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Toimistotarvikkeita vastuullisesti − Olkaa hyvä 

 

Thomas Wulff perusti pienen paperikauppansa 

Helsingin Fredrikinkadulle kohta 124 vuotta 

sitten. Pian liikkeen täytyi muuttaa isompiin 

tiloihin Eerikinkadulle, josta matka jatkui 

seitsemän vuoden jälkeen osoitteeseen 

Esplanadi 11, joka edelleen tunnetaan nimellä 

”Wulffin kulma”.  

Ekoajattelusta ekotekoihin 

Toimistotarvikekauppa Wulff on kasvanut 

pienestä vaatimattomasta putiikista suureksi 

konserniksi, joka palvelee asiakkaitaan moni- 

puolisesti ja kansainvälisesti. Vuosien saatossa 

myös asiakkaiden vaatimukset ovat muuttuneet. 

 

”Asiakkaidemme keskuudessa kotimaisuus ja 

ympäristöystävällisyys ovat nousseet hinnan ja 

laadun rinnalle tärkeiksi valintakriteereiksi”, 

kertoo Wulff Oy:n toimitusjohtaja Sami 

Asikainen. ”Asiakkaiden tarpeisiin vastaamme 

kehittämällä jatkuvasti toimintaamme.” 

 

”Osana vakioraportointia meillä on käytössä 

ympäristölaskuri, joka laskee toiminnan hiili- 

jalanjäljen ja kertoo kuinka paljon kompen- 

soitavaa CO2-päästöä syntyy. Itella Green  

-kuljetukset ovat täysin hiilineutraaleja. 

Kuljetuksilla syntyneet CO2-päästöt kompensoidaan ilmastoprojekteja rahoittamalla. Wulffin 

toiminnalla on myös ISO14001 -ympäristösertifikaatti”, jatkaa Asikainen. 

 

Vastuullisuus on hyvää asiakaspalvelua 

 

”Hyvään asiakaspalveluun kuuluu se, että kerromme asiakkaille ympäristöystävällisistä 

tuotteista ja autamme asiakkaita kierrättämään värikasettien, paristojen ja muovipullojen 

lisäksi myös toimistotarvikkeet. Toimistotarvikkeiden kierrätyssäkit toimitamme Kuusakosken 

 

 

Myymälävastaava Mia Heiskanen (vas.) esittelee 
Wulffin Konalan myymälässä työharjoittelija Noseba 
Khanamille suosituinta kopiopaperia, Stora Enson 
Suomessa valmistamaa PEFC-serfioitua, Zoomia. 
”Kopiopaperin lisäksi PEFC-merkittyinä löytyy mm. 
muistilappuja, kirjekuoria, kertakäyttöastioita ja 
tarroja”, kertaa Heiskanen. 



 

  

jätteenkäsittelyyn, jossa tuotteet murskataan, eri 

materiaalit erotellaan ja toimitetaan uusiokäyttöön”, 

kertoo tuotepäällikkö Kirsi Sajama. 

Tuotteiden yhteydessä, esimerkiksi wulffinkulma.fi  

-verkkokaupassa, kerrotaan kunkin tuotteen osalta 

tarkemmin sen ympäristöystävällisyydestä sekä miten 

tuote tulee hävittää ja kierrättää. Monesta paperi- 

tuotteesta löytyy puun vastuullisesta alkuperästä kertova 

PEFC-merkki. 

 

Ympäristön huomioiminen näkyy 

pakkausmerkinnöissä 

 

Wulffin myydyin tulostuspaperi, tutummin kopiopaperi, 

on Stora Enson Kemin Veitsiluodossa valmistama Zoom. 

”Tulostuspaperi on edelleen volyymituote, vaikka 

paperittomasta konttorista on puhuttu pitkään”, kertoo 

Wulffin pitkäaikaisen tavarantoimittajan Stora Enson 

myyntijohtaja Pekka Hietaranta. ”Tietyt asiat − 

toimitusvarmuus, taloudellisuus ja ympäristöasiat − 

täytyy olla kunnossa, jotta asiakas valitsee tuotteen”, 

jatkaa Hietaranta. ”Tulostuspaperin kohdalla tämä 

tarkoittaa esimerkiksi, että paperin raaka-aine on 

peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä”. 

”Ympäristöasioista keskusteleminen on tätä päivää. 

Yritysasiakkaat ovat ammattilaisia ja odottavat, että perusasiat ovat kunnossa. Se on 

oletusarvo”, painottaa Hietaranta. ”Tulostuspaperi on kuitenkin myös kuluttajatuote ja siksi 

on tärkeää viestiä tuotteen ympäristöystävällisyydestä riisikääreessä.” 

    

Lisätietoja: 

 

Tuotepäällikkö Kirsi Sajama   Myyntijohtaja Pekka Hietaranta             

Wulff Oy    Stora Enso, Printing and Reading 

040 557 3511    040 574 7436 

kirsi.sajama@wulff.fi   pekka.hietaranta@storaenso.com 

 

Markkinointipäällikkö Juha Uppa 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

045 118 9585 

juha.uppa@pefc.fi 

Ympäristöystävällisiä tuotteita nostetaan esille 
myymälän valikoimassa merkitsemällä ne 
erikseen. Lisäksi Wulffin tuotekuvastossa on 
lueteltu yleisimpiä ympäristömerkkejä 
selityksineen. 


