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Torkin innovatiiviset ratkaisut auttavat vähentämään jätteitä ja säästämään 
siivoukseen käytettävää aikaan 
 
Torkin ratkaisut auttavat yrityksiä ja kiinteistöjä vähentämään jätteiden määrää 
sekä säästämään siivouksessa käytettyä aikaa. Interclean Innovation Award 
2018 -palkinnon kahdessa kategoriassa voittanut Tork PaperCircle® on 
maailman ensimmäinen paperikäsipyyhkeiden kierrätysjärjestelmä. Tork 
EasyCube® -tilojenhallintaohjelmisto auttaa säästämään aikaa ja parantamaan 
siivouksen laatua toimitilojen jokaisella alueella. 
 
Tork PaperCircle® on maailman ensimmäinen paperikäsipyyhkeiden 
kierrätysjärjestelmä. Kierrätysjärjestelmä palkittiin peräti kahden Interclean 
Innovation Award 2018 -palkintokategorian voittajana. Järjestelmän avulla käytetyt 
käsipyyhkeet voidaan kierrättää uusiksi paperituotteiksi.  
  
Tork PaperCircle on täydellinen ratkaisu jätteiden vähentämiseen, pilottitutkimuksen 
mukaan se vähentää jätteiden määrää jopa 20 prosentilla. Näin se auttaa myös 
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet pienentäen käsipyyhkeiden 
hiilijalanjälkeä 40 prosentilla.*  
 
Miten Tork PaperCircle toimii? 

• Vierailijat ja työntekijät käyttävät saniteettitiloja tavalliseen tapaan, mutta 
heittävät paperikäsipyyhkeet erilliseen roska-astiaan käsien kuivaamisen 
jälkeen 

• Siivoojat tyhjentävät roska-astiat tavanmukaisesti, mutta pitävät 
käsipyyhkeet erillään kärryissä 

• Kierrätyskumppani kerää paperikäsipyyhkeet ja tuo ne Essityn paikalliseen 
tehtaaseen 

• Essityn tehdas kierrättää paperikäsipyyhkeet uusiksi paperituotteiksi 

• Käytetyt paperikäsipyyhkeet palautetaan 
 

Lue lisää Tork PaperCircle-palvelusta: http://www.tork.fi/tietoa/kestavakehitys/tork-
papercircle/  
 
*IVL:n vahvistaman elinkaariarvioinnin tulokset, Swedish Environmental Research Institute Ltd, 
2017. Vältettävät toimenpiteet on otettu huomioon. 

 
 

Tork EasyCube® -tilojenhallintaohjelmisto avulla kiinteistöjen siivoustarpeet 
optimoidaan reaaliaikaisen tiedon avulla. Ohjelmisto auttaa kiinteistönhuoltoa ja 
siivoustiimejä toimimaan todellisen tarpeen mukaisesti. Järjestelmään kytkettyjen 
laitteiden sensoriteknologia, kuten kävijälaskurit ja saippua-annostelijajärjestelmät, 
välittävät jatkuvasti tietoa siivous- ja täyttötarpeista Tork EasyCube® -ohjelmistolle. 
 
Ohjelmiston avulla kerätty tieto osoittaa, että älyanalytiikka todellakin auttaa 
seuraamaan ja parantamaan suorituskykyä ja tehostamaan resurssien käyttöä. 
Tutkimuksen mukaan siivouskierrokset vähenivät 24 prosenttia ja paransivat 
siivouksen laatua. Tämä tarkoittaa 20 säästettyä turhaa tuntia.**  
 
Tork EasyCube® on maailman johtavia reaaliaikaista tietoa käyttävä, 
tilojenhallintaohjelmisto. Ohjelmistolla on runsaasti asiakkaita erityisesti kohteissa, 
joiden pinta-alat ovat suuria ja joiden kävijämäärät ovat runsaita, kuten lentokentät ja 
ostoskeskukset.  
 

Lue lisää Tork EasyCube- tilojenhallintaohjelmistosta: http://www.tork.fi/easycube/  
 
** Tieto kerätty Tork EasyCube asiakkailta ennen ja jälkeen ohjelmiston käyttöönoton. 
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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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