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kerättiin digitaalisesta painosta tietoa painamisen ympäristövaikutuksia koskevaan 
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koko tuotteen elinkaaren ajalta. Insinöörityön puitteissa kerätty tieto hankittiin paino-
yrityksestä, joka käyttää elektrofotografiamenetelmää tuottaessaan erilaisia nelivärisiä 
painotuotteita suoraan Internetin välityksellä toimitetuista asiakkaiden aineistoista. Työssä 
perehdyttiin myös painoviestinnän ympäristövaikutusten osatekijöihin ja niihin liittyviin 
analyysikeinoihin yleisesti. 

Elektrofotografia on yleisin digitaalinen painomenetelmä. Sen yleistymistä mahdollisesti 
vauhdittavat erilaiset tähän tekniikkaan hyvin sopivat sovellukset. Esimerkiksi 
tarvepainaminen, web-to-print ja vaihtuvan tiedon painaminen suoraan tietokantoja 
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suoraan tuotannosta työntekijöiden avustuksella. Väritoonerin kulutus saatiin värintoimittajan 
toimitustiedoista. Raporteista saatuja arvoja muokattiin laskennallisesti tutkimukseen 
paremmin soveltuvaan muotoon ja tarvittaessa tehtiin arvioita. Tietoja energiavirroista saatiin 
lisäksi opiskelija Pauli Haanpään insinöörityötä varten esimerkkipainon tiloissa tehdyistä 
mittauksista. Kerätyn tiedon jatkokäsittely tutkimusta varten tehdään VTT:ssä, jossa tietoa 
hyödynnetään muun muassa painotuotteiden ympäristökuormituksen case-tarkastelussa. 
Kerättyjä tietoja tarkasteltaessa esiin nousi odotettua korkeampi hukkapaperin määrä ja yön 
ajan energiankulutus. Pieni tarve lisätutkimuksille materiaalihukkaa synnyttävistä tuotannon 
kohteista yrityksen omaan käyttöön huomattiin. 
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1 Johdanto 
Digitaalisen painamisen osuus kasvaa jatkuvasti graafisessa tuotannossa. Digitaalisista 

painomenetelmistä elektrofotografia on kaikkein suosituin, ja tällä tekniikalla 

voidaankin saavuttaa monia kilpailuetuja, jos valitaan oikeanlainen työnkulku ja 

sovellukset niihin sopiviin tuotteisiin. Esimerkiksi vaihtuvan tiedon painaminen, 

tarvepainaminen ja web-to-print soveltuvat digitaalisilla painomenetelmillä 

toteutettaviksi. Tällaisilla erityisillä toimintatavoilla pyritään saavuttamaan markkinaetu 

esimerkiksi suurempiin painoksiin erikoistuneisiin perinteisiin painomenetelmiin 

nähden tai nämä digitaaliset menetelmät voidaan ottaa myös perinteisteisten 

painomenetelmien rinnalle tuotannon mahdollisuuksia laajentamaan. 

 

Digitaalisen painamisen ympäristövaikutuksista tarvitaan lisätutkimuksia, jotta sen 

kuormittavuutta voidaan arvioida nykyistä paremmin. Vihreät arvot ovat nykyisin 

suurennuslasin alla, rajoituksia niiden suhteen tiukennetaan ja tuotteiden ja 

toimintatapojen ”vihreydellä” tehdään jopa bisnestä, koska kuluttajat ovat entistä 

tietoisempia ympäristövaikutuksista. Graafisen alan teknologian ja tuotantomenetelmien 

kehittyessä mennään koko ajan ympäristöystävällisempään suuntaan. Tutkimalla 

painotuotteen ympäristövaikutuksia saadaan selville keinoja pienentää kuormitusta ja 

näin myös lisäarvoa liiketoiminnalle. 

 

VTT:n meneillään oleva kolmivuotinen LEADER-hanke (Lean Development with 

Renewable Resources) kartoittaa painoalan ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa 

keskitytään energia- ja materiaalitehokkuuteen  sekä hiilijalanjäljen ja LCA-arvojen eli 

ekotaseen laskemiseen. Insinöörityön tavoitteena on kerätä tutkimusta varten 

ekotasetietoja digitaalisesta painosta. Lisäksi mahdollisesti esimerkkiyritys saa lisäarvoa 

toiminnalleen ekotasetietojen kartoittamisesta. Yritys tuottaa muun muassa erilaisia 

kuvakirjoja, kalentereita ja julisteita painamalla niitä tarvepainannalla suoraan 

asiakkaan Internetin välityksellä lähettämistä aineistoista. Kerättyjä tietoja käytetään 

yhdessä muista painolaitoksista kerättyjen tietojen kanssa VTT:n ympäristölaskelmiin. 

Lisäksi käsittelen työssäni elektrofotografian sovelluksia ja yleisesti graafisen alan 

toimintaa ympäristövaikutusten näkökulmasta. 
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2 Elektrofotografia 

2.1 Elektrofotografian tekniikka 

Elektrofotografiassa kuvanmuodostus perustuu sähköisten varausten avulla 

liikutettaviin väripartikkeleihin. Kuvassa 1 on esitetty elektrofotografian 

kuvanmuodostusprosessi. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa valoherkälle sähköisesti 

varatulle kuvarummun pinnalle johdetaan painettava kuva joko laservalon tai LED-

lamppujen valon avulla. Valo purkaa pinnalta varauksen halutuilta alueilta ja näin siihen 

muodostuu latentti kuva painettavasta kohteesta. Varattu pinta ottaa vastaan 

painoväripartikkeleita, jotka on myös sähköisesti varattu. Väriaine voi olla nestemäistä 

tai jauheena, mutta jauhemainen tooneri on yleisemmin käytössä. [2, s. 60–61.] 

 

Seuraavaksi painoväri siirtyy kuvarummun pintaan varatuille alueille ja painettavasta 

latentista kuvasta tulee näkyvä. Kuvarummulta kuva siirretään painoalustaan 

menetelmästä riippuen joko suoraan tai erillisen kuvahihnan avulla. Kuvan siirtämiseen 

käytetään sähköistä varausta ja mekaanista painetta. Lisäksi kuva kiinnitetään pysyvästi 

painoalustaan lämmön ja puristuksen avulla. Jauhetoonerin hiukkaset sulavat tässä 

vaiheessa kiinni paperiin. Nestetooneria käytettäessä ei tarvita lämpöä. Tämän jälkeen 

kuvarumpu valmistetaan uuden kuvan siirtämiseen puhdistamalla painovärin jäänteet 

harjoilla tai imulla. Kuvarummun sähkövaraus täytyy myös neutralisoida, jotta uusi 

varaus voidaan muodostaa sen pinnalle. Neutralointi tehdään ensin valottamalla 

kuvarumpu tasaisella valolla ja sen jälkeen muodostamalla jälleen tasainen sähkövaraus 

rummun pintaan. [1, s. 104–108; 2 s. 60–61.] 
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Kuva 1. Elektrofotografian toimintaperiaate [2, s. 60]. 
 

Elektrofotografiamenetelmällä kuva voidaan siirtää painoalustalle myös kuvahihnan 

avulla. Tällöin kaikki osavärit siirretään aluksi kuvahihnalle, josta kuva siirretään 

kokonaisuudessaan painettavalle pinnalle. Esimerkiksi Xeroxin iGen 3 -painokoneessa 

käytetään tätä tekniikkaa. [3.] Kuvassa 2 nähdään Xerox iGen 3 -painokoneen osia, ja 

kuvanmuodostusmoduulissa on huomattavissa kuvan siirtomekanismi hihnan 

välityksellä. 
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Kuva 2. Xerox iGen3 -painokoneen toiminta. Kuva kiinnitetään kuvahihnan avulla, 
jolloin kaikki värit kiinnittyvät yhtäaikaisesti painoalustaan. [3, kuvaa mukaillen.] 
 

Elektrofotografiassa kuva muodostetaan uudelleen jokaisen kuvarummun kierroksen 

jälkeen. Näin ollen saman painoksen sisällä voi ilmetä suurempia vaihteluita 

painojäljessä kuin tavanomaisia painomenetelmiä käytettäessä. Menettelyssä on 

kuitenkin etuna se, että painettavaa sisältöä voidaan tarkoituksellisesti muuttaa jokaisen 

kuvarummun kierroksen jälkeen. Tätä kutsutaan vaihtuvan tiedon painamiseksi. 

Vaihtuvaa tietoa voidaan soveltaa esimerkiksi painotuotteiden personoinnissa, jolloin 

osa painotuotteen sisällöstä muutetaan viestin vastaanottajan mukaisesti. Myös 

esimerkiksi yksittäisten kappaleiden painaminen elektrofotografiamenetelmällä 

onnistuu ilman suuria koneiden ylösajoja ja hukkakappaleita. Tällainen tarvepainaminen 

on myös yksi menetelmän eduista, ja sitä voidaan hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin. 

Tarvepainamista voidaan soveltaa myös kirjan painamiseen siten, että kaikki kirjan 

sivut painetaan alusta loppuun ennen seuraavan kappaleen painamisen aloittamista. [2, 

s. 60–61.] 

 

Perinteisillä painomenetelmillä painettaessa päästään usein pieniin 

yksikkökustannuksiin tuotetta kohti. Tämä perustuu lähinnä suuriin tuotantoeriin, joista 

melko suuri osuus on hukkaa. Monilla uusilla digitaalisilla painotekniikoilla ja 

sovelluksilla pyritään minimoimaan tätä hukkaa. Elektrofotografiaan perustuva 



 10 

painaminen kuitenkin tuottaa paljon kierrätettävää jätettä ja kuluttaa suhteellisen paljon 

energiaa. Näin ollen se ei ainakaan vielä ole syrjäyttänyt perinteisiä painomenetelmiä, 

vaikka potentiaalia ympäristöä ja rahaa säästäviin toimenpiteisiin sen avulla olisikin. [4; 

5, s. 20.] 

2.2 Tarvepainaminen 

Tarvepainaminen eli Print on Demand (POD) tarkoittaa, että asiakas saa painotuotteen 

lyhyen ajan sisällä tilauksen teosta ja painosmäärä vastaa tilattua tarvetta. 

Tarvepainamisen olennaiset määrittävät tekijät ovat siis toisin sanoen lyhyt 

toimitusaika, nopea painamisprosessi ja taloudellinen painoserä. Perinteisillä 

painomenetelmillä nämä kriteerit eivät täyty yhtä tehokkaasti kuin digitaalisia 

menetelmiä käytettäessä, mutta termiä tarvepainaminen ei silti käsitteenä suoraan liitetä 

digitaaliseen painotekniikkaan. Painotuotteista melko suuri osa heitetään pois 

käyttämättöminä, koska on tavallista tehdä ylimääräisiä kappaleita. Yhdysvalloissa 

arviolta 31 % perinteisillä painomenetelmillä tehdyistä tuotteista heitetään turhana pois. 

Tarvepainamisessa digitaalisella painotekniikalla toteutettuna on potentiaalia vähentää 

huomattavasti tätä hukkaa. [6, s. 3–4.] 

 

Käytännössä tarvepainamista voidaan soveltaa tehokkaasti esimerkiksi painettaessa 

koulukirjoja, joita yleensä jää varastoihin uuden painoksen tullessa markkinoille. Lähes 

mitä tahansa painotuotteita voidaan kuitenkin tehdä tarvepainamisella. Muita suosittuja 

kaupallisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset kirjat ja oppaat, esitteet, lomakkeet, 

kupongit ja ruokalistat. Tarvepainamiseen liittyy myös Just In Time (JIT) eli juuri 

oikeaan tarpeeseen (JOT) -tyyppinen ajattelu. Kuluttajat haluavat yleensä tiettyä tuotetta 

tarvitsemansa määrän silloin, kun he sitä tarvitsevat. Just In Time -ajattelu muuttaakin 

painamisen luonnetta varastoon tehtävistä tuotteista tarvittaessa valmistettaviin 

tuotteisiin. Näin myös varastokustannukset pienenevät. Tarvepainamiseen 

soveltumattomia painotuotteita ovat kuitenkin edelleen sellaiset tuotteet, jotka vaativat 

suurempia painoseriä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi kulutustuotteiden pakkaukset, 

laajalevikkiset sanomalehdet, aikakauslehdet, laajalevikkiset kirjat ja verolomakkeet.  

[6, s. 41–50; 7.] 
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2.3 Vaihtuvan datan painaminen 

Elektrofotografian tekniikka mahdollistaa painotuotteiden versioinnin: esimerkiksi 

esitteeseen voidaan painaa sama sisältö eri kieliversioina, eikä painamisesta synny 

lisäkustannuksia, vaikka vaihdettaisiin myös kaikkia värejä. Offset-menetelmällä 

jouduttaisiin vaihtamaan painolevyjä, jolloin saatettaisiin päätyä vaihtamaan vain 

mustat levyt, joissa on teksti. Versioinnin voi viedä digitaalisilla painomenetelmillä 

myös tietokantoja hyväksikäyttäen pidemmälle ja painaa oman version tuotteesta jopa 

jokaiselle vastaanottajalle. Painotuotteesta voidaan valita vaihtuvan tiedon elementit, 

esimerkiksi vastaanottajan nimi ja osoite tai erilaisia ulkoasuelementtejä. Kohderyhmän 

tietokannan lisäksi tarvitaan muiden sisältöelementtien tietokanta ja ohjelmisto, joka 

personoi painotuotteet painettaessa. Painokone on painamisen aikana jatkuvasti 

yhteydessä tietokantoihin. One-to-one- eli yhdeltä yhdelle -tyyppinen painotuote 

voidaan toteuttaa joko push-mallilla tai pull-mallilla. Push-mallissa esimerkiksi 

mainostaja räätälöi tuotteen vastaanottajasta keräämiensä tietojen pohjalta, kun pull-

mallissa asiakas on itse valinnut haluamansa kriteerit, joiden perusteella mainostaja 

tekee tuotteen. Näin saadaan siis tehtyä tehokkaita ja huomiota herättäviä personoituja 

mainoksia. [1, s. 19–22; 8, s. 53–54.] 

 

Vaihtuvan tiedon painamisen mahdollisuuksia ei usein käytetä niin monipuolisesti kuin 

tekniikan avulla olisi mahdollista. Yleensä tyydytään painamaan asiakkaan nimi ja 

osoite tuotteeseen personoidusti. Tulevaisuudessa kuitenkin arvioidaan monipuolisten 

personoitujen painotuotteiden yleistyvän nykyisestä. Adoben PDF Print Engine 2 

(APPE 2) -tekniikka mahdollistaa vaihtuvaa tietoa sisältävien töiden suunnittelun ja 

painamisen. Tämä teknologia on myös yhteensopiva eri valmistajien tekniikoiden 

kanssa, toisin kuin Postcript-kieleen perustuva PPML-kieli, joka mahdollistaa vaihtuvan 

tiedon painamisen. PPML-kieltä käytettäessä täytyy käyttää tiettyjä painokoneita 

riippuen suunnitteluohjelmista. Adoben APPE 2 -teknologian ovat ilmoittaneet 

ottavansa käyttöön muun muassa Agfa, Fujifilm, GMG, Heidelberg, Kodak, Screen, 

Xantê, Dalim Software, EFI, Ocê ja Xerox. [9.] 

 

Uudehko vaihtuvan tiedon sovellus on transpromo, jolla tarkoitetaan 

laskutusdokumentteihin liitettäviä personoituja mainoksia. Ajatuksena on, että näistä 
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mainoksista saatavilla tuloilla yritys voi kattaa omat laskutuskustannuksensa. Mainokset 

on myös teoriassa helppo personoida laskutukseen liittyviä tietokantoja hyödyntämällä. 

Käytännössä asiaa vaikeuttaa se, että usein laskutus hoidetaan eri yksikön kautta kuin 

markkinointi. Vaihtuvan tiedon tulostaminen on kaiken kaikkiaan yleistynyt odotettua 

hitaammin. Tarvitaan uusia luovia ratkaisuja yhdistää olemassa olevat tietokannat 

vaihtuvan datan tulostusjärjestelmiin ja käyttää personoitua markkinointia 

monipuolisemmin. Nykyisin vaihtuvan tiedon sovelluksilla tehty personointi vielä 

melko yksinkertaista. [10, s. 42.] 

2.4 Web-to-Print ja hajautettu painaminen 

Web-to-print tarkoittaa painoalan Internet-pohjaista palvelua, jossa asiakas ja 

painotuotteen myyjä ovat yhteistyössä verkon välityksellä. Palvelu on siis 

samankaltainen ratkaisu kuin pankkialan verkkopankkipalvelut. Toisin sanoen Web-to-

print-tyyppisen ratkaisun avulla työnkulun alkupää ulottuu asiakkaalle asti ja hän voi 

tilata, valmistella, vedostaa ja maksaa tuotteen itse. Web-to-print mahdollistaa aineiston 

siirtämisen ja painotöiden seurannan lisäksi muun muassa tilausten vastaanoton, 

vaihtuvaa tietoa sisältävien töiden määrittelyn, markkinoinnin lisäämisen ja 

tietokantapalvelujen hyödyntämisen. Järjestelmällä saavutetaan oikein toteutettuna 

monia etuja. Voidaan esimerkiksi tarjota asiakkaalle valmiita painotyöpohjia, joita hän 

voi rajoitetusti muokata omiin tarpeisiinsa ja nämä tiedostot voidaan vastaanottaa ja 

generoida automaattisesti painettaviksi. Asiakaspalvelu ja asiakkaan tarpeisiin 

vastaaminen paranee ja maantieteelliset rajoitukset pienenevät. Järjestelmä voi myös 

laskea automaattisesti tarjouksen tilattavalle työlle. Web-to-printin avulla töiden 

läpimenoaikoja saadaan lyhennettyä ja virheitä minimoitua. Keväällä 2007  brittiläinen 

Infotrends-tutkimuslaitos tutki 13 Euroopan maan yli 650 painoalan yrityksen edustajaa 

Canon Europen tilauksesta. Tutkimuksen mukaan painoalan toimijat eivät täysin vielä 

näe web-to-printin mahdollisuuksia, vaan sitä pidetään lähinnä tiedonsiirtovälineenä. 

Kyselyssä selvisi myös, että Suomessa kiinnostus web-to-print-sovelluksiin 

investoimiseen oli Euroopan suurin. [10, s. 42; 11, s. 12–14.] 

 

Web-to-print-järjestelmän käyttöönotto vaatii kohtalaisen paljon resursseja. Web-

palvelun on oltava intuitiivinen ja helposti käytettävä. Palvelu täytyy integroida painon 

työnkulkujärjestelmiin, ja asiakaskunta ja henkilökunta täytyy opastaa sen tehokkaaseen 



 13 

käyttöön. Pienissä painoissa, joissa ei työnkulkujärjestelmää ole, ei ole myöskään 

kannattavaa lähteä rakentamaan web-to-print-palvelumahdollisuutta. Nykyisin kuitenkin 

moni asiakas vaatii tällaista ominaisuutta, ja sen avulla painotalon ja sen asiakkaiden 

toiminta helpottuukin. Hyvin verkosta tilattaviksi tuotteiksi sopivat esimerkiksi itse 

kootut valokuvakirjat, reseptikirjat, kalenterit ja muut pienipainoksiset persoonalliset 

tuotteet. Web-to-print-ratkaisuja painoyrityksille tarjoavat esimerkiksi EFI, Press-sense 

iWay ja Hiflex. [10, s. 42; 11, s. 12–14.] 

 

Hajautetulla painamisella tarkoitetaan sitä, että painotuotantoa ei ole sidottu tiettyyn 

paikalliseen painolaitokseen, josta painotuotteet edelleen jaetaan asiakkaille. 

Hajautetussa mallissa painoaineisto siirretään digitaalisesti eri kohteisiin, jossa 

painetaan tarvittava määrä kyseisen alueen tarpeisiin. Näin voidaan säästää 

kuljetuskustannuksissa, kun valmiita tuotteita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. 

Prosessi myös nopeutuu tietoverkkojen käytön ansiosta. Menetelmä soveltuu erityisesti 

digitaalisiin painomenetelmiin, koska niillä pystytään painamaan tehokkaasti ja 

kannattavasti pienet alueelliset painokset. Hajautettua painomallia käytettäessä täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon kustannukset, joita useammasta painopisteestä muodostuu ja 

harkita niiden tarpeellinen määrä ja etäisyys kysyntään nähden. Pitkälle vietynä 

hajautettu painaminen voi tarkoittaa esimerkiksi suurien lentoasemien tyyppistä 

palvelua, joissa voi tulostaa toisella puolella maapalloa ilmestyneen päivän 

sanomalehden. [1, s. 18.] 

3 Ympäristövaikutusten mittaaminen ja analysointi 

3.1 Elinkaarianalyysi 

Elinkaariajattelua voidaan käyttää esimerkiksi tuotesuunnittelussa ja 

ympäristönsuojelun kehittämisessä. Se tarkoittaa tuotteen koko elinkaaren tutkimista 

joko kehdosta hautaan tai kehdosta kehtoon -periaatteella. Kehdosta hautaan -

menetelmässä otetaan huomioon tuotteen elinkaari raaka-aineesta tuottamiseen ja 

käyttämiseen sekä sen jälkeiseen hylkäämiseen. Kehdosta kehtoon -menetelmä ottaa 

lisäksi huomioon myös tuotteen kierrätyksen, jolloin tuote tai tietty osa tuotteesta 

päätyy ikään kuin uudelleen kehtovaiheeseen. [12, s. 38–40.] 
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Kun analysoidaan tuotteen elinkaarta, pyritään huomioimaan mahdollisimman laajasti 

kaikki ympäristövaikutukset. Kohteet, joita tarkastellaan, ovat lähinnä raaka-aine- ja 

energiatarpeet, päästöt ja jätteet. [12, s. 38–40.] Kuvassa 3 on havainnollistettu tuotteen 

elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.  

 

 
 

Kuva 3. Painotuotteen elinkaarianalyysissä huomioitavia osatekijöitä [13]. 
 
 
Elinkaarianalyysi aloitetaan yleensä tavoitteiden määrittelystä ja tutkimuksen laajuuden 

rajaamisesta. Seuraavaksi kerätään ekotasetiedot edellä mainittujen kohteiden 

mukaisesti. Tämän jälkeen kerätyt tiedot luonnollisesti analysoidaan ja arvioidaan 

vaikutukset. Lisäksi tuloksia täytyy soveltaa käytäntöön. Tulosten soveltamiseen 

vaikuttaa se, mihin tarkoitukseen tutkimus on tehty. Se voidaan tehdä ulkoisiin tai 

sisäisiin tarkoituksiin. Tarkoituksena voi siis olla muokata yrityksen toimintaa 

ympäristöystävällisemmäksi tai tutkia yleisemmin ympäristövaikutuksia. [12, s. 38–40.] 

Taulukossa 1 on esitelty elinkaarianalyysin vaiheet. 
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Taulukko 1. Elinkaarianalyysin vaiheet [12, s. 38–40.] 
 
Analyysin vaihe Sisältö 
Tavoitteiden määrittely ja rajaukset - miksi elinkaarianalyysi tehdään 

- mihin tuloksia käytetään 
- miten tutkittava järjestelmä rajataan 
- vertailuperusteen määrittely 

Ekotaseen laatiminen - luettelo 
o raaka-aineista 
o energiasta 
o tuotteista 
o päästöistä ilmaan, veteen, 

maaperään 
o jätteistä 

- vaikutusten kohdentaminen 
Vaikutusten luokittelu, kuvaaminen 
ja arvottaminen 

- vaikutusten luetteloiminen 
- vaikutusten kuvaaminen 
- päästöjen luokitteleminen päästöjen 

perusteella 
- vaikutusten merkitysten arvioiminen 

Tulosten soveltaminen - tulosten hyödyntäminen käytännössä 
 

 

Graafista teollisuutta ei pidetä järin ongelmallisena ympäristön kannalta. Kuitenkin 

alalla kuin alalla on tärkeää, että noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja 

tunnustetaan oma ympäristövastuu rehellisesti. Painotuotteen elinkaarta tarkasteltaessa 

täytyy kiinnittää huomio metsänkasvuun ja puun korjuuseen, massan ja paperin 

tuotantoon ja energian tuotantoon. Lisäksi täytyy huomioida painotuotteen 

valmistaminen, kuljetukset, loppukäyttö ja sijoitus Suomessa ja ulkomailla. Kuvassa 3 

on kuvattu painotuotteen elinkaarianalyysissä huomioon otettavat seikat. Ympyröity 

kohde tarkoittaa painolaitosta koskevaa yksikköprosessia, jossa selvitetään painon 

materiaali- ja energiavirrat. Erillisistä yksikköprosesseista kootaan tietoa painotuotteen 

koko elinkaarta koskevista ympäristötekijöistä. [11, s. 38–40; 12.] 
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3.2 Ekotase 

Ekotasetta käytetään kuvaamaan yrityskohtaisia materiaali- ja energiavirtoja tietyllä 

ajanjaksolla. Sitä voidaan käyttää osana yrityksen ympäristöraporttia tai tuotteen 

elinkaarilaskelmia tehtäessä. Ekotaseen tarkoituksena on listata toiminnasta aiheutuvat 

ensisijaiset ympäristövaikutukset ilmaan, veteen ja maaperään. Laskelmat perustuvat 

sisään tulevien ja ulos lähtevien materiaali- ja energiavirtojen kartoittamiseen. 

Lähtökohtaisesti nämä tekijät ovat määrältään yhtä suuria, vain niiden muoto muuttuu. 

Kuten kuvassa 4 on esitetty, painotalossa sisään tulevia tekijöitä ovat raakamateriaalit, 

energia ja polttoaineet ja poistuvia materiaali- ja energiavirtoja ovat valmiiden 

tuotteiden lisäksi sivutuotteet, ilmapäästöt, vesipäästöt ja kiinteät jätteet. Lisäksi 

kuljetuksista aiheutuu ympäristövaikutuksia. [13; 14, s. 85–89.] 

 

 
Kuva 4. Painotuotteen elinkaarianalyysin yksikköprosessi. Painotalon ekotasetietoja 
käytetään painotuotteen ympäristövaikutusten arviointiin. [13.] 
 

Energia- ja materiaalivirtojen kartoitus ei sinällään kerro vielä paljoakaan 

ympäristövaikutuksista. Lisäksi tarvitaan arvostusmenetelmä kerättyjä tietoja varten. 

Täydellisen ekotaseen tekeminen edellyttääkin perustietojen keräämisen lisäksi vielä 

vaikutusanalyysia ja arvostusta, joiden avulla voidaan arvioida varsinaisia ympäristön 

kuormittavuusasteita. Eräitä tunnettuna ekotasemalleja ovat IÖW:n ekotase ja 

sveitsiläisen Ö.B.U:n kehittämä ekotasemalli. [14, s. 85–89.] 
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3.3 Hiilijalanjälki 

Hiilijalanjälki on suure, joka kuvaa tuotteen koko elinkaaren aikana syntyviä 

kasvihuonepäästöjä, jotka ovat peräisin fossiilisista polttoainelähteistä. Sen yksikkönä 

käytetään hiilidioksidiekvivalenttia (CO2 ekv.), johon on sisällytetty hiilidioksidin 

lisäksi myös muut ilmastonmuutosta aiheuttavat kasvihuonekaasut, kuten metaani, 

typpioksiduuli ja tietyt halogeenit. Eri tahojen tekemät hiilijalanjälkilaskelmat eivät ole 

kuitenkaan kovin helposti vertailtavissa, koska suureeseen liittyy hyvin monia 

vaihtelevia tekijöitä. Hiilijalanjäljen suuruus riippuu myös siitä, kuinka laskettuja arvoja 

rajataan. Kuitenkin hiilijalanjälkilaskelmat ovat arvokkaita, jotta ymmärretään 

tuotteiden ympäristökuormitusta syvällisemmin ja voidaan valita ekologisempia 

toimintatapoja. [5, s. 7; 15; 16.] 

 

VTT:n (aiemmin KCL:n) tutkimuksen mukaan sanomalehden hiilijalanjälki kehdosta 

hautaan on 750–940 kg CO2 ekv. / tonni painettuja sanomalehtiä. Aikakauslehdille 

laskettu vastaava lukema on 1 130–1 350 kg CO2 ekv. / tonni lehtiä. Yhden 

sanomalehden hiilijalanjälki on 150–190 g CO2 ekv. ja yhden aikakauslehden 

hiilijalanjälki 190–230 g CO2 ekv. Tutkimuksessa on oletettu, että 79 prosenttia 

sanomalehdistä kierrätetään, 16 prosenttia päätyy kaatopaikalle ja 5 prosenttia poltetaan. 

Aikakauslehden oletetut loppusijoitusten osuudet olivat 81 prosenttia kierrätykseen, 13 

prosenttia kaatopaikalle ja 1 prosentti poltetaan. Oletukset ovat fiktiivisiä eivätkä kerro 

suoraan minkään tietyn painon tapauksesta, mutta ne kuvaavat tyypillisiä olosuhteita ja 

toimintatapoja Suomessa. Se, miksi hiilijalanjälki on ilmoitettu vaihteluvälinä 

ennemmin kuin yhtenä lukuna, johtuu vaihtelevista loppusijoituksen päästöistä ja 

tarkemmin sanottuna jätemaankäytöstä. [5, s. 22–23; 17, s. 55–65.] Kuvassa 5 on 

eritelty lisäksi tekijät, joista sanomalehden hiilijalanjälki muodostuu. 
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Kuva 5. Sanomalehden hiilijalanjälki ja osatekijät, joista se muodostuu. Kaksi kuvaajaa 
ovat erilaisista loppuvaiheen olosuhteista. [17, s. 59.] 
 

Kuvassa 6 on kuvan 5 kaltaiset osuudet aikakauslehden hiilijalanjäljen tekijöille. Myös 

aikakauslehden tapauksessa on huomioitu kaksi erilaista loppuvaiheen olosuhdetta 

kaatopaikan muuttujille. [17, s. 60.] 
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Kuva 6. Aikakauslehden hiilijalanjälki ja osatekijät, joista se muodostuu. Kaksi 
kuvaajaa ovat erilaisista loppuvaiheen olosuhteista. [17, s. 60.] 
 

3.4 Ympäristömerkit ja ympäristöjärjestelmät 

Ympäristömerkeillä ilmaistaan kuluttajille yrityksen tai konsernin tuotteen 

ympäristöystävällisyyttä. Siten se toimii myös markkinointivälineenä. Merkin voi 

yleensä saada täyttämällä tietyt vaatimukset ympäristökuormituksesta ja maksamalla 

merkkiä tarjoavalle taholle tarvittavat maksut. Yleisin ympäristömerkki Suomen 

painotuotteissa on Joutsenmerkki. Se on myönnetty noin neljällekymmenelle 

suomalaiselle painolaitokselle, mutta lisäksi se toimii päivittäistavaroiden, 

kestohyödykkeiden, palveluiden ja ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden 

ympäristömerkkinä. Painopapereille haettu Joutsenmerkki kertoo kestävän 

metsätalouden kuitujen käytöstä, ympäristölle vaarallisten kemikaalien rajoittamisesta 

ja vesi- ja ilmapäästöjen vähäisyydestä. [5, s. 13.] 

 

Joutsenmerkin tarkoitus on erottaa ympäristön kannalta kaikkein parhaat tuotteet 

muista, joten sen kriteereitä kiristetään jatkuvasti. Painomenetelmille kerätään pisteitä, 

ja tietty vähimmäispistemäärä täytyy saada, jotta merkkiä voidaan käyttää. Kriteereitä 
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on asetettu muun muassa painoprosessille, käytetyille kemikaaleille, sivun- ja 

painopinnan valmistukselle, energiankulutukselle ja syntyvän jätteen määrälle. Myös 

alihankkijoiden täytyy täyttää tietyt kriteerit. Lisäksi täytyy sitoutua lähettämään 

Suomen Standardisoimisliitolle SFS:lle tarkoituksenmukainen vuosiyhteenveto 

toiminnasta. Joutsenmerkin hinta on 2 000 euroa + alv, minkä lisäksi täytyy maksaa 

muita maksuja, kuten tarkastuskäyntimaksut ja paperinkulutukseen sidottu vuosimaksu. 

[5, s. 13–14.] 

 

Joutsenmerkin lisäksi esimerkiksi EU-kukka ja Green Office ovat tunnettuja 

ympäristömerkkejä. EU-kukkaa käytetään papereiden yhteydessä, mutta painotuotteille 

sen kriteereitä ei ole hyväksytty, koska ne ovat saaneet vastustusta muun muassa paino- 

ja paperiteollisuuden eurooppalaisilta keskusjärjestöiltä Integrafilta ja CEPI:ltä. 

Vastustusta EU-kukan periaatteissa on herättänyt esimerkiksi mainostamisen tarpeiden 

huomiotta jättäminen ja yritysten jakaminen liian mustavalkoisesti kahtia merkin 

saaneiden ja muiden yritysten kesken. Muuten EU-kukan periaatteet muistuttavat 

Joutsenmerkkiä. Green Office on toimistoja varten kehitetty ympäristömerkki. Tämän 

maailman luonnonsäätiö WWF:n ympäristöpalvelun tavoitteena on vähentää 

työpaikkojen ympäristökuormitusta käytännöllisillä ratkaisuilla. Pääpaino Green 

Officessa on tietoteknisten laitteiden käytössä ja niiden virransäästössä, lämmityksessä, 

valaistuksessa, paperinkulutuksen vähentämisessä, materiaalien lajittelussa ja 

kierrättämisessä. [5, s. 14.] 

 

Yritykset käyttävät ympäristömerkkien lisäksi myös laatujärjestelmiin perustuvia 

ympäristöjärjestelmiä, kuten ISO 14000 -standardisarjaa ja EMAS- ympäristöasioiden 

hallinta- ja auditointijärjestelmää (the Eco-Management and Audit Scheme). Suomessa 

noin 20 painotalossa käytössä olevan ISO 14000 -standardijärjestelmän pääpaino on 

yrityksen ympäristöpolitiikassa ja sen suunnittelussa. Tämä toteutetaan suunnittele-

toteuta-arvioi-toimi-sykliin perustuen siten, että ensin tarkastellaan yrityksen 

ympäristövaikutuksia esimerkiksi elinkaariarvioinnin avulla. Näiden tietojen pohjalta 

voidaan pyrkiä lisäämään ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden kysyntää ja 

tarjontaa sekä kehittää ympäristöviestintää. Toimia tarkastetaan ja korjataan muun 

muassa ulkopuolisen auditoijan toimesta. EMAS-järjestelmä rakennetaan ISO 14000 -
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standardien mukaisesti. Lisäksi yritys raportoi ympäristöasioista EMAS-selonteossa. 

Toimintaan kuuluu sitoutuminen ympäristölainsäädännön noudattamiseen, 

ympäristönsuojelun tason jatkuvaan kehittämiseen ja julkiseen raportointiin. Suomessa 

on 37 organisaatiota, jotka ovat rekisteröityneet EMAS-järjestelmään. Suurin osa niistä 

on metsäyhtiöiden toimipisteitä. Vaikka EMAS-järjestelmän vaatimuksiin kuuluu ISO 

14000 -järjestelmän mukaisia vaatimuksia, ei ISO 14000 -järjestelmää kuitenkaan 

tarvita haettaessa EMAS-rekisteröintiä. [5, s. 10–12.] 

 

4 Graafisen teollisuuden ympäristövaikutukset 
Vihreät arvot ja ympäristövaikutusten arviointi ovat tulleet viime aikoina korostetusti 

esille myös graafisella alalla ilmaston lämpenemisen myötä. Yritykset haluavat 

julkisesti ilmoittaa oman toimintansa vihreydestä, ja kustantajat asettavat painotaloille 

vaatimuksia käytettäviin materiaaleihin liittyen. Ympäristöystävällisen imagon 

luomisen lisäksi kaupalliset painoyritykset saavat luontoa säästävästä toiminnasta myös 

taloudellista hyötyä, koska esimerkiksi materiaalien ja energian säästäminen säästää 

rahaa. Uudessa ekotehokkuusajattelussa pyritäänkin minimoimaan materiaali- ja 

energiavirrat ja ennaltaehkäisemään hukan syntyä.  Myös uusia tuotteita ja 

toimintatapoja kehitetään kestävän kehityksen parantamiseksi, ja oman toiminnan 

ympäristöhaittoja kompensoidaan esimerkiksi sijoittamalla rahaa 

päästövähennysprojekteihin. Huomionarvoista on myös painetun median sähköistä 

mediaa huonompi maine ihmisten mielikuvissa ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. 

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, vaikka materiaalia käytetäänkin sähköisessä 

mediassa vähemmän. [5, s. 4; 12, s. 38–40; 18.] 

4.1 Paperin tuotanto 

Massan ja paperin tuotanto on hyvin merkittävä osa-alue painotuotteen 

ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Niiden valmistuksesta aiheutuu noin puolet 

kokonaispäästöistä, joita painotuotteen elinkaaren aikana syntyy. Päästöjen lisäksi 

suurimmat ympäristöongelmat paperinvalmistuksessa ovat vanhojen metsien 

monimuotoisuuden säilyttäminen, vesistöpäästöt, energiantuotannon ilmapäästöt ja 

valkaisukemikaalit. Energiaa metsäteollisuuteen kuluu myös paljon, noin 30 prosenttia 
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Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. Paperin kulutus on jatkuvassa kasvussa, ja puuta, 

energiaa sekä raaka-aineita tarvitaan koko ajan lisää. Näin ollen metsäteollisuus 

siirtyykin Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan halvan työvoiman, nopean puuraaka-aineen 

kasvun ja kevyen verotuksen vetämänä. Sellun ja paperin tuotannossa on muistettava 

kuitenkin luonnonmetsien suojelu ja päästöjen kurissa pitäminen. Metsäteollisuudessa 

käytetään metsäsertifikaatteja, joita Suomessa on käytössä kaksi, PEFC ja FSC. 

Metsäsertifikaateilla valvotaan metsien ekologista ja taloudellista hoitoa ja sosiaalisesti 

kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. [12, s. 42–44; 5, s.15; 19.]  

 

Painopaperi koostuu yleensä kuusesta tehdystä mekaanisesta massasta ja männystä 

valmistetusta kemiallisesta massasta. Ympäristösyistä kloorivalkaisusta on luovuttu ja 

paperi valkaistaan yleensä happipohjaisten kemikaalien ja otsonin avulla. Lisäksi 

paperinvalmistuksessa käytetään täyteaineita, kuten kaoliinia. Mekaanisen massan 

tuotantoon kuluu vuosittain 7,0–7,5 terawattituntia sähköenergiaa, mikä on noin 10 

prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Selluloosan eli kemiallisen massan 

valmistuksesta itsessään saadaan tarpeeksi energiaa toiminnan pyörittämiseen, mutta 

päästöjä siitä aiheutuu kuitenkin vesiin ja ilmaan. Päästöjä ovat esimerkiksi 

hiilidioksidi, rikkidioksidi, rikkiyhdisteet, typenoksidi ja hiukkaset. Sellun 

valmistamisesta aiheutuvat rikkipäästöt ovat Suomen kokonaispäästöistä noin 10 

prosenttia, typenoksidipäästöt alle 5 prosenttia ja hiukkaspäästöt alle 15 prosenttia. [12, 

s. 44–45.] 

4.2 Painotuotteen suunnittelu ja prepress 

Painotuotteen valmistuksessa kannattaa kiinnittää huomiota suunnitteluvaiheeseen. 

Esimerkiksi lakkaus- ja UV-käsittely lisäävät energiantarvetta siistausprosessissa. Myös 

metallivärien ja värillisen paperin käyttöä kannattaa harkita, koska ne voivat vaikeuttaa 

kierrättämistä. Paperin huolellisella valinnalla minimoidaan ympäristöhaitat, mutta 

tehdään tuotteesta silti kestävä ja tarkoituksenmukainen. Huonosti kestävä tai muuten 

vääränlainen tuote ei ole ympäristöystävällinen, koska silloin sen käyttöikä luultavasti 

lyhenee. Papereiden ympäristövaikutuksia voidaan havainnollistaa painotuotteiden 

ostajille esimerkiksi pisteitysjärjestelmän avulla. [5, s. 17–18.] 
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Ennen painamista prepress-vaiheessa painotuotteen valmistamisessa on vaiheita, jotka 

täytyy huomioida ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Esimerkiksi vedosliikenteen ja 

originaalitiedostojen lähettämisen sähköistäminen säästää materiaaleja ja 

kuljetuskustannuksia. Tiedon lähettäminen on myös nopeampaa sähköisesti kuin 

postitse tai kuriirin välityksellä, mutta energiaa sekin vie. Prepress-vaiheessa uusilla 

tietoteknisillä sovelluksilla on mahdollista nopeuttaa töiden etenemistä 

painovaiheeseen. Esimerkiksi kuvaprofiilien avulla helpotetaan asiakkaan ja painon 

välistä yhteistyötä, jolloin töiden uusintapainokset vähenevät ja materiaalia säästyy. 

Väriä voidaan säästää laskemalla harmaasävyille korvaavia mustan värin osuuksia 

painamista varten. [5, s. 19.] 

4.3 Painaminen 

Painoprosessissa suurin ympäristövaikutuksia vähentävä toimenpide on paperihukan 

määrän vähentäminen. Hukan vähentämiseen on monia keinoja. Esimerkiksi 

painokoneen huoltotoimenpiteillä saavutetaan varmempi tulos tuotannossa, jolloin 

makulatuuriakin tuotetaan vähemmän. Säästökohteissa kannattaa katsoa tuotantoa 

kokonaisuutena, koska väärässä kohtaa tehty säästäminen voi tuottaa ongelmia: 

esimerkiksi halvat mutta huonolaatuiset painokumit offsetpainamisessa voi aiheuttaa 

ylimääräisiä seisokkeja ja makulatuuria. Makulatuuria voi vähentää tekniikan avulla, 

kuten automaattisella laadunvalvonnalla, mutta suuri rooli paperihukan määrän 

hallinnassa on henkilökunnan kouluttamisella ja oikeanlaisilla johtotoimenpiteillä. [5, s. 

19.] 

 

Vuonna 2001 Suomen painotalot kuluttivat yhteensä noin 300 000 MWh energiaa, mikä 

on noin 0,5 MWh tuotetonnia kohden. Painamisen energiankulutus on siis kohtalaisen 

suuri, tosin se riippuu merkittävästi esimerkiksi painon kiinteistöratkaisuista, kuten 

talotekniikasta ja ilmanvaihdon toteutuksesta. Sähkönkulutusta voidaan vähentää 

esimerkiksi hukkalämmön talteenotolla ja ilmastointiautomatiikalla. [12, s. 48–49.] 

 

Offsetpainamisessa on merkitystä sillä, painetaanko kasviöljypohjaisilla vai perinteisillä 

painoväreillä, joista kasviöljypohjaiset ovat luontoystävällisempiä. Isopropanolin 

lisäämistä offsetpainamisen kostutusveteen voidaan pyrkiä vähentämään, jolloin 

pienennetään VOC-päästöjä. Se tosin vaatii työskentelytapojen muutosta. 
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Offsetpainomenetelmässä käytetään myös puhdistusaineita painokoneen telojen 

puhdistamiseen. Uudet pesuaineet ovat kuitenkin kehittyneet 

ympäristöystävällisempään suuntaan, eikä niistä välttämättä aiheudu lainkaan VOC-

päästöjä. Uudet pesuaineet eivät myöskään tarvitse välttämättä vettä toimiakseen, 

jolloin pesuaineen kierrätys helpottuu. [5, s.19–20.] 

 

Elektrofotografiapainomenetelmällä on edullista painaa suhteellisen pieniä painoksia ja 

esimerkiksi vaihtuvaa tietoa, joka on helppo toteuttaa menetelmällä. Elektrofotografia 

vie kuitenkin paljon energiaa ja painokoneen toiminnasta syntyy kierrätettäviä jätteitä, 

kuten fotojohderumpuja. Tekniikan kehittyessä ja yleisen ympäristötietoisuuden 

kasvaessa näihinkin asioihin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tästä osoituksena on 

esimerkiksi Xeroxin uusi elektrofotografiaan perustuva iGen4-painokone, jonka osista 

97 % on kierrätykseen tai uudelleenvalmistukseen kelpaavia. Mustesuihkutekniikka on 

myös digitaalinen painomenetelmä, jonka avulla päästään helpommin elektrofotografiaa 

suurempiin painosmääriin. Mustesuihkumenetelmän ongelmana on kuitenkin erityisesti 

vesipohjaisia värejä käytettäessä paperin huono siistattavuus. Tämä johtuu siitä, että 

vesipohjaisia värejä on vaikea erottaa paperista flotaatioon perustuvassa 

siistausprosessissa. [5, s.19–21; 19.] 

4.4 Digitaalinen painaminen ja värin säästäminen 

Digitaalisessa painamisessa väritoonerin hankintakustannukset ovat suuria. Väri 

hankitaan yleensä painokoneen valmistajalta, joten hinnat eivät ole kilpailutettuja. Väriä 

voidaan kuitenkin säästää pitkällä aikavälillä merkittävästikin erilaisilla 

värinsäästöohjelmilla, joiden avulla sävykuvan harmaakomponentti voidaan joko 

kokonaan tai osittain korvata mustalla värillä. Näin kokonaisvärimäärä pienenee ja 

rahaa säästyy myös, koska musta väri on yleensä muita värejä halvempaa. [21, s. 5–6; 

22, s. 6–7.] Kuten kaikella materiaalinsäästöllä, myös toonerin kulutuksen 

vähentämisellä kevennetään ympäristökuormitusta. 

 

Prepress-vaiheessa kuvan värierottelussa voidaan muokata kuvan painettavien värien 

osuuksia. Tällöin syaanin, magentan ja keltaisen osavärin yhteispainatusta voidaan 

korvata mustalla osavärillä. Mustan osavärin laskenta voidaan tehdä joko UCR-

menetelmällä (Under Color Removal) tai GCR-menetelmällä (Grey Component 
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Reduction). UCR-menetelmässä osa sävykuvan harmaakomponentista poistetaan ja 

korvataan mustalla, kun GCR-menetelmässä sävy muodostetaan korkeintaan kahden 

CMY-osavärin avulla ja tummuus tehdään mustalla osavärillä. Kuva 7 havainnollistaa 

UCR- ja GRC-tekniikoiden eroa värierottelussa. Värinsäästö näillä menetelmillä on 

tehokkaimmillaan tummissa sävykuvissa. GCR-tekniikka saattaa kuitenkin hävittää 

osan tummien sävyjen hienovaraisista vivahteista, joten värinsäästömenetelmä 

kannattaa valita painettavan kuvan ja haluttavan lopputuloksen mukaisesti. [2, s. 87–88; 

21, s. 17.] 

 

 
Kuva 7. UCR- ja GCR- menetelmien ero värierottelussa, kun lasketaan mustan osavärin 
osuus [2, s. 88]. 
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Hansaprint Direct -yrityksen digitaalisille Xeikon-painokoneille tehtyjen mittausten 

perusteella värinsäästöohjelmia käyttäen voitaisiin päästä keskimäärin 6 prosentin 

värinsäästöön vuositasolla. Se tekisi yrityksessä 159 kg:n vuotuiset säästöt toonerin 

kulutuksessa, mikä vastaisi 16 267 €:n rahallista säästöä. Myös digitaaliselle iGen 3 -

painokoneelle tehdyissä GCR-tekniikalla tehdyissä värinsäästömittauksissa todettiin 

selkeitä säästöjä toonerin määrässä. Mittauksia tarkasteltaessa täytyy kuitenkin ottaa 

huomioon värin säästön vaikutus painotyön laatuun. Lisäksi täytyy huomioida erilaisten 

muuttujien vaikutus värin säästämiseen. Esimerkiksi runsasvärisessä painotyössä 

päästään suurempiin säästöihin kuin vain vähän värillisiä elementtejä sisältävässä 

työssä. Myös värinsäästöohjelman integroitavuudesta muuhun työnkulkuun on hyvä 

ottaa selvää. Agfan ilmoittama toonerinsäästö ApogeeX InkSave -ohjelmistoa käyttäen 

olisi 8–25 % ilman värinlaadun heikkenemistä. [11, s. 21; 21, s. 36–37; 22, s. 40–41.] 

4.5 Jätteet ja kierrätys 

Graafinen teollisuus tuottaa vain pienen määrän jäteaineita. Suhteutettuna Suomen 

teollisuuden muuhun jätemäärään sen osuus on alle prosentin. Vuonna 2001 tehdyn 

elinkaarianalyysin mukaan kiinteitä jätteitä syntyi 3 300 tonnia kyseisenä vuonna. 

Saman vuoden kokonaistuotanto oli yli 500 000 tonnia valmiita tuotteita. 

Ongelmajätteitä graafisessa teollisuudessa syntyi 2 500 tonnia. Tyypillistä 

ongelmajätettä painotuotannossa ovat kehitteet, kiinnitteet ja painovärit sekä pesurätit. 

Paperi on merkittävin jäte, jota graafisessa teollisuudessa syntyy, ja makulatuurin osuus 

valmista tuotetonnia kohden on 2–20 prosenttia. Kuvassa 8 on esitetty 

sanomalehtipainon jätteet valmista tuotetonnia kohden ja prosenttijakaumana. Kuvasta 

voi huomata, että suurin osa jätteistä on kierrätettäviä ja sanomalehtipaperin osuus 

jätemäärästä on hyvin suuri.  Jätelain mukaan ensisijaisesti jätteiden määrää tulisi 

pyrkiä vähentämään, toissijaisesti kierrättämään ja vasta kolmantena vaihtoehtona ne 

tulisi polttaa tai sijoittaa kaatopaikalle. Suomen painolaitoksissa kierrätys ja esimerkiksi 

jätepaperin talteenotto on yleensä järjestetty asianmukaisesti.  [12, s. 49–50.] 
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Kuva 8. Sanomalehtipainon jätteet valmista tuotetonnia kohden ja prosenttijakaumana 
[12 s. 50]. 
 

Graafisen alan jätteiden käsittely kehittyy jatkuvasti. Hyvänä esimerkkinä on 

helsinkiläinen offsetpaino ja graafisen viestinnän palveluyritys Libris Oy, jonka jätteistä 

99 prosenttia käytetään hyödyksi ja vain prosentti jätteistä päätyy kaatopaikalle. Filmien 

käyttö vältetään CTP-menetelmän (Computer to Plate) käytöllä, jossa kuva tulostetaan 

tietokoneelta suoraan painolevylle. Käytetyt painovärit ja pesuaineet ovat 

kasviöljypohjaisia, ja lakat ovat liuotinvapaita dispersiolakkoja. Libriksellä on 

Joutsenmerkki ja haussa myös FSC- ja PEFC-sertifikaatit paperin alkuperän valvontaa 

varten. [23.] 

 

Kierrättämisellä tai kierrättämättä jättämisellä on suuri vaikutus painotuotteen 

ympäristövaikutuksiin. Kierrättäminen on ehdottomasti paras vaihtoehto hiilijalanjäljen 

perusteella, kun polttaminen tai erityisesti sijoitus kaatopaikalle on huono luontoa 

ajatellen. Kaatopaikalla painotuote mätänee ilman happea ja muodostaa metaania. 

Kierrätetyn massan valmistaminen vie myös huomattavasti vähemmän energiaa kuin 

uuden massan tekeminen. Yleisesti energiansäästö on tällöin 28–70 %. Kierrätetyn 

massan valmistamisessa syntyy jätettä, jota polttamalla saadaan katettua osa 

energiankulutuksesta. KCL:n laskelmien mukaan painotuotteen hiilijalanjälki pienenee 
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20 prosenttia, jos tuote kierrätetään. Kaatopaikalle vietynä tuotteen aiheuttamat 

hiilipäästöt kaksinkertaistuvat. Osa painotuotteista sopii paremmin kierrätykseen kuin 

toiset. [5, s. 20–21; 21;  24, s. 21.] Taulukossa 2 on arvioitu erilaisten painotuotteiden ja 

paperilaatujen soveltuvuutta kierrätykseen.  

 

Taulukko 2. Erilaisten painotuotteiden soveltuvuus kierrätykseen asteikolla 1–5 [24, s. 
36]. 
Tuote Soveltuvuus 

kierrätykseen 
(asteikolla 1–5, 
jossa 1 on huono 
ja 5 hyvä) 

Vaihtoehdot 

Itsestään kiinnittyvät etiketit 1 polttaminen 
Bisneslomakkeet 4–5  
Hiilipaperi 1 polttaminen 
Kartongit 5  
Kuvastot 5  
Sävytetty paperi 3 polttaminen tai käyttö pieninä määrinä 

kierrätysprosessissa 
Värjätty paperi 3 polttaminen tai käyttö pieninä määrinä 

kierrätysprosessissa 
Kopiopaperi 4  
Aaltopahvi 5  
Sanomalehti 5  
Itsestään sulkeutuva kirjekuori 3 polttaminen tai käyttö pieninä määrinä 

kierrätysprosessissa 
Kostuttamalla sulkeutuva 
kirjekuori 

5  

Suodatinpaperi 1 polttaminen, jos pilaantunut 
Elintarvikepakkaukset 4–5  
Etikettipaperi 5 käyttö kartongin valmistamiseen 
Lasertulostettu paperi 4  
Aikakauslehti 5  
Paperipakkaus 5  
Valokuvapaperi 1 ongelmajätteen keräykseen 
Muoviset laminoidut tuotteet 2 polttaminen 
Postikortit 5  
Painetut mainostuotteet 5  
Säkkipaperi 5 käyttö kartongin  valmistamiseen 
Tarttuvat muistilaput 1 polttaminen 
Lämpöpaperi 2 polttaminen 
Lakattu paperi / kartonki 3–4  
Vedenkestävä paperi 5 käyttö kartongin valmistukseen 
Ikkunalliset kirjekuoret 3 polttaminen tai käyttö pieninä määrinä 

kierrätysprosessissa 
 

Painotuotteen kierrättämisessä paperin siistattavuuteen vaikuttavat monet tekijät. 

Digitaalisista painomenetelmistä mustesuihkutekniikka on ongelmallinen 

siistattavuuden kannalta, koska erityisesti siinä käytettäviä vesiliukoisia värejä ei voida 
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erottaa paperista flotaatiosiistausmenetelmällä. Flotaatiosiistauksessa vesikuplat 

nostavat väriaineen veden pintaan, josta ne voidaan erotella. Paperikuidut painuvat 

vedessä alas. Vesiliukoiset värit liukenevat veteen ja värjäävät paperikuidut 

kiinnittymällä niihin. [5, s. 20–21; 24, s. 37; 25.] 

4.6 Päästöt ja kuljetukset 

Graafisella alalla syntyvät ilmapäästöt ovat lähinnä painovärien kuivumisesta ja 

pesunesteissä ja kostutusvesissä olevien orgaanisten yhdisteiden haihtumisesta syntyviä 

VOC-päästöjä. Koko alan VOC-päästöt olivat vuonna 2001 kuitenkin vain noin 3 000 

tonnia, mikä on vain murto-osa Suomen kokonaispäästöistä. Myös hiilidioksidipäästöt 

ovat graafisella alalla hyvin pieniä verrattuna Suomen kokonaispäästöihin. VOC-

päästöjen vähentämiseen on kiinnitetty runsaasti huomiota, ja erityisesti sanomalehtien 

painamisessa on saatu hyviä tuloksia. Vähentämällä isopropanolin käyttöä  

offsetpainamisen kostutusvedessä ja raoittamalla muiden liottimien käyttöä pystytään 

pienentämään VOC-päästöjä. Liuottimet voidaan myös ottaa talteen tai polttaa, jolloin 

VOC-päästöjä ei synny juuri lainkaan. Kasvihuonepäästöjen osuus graafisella alalla oli 

vuonna 2001 noin 12 000 tonnia. [12, s. 46–47.] 

 

Painotuotteen elinkaarta tarkasteltaessa kuljetukset liittyvät sen kaikkiin vaiheisiin. Puu 

viedään paperitehtaalle, paperi painoon, valmiit tuotteet asiakkaille. Myös kierrätykseen 

liittyy materiaalien kuljetus. Kuljetuksista aiheutuvat ympäristökuormitukset ovat 

enimmäkseen ilmansaasteita, tarkemmin sanottuna hiilidioksidi- ja VOC-päästöjä ja 

typen oksidipäästöjä. Kuljetuspäästöjä voidaan vähentää kehittämällä logistiikkaa ja 

jakelureittejä. Esimerkiksi tyhjää tilaa kannattaa ”kuljettaa” mahdollisimman vähän ja 

materiaalien ostaminen läheltä säästää kuljetuskustannuksia ja pienentää aiheutuvia 

päästöjä. Rekkojen sijaan kannattaa suosia raideliikennettä, jos se on mahdollista. 

Suomessa Itella hoitaa suurimman osan valmiiden tuotteiden kuljettamisesta asiakkaille. 

Itella kehittääkin jatkuvasti toimiaan ympäristöystävällisemmiksi. Siitä esimerkkinä on 

vaikkapa Itella Green -CO2 -kompensoidut tuotteet, joiden CO2-kompensointi tehdään 

Gold Standard -sertifioiduilla ilmastoprojekteilla. Itellan tavoitteisiin kuuluu myös 

hiilijalanjäljen pienentäminen ja ISO 14001 -sertifiointi. [5, s. 21; 12, s. 48–49.] 
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5 Ekotasetietojen kerääminen 

5.1 Tietojen keräysmenetelmät 

Leader-tutkimuksessa, eli Lean development with renewable resources -projektissa 

kartoitetaan painotuotteen ympäristövaikutuksia kattaen koko sen elinkaari. 

Tutkimuksessa pyritään kiinnittämään erityisesti huomiota energia- ja 

materiaalitehokkuuteen ja LCA-laskelmien (Life Cycle Assessment) ja 

hiilijalanjälkilaskelmien tekemiseen. Kolmivuotinen Lean development with renewable 

resources (LEADER) -projekti alkoi KCL:n toimintana, mutta muuttui VTT:n ja KCL:n 

yhdistymisen myötä VTT:n projektiksi. [5, s. 22.] 

 

Insinöörityön tarkoituksena oli kerätä ekotasetietoja digitaalisesta painolaitoksesta 

Leader-tutkimuksen aineistoksi. Ekotasetiedot ovat osa digitaalisilla painomenetelmillä 

painetun tuotteen elinkaarilaskelmia. Tietoja kerättiin yrityksestä, jossa on digitaalinen 

paino-osasto ja jonka toimenkuvaan kuuluu muun muassa digitaalisten valokuvien 

muokkaaminen erilaisiksi tuotteiksi, kuten valokuvakirjoiksi, kalentereiksi, julisteiksi ja 

mukeiksi. Materiaali- ja energiatietojen keruussa keskityttiin vain digitaalisen painon 

osuuteen ja muu yrityksen toiminta jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Yrityksessä 

käytetään Xeroxin iGen 3 -painokoneita. 

5.1.1 Esimerkkipainon tuotantoprosessi 

Esimerkkipainon toiminta perustuu asiakkaan itse muokkaaman aineiston painamiseen, 

joten prepress-vaiheessa ei tarvita erillistä tuotteen sisällön taittamista. Asiakas voi 

suunnitella itse oman tuotteensa yrityksen Internet-sivuilla olevan ohjelman avulla. 

Ohjelma on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Sen avulla valitaan ulkoasuvaihtoehdoista 

itselle sopivin, lähetetään omat kuvatiedostot tietokoneelta yrityksen palvelimelle ja 

muokataan kuvat tuotteeseen sopiviksi sekä lähetetään tilaus. Tuotteen sisältöelementit 

ovat asiakkaan vastuulla, ja näin saadaan toimintaa helpottava rajapinta muodostettua. 

Asiakas huolehtii tuotteen sisällöstä ja yritys tuotteen laadukkaasta valmistamisesta. 

Tuotteen tiedot vastaanotetaan ja prosessoidaan  painokoneiden RIP:ssä (Raster Image 

Processor) painettavaan muotoon. Jos tuote on kovakansinen kuvakirja, sisäsivut ja 

kansiarkki painetaan erikseen. Sisäsivut leikataan ja liimasidotaan, minkä jälkeen ne 

vielä puhtaaksileikataan. Seuraavaksi kirja kansitetaan. Kansituksessa kansiarkki 
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laminoidaan ja liitetään kansikartonkiin. Kannet ja sisäsivut liimataan yhteen ja tehdään 

aukeamista helpottava nuuttaus. Valmis tuote pakataan muoviin ja kartonkiseen 

laatikkoon, minkä jälkeen se lajitellaan lähetystä varten. Itella toimittaa tuotteen 

asiakkaalle. Esimerkkipainon tuotteita lähetetään pääasiassa Suomeen, mutta myös 

Ruotsiin ja Norjaan toimitetaan tilauksia. Kuvassa 9 on kuvakirjan valmistamisprosessi 

tuotteen tilaamisesta kuljetukseen. 

 

 
 

Kuva 9. Kuvakirjan valmistusprosessin vaiheet esimerkkipainossa. 
 

5.1.2 Materiaalivirrat ja tietojen kerääminen 

Materiaalitietojen kerääminen aloitettiin selvittämällä kaikkien tuotteiden myydyt 

kappalemäärät ja paperin myydyt ja kulutetut määrät. Paperin osalta tietoa löytyikin 

helposti myös tutkimukseen käytettävässä muodossa. Väriaineen eli toonerin ja 

painamisessa kuluvan silikonin kulutus oli tarkasti selvitettävissä toimittajan (Xerox) 

kautta. Muiden materiaalien osalta täytyi tehdä laskelmia myytyjen kappalemäärien ja 

yhteen tuotteeseen menevän materiaalimäärän avulla. Esimerkiksi kovakantisen kirjan 
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kansipahvin määrä on laskettu yksittäiseen kirjaan kuluvan pahvin ja myytyjen kirjojen 

kappalemäärän avulla. 

 

Yksittäisten myytyjen tuotteiden perusteella tehdyissä materiaalilaskennoissa täytyy 

aina jossain määrin arvioida kulutettuja määriä.  Digitaalipainossa tuotetaan paljon 

erilaisia tuotteita, joten materiaalimäärien laskennassa oli myös otettava huomioon 

monia seikkoja, kuten saman materiaalin käyttö useisiin tuotteisiin. Tämä on olennaista 

erityisesti silloin, kun arvioidaan esimerkiksi yksittäiseen kirjaan kulutettu materiaali. 

Tiedonkeruun tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä keskitytty yksittäisen tuotteen 

kuluttamaan materiaalimäärään, vaan digitaalipainokohtaisiin laskentoihin. 

5.1.3 Energiavirrat ja tietojen kerääminen 

Digitaalipainon energiankulutuksen arvioimiseen ei löytynyt tietoa riittävän tarkassa 

muodossa valmiina, joten siltä osin laskennat perustuvat hyvin pitkälti toista Metropolia 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja VTT:n tutkimusta varten tehtyihin mittauksiin 

samasta digitaalipainosta. Mittauksia muun muassa tässä painossa teki opiskelija Pauli 

Haanpää, joka tekee projektista myös insinöörityön. 

 

Energiankulutuksesta saatiin selvitettyä kaukolämmön osuus käyttäen vuoden 1998 

kirjanpitoa ja laskemalla pinta-alan avulla digitaalipainon käyttämän lämmön osuus. 

Tiedonsiirtoon ja muuhun tietotekniikan ylläpitoon tarkoitetun IT-salin energiankulutus 

on reaaliaikaisesti luettavissa laitteistosta. Yrityksessä on kuitenkin 

digitaalipainotoiminnan lisäksi muutakin tuotantoa, joka vaatii osan IT-salin 

kapasiteetista. IT-päällikön arvion mukaan digitaalipaino käyttää IT-salin 

energiakapasiteetista noin 40 %. Erillistä kaukolämpöä ei tarvita IT-saliin, vaan huone 

pysyy lämpimänä koneista tulevan lämmön avulla. Sen sijaan salissa on oma 

jäähdytysjärjestelmä. 

 

Laitevalmistajien ilmoittamien energiankulutuksien avulla tehty arvio 

kokonaisenergiankulutuksesta ei luultavasti vastaisi totuutta, koska konekohtaisesti 

ilmoitetaan yleisesti vain maksimienergiankulutus. Esimerkiksi paperileikkuri kuluttaa 

leikatessaan huomattavasti enemmän energiaa kuin lepotilassa. Myös valaistukseen, 

ilmastointiin ja ilmankostutukseen liittyy muuttuvia tekijöitä, joita on vaikea arvioida 
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ilman mittauksia. Esimerkiksi vedenkostutin kuluttaa vettä ja energiaa huomattavasti 

vähemmän kesäisin kuin talvisin johtuen ulkoilman kosteudesta. Näin ollen kaikki 

tarkat laskennat digitaalipainon energiankulutuksesta kannattaa perustaa mittauksiin. 

5.1.4 Jätteet ja päästöt 

Paperijätteiden osalta oli saatavilla kuukausittaista tietoa sekä myydyistä että varastosta 

ulos otetuista papereista. Tällä tavoin hukkapaperiksi lukeutuvat kuitenkin myös 

parhaillaan tuotannossa olevat keskeneräisetkin tuotteet, mutta pitkällä aikavälillä tästä 

aiheutuva vaihtelu hukkapaperin määrässä tasoittuu. Lisäksi saatavilla olivat kahden 

kuukauden ajalta tuotannossa punnitut hukkaan menneet tuotteet. Punnitukset 

antavatkin osaltaan suuntaa hukkapaperin määrästä. Punnituksessa on kuitenkin mukana 

paperin lisäksi tuotteiden osia, kuten tukipahvia ja kansipahvia, eikä mittauksiin ole 

huomioitu kaikkea syntyvää hukkapaperia, kuten huoltojen ja koneiden ylösajon eli 

kalibroinnin aikana syntyvää paperijätettä. Punnitus on pääasiassa tarkoitettu tuotannon 

eri toimipisteiden hukkamateriaalin kartoittamiseen. 

 

Jätteet, jotka syntyvät raakamateriaalien toimittamisesta painoon, olivat myös hyvin 

vaikeasti erotettavista koko tuotantolaitoksen muista jätteistä. Näin ollen tarkkoja 

arvioita näistä jätteistä on lähes mahdoton tehdä. Kyseessä olevassa tuotantolaitoksessa 

kierrätetään kaikki mahdollinen jäte. Muovijätettä ei kuitenkaan kierrätetä erikseen, 

vaan se lajitellaan energiajakeeksi, koska muoville on vaikea saada vastaanottajaa 

jatkokäsittelyyn. Raakamateriaalien pakkaukset ovat pääasiassa kierrätettäviä puulavoja, 

kartonkilaatikoita, suojamuoveja ja liimojen muovi- tai peltipakkauksia. 

 

Digitaalisen painon toiminnasta aiheutuu melko vähän ilmapäästöjä. Painokone 

kuitenkin vapauttaa otsonia, pölyä ja silikoniöljyä, joiden ohjeellinen vapautuva määrä 

selviää valmistajan ilmoittamista lukemista. Tätä tutkimusta varten uusia mittauksia ei 

tehty. Kuljetuksista aiheutuvat ilmapäästöt otetaan laajemmassa tutkimuksessa 

huomioon, mutta tähän opinnäytetyöhön niitä ei ole huomioitu. Painoprosessista ei 

aiheudu vesipäästöjä. 
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5.2 Tulokset 

Insinöörityön tarkoitus oli kerätä tietoa VTT:n käyttöön laajempaa tutkimusta varten. 

Näin ollen varsinaisia tuloksia digitaalipainon ympäristövaikutuksista ei kerätyillä 

tiedoilla suoraan pystytä arvioimaan. VTT hyödyntää saatuja tuloksia muun muassa 

digitaalisen painatuksen case-tarkastelussa. 

5.2.1 Energiavirrat 

Energiavirtojen mittaamisessa huomioon täytyy ottaa rakennuksen lämmitys, valaistus, 

ilman kosteutus ja varsinaisten tuotantokoneiden käyttämä energia sekä tietoliikenteen 

kuluttama energia. Mahdolliset muut tuotantolaitoksen energiankulutuskohteet on 

rajattu laskelmissa pois, jotta pysytään mahdollisimman tarkasti yleisen digitaalipainon 

tasolla tietojen keräämisessä. Tästä työstä on lisäksi rajattu pois tuotteiden 

pakkauslinjaston kuluttama energia. 

 

Kaukolämmön vaatima energia painossa on vuodessa arviolta 106 MWh. Laskenta 

perustuu vuoden 1998 laskelmiin kulutetusta kaukolämmön energiasta ja siitä tehtyihin 

arvioihin painotilan ja tuotteiden pakkaustilan koon perusteella. Arvion mukaan 

molemmat tilat veivät yhtä paljon energiaa vuodessa. Tuotantotilat ovat hieman 

muuttuneet vuodesta 1998, mutta se on otettu arvioinnissa huomioon. Toimintaan 

tarvitaan lisäksi IT-sali, jossa sijaitsevat kaikki tietoliikennettä ja tiedonsäilytystä 

ylläpitävät laitteet. Laitteet tuottavat lämpöä, joten erillistä kaukolämpöä IT-saliin ei 

tarvita, sen sijaan siellä on oma jäähdytysjärjestelmä. IT-salin energiankulutus jäähdytys 

mukaan lukien on suoraan mitattavissa laitteiston paneeleista. Painotuotannon osuus 

tästä kulutuksesta täytyy kuitenkin arvioida. IT-salin energiankulutus selvitettiin 

tarkastamalla energiankulutuslukemat 2.11.2009 klo 14.00. Reaaliaikaisissa lukemissa 

on nähtävissä laitteiston kuluttama energia ja huoneen viilentämiseen kuluva energia. 

Koska tuotantolaitoksessa on digitaalisen painon lisäksi muutakin toimintaa, täytyi 

lukemasta arvioida painon osuus. IT-päällikön arvion mukaan painon osuus on 40 % 

koko toiminnasta, jolloin IT-salin painotoimintaan kuluttama energia oli 23,16 kW. 

Koska IT-salin laitteisto on päällä jatkuvasti, sen energiankulutus oli merkittävä 

verrattuna tuotannon muihin laitteistoihin. 
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Esimerkkipainossa tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa 

yhteistyönä myös energiamittauksia. Pauli Haanpään tekemistä digitaalipainojen 

energiamittauksista on tekeillä insinöörityö. Näiden mittausten mukaan painosalin 

kuluttama energia yhden vuorokauden aikana oli 1 663,9 kWh. Päiväajan osuus 

energiankulutuksesta (kello 6.30–23.59) oli 1 290,1 kWh, ja yöllä (kello 0.00–6.30) 

kulutettu energia oli mittauksen mukaan 373,2 kWh. Keskimäärin painosalin kulutus 

päivä- ja yöaikana oli 69,4 kW. Ilmastoinnin ja valaistuksen kuluttama energiamäärä oli 

yhden vuorokauden aikana 258 kWh, josta päivän kulutukseksi mitattiin 206 kWh ja 

yön lukemaksi 52 kWh. Keskimäärin ilmastoinnin ja valaistuksen kuluttama energia oli 

10,7 kWh. Lisäksi ilmankostuttimen kulutus oli päivällä 33,8 kWh ja muuna aikana 

vuorokaudesta 323,8 kWh. [26.] Kuvassa 10 on koko painosalin energiankulutus 

mitatun vuorokauden aikana sekä ilmastoinnin ja valaistuksen osuus kulutetusta 

energiasta. Kuvassa näkyy myös jaottelu päivällä ja yöllä kulutetun energian eroista. 

 
Kuva 10. Esimerkkipainon mitatut energiankulutukset yhden vuorokauden aikana [26]. 
 

Kuvassa 11 ovat mitatuista energiankulutuksista lasketut keskimääräiset arvot yhden 

tunnin ajalle. Eri painokoneilla on ollut mittausten aikana erilaisia painotöitä, ja niitä on 

käytetty hieman eri tavalla, mikä näkyy mitatuissa energiankulutuksissa. Koneet ovat 

olleet osan ajasta lepotilassa. Kuvan 11  energiankulutus liimasidonnan osalta on 
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laskettu käytön aikana mitatuista arvoista. Lepotilassa liimasidontalaitteen 

energiankulutus olisi pienempi kuin kuvassa 11. Ulkoilman säätila vaikuttaa 

ilmankostuttimen toimintaan merkittävästi. Mittaushetkellä ulkoilman lämpötila oli 

välillä –2 ja +1 ºC ja ilmankosteus oli noin 95 %. [26.] 

 

 
Kuva 11. Mitattujen energiakulutusten keskimääräiset arvot yhden tunnin ajalta 
esimerkkipainossa [26]. 
 

Painosta mitatun vuorokauden mittaisen ajanjakson kuvaajasta (kuva 12) voidaan nähdä 

energiankulutuksessa tapahtuneita muutoksia. Yöllä energiankulutus säilyy kohtalaisen 

korkeana suhteessa päivän energiankulutukseen, vaikka yöllä ei varsinaista 

painotuotantoa olekaan. Kuvaajasta voi myös huomata energiankulutuksen hetkellisen 

laskun yöllä,  mikä johtuu ilmankostuttimen toiminnan muutoksista. Aiheesta on 

enemmän tietoa Pauli Haanpään valmistuvassa insinöörityössä. [26.] 
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Kuva 12. Esimerkkipainossa mitatut energiankulutukset 12.–13.11.2009, klo 13.00–
13.00 [26]. 
 

5.2.2 Materiaalivirrat 

Kuten kuvasta 13 käy ilmi, suurin osa painossa kulutetusta materiaalista oli paperia. 

Laskenta on tehty materiaalien painon perusteella. Seuraavaksi eniten materiaalia  

(15,3 %) on kulunut pakkauksiin, joita ovat kartonkilaatikot ja kiristekalvomuovi  

(1,5 %) kirjojen yksittäispakkaukseen. Kartonkiin on tässä kohtaa laskettu vain 

kovakantisten kirjojen kansimateriaali ja  kalentereiden valmistamisessa käytetty 

kartonki, joka on neliömassaltaan 1 300 g/m2. Kansikartongin osuus 

kokonaismateriaalimäärästä oli 14,5 %. Papereiksi on laskettu kaikki kuitumateriaali, 

joka on neliömassaltaan alle 300 g/m2. Muovikannet, kalentereihin ja osiin kirjoista 

käytettävä kierresidontalanka, väriaineet, liimat ja silikoniöljy ovat painon mukaisesti 

laskettuna vähäisiä kokonaismateriaalijakaumasta. Suurin osa paperimääristä on 

selvitetty suoraan raporteista. Väriaineen ja silikoniöljyn toimitetut määrät on selvitetty 

tavarantoimittajan raporteista. Muut materiaalit on laskettu myytyjen tuotteiden 

perusteella. Suurin osa materiaaleista on kuitenkin sellaisia, että niiden työstämisestä ei 

synny suurta määrää materiaalihukkaa. 
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Kuva 13. Tutkittavassa painoyrityksessä käytetyn materiaalin jakauma painon 
perusteella. 
 

Tarkasteluväliksi valittiin mahdollisimman pitkä ajanjakso, jolloin kaikki huomioitavat 

tuotteet ovat olleet myynnissä. Tarkasteluväli oli 1.3.2008–30.9.2009. Kuukausittain 

tarkasteltuna huomataan sesonkikausi ennen vuodenvaihdetta, jolloin materiaaleja on 

kulutettu suurempi määrä muihin kuukausiin verrattuna. Hukkapaperin määrä 

suurimmassa osassa paperimateriaaleja saadaan suoraan raportoitujen kulutetun ja 

myydyn paperin erotuksesta. Raporttiin otetaan paperimäärät kuukausittain. Näin 

tuotannossa olevat keskeneräiset tuotteet huomioidaan vasta seuraavan kuukauden 

laskennassa myydyiksi, mutta pitkällä aikavälillä hukkapaperin määrä tasoittuu 

suhteessa muuhun paperimäärään. Materiaalihukan mittaamiseen tarkasteltavassa 

painossa oli otettu juuri käyttöön punnitusjärjestelmä, ja siitä oli saatavilla tietoa kahden 

kuukauden ajalta. Punnitun paperin määrä oli todellisuudessa vähäisempi kuin varaston 

seurantajärjestelmän perusteella laskettu hukkapaperi. Ero johtuu laskentamenetelmien 

eroista. Punnitus on tarkoitettu pääasiassa tuotannon toimipisteiden materiaalihukan 

mittaamiseen. Punnitukseen ei huomioida esimerkiksi huoltojen yhteydessä ja koneiden 

paperi 65 % 

pakkausmateriaalit 15,3 % 

kartonki 14,5 % 

muovikannet 2 % 
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ylösajossa syntyvää paperia. Kuvassa 14 on esitetty kulutettuja materiaalimääriä 

kuukausittain laskettuna. 

 

 
Kuva 14. Esimerkkipainon kulutettuja materiaalimääriä kuukausittain laskettuna. 
Materiaalimäärä on ilmoitettu kilogrammoina. 
 

Väriaineiden eli toonereiden ja digitaalisten Xerox iGen 3 -painokoneiden kuluttaman 

silikonin määrä oli helposti laskettavissa suoraan kuukausittaisten tilausten perusteella. 

Silikonia käytetään painovaiheen viimeisessä vaiheessa, kun väriaine puristetaan ja 

sulatetaan painoalustan pintaan pysyvästi. Kulutettujen liimojen määrän laskeminen 

perustuu yhteen kirjaan arvioidun liiman määrän kertomiseen myytyjen kirjojen 

määrällä. Kuvassa 15 on esitetty näiden materiaalien kulutettu määrä kuukausittain 

laskettuna. 
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Kuva 15. Esimerkkipainon kulutettuja materiaalimääriä kuukausittain laskettuna. 
Materiaalimäärä on ilmoitettu kilogrammoina. 
 

Toonerinkulutusta tarkasteltaessa huomataan, että mustaa osaväriä kuluu tuotannossa 

eniten. Tarkasteluvälillä mustaa osaväriä oli tilattu 923,4 kg, syaania osaväriä 621 kg, 

magentaa osaväriä 745,2 kg ja keltaista osaväriä 583,2 kg. Silikoniöljyä oli tilattu 172,8 

kg. Kuvassa 16 näkyvät osavärien tilatut määrät tarkasteluvälillä. 

 
Kuva 16. Osavärien ja silikoniöljyn tilatut määrät kilogrammoina tarkasteluvälillä 
1.3.2008–30.9.2009. 
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Esimerkkipainossa valmistetaan monia digitaalisista aineistoista painettuja tuotteita, 

kuten julisteita, erilaisia kalentereita ja kortteja sekä erimallisia kuvakirjoja. 

Keskimääräinen kulutettu materiaalimäärä tuhatta valmista tuotekappaletta kohti on 

337,2 kg valitulla aikavälillä. Paperia kului keskimäärin 219,4 kg tuhatta valmista 

tuotetta kohti. Kartongin osalta vastaava luku oli 49,1 kg, muovikansien 6,8 kg, liimojen 

3,3, kg, väriaineen 6,4 kg ja silikoniöljyn 0,4 kg. Yksittäisten valmiiden tuotteiden 

painot vaihtelivat noin 0,047 kg:n ja 0,631 kg:n välillä. Materiaalimäärät on muutettu 

kilogrammoiksi ja kohdistettu myytyjen tuotekappaleiden määrään. Tämä osuus on 

edelleen kohdistettu vastaamaan tuhanteen tuotteeseen käytettyä materiaalia.  Luvut on 

esitetty kuvan 17 diagrammissa. 

 

 
Kuva 17. Kulutettu materiaalimäärä tuhatta valmista tuotetta kohti laskettuna. 
 

Korkeaa laatua ylläpidetään esimerkkiyrityksessä muun muassa vaihtamalla 

painokoneen kuluvia osia useammin kuin laitteenvalmistaja suosittelee. Osien 

vaihtamisesta ei ollut saatavilla tietoa, ja vaihtotiheyden arviointi on vaikeaa, koska 

osien kuluminen vaihtelee painettavien tuotteiden mukaan. Vaihdettavat osat on siis 

rajattu laskelmista pois. Laadun varmistamiseen kuuluu myös koneiden ylösajo ja 
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kalibrointi. Ylösajoon kuluvan paperin arvioitu määrä on melko suuri osuus 

kokonaispaperimäärästä. Valitulla laskentavälillä määrä olisi 9,3 % kaikesta kulutetusta 

paperista, tosin ylösajoon kulutetun paperin määrä on arvioitu eikä perustu laskelmiin 

todellisilla arvoilla. Arviointi perustuu tuotannon valvojan ja tuotannon työntekijän 

arvioon, ja sen mukaan ylösajoon kulutetaan päivittäin 300 arkkia paperia, joka on 

neliömassaltaan 170 g/m2, jokaista painokonetta kohden. Lisäksi on oletettu, että 

ylösajo on tehty laskentavälin jokaisena arkipäivänä. Kuva 18 havainnollistaa tätä 

arvioitua ylösajopaperin osuutta kokonaispaperinkulutuksesta. Tuotannossa oli myös 

käytössä apupaperia, joka pitää tilattujen keskeneräisten tuotteiden osat järjestyksessä ja 

tunnistettavina.  

 

 
Kuva 18. Painokoneiden ylösajoon kulutetun paperin, tuotannon apupaperin ja muiden 
paperien osuus kokonaispaperimäärästä valitulla aikavälillä. 
 

5.2.3 Jätteet, päästöt ja kierrätys 

Jätteiden määrän kartoittaminen oli hyvin ongelmallista, koska tutkittavassa 

tuotantolaitoksessa on muutakin toimintaa varsinaisen digitaalisen painon lisäksi. Näin 

ollen kokonaisjätemäärän tarkastelu ja siitä tehdyt arviot saattaisivat olla 

harhaanjohtavia. Hukkapaperin osuus oli esimerkkipainon järjestelmän mukaan 18,2 %. 

Hukkapaperiksi lasketaan järjestelmän mukaan myös tuotannossa olevat keskeneräiset 

tuotteet, mutta tarkasteltaessa pitkää aikaväliä keskeneräisten tuotteiden vaikutus 

hukkapaperimäärään vähenee. Tuotannosta oli saatavilla myös punnittujen 
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hukkamateriaalien tietoja, joiden mukaan hukkaa oli myydystä paperimäärästä 3,8 %. 

Punnituksesta saatuja vertailuarvoja oli saatavilla ainoastaan vuoden 2009 syyskuun 

osalta. Punnituksessa ei kuitenkaan ole otettu laskuun koneiden ylösajoon mennyttä 

hukkapaperia eikä esimerkiksi huoltojen yhteydessä syntyvää paperijätettä. 

 

Raakamateriaalin sisään toimittamisesta aiheutuvat jätemäärät, johon sisältyvät muun 

muassa puulavat, pakkausmuovi ja kartonkilaatikot, ovat vaikeasti arvioitavissa myös 

käytetyn materiaalimäärän mukaan, koska raakamateriaali on pakattu hyvin erilaisiin 

pakkauksiin riippuen esimerkiksi materiaalista ja toimituksen koosta. Kaikki jätteet 

kierrätetään muovia lukuun ottamatta. Muovi lajitellaan energiajätteeksi, koska sille on 

vaikea löytää vastaanottajaa erikseen lajiteltuna. Pakkaustiloissa syntyy kartonkijätettä 

noin 30 kg viikossa. Määrä perustuu 11.12.2009 tehtyyn punnitukseen. Tooneri- ja 

silikoniöljytoimittaja käyttää uudelleen astiat, joissa materiaalit on tuotu. 

 

Xerox iGen 3 -painokoneesta pääsee ilmaan pieniä määriä otsonia ja pölyä, joka 

koostuu paperipölystä ja pienestä osuudesta väritooneria. Päästöjä on mitattu 128 m3:n 

huoneessa, kun painokoneella on tulostettu 100 arkkia minuutissa kahdeksan tunnin 

ajan. iGen4-painokoneen päästölukemien yhteydessä on lisäksi ilmoitettu 

pitoisuustestissä olleen 12 ilmanvaihtoa tunnin aikana. Taulukossa 3 on Xeroxin 

ilmoittamia pitoisuusarvoja testeistä. Xeroxin mukaan koeolosuhteet ovat päästöjen 

havaitsemiselle otollisemmat kuin yleensä käyttöympäristössä. Näissäkin olosuhteissa 

päästöt ovat juuri ja juuri havaittavissa. Otsonia painamisesta vapautui koetilanteessa 

ilmaan 0,02 ppm (parts per million), pölyä 0,03 mg/m³  ja silikoniöljyä 0,06 mg/m³. 

Pölystä suurin osa on paperipölyä ja alle 20 % väritooneripölyä. Xerox iGen4-

painokoneen ilmoitetuissa päästölukemissa pölyn määrä on kuitenkin huomattavasti 

suurempi kuin iGen3-mallissa. [27; 28; 29.] 
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Taulukko 3. Xeroxin ilmoittamat ilmapäästömäärät iGen3- ja iGen4-painokoneille [27; 
28; 29]. 
Ilmapäästö Xerox iGen3 Xerox iGen4 

Otsoni 0,02 ppt (parts per million) 0,04 mg/m³ 

TVOC  0,29 mg/m³ 

Pöly 0,03 mg/m³ 0,35 mg/m³ 

Silikoniöljy 0,06 mg/m³  

 

5.2.4 Kuljetukset 

Tutkimusta varten selvitettiin raakamateriaalien valmistusmaat ja tarkempi sijainti 

silloin, kun se oli mahdollista. Suurin osa raakamateriaalien toimittajista sijaitsee 

Suomessa, mutta moni tuotteista on valmistettu kuitenkin kauempana. Esimerkiksi 

suurin osa käytetystä paperista, kansikartonki ja muovikannet on alun perin valmistettu 

Saksassa. Toimitettujen valmiiden tuotteiden osalta ei ollut mahdollista tehdä laskelmia 

esimerkiksi toimitustietojen perusteella keskimääräisestä etäisyydestä, johon valmis 

tuote lähetetään. Esimerkkipainosta tuotteita lähetetään Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. 

Tutkimusta varten VTT liittää tiedot kuljetuksista muualta saatuihin materiaalien 

kuljetustietoihin. 

5.3 Johtopäätökset 

Esimerkkipainosta kerättyjä energia- ja materiaalitietoja ei suoraan käytetä tutkimuksen 

tuloksina digitaalisen painamisen ympäristövaikutuksista, vaan ne liitetään laajempaan 

määrään vastaavia tietoja. Näin ollen tarkasteltaessa yhden painon tietoja ei kannata 

vetää yleistäviä johtopäätöksiä digitaalisen painamisen ympäristön kuormittavuudesta. 

Aihe vaatii myös melko suurelta osin lisää tutkimusta, ja vertailevia tutkimustietoja on 

hyvin vähän saatavilla. Muutamia huomioita voidaan kuitenkin esittää 

esimerkkipainosta kerätyistä tuloksista. 

 

Materiaalivirtoja kartoitettaessa tuli esiin painokoneiden päivittäisessä ylösajossa ja 

kalibroinnissa tarvittavan painetun paperin määrä, joka tehdyn arvion perusteella oli 

melko suuri verrattuna kulutetun paperin kokonaismäärään. Arvioitu osuus 

kokonaismäärästä oli 9,3 %. Koska elektrofotografia soveltuu hyvin lyhyisiin ajoihin, 

olisi tekniikan mahdollistettava vähäinen alkumakulatuuri, joskin esimerkkipainosta 
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laskettu ylösajopaperi tarkoittaa kerran päivässä tehtävää koneiden alustusta eikä 

niinkään jokaisen työn aloituksessa syntyvää makulatuuria. Tällä tarkoitetaan 

testiarkkien painamista ennen varsinaisten tuotteiden painamista, jolloin varmistetaan 

koneiden tuottama laatu yön seisokin jälkeen. Se, onko yrityksen käytännössä parempi 

pitää tämä toimintapa vai kenties vähentää ylösajoon kulutettavaa paperia, riippuu 

kuitenkin laadunvarmistuksellisista seikoista. Tuotteet ovat pitkäikäisiä ja ne ovat 

asiakkaiden käytössä pitkään, joten niiltä odotetaan korkeaa laatua niin kestävyyden 

kuin visuaalisen näyttävyydenkin osalta. Näin ollen sijoitus tuotannon laadun 

varmistamiseen on perusteltu. Jos ylösajoon kulutettua paperia olisi kuitenkin 

mahdollista vähentää, 250 arkkia oletetun 300 sijaan 83 viikon pituisella 

tarkasteluvälillä tekisi 2 166,48 kg säästöä paperin määrässä. Vuositasolla 300 arkin 

päivittäinen ylösajo tuottaisi 5 728,3 kg paperijätettä ja 250 arkin 4 773,6 kg. Tällöin 

säästötoimenpiteen avulla tehtäisiin 954,7 kg vähemmän paperijätettä vuosittain. Aihe 

vaatii mahdollisesti lisätutkimuksia, koska määrät ovat arvioita. 

 

Painotuotannossa syntyvien jätteiden kokonaismäärä ei ollut tarkasti laskettavissa 

painosta saatavien tietojen perusteella, koska näihin määriin liittyi aina koko yrityksen 

jätteiden määrä. Tämä ei siis vastaa painotuotannon jätemäärää, joka olisi tutkimuksen 

kannalta olennainen tieto, koska yrityksessä tuotetaan painotuotteiden lisäksi muutakin. 

Jäteseurantaa on tuskin tässä mielessä tarpeen kuitenkaan tarkentaa, koska yrityksen 

kokonaisjätemäärä on luultavasti tärkeämpi tieto itse yrityksen toiminnalle kuin eri 

osastojen tuottamien jätteiden määrä. Seurannan tarkentaminen olisi tässä suhteessa 

myös erityisen hankalaa, koska eri osastojen toiminnot kytkeytyvät yhteen esimerkiksi 

pakkauspuolella. 

 

Hukkapaperin laskennassa yrityksessä oli otettu käyttöön tuotannon hukkamateriaalin 

punnitusjärjestelmä, koska normaali paperivirtojen kirjanpito hieman vääristää juuri 

hukkapaperin osuutta, koska siinä lasketaan käytetyksi paperiksi myös tuotannossa 

keskeneräisissä tuotteissa kiinni oleva materiaali. Tähän tutkimukseen saatiin tosin 

punnituksen arvoja vain kahden kuukauden osalta, koska järjestelmä oli niin uusi. 

Järjestelmän mukaan laskettu hukkapaperin osuus (18,2 %) ja punnituksen avulla 

mitattu hukkapaperi (3,8 %) kuitenkin poikkeavat toisistaan merkittävästi, joten 
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tarkennuksia tarvitaan. Punnituksesta saatu vertailuarvo koskee ainoastaan vuoden 2009 

syyskuuta, joten laskettua osuutta ei voi suoraan yleistää kovin pitkälle aikavälille. 

Punnitusjärjestelmän tarkoitus on kuitenkin ollut selvittää lähinnä tuotannon eri 

toimipisteiden, kuten painamisen, leikkauksen, liimasidonnan ja kansituksen yhteydessä 

syntyvää hukkaa. Yrityksessä kierrätetään kaikki jätteet, lukuun ottamatta muovia, joka 

lajitellaan energiajätteeksi. Muovin kierrättämiseen yrityksen on hieman vaikea 

vaikuttaa omalla toiminnallaan, koska lajitellulle muoville on vaikea saada 

vastaanottajaa. 

 

Kuten tulokset-osion kuvasta 12 voidaan huomata, Pauli Haanpään energiamittausten 

mukaan painolaitos kuluttaa suhteellisen paljon energiaa öisin, kun tuotanto seisoo. 

Tässä työssä ei ole kuitenkaan perehdytty siihen, onko olemassa toteutettavia keinoja 

virransäästön vähentämiseksi yöllä, mutta esimerkiksi laitteiden lepotilan käyttö ja sen 

aikainen virrankulutus olisi mahdollisesti hyvä tutkia. Koneiden sammuttaminen yöksi 

on kuitenkin yrityksessä havaittu tuotannon kannalta huonoksi vaihtoehdoksi, koska 

silloin koneiden käynnistämiseen menee enemmän aikaa ja siitä saattaa seurata 

ongelmia. IT-salissa olisi myös mahdollista jakaa palvelimia virtuaalisesti vastaamaan 

useampia palvelimia, jolloin samasta laitteistosta saataisiin enemmän tehoa irti. Näin 

säästettäisiin myös energiaa, kun laitteistoa tarvitaan vähemmän. 

 

Valmiiden tuotteiden kuljetuksiin liittyen olisi esimerkiksi mahdollista hyödyntää 

Itellan ilmastoystävällistä Green-jakelua, jos halutaan kompensoida yrityksen 

ympäristövaikutuksia ja luoda tässä suhteessa myönteistä yrityskuvaa. Tämä voisi olla 

yksi vaihtoehto hieman enemmän resursseja vaativille ympäristömerkeille, joista 

esimerkiksi Joutsenmerkki sopisi esimerkkipainolle. 

 

Kostutuslaitteen käyttämän vesimäärän kartoitus voisi olla tarpeen, koska näin voitaisiin 

osoittaa, että osuus ei mene jätevedeksi. Toimenpide maksaisi itsensä takaisin 

jätevesimaksun laskiessa. 

 

Työn tavoitteena oli siis kerätä digitaalisen painon ekotasetietoja tutkimukseen 

painotuotteiden ympäristövaikutuksista. Muutamista ongelmallisista kohteista 
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huolimatta tietoja saatiin tutkimukseen tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. VTT:ssä 

tietojen käsittely jatkuu. Tutkimuksessa käytetään digitaaliseen painamiseen liittyviä 

ekotasetietoja myös muista lähteistä tämän työn puitteissa kerättyjen tietojen lisäksi. 

Näin mahdollisten ongelmakohtien merkitys pienenee. Työn tavoitteena oli myös 

yrityksen mahdollisesti saama lisäarvo kerätyistä ekotasetiedoista. Varsinaisiin toimiin 

ei ryhdytty saatujen tietojen perusteella, mutta lisätutkimusten tarve tuli esiin 

esimerkiksi materiaalihukkaa synnyttävistä tuotannon kohteista. 

6 Yhteenveto 
Tietoisuus ympäristöasioiden tärkeydestä on viime aikoina selkeästi noussut esiin 

aiempaa paremmin. Yrityksille on etua, jos ne voivat osoittaa pienen 

ympäristökuormituksen toiminnassaan tai muutoin viestiä vihreitä arvoja. Graafisessa 

teollisuudessa onkin tehty huomattavia parannuksia tällä saralla aivan viimeisimpien 

vuosien aikana, yhtenä esimerkkinä vaikkapa filmien käytön lopettaminen 

sivunvalmistuksessa. Näin on päästy suuriin jätteiden kierrätysasteisiin. 

Digitaaliset painomenetelmät ovat yleistymässä ja tekniikoita soveltamalla voidaan 

vähentää esimerkiksi materiaalihukkaa painamalla pieniä painoeriä tarpeen mukaan. 

Energiaa elektrofotografia- ja inkjet-tekniikat vievät vielä suhteellisen paljon. Jotkin 

painovärit, kuten inkjet-menetelmässä käytetyt vesiliukoiset painovärit ovat myös vielä 

melko ongelmallisia siistattavuuden suhteen, ja näin ollen menetelmällä painettua 

paperia on hankala kierrättää. Painovärejä kehitetäänkin koko ajan paremmin 

kierrätykseen soveltuviksi. 

 

Digitaalisten painomenetelmien ympäristövaikutuksista tarvitaan nykyistä enemmän 

tutkimustietoa, jotta kuormittavuutta saadaan tarkasti kartoitettua. Tämän insinöörityön 

puitteissa kerättyjen ekotasetietojen perusteella ei kuitenkaan kannata vetää liian 

yleistäviä johtopäätöksiä, koska tiedot on kerätty vain yhden  painon toiminnasta. 

VTT:n Leader-tutkimukseen onkin kerätty tietoa useasta painosta, ja näitä tuloksia on 

tulevaisuudessa saatavilla. Esimerkkipainon toiminnassa huomattiin kuitenkin 

parantamisen mahdollisuuksia muun muassa paperihukan vähentämisessä. Myös 

energiankulutuksessa saattaisi olla mahdollista säästää luonnonvaroja ja resursseja 

tutkimalla yönajan energiankulutusta painosalissa tai IT-salin teknisiä ratkaisuja. 
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Elektrofotografian tulevaisuus näyttää valoisalta, jos sen erilaisia sovelluksia käytetään 

hyödyksi innovatiivisesti. Nyt tekniikan suomia mahdollisuuksia ei aina sovelleta niin 

tehokkaasti liiketoimintaan, kuin olisi mahdollista, ja usein painotuotannossa tyydytään 

melko tavanomaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi tietokantojen sisältöä voidaan käyttää 

painotuotteiden personointiin ja tätä toimintamallia käytetäänkin joissakin 

mainospainotuotteissa ja niin sanotussa transpromo-painamisessa. Tietokantoja 

voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin, ja uusia sovelluksia aiheesta 

kaivataan. Web-to-print-sovellusten käyttö onkin yleistymässä digitaalisissa painoissa, 

ja esimerkiksi kuvakirjoja, kalentereita ja muita tuotteita voidaan tilata helposti Internet-

sivujen kautta. 
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