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Kertakäyttökulttuurista
puhtaaseen tulevaisuuteen

L

apset ja nuoret vaativat nopeita toimia yhteisen ilmastomme ja ympäristömme pelastamiseksi. Muutos on niin
suuri, että siihen tarvitaan eri aloilta kaikki mukaan.

Monet yritykset pohtivat jo, mitä voivat tehdä kestävämmän
tulevaisuuden eteen ja miten kuluttajien kysyntään voi vastata.
Ympäristötietoisuus muuttaa myös suhtautumista jätehuoltoon:
kyse ei ole enää vain pakollisesta kustannuserästä, vaan resurssien viisas käyttö ja materiaalien pitäminen kierrossa ovat tulevaisuuden kannalta järkevä ja välttämätön teko.
Yrityksemme on tehnyt kiertotaloutta todeksi vuodesta
1943. Ympäristöalan pioneerina opetimme suomalaiset kierrättämään 1940-luvulla. Viimeinen vuosi on ollut yrityk-

3 M€

sessämme kasvun ja muutosten aikaa. Osana uutta strategi-

Henkilöstömäärä

toiminnassa syntyy ylimääräisiä materiaaleja, huolehdimme,

232

Kuva: Risto Musta

Sisältö

aamme siirryimme tammikuussa käyttämään nimeä Encore
Ympäristöpalvelut Oy. Uuden strategiamme mukaisesti
haluamme tänään auttaa suomalaisia siirtymään kertakäyttökulttuurista puhtaaseen tulevaisuuteen.
Haluamme auttaa asiakkaitamme tässä työssä tarjoamillamme älykkäillä ympäristöpalveluilla. Jos asiakkaidemme
että ne pääsevät hyvien toimitusputkiemme kautta hyötykäyt-

PETRI AALTONEN
Toimitusjohtaja
Encore Ympäristöpalvelut Oy

töön materiaaleina tai energiana mahdollisimman ekologisesti. Kuljetusten optimointi pienentää sekä meidän että
asiakkaidemme toiminnan hiilijalanjälkeä. Materiaalien kierrättämisen lisäksi haluamme korvata tuotteita palveluilla.
Vuokralavoistamme voit lukea sivulta 8.
Puhtaan tulevaisuuden rakentaminen on lasten, nuorten
ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta välttämättömän tehtävä. Haluamme auttaa asiakkaitamme kääntämään tilanteen
kilpailueduksi. Tästä esitteestä löydät useamman tarinoita
asiakkaidemme onnistumisista.
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Sanomalassa löydettiin synergiaetuja
Encoren kierrätys ja jätehuollon kanssa

INFO:
KIERRÄTYS JA
JÄTEHUOLTO

Suomen suurin sanomalehtipaino Sanomala otti viime vuoden lopulla käyttöönsä
Encore Ympäristöpalveluiden kierrätys- ja jätehuoltopalvelut Vantaan painotalossaan.

Autamme välttämään jätteen

Palvelut ovat käytössä myös Savon Paino Oy:n Varkauden painotalossa. Sanomalehtiä,

syntymistä ja vähentämään
jätemäärää. Jos toiminnassasi

niiden liitteitä sekä asiakaslehtiä painava yritys pyrkii toiminnassaan minimoimaan

syntyy ylimääräisiä materiaaleja,

päästöt, ja jätehuolto pelaa siinä suurta roolia.

huolehdimme, että ne pääsevät
hyötykäyttöön materiaaleina

Kehitämme jatkuvasti toimin-

entistäkin ympäristöystävällisempi toimija”,

taamme, ja osana tätä kilpailu-

Lehtimäki kertoo.

timme viime vuonna jätehuollon. Encore

nyt hyvin käyntiin. Siinä on saavutettu jopa

ja hintatasoltaan kilpailukykyisen ratkai-

yllättäviä synergiaetuja – koska Sanomalalle

sun kaikkiin jätehuollon tarpeisiimme”,

toimitetaan raaka-aineita samasta suunnasta

kertoo Sanomalan käyttöpäällikkö Sami

ja saman toimittajan rekoilla, kuin minne yri-

Lehtimäki.

tyksen jätteitä toimitetaan, voidaan samojen

Suurin jäte-erä Sanomalalla syntyy niin

rekkojen kyydissä niin viedä, kuin tuodakin

kutsutusta makkelista, eli painokoneen ase-

materiaaleja. Tämän takia edestakaisin kul-

tuksia säädettäessä syntyvästä hävikkimate-

keva rekkaliikenteen määrä vähenee, mikä

riaalista. Tämä toimitetaan Encoren toimesta

osaltaan tekee toiminnasta entistäkin ympä-

paperitehtaille uusiopaperiksi, jolloin hävikki-

ristöystävällisempää.

materiaali saadaan uudelleen käyttöön.

”Olemme olleet yhteistyön starttiin

Tämän ohella Encore toimittaa

tyytyväisiä. Encorella reagoidaan nopeasti

Sanomalalta jätehuoltoon myös alumiiniset

tarpeisiimme ja toiveisiimme, ja jätehuolto

painolevyt, painoväri- ja pesuainejätteet

on lähtenyt rullaamaan kaikin puolin hyvin”,

sekä normaalit jätteet. Jätteiden lajittelu on

Lehtimäki sanoo.

kaatopaikalle.
”Toimimme kaikessa tuotannossamme

4

ekologisesti. Avullamme voit
tehostaa jätejakeidesi lajittelua,

Yhteistyö on Lehtimäen mukaan lähte-

Ympäristöpalvelut tarjosi meille oivallisen

niin tehokasta, että mitään ei päädy enää

tai energiana mahdollisimman

seurata jätemäärääsi läpinäkyvästi ja pitää keräyskustannukset
kurissa. Kuljetusten optimointi
pienentää materiaalien käsittelyn
hiilijalanjälkeä, ja auttaa kustannusten hallinnassa. Palvelumme
ovat saatavilla koko maassa.

Kysy lisää!
YHTEYSTIEDOT:
Markus Närhi
myyntiryhmäpäällikkö
p. +358 45 773 363 57
markus.narhi@encorepalvelut.fi

Toimiva jätehuoltopalvelu on järkevää
niin ympäristön kuin kustannustenkin kannalta. Encore Ympäristöpalvelut tarjoaa kes-

ympäristösertifikaatin vaatimalla tavalla. Se

kikokoisille ja suurille yrityksille kokonais-

tarkoittaa, että teemme jatkuvaa työtä esimer-

valtaiset, asiakkaan tarpeet huomioon ottavat

kiksi jäte- ja energiatehokkuutemme kehittä-

jätehuoltopalvelut. Lisätietoja jätehuollosta

miseksi. Tarkistamme käytäntöjämme tasaisin

löydät verkkosivuiltamme, tai suoraan asian-

väliajoin, jotta voisimme löytää tapoja olla

tuntijoiltamme.

Kuva: Kerttu Penttilä
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Hävitämme yrityksesi arkaluonteisen
materiaalin ympäristöä kunnioittaen

Encore Ympäristöpalvelut kehittää
palvelujaan kohti puhtaampaa tulevaisuutta

Pidämme huolta yritysten tietoturvamateriaalien hävittämisestä luotettavasti ja

Encore Ympäristöpalvelut on aina ollut eteenpäin katsova yritys. Teemme

van luottamuksellisen materiaa-

vastuullisesti. Hävitämme kaiken fyysisen materiaalin, jonka ei toivota joutuvan

jatkuvaa työtä varmistaaksemme, että asiakkaamme saavat käyttöönsä

lin turvallisesti ja aukottomasti.

ulkopuolisen käsiin.

tehokkaimmat ympäristöä säästävät ratkaisut.

INFO:
TIETOTURVA
Tietoturvapalvelumme tuhoaa
kaiken fyysisessä muodossa ole-

Materiaali kerätään lukittavaan,
RFID-tunnisteella varustettuun
keräyssäiliöön ja kuljetetaan

U

umpikorillisella vähäpäästöisellä
autolla tuhottavaksi tilassa, johon
pääsevät vain nimetyt, vaitiolositoumuksen tehneet työntekijät. Arkaluonteinen materiaali
tuhotaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.
Käsittelyn jälkeen toimitamme
materiaalin hyötykäyttöön raaka-aineeksi. Voit tulostaa verkkopalvelustamme raportin, joka
osoittaa, että tietoturvamateriaalit on tuhottu asianmukaisesti.

Y

rityksissä syntyy mittavasti materiaalia, jonka sisältämä tieto on arkaluon-

Materiaali tuhotaan turvatilassa, jonne

neeseen huoleen. Pilottiprojektissa kokeil-

Encore Ympäristöpalveluiden tavoit-

laan, miten päivittäiseen elämään kuuluvien

teita ja asiakkaita. Kehitämme asiak-

tuotteiden toimitus kotiin ja samassa yhtey-

kaidemme kanssa yhteistyössä prosesseista

dessä kotitalouksien muoviroskien ilmainen

aidosti resurssitehokkaita. Siihen kuuluu

haku kotiovelta toimii.

olennaisena osana päästöjen alentami-

Toinen selkeästi toimintaa tehostava

pääsevät ainoastaan salassapitovelvolliset

nen. Analysoimme asiakkaan prosesseja ja

kehitys liittyy uuden tekniikan hyödyntä-

yritysomaisuutta. Tuhoamalla arkaluonteisen

työntekijämme. Jokaisesta tuhoamisesta on

etsimme syy-seuraus-suhteita toimintatapo-

miseen. Älytekniikan avulla keräysväli-

materiaalin asianmukaisesti huolehdit yri-

myös saatavilla todistus, joka käy virallisena

jen ja jätemäärien välillä.

neet ilmoittavat, milloin ne pitää tyhjentää.

tyksesi tietosuojasta.

osoituksena materiaalin hävittämisestä.

toista. Tieto voi koskea henkilöitä tai

Encore Ympäristöpalveluiden tietoturvapalvelu hävittää luottamuksellisen materiaalin ammattitaitoisesti, luotettavasti ja

”Konsernimme ydinarvoihin kuuluu

Keräilyreittien ja -tyhjennysten optimointi

Todistuksen toimitamme pyydettäessä tai sen

rohkeus. Uskallamme haastaa aikansa elä-

hoituu tulevaisuudessa tekoälyn avulla. Uusi

voi helposti tulostaa itse.

neitä ajattelu- ja toimintatapoja. Ainoa keino

teknologia tarjoaa niin meille kuin asiakkail-

tulla kiertotalouden uudistajaksi on roh-

lemme uusia, monipuolisia mahdollisuuksia

”Esimerkiksi arkistontyhjennykset ovat

vastuullisesti. Tuhoamme lähes mitä tahansa

suuria projekteja eikä niissä tarvitse jäädä

keus kokeilla ja oppia. Digitaalisten tekno-

toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

ei-vaaralliseksi luokiteltua materiaalia.

yksin. Tietosuojakoulutettu henkilöstömme

logioiden ja työkalujen käyttöön ottaminen

Automatisointi vapauttaa resursseja parem-

auttaa myös arkistomateriaalien keräämi-

kuuluu tähän olennaisena osana”, kertoo

pien palveluiden kehittämiseen.

sessä”, Lindberg kuvailee.

Camilla Wiik, Encore Ympäristöpalveluiden

”Palvelumme on valtakunnallinen.
Kumppanimme ovat paikallisia kuljetusyhtiöitä eikä materiaalia tarvitse kuljettaa pitkiä

Hävittämistyössä ympäristöllä on suuri

kehitysjohtaja.

”Haluamme kannustaa asiakkaitamme
löytämään entistäkin parempia tapoja tehos-

välimatkoja, mikä myös säästää ympäris-

merkitys. Ensisijaisesti kierrätämme kier-

Esimerkkejä asiakkaiden ja kumppanei-

taa toimintaansa samalla ympäristöjalan-

töä”, kertoo Encoren myyntiryhmäpäällikkö

rätyskelpoisen materiaalin uudeksi raa-

den kanssa tehdystä kehitystoiminnasta on

jälkeä keventäen. Otamme nyt ensiaskelia

ka-aineeksi. Kierrätykseen kelpaamattomat

rutkasti. Encore Ympäristöpalvelut käynnisti

tekoälyn hyödyntämisessä ympäristöhuol-

Henna Lindberg.
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jetusautolla tuhoamisyksikköömme.

usien ratkaisujen löytäminen tukee

Tuhoamisprosessimme on erittäin luo-

materiaalit toimitamme energiahyötykäyt-

viime vuonna muiden edelläkävijäyritysten

lossa. Teknologia yksin ei ratkaise kaikkea,

tettava, ja se noudattaa EU:n tietosuoja-ase-

töön. Huolehdimme siis puolestasi kaikesta

kanssa Arkipakkaus-pilottiprojektin, jossa

mutta näemme sen tärkeänä työkaluna. Yhtä

tuksen säädöksiä. Annamme asiakkaalle

fyysisestä materiaalista – olipa kyse sitten

testataan täysin uudenlaista kierrätysmallia

tärkeänä näemme asiakkaan palvelemisen

RFID-tunnisteella varustetun lukollisen keräys-

asiakirjoista, elektroniikasta tai vaikka työ-

kotitalouksien muovipakkauksille. Pilotti vas-

ja mukaan ottamisen kehitysprojekteihin”,

säiliön, joka kuljetetaan umpikorillisella kul-

vaatteista.

taa muovin ympäristövaikutuksista herän-

Wiik sanoo.
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Kuormalavapalvelu, joka täyttää
korkeimmatkin laatuvaatimukset

INFO:
KUORMALAVAPALVELU –
VUOKRALAVAT

Encore Ympäristöpalvelut toimittaa Orklalle eurolavoja sekä puolilavoja Vaajakoskelle,
Godbyhyn, Turkuun sekä Tuusulaan. Yli vuosikymmenen kestänyt yhteistyö on
malliesimerkki hyvin toimivasta, yritysten toimintaa helpottavasta yhteistyöstä.

Vuokralava korvaa tuotteen palvelulla kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Asiakkaanamme
saat tasalaatuisia lavoja tarpeen
mukaan vaivatta ja kustannustehokkaasti. Huolehdimme lavat
takaisin kiertoon käytön jälkeen
puolestasi. Huollamme lavat ja
optimoimme lavaliikenteen logistiikan. Näin lavat pysyvät pidem-

O

rkla on Pohjoismaiden suurin päi-

kannustetaan myös ympäristöystävällisyy-

vittäistavarakaupan tuotemerkkien

teen – esimerkiksi yhdellä Orklan varastointi-

toimittaja, jonka tuotemerkeistä kai-

kumppaneista onkin aurinkokennot energi-

kille suomalaisille ovat hyvin tuttuja muun

antuotantoa varten oman varastonsa katolla.

muassa Taffelin perunalastut, Felix ketsuppi
sekä Pandan Juhlapöydän konvehdit. Yritys

myös mahdollisimman suurella kuljetustar-

työllistää Suomessa noin 350 henkilöä.

vikkeiden uudelleenkäyttöasteella. Encoren

”Tarvitsimme tuotantoomme korkea-

kuormalavapalvelu onkin vähentänyt selkeästi

laatuisia lavoja järkevästi ja helposti toi-

tarvetta kertakäyttölavojen käytölle, ja siten

mitettuina, ja tähän tarpeeseen Encore

ympäristövaikutukset voidaan minimoida.

Ympäristöpalvelut on vastannut. Lavojen

mikä säästää ympäristöä.

Kysy lisää!
YHTEYSTIEDOT:
kuormalava@encorepalvelut.fi

”Encore ymmärtää toimintamme luonteen

laatu on erityisen tärkeää elintarviketuo-

hienosti, ja yhteistyömme on pelannut erin-

tannossa jo pelkästään tuoteturvallisuuden

omaisesti. Asiakaspalvelun korkeaan laatuun

näkökulmasta, mutta esimerkiksi robotiikka

on liittynyt muun muassa se, että Encorelta on

asettaa lavoille lisävaatimuksia”, Mauri

tultu paikan päälle tutustumaan tiloihimme,

Suuronen, Orklan suunnittelu- ja logistiikka-

jolloin lavaratkaisut on voitu sovittaa juuri

päällikkö kertoo.

meidän tarpeisiimme”, Suuronen sanoo.

Ympäristöarvot ovat Orklalla isossa
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Hiilijalanjäljen pienentämiseen tähdätään

pään ja tehokkaammin kierrossa,

Asiantuntijamme kertovat mieluusti lisää

osassa kehitystyötä. Yritys kuljettaa muun

siitä, miten kuormalavapalvelumme vas-

muassa tuotteitaan mahdollisimman suu-

taavat juuri teidän tarpeisiinne. Lisätietoja

rissa kertaerissä, jolloin edestakaisia matkoja

kuormalavapalvelusta löytyy myös verkkosi-

syntyy vähemmän. Kumppanien valinnassa

vuiltamme.

Kuva: Kerttu Penttilä
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Finnsementti vähentää
päästöjä laadusta tinkimättä
kierrätyspolttoaineen avulla

INFO:
KIERRÄTYSPOLTTOAINEET
Kierrätyspolttoaine tukee
kiertotaloutta kokonaisuutena.
Kierrätyspolttoaineena hyö-

Encore on toimittanut Finnsementille ympäristöystävällistä kierrätyspolttoainetta
valmistusprosesseihin jo vuosikymmenen ajan. Perinteikäs suomalainen sementin
valmistaja on alallaan ainoa suomalainen yritys, ja työllistää yli 220 henkilöä.

dynnetään materiaaleja, joita ei
ole teknisesti tai taloudellisesti
järkevää hyödyntää muulla tavoin.
Kierrätyspolttoaine vähentää
materiaalien loppusijoitusta
kaatopaikalle.
BIOPOLTTOAINEET
Kierrätyspolttoaineiden lisäksi
valmistamme biopolttoai-

F

innsementti tuottaa muun muassa

on kehitystoiminnassamme kärkihankkeita,

sementtiä, betoniteollisuuden lisäai-

ja klinkkerin poltto taas synnyttää siitä

neita sekä julkisivurouheita. Tämän

suurimman osan”, kertoo Jouni Välimäki,

ohella yritys konsultoi asiakkaitaan materiaaliratkaisuissa.
Kaikkiaan yhdeksällä toimipaikalla

polttoainetta Lappeenrannan tehtaaseen.
Finnsementin toiminnalle erityisen tärkeää

Finnsementti tarvitsee sementin valmis-

on, että polttoaine on mahdollisimman kor-

tusprosessissaan korkeaa lämpötilaa, jotta

kealaatuista, ja siihen Finnsementillä onkin

klinkkeriä saadaan valmistettua. Encore

oltu erityisen tyytyväisiä.
jonka kanssa asiat sujuvat mutkattomasti.

kin tähän oivallisen ratkaisun – ympäristöä

Pohjatyöt yhteistyölle aloitettiin vuosikymmen

säästäen.

sitten, ja yhteistyö on sen jälkeen pysynyt tii-

tehtaamme vaihtoehtoisten polttoaineiden

tähteet, energiapuun ja kierrätyspuun biopolttoaineena.
Biopolttoaineemme ovat
kestävän kehityksen mukaista,
ympäristöystävällistä uusiutuvaa
kotimaista energiaa. Fossiilisten
polttoaineiden korvaaminen
biopolttoaineella vähentää päästöjä ja säästää ympäristöä.

”Encore on luotettava ja toivottu kumppani,

töystävällinen kierrätyspolttoaine tarjoaa-

”Suunnittelimme uusimman sementti-
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Encoren Energiapalvelut toimittavat

toimiva ja kahta sementtitehdasta ylläpitävä

Ympäristöpalveluiden tuottama ympäris-

Kuva: Mikko Keisa

Finnsementin hankintajohtaja.

neita. Hyödynnämme metsä-

viinä. Encoren asiantuntijat ovat alansa ykkösosaajia Suomessa”, Välimäki jatkaa.

Kysy lisää!

syöttölaitteiston yhteistyössä Encoren asian-

Jos olet Finnsementin esimerkin innoit-

tuntijoiden kanssa. Näin pystyimme varmis-

tamana kiinnostunut ottamaan käyttöön kier-

YHTEYSTIEDOT:

tamaan mahdollisimman tehokkaan ja vähän

totalouden periaattein tuotettua ja ympäris-

Teemu Heinänen

ympäristöä kuormittavan valmistusproses-

töystävällistä kierrätyspolttoainetta, Encoren

energialiiketoiminnan johtaja

sin. Hiilidioksidipäästöjemme minimointi

asiantuntijat ovat käytössäsi.

teemu.heinanen@hyotypaperi.fi
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Miten varmistat, että
käsittelet jätteesi oikein?

INFO:

Tarjoamme taajamaalueilla paperinkeräysastian
tyhjennyksen isoille rivi- ja
kerrostaloille vaivattomasti
ja veloituksetta.

HOIDAMME MATERIAALIEN
KÄSITTELYÄ SEURAAVILLE
TUOTTAJAYHTEISÖILLE:

Tuottajayhteisöpalvelumme kautta kierrätämme vuosittain

• Suomen Keräyspaperi

merkittävän määrän jätettä hyötykäyttöön ja toimimme

Tuottajayhteisö Oy

Tuhansia
aluekeräyspisteitä
Koko maan kattava
yli 200 logistiikkakumppanin verkosto

asiakkaiden luotettavana kumppanina. Jätelakiin perustuva

• Elker (Sähkö- ja

palvelu on kuitenkin paljon muutakin kuin kierrättämistä.

elektroniikkaromu)
• Suomen

1.

Kuitukierrätys Oy (SUK)

MATERIAALIN
OIKEA LAJITTELU
Kuluttaja tuo postilaatikkoon

• Suomen Palautus-

S

pakkaus Oy (Palpa)
• Suomen Uusiomuovi Oy

tulleet lehdet ja mainospostin
uomen lainsäädäntö määrittää tarkasti jätteen tuotta-

taloyhtiön paperinkeräysastiaan

jan vastuut ja velvollisuudet. Tuottajan tulee huolehtia

tai aluekeräyspisteeseen oikein

markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä synty-

lajiteltuna.

vän jätteen uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä niistä syntyvistä kustannuksista.
Tuottajavastuun ensisijainen tavoite on lisätä kierrätystä
ja samalla vähentää jätteen syntymistä.

2.

Järkevin tapa huolehtia vastuusta on liittyä tuottajayhtei-

ENCORE YMPÄRISTÖPALVELUT
VASTAA KERÄILYSTÄ
JA LAJITTELUSTA

söön, jonka kautta tuottajavastuusta huolehditaan valtakun-

Oli kyse sitten kiinteistöistä

nallisesti. Tässä Encore Ympäristöpalvelut toimii asiakkai-

tai aluekeräyspisteistä, Encore

densa apuna ja luotettuna kumppanina. Hoidamme paperin

Ympäristöpalvelut hoitaa keräys-

tuottajavastuuta Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:n

paperin kuljetuksen ja lajittelun.

18

Rovaniemi

Tuotantoyksikköä
Kemi

18

Oulu

Kumppaniyksikköä

Kajaani
Oulainen
Kokkola

edustajana ja meillä on maan kattava aluekeräysverkosto.

Kuopio

Vaasa

Tarjoamme osaamistamme myös tarvittaessa edustamallesi
tuottajayhteisölle.

3.

PUHDAS KERÄYSPAPERI
Lajiteltu keräyspaperi toimitetaan

HUOMIOIMISESTA

tehtaille raaka-aineeksi.

Lahti

Kuva: Kerttu Penttilä

Eurajoki
Eura

Hämeenlinna

saadusta raaka-aineesta valmistetaan muun muassa sanoma-

Kierrätetystä paperista saadusta

lehti- ja pehmopaperia. Tämä vähentää uusien materiaalien

raaka-aineesta valmistetaan mm.

tarvetta ja säästää luontoa sekä ympäristöä.

sanomalehti- ja pehmopaperia.

Tammisaari

PALAA KÄYTTÖÖN

Mikkeli

Punkaharju

Tampere

Forssa
Lieto
Turku

uusiokäyttöön raaka-aineena. Tästä kierrätetystä paperista

12

4.

KIERRÄTETTY PAPERI

Varkaus

Jämsänkoski

Paperin kierrättäminen on helppo keino säästää ympäristöä ja jokaisella suomalaisella on tärkeä rooli jätejakeiden

Joensuu

Jyväskylä

Seinäjoki

UUSIOKÄYTTÖÖN

KANSSAMME VOIT OLLA VARMA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

lajittelussa. Huolehdimme, että puhdas keräyspaperi saadaan

Iisalmi

Lappeenranta

Hyvinkää
Salo

Imatra

Kouvola

Elimäki
Klaukkala

Kotka

Lohja Vantaa
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Encore Ympäristöpalvelut -konserni

PARASTA MAHDOLLISTA LAATUA JA

TUNNELMIA 75-VUOTISJUHLISTA:

PALVELUA – KAIKISSA TILANTEISSA

ISO-standardien mukainen laatujärjestelmä
on ollut yrityksessämme käytössä jo vuodesta 1994. Kyseessä on sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka täyttää ISO:n laatu-,
ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusstandardit.
Järjestelmät päivitetään säännöllisesti
uusimpiin versioihin, jotta asiakkaamme saa-

1940-luvulla
opetimme suomalaiset
kierrättämään.
Nyt autamme jättämään
jäähyväiset jätteille.

vat meiltä aina parasta mahdollista laatua ja
palvelua – kaikissa tilanteissa.

YRITYKSEMME TÄYTTI 75 VUOTTA LOKAKUUSSA 2018.
Musiikkitalossa pidetyssä juhlassa kokoonnuttiin pohtimaan
ympäristöalan tulevaisuutta ja matkaa kohti vähäjätteistä
yhteiskuntaa. Tilaisuudessa puhuivat niin toimitusjohtaja Petri
Aaltonen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen,
teknologiaguru Jufo Peltomaa kuin Sitran kiertotalous-

HYÖTYPAPERI

HÄMEEN KULJETUSPISTE JA

ENCORE POHJANMAA

KULJETUSPISTE UUSIMAA

JA ENCORE ITÄ-SUOMI

avainalueen vetäjä Kari Herlevi.

ENCORE YMPÄRISTÖPALVELUT SAAVUTTI
Hyötypaperi tarjoaa Kaakkois-

Vuodesta 2007 osana konsernia ollut

Encore Ympäristöpalveluiden,

Suomen alueella kaupan ja teol-

Hämeen Kuljetuspiste Oy tuottaa

Lakeuden Etapin ja Jätekukon yhtei-

lisuuden alan yrityksille moni-

kierrätyksen ja ympäristöhuol-

syritys Encore Aluepalvelut tarjoaa

puolisia ja kattavia kierrätysalan

lon palvelujen kokonaisratkaisut

kattavat ympäristö- ja kierrätyspal-

palveluita. Hyötypaperi hankkii,

Päijät-Hämeen alueen asukkaille,

velut Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan

jalostaa sekä myy kierrätys- ja

yrityksille, teollisuudelle ja kunnille.

sekä Itä-Suomen alueen yrityksille.

biopolttoaineita. Lisäksi yhtiön

Vuonna 2017 aloittanut Kuljetuspiste

Alueelliset palvelut tarjoamme

toimialaan kuuluvat keräyspaperin

Uusimaa keskittyy tarjoamaan

Encore Pohjanmaa ja Encore Itä-

ja pahvin hankinta sekä laitoskä-

vaihto- ja kuormalavapalveluita

Suomi brändien alla. Yhteisyrityksen

sittely. Käsittelylaitokset sijaitse-

Uudenmaan alueen asiakkaille.

kautta saa kierrätys ja jätehuoltopal-

vat Valkealassa, Kuusankoskella ja

velun lisäksi Encoren tietoturva- ja

Lappeenrannassa.

kuormalavapalveluja.

ERINOMAISET TULOKSET VUODEN 2018
HENKILÖSTÖTUTKIMUKSESSAAN, JA ON YKSI
SUOMEN INNOSTAVIMMISTA TYÖPAIKOISTA 2018.

Kuvat: Risto Musta
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Yhteystiedot
Encore Ympäristöpalvelut Oy
Työpajankatu 13 A,
00580 Helsinki
Vaihde (09) 228 191
Yleinen sähköposti
asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi
Yksityiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@encorepalvelut.fi
encorepalvelut.fi
facebook.com/encorepalvelut
twitter.com/encorepalvelut
linkedin.com/company/paperinker-ys-oy

Asiakaspalvelumme
tavoitat numerosta:

010 800 190
Kuva: Kerttu Penttilä

