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SUOMALAISTA TYÖTÄ
KANNATTAA NYT TUKEA

Vastuullisuus on saanut uusia ulottu-
vuuksia. Ympäristöstä huolehtimisen 
ja eettisesti kestävän toiminnan arvot 
ovat tulleet näkyviksi - niillä on suora 
yhteys yksilön ja koko ihmiskunnan 
hyvinvointiin. Kotimaisen työn tukemi-
nen on kasvanut merkittävään rooliin 
kansakunnan nostamiseksi uuteen 
menestykseen globaalin kriisin 
keskeltä. 

Jotta taloutemme voi toipua, on 
tärkeää ylläpitää toimeliaisuutta, 
jatkaa ostotoimintaa ja pitää 
infrastruktuuri hyvässä kunnossa. 
Yrityksesi päättäjänä voit suunnata 
ostosi työn jatkuvuuden turvaamiseen 
Suomessa. Avainlippu on luotettava 
tae korkeasta kotimaisuusasteesta.

Me Europressillä pidämme lipun kor-
kealla, vaikka se vaatiikin nyt enem-
män sisua. Ole kanssamme mukana 
joukossa, joka pärjää ja menestyy 
tulevaisuudessakin!

Kimmo Jussila
Myyntijohtaja, Suomi

Pasi Koljonen
Huoltojohtaja, Suomi

Markus Lahtinen
Tuotantojohtaja
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Kevät 2020 on ollut poikkeuksellinen. 
Siirsimme konttorit kotiin ja aloimme 
kiertää toisemme etäältä. Moni liike-
toiminta kohtasi hiljaisemmat ajat. 
Europressillä työ jatkuu, sillä tiukempi-
na aikoina materiaalikierron merkitys 
korostuu. Yhteiskunnalla ja yrityksillä 
ei ole varaa heittää mitään hukkaan.

Kun meitä koetteleva pandemia 
saadaan selätettyä, koittaa taloudel-
lisen jälleenrakentamisen aika. Ihmis-
kunnan olisi viimeinkin puhallettava 
yhteen hiileen - tai fossiilittomaan 
energianlähteeseen - ja käynnistet-
tävä uudenlaisen talousjärjestelmän 
luonti. Sellaisen, jossa luonnon moni-
tahoinen arvo tunnustetaan ja sen 
elinvoimaa tukevat päätökset todella 
tehdään ja pannaan toimeen.

Koronavirus osoitti, että isot muu-
tokset ovat mahdollisia. Nyt on aika 
jatkaa ja luoda lisää käytäntöjä, 
joilla päästöt saadaan pysyvästi 
alemmalle tasolle. Korvaamalla neit-
seellisiä materiaaleja kierrätetyil-
lä saadaan tuotantoketjujen koko-
naispäästöjä laskettua reippaasti. 
Mitä lähempänä materiaali kiertää, 
sen parempi.

Kierrätys lähtee lajittelusta. Miten 
sitä voitaisiin tehostaa sinun yrityk-
sessäsi? Ota kuppi kahvia ja paneudu 
hetkeksi uudistuneen EXPRESSIVEn 
inspiroiviin esimerkkeihin!
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Nyt on aika luoda 
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Kodikas, tuttavallinen, siisti. Sellainen 
on Kauppakeskus Kaari, kun kysytään 
kiinteistöpäällikkö Anne Kaijalaiselta.

“Painotan sanaa siisti,” hän vielä lisää 
topakasti. Asian tärkeys ei jää epä-
selväksi.

Vuonna 2013 avatussa Kaaressa on 
leveät käytävät ja raikas ilma. Ku-
koistavan runsaat viherseinät, va-
loisuus ja heleät värit luovat tiloihin 
omaleimaista viihtyisyyttä. 

Vaikka Kaareen tullaan kauempaakin, 
se on ennen kaikkea lähialueen asuk-
kaiden kohtaamispaikka. Kaijalainen 
tuntee monet vakioasiakkaat henkilö-
kohtaisesti ja kuuntelee herkällä kor-
valla heidän toiveitaan:

“Asiakkaat laittavat viestiä suoraan 
minulle, kun kaipaavat jotain. On pyy-
detty lisää ramppeja invalideille ja uu-
sia leluja leikkipaikalle.”

“En ikinä lakkaa hämmästelemästä, 
miten asiakkaat pitävät kauppakes-
kusta omanaan,” ihastelee Kaijalai-
nen.

Hänelle itselleen Kaari tuli tutuksi viisi 
vuotta sitten. Kaijalaisen työnantaja, 
kiinteistöjohtamisen palveluiden tuot-
taja Newsec Property Asset Manage-
ment Finland Oy, lähetti aiemmin reis-
sutöitä tehneen kiinteistöpäällikön 
vastaamaan kokopäiväisesti kauppa-
keskuksen huolto-, siivous- ja turval-
lisuusasioista. Apunaan Kaijalaisel-
la on monialainen tiimi, jonka kanssa 
muun muassa jätehuolto pidetään 
kuosissa.

Olen vaativa asiakas, 
en kyllä kaikkia kehu.

Siisteys huokuu vastaan myös jäte-
huoneessa. Lattia on puhdas eikä voi-
makkaita tuoksuja ole havaittavissa. 
CombiMax-puristimia ja Balex-paa-
laimia älytoimintoineen käytetään 
ahkerasti.

“On sanonta, että jätehuone on kiin-
teistöpäällikön näköinen,” kertoo sil-
min nähden työstään ylpeä Kaijalai-
nen. 

Hän ei pidä itseään jätehuoltolait-
teiden asiantuntijana, joten toimiva 
yhteistyö laitetoimittajan kanssa on 
tärkeää. Europressin kanssa asiointi 
on sujunut hyvin ja avainasiakaspääl-

likkö Tero Tenhunen saa aivan erityis-
tä kiitosta:

“Teroa on helppo tavata ja keskustel-
la. Tyhmiä kysymyksiä saa esittää, ei 
tarvitse vain nyökytellä.”

Syksyllä 2019 avattiin Kaaressa 11 uutta 
ravintolaa, joten jätehuollon päivitys 
tuli ajankohtaiseksi. Europress pääsi 
tekemään ehdotuksen jätehuoneiden 
uudistamisesta muuttuneita tarpeita 
vastaavaksi.

“Sain hyvin perustellun tarjouksen, 
joten päätös oli oikeastaan aika help-
po,” Kaijalainen toteaa.

JÄTEHUONE ON KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN 
NÄKÖINEN
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JÄTEHUOLTO HALLINNASSA
Kauppakeskus Kaaressa uusittiin jätehuollon koko 
kalusto ja otettiin käyttöön SMART Insights -paketti 
mobiilisovelluksineen. Se helpottaa muun muassa 
jätehuoneen pitämistä siistinä.

Siisti jätehuone on kiinteistöpäällikön ylpeydenaihe. Jätteiden 
kertymistä vääriin paikkoihin ehkäisee se, että puristimet ja 
paalaimet toimivat, ja ne tyhjennetään vain täysinä. 

Teksti: Liisa Hyttinen



SMARTWASTE -SOVELLUKSELLA 
HALLINTA ON HELPPOA

Anne Kaijalainen kehuu kol-
menkeskeistä yhteistyötä 
Europressin ja kuljetusyhtiön 
kanssa sujuvaksi.

Useat viherseinät kasveineen 
tuovat raikkautta kauppakes-
kuksen yleisiin tiloihin.
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Kauppakeskus Kaaressa on käytössä 
jätehuollon laaja SMART Insights -pa-
ketti ja SMARTwaste-mobiilisovel-
lus. Niiden avulla kiinteistöpäällikkö 
ja huoltohenkilökunta voivat seurata 
ajantasaisia tietoja täyttöasteista ja 
laitteiden toiminnasta suoraan pu-
helimeltaan. Sovellus ilmoittaa myös 
heti, jos laitteessa on toimintahäiriö.

“Se on se huoltovapaus,” iloitsee Kai-
jalainen SMARTin tuomaa helppoutta.

SMARTin ansiosta täyttöasteet saa-
daan hilattua hyvinkin korkeiksi ja toi-
mintavaste lyhyeksi.

“Nopeaa on toiminta. Puristimet hae-
taan vasta täytenä, jolloin ne ovat 
poissa käytöstä mahdollisimman 
vähän aikaa.”
 

Kaijalaisen mielestä Europressin tar-
joamien kokonaisratkaisujen hin-
ta-laatusuhde on hyvä. Älytoimin-
not tuovat paljon sellaista, mikä ei 
päällepäin näy:

“Älytoiminnot ja sovelluksen tarjoama 
tieto antavat tunteen, että jätehuolto 
on hallinnassa.”

“Kaiken kaikkiaan tärkeä tuote ja 
tärkeä palvelu,” kiteyttää Kaijalainen.

SMARTwaste-sovellus kertoo 
ajantasaisen tiedon laitteiden 
täyttö- ja käyttöasteesta.

Sovelluksesta näkee myös yh-
dellä silmäyksellä, jos jossain 
tukos tai muu häiriö.

Se on se 
huoltovapaus.

Anne Kaijalaisen mielestä SMARTwaste-sovelluksesta on iso apu 
jätehuollon hallinnassa.  Laitteiden tilatiedot on helppo tarkistaa 
omasta puhelimesta missä vain.
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Einari Vidgrén perusti Ponssen ja loi 
yrityskulttuurin, jossa kuunnellaan 
asiakasta ja markkinaa sekä ollaan 
luotettava kumppani. Ponsse kehittää 
jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan 
sitä mukaa, kun toimiala asettaa 
uudistustarpeita metsäkoneille. Asia-
kaslähtöisyys on niin suunnittelun kuin 
tuotannonkin ajuri.

Ketterät metsäkoneet on suunnitel-
tu liikkumaan erilaisissa metsissä ja 
maastoissa – luontoa rikkomatta. Täl-
laisten koneiden tuotanto on myös 
mietitty äärimmäisen tarkkaan. Pons-
sen tehtaalla Vieremällä Europres-
sin laitteet huolehtivat tehokkaasta 
jätehuollosta ympäri tuotantolaitosta 
sekä logistiikkakeskuksessa. 

Ponssen tehtaalla etenkin pahvia syn-
tyy valtava määrä. 

”Kun pahvi vain saadaan takaisin kier-
rätykseen, siitä ei tule ongelmaa,” 
Ponssen logistiikkapäällikkö Tuomas 
Yli-Marttila toteaa.

Ponssen tehtaalla automatiikka mah-
dollisuuksineen näkyy kaikkialla. Tilat 
on käytetty tehokkaasti ja kaikelle on 
oma paikkansa. Europress on suun-

nitellut Ponsselle kuiluratkaisut kip-
pilaitteilla, jotta materiaalien syöt-
täminen onnistuisi juuri sieltä, missä 
niitä syntyy. 

Lisäksi kippilaitteiden ja syöttökuilujen 
ympärille on toteutettu suojaverkko-
ratkaisut. Yli-Marttila on huomannut 
laitteiden helppokäyttöisyyden: 

”Kippisysteemi on tosi helppo, selkeä 
ja turvallinen käyttää”. 

Kuva: Ponsse Oyj

VASTUULLISUUS OSANA 
TUOTANTOA
Suomalainen Ponsse ei esittelyitä paljon kaipaa. 
Maailman parhaita metsäkoneita vuodesta 1970 – 
kuten ponsselaiset sen sanovat. Ponssen kotipaikka on 
Vieremällä, samalla paikalla kuin perustamisvuonna.
Teksti: Tiina Hanhirova
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Viereisen sivun kuvissa Ponssen logistiikkapäällikkö Tuomas Yli-Martti-
la (oik.) ja Europressin Itä-Suomen aluejohtaja Marko Ilvonen, tunnelmia 
Ponssen metsäkonetehtaalta sekä jätepuristimet tehtaan ulkoseinustalla.



Muovit saadaan syntypaikalla tehokkaasti talteen 
älypaalaimeen.

Astiankaatolaitteilla jätteet syötetään helposti puristimiin. 
SMART-toiminnoilla varmistetaan laitteiden turvallinen käyttö.

Europress ja Ponsse suunnittelivat yhdessä Vieremälle sopivat, 
optimoidut jätehuoltoratkaisut.
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YHDESSÄ MIETITTIIN FIKSU 
KOKONAISUUS
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Me Europressillä uskomme digitali-
saation tuovan mahdollisuuksia ja 
hyötyjä koko jätehuolto- ja kiertota-
lousalalle. Jätehuoltolaitteiden hyö-
tysuhteet, tyhjennys- ja keräilyreitit 
sekä huoltovälit voidaan optimoida 
niputtamalla nämä kaikki yhteen – 
digitaalisten työkalujen avulla syntyy 
kokonaisuus, jota hallita ja optimoida. 
Tällä tavalla syntyy win-win tilanne, 
jossa sekä asiakas että palvelutarjo-
aja aikaansaavat säästöjä. Samalla 
myös ympäristövaikutukset minimoi-
daan.

Europress on vahvasti mukana tässä 
kehityksessä. Viime vuonna lanseera-

tut SMART-palvelutuotepaketit mah-
dollistavat laitehallinnan, täyttöas-
tevalvonnan sekä kaukovalvonnan. 
Lisäksi markkinoille on saatu seuran-
taa helpottava SMARTwaste-sovellus. 
Palvelutuotepaketteja on kolmea eri 
tasoa, joilla olemme huomioineet eri 
asiakkaiden vaihtelevia tarpeita. 

Ensimmäisten kaupallisten projektien 
tulokset ovat olleet loistavia. Pilotti-
projektissa onnistuimme nopeasti 
saavuttamaan keskimäärin 80 pro-
senttia korkeammat täyttöpainot, ja 
yksittäisten laitteiden kohdalla jopa 
enemmän. Tämä on suoraa säästöä 
asiakkaalle ja ympäristölle. 

Koronasta johtuva poikkeustilanne 
on koskettanut meitä kaikkia. Eläm-
me haastavia aikoja, mutta ne tuovat 
mukanaan aina myös uusia mahdol-
lisuuksia. Europressillä olemme kehit-
täneet etäpalveluja jo vuosien ajan ja 
nyt ne ovat tarpeellisempia kuin kos-
kaan. Ota sinäkin uudet SMART-pal-
velut käyttöösi!

SMART INNOSTAA OPTIMOIMAAN
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Andreas Lemström
Varatoimitusjohtaja

Andreaksen vastuualueisiin kuuluvat myynti- ja huoltopalvelut Europressillä 
Pohjoismaissa. Hän on toiminut Europress-konsernin palveluksessa lähes 
kymmenen vuotta, joista kuusi vuotta Europressin tytäryhtiöissä Ruotsissa ja 
Norjassa. Vuoden 2018 lopulta lähtien Andreas on toiminut Europress Group 
Oy:n varatoimitusjohtajana.

Tulokset ovat 
olleet loistavia.
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LÖYSÄT POIS! 
On tunnettu tosiasia, että ilman kuljettamisesta 
ei kannata maksaa. Rahojaan ei hyödytä hukata 
myöskään tarpeettomiin huoltokäynteihin eikä aikaa 
ylimääräisiin puheluihin tai jätepisteessä ihmettelyyn.
Toisin sanoen: Jätehuollon toiminta kannattaa 
optimoida. 

Europressin puristimet ja paalaimet 
ovat teknisesti maailman huippua: ne 
puristavat materiaalit tiiviiksi ja kes-
tävät useita vuosia kovaa käyttöä. 
Laitteiden käyttäjäystävällisyys on 
hiottu pitkälle ja turvallisuus on huo-
mioitu edistyneillä ratkaisuilla. Nämä 
puristimien ja paalaimien ulkoiset 
ominaisuudet ovat kuitenkin vasta 
perusta, jolle varsinaista jätehuollon 
optimointia voi alkaa rakentaa.   

Älytekniikan ja pilvipalvelun avul-
la saadaan laitteiden tehot ja mah-
dollisuudet täyteen käyttöön. 

Europress SMART -palvelu tarjoaa 
ajantasaisen tietojen seurannan aina 
laajasta kokonaiskuvasta laitetasolle 
asti. Täyttöasteiden ajantasatieto, 
täyttöasteet tyhjennettäessä, käyt-
tötunnit ja tiedot häiriöistä  ovat koko 
ajan helposti saatavilla. 

Tietojen avulla voidaan kehittää toi-
mintaa jätepisteessä ja kuljetusliik-
keen kanssa siten, että laitteet ovat 
tyhjennettävinä mahdollisimman har-
voin ja muutoin aina käyttövalmiina.

Yksittäisten laitteiden sijaan kannat-
taa keskittyä kokonaisuuteen ja kysyä: 

Millainen yhdistelmä laitteita ja palve-
luita tarjoaa parhaat puitteet sujuvalle 
ja kustannustehokkaalle jätehuollolle 
juuri omassa kohteessani?

 



SMART INSIGHTS
Ota kaikki irti älypuristi-
mistasi ja -paalaimistasi 
hyödyntämällä big dataa. 
SMART Insights tehostaa 
toimintaasi tarjoamal-

la raportteja ja analytiikkaa hyö-
dynnettäväksesi päätöksenteossa. 
Ennakointi ja automaattiset ana-
lytiikkaan pohjautuvat ilmoitukset 
tekevät laitekannan hallinnasta 
huoletonta. SMART Insights tarjoaa 
helppoutta jätehuollon eri rooleihin.

Jätehuoltopalveluiden tuottajille:
- Reaaliaikainen laiteseuranta
- Nopeampi vaste tyhjennys-
   pyyntöihin ja häiriöilmoituksiin
- Reittioptimointi laiteanalytiikka-     
   ja raportointityökalujen avulla

Kiinteistö- ja ympäristöpäälliköille:
- Jätevirtojen ja kierrätysasteiden   
   kohdekohtainen seuranta
- Kohdennettu käyttäjäkoulutus:  
   turvallisuus, ympäristö, tehokkuus
- Kokonaiskustannusten hallinta

Laitteiden käyttäjille:
- Laiteseuranta mobiilisovelluksella
- Helpot huolto- ja lisätyhjennys-
   tilaukset

SMARTIN KOLME TASOA

OPPIVA PURISTIN JA PAALAIN
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SMART INTRO
Pysy ajan tasalla – SMART 
Intro tarjoaa reaaliaikaista 
tietoa älypuristimistasi ja 
-paalaimistasi. Voit hel-
posti paikantaa laitteesi 

ja katsoa sen tilatiedot. 
Maksimoi laitteiden käyttöaika ja 
toimi proaktiivisesti nostaaksesi 
asiakastyytyväisyys uudelle tasolle.

SMART INTEGRATED
Rajattomat mahdollisuu-
det alustaintegraation 
kautta: pilvipalvelu tuo 
laitetiedot suoraan omiin 
sisäisiin järjestelmiisi. 

Europress SMART integroituu jär-
jestelmiisi miten haluat; alusta-
integraatio toteutaan aina räätä-
löidysti, tarpeiden mukaan. Omi-
naisuuksia pystytään joustavasti 
laajentamaan muuttuvia tarpeitasi 
vastaaviksi.
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SMART Insights ja Integrated 
-palveluilla täyttöpainot saadaan 
optimoitua erittäin korkeiksi. Ku-
vassa on esimerkki Kauppakeskus 
Triplan alkuvuoden täyttöasteista.

Teksti: Liisa Hyttinen

Kun uusi Europress -puristin tai -paa-
lain saapuu asiakkaalle, se sisältää 
tietyt perusasetukset, joita voidaan 
heti asennusvaiheessa säätää asiak-
kaan tarpeiden mukaan. Laite kuiten-
kin paranee koko käyttöikänsä ajan:

“Älypuristimet ja -paalaimet optimoi-
vat toimintaansa käytöstä kertyneen 
datan perusteella. Ne siis oppivat koko 
ajan tehokkaammiksi,” kertoo Euro-
pressillä SMART-järjestelmän kehi-
tystä johtava Tommi Häkkinen. 

Tärkeintä on varmistaa, että laite-
kokoonpano vastaa kohteen tarpei-
ta ja SMART-palveluja päivityksineen 
hyödynnetään täysimääräisesti.

Tommin vinkit edelläkävijän 
jätehuoltoon:

Aseta tavoitteet jätehuoltosi tehos-
tamiselle ja ota sen seuranta sään-
nölliseksi tavaksi.

Seuraa viestintäämme, jotta saat tie-
don uusista ominaisuuksista nopeasti 
käyttöösi.

Kokeile uusia ominaisuuksia ja anna 
palautetta.

Ota yhteyttä Europressiin, jos aset-
tamasi tavoitteet tuntuvat hankalilta 
saavuttaa. Tuunataan laite- ja palve-
lupakettisi sopivaksi yhdessä!

Kysy SMART-palveluista:
020 737 3100
europress@europress.fi



CONTROLLED GROWTH 
CREATES A SOLID 
GROUND FOR SUCCESS.

Europress Group Oy
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