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Ajankohtaista
L ELINA SAARINEN

”Painotamme asiakkaille, että muovia ja pahvia kannattaa kerätä, 
koska uusioraaka-aine on arvokasta tavaraa”, Suomen Paalauskes-
kuksen liiketoimintajohtaja Ari Ikäheimonen korostaa.

Asiakkaat ovatkin löytäneet uuden keskuksen hyvin. Materiaalia 
tuovat kuljetus- ja logistiikkaliikkeet ja päivittäistavarakaupat.

Uusi vaihtoehto
”Huomasimme puolitoista vuotta sitten Suomen Raaka-aine Kier-
rätystä pyörittävän Savolaisen Karin kanssa, että pääkaupunkiseu-
dun alueella ei ole riittävästi aitoa kilpailua palvelemaan yrityksiä, 
pienautoilijoita ja pienempiä jäteoperaattoreita. Se oli yksi syy, miksi 
päätimme perustaa Suomen Paalauskeskuksen. Olemme avoin, 
puolueeton vaihtoehto”, Ikäheimonen taustoittaa.

4 000 neliön tontti vuokrattiin HSY:ltä. Viime syksynä sinne 
valmistui uusi 1 400 neliön paalaushalli sekä toimisto- ja huolto-
rakennus. Saksalainen vaakamäntäpaalain hurahti käyntiin vuoden 
vaihteessa.

Palveluvalikoimaan kuuluvat vastaanoton ja asiakkaan kierrätys-
tarpeiden kartoituksen lisäksi myös laitetoimitukset ja huolto. Yritys 
ei ole sitoutunut tiettyihin päämiehiin, vaan hankkii tarvittavan 
kaluston markkinoilta aina asiakkaan tarpeiden perusteella.

Naapurissa toimii sekä yhteistyökumppaneita että kilpailijoita. 
Paperinkeräyksen uusi Viinikkalan-laitos nousi vain 1,5 kilometrin 
päähän. Aivan naapurissa toimii Kuusakoski.

”Näemme sen etuna, että alue on kierrätysalan keskittymä”, Ikä-
heimonen sanoo.

Juuri nyt Suomen Paalauskeskus neuvottelee siitä, miten se voisi 
olla osa pakkausjätteille rakennettavaa logistiikkaverkostoa. Ikähei-
mosen mukaan uusi jätelaki on tuonut paljon positiivista.

”Yrityspuolella uusi jätelaki on näkynyt niin, että asiakkailla on 
nyt enemmän vaihtoehtoja. Kilpailu on tiukentunut, mutta meille 
se on ollut vain hyvä asia.”

Tuore yritys tähtää aluksi 1,5 miljoonan euron liikevaihtoon ja 
sen jälkeen maltilliseen kasvuun.

”Vastaanotettavien materiaalien määrä kasvaa viikoittain”, Ikä-
heimonen summaa. L

Supak

M Suomen Paalauskeskus on alkanut vastaanottaa kierrätykseen 
sopivaa materiaalia Vantaan Seutulassa. ”Yhtiömme toteuttaa 
EU:n Suomelle asettamia tavoitteita erilaisten kierrätystavoitteiden 
saavuttamiseksi kansallisella tasolla”, Suomen Paalauskeskuksen 
liiketoimintajohtaja Ari Ikäheimonen sanoo.

MK Protechista 
Envor Protech Oy

Biokaasulaitososaaja MK Protech Oy muuttuu 
Envor Protech Oy:ksi. Envor Group on osta-
nut osuuden yhtiöstä ja samalla yhtiön nimi 

muuttuu.
Yhtiön muina omistajina jatkavat sen perustajat 

Heikki Kutinlahti ja Tero Mäki yhtiöidensä kautta. L

Positiivista rahavirtaa asiakkaille. 

Siinä on Suomen Paalauskeskus Oy:n 

toimintamotto.

Suomen Paalauskeskus Oy:n kierrätysraaka-aineiden vastaan-
ottokeskus on nyt toiminut puolisen vuotta Katriinantiellä 
Vantaan Seutulassa. Yritys ottaa vastaan pahvia, muovia ja 

muita kierrätettäviä materiaalivirtoja ja tarjoaa tuojalle niistä aina 
päivän hinnan.

Hintatiedot yritys saa emoyhtiönsä Suomen Raaka-aine Kierrätys 
Oy:n kautta, jonka tiedossa on jatkuvasti tuoreimmat raaka-ainehin-
nat kotimaisilta ja ulkomaisilta uusioraaka-ainetta ostavilta tehtailta. 
Pahvin hintakehitys on suhteellisen tasaista, mutta muovien hinta 
heittelee lähes viikoittain.

Suomen 
Paalauskeskus 
vastaanottaa rahan-
arvoista tavaraa


