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1 Johdanto 

Kiertotalouden päätavoitteena on talouskasvu, joka ei perustu uusien tavaroiden tuottami-

seen, eikä ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Kiertotaloudessa pyritään mini-

moimaan hukka ja jäte, pitämään jo olemassa olevat resurssit käytössä mahdollisimman 

pitkään, sekä kehittämään yhteiskuntaa kaikilla tasoilla kestävämpään suuntaan. Kiertota-

louden merkitys on alkanut korostua myös yritystoiminnassa, etenkin yli toimialarajojen ulot-

tuvat verkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää osaamista ja luoda suorituskykyi-

sempiä liiketoimintamalleja. Resurssitehokas tuotanto hyödyttää monella tavalla yrityksen 

toimintaa ja voi pienentää ilmaston muutoksesta aiheutuvia riskejä, mutta tehokkuutta tulisi 

tavoitella ennen kaikkea ekotehokkuudessa. Ilmastovaikutusten vähentämiseen voi käyttää 

myös negatiivisia päästöjä, jolloin hiiltä sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään 

tai hiilikädenjälkikonseptia, joka keskittyy myönteisiin vaikutuksiin tulevaisuudessa. Maapal-

lon kantokyky ei veny loputtomiin ja myös kuluttajat ovat avainasemassa vaikuttamassa 

muutoksen suuntaan ja vauhtiin. 

LAB ammattikorkeakoulun kiertotalousväylään kuuluvassa projektissa tutkittiin toimeksian-

tona keinoja vähentää hukkaa, sekä päästöjä Sandvik AB:n Lahden toimipisteessä, jossa 

valmistetaan hydraulisia iskuvasaroita useammalla tuotemerkillä. Projektin tiimoilta kä-

vimme Lahden toimipisteellä tutustumassa ja tekemässä havaintoja.  Samalla saimme kat-

tavan tietopaketin Sandvikista ja näimme paikan päällä jo tiedossa olleita ongelmakohtia, 

sekä pääsimme tutkailemaan mahdollisista kehityskohteita. Projektin aikana syntyneiden 

kehitysideoiden mahdollinen toteutus jää yrityksen vastuulle. Kehitysprojektiin kuului myös 

tulosten raportointi nettisivujen muodossa. Työryhmä koostui joukosta ensimmäisen ja kol-

mannen vuoden energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita.  Projektin lisäksi kiertotalous-

väylällä tutustuttiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin, biotalouteen, sekä yhdyskunta-

suunnitteluun kestävän kehityksen näkökulmasta. 

  



 

 

1.1 Alustavat ideat 

Projektin alkaessa syyskuussa 2020 kävimme tutustumassa Sandvikin Lahden toimipis-

teessä. Alla on listattuna kierroksen aikana muhineita ideoita. 

 

• Kierrätyspisteet yhtenäistetään ja kaikkiin kierrätyspisteisiin samat kierrätysmahdol-

lisuudet.  

• Jäteastioille vastuuhenkilö (Säännöllinen tyhjennys, kuka vastaa tyhjennyksestä) 

• Metallisiin jäteastioihin trukin piikeille paikat (Hitsataan piikkien mentävät kohdat, 

ettei jäteastia mene rikki, Lupa Fortumilta??) 

• Henkilöstön kierrätysosaamisen ja ympäristötietoisuuden kehittäminen. Sakko-

kassa motivoimaan kierrätyksen edistämistä tehtaalla. Sakkokassavarat käytetään 

yhteiseen toimintaan esim. Saunailtaan. 

• Seulalle peltikatos, jotta voidaan rakentaa mahdollisesti vuotavalle öljylle astia, jo-

hon ei kerry sadevettä 

• Viherseinästä henkilökunnalle silmänruokaa 

• Leikkuu öljyn vaihto ympäristöystävällisempään vähentäisi mahdollisesti myös ha-

juhaittoja ja päästöjä, mikä parantaisi työturvallisuutta 

• Öljyntorjunta-, yms. kaapeille vastuuhenkilö ja kuvallinen tarvikelista 

• Pantilliset, uudelleen käytettävät komponentit tuotekehitykseen 

• Vialliset kuormalavat korjaukseen ja kiertoon 

• Jäteastioihin uudet selkeät merkinnät, vanhat näyttivät kuluneilta 

• Ilmastohyötyjä ja henkilökunnan jaksamisen tukemista työsuhdepolkupyöräilyllä tai 

sähköautoilulla 

 

 



 

2 Materiaalin kierrätys 

Jätteenkierrätyksen perusperiaatteisiin kuuluu, jäteastioiden säännöllinen tyhjennys ja val-

vontaa mitä astiaan laitetaan. Henkilö, joka vastaa astioiden säännöllisestä tarkistuksesta 

ja huolehtii niiden tyhjennyksestä, tulisi saada tästä, jonkinlainen lisäkorvaus jos se ei 

kuulu jo työsopimukseen. Alustavasti ajattelimme työn kuuluvan trukkikuskeille, koska he 

ovat tätä hoitaneet aikaisemmin. 

Työsopimukselliset asiat kannattaa hoitaa kuntoon kenellä lukee ja mitä työsopimuksessa 

kuuluuko tehtävä jo jollekin ja miten motivoida henkilöä, joka saa lisää työtehtäviä onko 

haitta merkittävä kannattaako maksaa lisää palkkaa. 

2.1 Kierrätyspisteet 

Kierrätyspisteet tulisi olla mahdollisimman yhtenäiset ja sisältää samat kierrätysmahdolli-

suudet. Kierrätyspisteillä olisi hyvä olla ainakin nämä: Kartonki/pahvijäte, Energiajäte, se-

kajäte, metallijäte jos ollaan sellaisen työpisteen lähellä, jossa sitä syntyy, aerosolijäte. 

2.1.1 Pakkaamo 

Pakkaamoissa ja muissa paikoissa missä syntyy paljon kartonki/pahvijätettä olisi hyvä olla 

useampi jäteastia tai tyhjennysvälin kannattaa olla tiuhempi, jotta jäteastiat eivät täyty liikaa. 

Pakkaukset voisi lytätä kasaan kävelemällä esimerkiksi päälle, jos muuhun ei ole aikaa 

tämä auttaa myös jäteastioiden ylitäyttöön. 

Isommassa keräysastiassa ulkona oli automatiikka, joka hoitaa laatikoiden kasaan puris-

tukseen sisätiloissa tällaista ei ole, joten se täytyy hoitaa manuaalisesti. 

2.1.2 Aerosolijäte 

Paineellisia pakkauksia ei missään nimessä saa puhkaista, jos aerosolijäte on olemassa. 

Virheellisesti asiasta mainittiin kävelykierroksella, tämä näkemys syntyi siitä, jos aerosoli-

jätettä syntyy vähän voi pakkauksen hävittää metallijätteisiin, jos se on puhkaistu. Lähtö-

kohta on laittaa aerosolijäte oikeaan astiaan puhkaisematta pakkausta. Kuvassa 1 näkyy 

Sandvikin aerosolijäteastiaa, jossa oli myös puhkaistuja aerosolipurkkeja.  

 



 

 

Kuva 1. Aerosolijäteastia Sandvikilla. 



 

3 Öljynkäsittely kohteet 

Öljynkäsittely kohteiksi valittiin kohteita, joita haluttiin parantaa tai ne tulivat ilmi esittelykier-

roksella.  

3.1 Seulalle öljynkeräysastia 

Ulkona olevat laitteet ja koneet voivat vuotaa öljyä maahan pieniä määriä tähän olisi ole-

massa edullisia keinoja torjua vahinko. Rakentamalla pellistä katoksen voidaan estää sa-

deveden pääsy, sekä koneeseen ja sen alle tehtävään öljynkeräysastiaan.  

Itse öljynkeräysasti olisi helposti toteutettavissa, mutta sinne päätyisi sadevesi ja vuodon 

sattuessa astia olisi todennäköisesti jo täynnä vettä, vaikka astia olisi vajaa öljy sekoittuisi 

sadeveteen ja ongelma olisi isompi. 

Tarvittavat tuotteet voi myös hankkia käytettyinä, joka parantaisi kiertotaloutta. Lahdessa 

esimerkiksi Purkupiha Oy myy tarvittavia tuotteita. 

3.2 Öljyntorjuntavälinekaappi yms. 

Kaappiin voisi lisätä välineluettelon ja mahdollisesti kuvan millaiselta kaapin kuuluisi näyttää 

sisältäpäin. Kaapille vastuuhenkilö, joka huolehtii kaapin täydentämisestä ja järjestyksestä. 

 

Kuva 2. Öljyntorjuntavälinekaappi 

3.3 Ympäristöystävälliset öljyt 

Markkinoilla olevan useita ympäristöystävällisiä leikkuu- ja Hydrauliikkaöljyjä. 



 

Hydrauliikkaöljyä vaihtamalla voidaan myös onnistuneesti lyödä kaksi kärpästä yhdellä is-

kulla katosta seulalle ei välttämättä tarvita, jos käytössä on ympäristöystävällisempää öljyä. 

Kuvassa 3 alapuolella näkyy kotimaisilta markkinoilta löytyvä hydrauliöljy tuotteen käymi-

nen teidän laitteisiinne jää teidän testattavaksi. 

 

Kuva 3. EKO 100 VOITELEVA HYDRAULIÖLJY 32 

3.4 Öljynerotus vedestä  

Markkinoilta löytyy useampia öljynerotuslaitteiden valmistajia  

Alla esimerkkejä Christian Berner Oy ja Alfa Laval Oy järjestelmistä. (Linkki materiaaliin 

löytyy lähdeluettelosta) 

Öljyn erotus vedestä, ja veden erotus öljystä, Coalescer prosessi 

Filtration Groupin separointijärjestelmät mahdollistavat ekologisen ja taloudellisen tavan 

käsitellä polttoaineita, pilssivesiä sekä muita liuoksia, joissa pitää erottaa öljyä vedestä tai 

vettä öljystä/polttoaineesta. Erotusmenetelmät perustuvat coalescer prosessiin, jossa ero-

tus tapahtuu nesteiden erilaisten fyysisten ominaisuuksien perusteella. Järjestelmät ovat 

tehokkaita, ne eivät tarvitse apukemikaaleja ja niiden huoltotarve on vähäinen. (Christian-

Berner Oy) 

Deoiling – öljyn erotus vedestä 

Multiphase separation (MPS) järjestelmässä öljy, vesi ja kiintoaineet erotetaan toisistaan 

pyörteen avulla. Kiintoaineet erottuvat törmätessään separointiprofiilien pintoihin ja öljy 

puolestaan kerääntyy profiilien pinnoille muodostaen suurempia pisaroita. Pisarat nouse-

vat ylöspäin ja ne saadaan poistettua keräyskammion kautta. Toisessa vaiheessa mekaa-

ninen emulsion ja vaahdonhajotin (MESB) puhdistaa vettä tarkemmin – vesi virtaa coales-

cer elementin mikrokuitupatjan läpi, jolloin pienimmätkin öljypisarat erotetaan ja ne nouse-

vat ylös keräyskammioon. Käytettäessä lisäksi membraanivaihetta voidaan veden öljypi-

toisuus saada jopa alle 1ppm arvoon. 



 

Valikoimissamme on myös erottimia, jotka täyttävät EN-858 standardin (EN-858, Class I 

Separators, effluent less than 5 ppm oil in water). (ChristianBerner Oy) 

Dewatering – veden erotus öljystä 

Öljyn ja polttonesteiden vedenerotus perustuu coalescer prosessiin. Veden ollessa pyör-

teisessä liikkeessä muodostuu suurempia vesipisaroita ja ne raskaampina painuvat säiliön 

pohjalle. Tarvittaessa jäännösveden poistoa, voidaan coalescer varustaa toisen vaiheen 

membraanierottimella, jolloin öljy tai polttoneste virtaa hydrofobisen kalvon läpi; tällöin hy-

vin pienetkin vesipisarat erottuvat. Näin jäännösveden määrä öljyssä tai polttonesteessä 

saadaan vähennettyä 70 ppm:ään. Coalescer tekniikkaa käytäessä veden erotuksessa ei 

tarvita apuaineita tai separaattoreita (ChristianBerner Oy). 

Alfa Laval Oy, AlfaPureS2 

AlfaPure S2 on saatavana väkevöija-, kirkastin- ja puhdistinversioina. Konsentraattoriksi 

konfiguroitu järjestelmä poistaa rahtiöljyn, rasvan ja kiinteät hiukkaset vesipohjaisista jääh-

dytysnesteistä ja pesunesteistä. Kirkastin on kaksivaiheinen versio, jossa hienot kiinteät 

aineet poistetaan vesipohjaisista jäähdytysnesteistä tai pesunesteistä. AlfaPure S2 -puh-

distinversio on tarkoitettu mineraaliöljyjen puhdistamiseen, veden ja hienojen kiintoainei-

den poistamiseen, mikä estää kulumisen, korroosion ja rikkoutumisen. (Alfa Laval Oy). 

 

AlfaPure S2 on täydellinen asenna ja käynnistä järjestelmä, joka koostuu erottimesta, syöttöpum-

pusta, lietepumpusta ja EPC 60 -ohjausjärjestelmästä, joka on asennettu 1550 x 900 mm runkoon. 

Vaihtoehtoisesti runko voidaan varustaa pyörillä, mikä yksinkertaistaa asennusta ja huoltoa ja 

mahdollistaa moduulin pyörittämisen säiliöstä tankkiin. Prosessinesteen kostuvat osat ovat ruos-

tumatonta terästä, jotta ne sopivat parhaiten jäähdytysnesteiden ja pesunesteiden kanssa. Puh-

distinversio on vakiona varustettu kierrätysventtiilillä ja -putkella, mikä mahdollistaa mineraaliöl-

jyn lämmittämisen ja kierrätyksen lämpötilan nostamiseksi optimaaliselle tasolle korkeimman ero-

tustehokkuuden saavuttamiseksi (Alfa Laval Oy). 

 

 



 

Kuva 4. Alfa Laval ALFAPURES2 Tekniset tiedot 

 

Neste Biohydrauli HFDU 46 

Vaikeasti syttyvä biohajoava hydrauliöljy 

 

 
SUORITUSKYKYLUOKITUKSET 

ISO 6743/4 HFDU 

ISO 12922 

Factory Mutual 
SS 15 54 34 BV Miljöanpassad 
 

 

KUVAUS 

Neste Biohydrauli HFDU on synteettisistä estereistä valmistettu biohajoava ja vaikeasti 
syttyvä hydrauliöljy. Erinomaisen kulumisenestokykynsä ansiosta tuote soveltuu käytet-
täväksi nykyaikaisissa korkeapainehydrauliikkajärjestelmissä. Vaikean syttyvyytensä an-
siosta Neste Biohydrauli HFDU:ta suositellaan käytettäväksi esimerkiksi metallitehtaissa 
ja kaivoksissa. Hyvän biohajoavuutensa ansiosta Neste Biohydrauli HFDU soveltuu käy-
tettäväksi myös kohteissa, joissa hydraulinestevuodoista voi aiheutua ympäristön saas-
tumisvaara, esimerkiksi kaivokset, ja vesirakennus. 
 

OMINAISUUDET JA EDUT 

- Biohajoava, ympäristöystävällinen 

- Korkea viskositeetti-indeksi 
- Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet 

- Vaikeasti syttyvä 

- Soveltuu useimmille hydraulijärjestelmille 
 

 

TYYPILLISET 
ANALYYSIAR-
VOT 

 

Tiheys kg/m3 
15oC 

920 

Leimahduspiste 
oC (COC) 

300 

Jähmepiste oC -48 

Viskositeetti-in-
deksi 

190 

Viskositeetti 
cSt/ 40 oC 

47 

Viskositeetti 
cSt/ 100 oC 

9.4 



 

Syttymispiste 360 

Veden erottu-
miskyky (ASTM 
D 1401) 

41-39-0 (30) 

FZG-vauriopor-
ras (DIN 51354-
2 

>12 

Kuparikorroo-
sio (ASTM D 
130) 

1a 

Ruosteenesto-
kyky (ASTM D 
665 A) 

läpäisee 

Viskositeetti 
cSt/-20 °C 

1600 

Viskositeetti 
cSt/-30 °C 

5000 

 

 

KÄYTTÖKOHTEET 

Neste Biohydrauli HFDU:ta suositellaan käytettäväksi kaikissa hydraulijärjestelmissä sil-
loin kun hydrauliikkanesteeltä vaaditaan vaikeaa syttyvyyttä. Biohajoavuuden ansiosta 
tuote soveltuu käytettäväksi kohteissa joissa hydraulinestevuoto voi aiheuttaa ympäris-
tövaaran. 
Suositellut tiivistemateriaalit: NBR (akrylonitriiliä >30%), FPM (Fluoroelastomeeri, FKM), 
PU (polyuretaani), PTFE (Teflon). 

 



 

4 Kuormalavat 

Kuormalavojen uudelleenkäyttö liittyy vahvasti kiertotalouteen ja se on ympäristöystävälli-

sempää verrattuna uuden lavan valmistukseen. Käytetty ja ehjä kuormalava on myös aina 

edullisempi kuin uusi. Uudelleenkäyttö on myös järkevämpi vaihtoehto kuin lavojen viemi-

nen kaatopaikalle. Kuormalavoja korjaavat yritykset tarjoavat edullisen ja luontoa säästävän 

keinon päästä vanhoista kuormalavoista eroon. Kuormalavoja korjaavalla yrityksellä täytyy 

olla erityinen sertifikaatti. Sertifikaatilla varmistetaan se, että lavojen korjaamisessa käyte-

tään asianmukaisia ja vaatimukset täyttäviä komponentteja. (Yritysmaailma, 2020.)  

Kuormalava on korjauskelpoinen jos: 

• Lava ei ole laho tai haise 

• Lauta tai useampi puuttuu (enintään kolme) 

• Yksi väli- tai kulmatuki puuttuu tai on rikki 

• Laudoissa halkeamia tai paloja puuttuu 

• Lava on vääntynyt 

(Encore, 2020.) 

4.1.1 Lassila & Tikanoja 

Lassila & Tikanoja kierrättää, korjaa ja myy kuormalavoja. Lassila & Tikanojan kuormalava-

palvelu tarkastaa ja lajittelee saapuvat kuormalavat lajittelulinjastolla. Kuormalavojen kor-

jauksessa käytetään ympäristöystävällistä robottitekniikkaa. Lajittelun ja korjaamisen jäl-

keen kuormalavat ovat valmiina uudelleen käytettäväksi. (Lassila & Tikanoja, 2020.) 

4.1.2 Metsolan Piha ja Puu 

Metsolan Piha ja Puu Oy hakee kuormalavat ilmaiseksi Lahden ja Hollolan alueella. Yritys 

korjaa myös hieman vaurioituneet kuormalavat. (Metsolan Piha ja Puu, 2020.) 

4.1.3 Suomen Lavacenter 

Suomen Lavacenter ostaa käytetyt kuormalavat, tarkastaa lavojen kunnon ja myy ne lo-

puksi eteenpäin. Yritys kunnostaa lavoja tarpeen mukaan. Yritys kannattaa myös uudelleen 

käyttöä, koska se pidentää tuotteiden elinkaarta. (Suomen Lavacenter, 2020.) 



 

4.1.4 Encore Ympäristöpalvelut 

Encore Ympäristöpalvelut ostaa ylimääräiset ja käytöstä poistetut kuormalavat. Yritys myös 

huoltaa ja korjaa kaikki vastaanotetut kuormalavat oikeaoppisesti. Encore Ympäristöpalve-

luilla on neljä kuormalavakeskusta, jotka sijaitsevat isojen kaupunkien ympärillä. (Encore 

Ympäristöpalvelut, 2020.) 

4.1.5 Ou’Pack Oy 

Kärkölässä sijaitseva Ou’Pack Oy vastaanottaa käytettyjä kuormalavoja, tarvittaessa kun-

nostaa ja myy eteenpäin. Ou’Pack Oy toimii pääosin Päijät-Hämeen alueella. (Ou’Pack, 

2019.) 

4.1.6 Lavapörssi Oy 

Lavapörssi Oy on yritys, joka on suuntautunut kuormalavojen uudelleenkäyttöön. Lavapörs-

si vastaanottaa käytettyjä kuormalavoja ja myy niitä eteenpäin. Lavapörssi itse noutaa lavat 

asiakkailta ja asiakkaiden on myös mahdollista itse tuoda lavat. Saadut kuormalavat lajitel-

laan ja tarvittaessa korjataan. Noin 10 % Lavapörssille tulleista kuormalavoista tarvitsee 

korjausta ja vain noin 3 % tulleista lavoista päätyy energiakäyttöön. (Yritysmaailma, 2020.) 

4.2 Kierrätettävät komponentit 

Tuotekehitysideana pantilliset, uudelleen käytettävät komponentit.  

Esimerkiksi Valtralle tehdaskunnostetut vaihdelaatikot ovat kannattavaa liiketoimintaa, joka 

tuo myös asiakkaalle etuja ja säästää energiaa verrattuna uuden tuotteen valmistukseen. 

(Sitra, 2017.) 



 

5 Henkilöstön hyvinvointi 

5.1 Työsuhdepolkupyöräily 2021 verotuksessa 

Työsuhdepolkupyörä on verovapaa luontoisetu 1200 euroon saakka vuosittain. Pyörän 

hankintakulut voidaan jakaa useammalle vuodelle. Pyörä on tarkoitettu työntekijän henkilö-

kohtaiseen käyttöön, sillä saa ajaa työmatkojen lisäksi myös vapaa-ajalla. Työnantaja voi 

hankkia pyörän suoraan tai leasing-sopimuksella. Edusta ei tarvitse maksaa palkan sivuku-

luja ja työnantaja voi myös vähentää hankintaan liittyvät kulut arvonlisä- ja yhteisöverotuk-

sessa. (Verohallinto, 2020a.) 

Lisäksi 2021 verotuksessa alennetaan työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen ve-

rotusarvoa, ja sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään ve-

rovapaaksi eduksi vuosiksi 2021–2025. Myös työsuhdematkalipun verotusta yksinkertais-

tetaan. (Verohallinto, 2020b.) 

5.2 Viihtyisyyttä viherseinällä 

Viherseinä on pystysuora rakennelma, jossa kasvit kasvavat tavallisessa kasvualustassa 

tai vesiviljelyssä. Puutarha-alan yritykset tarjoavat valmiita ratkaisuja niin sisä- kuin 

ulkotiloihin ja sisustuselementtinä toimiva viherseinä voi olla myös kaluste, jota voi siirtää 

tarpeen mukaan (esim. Sempergreen LifeMCC, Naava), tai kiinteä rakennelma. Useat 

toimijat tarjoavat mittatilauksena erilaisia kiinteitä tai liikuteltavia ratkaisuja, esimerkiksi 

Viherviisikko. InnoGreen valmistaa myös sammalseiniä, tai -sisustuselementtejä, jotka voi 

muotoilla tilaajan toiveiden mukaan.  Viherseinässä on yleensä myös kasteluautomatiikka, 

sekä tarvittaessa kasvivalot. Kasvatuslaatikko tai seinä voi olla myös yhdistetty 

kalankasvatusaltaaseen tai akvaarioon, jolloin kalojen lannoittamaa vettä kierrätetään 

kasvien käyttöön, tällainen aquaponics-järjestelmä on esimerkiksi SmartGrow. 

Sisustuselementtinä viherseinä voidaan toteuttaa myös tekokasveilla, jolloin sen voi 

sijoittaa myös kylmiin ulkotiloihin. Luettelo viherseiniä toteuttavista yrityksistä löytyy 

lähdeluettelon lopusta. 

Valmistajien teettämissä tutkimuksissa viherseinien on havaittu myös parantavan 

sisäilmanlaatua. Viherseinä toimii myös akustiikkalevynä. Luonto tekee ihmiselle hyvää, 

mutta Japanilaistutkimuksen mukaan sen puutteessa jo pienikin huonekasvi voi helpottaa 

stressiä (Iltalehti, 2020). 

 



 

6 Yhteenveto 



 

Lähteet 

Alfa Laval Oy, AlfaPureS2. Viitattu 26.10.2020. Saatavilla 

https://www.alfalaval.com/globalassets/documents/products/separation/centrifugal-

separators/disc-stack-separators/alfapures2_productleaflet_efu00129en.pdf 

Christian Berner Oy. Viitattu 26.10.2020 Saatavilla 

https://www.christianberner.fi/tuotteet/suodattimet/suodatusjarjestelmat/oljyn-ja-veden-

erotus/ 

Encore Ympäristöpalvelut. 2020. Kuormalavat. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa: 

https://encorepalvelut.fi/yrityksille/encore-

kuormalavapalvelu/?gclid=EAIaIQobChMI7LyKlq3Z7AIVxgh7Ch1AOQLwEAAYAiAAEgLu

X_D_BwE 

Encore ympäristöpalvelut. 2020. Näin tunnistat korjauskelpoisen kuormalavan. Viitattu 

28.9.2020. Saatavissa https://encorepalvelut.fi/kuormalavojen-korjaaminen-saastaa-

ymparistoa-ja-kustannuksia-nain-tunnistat-korjauskelpoisen-kuormalavan/ 

Lassila & Tikanoja. 2020. Kuormalavapalvelut. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa: 

https://www.lt.fi/fi/yritysasiakkaat/palvelut/kierratyspalvelut-ja-

jatehuolto/kuormalavapalvelut 

Metsolan Piha ja Puu. 2020. Kuormalavojen noutopyyntö. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa: 

https://www.metsolanpuu.fi/kuormalavojen-noutopyynto/ 

Ou’Pack. 2019. Palvelut Viitattu 29.10.2020. Saatavissa: https://oupack.fi/palvelut 

Salonen, H. 2020. Stressiä töissä? Hanki kasvi - voit paremmin ja jaksat enemmän. Iltalehti. 

Viitattu 26.10.2020 Saatavissa https://www.iltalehti.fi/mielijamasennus/a/6b1ab1d3-972e-

462a-9893-27bfaf5f58e7 

Sitra. 2017. Tehdaskunnostetut traktoreiden vaihdelaatikot. Viitattu 28.9.2020. Saatavissa 

https://www.sitra.fi/caset/tehdaskunnostetut-traktoreiden-vaihdelaatikot/ 

Suomen Lavacenter. 2020. Palvelut viitattu 29.10.2020. Saatavissa: 

https://suomenlavacenter.fi/ostetaan-kuormalavoja 

Verohallinto. 2020a. Luontoisedut verotuksessa. Viitattu 9.10.2020. Saatavissa 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-

verotuksessa5/ 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-verotuksessa5/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-verotuksessa5/


 

Neste oyj. Neste Biohydrauli HFDU 46. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa: 

https://www.neste.fi/product-datasheets/view/324411 

Verohallinto. 2020b. Veromuutoksilla tuetaan kestävää kasvua Viitattu 9.10.2020. 

Saatavissa https://www.vero.fi/tietoa-

verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/veromuutoksilla-tuetaan-

kest%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-kasvua/ 

Yritysmaailma. 2020. Kuormalavan palautus on edullista lompakolle ja ympäristölle. Viitattu 

16.11.2020. Saatavissa: https://yritma.fi/yrityselamassa-tapahtuu/kuormalavan-palautus-

on-edullista-lompakolle-ja-ymparistolle/ 

Kuva 3, Ekosata OY. EKO 100 VOITELEVA HYDRAULIÖLJY 32. Viitattu 26.10.2020 

Saatavilla https://www.ekosata.fi/tuotteet/teollisuus/eko-100-voiteleva-hydraulioljy-32 

Kuva 4, Alfa Laval Oy. AlfaPureS2. Viitattu 26.10.2020 Saatavilla 

https://www.alfalaval.com/globalassets/documents/products/separation/centrifugal-

separators/disc-stack-separators/alfapures2_productleaflet_efu00129en.pdf 

Viherseiniä tarjoavat yritykset: 

Envire. Sempergreen. Ulkoseinät, sisustusseinät ja elementit. 

http://www.envire.fi/tuotteet/viherseinat.html  

Naava. Sisustuselementit. https://www.naava.io/fi/ 

Innogreen. Sisustusseinät ja elementit, myös sammalesta. https://innogreen.fi/viherseina/ 

Viherviisikko. Sisustusseinät, myös silkkikasveilla. 

https://viherviisikko.fi/vihersisustus/kasviseinat/ 

Smartgrow. Akvaarion ja kasvilaatikon yhdistelmä. https://smartgrow.fi/ 



 

Kuva 5. LAB ammattikorkeakoulun viherseinää 


	1 Johdanto
	1.1 Alustavat ideat

	2 Materiaalin kierrätys
	2.1 Kierrätyspisteet
	2.1.1 Pakkaamo
	2.1.2 Aerosolijäte


	3 Öljynkäsittely kohteet
	3.1 Seulalle öljynkeräysastia
	3.2 Öljyntorjuntavälinekaappi yms.
	3.3 Ympäristöystävälliset öljyt
	3.4 Öljynerotus vedestä

	4 Kuormalavat
	4.1.1 Lassila & Tikanoja
	4.1.2 Metsolan Piha ja Puu
	4.1.3 Suomen Lavacenter
	4.1.4 Encore Ympäristöpalvelut
	4.1.5 Ou’Pack Oy
	4.1.6 Lavapörssi Oy
	4.2 Kierrätettävät komponentit

	5 Henkilöstön hyvinvointi
	5.1 Työsuhdepolkupyöräily 2021 verotuksessa
	5.2 Viihtyisyyttä viherseinällä

	6 Yhteenveto
	Lähteet



