
 

 

 
Maailman ensimmäinen paperikäsipyyhkeiden kierrätysjärjestelmä 
palkittiin innovaatiopalkinnoilla Interclean-messuilla 
 
Interclean-messuilla Amsterdamissa julkistettiin tällä viikolla Interclean 
Innovation Award 2018 -palkinnon voittajat. Maailman ensimmäinen 
paperikäsipyyhkeiden kierrätysjärjestelmä Tork PaperCircle® palkittiin peräti 
kahden kategorian voittajana. Voittoisat kategoriat olivat “Management, 
training solutions and related products” sekä “Visitor Choice”. Tork 
PaperCirclen avulla käytetyistä paperipyyhkeistä tehdään uusia 
hygieniapaperituotteita. 
 
Interclean-messuilla julkistettiin 15. toukokuuta vuoden 2018 Interclean Innovation 
Awards -palkintojen voittajat. Maailman ensimmäinen paperikäsipyyhkeiden 
kierrätysjärjestelmä, Tork PaperCircle®, palkittiin kahdessa kategoriassa voittajana. 
 
“Olemme todella tyytyväisiä Tork PaperCircle®-palveluun. Se on kunnianhimoinen 
projekti ja ensimmäinen laatuaan, joka tuo paperikäsipyyhkeiden kierrätyspalvelun 
asiakkaiden tiloihin. Innovaatio kannustaa kiinteistöpäälliköitä kiertotalouden 
toteuttamiseen kiinteistöissä sekä saniteettitilojen käyttäjiä kierrätykseen. Tork 
PaperCircle® -järjestelmässä on mukana paikallisia kumppaneita, ja uskomme, että 
palvelu menestyy ja vie alaa eteenpäin”, sanoo Interclean Innovation Award -
tuomariston puheenjohtaja Michelle Marshall.  
 
Maailmanlaajuisen hygieniabrändi Torkin toiminta mahdollistaa käytettyjen 
paperikäsipyyhkeiden keräämisen sekä niiden kierrätyksen paikallisesti uusiksi 
hygieniapaperituotteiksi. Uusi kierrätystapa pienentää hiilijalanjälkeä 40 prosentilla 
verrattuna tämänhetkisiin jätehuoltovaihtoehtoihin*.  
 
“Tork PaperCircle® auttaa yrityksiä määrittelemään jätehuoltonsa uudella tavalla ja 
toteuttamaan kiertotaloutta. Asiakkaamme saavat järjestelmästä tukea omille 
ympäristövastuun tavoitteilleen”, sanoo Torkin tuotepäällikkö Nina Rantanen 
Essityltä. 
 
2018 Interclean Innovation Award -palkinto  
 
Arvostetut Interclean Innovation Award -palkinnot myönnetään innovaatio-
saavutuksista. Palkinnot on jaettu neljään kategoriaan. Tuotteita ja ratkaisuja 
arvostellaan kilpailussa niiden omaperäisyyden, käytännöllisyyden, vastuullisuuden, 
tuottavuuden ja koko alaan vaikuttavuuden mukaan. 
 
*IVL:n vahvistaman elinkaariarvioinnin tulokset, Swedish Environmental Research Institute Ltd, 
2017. Vältettävät toimenpiteet on otettu huomioon. 
 
Lue lisää Tork PaperCircle-palvelusta: http://www.tork.fi/tietoa/kestavakehitys/tork-papercircle/  
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Tork: 
Tork-tuotemerkki tarjoaa asiakkailleen ammattimaisia hygieniatuotteita ja -palveluja. Asiakkaita 
ovat muun muassa ravintolat, terveydenhoitolaitosten tilat, toimistot, koulut ja teollisuusyritykset. 
Tuoteperheeseen kuuluu muun muassa annostelijoita, käsipyyhkeitä, WC-papereita, saippuoita, 
lautasliinoja sekä paperipyyhkeitä teollisuus- ja keittiökäyttöön. Hygienian, toiminnallisen 
suunnittelun ja kestävyyden asiantuntemus on nostanut Tork-tuotteet markkinajohtajan asemaan. 
Tork on Essityn maailmanlaajuinen tuotemerkki ja asiakkaidensa sitoutunut yhteistyökumppani yli 
80 maassa. Ajankohtaisia uutisia ja innovaatioita löytyy osoitteesta www.tork.fi 
 
Essity: 
Essity on johtava maailmanlaajuinen hygienia- ja terveysyhtiö, joka kehittää, tuottaa ja myy 
henkilökohtaisia tuotteita eri kategorioissa (lastenhoito, naistentuotteet, inkontinenssi, 
lääkkeelliset ratkaisut), kuluttajien paperinenäliinoja ja paperipyyhkeitä, sekä ammattimaisesti 
tehtyjä hygieniatuotteita ja -ratkaisuja. Olemme omistautuneet, visiomme mukaisesti, hyvinvoinnin 
edistämiselle johtavilla hygienia- ja terveysratkaisuilla. Useat brändimme, kuten TENA ja Tork, 
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda ja Zewa ovat myynnissä noin 
150 maassa. Essityllä on noin 48 000 työntekijää ja nettomyynti vuonna 2016 ylsi noin 10,7 
miljardiin euroon. Liiketoiminta perustuu vastuulliselle liiketoimintamallille keskittyen arvon 
luomiseen ihmisille ja luonnolle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa, ja on 
listattuna Tukholman Nasdaq-pörssissä. Essity oli aiemmin osa SCA-yhtymää. Lisää tietoa 
osoitteessa www.essity.com. 
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