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Q & A
Mitä tietoturvan uusi  
standardi tuo tullessaan? 

RFID tallentaa 
aukottoman  
tietoturvan

Paperinkeräys Oy:n asiakaslehti

“Jätepolitiikan toteuttaminen 
 on meillä hampaatonta.”

“Suomella on  
kiertotaloudessa  
2,5 miljardin euron 
mahdollisuudet.”
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- Juha Kaila, emeritusprofessori

- Jyri Arponen, Tekes

KuuSI  
KIERROStA  
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KuORmAlAvOjEn 
hAllIttuA  
KIERRätyStä
”Välillä tulee lavaa  
ihan älyttömästi.”

10

- Jani Lindström, Keslog

Tuottajavastuu 
laajenee ja kuitu-
pakkausten keräys 
tiivistyy entisestään.



lemme Suomessa suorastaan maailmanluokan pionee-
reja paperin ja pakkauskartonkien sekä aaltopahvin 
kierrätyksessä. Kansallinen lähtökohta on alusta alkaen 
ollut raaka-aineiden järkevä talteenotto ja uudelleen-
käyttö sopivissa lopputuotteissa. 

KIERRätyKSESSä On huomioitava monia teknistaloudellisia reunaeh-
toja. Olennaista on esimerkiksi pakkausmateriaaliksi hyödynnettävän 
uusioraaka-aineen hygieniataso. Materiaalin hinnallakin on merkitystä, 
ja sitähän verrataan aina täysin 
uuden raaka-aineen arvoon.

KuItujEn jA ylEISEStI pakkaus-
materiaalien kierrätystä on määrä 
lisätä ensi vuoden alusta lukien. 
Uudelleen organisoituva tuottaja-
vastuukierrätys järjestää keräyksen 
valtakunnallisesti palvelukeskitty-
miin. Kauppapaikat ovat luonteva solmukohta kierrätykselle. Kuljetus- 
ja keräyspistekulut muodostavat materiaalien talteenotossa suurimman 
kuluerän ja siksi yhteistyö tuottajien kesken on taloudellisesti kiinnosta-
vaa. Olennaista on myös pakkausten käyttö raaka-aineena luotettavasti 

pitkällä aikavälillä. Kotimaiset vaihtoehdot ovat luon-
nollisesti etusijalla. Tehokkaasti ja kestävästi orga-
nisoitu keräyspaperin ja kuitupakkausten kierrätys 
edellyttää kuitenkin hyvin raaka-aineiksi soveltuvia 
puhtaita materiaaleja kilpailukykyiseen hintaan.

tOIvOttAvAStI työnSä aloittava maan hallitus-
kin on osaltaan tukemassa kiertotaloutta 
oikeilla kannustimilla ja tavoitteilla. 
Suomi on harvaan asuttuna maana 
oiva esimerkki kustannustehokkaasta 
kiertotaloudesta cleantech-markkinoilla. 
Olemme tässä työssä tiiviisti mukana 
ja hyvänä esimerkkinä käytännön 
kehitystyössä.

hyvää KESää!
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nEStEpAKKAuStEn 
KIERRätyS täyttää 
SuOmESSA 20 vuOttA
Kuitua voidaan kierrättää 
jopa 6 kertaa. 
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KuORmAlAvOjEn  
hAllIttuA  
KIERRätyStä 
Keslog luottaa lava-asioissa 
Paperinkeräykseen. 

vAIn pROSEnttI 
jättEEStä 
KAAtOpAIKAllE
Juha Kaila ja Kyösti 
Pöyry visioivat jätealaa. 

EncORE tIEtOtuRvA-
pAlvElun AuKOtOn 
pROSESSI
RFID-järjestelmä dokumentoi 
materiaalin liikkeet. 
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KUITUKIERRäTySTä 
VUOSIKyMMENIEN 
KOKEMUKSELLA

“KotimaiSet 
vaihtoehdot 
ovat etu
SiJalla.”

TIETOTURVAN AUKOTON KETJU

Tietoturvan asiantuntija vastaa.
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KAtSO   
lisää netistä:
paperinkerays.fi/ 
encore- 
tietoturvapalvelu

SuSAnnA tARKKA-pARtAnEn
avainasiakaspäällikkö
Paperinkeräys Oy

5 m Itä tulEE OttAA huOmIOOn luOttAmuKSEllISEn pApERIn 

KäSIttElySSä? On aina huomioitava koko prosessi ja kierrätyksen ketju. 
Tulee ymmärtää, miten luottamuksellista materiaalia käsitellään päivittäin 

yrityksen omissa tiloissa ja kuinka sen käsittely on ohjeistettu talon sisällä. 
Sen jälkeen on tarkasteltava luottamuksellisen materiaalin nouto, kuljetusprosessi 

ja itse tuhous. Kuljetuskumppanin ja keräysvälineiden on oltava asianmukaisia. 
Viisas tarkistaa turvakuljettajien taustat ja varustaa kuljetussäiliöt esimerkiksi RFID-
tunnisteilla. Paperin tuhoustilan tulee täyttää asiaankuuluvat vaatimukset. 

tietoturva koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita. 
Paperinkeräys huolehtii asiakkaidensa 

luottamuksellisten materiaalien tietoturvallisesta 
tuhoamisesta ja seuraa, että prosessi menee 

ympäristölainsäädännön mukaisesti ja tuhottu 
materiaali päätyy raakaaineena uusiokäyttöön.

SAAKO pApERInKERäyKSEltä myöS 

luOttAmuKSEllIStEn ASIAKIRjOjEn 

tuhOAmISpAlvEluA? Paperinkeräyksen Encore 
Tietoturvapalvelu on valtakunnallinen edelläkävijä 

arkaluontoisten materiaalien tuhoamisessa. Tuhoamme toimistojen 
luottamukselliset paperit sekä arkistot henkilötietolain  
ja arkistolain edellyttämällä tavalla. 

Kannattaa muistaa, että palomuuri tai virustorjunta eivät 
yksin takaa toimiston tietoturvaa. Usein aukko turvallisuudessa 
syntyy luottamuksellisista papereista, jotka laitetaan tavalliseen 
paperinkeräyslaatikkoon eli joita ei tuhota asianmukaisesti. yrityksissä 
tulee ohjeistaa henkilökunta toimimaan tietoturvan edellyttämällä tavalla. 

mItEn luOttAmuKSEllISEt pApERIt  

KäytännöSSä tuhOtAAn? 

Paperinkeräys tuo asiakkaan toimistoon lukittavan ja 
RFID-tunnisteella varustetun turvasäiliön, jonne luottamukselliset 
asiakirjat tiputetaan metallisesta suuaukosta. Täysi säiliö kuljetetaan 
umpikorillisella turva-autolla tuhoamisyksikköön, jossa materiaali 
tuhotaan asianmukaisesti tiettyyn palakokoon. RFID-tunnisteen 
avulla pystymme dokumentoimaan koko ketjun materiaalin 
noudosta tuhoukseen. Tarvittaessa annamme asiakkaalle 
tuhoustodistuksen.
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mIllAISIA vAAtImuKSIA luOttAmuKSEllIStEn 

pApERIEn tuhOAmISEllE On? Arkaluontoisten 
dokumenttien tuhoamisessa on käytössä 

eurooppalainen turvaluokitus DIN 66399, joka määrittelee 
asiakirjatuhoamisen turva luokat suikaleen maksimileveyden 
ja silpun maksimikoon mukaan. Turvatasoja on seitsemän: 
P-1–P-7. Mitä isompi luku perässä on, sitä pienemmästä 
palakoosta on kyse.   

EIKö AInA KAnnAttAISI tuhOtA 

mAhDOllISImmAn pIEnEKSI?  

P-3-turvaluokka riittää lähes aina. Sitä 
pienemmäksi murskaaminen ei ole järkevää, 

koska silpusta tulisi niin pientä – lähes pölyä – ettei 
sitä voitaisi enää hyödyntää paperiteollisuuden 
raaka-aineena. Lisäksi on hyvä huomioida, 
että yleensä tietoturvariskit liittyvät yrityksen 
prosessien muihin vaiheisiin, eivät tuhotun 
asiakirjasilpun palakokoon.

On ympäristölainsäädännön mukaista, että 
tuhottu paperi voidaan hyödyntää raaka-aineena. 
Sitä käytetään pehmopaperin valmistuksessa. Asia 
menee ympäristölainsäädännön etusijajärjestyksen 
mukaan: ensisijaisesti materiaali tulee hyödyntää 
raaka-aineena. Paperi voitaisiin kyllä tuhota myös 
esimerkiksi polttamalla, jolloin syntyisi energiaa 
mutta raaka-ainekäyttö jäisi pois. 

KyöStI pöyRy
päätoimittaja, toimitusjohtaja
Paperinkeräys Oy
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”toisinaan 
luottamuksel
lisia papereita 

löytyy tavallisesta 
paperinkeräyssäiliös tä, 

mikä aiheuttaa datan 
omistajalle merkittä

vän tietosuojaaukon.”

Yhden pakkaavan 
jäteauton kuormalla 
voidaan tuottaa yhden 
omakotitalon tarvitsema 
lämmitys energia vuodessa.

Reuhurinne® on Kustannus-
osakeyhtiö Otavan rekiste-
röimä tavaramerkki. Kaikki 
oikeudet pidätetään.

© 2015 Tuula Kallioniemi,  
Jii Roikonen ja Kustannus-
osakeyhtiö Otava

Oman keräyspaperi- tai tietoturvapalvelun 
toimittajan kilpailutus käy helposti, kun 
avuksi ottaa Paperinkeräyksen upouuden 
Myyntimiehen. Kesällä avautuva Myyn-
timies-palvelu arvioi sinulle sopivimman 
säiliötyypin ja sen kuukausikustannuksen, 
kun kerrot palvelussa oman kierrätystar-
peesi taustatiedot. 

Halutessasi voit tätä kautta saada myös 
yksikköhinnoitellun palvelutarjouksen 
valitusta palvelusta. Näin mahdollisten 
toimittajien ja heidän palveluidensa ver-
tailu käy helposti. 

Syksyllä kierrättäminen saa yhä hauskempia sävyjä, kun Tuula 
Kallioniemen suositun kirjasarjan Reuhurinteen vauhdikkaat hahmot 
aloittavat työnsä kouluissa kierrätyksen sanansaattajina. Reuhurinne-
kirjat sijoittuvat alakoulun maailmaan. 

”Olemme neuvotelleet yhteistyöstä Otavan kanssa, ja nyt 
harjoituskirjoja ja muita materiaaleja toimitetaan parhaillaan. 
Mukaan puuhakirjaan tulee myös muita jätehuollon tuottajavastuu-
kumppaneitamme”, kertoo Paperinkeräys Oy:n toimitusjohtaja  
Kyösti Pöyry. 

PAPERINKERäyS 
600MINUTES- 
TAPAHTUMASSA

Olimme mukana toukokuussa Helsingissä 
järjestetyssä 600Minutes Information and 
Cyber Security -tilaisuudessa. Viestimme 
oli selvä: arkaluontoiset asiakirjat ja muu 
luottamuksellinen aineisto kuuluvat vain sille 
varattuun lukolliseen tietoturvasäiliöön. Vas-
tuu asiasta kuuluu entistä vahvemmin IT- tai 
tietoturvajohdolle, jonka tehtävänä tulisi olla 
esimerkiksi prototyyppien asianmukainen 
hävittäminen. Monien organisaatioiden 
tuhoamisprosesseissa on vielä tarkentami-
sen varaa. 
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rullaa  
wcpaperia

Yksi 240 litran 
tietoturvaastia =

n u m E R O I tA

PALVELUT  
KäTEVäSTI  
VERKOSSA
Vaiheittain avautuva verkkopal-
velumme tuo uusia vaihtoehtoja 
asiointiisi. Palvelu on rakennettu 
helpoksi käyttää, ja yleisimmät 
asioinnit voit hoitaa muutamalla 
klikkauksella.

Asiakasnetti-verkkopalvelu jakaantuu 
kahteen osioon. Siellä voi hoitaa tyh-
jennystilaukset, mutta se toimii myös 
raportoinnin välineenä. Henkilökohtai-
sella käyttäjätunnuksella ja salasanalla 
voidaan rajata käyttöoikeuksia, jolloin 
käyttäjät näkevät raportoinnissa vain 
heille tarkoitetut palvelut ja jätehuollon 
toteutuneet raportointitiedot.

Uusi verkkopalvelu avataan asteittain 
vuoden 2015 aikana. Otamme asiakkai-
siimme yhteyttä ja kerromme, miten ja 
milloin käyttöönotto alkaa. 

Asioiden hoitamiseen et tarvitse 
tietokonetta, sillä voit tilata esimerkiksi 
tietoturva-astian tyhjennyksen tai koko-
naan uuden palvelun myös älypuheli-
mella. Mobiililaitteella voit myös seurata 
vaikka kuluvan kauden jätemenoja.   
www.asiakasnetti.fi

REUHURINNE VIE KIERRäTyS-
OPPIA KOULULAISILLE

hAluAtKO lISätIEtOA 
REuhuRInnE-yhtEIStyöStä?

Ota yhteyttä!  
taru Nikulainen
puh. 050 3257 347
taru.nikulainen@brunnen.fi

NOKIALLE UUSI LAVAKESKUSKilpailuta 
keräyksen 
toimittajasi

luE uuSI 
pApERInKERäyS 

tänään 2015  
-julKAISu! 

 Lataa puhelimeesi ilmainen 
QR-koo dien luku sovellus ja 

skannaa koodi puhelimellasi.

HyVä ARVOSANA ASIAKAS-
TyyTyVäISyyS KySELySTä
Tuore asiakastyytyväisyyskysely antoi Paperinkeräykselle 
vahvat arvosanat. Eri osa-alueista saamamme yleisarvosana 
oli 4,0 (asteikko 1–5). Taso oli sama kuin vuonna 2014. Tulosten 
mukaan lähes kaikki suosittelisivat palveluitamme kollegoilleen.

Vastaajien mielestä meitä parhaiten kuvaava ominaisuus 
on ympäristöalan vaikuttaja. Asiakaspalvelun taso on yksi 
työtämme parhaiten mittaava elementti. Asiakaspalvelun 
tärkeimmiksi asioiksi asiakkaat arvioivat tilausten tekemisen 
helppouden sekä asiakaspalvelun kyvyn hoitaa asiat sovitusti ja 
asiantuntevasti.  

Viestintä on täyttänyt asiakkaidemme odotukset. ”Vuoden 
alusta alkaen olemme kehittäneet voimakkaasti viestinnän 
työkaluja. Olemme jo varsin näkyvästi sosiaalisessa medi-
assa. Lisäksi kauttaaltaan uudistetut nettisivut ovat tuoneet 
enemmän vuorovaikutusta ja kasvollisuutta kaikkeen toimin-
taamme”, toteaa asiakkuusjohtaja Karel Nieminen Paperin-
keräyksestä.

Paperinkeräys vahvistaa läsnäoloaan Pirkanmaalla ja avaa kuor-
malavoja varten oman käsittely- ja varastointiyksikön Nokialle.

”Lavabisnes on kasvanut niin, etteivät vanhat tilamme enää 
riittäneet. Uuden lavakeskuksen myötä pystymme palvelemaan 
entistäkin paremmin paikallisia asiakkaitamme ja ohjaamaan 
materiaalivirtoja järkevämmin”, sanoo Encore Kuormalavapalve-
lun asiakkuuspäällikkö Junes Tahvanainen.

tupakantumpit lienevät 
maailman yleisimpiä 
roskia. hengitysliiton 
mukaan tumppeja jää 
maailmanlaajuisesti 
ympäristöön joka vuosi 
noin 4,5 biljoonaa 
kappaletta. Suomessa 
luontoon päätyy vuosittain 
noin viisi miljardia 
tumppia. Lähde: yle.fi 24.4.

Tumpin maatuminen  
vie jopa 20 vuotta

SUOMALAISKEKSINTö POLTTAA 
JäTTEET ILMAN MyRKKyONGELMAA

Jyväskylän yliopistossa on valmistunut väitöskirja siitä, miten 
jätteenpoltto saadaan entistä ympäristöystävällisemmäksi. 
Cyril Bajamundin väitöksen mukaan ratkaisu on jätteen sekaan 
leijukerrospolton yhteydessä lisättävät pcdd/f- ja alkalikloridi-
yhdisteet, jotka muuttavat päästöt saasteettomiksi. 
Lähde: Tekniikka & Talous 3.5.

Biokaasulla ja 
öljyllä 3 000 
työpaikkaa?
 
Konsulttiyhtiö Gaia on selvittänyt Bio-
energia ry:lle, millaisia alue- ja kansan-
taloudellisia vaikutuksia puupohjaisen 
biokaasun ja bioöljyn käytön lisäämisellä 
olisi Suomessa. Arvion mukaan uudet 
tekniikat voivat tuoda Suomeen lähes  
3 000 uutta välitöntä työpaikkaa. 
Bonuksena hiilidioksidipäästöt vähene-
vät. Biokaasun puunhankinta, tuotanto, 
kaasutuslaitoksen rakentaminen sekä 
tuotteiden jalostus toisivat 2,2 terawat-
titunnin tuotannossa Suomeen jopa yli 
600 uutta välitöntä työpaikkaa. Tämä 
energiamäärä vastaa seitsemää pro-
senttia maamme maakaasun käytöstä. 
Lähde: Tekniikka & Talous 24.3.

SUOMEN CLEANTECH-
SEKTORIIN PUHTIA
Jätesäiliöiden täyttöastetta mittaavia 
antureita valmistava Enevo tehostaa 
jätehuoltoa monitoroimalla jätesäiliöiden 
täyttöastetta ja suunnittelemalla jäte-
autojen reitit sen mukaisesti. Paperinke-
räys on Enevon kumppani anturitekno-
logian käytössä.  Lähde: Helsingin Sanomat 3.5.

4 5

KAREl nIEmInEn
asiakkuusjohtaja, Paperinkeräys Oy
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cASE 16

uitua on osattu arvostaa Suomessa kauan, ja kuidun 
keräykselläkin on jo pitkä historia. Esimerkiksi 
aaltopahvia on käytetty uudelleen lähes niin kauan 
kuin sitä on tehty.

Kuitupakkauksiin kuuluvien nestepakkausten 
kierrätys lasketaan virallisesti alkaneeksi keväällä 1995, kun pakkaus-
ala ja ympäristöministeriö sopivat pakkausmateriaalin talteenoton ja 
hyödyntämisen edistämisestä Suomessa.

Pakkausala perusti tuolloin nestepakkausten eli maito- ja 
mehutölkkien kierrätystä varten Suomen NP-kierrätyksen. Nykyään 
Suomen NP-kierrätys on osa Suomen Kuitukierrätystä (SUK). Laa-
jan SUK-tuottajayhteisön materiaaleihin kuuluvat myös aaltopahvit, 
kuluttajapakkaukset sekä teollisuuskuidut.

SUK:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi kertoo, että 20-vuo-
tisen historian aikana keräysverkosto on tullut yhä kattavammaksi. 
Tuore jätelain uudistus ja tuottajavastuun laajeneminen tarkoittavat 

KUUDESTI 
KIERTäNyT 
KUITU  
KELPAA VIELä
BIOPOLTTO-
AINEEKSI

Nestepakkausten 
kierrätys on tänä keväänä 
viettänyt Suomessa 
20vuotisjuhlia.

teksti KIRSI RIIPINEN  kuvat OLLI URPELA

K

Kuitupakkausten 
kokonaiskierrätysaste 
on 80 prosenttia.

 

Kuvassa jyrki Oesch 
(eläkkeellä Elopak 

Oy:stä) ja Karel nieminen 
paperinkeräys Oy:stä.

käytännössä muun muassa sitä, että tuottajien 
täytyy järjestää 30 vastaanottoterminaalia. 
Ensi vuoden alkuun mennessä keräyspisteitä 
on oltava maassa vähintään 1 850. 

”Neljän tuottajayhteisön järjestelmä on 
hyvä ja kustannustehokas”, sanoo Salmi.

Hän ei ole huolissaan siitä, että tuottajayh-
teisölle siirtyy yhä suurempi vastuu pakkaus-
ten kierrättämisestä. Ovathan yhteisössä 
mukana kaikki osapuolet – elintarviketeolli-
suus ja päivittäistavarakauppa sekä pakkaava 
ja valmistava teollisuus.

mOntA KERtAA KIERtOOn

Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa uutta 
kartonkia, hylsyjä ja laminaattipaperia. Salmi 
on hyvillään siitä, että kierrätyskuitumark-
kinat toimivat kotimaassa yhä paremmin. 
Vielä jokunen vuosi sitten kaksi kolmasosaa 
kierrätyskuidusta vietiin ulkomaille. Viime 
vuonna kotimainen teollisuus käytti siitä jo 
60 prosenttia.

Tosin lopullakaan ei ole pitkä matka, sillä 
se viedään lähinnä Ruotsiin.

Stora Enson ympäristöjohtaja Päivi 
Harju-Eloranta muistuttaa, että kuitua voi-
daan kierrättää 4–6 kertaa ennen kuin sen on 
aika matkata biopolttoaineeksi.

>>>

”litran maitotölkkiin 
tarvitaan noin puolet 
siitä puumäärästä mitä 

1960luvulla käytettiin.”
päIvI hARju-ElORAntA
ympäristöjohtaja,
Stora Enso

Kuitupakkausten ekotehokkuuteen 
kuuluu olennaisesti sen raaka-aine: se on 
uusiutuvaa ja peräisin uusiutuvista metsistä.

”Myös sellunkeiton ja kartongin valmis-
tustekniikka on kehittynyt, ja kuitupakka-
ukseen tarvitaan yhä vähemmän raaka-
ainetta. Litran maitotölkkiin menee noin 
puolet siitä puumäärästä, joka 1960-luvulla 
käytettiin.”

Ekotehokkuutta on sekin, että aalto-
pahvi, tyhjä kauraryynilaatikko ja maito-

tölkki voidaan kaikki kierrättää yhdessä, 
mikä tekee kierrätyksestä kustannusteho-
kasta.

Kuitupakkausten kokonaiskierrätysaste 
on Suomessa 80 prosenttia. Kuluttajien 
kuitupakkauksistakin saadaan nykyään 
kiertämään yli 40 prosenttia, mitä SUK:n 
Salmi pitää hyvänä tuloksena logistisesti 
hankalissa oloissa. 

Paperinkeräyksen toimitusjohtaja Kyösti Pöyry 
muistaa hyvin, kuinka kuitupakkausten keräys 
alkoi Itä-Helsingin kokeilulla 1990-luvun alussa. 
Kokeilun logistinen toteuttaja oli Paperinkeräys.

Onnistuneen pilotin jälkeen keräys laajeni 
pääkaupunkiseudun kautta muualle maahan 
isoihin taajamiin ja asutuskeskuksiin.

vAlIStuS OpEttI huuhtElEmAAn 

pIImät puRKIStA

”Maito- ja piimäpurkkien keräystä oli kokeiltu 
jo 1970-luvulla Lahden seudulla, mutta 
tuolloin kuluttajaviestintä oli ollut puutteellista. 
Purkkien mukana tuli liikaa maitoa ja piimää”, 
Pöyry kertoo.

Aktiivisen valistuksen ansiosta kuluttajat 
oppivat huuhtelemaan tyhjät purkkinsa. Niiden 
kierrättämisestä on tullut suurelle osalle suo-
malaisista niin itsestäänselvää, että on vaikea 
ajatella aikaa ennen kartongin kierrätystä.

Kun tuottajavastuu laajenee ja kuitu-
pakkausten keräys tiivistyy entistään, 
Paperin keräys toivoo voivansa olla aktiivi-
sesti mukana toteuttamassa laajennusta.

”Meillä on kartongin keräämisestä 
parinkymmenen vuoden kokemus ja valmiina 
hyvä verkosto. Käsittelyterminaaleissa 
voimme lajitella, paalata ja varastoida 
kierrätyskuitua”, Pöyry sanoo.
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ENCORE TIETOTURVAPALVELU TUHOAA KAIKEN
LUOTTAMUKSELLISEN MATERIAALIN VARMASTI

AUKOTON PROSESSI 

DOKUMENTOIDAAN RFID-

JÄRJESTELMÄN AVULLA.

Toimitamme asiakkaalle lukittavan ja 

RFID-tunnisteella varustetun turvasäiliön, 

jonka metallisesta syöttöaukosta 

luottamukselliset ja hävitettävät asiakirjat 

tiputetaan.

Säiliön RFID-tunniste luetaan käsipäätteellä. 

Tiedämme tarkasti, koska säiliö on noudettu ja 

koska se on saapunut tuhoukseen. Palvelumme 

on mahdollisimman läpinäkyvää. 

Kuljetamme materiaalin 

umpikorillisella autolla 

tuhoamisyksikköön.

Dokumentoimme palveluprosessin 

tarkasti RFID-tiedunkeruujärjestelmän 

avulla. Raportoimme tuhotut 

materiaalit kilojen tarkkuudella.  

Tuhoamme paperin murskaamalla. 

Silppu hyödynnetään raaka-aineena 

pehmopaperin valmistuksessa. 

Noudatamme kaikessa ympäristö-

lainsäädäntöä ja huomioimme 

tuhouksessa etusijajärjestyksen.

Tuhoamme disketit, 

CD-levyt ja muut 

sähköiset tallenteet  

murskaamalla. Murske 

pyritään toimittamaan 

energiahyötykäyttöön.

Murskaamme vaatteet 

käyttökelvottomiksi, ja 

murske toimitetaan 

energiahyötykäyttöön. 

Tuhoamme myös muuta 

erikoismateriaalia, 

kuten tuotepakkauksia 

ja prototyyppejä. 

Kiintolevyt tuhoamme 

joko murskaamalla tai 

demagnetoimalla ne 

toimintakyvyttömiksi. 

Toimitamme tuhotut 

materiaalit metalli-

teollisuuden uusioraaka-

aineeksi mahdollisuuksien 

mukaan.

Saat palvelustamme 

tuhoustodistuksen.
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KAIKKI LUOTTAMUKSELLINEN MATERIAALI 
TUHOTAAN VARMASTI encore tietoturvapalvelun aukoton prosessi 

dokumentoidaan RFidjärjestelmän avulla. 

InFOgRAFIIKKA

Katso tuore tietoturvavideomme 
paperinkerays.fi
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infografiikka TERO HARSUNEN



aperinkeräyksen Encore Kuormalavapalvelu kerää 
lavat Keslogin pihasta lähestulkoon saman tien. 
Logistiikkapäällikkö Jani Lindström todistaa 
Keslogin vuoden olleen näiltä osin helppo. Kaikki 
on sujunut alkuperäisten suunnitelmien mukaan.

Kesko-konsernin toimialayhtiöille ja konsernin ulkopuolisille 
yrityksille logistiikkapalveluja tuottava Keslog aloitti kumppanuu-
den Paperinkeräyksen kanssa vuosi sitten. Paperinkeräys kierrättää 
Keslogin tavaratilauksista kertyvät kuormalavat, kun tavarat on 
ensin kerätty asiakaskohtaisiin rullakoihin loppujakelua varten. 

Vuorokaudessa Keslogin varastojen pihoissa käy kääntymässä 
useita satoja autoja.

ellei 
suunni

telma toimi, 
kaikki paikat 
ovat hyvin 
äkkiä tukossa 
lavoista.”

lAvA On RAhAA

Kuormalavat ovat rahanarvoista tavaraa, joten ei niitä hukatakaan 
pidä. Paperinkeräys maksaa lavoista Keslogille sovitun korvauksen 
ja hoitaa samalla niiden poiskuljetuksen. Keslogin pihakin pysyy 
samalla kuosissa.

”Kyse on lopulta yksinkertaisesta asiasta, pelkistä kuormala-
voista. Mutta kun lavoja se puoli miljoonaa kappaletta kulkee 
meidän pihan läpi, alkaa niiden hallinta olla haastavaa. Ellei 
toimintaa ole suunniteltu hyvin ja ellei se myös pelaa moitteetta, 
ovat kaikki paikat hyvin äkkiä tukossa lavoista”, Lindström 
huomauttaa.

•	 Keslog Oy on Suomen suurimpia 
logistiikan palveluyrityksiä.

•	 Keslog Oy on toiminut vuoden 
2006 alusta, kun Kesko-konsernin 
kuljetus- ja huolintaliike Kesped Oy 
ja Ruokakeskon varastotoiminnot 
yhdistettiin.

•	 Keslogin 140 000 m²:n laajuiset 
varastot sijaitsevat Vantaalla ja 
Turussa.

InFOP

Lindström kertoo yhteistyön Paperin-
keräyksen kanssa alkaneen pikkuhiljaa 
kokeilemalla. Melkein olisi jo ensimmäisen 
merkkipäivän kunniaksi kakun paikka, 
sillä nopeasti vakiintunut kumppanuus on 
sujunut Lindströmin mukaan hyvin. 

vIRtA SESOngIn muKAAn

Lavavirtaa säätelevät kaupalliset sesongit, 
joista joulu, pääsiäinen ja juhannus ovat 
suurimmat. Tyhjää lavaa syntyy silloin 
paljon. Myös kaupallisten kampanjoi-

KUORMA LAVAN 
HALLITTU KIERRäTyS 

ON MONIN KERTAINEN ILO
Keslogin varastojen porteista vantaalla käy melkoinen 

trafiikki vuorokauden ympäri, kun rekat tuovat tavaraa 
varastoitavaksi ja lastattavaksi jakelukuormiin. vuoden 

mittaan Keslogin pihaan päätyy puoli miljoonaa 
kuormalavaa. mutta onneksi vain hetkeksi! 

jAnI lInDStRöm
logistiikkapäällikkö

Keslog Oy
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cASE 2
teksti ANNE KARPPINEN  kuvat JUNNU LUSA

UUSIMMAT LAVAT OVAT 
RfId-SEURATTAVIA 

Vuokralavaliiketoiminta kasvaa huimasti, joten 
Paperinkeräyksen huomio on viime vuodet ollut 
eritoten kuormalavatuotannon ja varastoinnin 
kehittämisessä. Linjastojen on oltava kunnossa, 
jotta pysytään kasvavien lavamäärien vauhdissa. 
Nyt lavojen kiertoa voi myös seurata rfid-tun-
nisteiden avulla. Kaksi viime vuotta ovat olleet 
Paperinkeräyksen vuokralavapalvelussa vahvaa 
toimintojen tehostamisen ja kasvun aikaa. Nyt 
Klaukkalaan onkin tulossa toinen lavojen käsitte-
lylinja.

MuNille oMA lAvA
Myymälöissä Paperinkeräyksen vuokralavat tun-
nistaa vihreästä väristä. Näiden vihreiden lavojen 
päällä on yleensä elintarvikkeita, kuten Suomessa 
paahdettua kahvia. 

Pian vihreä lava on myös kananmunien kuljetus-
alustana, kun vuokralavaperhe saa uuden jäsenen. 
Paperinkeräyksen kierrätettävä munalava korvaa 
käytössä olevan kertakäyttöisen lavatyypin ja näin 
vähentää elintarviketeollisuuden jätekuormaa. 

Toinen uusi lava on vuokrattava kotimainen 
eurolava, joka korvaa vähitellen katoavaa kaupan 
ja teollisuuden käytössä olevaa eurostandardin 
mukaista lavaa.  Näiltä lavoilta kuluttaja löytää jat-
kossa paitsi elintarvikkeita myös hygieniatuotteet. 

Rfid Tuo seuRATTAvuudeN
Eurolavojen uusi erikoisuus on rfid-tunniste, jonka 
ansiosta lavan kiertoa ja reittiä voi seurata. 

”Näemme, kuinka nopeasti lava kiertää ensin 
teollisuuteen, sieltä kaupan keskusliikkeeseen 
ja kauppaan ja lopulta meille takaisin. Seuranta 
auttaa paitsi kauppiasta todentamaan tuotteiden 
kiertonopeutta, myös meitä kehittämään palvelu-
amme”, asiakkuuspäällikkö Junes Tahvanainen 
huomauttaa.

Vuokralavaperheen tutuin tuote on myymälälava, 
joka tuli markkinoille jo vuonna 2007. Varttilava 
taas palvelee kaupoissa hyllytilaa lisäävänä myyn-
titelineenä. 

Vuokralavat ovat kaikki puuta. Kun ne ovat elin-
kaarensa lopussa, lavoista tehdään Paperinkeräyk-
sessä energiahaketta. Näin kierrätyksestä saadaan 
kaikki hyöty talteen. Paperinkeräys käsittelee 
Klaukkalan toimipisteessään kuormalavoja ja 
jätepuuta.

Keslog syntyi vuoden 2006 alussa, 
kun Kesko-konsernin kuljetus- ja huolin-
taliike Kesped ja Ruokakesko yhdistivät 
kuljetus- ja varastotoimintonsa. Vaikka 
Keslog tarjoaa kuljetuspalveluja kaikille 
konsernin yhtiöille, kuten Intersportille, 
Askolle ja Sotkalle, pääsääntöisesti se 
huolehtii kuitenkin ruokatavaroiden 
kuljetuksesta vähittäiskauppoihin sekä 
hotelli-, ravintola- ja catering-asiakkail-
leen. 

den aikaan lavojen kerääjän joustavuus 
punnitaan. 

”Välillä tulee lavaa ihan älyttömästi, 
välillä vähän vähemmän, joten tilanteet 
vaativat nopeaa reagointia. Lavoja on 
pystyttävä keräämään käytännössä tau-
koamatta, eikä etukäteen todellakaan voi 
tietää, miten se onnistuu.”

”Lavojen kerääminen hoituu niin kuin 
on luvattukin, ja sama tyyli on jatkunut 
koko tämän vuoden: palvelu on ollut tosi 
joustavaa. Olemme olleet tyytyväisiä.”
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”Seuranta auttaa 
paitsi kauppiasta 

todentamaan tuotteiden 
kierto nopeutta myös 

meitä kehittämään 
palveluamme.”

junES tAhvAnAInEn
Asiakkuuspäällikkö

Paperinkeräys



KAtSO   
Kyöstin blogi

paperinkerays.fi
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mIKä vAltSu?

•	 Valtakunnallinen jätesuunnitelma 
linjaa, miten Suomen jätehuoltoa 
on määrä kehittää. 

•	 Valtsun päämääriksi on nimetty 
muun muassa jätteen synnyn 
ehkäisy, materiaalikierrätyksen 
sekä biologisen hyödyntämisen 
lisäys ja kierrätykseen soveltu-
mattoman jätteenpolton lisäys. 

•	 Voimassa oleva suunnitelma 
ulottuu vuoteen 2016. 

mIKä tuOttAjAvAStuu?

•	 Tuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien velvollisuus 
järjestää tuotteiden jätehuolto, 
kun tuotteet poistetaan 
käytöstä.

teksti KIRSI RIIPINEN  kuvat JUNNU LUSA 

mikä mättää valtakunnallisessa 
jätesuunnitelmassa? entä toimiiko 

tuottajavastuu? emeritusprofessori 
Juha Kaila arvioi tilannetta 40 vuoden 
kokemuksella. tenttaajana ja kuulolla 

on toimitusjohtaja Kyösti Pöyry 30 
vuoden kokemuksella alalta. 

TAVOITE: 
VAIN 1 % 

KAATOPAIKALLE

I ltapäivän teema on suomalainen 
jätehuolto, ja koolla on kaksi konka-
ria: emeritusprofessori Juha Kaila sekä 
Paperinkeräyksen toimitusjohtaja Kyösti 

Pöyry, yhteensä 70 vuoden kokemuksella. Iltapäivän 
keskustelu aloitetaan teemasta valtakunnallinen jäte-
suunnitelma. 

Kailan mielestä Valtsu-nimellä kulkevan suunnitel-
man isoin heikkous on se, että se ei tavoiteohjelmana 
sido mihinkään. 

”Jätepolitiikan toteuttaminen on meillä ylipäätään 
hampaatonta. Juhlapuheissa Suomi nimetään johtavaksi 
ympäristöteknologian maaksi, mutta miten tähän tek-
nologiaan käytännössä satsataan? Pelkän demolaitoksen 
perustaminen tehdään niin vaikeaksi, että moni testaa 
keksintöään ja tekniikkaansa mieluummin ulkomailla”, 
Kaila huomauttaa.

Hänen mielestään meiltä puuttuvat kepit ja pork-
kanat. 

Pöyry nyökyttää päätään. Hän pohtii, että ehkäpä 
Suomessa on opittu pitämään puhdasta vettä ja ilmaa 
niin itsestäänselvinä, että kepit ja porkkanat unohtuvat.

”Valtakunnallista jätesuunnitelmaa ollaan kuiten-
kin uudistamassa. Ainakin yksi sparrausryhmä on jo 
kokoontunut sen takia”, huomauttaa Pöyry.

Kun ympäristönsuojelua pyritään tehostamaan, 
vastaan saa usein argumentteja siitä, miten kalliiksi se 
käy. Kaila muistuttaa puunjalostusteollisuuden vesien-
suojeluongelmista 1970–80-luvuilla. Kun teollisuudelta 
alettiin vaatia vesiensuojelua, alkoi hurja vastarinta ja 
valitus siitä, miten valtavasti kustannukset nousevat ja 
kuinka ala on pian kannattamaton.

DEbAttI12

Toisin kävi. Kun tekniikkaa oli pakko kehittää, 
näin myös tehtiin. Esimerkiksi vesikierron sulkemi-
sesta tuli sittemmin menestystarina.

Tehokas jätehuoltokin on mahdollista saada 
osaksi kaikkien arkea. Paperinkeräys on hyvä 
esimerkki siitä, miten toiminta muuttuu niin 
vakiintuneeksi tavaksi, ettei sitä erikseen tarvitse 
edes miettiä. 

vAIn muutAmA KAAtOpAIKKA. Positiivista 
kehitystä on toki jo tapahtunut. Esimerkiksi 
kaatopaikalle menevän jätteen määrä on nopeasti 
pienentynyt. Vielä jokin aika sitten kunnissa oli 
yleensä vähin tään kaksi kaatopaikkaa, monilla 
useita. Koko Suomessa niitä oli yhteensä 1 500. 
Sittemmin kunnat ovat alkaneet jätepolitiikassaan 
yhteistyöhön ja uusien jätevoimaloiden hyöty-
suhteet pärjäävät loistavasti kansainvälisessä 
vertailussa.



2,5 MILJARDIN 
MAHDOLLISUUDET
ei omistamista vaan jakamista ja palveluja. aito kiertotalous 
on vihreitä hankkeita edistävän jyRI ARpOSEn mielestä 
paljon muutakin kuin tehokasta kierrätystä. te
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ASIAntuntIjA jyRI ARpOnEn
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artikkelia  
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”Suomessa ollaan hyviä resurssitehokkuudessa 
ja päästöjen vähentämisessä. Sen sijaan kierto-
taloudessa otamme vasta ensimmäisiä askelia.”

Tätä mieltä on Jyri Arponen, joka johtaa Tekesin 
Green Growth -ohjelmaa. Ohjelma etsii keksin-
töjä, joilla parannetaan materiaali-, resurssi- ja 
energiatehokkuutta. Ohjelman tarkoitus on 
myös auttaa vihreän kasvun hankkeita. Arponen 
on ohjelmaa varten Tekesissä Sitralta lainassa. 
Sitrassa hän toimii johtavana asiantuntijana. 

Juuri nyt hän toivottaisi tervetulleeksi reippaan 
ravistelun, joka auttaisi näkemään oman tekemi-
semme uudesta kulmasta. Tarkoitus ei ole, että 
hakemalla hakisimme pelkästään uusia kaiken 
mullistavia keksintöjä, vaan että oppisimme 
kyseenalaistamaan arkisia ja tuttuja prosesseja. 
Kiertotalouden innovointia voi olla esimerkiksi 
ymmärrys siitä, että tuotannossa käytettävän 
voiteluöljyn voi ostamisen sijaan liisata. Käytön 
jälkeen se palautetaan voiteluöljyn toimittajalle, 

joka käsittelee sen ja palauttaa uudelleen 
käytettäväksi.

SItRASSA On lASKEttu, että Suomella 
on kiertotaloudessa jopa 2,5 miljardin 
euron mahdollisuudet. Arponen oli mukana 
työstämässä viime vuoden lopussa 
julkaistua selvitystä. Siinä muistutetaan, 
että kiertotalous on paljon muutakin kuin 
materiaalien tehokasta käyttämistä ja 
kierrättämistä: se on talousmalli, jossa 
ei synny jätettä. ylijäämä on toisen 
tuottajan raaka-ainetta.

SuOmESSA OSAtAAn Arposen 
mukaan hyvin raaka-aineiden käsit-

tely, mutta meiltä puuttuu näkemystä 
siitä, miten asiakas osaamisineen 

otetaan toimintaan mukaan ja samalla 
nostetaan jalostusarvoa. yksin tekemisen 

kulttuuri on meillä vahva, vaikka ainakin 
periaatteessa ymmärrämme verkostoitumisen 
välttämättömyyden.

lIIKEtOImInnASSA KESKItymmE tiukasti 
osaamiseen ja unohdamme, että kun 
oppisimme käyttämään muita hyö-
dyksemme ja hyväksemme, saisimme 
tuotettua laajoja kokonaisuuksia. Hyvä 
esimerkki modernista avoimuudesta on 
kemianteollisuuden ja kaivannaisteollisuu-
den välissä toimiva CrisolteQ Oy, joka jopa 
jakaa työntekijöitä partnereiden kanssa. 
”Tuollainen liiketoimintamalli avaa mahdol-
lisuuden uusiin kokonaisuuksiin ja kasvuun 
maailmalla.”

täRKEä OSA KIERtOtAlOuttA on 
säilyttää tuottamamme materiaalin arvo 
mahdollisimman pitkään. Aitoa kierto-
taloutta on suunnitella prosessit sellaisiksi, 
että hukkaa ei synny. Tehokas kierrätys on 
toki välttämätöntä, mutta kiertotalous ei 
toimi kuten sen pitäisi, jos jätteitä käytetään 
energiantuotantoon. 
Toisaalta raaka-aineiden kallituminen pakot-
taa suunnittelemaan tuotannon uudelleen. 
Osa raaka-aineista käy niin vähiin, että ne 
on pakko saada visusti talteen ja uudel-
leenkäyttöön. Arponen sanoo, että koko 
joukko hyviä yritysmaailman esimerkkejä 
löytyy jo nyt. Esimerkiksi Martela pyrkii 
uudelleen valmistuksessaan hyödyntämään 
maksimaalisesti vanhat materiaalit, ja se 
on rakentanut vanhoille tuotteille toimivat 
jälkimarkkinat. Ponsse ja AGCO ovat hienoja 
esimerkkejä uudelleenvalmistuksesta.

hyvIä ESImERKKEjä on syntynyt niin ikään 
kiertotalouteen kuuluvaa kuluttamisen 
muutosta palvelemaan: enää emme halua 
omistaa kaikkea vaan hankkia tuotteiden 
sijaan palveluja. Tähän vetoapua tulee netin 
käytöstä ja pilvipalveluista.
”Jakaminen ei ole meille tuttua, mutta 
toimivia esimerkkejä on jo esimerkiksi 
kuljetuspalveluissa. Nyt tarvitaan uusia, 
kansainvälisille markkinoille vietäviä pilotteja 
ja investointeja.”
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Pian pääsemme kaatopaikalle menevän 
jätteen määrässä samaan kuin parhaat Euroo-
pan maat, noin prosenttiin.

Minkä verran kaatopaikkoja sitten tulevai-
suudessa tarvitaan? Vai tarvitaanko lainkaan?

Nykyään jokaisella jäteyhtiöllä on oma 
kaatopaikkansa, ja yhteensä niitä on Suo-
messa noin 30. Kymmenen vuoden kuluttua 
lukumäärä on pienempi.

Kaila ja Pöyry pohtivat, pärjätäänkö silloin 
viidellä tai ehkä kymmenellä kaatopaikalla. 
Jokaista ei voida sulkea, sillä vaikka materiaa-
likierto toimisi kuinka tehokkaasti, kaikkea 
ei voida tulevaisuudessakaan hyödyntää. 
Tällaista on esimerkiksi jätteenpolttolaitosten 
tuhka.

älypuhElImEn hIntA: 1–2 EuROA. Konkarit 
kehuvat tuottajavastuuta, jonka avulla on 
saatu paljon hyvää aikaan, mutta kaikkia 
materiaalin hyötykäytön kysymyksiä yksin 
tuottajavastuullakaan ei ratkaista.

Yksi näistä on tuotteen raaka-aineen 
hinnan suhde sen markkina-arvoon. Kaila 
ottaa taskustaan konkreettisen esimerkin, 
älypuhelimen. Älypuhelimen markkina-arvo 
on tuotteesta riippuen 300–900 euroa. Entä 

mikä on pelkän materiaalin arvo? Euro tai 
kaksi.

Laitteissa käytetään arvometalleja, mutta 
niiden määrät jäävät markkina-arvoon 
verrattuna niin pieniksi, ettei yksittäisen 
puhelimen materiaaleilla ole valmistajalle 
merkitystä.

”Mutta kun puhelimia tehdään 7,5 mil-
jardille ihmiselle, puhutaan suunnattomista 
määristä”, Kaila huomauttaa.

Ainakin toistaiseksi tilannetta pyritään 
ratkaisemaan muun muassa viemällä käytöstä 
poistettua elektroniikkaa Afrikkaan, missä 
jätevirtaa lajitellaan käsin. Turvallisesta sekä 
tehokkaasta jätteenkäsittelyteknologiasta on 
puutetta.

Pöyryn mielestä tuottajavastuulla on 
mahdollista tehostaa kiertotaloutta. Kun 
tuottajilta ryhdytään vaatimaan eri kompo-
nenttien entistä huolellisempaa erottelua, se 
vaikuttaa lopulta myös tuotesuunnitteluun: 
raaka-aineiden erottelusta on tehtävä helppoa 
ja halpaa.

Kaila myöntää, että tuottajavastuussa on 
paljon mahdollisuuksia. Ja mitä kalliimmiksi 
ja harvinaisemmiksi raaka-aineet käyvät, sitä 
tehokkaammin talteenotto alkaa toimia.  

KIERtOtAlOuDEn  
ISOt KySymyKSEt

Seuraavan valtakunnallisen 
jätehuoltosuunnitelman keskeinen 
kysymys on kiertotalous. Juha Kailan 
mielestä tähän liittyy kolme tärkeää 
teemaa.

Miten materiaali saadaan 
kiertoon niin, että kiinnitetään 
huomiota kestävän 
kiertotalouden näkökulmaan? 

Jos ei oteta huomioon esimerkiksi 
tuotteiden valmistamisen aiheuttamia 
kuormituksia, ei kiertotaloudessa koskaan 
päästä kovin pitkälle.

Mitä enemmän kierrätetään, 
sitä enemmän kiertoon kertyy 
epäpuhtauksia ja haitallisia 
aineita. Miten ympäristöä 

ja terveyttä uhkaavat aineet 
saadaan pois kierrosta?

Mitkä ovat kiertotalouden 
taloudelliset mittarit? Ilman 
niitä emme tiedä, miten hyvin 

kiertotalous oikeasti toimii. 
Tarvitaan uudenlaista talousteoriaa.

KyöStI pöyRy

Paperinkeräyksen 
toimitusjohtaja.

Alalla vuodesta 1987.

Sitä ennen Sinebrychoffilla, 
Suomen Punaisella Ristillä 
sekä mainostoimistossa 
taloushallinnon ja 
markkinoinnin tehtävissä.

juhA KAIlA

Toiminut ennen eläkkeelle jäämistään 
Aalto-yliopiston jätehuoltotekniikan 
professorina.

Sitä ennen mm. YTV:llä jätehuoltojohtaja, 
VTT:n yhdyskuntatekniikan 
tutkimusprofessori ja WM:n 
ympäristöpalvelujen kehitysjohtaja. 

Toimii nykyään Kasui-yrityksensä 
toimitusjohtajana. Yritys konsultoi jäte- ja 
ympäristökysymyksissä.

1.

2.

3.



ASTU UUTEEN VERKKOPALVELUUMME,  
JOKA HOITAA KAIKEN PUOLESTASI!  
ASIAKASNETTI AVAUTUU KESäN AIKANA.  
pApERInKERAyS.FI

TARVETTA 
TyHJENNyKSELLE?


