 2030 mennessä Suomessa. Myös Rooman 
klubi arvioi, että uusia työpaikkoja syntyy Suomeen yli 75 000. 
Globaalisti jakamistaloudesta syntyvä kasvu on peräti 35 miljardia 
dollaria. Tekniikka & Talous 21.9.

2–3  
mrd € /vuosi

Kiertotalouden 
tuottoarvio Suomessa

yli  
75 000

uutta  
työpaikkaa
Suomeen 35

mrd dollaria

Jakamis- 
taloudesta syntyvä  

globaali kasvu

SUOMESTA 
VALTAMERI-
LAIVOJEN  
PURKAJA?

Mitä tapahtuu valtamerilaivoille sen 
jälkeen, kun ne poistetaan käytöstä? 
Tähän saakka laivat on purettu EU:n 
ulkopuolella, esimerkiksi Intiassa, 
missä purkuolosuhteissa on usein 
puutteita. Tiukentuvien EU-sään-
nösten myötä EU-maiden lipun 
alla kulkeneet laivat täytyy purkaa 
sertifioidusti EU:n alueella. Suurilta 
valtamerilaivoilta puuttuu kuitenkin 
sopiva purkupaikka. 

Todennäköisesti vuoden 2017 aikana 
voimaan tulevalla EU:n direktiivillä 
halutaan varmistaa, että laivat 
puretaan sekä ympäristön että 
ihmisten kannalta turvallisella tavalla. 
Tällä haavaa missään EU-maassa ei 
pysyvästi pureta yli 100 metriä pitkiä 
laivoja. Suomen kilpailuvalttina on 
suurtenkin alusten purkumahdolli-
suus kestävällä tavalla. Jopa 90 pro-
senttia laivan materiaalista voidaan 
kierrättää. Purkuteollisuuden synty 
toisi Suomeen uusia työpaikkoja ja 
piristäisi myös alihankintayrityksiä.  
5.10.2016 Tekes.fi

Muovi yhdistää IKEAn  
ja Nesteen, puu lääke-
tieteen ja UPM:n
Biotalous on lavea käsite. Esimerkiksi UPM kehittää 
paraikaa lääkkeitä entsyymeistä. IKEA ja Neste kehittävät 
yhdessä muovihuonekaluja, joissa käytetään uusiutuvaa 
biomuovia. 

UPM on perustanut Helsingin yliopistoon innovaatio-
yksikön, jossa se on kehittänyt ensimmäisen kaupallisen 
tuotteen nanoselluloosasta. Tuote on tarkoitettu solujen 
kasvatukseen.

Niin ikään Nesteen ja Ikean välinen yhteistyö julkistettiin 
syyskuussa. Yhteisenä tavoitteena on saada ensimmäinen 
uusiutuvan muovin valmistuserä käyttöön kuluvan vuoden 
2017 loppuun mennessä.  
5.10. Etelä-Suomen Sanomat

ILMASTOHUOLET 
NÄKYVÄT JATKOSSA 
YRITYSTEN 
STRATEGIOISSA
 
Pariisin ilmastosopimus on merkittävä 
myös monelle suomalaiselle yritykselle.

”Asiakkaille ympäristötekijät ovat hyvin 
tärkeitä”, sanoo Siemensin Energy 
management -divisioonaa johtava Jussi 
Mäntynen. Yrityksen tavoitteena on 
olla ensimmäinen hiilineutraali suuri 
teollisuusyritys vuoteen 2030 mennessä. 

Säähavaintolaitteita valmistavan Vaisa-
lan yritysvastuujohtaja Tomi Rintanen 
uskoo myös uusiutuvan energian tuomaan 
kasvuun. Vaisalan laitteilla voidaan tutkia 
esimerkiksi jonkin paikan tuuliolosuhteita 
ennen tuulimyllyjen rakentamista.

Sijoittajia kiinnostaa myös entistä enem-
män salkkujen hiilijalanjälki. Vastuullinen 
yritys on aina parempi sijoituskohde. Ilmas-
toasiat ylipäätään ovat mukana yritysten 
strategisissa pohdinnoissa aikaisempaa 
voimakkaammin. Deloitten mukaan suo-
malaisyritykset pärjäävät insinöörikansana 
hyvin puhtaiden prosessien kehittämisessä, 
mutta uusissa liiketoimintamalleissa ollaan 
silti vielä perässä.   
Talouselämä 6.10.
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”Kaikki liike, 
esimerkiksi 

käden heilunta, voidaan 
muuttaa energiaksi ja 

ottaa talteen.
PEKKA LUNDMARK

toimitusjohtaja, Fortum

PAHVIMUKI 
ILMAN 
MUOVIA
Kotkamills on kehittänyt täysin kierrätettävän 
kahvikupin, jota ei ole päällystetty muovilla. Uusi 
kuppi on saman näköinen kuin vanhempi sisarensa. 

Mukissa säilyy hyvin kahvin ohella myös 
esimerkiksi viini. Jatkossa mukin 
käyttökohde voisi olla vaikkapa 
paljon jätettä tuottavat festarit, 
jossa muovipäällystämätön versio 
korvaisi ympäristölle haitalliset 
muovimukit. Iltalehti 19.10.

”SADAN VUODEN 
KULUTTUA KAIKKI 
KÄYTETTÄVÄ ENERGIA 
ON UUSIUTUVAA.”

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on tek-
nologiaoptimisti, ainakin jos puhutaan maapallon ja 
Suomen energiatulevaisuudesta noin sadan vuoden 
perspektiivillä.

”Uskon, että sadan vuoden kuluttua kaikki käytet-
tävä energia on uusiutuvaa ja sitä on lähes rajatto-
masti saatavissa ja vieläpä kohtuulliseen hintaan. 
Kaikki liike, esimerkiksi käden heilunta, voidaan 
muuttaa energiaksi ja ottaa talteen.”

Lundmark luottaa myös siihen, että käyttöön tulee 
teknologiaa, jolla ilmakehästä pystytään poistamaan 
hiilidioksidia ja hyödyntämään sitä raaka-aineena.  
HS 17.9.

MUOVIEN KIERRÄTYS 
JA HYÖTYKÄYTTÖ 
SUOMESSA -KIRJA 

ILMESTYNYT 
Kirja käsittelee EU-sääntelyn vaikutuksia, ker-

too miten muoveja uusioidaan ja hyödynnetään 
energiana sekä esittelee Suomessa valmistettavia 

uusiomuoveja ja -tuotteita. Teos helpottaa muovien 
lajittelua sekä kotitalouksissa että yrityksissä. 

Pääkirjoittaja Pasi Järvinen on julkaissut useita 
muovialan tietokirjoja. Toimittajana on ollut myös 

Uusiouutisten päätoimittaja Elina Saarinen. 
Lisäksi kirjan toteutuksessa on ollut mukana 

suomalaisia asiantuntijoita muoviteollisuudesta, 
jätehuollosta ja energia sektorilta.  

Packnews.fi 10.10.

Oulun tuotanto-
yksikkö voimissaan

myös tehostaneet sisälogistiikkaamme – 
pystymme nyt käsittelemään materiaaleja 
tehokkaammin.” 

Paperinkeräyksen Oulun tuotanto-
yksikkö käy jälleen entistäkin ehompana. 
Korjausten ja uudistusten yhteydessä on 
toimintaa parannettu ja tehostettu.

”Olemme laajentaneet todelliseksi 
monimateriaaliyksiköksi ja pystymme 
suoraan vastaanottamaan  kaikki 
merkittävimmät jätejakeet. Kaukana on 
siis jo maailma, jossa käsittelimme vain 
kuitua. Myös tietoturvassa pystymme 
tarjoamaan tuhouspalveluja entistä 
monipuolisemmin ja tehokkaammin esi-
merkiksi sähkö- ja elektroniikkaromulle, 
kertoo Encore Palvelujen myyntipäällikkö 
Hannu Suomalainen.

Oulun tuotantoyksiköstä vastaava 
Jukka Väisänen on uusista tuulista 
mielissään. Ja siitä, että kustannuste-
hokkuus säteilee asiakkaille asti. 

”Jätehuollon asiakkaiden meille toimit-
tamista jakeista valtaosa pystytään 
käsittelemään täällä Oulun yksikössä, 
jolloin kuljetuskustannukset vähenevät 
– luonnonkin iloksi. Uusilla moder-
neilla tuotantokoneilla on vähemmän 
huoltotarpeita ja seisokkiaikoja. Olemme 

NÄIN TEHOSTUMINEN HYÖDYTTÄÄ 
ASIAKKAITA

• Lisää katostilaa kuiduille ja kuorma-
lavoille.

• Energiajakeen vastaanoton uusi 
purku paikka mahdollistaa sel-
keämmän vastaan ottoprosessin ja 
nopeamman läpimenoajan. 

• Uudet tuotantokoneet ovat 
kaksinkertaistaneet tuotantoyksikön 
kapasiteetin ja pienentäneet siten 
kustannuksia per käsitelty tonni. 

• Kehittynyt sisälogistiikka ja 
materiaalien vastaanoton järjestys 
parantavat materiaalipuhtautta enti-
sestään ja siten myös materiaalien 
kierrätyskelpoisuutta ja arvoa. 

• Laajennettu varastointialue 
mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen 
lähtevien kuormien lastauksen. Laaja 
kenttä hyödyttää kuljetuskumppa-
neita ja kuljetus yhtiöitä sekä avaa 
mahdollisuuksia varastointipalvelujen 
myyntiin, välivarastointiin ja rahtipaa-
laukseen. 

5
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ymmeniä lavoja pinossa päällekkäin. Kymmeniä 
pinoja hallissa vierekkäin. Sinne tänne suhaavia 
haarukkatrukkeja, jotka siirtelevät lavapinoja 
paikasta toiseen. Inex Partners Oy:n palautus-
terminaalissa Espoon Kilossa on tekemisen mei-

ninki. Kahden vuoden päästä tilanne on toinen, kun päivittäis-
tavaralogistiikka siirtyy kokonaisuudessaan Sipoon Bastukärriin 
hiljattain avattuun uuteen logistiikkakeskukseen.

Inex Partners Oy on SOK:n kokonaan omistama logistiikka-
yhtiö. Se tuottaa varastointi-, kuljetus- ja muut logistiikkapalvelut 

teksti  ANNAMARI TYPPÖ  kuvat JUNNU LUSA

Eurolavoista luopuminen 
tehostaisi logistiikkapalvelun 
toimintaa ja leikkaisi kustan-
nuksia, sanovat Inexin Sami 

Nieminen ja Mikko Kymäläinen.

AUTOMAATIO 
VAATII 
KUORMA-
LAVOILTA 
LAATUA

Inex Partners Oy:n Kilon 
palautusterminaalin läpi 
kulkee vuosittain 2,5 
miljoonaa kuormalavaa. 
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S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaraketjuille. 
Sipoon uudessa logistiikkakeskuksessa valtaosa 
työvaiheista on automatisoitu. Tämä asettaa 
kuormalavojen kunnolle uusia haasteita, sillä 
automatisoitu järjestelmä ei pysty käsittele-
mään rikkinäisiä tai vaurioituneita lavoja. 

”Hylkäämiseen riittää, että lavassa on loh-
keama, siitä sojottaa tikkuja tai jalat ovat rikki. 
Olemme näiden ensimmäisten kuukausien 
aikana huomanneet, että kauttamme kiertävät 
lavat ovat valitettavasti erittäin huonokuntoi-
sia”, kertoo Inexin logistiikkapäällikkö Mikko 
Kymäläinen.

”Kaikkien toimijoiden kannattaa kiinnittää 
nyt huomiota lavojen kuntoon, koska tule-
vaisuudessa varmasti jokainen kaupparyhmä 
siirtyy käyttämään automaatiota.”

Kunnon lisäksi automatisointi tiukentaa 
lavojen kokovaatimuksia. ”Automaattivastaan-
otossa toleranssi on aika pieni, viisi milliä 
puoleensa”, Kymäläinen kertoo.

KOKONAAN EROON KERTALAVOISTA

Lavojen huono kunto on seurausta lavakan-
nan riittämättömästä ylläpidosta. Kun lavat 
eivät ole ydinbisnestä, niiden kuntoa ei val-
vota, niitä ei huolleta eikä niitä haluta uusia. 
”Kun pyöritetään vaan sitä samaa kantaa, se 
väkisinkin huononee”, toteaa terminaalipääl-
likkö Sami Nieminen.

Vastaus on lavapalvelun ulkoistaminen. 
Paperinkeräyksen kautta saa käyttöönsä vuok-
rattavat ja uudelleenkäytettävät kiertolavat, 
joiden kuntoon ja laatuun voi luottaa. Inexin 
kautta kulkevista lavoista kiertolavoja on tällä 
hetkellä 20–30 prosenttia, mutta määrää halu-
taan lisätä. ”Suosittelemme tavarantoimittajille 
standardikokoisia kiertäviä kuormalavoja, jotta 
logistiikkakeskuksemme toimisi häiriöttä ja 
saisimme tavarat priimakuntoisina asiakkaille 
asti. Kertakäyttölavoista pyritään tulevaisuu-

dessa luopumaan kokonaan”, kertovat Inexin 
pakkausasiantuntijat Heidi Plattonen ja 
Vadim Kuvshinov.

VIHREÄ VAIHTOEHTO

Kuormalavapalvelu tuo logistiikkaan muita-
kin etuja, kuten standardoidut lavakoot sekä 
työturvallisuusriskien ja hävikin vähene-
misen. Standardikoot helpottavat lavojen 
lajittelua ja pinoamista terminaaleissa, 
samoin kiertolavoissa käytetyt kirkkaat värit, 
joiden ansiosta samanlaiset lavat tunnistaa 
helposti. Paperinkeräyksen Encore-lavat ovat 
vihreitä, mikä symboloi myös kiertolavojen 
ympäristöhyötyjä.

”Kiertävien kuljetusyksiköiden käyttö 
vähentää neitseellisen raaka-aineen tarvetta ja 
syntyvän puujätteen määrää”, sanoo Inexin 
ympäristöasiantuntija Iina Kari. ”Erityisen 
tärkeää meille on, ettei kaatopaikalle päädy 
mitään hyödyntämiskelpoista jätettä, vaan 
kaikki syntynyt jäte hyödynnetään ensisijai-
sesti materiaalina ja toissijaisesti energiantuo-
tannossa.”

Jätehuollon järjestämisessä Inex suosii 
toimintamallia, jossa rikkoutuneet lavat ja 
kertalavat viedään kerralla pois korjattavaksi 
tai asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Tämä 
leikkaa kustannuksia muun muassa lajittelu-
työn, varastointitilan ja jätehuoltolaitteiden 
tarpeen vähenemisenä.

”Lavapalveluoperaattori voi hakea lavat 
suoraan terminaaleistamme ympäri Suomen, 
jolloin meidän ei tarvitse kuljettaa niitä itse 
takaisin. Tässä säästyy paluulogistiikkakustan-
nuksia. Samalla pääsemme eroon lavasaldojen 
seuraamisesta ja lavojen kierto nopeutuu”, 
toteaa terminaalipäällikkö Nieminen. 

Paperinkeräys tuntee haasteet, joita 
automaatio tuo lavankäsittelyyn, 
vakuuttaa asiakkuuspäällikkö Timo 

Kaikkonen. 

”Emme ole laajentaneet vuokralavapal-
velua turhan takia. Haluamme vastata 
asiakkaiden huutoon”, Kaikkonen 
sanoo. ”Eurolavojen laatu heikkenee, 

PUUJALKA EI OLE VITSI

Inexin yhteistyö Paperinkeräyksen kanssa 
on sujunut ongelmitta ja Encore-lavat ovat 
pääsääntöisesti toimivia. Yksi kehitysidea 
Kymäläisellä kuitenkin on: puristejalat pitäisi 
unohtaa ja siirtyä lavoissa kokonaan puujal-
koihin. 

”Meillä on Sipoossa kilometrejä ja taas 
kilometrejä kuljetushihnaa, jolla lavat rullaa-
vat. Siinä on aina pientä tärinää, minkä vuoksi 
etenkin vanhemmista puristejaloista varisee 
hihnalle pientä puusälää. Jos jokaisesta jalasta 
jää hihnalle pari grammaa roskaa ja lavoja on 
vuosittain 2,5 miljoonaa, voi nopeasti laskea 
syntyvän puuroskan määrän”, Kymäläinen 
sanoo. 

OMISTAJUUS TAKAA LAADUN 

ENCORE
KUORMALAVAPALVELU

MIKSI VUOKRALAVA?

• Kaikki kierrosta palaavat lavat 
tarkastetaan ja korjataan ennen 
uudelleenkäyttöä. Yhtä lavaa voidaan 
käyttää kymmeniä kertoja. 

• Käytettävät lavat ovat aina 
laadukkaita, mikä ennaltaehkäisee 
rikkinäisistä lavoista johtuvia 
tuotantohäiriöitä.

• Korjauskelvottomat lavat murskataan 
ja poltetaan energiaksi, mikä 
vähentää puujätteen määrää. 

• Vuokralava-asiakkaan ei tarvitse sitoa 
pääomaa lavoihin. 

• Lavaliikennettä voidaan seurata ja 
virheelliset tuotteet jäljittää RFID-
tekniikan avulla.

koska lavoilla ei ole omistajaa, joka huo-
lehtisi niistä. Vuokralavojen etu on, että 
niillä on omistaja, jolle Inex voi reklamoida, 
jos laadussa on parantamisen varaa.”

Kaikkosen mielestä on tärkeää, että kaikki 
osapuolet ymmärtävät, mitä automaatio 
lavoilta edellyttää. ”Inexin tilanteessa 
auttaisi, jos tavarantoimittajilla olisi lavan-
vaihtosopimus Paperinkeräyksen kanssa.”

Lavanvaihtosopimukseen kuuluu, että 
Paperinkeräys hakee palautuvan lava-
kuorman myymälästä, tarkastaa lavat ja 
korvaa epäkelvot lavat hyvälaatuisilla. 

Kiertolavojen 
käyttö vähentää 

neitseellisen raaka-
aineen tarvetta 

ja syntyvän puu-
jätteen määrää.”

IINA KARI
ympäristöasiantuntija

Inex Partners Oy
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INFOGRAFIIKKA

JÄTEHUOLTOA JUURI
YRITYKSESI TARPEISII

Paperinkeräyksen 
Encore Jätehuolto-
palvelu auttaa 
optimoimaan jäte-
huollon kustan-
nukset kokonais - 
valtaisen, tiedolla 
johtamiseen 
perustuvan 
ratkaisun avulla.

LAJITTELU

OHJEISTUS

KERÄYS SEURANTA

Jätte
jäteh
Astia
on noEncore Ympäristönhoitaja

-palvelu hakee lajitellut 
jätteet liikkeen edestä ja 
neuvoo, jos lajittelussa 
on kehitettävää. 

Videokoulutusmateriaali 
on saatavilla osoitteessa 
paperinkeräys.fi.

Encore Palvelut 
valitsee puolestasi 
oikean määrän 
sopivia keräysastioi-
ta sekä niiden 
järkevän sijoittelun 
joko jätehuoneeseen 
tai liikekiinteistön 
jäteasemalle.

Encore Palvelut seuraa 
keräyssäiliöiden 
täyttöastetta, jotta ne 
lähtisivät kuljetukseen 
mahdollisimman 
täysinä. Tarvittaessa 
keruukertoja harvenne-
taan.
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LISÄÄ 
NETISSÄ:   

videokoulutus-
materiaali on saata-

villa osoitteessa  
paperinkeräys.fi

infografiikka TERO HARSUNEN / ZEELAND FAMILY

tekstit ANNAMARI TYPPÖ



I SINUN
IN

Sähköisessä asiointi-
palvelussamme näet omat 
raporttisi ja laskusi ja teet 
päivityksiä palveluusi. Käytössäsi 
on myös puhelinpalvelu.

ALKUKARTOITUS

SYNERGIA

U

RAPORTOINTI

KULJETUS

ASIAKASNETTI

YHTEYSHENKILÖ

Encore Palvelut kartoittaa, 
millaista jätettä liiketoimintasi 
seurauksena syntyy, ja laatii 
sen pohjalta jätehuolto-
suunnitelman.

eet lajitellaan astioihin syntypaikalla 
uoltosuunnitelman mukaisesti. 

at sijoitetaan niin, että niiden käyttö 
opeaa, tehokasta ja turvallista.

Jätteiden kuljetuk-
sesta vastaavat 
paikalliset, luotetta-
vat kuljetusliikkeet.

Jokaisella suurasiakkaalla on tukenaan 
oma nimetty yhteyshenkilö.

Encore Jätehuolto-
palveluun voidaan 
liittää Encore 
Tietoturvapalvelu ja 
Encore Kuormalava-
palvelu. Näin voit 
hoitaa keskitetysti 
kaikki kierrätystar-
peesi.

Encore Palvelut tuottaa 
säännöllisesti selkeän 
raportin jätemääräsi 
kehittymisestä. Sen 
pohjalta tarkennetaan 
lajitteluohjeita ja 
kehitetään jätehuoltoa 
entistä tehokkaammaksi.

RI SINUN
SIIN

Paperinkeräyksen Encore Jätehuoltopalvelu 

auttaa optimoimaan jätehuollon kustannukset 

kokonaisvaltaisen, tiedolla johtamiseen 

perustuvan ratkaisun avulla.
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otnia Printin kehitys- ja 
laatupäällikkö Toni Klemola 
on juuri päättänyt aamun 
kokouksen ja näyttää tyyty-
väiseltä.

”Toimintamme muistuttaa monelta osin 
normaalia prosessiteollisuutta. Suurimmalla 
osalla asiakkaistamme on vuosisopimus 
ja tuotanto voidaan suunnitella viikoiksi 
eteenpäin. Tärkeää on, että tuotanto sujuu 
ilman pysäytyksiä”, kuvailee Klemola, kun 
istumme kahvilla toisen kerroksen kokous-
huoneessa. 

Painoala on lehtialan tapaan kokenut 
kovia viime vuosina. Päivälehtien levikki 
on laskenut ja painotaloja lopetettu. Botnia 
Print on kulkenut vastavirtaan ja kasvatta-
nut toimintaansa jatkuvasti – aina vuodesta 
2010 alkaen, jolloin yhtiö perustettiin. 

”Muualla maassa on ollut ylikapasiteettia, 
mutta me painamme ensisijaisesti alueen 
tarpeisiin. Maantieteellisesti olemme juuri 
oikeassa paikassa.”

B

ÄLKÄÄ  
PYSÄYTTÄKÖ 
PAINOKONEITA!
Digitaalinen vallankumous ei tarkoita 
paperin ja painopalvelujen katoamista. 
Sen sijaan myös paino palvelut  
muut tuvat älykkäämmiksi, nopeammiksi 
ja kustannustehokkaammiksi. Botnia 
Print on Suomen ainoa kirjapaino, jossa 
on vedetön painoprosessi. 

teksti JOHAN SVENLIN  kuva MATS SANDSTRÖM
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CASE 2

PAPERILLA ON TULEVAISUUS

Botnia Printin painotalo on moderni ja 
tehokas. 

”Olemme valinneet painokoneet siten, 
että voisimme painaa sanomalehtien lisäksi 
myös muita painotuotteita. Valintaan sisältyi 
tiettyjä riskejä, mutta päätös oli onnistunut.”

Klemolan mukaan tulevaisuudennäky-
mät ovat hyvät painotalolle, joka uskaltaa 
uudistua.

”Olen ollut alalla 21 vuotta. Kun aloitin, 
oli paperinkulutus samalla tasolla kuin 
tänä päivänä. Välillä on ollut vuosia, jolloin 
volyymi on ollut suurempi, mutta paperi-
media puolustaa edelleen paikkaansa.”

Botnia Printillä on maan ainoa vedetöntä 
painotekniikkaa hyödyntävä painokone. 
Kyse on uudesta tekniikasta, jolla on monia 
etuja edeltäjiinsä verrattuna. Ensimmäinen 
vedetöntä painotekniikka hyödyntävä paino-
kone otettiin käyttöön 11 vuotta sitten. 
Tällä hetkellä maailmassa on käytössä vain 
21 vastaavanlaista laitetta. 

BOTNIA PRINT 

• Perustettu: 2010

• Liikevaihto: 10 miljoonaa euroa

• Omistajat: Keski-Pohjanmaan 
Kirjapaino Oyj (65 %),  
HSS Media (35 %)

• Henkilöstömäärä: 33,  
tuotanto kahdessa vuorossa

• Kärkiosaaminen: lehtien 
tuottaminen

>>>



Teemu Jokelalla 
on edelleen käsin 

hoidettavia työtehtäviä 
Botnia Printissä, mutta 

suurimman osa töistä 
tekevät robotit.
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”Painotyö on alusta alkaen korkealuok-
kaista ja pysyy tasalaatuisena läpi koko 
painoksen. Voimme painaa erikokoisia eriä 
ja pystymme tuottamaan myös muutaman 
sadan kappaleen painoksia. Vanhan koneen 
kanssa jouduimme aina varautumaan 
siihen, että ensimmäiset tuhat painosta eivät 
täyttäneet laatukriteerejä ja menivät suoraan 
hukkaan.”

Alan kova kilpailu on merkinnyt sitä, että 
koko organisaation ja kaikkien prosessien on 
oltava tehokkaita. Kaiken tulee sujua kuin 
rasvattu aina raaka-ainehankinnoista tava-
rantoimitukseen. Sen lisäksi on minimoitava 
hävikki ja huolehdittava kierrätyksestä. 

”Botnia Printin koneet voisivat käyttää 
100-prosenttisesti kierrätyskuidusta tuotettua 
paperia, mutta toimittajamme eivät pysty 
vastaamaan markkinoilla olevaan kierrätys-
kuidun kysyntään. Paperin lisäksi pystymme 
käyttämään uudelleen painolevyjä”, kertoo 
Klemola.

PALVELUASENNETTA ARVOSTETAAN

Kierrätys on keskeistä Botnia Printin toi-
minnassa. Helmikuusta 2016 alkaen Botnia 

Printin paperi- ja pahvijätteen käsittelystä on 
vastannut Paperinkeräys. 

”Olen erittäin tyytyväinen Paperinkeräyk-
sen raportointijärjestelmään. Se antaa meille 
mahdollisuuden seurata, kuinka paljon jätettä 
syntyy kunkin tuotteen yhteydessä. Voimme 
saamiemme faktojen pohjalta antaa palautetta 
tuotantoon. Järjestelmä on ollut pian käytössä 
vuoden ja kehitämme rutiinejamme edelleen 
jatkuvasti”, sanoo Klemola. 

Klemola kehuu myös uuden yhteistyö-
kumppanin palveluhenkisyyttä. 

”Olemme saaneet suoran vastauksen 
kaikkiin kysymyksiimme. Asiakkaan koh-
taaminen on ollut huippuluokkaa. Myös 
säiliöiden tyhjennystyötä tekevillä on kaikilla 
ollut hieno, positiivinen palveluasenne. Laa-
jensimme yhteistyötä muutaman kuukauden 
jälkeen siten, että Paperinkeräys ja Encore 
Palvelut huolehtii nykyisin kaikista painotalon 
jätteistä.”

PUHDASTA JA SIISTIÄ

On aika lähteä kiertokäynnille painon puolelle 
katsomaan, miten kaikki tapahtuu. Yön 
aikana painetut sanomalehdet on jo luettu, 

Seppo Karhulahti 
valvoo alueen 
asukkaiden 
suosikin, Kokkola-
lehden, painatusta.

Toni Klemola kiittelee 
uutta jätehuollon 

raportointijärjestelmää ja sen 
tarjoamia yksityiskohtaisia 

faktoja, jotka mahdollistavat 
tuotannon tehostamisen.

MARKUS NÄRHI 
avainasiakaspäällikkö 
Paperinkeräys ja Encore Palvelut
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Painotalot ovat 
tärkeä asiakasryhmä 

Paperinkeräykselle. Botnia 
Printin kanssa tehdyn 

yhteistyön tuloksena 
olemme osa heidän 

tuotantoaan.”

ENCORE POHJANMAA  
KUULEE JA KEHITTÄÄ

Suuressa kirjapainossa, kuten Botnia 
Printissä, paperinkeräyksen- ja käsittelyn 
on sulauduttava osaksi tuotantoketjua. 
Helmikuusta 2016 alkaen palvelut on 
hoitanut Paperinkeräys Oy ja yhteistyö on 
toiminut erinomaisesti.

”Painotalot ovat tärkeä asiakasryhmä 
Paperinkeräykselle. Botnia Printin kanssa 
tehdyn yhteistyön tuloksena olemme osa 
heidän tuotantoaan. He luottavat siihen, 

että me hoidamme asiantuntijuusalueemme, 
jotta he voivat hoitaa oman asiantuntijuus-
alueensa”, kuvailee Markus Närhi, Paperin-
keräyksen ja Encore Palveluiden avainasiakas-
päällikkö. 

Syksyn aikana asiakkuussopimus siirtyi 
Paperinkeräyksen uuteen tytäryhtiöön Encore 
Pohjanmaalle.

”Asiakkaille siirto ei ole merkinnyt näkyviä 
muutoksia. Huolehdimme jokapäiväisistä tehtä-

vistämme kuten ennenkin ja kehitämme yhdessä 

palveluntuottajaverkostomme kanssa uusia palve-

luja asiakkaille”, kertoo Jarkko Moinio, 
Encore Pohjanmaan toimitusjohtaja. 

Hän on aloittanut uuden työnsä tapaa-
malla asiakkaita ja luomalla käsityksen 
heidän tarpeistaan. Encore Pohjanmaan 
vahvuuksia kuvatakseen Moinio lainaa 
kollegaansa: ”Olemme tarpeeksi pieni 
kuunnellaksemme asiakkaitamme, mutta 
tarpeeksi suuri voidaksemme tehdä tar-
vittavat toimenpiteet. Kuulin lainauksen 
verkostossa olevalta yhteiskumppanilta. 
Minusta se kuvaa hyvin myös meitä 
yrityksenä.”



ja uutisista keskustellaan kahvihuoneissa 
ympäri maakuntaa. Aamupäivällä tuotannossa 
on 30 000 lehden painos ilmaisjakelulehti 
Kokkolasta.

”Kokkola-lehti on hyvin suosittu julkaisu. 
Lukijat odottavat innolla sen saapumista 
iltapäivällä”, kertoo Klemola.

Siirrymme kerrosta alemmaksi, lähemmäs 
tuotantoketjua. Tuotantolaitoksessa huomion 
kiinnittää puhtaus ja siisteys. Aivan kuin 
painotalo olisi avattu vasta eilen. 

”Siisteys ja järjestys ovat tärkeä osa proses-
sia, sillä kaiken on sujuttava ilman katkoksia. 
Siisteys ja järjestys kuuluvat tietoisesti osaksi 
toimintaamme. Nuoret työntekijämme 
luulevat, että kaikissa painotaloissa näyttää 
tällaiselta. Meidän on parasta antaa heidän 
olla siinä uskossa”, toteaa Klemola hymyillen. 

LENTÄVÄT VAIHDOT

Paperivarastossa paperirullat on pinottu 
kattoon asti ulottuviksi korkeiksi torneiksi. 
Varastosta rullat kuljetetaan robottitrukilla 
painokoneille. Paperirullat toimitetaan 
varastoon pahvikääreissä, jotka on poistettava 

manuaalisesti. Tämän jälkeen jokaiseen 
paperirullaan laitetaan teippi avauskohtaan. 

”Teippaus on tehtävä huolellisesti, jotta 
paperirullat voidaan vaihtaa ilman tuotan-
non pysäyttämistä”, sanoo Teemu Jokela, 
joka seuraa painotuotteiden tuotantovaiheita 
aina postitukseen asti. 

Pysähdymme hetkeksi painokoneen luo 
ja seuraamme, kuinka paperirulla alkaa pyö-
riä pikkuhiljaa vauhtia kiihdyttäen. Pienen 
napsahduksen kuuluessa painokone siirtyy 
syöttämään paperia uudesta rullasta ilman, 
että kone pysähtyy. 

”Tämä on osa tasaista tuotannon 
virtausta, jossa halutaan minimoida kaikki 
seisaukset”, Klemola toteaa.

TEHOKAS TYHJENNYS 

Vedetön painotekniikka on kustannusteho-
kas ja vähentää radikaalisti hävikkiä, mutta 
kokonaan paperi- ja pahvijätteen syntymistä 
ei voida estää. Paperijäte kerätään manu-
aalisesti tai automaattisesti keräysastioihin, 
jotka Paperinkeräyksen sopimuskumppani 
Tommi Tikkakoski tyhjentää.

”Keräysastioissa on sensorit, jotka ilmoit-
tavat tekstiviestillä kuljetusfirmalle, kun 
konttimäärästä 70 prosenttia on käytetty. 
Toisin sanoen he tulevat tyhjentämään säi-
liöt vain silloin, kun ne ovat täynnä,” toteaa 
Klemola. 

Suurin volyymi jätteestä on makkelia, 
jota syntyy, ennen kuin tuote on valmis. 
Leikkausvaiheessa muodostuu silppua, joka 
imetään putkea pitkin omaan säiliöön. 

”Prosessimme on riippuvainen siitä, että 
säiliö tyhjennetään ajoissa, jotta vältymme 
tuotannon pysähtymiseltä”, Klemola tar-
kentaa.

Paperi- ja pahvijäte toimitetaan samalla 
teollisuusalueella sijaitsevaan laitokseen, 
jossa jäte puristetaan suuriksi paaleiksi. Paa-
lit toimitetaan edelleen paperi- ja kartonki-
tehtaille kierrätysraaka-aineeksi.

Kokkola-lehden painos on nyt valmis ja 
painokone pysähtynyt. Lehdet ovat matkalla 
postitukseen, jossa ne saavat viimeisen 
silauk sensa. Seuraavaksi julkaisun sivuja pää-
sevät selailemaan lehteä odottavat innokkaat 
kokkolalaiset. 

13

TONI KLEMOLA
kehitys- ja laatupäällikkö

Botnia Print

Keräys-
astioissa on 

sensorit, joten ne 
tyhjennetään vasta 
täysinä.”



SUOMESTA 
RESURSSIVIISAUDEN 

RUNSAUDENSARVI 
Sitran KARI HERLEVI auttaa 
rakentamaan järkevästä 
nuukailusta suomalaisille 
yrityksille uutta vienti-
valttia. Nyt kaivataan 
rohkeita ratkaisuja. Niillä 
on maailmalla kysyntää. 

Suomesta löytyy vihreän kullan kal-
taisia kestäviä raaka-aineita, mutta 
globaalisti tilanne on toinen. Valtaosa 
eurooppalaisen teollisuuden käyttämistä 
metalleista ja mineraaleista on tuon-
titavaraa. Esimerkiksi kumin kohdalla 
tuonnin osuus on lähes sata prosenttia. 
Nykymenolla tarvitsemme vuoteen 
2050 mennessä 50 prosenttia enem-
män neitseellisiä luonnonmateriaaleja. 
Moni niistä on jo nyt vaarassa loppua. 
Samaan aikaan maailman meristä löytyy 
pian enemmän muovijätettä kuin kalaa. 
Kun yhtälöön lisätään ilmastonmuutos ja 
väestönkasvu, on selvää, että menon on 
muututtava. 

”Resurssien viisas käyttö nousee kovaa 
vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi. 
Tämä avaa Suomelle mahdollisuuden 
hyödyntää vahvuuksiamme”, toteaa 
Sitrassa Kiertotalous-avainaluetta joh-
tava Kari Herlevi. 

ONGELMANRATKAISUN MALLIMAA  

Suomalaiset ovat järkevällä tavalla 
nuukia. Kun ulkona on kylmä, emme 
tingi elämänlaadusta ja hytise sisällä 
villapaidassa, vaan kehitämme taloista 
energiatehokkaita. Suomi on pitkien 
etäisyyksien harvaan asuttu maa. Silti 
meiltä tullaan hakemaan mallia saumat-
tomasti ja tuloksekkaasti toteutetusta 
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Valmistava teollisuus on avainasemassa, 
mutta muiltakin toimialoilta löytyy val-
miita toimintamalleja, joilla olisi kysyntää 
maailmalla. Juuri jätehuolto on Herlevin 
mukaan tästä hyvä esimerkki. Jätemää-
rien kasvusta valtaosa tulee OECD:n 
ulkopuolisista maista. Valtioiden joukossa 
on varakkaita ja nopeasti kasvavia talo-
uksia. Yhteistä niille on, etteivät maat ole 
panostaneet resurssitehokkuuteen.

TOTUUS KUULUU YRITTÄJÄN SUUSTA 

Idea Suomesta niukkuuden mallimaana 
syntyi Herlevin laatiessa yhdessä 
yritysjohtajien, virkamiesten ja muiden 
päättäjien kanssa kiertotalouden tiekart-
taa Suomelle. Tänä syksynä julkistettu 
tiekartta näyttää askelmerkit kohti 
maamme uutta, kestävää menestystä ja 
on lajissaan maailman ensimmäinen. 

”Ajatus niukkuuden mallimaasta tuli 
yrityskentältä. Tämä rakentuu täysin 
globaaliin kysyntään vastaamiseen. 
Samalla saamme kotimarkkinoille uusia 
ratkaisuja paikallisiin ongelmiin”, Herlevi 
huomauttaa. 

Niukkuuden mallimaa on yksi kierto-
taloustiekartan tahtotiloista ja hallitusoh-
jelman kärkihanke. Tätä vahvempaa poliit-
tista tukea ei voi enää toivoa. Pallo on 
nyt yrityksillä. Herlevi kehottaa yrityksiä 
toimialasta riippumatta katsomaan omaa 
liiketoimintaansa kiertotalouden periaat-
teiden näkökulmasta. Mitä markkinoilla 
kaivataan, mitä mahdollisuuksia resurs-
siviisaudessa piilee omalle yritykselle ja 
mitkä ovat omat aidot kilpailuedut?  

Herlevin mukaan teemaa pohditaan 
yrityksissä jo yllättävän paljon. Usein 
yrittäjät ovat kuitenkin täysin kiinni oman 

pullonpalautusjärjestelmästä ja paperin-
keräyksestä. 

”Suomalaiset ovat ongelmanratkaisija-
kansaa. Kykymme ratkaista globaaleja 
ongelmia on meille kansakuntana jatkossa 
entistä suurempi valtti. Se pitää nyt 
valjastaa vientikelpoiseksi kilpailueduksi”, 
ehdottaa Herlevi. 

On aika ratkaista niukkuuden haaste. 
Kestävässä nuukailussa on kyse tuotteen 
elinkaaren pidentämisestä, valmistusma-
teriaalien uusiutuvuudesta, sivuvirtojen 
hyödyntämisestä sekä teknologian val-
jastamisesta töihin esimerkiksi jakamis-
talouden muodossa. Resurssitehokkaiden 
ratkaisujen ansiosta yritykset ja koko 
yhteiskunta säästävät jäte-, materiaali- ja 
energiakustannuksissa. Näin Suomen 
ekologinen kestävyys parantuu, materiaa-
lien kierto vahvistuu ja ympäristökuormi-
tusta pystytään hillitsemään entisestään. 

”Ennen kaikkea syntyy uutta liiketoimin-
taa”, alleviivaa Herlevi.

PROSESSIOSAAMINEN PARRASVALOIHIN  

Tyhjästä ei tarvitse ponnistaa. Suoma-
laisyritykset ovat hioneet arvoketjujen, 
valmistusprosessien ja tuotteiden energia- 
ja materiaalitehokkuutta huippuunsa jo 
kauan ennen kuin aihe nousi otsikoihin. 
Tapamme ajatella ja toimia ovat kohdil-
laan. 

”Tässä asiassa suomalaisesta insinööri-
ajattelusta, vahvasta teknologiaosaa-
misesta ja kuvia kumartelemattomasta 
toimintakulttuurista on hyötyä. Osaamme 
järjestää systeemit resurssiviisaasti sekä 
paperilla että käytännössä”, Herlevi 
muistuttaa.

ASIANTUNTIJA KARI HERLEVI

bisneksen pyörittämisessä. Ideat jäävät 
monesti muhimaan oman pään tai 
yrityksen seinien sisäpuolelle. 

”Juuri kokemusten, idearaakileiden 
ja menestystarinoiden jakaminen on 
kaikki kaikessa. Yrittäjä kuuntelee 
toista yrittäjää”, Herlevi muistuttaa. 

RAHAHANAT AUKI 

Yritykset hyötyvät paitsi oman 
toimialan esimerkeistä, myös sektorit 
ylittävistä bisnesmalleista. Kannustavia 
yritystarinoita tarjoilee muun muassa 
Sitran kokoama uusi Kiertotalouden 
kiinnostavimmat -lista, jolla esitellään 
inspiroivia ideoita oman liiketoiminnan 
kehittämiseksi. Aluksi listaus esittelee 
19:sta suomalaisyrityksen kiertotalous-
liiketoimintamallit.

”Tavoitteena on, että vuoden kuluttua 
esimerkkejä löytyy listalta jo sata. 
Tarvitsemme entistä radikaalimpia 
resurssiviisaita ratkaisuja”, rohkaisee 
Herlevi.

Herlevi tiimeineen kartoittaa parhail-
laan yritysten tarpeita. Jotkut kaipaa-
vat sparrausta kumppaneiden kanssa 
ja toiset esimerkiksi rahoituksen järjes-
tämiseksi. Niukkuusratkaisujen kaupal-
listamisen huimista mahdollisuuksista 
huolimatta cleantechin nousun ja vai-
keudet Kalifornian Piilaaksossa läheltä 
kokenut Herlevi varoo hypetystä. 

”Tarkoituksena on löytää sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävä talouden 
uusi tukijalka. Loppujen lopuksi kyse 
on suomalaisyritysten kilpailukyvystä 
ja kasvusta. Haluamme saada rahaha-
nat auki.” 
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Kokemusten, 
idearaakileiden 

ja menestystarinoiden 
jakaminen on kaikki 
kaikessa.Yrittäjä 
kuuntelee toista yrittäjää.” 
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