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Palvelu on
nopeaa ja
joustavaa.”

Hyvä
yhteistyökumppani.”
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Olemme kantakaupungin arvokiinteistöjen
isännöintiin keskittynyt toimisto. Vastaamme
tällä hetkellä 125 taloyhtiön isännöintipalvelujen
tuottamisesta. Paperinkeräys hoitaa suurimman
osan paperinkeräyksistä isännöinnissämme
olevissa kohteissa. Pidämme siitä, että yrityksellä
on aktiivinen tapa olla asiakkaaseen yhteydessä ja
palvelupyyntöihin reagoidaan nopeasti.”
Jarmo Rantamäki
toimitusjohtaja
Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy
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PÄÄKIRJOITUS
AUTAMME YRITYSTÄSI SAAVUTTAMAAN
YMPÄRISTÖTAVOITTEET
Meillä Paperinkeräyksessä on pitkä kokemus ympäristöasioiden hoitamisesta ja vastuulliseen toimintaan kouluttamisesta. Olemme tehneet
kiertotaloutta todeksi vuodesta 1943, eli konsernimme täyttää tänä
vuonna 75 vuotta. Juhlavuonna olen iloinen siitä, että paperin kierrättäminen on suomalaisille itsestäänselvyys. Syntypaikkalajittelu
on erinomaisella tasolla, mikä mahdollistaa materiaalien pysymisen
kierrossa. Tuottajavastuupalveluistamme kerromme lisää sivulla 10.
Uudempi esimerkki kiertotalouden ratkaisuistamme ovat vuokralavat. Palvelumme korvaa kertakäyttölavojen tarpeen, mikä vähentää
puujätettä. Vastaamme vuokralavojen huollosta, minkä ansiosta lavat
pysyvät kierrossa. Lavojen lajittelun Klaukkalan tuotantoyksikössämme hoitaa robotti, jota ohjaa tekoäly. Lisää vuokralavoista voit
lukea sivuilta 8–9.
Aloitin Paperinkeräyksen toimitusjohtajana tammikuussa. Kevään
aikana olemme pohtineet, miltä Paperinkeräys näyttää vuonna 2025.
Tulevaisuudessa haluamme hyödyntää vielä aiempaa paremmin digitalisaatiota. Aiomme myös optimoida kuljetuksia entisestään, jotta
voimme pienentää kuljetusten hiilijalanjälkeä.
Huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista kasvaa. Se myös ohjaa
ihmisten valintoja kohti ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Yritykset
vastaavat kysyntään asettamalla ympäristötavoitteensa aiempaa
korkeammalle. Haluamme auttaa asiakkaitamme tavoitteiden saavuttamisessa.
Tulevaisuuden pohdinnassa laajemmasta otteesta on apua.
Yhdessä voimme ratkaista, miten pääsisimme eroon kertakäyttö
kulttuurista. Kuulemme tähän mielellämme vinkkejä.
PETRI AALTONEN
toimitusjohtaja
Paperinkeräys Oy

Olemme tehneet
kiertotaloutta todeksi
vuodesta 1943,
eli Paperinkeräys
täyttää 75 vuotta.
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ENCORE JÄTEHUOLTOPALVELU

BRP FINLAND
KIITÄÄ KOHTI
PUHDASTA
TULEVAISUUTTA

Paperinkeräyksen
asenne on erinomainen
ja asiakkaan kehitys
hankkeita tuetaan
hyvin.”
Marko Kotala
HSE-asiantuntija, BRP Finland
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INFO
Rovaniemeläinen moottorikelkka- ja mönkijävalmistaja
BRP Finland on kirinyt kierrätysasteensa lähelle sataa prosenttia
Encore Jätehuoltopalvelun avulla.

B

RP Finlandin ja Paperinkeräyksen
yhteistyö alkoi vuosi sitten. Kanadalais
taustainen, noin 350 henkeä Rovaniemellä
työllistävä BRP Finland valmistaa Lynx- ja SkiDoo -moottorikelkkoja ja Can-Am -mönkijöitä.
Viime vuonna liikevaihdoltaan noin 334 miljoonan
euron yrityksen tuotteista yli 90 prosenttia menee
vientiin.
BRP Finlandin tehtaalla syntyy monenlaisia
jätejakeita. Eniten muodostuu pahvia ja puuta.
Yhteistyö Paperinkeräyksen kanssa on järkeistänyt
niiden syntypaikkalajittelua ja leikannut jätehuollon
kustannuksia.
”Olemme yhteistyössä kehittäneet ajoneuvo
pakettien kierrätystä. Meillä puretaan jonkin verran
kelkka- ja mönkijäpaketteja, joissa on puukehikko
ja sen ympärillä muovipressua. Nyt muovi ja puu
erotellaan mahdollisimman tarkasti jo tehtaalla.
Näin saadaan puunkeräykseen puhdasta puujätettä
ja muovi menee energiajätteeksi. Jos puujätteessä
on liikaa muovia, se käsitellään lajittelemattomana
jätteenä, mikä on selvästi kalliimpaa”, kertoo BRP
Finlandin HSE-asiantuntija Marko Kotala.
SISÄINEN RAPORTOINTI HELPOTTUI

Kierrätys oli Kotalan mukaan hyvällä mallilla jo
aiemmin, mutta Paperinkeräyksen avulla kaatopaikkajätteen määrää on saatu hiottua vieläkin

pienemmäksi. Kierrätysaste oli aiempina vuosina
96–98 prosenttia, ja viime vuonna se nousi 99,8
prosenttiin.
Paperinkeräys on luonut BRP:lle toimivan seuranta- ja tarkkailuraportin jätehuollon seurantaa,
laadunvalvontaa ja kehitystyötä varten. Se toimii
myös jätteenkäsittelyn dokumentaationa lain vaatimusten mukaisesti.
Kuukausiraportti kertoo syntyneiden jätteiden
määrän ja kulut, kierrätettävistä jätejakeista maksettavat hyvitykset, jätejakeiden hyötykäyttöprosentin ja kierrätysasteen sekä puristinkonttien ja
lavojen kuormapainot.
”Raportti on kehitetty juuri meille sopivaksi. Voin
hyödyntää siinä olevia lukuja ja kaavioita suoraan
sisäisessä raportoinnissa ja tiedottamisessa”,
Kotala kertoo.
Konttien tyhjentämistä sujuvoittaa puristinkonttien numerointi, kun kuljettaja löytää oikean kontin
helposti ja nopeasti. Kehuja saa myös konttien
painon ja täyttöasteen säännöllinen seuranta, jonka
avulla voidaan optimoida tyhjennysväliä ja välttää
ylimääräisiä kuljetusmatkoja.
Yhteistyö on Kotalan mukaan sujunut hyvin.
Hän kiittää säännöllisiä ohjauspalavereja ja avointa
kommunikaatiota.
”Paperinkeräyksen asenne on erinomainen ja
asiakkaan kehityshankkeita tuetaan hyvin.”

ENCORE
JÄTEHUOLTOPALVELU
HOITAA YRITYKSESI
KOKO JÄTEHUOLLON
Avullamme voit tehostaa
jätejakeidesi lajittelua,
seurata jätemäärääsi
läpinäkyvästi ja pitää
keräyskustannuksesi
kurissa.
Tuotamme sinulle
säännöllisesti selkeän
raportin jätemääräsi
kehittymisestä ja
tarkennamme sen
pohjalta lajitteluohjeita
sekä kehitämme
jätehuoltoasi entistä
tavoitteellisemmaksi.
Palvelumme ovat saatavilla
koko maassa, ja verkossa
toimiva asiointipalvelumme
palvelee sinua ympäri
vuorokauden.
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ENCORE TIETOTURVAPALVELU

E

U:n uuden tietosuoja-asetuksen
soveltaminen alkaa toukokuussa.
Asetus parantaa yksilön tietosuojaa
ja ajantasaistaa sääntelyn uutta teknologiaa
vastaavaksi.
Yritysten näkökulmasta asetus kiristää henkilötietojen käsittelyyn ja tietojen turvalliseen
tuhoamiseen liittyviä vaatimuksia. Jatkossa
yksilöllä on oikeus pyytää yritykseltä selvitystä
omien tietojensa käytöstä ja vaatia niiden poistamista. Yrityksen pitää pyydettäessä pystyä
osoittamaan, että tiedot on tuhottu asianmukaisesti.
”Nyt viimeistään yritysten pitää miettiä,
miten ne käsittelevät henkilötietoja sisältävää
materiaalia”, toteaa asiakaspäällikkö Henna
Lindberg.
Fyysisten materiaalien turvallisessa
tuhoamisessa apuun astuu Encore Tieto
turvapalvelu. Encore tuhoaa asiakirjat, tuotekehitysdokumentit, prototyypit, muistitikut,

puhelimet, tietokoneet, työvaatteet ja kaiken
muun luottamuksellista tietoa sisältävän materiaalin asetuksen edellyttämällä tavalla. Materiaali kerätään lukittavaan, RFID-tunnisteella
varustettuun keräyssäiliöön ja kuljetetaan
umpikorillisella autolla tuhottavaksi tilassa,
johon pääsevät vain nimetyt, vaitiolositoumuksen tehneet työntekijät.
”Asiakas voi luottaa siihen, että kun hän
luovuttaa meille salassa pidettävää materiaalia, se tuhotaan asianmukaisesti”, tähdentää
avainasiakaspäällikkö Jenni Kivi.
TUHOUSTODISTUS TÄYTTÄÄ
OSOITUSVELVOLLISUUDEN

Pelkkä turvallinen tuhoaminen ei kuitenkaan
riitä. Asetuksen mukaan yritysten on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat toimineet asetuksen edellyttämällä tavalla. Encoren avulla
osoitusvelvollisuus täyttyy vaivattomasti.

”Palvelumallimme huomioi tiukimmatkin
turvallisuusvaatimukset. RFID-tunnisteiden
avulla voidaan todentaa, milloin materiaali
on noudettu asiakkaalta ja milloin se on
tuhottu”, Lindberg sanoo.
Asiakas saa Encorelta tuhoustodistuksen,
joka kertoo tuhouksen täsmällisen ajankohdan ja suorittajan. Maksuttoman todistuksen saa pyytämällä tai tulostamalla sen itse
asiakasnetistä.
Encoren palvelu on samalla kertaa sekä
valtakunnallinen että paikallinen.
”Meillä on yksiköitä ja tarkoin valittuja
kuljetuskumppaneita ympäri Suomen, joten
pystymme palvelemaan asiakkaita erittäin
nopeasti”, Kivi sanoo.
”Tarjoamme valtakunnallisille asiakkaille
yhtenäisen palvelumallin ja prosessin koko
maassa”, täydentää Lindberg.

TURVALLINEN TUHOAJA
Uusi tietosuoja-asetus edellyttää, että salassa pidettävät tiedot poistetaan
asianmukaisesti. Encore Palvelujen Jenni Kivi ja Henna Lindberg kertovat,
miksi Encore on paras vaihtoehto fyysisten tietojen tuhoajaksi.
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INFO
ENCORE
TIETOTURVAPALVELU
TUHOAA KAIKEN
FYYSISESSÄ
MUODOSSA OLEVAN
MATERIAALIN
TURVALLISESTI JA
AUKOTTOMASTI
EU:n uutta tietosuojaasetusta aletaan soveltaa
25.5.2018. Asetus tuo uusia
vaatimuksia luottamuksel
listen tietojen säilyttämiseen
ja tuhoamiseen.
Encoren verkkopalvelusta
asiakas saa raportin,
joka osoittaa, että tieto
turvamateriaalit on
tuhottu asianmukaisesti.
Tuhoamisessa noudatetaan
etusijaperiaatetta.
Asiakirjat silputaan pehmo
paperin raaka-aineeksi,
muovimateriaali murskataan
energiahyötykäyttöön ja
arvokkaita materiaaleja
sisältävät kovalevyt hyö
dynnetään raaka-aineena.
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ENCORE KUORMALAVAPALVELU

FINN SPRING TEHOSTAA
TUOTANNONOHJAUSTA
DATALLA JA RFID-TEKNIIKALLA
Encore Kuormalavapalvelun vuokralavat
auttavat juomayhtiö Finn Springiä säästämään
ympäristöä ja optimoimaan lavaliikennettä.
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INFO

K

eski-Pohjanmaalla lähdevesipohjaisia
juomia valmistava Finn Spring aloitti
yhteistyön Paperinkeräyksen kanssa
vuodenvaihteessa 2018. Vuonna 1991 perustettu
perheyritys valmistaa noin 90 prosenttia Suomessa
myytävistä lähdevesistä ja neljänneksen kivennäis
vesistä. Työntekijöitä on sesongista riippuen
80–120, ja yhtiön liikevaihto ylsi viime vuonna noin
26 miljoonaan euroon.
Yhteistyö on lähtenyt käyntiin mainiosti, sanoo
Finn Springin tuotantojohtaja Juha-Jaakko
Niemelä. Ekologisia arvoja korostava Finn Spring
hyvittää tuotteidensa synnyttämän hiilijalanjäljen ostamalla päästöoikeuksia ja käyttää vihreää
sähköä. Siksi myös lavojen kierrätettävyys on
yritykselle tärkeää. Encore toimittaa Finn Springille
sovitun määrän lavoja ja noutaa tyhjät lavat takaisin
kiertoon suoraan Finn Springin asiakkailta. Käytetyt
lavat kunnostetaan ja korjauskelvottomat murskataan energiajätteeksi.
Tärkeä tekijä kumppanin valinnassa oli myös
lavalaatu.
”Meillä on automaattikäsittelyä varastoinnissa ja
lastaamisessa, joten lavan laadulla on iso merkitys”,
Niemelä sanoo.
RFID-TUNNISTE ON VAIVATON APUVÄLINE

Kolmas keskeinen syy Encore Kuormalavapalvelun
valintaan oli mahdollisuus hyödyntää RFID-tekniikkaa.
Encore on ainoa toimittaja, joka tarjoaa RFID-tunnisteella varustettuja vuokralavoja. RFID-tunniste
tarjoaa faktatietoa lavojen kierrosta, mikä helpottaa
tuotannon suunnittelua ja varastonhallintaa.

Encoren järjestelmä lukee lavan RFIDtunnisteen toimituksen ja noudon yhteydessä.
Finn Spring linkittää tunnisteen omiin järjestelmiinsä, jolloin se pystyy seuraamaan lavan liikkeitä
ja tarvittaessa tarkistamaan esimerkiksi, mitä
tuotteita lavalla on ollut.
RFID-tekniikka otetaan Finn Springillä käyttöön
asteittain.
”Se on meillä nyt testikäytössä yhdellä linjastolla. Käyttö on osoittautunut helpoksi, selkeäksi
ja varmaksi”, Niemelä sanoo ja uskoo, että tekniikkaa hyödynnetään jatkossa laajemminkin.
Vuokralavojen etuna yleisesti Niemelä pitää
sitä, ettei lavoihin sitoudu pääomaa ja että niitä on
aina oikea määrä käytettävissä.
”Kausivaihtelu on meillä aika suurta, sesongin
ulkopuolella lavoja tarvitaan vähemmän.”
Juomavalmistajan sesonkia on luonnollisesti
kesä, jolloin joidenkin tuotteiden kohdalla myynti
voi nousta jopa kymmenkertaiseksi. Joka tapauksessa myynti moninkertaistuu kuumimman
sesongin aikaan.

Meillä on automaatti
käsittelyä varastoinnissa
ja lastaamisessa, joten
lavan laadulla on iso
merkitys.”
Juha-Jaakko Niemelä
tuotantojohtaja, Finn Spring

ENCORE
KUORMALAVAPALVELU
HOITAA YRITYKSESI
LAVALIIKENTEEN
KOKO SUOMESSA
Saat käyttöösi kierrätettävät
Encore-vuokralavat, jotka
helpottavat lavakannan
ylläpitoa, parantavat
kustannustehokkuutta ja
säästävät ympäristöä.
Hyödynnämme lavoissa
RFID-tekniikkaa, jonka
avulla voimme seurata
lavaliikennettä ja jäljittää ja
korvata nopeasti esimerkiksi
virheelliset tuotteet.
Kunnostamme käytetyt
kuormalavat ja myymme ne
takaisin markkinoille.
Rikkinäiset lavat korjaamme
ja korjauskelvottomat
murskaamme energia
jätteeksi.
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TUOTTAJAVASTUU

JÄTTEET
HYÖTYKÄYTTÖÖN
Kierrätämme Encore Tuottajavastuupalvelun kautta vuosittain
merkittävän määrän jätettä hyötykäyttöön. Jätelakiin
perustuva palvelu on paljon muutakin kuin kierrättämistä.
Tuottajavastuun ensisijainen tavoite on lisätä kierrätystä ja samalla vähentää jätteen syntymistä.
Tuottajavastuulla on ollut vuosien saatossa merkittävä vaikutus ympäristöön ja päästöihin. Oikein,
ja mieluiten jo syntypaikalla, lajiteltu jäte pystytään kierrättämään ja hyödyntämään tehokkaasti.
Suomen lainsäädäntö määrittää selkeästi
tuottajan vastuut ja velvollisuudet. Tuottajan tulee
huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden
ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muun jätehuollon järjestämisestä
sekä niistä syntyvistä kustannuksista. Tuottajan
osalta järkevin tapa huolehtia tästä vastuusta on
liittyä tuottajayhteisöön, jonka kautta tuottajavastuusta huolehditaan valtakunnallisesti.

1

MATERIAALIN
OIKEA LAJITTELU

Kuluttaja tuo postilaatikkoon tulleet
lehdet ja mainospostin keräys-
pisteeseen oikein lajiteltuna.

TUOTTAJAYHTEISÖJEN LUOTETTAVA KUMPPANI

Encore Tuottajavastuupalvelu tarjoaa tuottaja
yhteisöille kaikki vaadittavat palvelut oli kyse
sitten asumisen, kaupan, teollisuuden tai perustuotannon jätteistä.
Laki asettaa myös tavoitteita – graafisen
paperin osalta talteenottotavoite on jopa 75 %.
Tavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistö- ja aluekeräysverkostoa kehitetään jatkuvasti. Jokaisella
suomalaisella on myös ratkaiseva rooli jätejakeiden lajittelussa, sillä vain oikein lajiteltu jäte
saadaan aidosti hyötykäyttöön. Tämän vuoksi
opastamme kuntia ja kumppaneitamme sekä
kerromme kuluttajille lajittelun ja kierrätyksen
merkityksestä.
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PAPERINKERÄYS VASTAA
KERÄILYSTÄ JA LAJITTELUSTA

Oli kyse sitten kiinteistöistä tai
aluekeräyspisteistä, Paperinkeräys
hoitaa keräyspaperin kuljetuksen
ja lajittelun.

INFO
EDUSTAMME SEURAAVIA
TUOTTAJAYHTEISÖJÄ:
• Suomen Keräyspaperi
Tuottajayhteisö Oy
• SER-tuottajayhteisö ry
(SERTY)
• Suomen Kuitukierrätys Oy
(SUK)
• Suomen Palautuspakkaus Oy
(Palpa)
• Suomen Teollisuuskuitu Oy
• Suomen Uusiomuovi Oy
• Mepak-Kierrätys Oy
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KIERRÄTETTY PAPERI
PALAA KÄYTTÖÖN

3

PUHDAS KERÄYSPAPERI
UUSIOKÄYTTÖÖN

Kierrätetystä paperista saadusta
raaka-aineesta valmistetaan mm.
sanomalehti- ja pehmopaperia.

Lajiteltu keräyspaperi toimitetaan
tehtaille raaka-aineeksi.
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PALVELEMME VALTA
KUNNALLISESTI
Paperinkeräys on kokonaisvaltainen kierrätys
palvelujen tarjoaja ja kiertotalouden toimija.
Erilaiset jakeet pääsevät kauttamme hyötykäyttöön.

20 ENCOREYKSIKKÖÄ
13 KUMPPANUUS
YKSIKKÖÄ
Rovaniemi
Kemi

Encore-yksiköt ja kumppanuusyksiköt palvelevat sinua ympäri Suomen. Laaja kumppaniverkostomme takaa luotettavat palvelut
jätteidesi turvalliseen kierrättämiseen.

mahdolliset osat. Vuosittain yhtiö käsittelee
jopa 180 000 tonnia materiaaleja.
HÄMEEN KULJETUSPISTE OY
KULJETUSPISTE UUSIMAA

TYTÄRYHTIÖMME
HYÖTYPAPERI OY

Hyötypaperi on osa Paperinkeräys-konsernia
ja toimii koko Kaakkois-Suomen alueella. Yritys tarjoaa kaupan, logistiikan ja teollisuuden
yrityksille monipuolisia ja kattavia kierrätysalan palveluita. Käsittelylaitokset sijaitsevat
Valkealassa, Kuusankoskella ja Lappeenrannassa.
Yhtiön toimialaan kuuluvat keräyspaperin
ja pahvin hankinta sekä laitoskäsittely.
Hyötypaperi hankkii, jalostaa sekä myy kierrätys- ja biopolttoaineita. Lisäksi yhtiö hoitaa
Encore-tietoturvapalvelua, elektroniikka
romun kierrätystä, vaarallisten jätteiden,
metallien ja romuautojen vastaanottotoimintaa sekä tarjoaa kuljetuspalveluja. Jätejakeista kierrätetään uusiokäyttöön kaikki

Oulu

Kokkola
Vuodesta 2007 osana Paperinkeräystä ollut
Hämeen Kuljetuspiste Oy tuottaa kierrätykKuopio
sen ja ympäristöhuollon palvelujen kokonaisVaasa
Joensuu
ratkaisut Päijät-Hämeen alueen asukkaille,
Jyväskylä
Seinäjoki
yrityksille, teollisuudelle ja kunnille. Yrityksen
Varkaus
Punkaharju
Jämsänkoski
kautta saat jätehuollon ja kuljetukset, jäte
Mikkeli
Tampere
astiat ja niiden huoltopalvelut, vaihtolavat
Pori
Lahti
sekä tietoturva- ja kierrätyspalvelut yritykKouvola
Imatra
Urjala
Eurajoki
sille.
Hämeenlinna
Lappeenranta
Forssa
Hyvinkää Elimäki
Vuonna 2017 aloittanut Kuljetuspiste
Lieto
Klaukkala
Uusimaa keskittyy tarjoamaan vaihto- ja
Salo
Turku
Kotka
kuormalavapalveluita Uudenmaan alueen
Tammisaari
Vantaa
asiakkaille. Palvelu pitää sisällään myös vuokrattavat ja uusiokäytettävät Encore-lavat.
kolan alueen yrityksille. Yrityksen kautta saa
jätehuollon lisäksi Encore Tietoturva- ja KuorENCORE POHJANMAA OY
malavapalvelut. Lisäksi Encore KäsittelypalPaperinkeräys Oy:n ja Lakeuden Etappi Oy:n
velun kautta merkittävä osa jätteestä voidaan
yhteisyritys tarjoaa kattavat ympäristö- ja
hyödyntää mm. energiahyötykäyttöön.
kierrätyspalvelut Vaasan, Seinäjoen ja Kok-

PAPERINKERÄYS OY
PL 143, Porkkalankatu 20 a A, 00180 Helsinki
paperinkerays.fi | encorepalvelut.fi

