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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Toimialasta riippumatta hankinnoilla on vaikutusta tuotteen elinkaaren aikaisiin päästöihin, 

joten ympäristövaikutusta pienentämällä voidaan pienentää myös tuotteen koko elinkaaren 

yhteenlaskettuja päästöjä. Tästä syystä on tärkeää tietää kuinka hankintoja on mahdollista 

muuttaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Kirjan ostopäätös tehdään yleensä sisällön 

perusteella huolimatta siitä missä ja miten se on valmistettu. Vaikka näin onkin, vastuulli-

sena tuottajana ympäristöasioihin tulee kiinnittää riittävästi huomiota kirjapainossa. Han-

kintojen ympäristönäkökohtien hallinta ja tarkastelu ovat tärkeitä osia yrityksen ympäristö-

johtamista. 

 

Kirjapainon hankintoja tehdessä on tiedettävä, mikä on parempi vaihtoehto ympäristölle ja 

mikä ei. Jotkut ympäristöteot vaativat paljon uutta tekniikkaa ja osa vain vanhojen käytän-

töjen muutosta. Ympäristömyönteisiä hankintoja tehdessä tarvitaan yksityiskohtaista tietoa 

kirjapainon toiminnasta ja tarvittavista tuotteista ja palveluista. 

 

Tämä kandidaatintyö on tehty Otavan Kirjapaino Oy:lle. Yrityksellä on toimiva ja sertifioi-

tu ympäristöjärjestelmä, joka vaatii kokonaisvaltaista ympäristöasioiden hallintaa. Siksi 

Otavan Kirjapaino Oy haluaa selvittää hankintojensa ympäristövaikutuksia ja vähentämis-

keinoja.  

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Tässä työssä tarkastellaan hankintojen ympäristönäkökulmia; millaisia asioita kirjapai-

noyrityksen on otettava huomioon hankinnoissaan, jotta ympäristönäkökohdat tulisi huo-

mioitua parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on käsitellä hankintojen yksityiskohtia 

ja hankintojen mahdollisia kriteeristöjä. Tärkeimpänä tavoitteena on kehittää Otavan Kir-

japaino Oy:n toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan ja vähentää yrityksen hankin-

tojen ympäristövaikutuksia. 
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1.3 Työn toteutus 

 

Työ on jaettu kahteen osaan. Ensin käydään yleisesti läpi hankintojen ympäristöjohtamista 

sekä Viestinnän keskusliiton linjauksia. Teoriaosassa käydään läpi asioita, jotka vaikutta-

vat kirjapainon hankinnoissa ja jotka on otettava huomioon hankintojen ympäristöasioita 

mietittäessä. Lähteinä on käytetty kirjallisuutta sekä Internet-lähteitä. Koska kirjapainoon 

tarvittavat hankinnat ovat keskenään hyvin erilaisia, käsitellään tarpeellisimpia hankintoja 

erikseen. Toisessa osassa syvennytään Otavan Kirjapaino Oy:n hankintoihin ja niiden ym-

päristöystävällisyyden parantamiseen.  Tässäkin osassa hankinnat on jaoteltu samoihin 

kategorioihin kuin teoriaosassa. Yritysosio perustuu Otavan kirjapainosta saatuun materi-

aaliin ja kirjapainon asiantuntijan haastatteluun. 

 

2 HANKINTOJEN YMPÄRISTÖJOHTAMINEN 

 

Ympäristöhankintoja ei voida tehdä muusta yritystoiminnasta erillään, koska vastuulliset 

hankinnat ovat osa ympäristövastuullista toimintaa. Ympäristön kannalta paras ratkaisu ei 

aina ole sitä yrityksen kannalta. Tästä syystä ympäristöjohtamista ei voi erottaa muusta 

johtamisesta. Hankintaorganisaatiossa tarvitaan ylätason päätös ja ohjeet, jotta ympäristö-

myönteiset hankinnat voidaan toteuttaa. Yleensä hankintoja tehdään jokseenkin ekotehok-

kaista lähtökohdista, sillä pyritään hankkimaan vain tarpeellista, kestävää ja helposti huol-

lettavaa tavaraa. (Heino (toim.) 2002, 3.)  

 

2.1 Ympäristömyönteiset hankinnat 

 

Ympäristömyönteisiksi hankinnoiksi kutsutaan hankintoja, jotka kuormittavat vähemmän 

ympäristöä kuin muut hankinnat. Ympäristömyönteiset hankinnat ovat tasapuolisia sekä 

niissä on yleensä pohdittu koko tuotteen elinkaarta sekä ekotehokkuutta. Tasapuolisuuspe-

riaate tarkoittaa valmistajien tasapuolisuutta keskenään eli tuotteiden valmistuksesta synty-

viä päästöjä voidaan mitata ja verrata keskenään huolimatta valmistusmaissa olevista pääs-

tönormeista. Elinkaariajattelu on tärkeää ympäristömyönteisissä hankinnoissa, koska tuot-

teella on ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta. On siis luontevaa tarkastella koko 

elinkaarta eli raaka-aineiden hankinnasta alkavaan ja kierrätykseen tai loppusijoitukseen 
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päättyvää ajanjaksoa. Ympäristömyönteisiin hankintoihin kuuluu myös käsitteenä ekote-

hokkuus, joka tarkoittaa tuotteesta saatavan hyödyn ja haitallisten ympäristövaikutusten 

suhdetta. (Sarkkinen 2006, 142–145.) Ekotehokkuutta voidaan lisätä parhaiten ottamalla 

ympäristöasiat huomioon tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa (Suomen ympäristökes-

kus & Ympäristöministeriö 2009). 

 

2.2 Ympäristömyönteisen tuotteen tunnistus 

 

Vaikka yritys haluaisikin hankkia ympäristömyönteisiä tuotteita, ne on tunnistettava ja 

eroteltava muista tuotteista. Ympäristömyönteisen tuotteen ympäristövaikutuksia voidaan 

kuvata yhden tai useamman ympäristöominaisuuden avulla. Tälle ominaisuudelle voidaan 

määritellä lukuarvo ja sitä kautta tuotteet voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen. Esi-

merkkejä tällaisista arvoista voivat olla polttoaineenkulutus, energialuokkamerkinnät ja 

erilaiset pitoisuudet kemikaaleissa. Yrityksen saamia tarjouksia voidaan vertailla keske-

nään pisteyttämällä tuotteita tai palveluita tiettyjen ennalta valittujen kriteerien mukaisesti. 

Tuotteille voidaan myös määrittää ennalta tietty vaatimustaso, jonka niiden tulisi ylittää. 

Tuotteet voidaan näin jakaa kahteen ryhmään eli kaikki kriteerit täyttäviin tuotteisiin ja 

muihin tuotteisiin. Tästä nähdään selkeästi, mitkä tuotteista täyttävät asetetut ympäristökri-

teerit ja mitkä eivät. (Sarkkinen 2006, 155–156.) 

 

Tuotteille on myös kehitelty erilaisia ekotehokkuuden laskentamenetelmiä, joilla tuotteiden 

ympäristövaikutuksia voidaan vertailla. Esimerkiksi tuotteen MIPS-luku on yksi näistä. 

MIPS (engl. Material Input Per Service unit) mittaa materiaalipanosta, joka tarvitaan tietyn 

yksikön tuottamiseen. MIPS pienenee, jos käytettyjen luonnonvarojen määrä pienenee tai 

kun tuotteesta saatu hyöty kasvaa. (Heino 2002, 3.) Tuotteen koko elinkaaren päästöjä las-

ketaan yhä enenevissä määrin tekemällä niin sanottu elinkaarianalyysi eli LCA (engl. Life 

Cycle Assessment). Ajatuksena on ympäristöä eniten kuormittavien elinkaaren vaiheiden 

ja tärkeimpien kehityskohteiden tunnistaminen sekä tuotteen eliniän materiaali- ja energia-

virtojen määrittäminen. (Linnanen et al. 1997, 93.) Elinkaaren laskennassa tärkeintä on 

rajaus, joka voi vaikuttaa laskennan tulokseen monellakin tapaa. Tästä syystä tuloksen las-

kelmien tulisi olla täysin läpinäkyvät, jotta eri tuottajien tuotteiden arvoja voitaisiin rehelli-

sesti vertailla. (Harju-Eloranta 2009.)  
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2.3 Ympäristömyönteisten hankintojen vaiheet 

 

Ympäristönäkökulmasta tehtyjen hankintojen tärkeimmät vaiheet voidaan jaotella tarve-

hankintaan, tarjouspyynnön laatimiseen ja tarjousten vertailuun, jotka on esitelty kuvassa 

1. Hankinnat on hyvä aloittaa pohtimalla, mitä todella tarvitaan ja voisiko tarvittavat han-

kinnat toteuttaa ympäristöystävällisesti ostamalla ympäristömyönteistä tavaraa tai palvelui-

ta. Mietintään kannattaa ottaa mukaan aikaisemmat käyttökokemukset ja reklamaatiot. 

Tarjouspyyntöä laadittaessa siihen kannattaa kirjata tärkeimmät ympäristönäkökulmat sekä 

antaa niille merkittävästi painoarvoa. Tarjouspyyntö kannattaa suunnitella huolellisesti, 

koska se määrää hankinnan lopputuloksen. Tarjouspyyntöä lähettäessä täytyy varmistua, 

että mukana on myös toimittajia, joilla on valikoimissaan ekotuotteita. Tarjouspyyntöön 

kannattaa liittää lomake, jolla selvitetään tarjousten vertailussa käytettäviä ympäristönäkö-

kohtia. Näin eri yritysten ympäristönäkökohtia voidaan vertailla keskenään. Kysymyksiä 

voi esittää esimerkiksi energiankulutuksesta, takuuajasta ja kierrätysjärjestelmästä. Tarjo-

usten vertailuperusteita voidaan myös laatia varaosien saatavuudesta, päivitettävyydestä ja 

helposta huollettavuudesta, sekä muista kohdista jotka edesauttavat pitkää käyttöikää. 

Kohdat on hyvä pisteyttää, jotta vertailu olisi helpompaa. (Sarkkinen 2006, 150–151 154.) 

Lomakkeessa voi kysyä myös sertifioiduista ympäristöjärjestelmistä ja – merkeistä, jotka 

jo takaavat jonkinlaisen ympäristöosaamisen tason. 
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Kuva 1. Ympäristömyötäisten hankintojen vaiheet (Kestävät julkiset hankinnat 2009, 10; Sarkkinen (toim.) 

2006, 150). 

 

Kun tarjouksia vertaillaan, esitetyt ympäristönäkökohdat on otettava vertailuun mukaan 

yhtenä tärkeänä osa-alueena. Hankintapäätöstä tehtäessä niitä ei saa unohtaa vaan päätök-

senteon perustelujen on oltava samat kuin tarjouspyynnössä esitettyjen toivomusten. 

(Sarkkinen 2006, 150–151.)  

 

Hankintasopimukseen on hyvä määritellä tuotteiden keskeiset ominaisuudet. Jos tuote on 

valittu ympäristölle hyödyllisten ominaisuuksien perusteella, se tulisi kirjata ylös hankinta-

sopimukseen. Toimitusten vastaavuutta sopimukseen on myös seurattava säännöllisesti, 

niin ympäristöasioiden kuin muidenkin sovittujen ominaisuuksien perusteella. Käyttöko-

kemuksia on hyvä seurata pitämällä listaa sekä reklamaatioista että muunlaisista kokemuk-

sista. (Sarkkinen 2006, 149.) Esimerkiksi positiivisten kokemuksien listaaminen voi olla 

hyödyllistä tulevien hankintojen helpottamiseksi. 
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3 VIESTINNÄN KESKUSLIITON YMPÄRISTÖLINJAUKSET 

 

Kirjapainot kuuluvat Viestinnän keskusliiton alaisuuteen, siksi on hyvä tutustua linjauksiin 

joita keskusliitto esittää. Linjaukset eivät ole sitovia, mutta niiden on tarkoitus olla avuksi 

viestintäalan yrityksille. Keskusliitto pystyy antamaan asiantuntija-apua jäsenilleen, jos he 

tarvitsevat sitä. 

 

3.1 Linjaukset vuodelle 2015 

 

Viestinnän keskusliitolla on omat linjauksensa, joissa liitto neuvoo jäseniään ympäristövas-

tuullisempaan toimintaan. Erityisesti pk-yrityksiä liitto haluaa auttaa hahmottamaan ympä-

ristönsuojelun kokonaiskuvaa. Viestintäalan ympäristölinjaukset vuodelle 2015 ovat seu-

raavat: 

 kehittää ympäristöasioiden järjestelmällistä johtamista 

 viestiä aktiivisesti toimialan tuotteiden ja palveluiden ympäristönäkö-

kohdista 

 parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta  

 kehittää ympäristöosaamista. (Viestinnän keskusliitto 2010, 3.) 

 

3.2 Viestintäalan hankinnat 

 

Viestinnän keskusliitto antaa useita suosituksia, joiden avulla alan yritykset voivat tarkas-

tella hankintojensa ympäristövaikutuksia. Ympäristövastuullisuuteen kuuluu tietoisten 

hankintapäätöksien tekeminen sekä sen varmistaminen, että ne tukevat ympäristötavoittei-

den toteuttamista. Painoissa käytetyille kemikaaleille etsitään yleensä ympäristöystävälli-

sempiä aineita, jotka voivat olla esimerkiksi biohajoavia tai peräisin uusiutuvista raaka-

aineista. Energiahankinnoissa voidaan vaikuttaa energiamäärän lisäksi myös tapaan, jolla 

energia tuotetaan. Jos mahdollisuuksia on, kannattaa suosia hiilineutraaleita tai uusiutuvia 

energianlähteitä. Kuljetuskaluston ja työsuhdeautojen valinnalla voidaan vaikuttaa hiilidi-

oksidipäästöjen määrään. Myös toimiva logistiikka edistää asiaa, esimerkiksi lyhyet kulje-

tusmatkat ja mahdollisimman täydet lastit. IT- palveluja hankittaessa kannattaa kiinnittää 
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huomiota laitteiden energiankulutukseen. Joissain laitteissa energiatehokkuudesta voi olla 

merkintä. Jos materiaalintoimittaja on iso yritys, siltä voidaan edellyttää sertifioitua ympä-

ristöjärjestelmää. Pienemmillä toimijoilla ei ehkä ole mahdollisuutta laatia koko ympäristö-

järjestelmää, mutta heille voidaan laatia vaihtoehtoisia ympäristöjohtamisen malleja kuten 

erilaisia ympäristökriteereitä. (Viestinnän keskusliitto 2010, 16–17.) 

 

Paperin hankinnassa voidaan käyttää paperille laadittuja ympäristömerkintävaatimuksia 

kuten Pohjoismainen ympäristömerkki ja EU-kukka. Paperiteollisuudella on oma paperin 

ympäristöseloste Paper Profile, joka kertoo paperin ympäristövaikutuksista ja se on näin 

apuna paperin ostajalle. (Viestinnänalan keskusliitto 2010, 17.) Paper profile on paperin-

tuottajien oma tuoteilmoitusjärjestelmä, joka sisältää tuoteselosteita eri paperilaaduista. 

Lomakkeet ovat keskenään yhteneviä ja niissä on tietoja valmistajan ympäristöjärjestel-

mästä ja yleisiä tietoja tuotteesta ja sen ympäristövaikutuksista. Selosteet ovat valmistajien 

omia, mutta ne on myös mahdollista tarkistuttaa ulkopuolisella taholla. Tiedot ja laskelmat 

on tehty yhteisien sääntöjen avulla. Tästä huolimatta suoria vertailuja tuotteiden välillä ei 

voi kuitenkaan tehdä eri valmistusmenetelmien ja erityyppisten ympäristövaikutusten ta-

kia. (Ympäristömerkintä 2010, 6.) 

 

4 KIRJAPAINON TÄRKEIMMÄT HANKINNAT JA NIIDEN YMPÄ-

RISTÖNÄKÖKOHDAT 

 

Tässä luvussa käsitellään kirjapainon tyypillisimpiä hankintoja ja niiden ympäristönäkö-

kohtia. Kun tiedostetaan mitkä ovat kunkin hankinnan ongelmakohdat ympäristön kannal-

ta, on hankintoja helpompi muuttaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Joillekin materi-

aaleille, kuten painoväreille, on myös määritelty niin kutsuttuja parhaita käytettävissä ole-

via tekniikoita, joita yleisesti merkitään kirjainyhdistelmällä BAT (engl. Best Available 

Techniques). Paras käytettävissä oleva tekniikka perustuu Euroopan Unionin IPPC-

direktiiviin (engl. Integrated pollution prevention and control), joka päivitettiin vuonna 

2010 IE-direktiiviksi (engl. Industrial Emissions). Direktiivin johdosta BAT-periaatteet 

otetaan huomioon entistä paremmin ympäristölupamenettelyssä. Tähän on sisällytetty 

myös uusia teollisuuden aloja kuten liuottamia käyttävä teollisuus. (Suomen ympäristökes-

kus 2011a.) Paras käyttökelpoinen tekniikka on määritelty ympäristönsuojelulaissa, jonka 

mukaan BAT tarkoittaa tekniikkaa, joka on mahdollisimman kehittynyttä, tehokkaita ja 
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toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä, jotka ehkäisevät toiminnan aiheut-

tamaa ympäristön pilaantumista tai vähentävät sitä tehokkaasti (YSL 4.2.2000/86, 4§ a).  

 

4.1 Paperin hankinta 

 

Kirjapainossa paperi on merkittävä raaka-aine (Viestinnänalan keskusliitto 2010, 14). Täs-

tä syystä paperin valinnalla on suuri merkitys koko tuotteen ympäristövaikutuksiin, koska 

sen valmistus tuottaa merkittävästi päästöjä tai kuluttaa paljon energiaa valmistusmenetel-

mästä riippuen. Suomessa paperimassaa valmistetaan yleisimmin kahdella eri menetelmäl-

lä; mekaanisella ja kemiallisella sellun valmistuksella (Hakala & Välimäki 2003, 345). 

 

4.1.1 Paperin valinnan ympäristönäkökohdat 

Suurin osa paperin elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista aiheutuu metsänhoidosta ja 

valmistusprosessista. Ympäristövaikutusten suuruus riippuu paperin laadusta, sillä massan 

valmistus kuluttaa joko paljon energiaa tai erilaisia kemikaaleja. Metsäteollisuus on Suo-

men suurimpia vesistöjen ja ilman kuormittajia, vaikka päästöt ovatkin pienentyneet viime 

vuosikymmeninä paljon. Kestävään metsänhoitoon on nykyään kuitenkin alettu kiinnittää 

huomiota ja apuna käytetään yhä yleistyvää metsien sertifiointia. Sertifioinnissa on tavoit-

teena, että käytetyn puun alkuperä voidaan tarvittaessa selvittää. Monet paperi- ja puutuot-

teet ovat jo nyt FSC-sertifioituja (engl. Forest Stewardship Council), mikä takaa puun ole-

van alkuperältään kestävällä menetelmällä hoidetuista metsistä. Sertifikaatti huomioi esi-

merkiksi luonnonsuojeluntason, työntekijöiden olot ja alkuperäiskansojen oikeudet. (Sark-

kinen 2006, 75–77.) PEFC (engl. Programme for the Endorsement of Forest Certification 

schemes) on toinen puun alkuperän sertifiointijärjestelmä, jolla voidaan sertifioida metsän-

hoitoa. CoC (engl. Chain of custody) on puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä. Jos al-

kuperäketju on aukoton, puuraaka-ainetta jalostavat tai markkinoivat yritykset voivat hakea 

PEFC-merkin käyttöoikeutta. (PEFC Suomi 2009.) 

 

Osa paperiin käytettävästä massasta voidaan tehdä myös uusiopaperista, mutta joukossa on 

oltava aina myös neitseellistä puuta lujuusominaisuuksien vuoksi. Jos paperia ostetaan 
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ulkomailta, se saattaa sisältää valkaisuun käytettyä klooria. Suomessa kloori on korvattu 

muilla menetelmillä. (Sarkkinen 2006, 75–77.) 

 

4.1.2 Paperin valmistusmenetelmät 

Paperin päästöt riippuvat sen massan valmistusmenetelmästä. Mekaanisessa sellunvalmis-

tuksessa kuluu paljon energiaa, kun taas kemiallisessa valmistuksessa tarvitaan paljon puu-

ta ja kemikaaleja. Kemiallisessa massanvalmistuksessa on yleistynyt sulfaattimenetelmä, 

jossa käytettäviä kemikaaleja voidaan kierrättää prosessissa. Siinä puusta erotetaan sellu-

loosa ja ligniini kemikaalien ja lämmön avulla. Tämä ligniini liukenee keittoliemeen. Jäte-

lientä eli mustalipeää poltetaan puun kuorijätteen kanssa. Tästä syystä kemiallinen sellun-

valmistusprosessi tuottaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Lyhyellä aikavälillä päästöjä 

syntyy eniten prosessien käynnistys- tai lopetusvaiheessa ja häiriötilanteissa, joiden joh-

dosta ympäristöön voi syntyä hajuhaittoja. Sellutonnia kohden lasketut päästöt ovat viime 

vuosina pysyneet lähes ennallaan. Päästöt ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti esi-

merkiksi 1970- luvun tasosta. Puun käyttö on tehottomampaa verrattuna mekaanisen mas-

san valmistukseen, sillä tehtaalle tulevasta puusta kemiallisella massanvalmistuksella saa-

daan vain noin puolet paperiksi. (Hakala & Välimäki 2003, 345.) 

 

Mekaanisessa massanvalmistuksessa massa valmistetaan mekaanisesti hiertämällä tai hio-

malla. Energiaa tässä prosessissa kuluu enemmän kuin missään muussa suomalaisessa teol-

lisuusprosessissa. Puun käyttö on kuitenkin tehokasta, sillä noin 95–98 % puusta saadaan 

paperiksi. Mekaanisessa valmistuksessa myös puun ligniini jää paperimassaan, mikä aihe-

uttaa kellastumista. Kellastuminen ei ehkä ole toivottavaa kaiken tyyppisissä tuotteissa, 

joten se on otettava huomioon paperia valittaessa. (Hakala & Välimäki 2003, 345–346.) 

Eri menetelmiä voi myös yhdistellä paperin käyttötarkoituksen mukaan. Joskus kemialli-

nen massa voi olla liian kallista ja joskus taas mekaanisen massan laatu ei välttämättä riitä. 

(Seppälä 2002, 73.) 
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4.2 Painovärihankinnat 

 

Painovärit ovat kirjapainon tärkeimpiä kemikaaleja, mutta niissä on myös omat ympäristö-

ongelmansa. Painovärien ongelma on painosalin ilmaan vapautuvat haihtuvat orgaaniset 

yhdisteet eli VOC-yhdisteet (engl. Volatile Organic Compounds), joita vapautuu kirjapai-

nossa värien lisäksi kostutusvedestä ja puhdistusliuottimista. Eri painomenetelmillä on 

omanlaiset koneensa ja painovärinsä, joten värit voivat olla hyvinkin erilaisia. (Antson et 

al. 2008, 60.) Hankinnoissa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida BAT-menetelmät, 

joten tässä kappaleessa tutustutaan myös painovärien parhaisiin käyttökelpoisiin tekniikoi-

hin. 

 

4.2.1 Painovärien käyttö ja valinta 

Painoväreissä käytetään nykyisin orgaanisia pigmenttejä, eli väreissä raskasmetallipig-

menttejä ei enää ole ja värissä oleva sidosaine on korvattu kasviöljypohjaisilla tuotteilla. 

Raskasmetalleja voi kuitenkin löytyä vielä pieninä pitoisuuksina erikoisväreistä. (Antson et 

al. 2008, 60.) Raskasmetallit voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja jo varsin pieninä pitoi-

suuksina (Suomen ympäristökeskus 2009). Pigmentin kiinnittämiseen painoalustaan tarvi-

taan sideainetta, joka voi olla esimerkiksi hapettuva kasviöljy ja alkydi tai modifioitu luon-

non- tai tekohartsi. Eri painomenetelmille on olemassa värejä erilaisilla koostumuksilla. 

(Antson et al. 2008, 61–62.) Painovärin valintaan vaikuttaa kiinteästi käytettävissä oleva 

painomenetelmä. Rasvan ja veden hylkimiseen perustuvassa offsettekniikassa painava ja 

ei-painava pinta ovat samalla tasolla. Väriä vastaanottavat kohdat painolevystä hylkivät 

vettä, ja kohdat joihin painoväriä ei saa tarttua ottavat veden vastaan. Offsetpainovärin 

tulee olla rasvaista, jotta se tarttuisi vain väriä vastaanottaviin kohtiin. Kuva siirtyy ensin 

painokumille käänteisenä, josta se painetaan oikeinpäin paperille. Offset-painokoneeseen 

menevä paperi on ensin leikattu arkeiksi kun taas rotaatiopainokoneessa käytetään rullalta 

tulevaa paperia, joka leikataan arkeiksi vasta painamisen loppuvaiheilla. Menetelmä käy 

hyvin suuriin painomääriin, koska se on arkkipainoa huomattavasti nopeampi. Heatset-

rotaatiossa värin kiinnittyminen varmistetaan kuivattamalla se lämmittimellä. Painoko-

neessa täytyy silloin olla painamisen jälkeen kuivatusyksikkö. (Graafinen 2010.) 
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Offsetväreissä pigmenttipitoisuus ja viskoosisuus ovat korkeita. Öljypohjaisiin painovärei-

hin perustuvassa offsetmenetelmässä painovärien on emulgoitava juuri sopiva määrä kos-

tutusvettä toimiakseen hyvin. Väreissä ei ole nopeasti haihtuvia liuottimia, koska ne eivät 

saa kuivua väriteloille. Kasviöljypohjaisia kuivuvia öljyjä käytetään arkkioffsetväreissä, 

jossa väri kuivuu hitaan polymeroitumisen avulla, eli öljy reagoi ilman kanssa. Heatset-

painovärit kuivuvat haihtumalla kuuman ilman vaikutuksesta, jolloin 85 % liuottimesta 

haihtuu ja loppuosa imeytyy painoalustaan. (Antson et al. 2008, 61–62.) 

 

4.2.2 Parasta käyttökelpoista tekniikkaa painoväreille 

Tällä hetkellä käytössä olevia painovärejä voi korvata UV-väreillä. Nämä värit eivät sisällä 

ollenkaan liuottimia, joten VOC-päästöjäkään ei synny. Tällä hetkellä värejä on lähinnä 

käytössä painoissa kalvo-, pakkaus- ja esitepainatuksessa, vaikka periaatteessa tekniikka 

soveltuisi kaikkiin painotuotteisiin. UV-väri tai -lakka kuivuu ultraviolettisäteilyn aikaan-

saaman polymerointireaktion avulla eli UV-kuivaus on kemiallinen prosessi. Värien etuna 

on nopea kuivuminen, joten painotuote voidaan jälkikäsitellä heti, ja painojälki on laadul-

taan hyvää. Haittoihin voidaan luetella se, että UV-värit ovat korkean viskositeetin värejä, 

jotka leviävät helposti työympäristöön eivätkä kuivu. Värit saattavat myös vaikuttaa nega-

tiivisesti työhyvinvointiin, sillä ne voivat sisältää kuivumattomina allergisoivia aineita.  

Haittana voidaan myös pitää UV-lamppujen korkeampaa energiankulutusta tavalliseen 

kuivausmenetelmään verrattuna. Värejä ei voi käyttää nykyisillä painokoneilla vaan tarvi-

taan uudet koneet, jotka ovat yleensä kalliimpia kuin perinteiset painokoneet. Investointi-

kustannukset voivat olla noin 15–25 % korkeammat hieman koneesta riippuen. (Antson et 

al. 2008, 63–64.) 

 

Toinen vaihtoehtoinen painovärityyppi on elektronisädekuivuvat värit (engl. EB, electron 

beam), jotka koostuvat molekyylipainoltaan kevyistä polymeereistä. Ne reagoivat elektro-

nivirtaan tyhjiössä. Värit ovat liuotinvapaita eivätkä ne kovetu ennen kuin joutuvat valolle 

alttiiksi, minkä takia ne säilyvät pitkään painovärikaukaloissa, ja pesukertoja tarvitaan näin 

vähemmän. Väreissä olevat elektronit saavat aikaan polymeerien kovettumisreaktion ja 

värien asettumisen. Menetelmän haittapuolina voi olla paperin heikentyminen ja työnteki-

jöiden altistuminen säteilylle. EB-värejä käytetään joskus korkeaa kiiltoa vaativissa pinnoi-
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tuksissa ja metallien koristelussa. Suomessa menetelmällä ei kuitenkaan ole varsinaista 

kaupallista merkitystä. (Antson et al. 2008, 64.) 

 

4.3 Painopinnan valmistuksen hankinnat 

 

Ennen painamista on valmistettava painolevy, jolla painetaan halutut kuviot paperille. Ny-

kyään offsetpainoissa käytetään niin sanottua CTP-tulostinta (engl. Computer to Plate), 

joka tulostaa digitaalisen tiedoston suoraan alumiiniselle levylle. Tietokone vastaanottaa 

tiedoston ja levytulostin tulostaa sen sitten levylle. Levytulostin polttaa lasersäteellä kuviot 

alumiinilevyyn. Aikaisemmassa tekniikassa käytetty hopeaa sisältävä filmijäte on siis jää-

nyt kokonaan pois. Ennen CTP-tekniikkaa painettavasta kuviosta tai tekstistä oli ensin teh-

tävä filmi, jolta se sitten siirrettiin painolevylle. CTP:n myötä prosessi on nopeutunut ja 

helpottunut. (Tamaki 2004, 1.) CTP-tekniikasta riippuen saattaa olla, että kehitettä ei tarvi-

ta ollenkaan. Nykyään on kehitetty tulostusmenetelmä, johon ei tarvita paljon kemikaaleja 

sisältävää kehitettä vaan valottamattomat alueet pestään pois hieman emäksisellä saippua-

liuoksella. Saippualiuos kiertää painolevyjen kehityskoneessa, jossa siihen sekoitetaan ve-

sijohtovettä. Liuos ei tavalliseen kehitteeseen verrattuna ole ympäristölle tai henkilöstölle 

haitallista. Tämä tekniikka säästää myös vettä, koska esipesua ei enää tarvita. (Rissa 2011, 

41.)  

 

4.4 Muiden kemikaalien hankinta 

 

Kirjapainossa tarvitaan kemikaaleja painovärien lisäksi muun muassa kostutusveden lisä-

aineeksi, liimoiksi ja pesuaineiksi. Painossa voidaan painokoneesta riippuen tarvita myös 

isopropanolia. (Antson et al. 2008, 65 ja 67.) 

 

4.4.1 Muiden kemikaalien ympäristönäkökohtia 

Painolaitoksessa aiheutuu VOC-päästöjä ilmaan painovärien lisäksi lakkojen ja liimojen 

sisältämistä orgaanisista liuottimista, viskositeetin säätöön käytetyistä liuottimista, laitteis-

tojen pesu- ja puhdistusliuottimista sekä kostutusveden sisältämistä alkoholeista. VOC-

päästöjä voi syntyä painamisen eri vaiheissa; painatuksen poistokaasupäästöinä ja sen jäl-
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keisestä painopinnan kuivauksesta sekä hajapäästöinä painolaitteistojen pesuliuottimien 

käytöstä huoltojen ja seisokkien aikana. Peseminen on osa huoltoa, joten pesuaineen on 

hyvä olla sekä tehokas että ympäristöystävällinen. (Antson et al. 2008, 67.) 

 

IPA aiheuttaa sekä työturvallisuusriskejä sekä ympäristöhaittoja haihtuvuutensa vuoksi. Se 

vapautuu yleensä painosalin ilmaan. Heatset-painoissa osa käytetystä IPA:sta kulkeutuu 

painokoneen uuniin ja sitä kautta myös jälkipolttimeen, koska uunin korvausilma otetaan 

yleisesti painosalista. Hajapäästöjä voidaan vähentää Heatset-painokoneen koteloinnilla. 

IPA:n pitoisuutta kostutusvedestä voidaan yrittää laskea tai jopa korvata se kokonaan muil-

la kostutusaineen lisäaineilla, jotka ovat pinta-aktiivisia. Painoväri on myös huomioitava 

lisäaineen valinnassa, mutta kaikki lisäaineet eivät välttämättä ole ympäristön kannalta 

muutosta parempaan. Jotkut korvaavat lisäaineet voivat aiheuttaa työterveydellisiä haittoja. 

Myös aineen otsoninmuodostuspotentiaali on syytä tarkistaa, sillä joidenkin aineiden ot-

soninmuodostuspotentiaali saattaa olla moninkertainen verrattuna isopropanolin vastaa-

vaan lukuun. IPA:n käytön vähentäminen vaatii työskentelytapojen muuttamista ja korvaa-

vien lisäaineiden käyttöönottoa tai vaihtamista niin, että on mahdollista ajaa painokonetta 

pienemmillä IPA:n konsentraatioilla. (Antson et al. 2008, 67–68.) 

 

4.4.2 Parasta käyttökelpoista tekniikkaa muille kemikaaleille 

Hyvän pesuaineen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: työterveydellinen vaara on vähäi-

nen, liuotuskyky on riittävä, haihtuvuus on kohtuullinen, se ei jätä rasvaista pintaa, ei tur-

mele painopintaa eikä ärsytä hajulla. Pesuaineiden VOC-päästöjä voidaan vähentää oikean-

laisella käsittelyllä, käyttämällä pesuaineita, joissa ei ole käytetty korkeaa otsoninmuodos-

tuspotentiaalia sisältäviä kemikaaleja sekä ottamalla käyttöön haihtumisominaisuuksiltaan 

korkealla kiehuvia pesunesteitä (engl. HBS, High boiling solvents) tai kasviöljypohjaisia 

pesuaineita. (Antson et al. 2008, 65.) 

 

Kostutusveden IPA-konsentraatiota voidaan mitata jatkuvatoimisesti esimerkiksi markki-

noilla olevilla IR- tai ultraäänimittaukseen perustuvilla laitteilla, jotka myös säätävät iso-

propanolin määrää tällä perusteella. IPA-konsentraatiota on voitu pienentää jopa 5 %:n 

tasolle. Näiden laitteiden hinta on noin 8 000 euroa. IPA:n konsentraatiota voidaan vähen-

tää myös vaihtamalla kostutusteloja esimerkiksi hydrofiilisiin teloihin. Niillä on voitu vä-
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hentää  kostutusveden konsentraatiota 2-3 % ja investointikustannukseksi on arvioitu 250 – 

1000 euroa per tela. Kun isopropanolikonsentraatio pienenee, kostutusvesi likaantuu nope-

ammin. Kostutusveden käyttöikää voidaan pidentää ja samalla vedenkulutusta vähentää 

suodattamalla ja kierrättämällä. Painolta edellytettävä laatutaso voi hankaloittaa IPA:n käy-

tön vähentämistä tai siirtymistä korvaavien aineiden käyttöön erityisesti kaluston ollessa 

vanhempaa. (Antson et al. 2008, 67–68.) 

 

Heatset-menetelmässä kuivausuunien poistokaasut sisältävät runsaasti VOC-yhdisteitä ja 

aiheuttavat painotalon ympäristössä hajuhaittaa, jonka jälkipoltin yleensä poistaa. Uudet 

heatset-painokoneet on varustettu kuivatusuuniin integroidulla konekohtaisella jälkipoltti-

mella. Vanhojenkin heatset-painokoneiden poistokaasut voidaan puhdistaa ohjaamalla 

poistokaasut erilliseen jälkipoltinlaitteistoon, joka voidaan asentaa jälkikäteen. Erillisten 

jälkipolttimien ongelmana on ollut korkea energiankulutus, toiminnan epävarmuus sekä 

mahdollisuus ohjata polttimen häiriötilanteiden aikaiset poistokaasut puhdistamattomina 

ulkoilmaan. Heatset-painokoneen jälkipolttimen puhdistusasteen tulisi olla yli 95 prosent-

tia, jotta päästään VOC-asetuksen edellyttämiin puhdistustasoihin. (Antson et al. 2008, 69.) 

 

4.5 Konehankinnat 

 

Kirjapainon hankinnoista suurimpia ja kalliimpia ovat konehankinnat. Ne ovat yleensä 

pitkäaikaisempia ja suurempia päätöksiä kuin jokapäiväiset materiaalihankinnat. Koneen 

on tarkoitus olla toimiva pitkän aikaa, joten moniin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota. 

Esimerkiksi energiatehokkuus on hyvä huomioida laitteiden hankinnassa. Vaikka energia-

tehokkaampi vaihtoehto on todennäköisesti rahallisesti suurempi investointi, on se kuiten-

kin pitkällä aikavälillä parempi ratkaisu pienentyneen energiankulutuksen takia sekä talou-

dellisesti ja ympäristön kannalta. (Motiva 2010a.) 

 

Koneilla on myös omat vaikutuksensa ympäristöön niin valmistus- kuin käyttövaiheessa. 

Esimerkkinä voidaan ottaa Heidelberg-konetehtaan painokone, jonka valmistuksen hiilidi-

oksidipäästöt yhtiö on laskenut. Laskelmien mukaan noin puolet Speedmaster XL 105 -

painokoneen valmistuksen hiilidioksidipäästöistä syntyy koneeseen tarvittavasta elektro-

niikasta ja sen valmistuksesta, vaikka elektroniikan painoprosentti on koko koneen painos-

ta vain 1 % (kuvassa 2). Painokoneeseen käytettävä teräksen määrä on 92 % koneen koko-
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naispainosta, mutta sen hiilidioksidipäästöjen osuus on 33 %. Heidelbergin mukaan tulok-

sia voidaan verrata myös tehtaan muihin painokoneisiin suhteuttamalla arvot koneen ko-

koon. Saadut arvot on laskettu kehdosta portille- periaatteen mukaisesti (engl. gradle to 

gate) eli laskentaan on otettu mukaan kaikki hiilidioksidipäästöt, jotka ovat aiheutuneet 

raaka-aineiden valmistuksesta itse koneen valmistukseen. Koneen käytönaikaisia tai sen 

jälkeisiä päästöjä luvut eivät sisällä. Yhteensä hiilidioksidipäästöjä syntyy noin 290 tonnia. 

Tutkimuksessa on keskitytty vain hiilidioksidipäästöihin. (Heidelberg Sustainability Report 

2010, 4-5.) 

 

 

Kuva 2. Heidelberg Speedmaster XL 105 - painokoneen valmistuksen hiilidioksidipäästöjen jakautuminen 

koneen raaka-aineisiin (Heidelberg Druckmaschinen 2010, 4-5). 

 

Konehankintojen ympäristönäkökohdissa tulee ottaa huomioon myös kemikaalien- ja ve-

denkulutus. Esimerkiksi kostutusveden lisäaineen kulutuksessa voi olla eroja. Myös mitoi-

tuksessa tarvittava paperimäärä voi vaihdella. Ympäristön kannalta olisikin parempi, jos 

hukkamateriaalia olisi mahdollisimman vähän, siksi esimerkiksi painokoneessa ennen jo-

kaista painoprosessia tehtävään kuntoonlaittoon menevään materiaalimäärään täytyy myös 

kiinnittää huomiota. Konehankinnoissa on hyvä huomioida myös materiaalien BAT-

tekniikat, sillä esimerkiksi UV-värit tarvitsevat normaalista poikkeavaa tekniikkaa.  

 

4.6 Energiahankinnat 

 

Energiankulutuksen pienentäminen vähentää luonnollisesti energiahankintojen määrää ja 

tuo säästöjä. Koneiden ja valojen sammutus, kun tehdas ei ole toiminnassa, on yksi tapa 

säästää sähköä. Energiatehokkuus on tärkeä osa energiansäästöä. Hankinnoissa energiate-
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hokkuuden huomioiminen tarkoittaa tuotannon energiatehokkuuden lisäksi hankitun ener-

gian, raaka-aineiden ja palveluiden tuottamisen energiatehokkuutta. (Motiva 2010a.) 

 

Kirjapainon energiahankintoihin pätevät samat säännöt kuin muillekin teollisuuden aloille. 

Paljon hiilidioksidia tuottavista energialähteistä olisi päästävä eroon ja suosittava ympäris-

töystävällistä, mieluiten uusiutuvaa energiaa. Vaikka sähkönkulutus ei vähenisikään, voi-

daan energiankulutuksen ympäristövaikutuksiin kuitenkin vaikuttaa huomioimalla ympä-

ristö sähkön- ja lämmöntuotannossa. (Motiva 2010a.) Lämmityskulut riippuvat hyvin pal-

jon kirjapainon kiinteistöstä. Kiinteistön energiatehokkuuteen voidaan yleensä aina vaikut-

taa asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla (Motiva 2010c). Sähköä kuluu kirjapainossa 

prosessin ylläpitämiseen kuten suuritehoisiin paino- ja sitomokoneisiin. Myös kiinteistön 

muihin toimintoihin, kuten valaistukseen, kuluu sähköä.  

 

4.7 Vesihankinnat 

 

Vettä tarvitaan talousveden lisäksi myös painoprosessissa ja koneiden pesussa. Painopro-

sessissa vettä käytetään kostutusvedessä. Yleensä kostutusvesi sisältää vesijohtoveden li-

säksi kostutusveden lisäaineita, jotka säätelevät veden pH-arvoa sekä väri- ja kosteustasa-

painoa. Lisäaine auttaa myös painolevyjen puhtaanapidossa. Lisäaineen lisäksi kostutusve-

teen lisätään myös isopropanolia (IPA), joka auttaa alentamaan pintajännitystä ja näin 

mahdollistuu vähäisemmän kostutusvesimäärän käyttäminen. Alkoholin haihtumisella on 

myös viilentävä vaikutus. (Antalis 2009, 1-2.) Painosalin ilmankostutukseen käytetään 

myös vettä, koska ympäröivän ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa paperin ominaisuuksiin 

merkittävästi (Nousiainen 2009, 10).  

 

5 CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY:N TÄRKEIMMÄT HANKIN-

NAT 

 

Otavan kirjapaino Oy kuuluu Otava-konserniin, joka on Suomen kolmanneksi suurin graa-

fisen viestinnän kustantaja (Otava konserni 2011, 4). Otavan kirjapaino Oy toimii suurim-

maksi osaksi kotimaan markkinoilla ja sen vuosituotanto on yli kahdeksan miljoonaa kir-

jaa. Tuotanto keskittyy nimenomaan kirjoihin, niiden painamiseen ja sidontaan. (Otava-
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Kuvalehdet Oy 2010, 15.) Vuonna 2011 työntekijöitä yrityksellä on noin 110 henkilöä 

(Nirvi 2011). Otavan Kirjapainon painolaitos sijaitsee Keuruulla ja myyntitiimi työskente-

lee sekä Helsingissä että Keuruulla (Otavan Kirjapaino Oy).  

 

Kirjapainolla on sertifioitu ISO 9001 laatusertifikaatti vuodelta 2004 sekä ISO 14001 ym-

päristösertifikaatti vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2008 Otavan kirjapaino Oy sai myös 

puun alkuperän seurantajärjestelmät PEFC ja FSC, jotka ovat standardien mukaisia. Serti-

fiointi takaa, että käytetty paperi on valmistettu laillisesta ja kestävän kehityksen mukaises-

ti hoidetuista metsistä. (Otavan kirjapaino Oy 2010b.) Joutsenmerkin käyttöoikeuden kir-

japaino sai lokakuussa 2011 (Nirvi 2011). 

 

5.1 Tärkeimmät hankinnat 

 

Otavan kirjapainossa toimittajan valinnassa huomioidaan ympäristönäkökulma yrityksen 

laatukirjan valintaperusteissa. Esimerkiksi olemassa olevat ympäristömerkit tai – järjestel-

mät on mainittu toimittajan kohdalla. Tällä hetkellä hankinnoissa ympäristönäkökohdat on 

huomioitu erillisellä maininnalla, jos toimittaja on valittu erityisesti ympäristöperusteiden 

mukaan. Myös FSC-sertifioitu laatu on merkitty taulukkoon. (Nirvi 2010.) 

 

Hankinnoissa otetaan myös huomioon syntyvien jätteiden määrä, koska on sekä yrityksen 

että ympäristön kannalta kustannustehokkaampaa suosia tuotteita, joiden loppusijoitus ei 

ole ongelma ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jos materiaalit eivät ole ympäristöys-

tävällisiä, niistä syntyvät jätteet joudutaan keräämään erikseen talteen. (Nirvi 2010.) Tär-

keimmät hankinnat ja niiden määrät on esitetty taulukossa 1. Siitä näkee myös karkean 

laskelman siitä, kuinka paljon tuotetta kuluu per tuotettu kirja.  
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Taulukko 1. Taulukoituna Otavan Kirjapainossa tarvittavia materiaaleja ja kemikaaleja. Luvut ovat vuodelta 

2010, jolloin kirjoja valmistettiin yhteensä 7 920 000 kappaletta. (Otavan kirjapaino 2011.) 

Tuote Määrä Per kirja 

Isopropanoli 9.82 m3 1.3 ml 

Liimat 37.79 t 5.49 g 

Nestekaasu 31.26 t 4.24 g 

Painolevyt (alu-

miini) 

41.18 t 5.59 g 

Painovärit 14.68 t 2.03 g 

Paperi 4040.5 t 0.55 kg 

Pesuaine 30090 l 4.08 ml 

Sähkö 3979 MWh 0.54 kWh 

Vesi 4015 m3 5.4 dl 

 

5.2 Paperihankinnat 

 

Paperin valinta lähtee täysin asiakkaan tarpeista ja kyseisen kirjan käyttötarkoituksesta eli 

siitä onko kirjassa esimerkiksi paljon kuvia vai pelkkää tekstiä. Jos asiakas haluaa FSC- 

sertifioidun tuotteen, on paperinkin täytettävä nämä vaatimukset. Tällöin on valittava FSC 

–sertifioitu paperilaatu. Kirjan puukuitua sisältävät tuotteet tulee olla FSC-sertifioituja. 

Tämä ei kuitenkaan rajoita kirjaan käytettäviä muita tuotteita. Paperin valintaan vaikuttavat 

myös tekniset ominaisuudet esimerkiksi käytettävyys koneissa. (Nirvi 2010.) Paperitoimit-

tajan valinnassa on mietitty paperitehtaaseen integroidun sellunvalmistuksen ja ostosellun 

(hiokkeen ja kemiallisen massan) valmistuksen ympäristövaikutusten eroja, mutta vielä 

asiaan ei ole saatu tarpeeksi selkeyttä, jotta se voisi ohjata paperin ostoa. 

 

5.3 Painovärihankinnat 

Entisten mineraaliöljypohjaisten painovärien tilalla on käytetty jo kymmenen vuotta kas-

viöljypohjaisia värejä (Nirvi 2010). Mineraaliöljyt on korvattu kasviöljyillä, jotta tervey-

delle vaarallisia raskasmetalleja ei käytettäisi. Kasvisöljyt ovat siis ympäristön eläimistölle 

ja ihmisille turvallisempia. 

 5.4 Liimahankinnat 
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Suurin osa liimoista ei sisällä vaarallisia tai haitallisia komponentteja. Käytetyistä liimoista 

ainoastaan yksi liima on toisia haitallisempi. Vahvempi PUR–liima sisältää noin 5 % hai-

tallisia ja ärsyttäviä isosyanaatteja (Henkel 2009, 1). PUR-liima on kuitenkin muita liimoja 

kestävämpää ja soveltuu hyvin esimerkiksi oppikirjoihin lisäten niiden käyttöikää. Tämä-

kin liima ollaan korvaamassa Joutsenmerkin edellyttämällä liimalla. (Nirvi 2011.) Muuten 

liimat ovat vesiliukoisia, ja konetta pestäessä ne voidaan laskea muun veden mukana vie-

märiin. Tehtaan jätevedet on tutkittu vuonna 2008 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-

yhdistyksen laboratoriossa. Tutkimuksessa ei löytynyt mitään tavallisesta jätevedestä poik-

keavaa. (Nirvi 2010.) 

 

5.5 Painopinnanvalmistuksen hankinnat 

 

Ennen painamista valmistetaan painolevyt. Levyn valmistukseen tarvittavat levyt on val-

mistettu alumiinista ja ne voidaankin myydä käytön jälkeen uudeksi raaka-aineeksi. Le-

vynvalmistuksessa tarvitaan levyjen lisäksi kehitettä, joka kerätään talteen käytön jälkeen. 

Suodatuksella on pystytty vähentämään kehitejätteen määrää. CTP-tulostus on mahdollis-

tanut luopumisen painopinnan valmistukseen käytetyistä filmeistä, minkä vuoksi filmijätet-

tä ei enää tule päivittäisestä käytöstä. (Nirvi 2010.) 

 

5.6 Isopropanolihankinnat 

 

Isopropanoli on tällä hetkellä välttämätön osa painotoimintaa. On olemassa tekniikkaa, 

jolla isopropanoli voidaan jättää pois kostutusvedestä kokonaan, mutta silloin se joudutaan 

korvaamaan muilla, mahdollisesti haitallisilla tuotteilla. (Nirvi 2010.) Isopropanolin mää-

rää on kuitenkin pystytty laskemaan vaihtamalla kostutusveden lisäainetta. Ennen käyttö-

liuoksessa oli 8-10 % isopropanolia, mutta nyt määrä on saatu putoamaan neljään prosent-

tiin. (Nirvi 2011.) 

 

5.7 Nestekaasun hankinta 
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Nestekaasua ostetaan Heatset-rotaatiopainokoneen tarpeisiin. Sitä polttamalla saadaan 

lämpöä, jolla kuivatetaan väri kiinni paperiin ennen muita vaiheita. Nestekaasu palaa koh-

tuullisen puhtaasti aiheuttaen lähinnä hiilidioksidipäästöjä. Haittapuolena on se, että pala-

miskaasujen mukana joutuu hukkalämpöä ympäristöön. (Nirvi 2010.) 

 

5.8 Konehankinnat 

 

Tulevissa konehankinnoissa pyritään aina huomioimaan ympäristöasiat parhaalla mahdol-

lisella tavalla, koska koneen käyttöikä on pitkä. Hankinnoissa otetaan huomioon, että ko-

neessa voidaan käyttää esimerkiksi ympäristöystävällisiä värejä ja muita ympäristöä sääs-

täviä kemikaaleja. (Nirvi 2010.) 

 

5.9 Energiahankinnat 

 

Tällä hetkellä lämmitysmuotona on öljylämmitys, joka vaihtui vuonna 2011 kaukolämpöön 

(Nirvi 2010). Raskasta öljyä ostetaan vuosittain noin 135 tonnia ja kevyttä öljyä noin 8 m
3
, 

jolla kiinteistöä lämmitetään (Otavan Kirjapaino Oy 2010a). Määrä tosin vaihtelee vuosit-

tain lämmityksen tarpeen mukaan. Jatkossa lämmitysenergia saadaan kaukolämpönä Keu-

ruun Lämpövoima Oy:n voimalaitokselta, joka polttaa kattilassaan lähinnä puuhaketta ja 

pientä määrää turvetta (noin 2 %). (Nirvi 2011.) 

 

Koko Otava konserni ostaa sähkönsä KSS-energialta. Ostettu sähkö on 100 % niin kutsut-

tua vihreää sähköä eli se tuotetaan kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä. (Nirvi 2010). 

KSS Energia tuottaa uusiutuvan energian vesivoimalla ja biopolttoaineilla (KSS Energia 

2010). Tällä koko konsernin päätöksellä halutaan viestittää vastuullisuutta ympäristöasioita 

kohtaan ja samalla pienentää yhtiön sähkönkulutuksen haitallisia ympäristövaikutuksia ja 

päästöjä.  

 

Kevyen polttoöljyn keskimääräiset ominaishiilidioksidipäästöt ovat 267 g/kWh ja raskaan 

polttoöljyn CO2-päästöt (engl. Carbon dioxide eli hiilidioksidi) ovat 284 g/kWh. Siirryttä-

essä uusiutuvilla tuotettuun kaukolämpöön osalta hiilidioksidipäästöt putoavat merkittäväs-
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ti, sillä uusiutuvien polttoaineiden laskennalliset hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/kWh. (Moti-

va 2010b, 4.)  

  

5.10 Vesihankinnat 

 

Vettä kirjapaino kuluttaa noin 4000 m
3
/a. Siitä laskennallisesti keskimäärin yhden kirjan 

valmistukseen kuluu 0,5 l vettä. (Otavan Kirjapainon 2010a.) Luvussa ei kuitenkaan ole 

otettu huomioon esimerkiksi paperinvalmistukseen käytettävää vesimäärää. Suurin osa 

vedestä käytetään muuhun kuin varsinaiseen painamiseen. Vettä käytetään lähinnä yrityk-

sen tiloissa olevassa ruokalassa ja henkilökunnan hygieniatiloissa. (Nirvi 2010.) 

 

5.11 Alihankinnat 

 

Alihankkijoiden kohdalla ympäristöasiat on otettu huomioon siten, että niillä alihankkijoil-

la, joilla on erikseen CoC-sopimus (engl. Chain of Custody) eli he painavat todistetusti 

FSC- tai PEFC-sertifioituja tuotteita, on merkintä toimittajaluettelossa. Yleisesti alihankin-

taa on kahdenlaista; kapasiteetti- ja muuta alihankintaa. Kapasiteettialihankintaan kuuluvat 

ne työt, joita Otavan kirjapaino Oy ei itse ehdi valmistamaan, ja muuhun alihankintaan 

työvaiheet, joita yritys ei voi tehdä itse esimerkiksi koneiston puutteen vuoksi. Tukitoimin-

toja, jotka eivät varsinaisesti kuulu alihankintaan, ovat esimerkiksi huolto, kiinteistön kun-

nossapito ja siivouspalvelut. (Nirvi 2010.) 

 

6 KEHITYSKOHTEET 

 

Hankinnoilla on hyvä olla kriteeristö tai periaatteet, jonka mukaan toimittajat ja tuotteet 

valitaan. Tämän kriteeristön tulisi kattaa myös ympäristöasiat eikä vain käytännön tarpeita.  

 

 

6.1 Toimittajan valinta 
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Toimittajilta voitaisiin vaatia sertifioitua ISO 14001 tai EMAS (engl. Eco Management and 

Audit Scheme) ympäristösertifikaattia, joka takaisi sertifioidun ympäristöjohtamisen. 

EMAS on Euroopan Unionin rakentama oma järjestelmä, joka edellyttää vuosittaista jul-

kista raporttia ympäristöasioiden hoidosta toisin kuin ISO 14001 (Hakala & Välimäki 

2002, 353.) Molemmat järjestelmät keskittyvät enemmän itse yrityksen toimintamalleihin 

kuin varsinaiseen tuotteeseen. Tuotteen ympäristövaikutuksen luonteeseen vaikuttaa tosin 

vahvasti se  kuinka yritys toimii ja hoitaa esimerkiksi jätteiden lajittelun ja energiatehok-

kuuden. ISO 14001- ja EMAS-ympäristösertifikaatti kysyvät yrityksen sitoutumista ympä-

ristöpolitiikkaansa ja ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen (Suomen Standardisoi-

misliitto SFS ry; Suomen ympäristökeskus 2011b). Järjestelmien avulla voidaan siis olettaa 

yrityksen olevan ainakin menossa oikean suuntaan eli kohti ympäristöystävällistä toimin-

taa.  

 

Monet kirjapainon toimittajat ja alihankkijat ovat pienempiä yrityksiä (Nirvi 2010). Näin 

ollen sertifioidun ympäristöjärjestelmän rakentaminen voi olla liian suuri haaste. Yrityksen 

ympäristöosaamisesta olisi kuitenkin hyvä olla jonkinlaisia todisteita tai näyttöjä, esimer-

kiksi jätteiden kierrätyksen toimivuudesta; kuinka monta prosenttia jätteistä menee kaato-

paikalle ja kuinka paljon taas kierrätetään. Toimittajalta voi pyytää esimerkiksi joitain tun-

nuslukuja kuten ongelmajätemäärä per tuote tai käytetty veden määrä per tuote. Näin toi-

mittajia voitaisiin myös vertailla keskenään, mikä on pelkän ympäristöjärjestelmän avulla 

hankalaa. Todennäköisesti voidaan olettaa, että sertifioitu ympäristöjärjestelmä takaa sen, 

että kyseisiä lukuarvoja seurataan toimittajan itsensä toimesta. 

 

Alihankkijat voidaan valita kuten tavarantoimittajat, eli ympäristöosaamisen todentamises-

sa voitaisiin myös käyttää hyväksi mahdollista ympäristösertifikaattia. Siirrettäessä FSC- 

tai PEFC-merkittyjä painotuotteita alihankkijoille heillä täytyy olla CoC-sopimus (Nirvi 

2010). Myös paikallisuus voisi olla hyvä kriteeri, sillä silloin tavaraa tai raaka-ainetta ei 

tarvitsisi kuljettaa pitkiä matkoja. Varsinkin, jos alihankintaan menee vain tuotteen valmis-

tuksen yksi osa, esimerkiksi sitominen, jolloin puolivalmista tuotetta on mahdollisesti kul-

jetettava pitkiä matkoja.  

 

Kirjapainon alihankkijoissa ja yhteistyökumppaneissa on erikokoisia yrityksiä suurista 

paperinvalmistajista pieniin perheyrityksiin. Näillä yrityksillä on kaikilla erilaisia ominai-

suuksia, joita ei helposti saa mahtumaan saman kriteeristön alle. Pieniltä perheyrityksiltä ei 
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voida vaatia samoja asioita kuin suurilta kansainvälisiltä yrityksiltä. Toki ympäristönsuoje-

luntason on oltava hyvä molemmissa tapauksissa, jotta Otavan Kirjapainon oma ympäris-

tötoiminta ei kärsisi. 

 

Yksi tarvittavista käytännön toimista Otavan Kirjapainolla voisi olla lisätä tarjouspyyntöön 

kohta, jossa tiedusteltaisiin toimittajan ympäristömerkkejä tai tuotteen ympäristövaikutuk-

sia. Näin voitaisiin jo tarjousvaiheessa nähdä, kuinka hyvä on toimittajan ympäristöosaa-

minen tai tuotteen ympäristövaikutukset ovat. Samalla se loisi painetta toimittajille paran-

taa ympäristöosaamistaan ja vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. ISO 14001-

standardi vaatii jo itsessään kehittämään yrityksen ympäristöosaamista. Tähän kehitykseen 

kuuluu myös toimittajien ja alihankkijoiden ympäristöosaamisen huomioiminen. 

 

6.2 Tuotteen valinta 

 

Tuotteen ympäristövaatimusten määrittelyssä ympäristömerkit voivat olla hyödyllisiä. 

Näihin merkkeihin lukeutuvat muun muassa Joutsenmerkki ja EU-kukka. Molemmilla 

merkeillä on eri tuoteryhmille omat kriteerinsä, jotka tuotteen on täytettävä. Ympäristö-

merkit annetaan tuotteelle, ja tuotannon ympäristövaikutukset vaikuttavat merkin saantiin. 

(Ympäristömerkintä; EU Ecolabel 2010.) Myös painotaloille myönnettävä Joutsenmerkki 

ohjaa tuotteiden ostoa, sillä merkin saamisen ja säilyttämisen edellytyksenä on muun mu-

assa ympäristölle parempien tuotteiden käyttäminen (Ympäristömerkintä 2009, 1). 

 

Ympäristökriteeristö on yksi tapa arvioida ja vertailla tuottajia tai tuotteita keskenään. Sen 

asettaminen niin, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon, on hankalaa. Kirjapainoon 

hankitaan paljon erilaisia tuotteita, joita on mahdotonta vertailla vain yhdellä kriteeristöllä. 

Jokaisella tuotteella on erilaiset ympäristövaikutukset. Tuotteita voidaan vertailla samassa 

tuoteryhmässä olevien tuotteiden välillä, muttei muutoin. Kriteeristöjen ongelmaksi voi 

myös muodostua monimutkaisuus ja hankala toteutus. Jos jokaiselle tuoteryhmälle on oma 

kriteeristönsä, niistä voi muodostua raskas kokonaisuus, joka ei toimi päivittäisessä käytös-

sä. Jokaisella suurella tuoteryhmällä olisi kuitenkin hyvä olla jonkinlaiset kirjatut ympäris-

töperiaatteet, jolla tuotteita ja toimittajia valitaan. Ympäristömerkkien lisäksi ympäristökri-

teerit voisivat olla tuotekohtaisia, sillä yleisiä kriteereitä on hankala löytää niin, että ne 
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ottaisivat huomioon tuotteiden erot. Esimerkiksi paperien ja painovärien kriteeristöt ovat 

todennäköisesti erilaisia, koska tuotteiden tarkoitus on aivan erilainen.  

 

6.2.1 Paperi 

Paperin valinta on usein asiakkaan käsissä, eli paperilaatu valitaan tarpeen ja asiakkaan 

toiveiden mukaan. Valitun paperilaadun on luonnollisesti sovittava ominaisuuksiltaan val-

mistettavaan kirjaan. (Nirvi 2010.) SFS-Ympäristömerkintä on laatinut ympäristömerkkiin 

vaaditut ympäristökriteerit paperille, joten ympäristökriteerinä paperiostoissa voidaan pitää 

esimerkiksi Joutsenmerkkiä tai vastaavaa.  

 

Vaikka asiakkaan tarpeet on pidettävä luonnollisesti tärkeänä kriteerinä paperin ostolle, 

valinnan kriteereiksi voisi periaatteessa laittaa myös kierrätyskuidun tietyn prosenttiosuu-

den koko kuitumäärästä, jos paperia ei ole ympäristömerkitty. Kirjapaino pystyy ohjaa-

maan asiakasta oikeaan suuntaan kertomalla, mikä paperivaihtoehdoista olisi paras ratkaisu 

niin ympäristölle kuin teknisestikin. Paperin kuitupitoisuus on valittava haluttujen ominai-

suuksien perusteella. Tärkeintä on toimivuus, koska kirjan käyttöikä on pitkä, on tuotteesta 

saatava kestävä ja toimiva eli aina käyttötarkoitukseensa sopiva. Paperin neliöpainoa voisi 

teoriassa myös käyttää hyödyksi hankintoja tehdessä. Jos neliöpaino on alhainen, myös 

käytetyn puukuidun määrä on pienempi. Jos halutaan kirjaan tarvittavaa puukuidun määrää 

vähentää, voisi käytettävän paperin neliöpaino olla sopiva työkalu tähän. Käytännössä kui-

tenkin paperin hankinnalle on hankala määrittää selviä ympäristökriteereitä, koska asiak-

kaan tarpeet vaikuttavat niin paljon. Tosin jos painotuotteeseen halutaan FSC- tai PEFC-

merkittyä paperia voidaan olettaa, että sertifikaatti takaa paperin läpäisseen tiukat ympäris-

tökriteerit ja sen valmistus on näin mahdollisimman kestävällä pohjalla.  

 

On hankala antaa yksiselitteistä vastausta yrityksen pohtimaan kysymykseen siitä, onko 

sellun valmistuspaikalla väliä. Eli onko parempi, että sellu on valmistettu paperitehtaan 

läheisyydessä vai ostettu muualta. Sellun kuljetus paperitehtaalle tietenkin lisää tuotteen 

CO2–päästöjä verrattuna integroituun sellutehtaaseen, joka valmistaa samalla tehtaalla sel-

lusta paperin. 
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Paperin ollessa kirjapainon tärkeimpiä raaka-aineita, sen käytön vähentäminen erityisesti 

hukkapaperin osalta koskee myös hankintoja. Paperia voitaisiin hyödyntää entistä tehok-

kaammin, joten sen ostotarve olisi pienempi.  

 

6.2.2 Painovärit 

Liuottimista vapautuvat VOC-päästöt ovat siis painovärien ongelma. Hankintakriteerinä 

voitaisiin käyttää parhaita mahdollisia tekniikoita, mutta painovärien osalta ne vaativat 

suurehkoja koneinvestointeja, kuten kappaleessa 4.2 kävi ilmi. Kasviöljypohjaiset värit 

eivät sisällä mineraaliöljyjä lainkaan tai hyvin vähän, joten niiden hankinta on todennäköi-

sesti ympäristön ja käyttäjän terveyden kannalta jatkossakin kannattavampaa kuin mineraa-

liöljyjä sisältävien värien. Joutsenmerkin kriteereissä painolaitoksille määritellään, että 

kasvisöljypohjaisissa väreissä saa olla vain 2 % mineraaliöljyjä (Pohjoismainen ympäris-

tömerkintä 2009, 9). Tätä voidaan pitää hyvänä lähtökohtana, jotta painolaitoksessa käytet-

tävät menetelmät ovat joutsenmerkkikelpoisia. 

 

6.2.3 Pesuaineet 

Pesuaineita on myös kasviöljypohjaisia, mutta niitä ei käytännön syistä ole Otavan Kirja-

painossa käytössä (Nirvi 2010). Tulevaisuudessa kuitenkin voisi myös kasviöljypohjaisten 

pesunesteiden käyttö olla mahdollista, jos aineet toimisivat käytössä olevissa koneissa. 

Tällöin voisi hankinnoissakin olla järkevää ottaa huomioon kasvisöljypohjaisuus pesuai-

neen valinnassa. 

 

6.3 Kehitysehdotukset taulukoituna 

 

Taulukossa 2 on tämän hetken tilanne ja kehitysehdotukset Otavan Kirjapainolle ympäris-

tön huomioiminen hankinnoissa. Taulukko kokoaa edellä käsiteltyjä asioita lukemisen hel-

pottamiseksi. 
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Taulukko 2. Taulukoituna Otavan Kirjapainon hankinnat tällä hetkellä ja hankintojen kehitysehdo-

tukset. Tällä hetkellä sarakkeessa positiivisten asioiden eteen on merkitty plusmerkki ja vielä paran-

nettavien asioiden eteen miinusmerkki. 

Tuote/palvelu Tällä hetkellä Kehitysehdotukset 

Yleisesti  Toimittaja/ 

Tuote 

+ CoC sopimukset +Ympäristösertifikaattien 

huomioiminen 

+ Tuotteiden ympäristömer-

kit 

+ Ympäristön huomioonot-

taminen tarjouspyynnössä 

+ Joutsenmerkin kriteerit 

painolaitoksille antavat apua 

tuotteen valintaan 

Tuotteet Energia + Öljylämmityksen 

vaihto kaukolämpöön 

uusiutuvilla polttoaineil-

la 

+ Sähkön ostaminen 

uusiutuvalla energialla 

tuotettuna 

+ CO2 – päästöjen vä-

heneminen merkittävästi 

lämmitysmuodon vaih-

don myötä 

+ Käytön vähentäminen 

+ Kiinteistön energiankäyttö 

  Isopropanoli + Käyttö vähentynyt 

neljään prosenttiin 

+ Käytön vähentäminen 

edelleen / vaihtoehtoisten 

kemikaalien löytäminen, jos 

mahdollista 

  Koneet   + Tuotteiden BAT-

tekniikoiden huomioiminen 

+ Energiankäytön vähentä-

minen 

  Liimat + Vesiliukoisia, ei vaa-

rallisia ympäristölle 

- PUR -liima 

 + PUR – liiman vaihto Jout-

senmerkkiin vaadittuun tuot-

teeseen 

  Painopinnan 

valmistus 

+ Ei filmijätettä 

+ CTP-tulostus 

 + Kehitevapaa CTP-tulostus 

  Painovärit  + Orgaaniset pigmentit 

ja kasviöljyt painovä-

reissä 

+ BAT-tekniikoiden huomi-

oiminen 

+ VOC-päästöjen vähentä-

minen 

  Paperit + Asiakas päättää  

→ voidaan neuvoa 

+ Käytön vähentäminen 

(hukkapaperi) 

+ Asiakkaan neuvonta 

  Vesi - Saniteettivesiä kuluu 

paljon 

+ Käytön vähentäminen 

(prosessin osalta) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lähtökohtana tutkimukselle oli Otavan Kirjapaino Oy:n ympäristötyön kehittäminen han-

kintojen osalta. Tavoitteena on esitellä kriteeriehdotuksia kirjapainon hankinnoille ympä-

ristönäkökulmasta. Tarkastelin ensin yleisesti ympäristömyönteisiä hankintoja sekä lä-

hemmin kirjapainon tärkeimpiä hankintoja tuote tuotteelta. 

 

Hankintoja voidaan tehdä ympäristölle myönteisellä tavalla. Tällöin voidaan puhua ympä-

ristömyönteisistä hankinnoista, jotka on huomioitava kaikkia hankintoja tehdessä. Ympä-

ristömyönteiset tuotteet on ensin tunnistettava muiden tuotteiden joukosta. Näillä tuotteilla 

on pienempi vaikutus ympäristöön, minkä takia ne ovat suositeltavia valintoja. Hankintoja 

tehdessä on hyvä kiinnittää huomioita siihen, että jo tarjouspyynnössä tarkkaillaan haluttu-

ja ympäristönäkökohtia. Kun suoritetaan tarvehankintaa, on tarjouspyyntöä tehtäessä tark-

kaan mietittävä, mitä tarvitaan ja halutaan ostaa.  

 

Kirjapainon toimintaa ohjeistaa Viestinnän keskusliitto, jonka on asettanut ympäristöta-

voitteita vuodelle 2015. Liitto pystyy myös tarvittaessa auttamaan yrityksiä toteuttamaan 

kyseiset tavoitteet.  

 

Kirjapainon tärkeitä materiaali- ja palveluhankintoja ovat muun muassa erilaiset paperit, 

painovärit, pesuaineet ja muut kemikaalit sekä energia- ja vesihankinnat. Jokaisella tuot-

teella ja palvelulla on omat ympäristövaikutuksensa eikä ratkaisuja voi näin ollen yhtenäis-

tää kaikkien hankintojen kesken. Paperin valinta on yksi tärkeimmistä hankinnoista kirjan 

valmistuksessa, koska sen valmistuksen vaikutukset ympäristöön ovat kohtuullisen suuret. 

Paperin painamiseen tarvitaan lisäksi myös painovärejä, joita on erilaisia. Painovärin valin-

ta riippuu vahvasti tuotantolaitoksen konekannasta eli vain tietyntyyppisissä koneissa pys-

tytään käyttämään tietyntyyppisiä värejä. Kuitenkin painoväreissä on nykyään vaihdettu 

mineraaliöljyt kasviöljypohjaisiin tuotteisiin, jotka eivät sisällä raskasmetalleja. Painopro-

sessissa tarvitaan myös kostutusvettä ja veteen lisättäviä kemikaaleja. Koneiden pesuun 

tarvitaan kemikaaleja, joita on painovärien tapaan nykyisin tarjolla myös ympäristöä vä-

hemmän kuormittavina.  
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Energiahankinnoissa ympäristöhaittoihin voidaan vaikuttaa valitsemalla sellainen sähkön-

tuottaja, joka tuottaa sähkönsä esimerkiksi uusiutuvilla energianlähteillä. Energiankulutuk-

seen voidaan myös vaikuttaa vähentämällä kulutusta. 

 

Otavan kirjapaino Oy kuuluu Otava -konserniin, joka on yksi Suomen suurimpia mediata-

loja. Kirjapainolla on ISO 14001-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka edellyttää ympäris-

töasioiden hyvää hoitoa ja jatkuvaa parantamista. Otavan kirjapainossa käytetään muun 

muassa kasviöljypohjaisia painovärejä entisten raskasmetallipigmenttisten värien sijasta.  

 

Hankintojen ympäristövaikutuksia on hyvä pohtia, sillä niillä on vaikutusta koko loppu-

tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Paperin valinnalla on suuri vaikutus kyseisen 

kirjan ympäristövaikutuksiin, sillä sen valmistus kuluttaa joko kemikaaleja tai paljon ener-

giaa. Kemikaalien ja materiaalien valinnassa tärkeätä on toimivuus. Kannattavaa on pyrkiä 

vähentämään tuotteen kokonaisympäristövaikutuksia, ja elinkaaren alkutaipaleella siihen 

voi vaikuttaa tuotannon lisäksi muun muassa hankintojen kautta. 

 

Kehitysehdotukset voivat olla joko toimittaja- tai tuoteryhmäkohtaisia. Toimittajan ympä-

ristötyötä voidaan seurata esimerkiksi sertifikaattien avulla. Koska toimittajia on erikokoi-

sia yrityksiä, kaikilta ei voida sertifikaattia vaatia. On siis löydettävä jokin vaihtoehtoinen 

tapa mitata yrityksen ympäristötyötä. Yleisiksi tuotteiden kriteereiksi voidaan laatia esi-

merkiksi tuotteen ympäristömerkkiä tai BAT–tekniikoiden hyödyntämistä. Myös Joutsen-

merkin kriteerit painolaitoksille voivat antaa apuja tuotteen valintaan.  

 

Koska paperin valmistuksen päästöt vaikuttavat niin paljon kirjan elinkaaren aikaisiin 

päästöihin, kaikki paperin tuotannossa tehdyt uudet innovaatiot päästöjen vähentämiseksi 

tekevät kirjoja ympäristöystävällisemmäksi. Näin ollen kaikki tutkimussuunnat, jotka vä-

hentävät sitä osaa kirjan elinkaaresta ovat hyödyllisiä. Kirjoista ja kirjapainotoiminnasta 

laajemmin tutkimuskysymyksenä voisi olla niiden yleinen ympäristöystävällisyys verrattu-

na uusiin lukulaitteisiin. Ovatko lukulaitteet todella parempia perinteiseen kirjaan verrattu-

na? Vai olisiko kuitenkin perinteiden kirja ympäristöystävällisempi? 
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