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Metsäinen polku kohoaa jyrkkää 
rinnettä pienelle kalliokukkulalle. 
Ympärillä on eri-ikäistä puustoa: 
nuoria koivuntaimia, reheviä 
pihlajia, uljaita mäntyjä ja käp-
pyräisiä kelopuita. Luonnostaan 

kaatuneet puut makaavat rauhassa lahoamassa ja 
pikkuruisen peukaloisen pulppuileva laulu kantau-
tuu korviin jostain lehtometsän uumenista. 

Ollaan Keravan arvokkaimpiin luontokohteisiin 
kuuluvalla Haukkavuoren perintömetsäalueella ja 
kivenheiton päässä Europressin pääkonttorista. 

Talvella peukaloisen laulu on vaiennut sen muutet-
tua eteläisempiin maisemiin ja luonto on kaikessa 
hiljaisuudessaan kaunis ja puhdas. Luminen polku 
on monen hiljaisen kulkijan tallaama. Ihmiset 

etsiytyvät kaupungissakin luonnon rauhaan ja 
arvostavat sitä, että ympäristöä suojellaan. 
Onneksi myös päättäjäportaassa on parhail-
laan toteutumassa useita toimia, joilla luonnon 
saastumista ja ilmastonmuutosta ehkäistään 
voimakkaasti.

Ei enää jätettä kaatopaikoille

Jätteeksi määritellään Suomen lain mukaan 
”aine tai esine, jonka sen haltija on aikonut 
tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvol-
linen poistamaan käytöstä”. Suomessa astuu 
voimaan uusi jätelaki toukokuussa 2012, jonka 
myötä esimerkiksi kunnat joutuvat vastaamaan 
entistä kattavammin alueensa jätehuollosta. 

Jätteeksi luokitellun materian käsittely ja 

uusiokäyttö vaatii usein ympäristöluvan, mikä 
joskus voi olla esteenä kierrätykselle. Siksi 
Eu:ssa on meneillään End of Waste -hanke, 
jolla pyritään vähentämään jätteeksi luokitellun 
materiaalin määrää.

Juuri mikään materiaali ei ole kierrätyskelvo-
tonta ja lähes kaikki, minkä kierrättäminen ei 
nykyisellään ole kannattavaa, voidaan polttaa ja 
hyödyntää energiana.

Joulukuussa 2011 pidetty Durbanin ilmasto-
kokous on uusi maailmanlaajuinen edistysaskel 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Mukaan 
päästövähennystavoitteisiin saatiin ensim-
mäistä kertaa kaikki maat. Tämä kannustaa 
meitä länsimaalaisiakin ponnistelemaan taas 
entistä tarmokkaammin kasvihuonekaasu-

jen, kuten kaatopaikoilla muodostuvan metaanin 
vähentämiseksi. Tärkein keino siihen on jätteiden 
tehokas lajittelu ja kierrättäminen.

Haukkavuoren perinnemetsän lisäksi Europressin 
läheisyydessä on muitakin näkemisen arvoisia 
alueita. Konttorin ikkunoista aukeaa Vanhan 
Lahdentien varrella sijaitseva vankilan perinne-
maisema-alue peltoineen, latoineen ja mataline 
mäkineen. Alue on osa Keravanjokilaakson maise-
makokonaisuutta, johon kuuluu myös hieman 
etelämpänä, Lahden moottoritien toisella puolella 
sijaitseva Keravan kartanon vanha maalaismiljöö. 
Europressin moderni ympäristöteknologian tehdas 
sijaitsee siis arvokkaiden luonto- ja maisemakohtei-
den läheisyydessä. Tervetuloa käymään!

Työtä arvokkaan 
ympäristömme puolesta

EuropressNews

End of waste -kriteerit

- Eu:n hanke, jonka tavoitteena 
on edistää kierrätystä

- aiemmin jätteeksi luokitelluille kierrätysmateriaaleille 
laaditaan kriteerit, joiden perusteella niitä ei enää luokitella 

jätteeksi eikä niitä kohdella jätelakisäädösten mukaisesti

- tähän mennessä kriteerit on luotu teräs-, rauta- ja alumiiniromulle

- parhaillaan kriteereitä laaditaan paperille, biojätteelle, kompostille, kupari-
romulle, lasille, muoville ja tuhkille

Teksti ja kuvat: Liisa Hyttinen
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Tässä lehdessä

Europress Group Oy:n kohta 35-vuotisen taipaleen eräitä 
huippukohtia on ehdottomasti ollut uuden nykyaikaisen tehtaan 
valmistuminen Keravan Huhtimoon vuonna 2009. Jo tehtaan 
suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon monia ym-
päristöarvoja kuten lämmön talteenotto, vähäpäästöinen pin-
takäsittelylinja ja miellyttävä työympäristö.Tunnustuksena määrä-
tietoisesta ja kokonaisvaltaisesta työstä ympäristön puolesta 
Keravan kaupunki myönsi meille vuonna 2010 ympäristöpalkin-
non.  

Ympäristö- ja kierrätysteknologian tuotteet, joita Europress val-
mistaa laajalle asiakaskunnalleen, täyttävät korkeimmat laatu-
standardit. Suurlujuusteräksen lisääminen tuotteiden raaka-ainee-
na sekä öljynpuhdistus sen vaihtamisen sijaan määräaikaishuol-
tojen yhteydessä ovat esimerkkejä toiminnastamme ympäristön 
eteen. Jo vuodesta 2000 toimintamme on perustunut tinkimät-
tömästi ympäristöjärjestelmä ISO 14001 noudattamiseen.
 
Kolmen vuoden määrätietoisen kehitystyön tuloksena voimme nyt 
ylpeänä esitellä ainutlaatuisen SMART- tuoteperheen. Tämä äly-
puristinmallisto säästää kuljetuskuluja ja pienentää asiakkaamme 
hiilijalanjälkeä. SMART palvelee puristimien käyttäjiä ja kuljetus-
liikkeitä tarjoamalla hyödyllistä tietoa mm. tyhjennyspainoista ja 
määräaikaishuollon tarpeesta. Se myös mahdollistaa etäsäädöt, 
jolloin huoltoajoja syntyy vähemmän. Puristimien elinikä pitenee ja 
huollon tarve vähenee.

Europressin asiantuntijat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Baltiassa ja Venäjällä ovat palveluksessanne entistäkin kil-
pailukykyisemmin uusien innovaatioiden ja palveluiden tukemana!

Matti Turunen
toimitusjohtaja

Europress on Pohjoismaiden johtava jät-
teenkäsittelylaitteiden valmistaja. Tar-
joamme kustannustehokkaat, toimivat ja 
ympäristöystävälliset ratkaisut yritysten 
jätehuoltoon.
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Palvelu pelaa

12

Kauppaketjut ja -keskukset panostavat nykyään 
ympäristöystävällisyyteen vähintään yhtä innokkaasti 
kuin teollisuusyritykset. Tuotantoalat tarjoavat kaupan 
alalle ympäristöystävällisyyttä edistäviä tuotteita, 
joita kaupat hyödyntävät myös markkinoinnissaan. 
Erilaiset ympäristöpalkinnot ja -sertifi kaatit ovat 
haluttuja julkisia tunnustuksia siitä, että töitä on tehty 
hyvien asioiden puolesta.

Kauppakeskukset Sello ja Stella ovat esimerkkejä 
ympäristöasiansa hyvin hoitavista toimijoista. Ne 
haluavat olla alansa huippuja ja huipuksi ei voi tulla 
ilman huolellisesti toteutettua infrastruktuuria, johon 
jätehuoltokin kuuluu. Asiakkaat kyllä huomaavat eron 
-ja äänestävät jaloillaan.

Nykyaikana toimiva jätehuolto vaatii järjestäjältään 

Toimitusjohtajan terveiset

EuropressNews on Europress Group Oy:n asiakaslehti. Julkaisija: Europress Group Oy, Toimitus: Liisa Hyttinen (päätoimittaja), 
Tomi Turunen, Aino Hämäläinen, Ulkoasu ja taitto: Liisa Hyttinen, Kannen kuva: Europress, Painopaikka: Painojussit Oy

Ympäristöystävällisyys on todellinen kilpailuvaltti

aikansa seuraamista. Vaatimukset kiristyvät, mutta 
toisaalta jätteen kierrätystä pyritään myös helpot-
tamaan erilaisin keinoin.

Uusien direktiivien ja asetusten rinnalla kehitetään 
tuottajaportaassa tuotteita ja palveluita, jotka katso-
vat tulevaisuuteen. Jätepuristin ei ole enää vain iso 
roskis, vaan älykäs kierrätysteknologian laite, jonka  
muotoilu on viimeisteltyä ja tekniikka äärimmilleen 
hiottua. 

Tästä kaikesta ja monesta muusta aiheesta voit lukea 
tämän lehden sivuilta. Ethän unohda testata tietojasi 
sivun 11 tietovisassa. Kiintoisia lukuhetkiä!

Liisa Hyttinen
päätoimittaja

Suuntaviivat tulevaisuuteen
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L
oistavat julkiset liikenneyhteydet, 70% 
kierrätysaste, jatkuvat energiansäästö-
toimet, ekopiste asiakkaille… Kauppa-
keskus Sello on mainio esimerkki siitä, 
miten laajaa kiinteistöä voidaan hoitaa 
ympäristöä kunnioittaen. 

Sellossa ympäristöystävällisyys on ollut itsestään 
selvää alusta saakka. Niinpä kultatason LEED-
ympäristösertifi kaatti vuonna 2010 tulikin pienellä 
vaivalla:  
- Kirjasimme vain paperille sen, mitä jo muutenkin 
teimme, kertoo kiinteistöpäällikkö Olli Paunola.

LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) on suunnittelun, rakentamisen sekä 
rakennuksen vastuullisen käytön ympäristöluoki-
tustyökalu. Sertifi kaatteja on neljää eri tasoa: 
sertifi oitu, hopea, kulta ja platina. Saadakseen 
sertifi oinnin rakennuksen tulee täyttää säädetyt 
ympäristövaatimukset muun muassa energiate-

hokkuuden, vedenkäytön, joukkoliikenteen te-
hokkaan hyödyntämisen, jätehuollon ja kiinteistön 
ylläpidon osalta.

Hyvä ympäristöasioiden hoito vaatii tietenkin jatku-
vaa kehitystä. Se on vaivan arvoista, sillä kustan-
nussäästöt kulkevat yleensä käsi kädessä ym-
päristöystävällisyyden kanssa. Paunolan mielestä 
itseisarvona ei kuitenkaan pidä olla pelkästään 
toimenpiteiden tuomat säästöt. Onhan puhtaan 
ympäristön vaaliminen omantunnon kysymys ja 
arvo sinänsä.

Jätehuoltolaitteisto kerralla uusiksi

Keväällä 2011 Sello päätti uudistaa koko jätehuol-
tolaitteistonsa. Sellon kahdelle jätehuoltoalueelle 
toimitettiin omat puristimensa keräyspahville, 
energiajakeelle, pakatulle biojätteelle ja sekajät-
teelle. Lisäksi pienemmissä astioissa kerätään lasi, 
metalli, paperi ja muut pienjakeet. 

hyvän omantunnon 
kauppakeskus

Uudistus toi monia etuja: jätteiden keräyskapa-
siteetti kasvoi ja hajuhaitat vähenivät. Uudistuksen 
myötä kauppakeskuksen kierrätysaste nousi 70 
prosenttiin ja tavoitteena on nostaa sitä edelleen 
90 prosenttiin. Biojätteen kerääminen pakattuna 
helpottaa markettien henkilökunnan työtä, kun 
vanhentuneet elintarvikepakkaukset voi heittää 
avaamattomina puristimeen. 

Myös puristinten sijoittelua mietittiin: sekajätepur-
istin on nyt strategisesti kauimpana tuloväylästä, 
jotta sinne ei tulisi ohimennen heitettyä kierrätet-
täviä materiaaleja. Mutta henkilökunnan saaminen 
mukaan tehokkaampaan lajitteluun vaatii muu-
takin.

- Sellossa on yli 2000 työntekijää. Haasteellista 
on saada heidät kaikki lajittelemaan oikein. Seka-
jätepuristin täyttyy yhä, vaikka periaatteessa sen 
pitäisi olla lähes turha, Paunola toteaa.  Idearikas 
mies heittää kuitenkin hetkessä ilmaan kourallisen 
ajatuksia asian korjaamiseksi. Ei jää epäselväksi, 
että tässä talossa ongelmiin on tapana löytää 
ratkaisu.

> Espoon Leppävaarassa keilataan, kuunnellaan oopperaa ja sovitetaan 
ranskalaista muotia saman katon alla
> Vuoden Kauppakeskus haastaa työntekijänsä entistä tehokkaampaan 
lajitteluun

havainnekuva Sellon huoltoalue 1:stä 

suuriin syöttöaukkoihin on helppo lajitella eri jakeet

Teksti: Liisa Hyttinen Kuvat: Kimmo Jussila, Liisa Hyttinen ja Sello

“Onhan puhtaan 
ympäristön vaali-
minen omantun-
non kysymys ja 
arvo sinänsä”

Sello on 

Kauppakeskus Sello

Sello on yksi Suomen kolmesta suurimmasta kauppakeskuk-
sesta. Sijoitus kolmen suurimman joukossa riippuu siitä, verrataanko 

pinta-alaa, myyntilukuja vai kävijämääriä. 

Kauppakeskuksen erityispiirteitä ovat mm. pääkaupunkiseudun vilkkain 
kirjasto, Sellosali konsertteineen ja hotelli. 

Selloon on erittäin hyvät julkiset liikenneyhteydet, sillä sen yhteydessä sijaitse-
vat niin bussiterminaali kuin juna-asemakin. Junamatka Helsingin keskustasta 

Selloon kestää 15 minuuttia.

Sellossa käy vuosittain lähes 22 miljoonaa asiakasta. Siellä on 172 liikettä, mm. 
kaksi suurta päivittäistavarataloa, runsaasti erikoisliikkeitä ja palveluita. 

Työpaikan Sello tarjoaa 2100 ihmiselle.

Sello on rakennettu kolmessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe valmistui 
vuonna 2003, laajennusosa vuonna 2005 ja Viihdekeskus Sello Rex 

avattiin vuonna 2008.

Sello sai LEED-ympäristösertifi kaatin vuonna 2010 ensim-
mäisenä Eurooppalaisena kauppakeskuksena. 
Sello valittiin ekoteoistaan Vuoden Kauppa-

keskukseksi 2011.

Olli Paunola haluaa innostaa Sellon työn-
tekijät tavoittelemaan vieläkin korkeampaa 
kierrätysastetta.

< 

< 

< 
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1. SOPIMUS
Myyntipäällikkömme tutustuu asiakkaan 
kohteeseen ja toiveisiin. Osto- tai 
leasing -tarjous tehdään aina asiakkaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  

Viimeiset puuttuneet osat Europressin jätteenkäsittelylaitteistosta ovat saapuneet. 
EuroBalers – mallisto on nyt saatavilla asiakkaillemme kaikkiin maihin, joissa toimimme. 
Kuten puristimemme, EuroBalersit säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä. Vuonna 2012 Euro-
Balers-perhe laajenee matalammilla X-malliston ristikkäissylinteripaalaimilla.

EuroBalers -paalainmallit erilaisiin tarpeisiin:

Europress-puristimien toimitusprosessi

Europress 
Älypuristimet
Europressin älypuristinmallisto on vuosien kehitys-
työn tulos. Malliston koneet pystyvät moneen asiaan, 
johon tavallinen jätepuristin ei pystyisi. Se on entistä 
tehokkaampi parempien täyttöpainojen ansiosta, sen 
desibelipäästöt ovat hiljaisemmat ja ennen kaikkea se 
säästää aikaa ja rahaa. 

Koneet pystyvät kommunikoimaan kanssasi -kiitos 
SIM-korttivalmiin kaukovalvonnan. Koneet ilmoittavat 
myös itsenäisesti, kun ovat valmiita tyhjennettäviksi ja 
osaavat lähettää erilaisia status-päivityksiä käyttäjil-
leen. Älyn ansiosta laitteet ennaltaehkäisevät eräitä 
huolto – sekä korjaustoimintoja. Tämä myös pidentää 
laitteiden käyttöikää merkittävästi, sekä vähentää 
vastaavasti huoltojen tarvetta!

Europress Smart – älypuristinmallisto palvelee näin 
siis sekä käyttäjiään että kuljetusliikkeitä, samalla kan-
taen oman kortensa kekoon ympäristön ja vihreäm-
män maailman puolesta.

U U S I N T A  U U T T A

EB10
– kun tila jätteenkäsittelylle 
on rajallinen

EB10 –paalaimet ovat 
tehokkaita keskitason lait-
teita pahville ja muoville. 
Malli on saatavilla kahdella 
eri ovella : liukuovella (SD) 
ja normaalilla kääntöovella. 
Molemmissa on suuri syöt-
töaukko.

Paalin koko pahvilla:
max 150 kg

EB4
– kun jätteenkäsittelylle 
on varattu vain pieni tila

EB4 –paalaimet ovat 
kaikista pienimmät 
paalaimet mallistossam-
me. Malleja on kaksi : 
normaali ja matalasyöt-
töinen EB4L. Molemmat 
ovat sopivia pahville ja 
muoville. 

Paalin koko pahvilla: 
max 70 kg

EB16 
– sopiva kone moniin eri 
kohteisiin

EB16 –paalaimia on saata-
villa normaalilla kääntöovella 
ja liukuovella. Molemmissa 
on 16 t paalausvoima ja ne 
ovat ideaali valinta pahville ja 
muoville. EB16 on loistovalinta 
vähittäiskaupoille, erilaisille 
teollisuudenaloille ja varas-
toille.

Paalin koko pahvilla:
max 250 kg

Eurobalers -paalaimet jokaiseen tarpeeseen

EB50 
– suurikokoiselle jätteelle

EB50 –paalaimet sopivat suu-
rikokoiselle pahville ja muoville su-
uriin markeitteihin ja teollisuuteen. 
Mallia saa normaalilla kääntöovel-
la ja liukuovella. Suuri syöttöaukko 
molemmissa malleissa tekee 
jätteenkäsittelystä helppoa. 

Paalin koko pahvilla:
max 500 kg

Tuote-esittelyt: Tomi Turunen, kuvat: Europress

4. ASENNUS
Laitteet toimitetaan kohteeseen ja am-
mattitaitoinen asentajamme huolehtii lait-
teen asennuksesta ja käyttöopastuksesta. 
Asiakkaan niin toivoessa pidämme myös 
laajemman lajittelukoulutuksen.

3. VALMISTUS
Puristimet valmistetaan Keravalla. 
Valmistus on ympäristöystävällistä 
nykyaikaisessa, mm. robottiteknolo-
giaa hyödyntävässä tehtaassamme.

2. SUUNNITTELU
Kokeneet suunnittelijamme mallintavat 
puristimet ja oheislaitteet. Tarvittaessa 
suunnittelijat osallistuvat myös tarjous-
vaiheen kohdekartoitukseen.
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1. Arvosta ympäristöä
Ota lähtökohdaksi ympäristönäkökulma, niin 
valintasi kantavat paremmin myös säädös- ja 
lakimuutosten yli.

2. Valitse kotimaista
Kotimainen tuote on suunniteltu kestämään 
pohjoisissa ilmasto-oloissa. Suomessa val-
mistetun tuotteen rahtikulut ovat pienemmät 
kuin tuontitavaran.

3. Lajittele oikein
Sekajäte on kallista, lajittelu edullista. Pahvi ja 
muovi ovat erityisen arvostettuja kierrätysma-
teriaaleja.

4. Kouluta henkilökuntaasi
Käyttäjällä tulee olla riittävästi tietoa lajitte-
lusta, laitteiden käytöstä ja jätehuoltoalueen 
toimintatavoista sekä motivaatio toimia oikein.

5. Vähennä energiankulutusta
Energiatehokas jätehuolto säästää joka käyt-
tökerralla ja työstöliikkeellä. Investoimalla 
järkevästi säästät jatkuvista käytönaikaisista 
kuluista.

6. Purista tiiviiksi
Ilman kuljetuksesta kaatopaikalle ei kannata 
maksaa. Siksi Europress- laitteet puristavat jät-
teen erittäin tiiviiksi ja hyödyntävät koko kontin.

7. Kuljeta optimaalisesti
Ei ylimääräisiä tyhjennyskertoja.Täytönvalvon-
nalla varmistetaan, että kontti tyhjennetään 
vain silloin - ja juuri silloin- kun se on  täyttynyt.

Oikeat vastaukset löydät tämän lehden artikkeleista 
ja sivun 15 alareunasta

Tietovisa

2. Kauppakeskus Sello on saanut kultatason LEED-
sertifi kaatin... 

a) kuten useimmat kauppakeskukset Euroopassa
b) ainoana kauppakeskuksena Euroopassa, tähtäämällä 
parhaiden joukkoon ympäristöasioissa
c) käyttämällä vanhoja jätehuoltolaitteita

5. Kun hankit yritykseesi uusia jätehuoltolaitteita, 
on viisasta...

a) käyttää laitteita vain sekajätteelle, ettei tarvitse miet-
tiä lajittelua
b) kouluttaa henkilökunta lajittelemaan jätteet ja käyt-
tämään laitteita tehokkaasti
c) sopia jätekuljetusyhtiön kanssa säännöllinen tyhjen-
nysväli

4. Paperin keräys on aloitettu Suomessa...

a) 1800-luvun lopulla
b) 1920-1930-lukujen taitteessa
c) 1950-luvulla

3. Jos yrityksesi tuottaa 250 kg keräyspahvia kuu-
kauden tyhjennysvälein, paras väline sen keräämis-
een on...

a) Eurobaler EB 16 -paalain
b) Eurobaler EB 4 -paalain
c) Eurobaler EB 50 -paalain

1. EU:n  end of waste -hankkeella pyritään...

a) vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä
b) lisäämään jätteen polttoa
c) helpottamaan materiaalien kierrätystä

Tehokas ja taloudellinen   =      =   Ympäristöystävällinen

7 askelta kustannustehokkaaseen jätehuoltoon7 askelta kustannustehokkaaseen jätehuoltoon

Teksti ja piirrokset: Liisa Hyttinen

Kustannustehokkuus syntyy usean 
eri tekijän tiedostamisesta. Inves-
toinnista ei saa kaikkea hyötyä irti, 
jos se tehdään liian lyhytnäköisesti 
tai jos henkilökuntaa ei kouluteta 
ja motivoida käyttämään uutta 
laitetta tehokkaasti. Jätehuollos-
sa juoksevien kulujen minimointi 
tarkoittaa myös vähemmän rasi-
tusta ympäristölle. 

Seuraavassa seitsemän periaatetta 
perusteluineen, joita noudattamalla 
voit olla ylpeä yrityksesi kantamas-
ta ympäristövastuusta ja sujuvasta 
jätehuollosta:

Pahvi

Energia

Muovi

Bio
Seka

Pahvi

Energia

Muovi
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Europressin valmistamissa Combi-, Duo- ja 
Combio-puristimissa käytettävä uusi piirikortti 
mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen entistäkin 
paremmin automatiikan ja kaukovalvonnan avulla.

Piirikortin uusilla ominaisuuksilla muun muassa 
helpotetaan tyhjennysten koordinointia ja nopeu-
tetaan vikakorjauksia. Noin vuoden käytössä 
ollutta piirikorttia kehitetään jatkuvasti vastaamaan 
yhä paremmin asiakkaiden toiveita ja tarpeita.

Tyhjennysten ajoituksen helpottamiseksi uusi 
piirikortti voidaan ohjelmoida lähettämään sähkö-
posti- tai tekstiviesti haluttuun osoitteeseen tai 
numeroon puristimen saavuttaessa tietyn täyttöas-
teen. Tällä tavoin saadaan puristimen tyhjennys-
välit optimoitua ja vältetään niin ylitäyttö kuin liian 
aikaiset tyhjennyksetkin. 

Viestin sisältö ja täyttöaste muokataan aina 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarvittaessa myös 
puristimen sen hetkinen täyttöaste voidaan 

Sen lisäksi että Europress valmistaa uusia jäte-
puristimia räätälöitynä asiakkaan toiveiden ja tar-
peiden mukaan, voidaan erilaisia muutoksia tehdä 
myös jo käytössä oleviin koneisiin. Jälkiasennuk-
silla ja muutostöillä voidaan helpottaa puristinten 
käyttöä, lisätä turvallisuutta ja mahdollistaa puris-
tinten siirrot kohteen sisällä tai kohteiden välillä.

Jätepuristinten käyttömukavuutta voidaan lisätä 
asentamalla esimerkiksi työtasoja, astiankaatolait-
teita tai sähköisiä kannenavausjärjestelmiä, jotka 
kaikki helpottavat jätteiden kaatamista täyttöauk-
koon. Erityisesti biojätteelle ja kostealle sekajät-
teelle tarkoitetuissa Combio-laitteissa hyödyllisiä 
lisälaitteita ovat hajuja poistavat otsonointi- ja 
cooler-laitteet. Turvallisuutta voidaan lisätä muun 
muassa rakentamalla turvakaiteita.

P A L V E L U  P E L A A

Aaltopahvi on ihmeellinen 
materiaali: niin itsestään selvä, 
että sitä ei melkein huomaa 
käyttävänsä, niin biohajoava 
että sen vaaleanruskeaa pe-
rusväriä pidetään ympäristöys-
tävällisyyden symbolina ja niin 
vanha, että sille on enää vaikea 
keksiä vaihtoehtoa.

Aaltopahvia on valmistettu 
Suomessa sata vuotta. Sen 
kevyt, mutta kestävä holvira-
kenne tunnettiin jo antiikin 
aikaan ja pahvipakkauksiin sitä 
sovellettiin ensimmäistä kertaa 
140 vuotta sitten. Aaltopah-
vin käyttö yleistyi nopeasti ja 
nykyisin se on maailman yleisin 
pakkausmateriaali.

Suosio ei ole sattumaa. 
Yritykset kautta aikojen ovat 
hakeneet edullista ja logistisesti 
järkevää ratkaisua tuotteidensa 
suojaksi. Näiden ominaisuuk-
sien lisäksi aaltopahvipakkaus 
on paljon muutakin: pakkauksen 
pinta soveltuu erinomaisesti 
tuotteen markkinointiin ja lisäksi 
se on sekä täydellisesti kier-
rätettävää että biohajoavaa.

Pahvi pysyy liikkeellä
Aaltopahvi valmistetaan teh-
taassa, jossa pintakartongit 
eli fl utingit liimataan aallo-
tuskartongin eli linerin päälle. 
Aaltopahvi valmistetaan ja 
jalostetaan halutunkokoisiksi ja 
-muotoisiksi pakkauksiksi, jotka 
voidaan pakata käsin tai koneel-
lisesti. Laatikko täytetään, kulje-
tetaan ja tyhjennetään, minkä 

jälkeen materiaali palautuu 
kiertoon.

Noin 70% aaltopahvista kier-
rätetään kaupoissa, kun myyn-
tiin tulevat tuotteet puretaan 
kuljetuspakkauksistaan. Täysi 
pahvipuristin tai –paalain tyhjen-
netään ja sisältö kuljetetaan tuo-
tantoyksikköön, jossa arvokas 
kierrätysmateriaali paalataan 
noin 1000 kg suurpaaleihin. 
Näissä paaleissa pahvi jatkaa 
matkaansa tehtaaseen, jossa 
se hyödynnetään uusien tuot-
teiden raaka-aineena.

Suurin osa keräyspahvista 
käytetään hylsykartongin 
raaka-aineena. Hylsykarton-
gista valmistetaan niin hentoiset 
wc-paperihylsyt kuin jyhkeät, 
puutakin kovemmat paperirullan 
hylsyt. Lisäksi keräyspahvista 
valmistetaan mm. ruskeita kir-
jekuoria ja laminaattipaperia.

Suomen Aaltopahviyhdistys ry,
toiminnanjohtaja Eija Jokela:

“Aaltopahviyhdistys on suomalaisten 
aaltopahvitehtaiden vuonna 1963 pe-
rustama yhdistys. Meillä on kolmen E:n 
toiminta-ajatus: Edistäminen, Ekologia 
ja Edullisuus. Tuotamme opetus ja -tie-
dotusmateriaalia mm. korkeakoulujen 
ja yritysten käyttöön. Tiedotamme aal-
topahvin erinomaisista ominaisuuksista 
ja edistämme sen innovatiivista käyt-
töä. Uusimpiin aaltopahvi-innovaatioi-
hin kuuluvat mm. mukaan otettava 
nuotio ja joulukuusi koristeineen.”

Paperinkeräys Oy,
asiakasryhmäpäällikkö
Petteri Paananen:

“Paperinkeräys Oy tarjoaa yrityksille 
ja yhteisöille kattavat kierrätys- ja ym-
päristönhuoltopalvelut sekä tuotteet 
kaikkialla Suomessa. Se huolehtii myös 
keräyspaperin tuottajavastuusta koko 
maassa. Paperinkeräys on metsäteol-
lisuuden omistama ja vuonna 1943 
perustama. Paperinkeräyksen kautta 
kulkee noin 50% Suomessa kierrä-
tykseen tulevasta pahvista. Kehitämme 
aluekeräysverkostoa jatkuvasti 
kuluttajakeräyksen parantamiseksi ja 
teemme tiiivistä yhteistyötä keräykseen 
osallistuvien yritysten kanssa. 

Suomalainen pahviraaka-aine on 
hyvälaatuista ja soveltuu mainiosti 
kierrätystuotteiden valmistukseen. 
Kuluttajilta tulevaa keräyskartonkia 
käytetään uusiotuotteisiin sopivassa 
suhteessa tasalaatuisemman aaltopah-
vin kanssa.

Pahvin markkinahinnan vaihtelut 
vaativat alan toimijoilta joustoa, 
mutta kyseessä on silti aina arvokas 
materiaali, jota ei ole varaa jättää 
kierrättämättä.”

Aaltopahvin 
menestystarina

tarkistaa helposti tekstiviestillä.

Erilaiset automaattiset säädöt tuovat taloudel-
lista säästöä vähentämällä koneen osien ku-
lumista ja sähkön tarvetta. Puristin osaa muun 
muassa muuttaa puristuskiertojen määrää 
tarpeen mukaan ja avata tukoksia lisäämällä 
puristusvoimaa. Automatiikka suojaa konetta 
myös rikkoutumiselta muun muassa estämällä 
ylitäytön.

Mahdollisen vian ilmetessä kaukovalvonta 
nopeuttaa korjausta, sillä piirikortille tallentuu 
runsaasti tietoa puristimen toiminnasta ja näitä 
tietoja pystytään tutkimaan ja analysoimaan 
etäyhteydellä mistä tahansa käsin. Vian selvit-
tyä se voidaan korjata etäyhteydellä käyt-
tämällä säätöjä ja päivityksiä tai tarvittaessa 
käymällä kohteessa. 

Piirikortti voidaan ohjelmoida myös lähet-
tämään viesti tiettyjen toimintahäiriöiden yh-
teydessä, jolloin vikoihin pystytään reagoimaan 
heti niiden ilmaantuessa. Korjauksen nopeu-
tumisen lisäksi saavutetaan myös kustan-
nussäästöjä, kun korjaukseen kulunut aika ja 
ajokilometrit vähenevät.

Parempaa palvelua 
kaukovalvonnalla

Tekstit: Aino Hämäläinen, kuva: Miika Keskinen

Teksti: Liisa Hyttinen Kuvat: Aaltopahviyhdistys, Liisa Hyttinen

Muutostöillä lisää 
käyttömukavuutta

Syöttösuppiloa voidaan muokata uuden 
sijoituspaikan vaatimusten mukaiseksi. Myös 
erilaisten automatisointien, kuten kaukovalvon-
nan tai automaattikäynnistyksen, jälkiasennuk-
set onnistuvat vaivattomasti.

Koneita voidaan myös siirtää esimerkiksi yri-
tyksen toimipaikkojen välillä tarpeen mukaan. 
Europressin kautta onnistuvat niin rahdit ja 
asennukset kuin tarvittavat muutostyötkin. 
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Teksti: Liisa Hyttinen, Kuvat: Marko Ilvonen, Osuuskauppa Suur-Savo

Etelä-Savon suurin 
kauppakeskus kutsuu 

kiireettömään oleiluun

Kaunis rakennus 
Mikkelin torin 
laidalla hehkuu 
valopilkkuna 
marraskuun 
hämärässä. 

Kaupungin keskellä sijaitseva, 
lämpimään oleskeluun kutsuva, 
tunnelmallinen kauppakeskus 
Stella on avannut ovensa 
asiakkaille.

Yksi Stellan pääteemoista on 
lähiruoka ja –palvelut. Sijainti 
kaupungin keskustassa on har-
vinainen etu näin suurelle kaup-
pakeskukselle: palvelut ovat 
siellä, missä ihmiset muutenkin 
liikkuvat. Kauppahalli perintei-
sine lähiruuan tuottajineen tuo 
Stellaan toritunnelmaa silloinkin, 

kun räntäsade vihmoo kau-
pungilla kulkijoita. Lähiruokaa 
löytyy myös ravintoloiden ruoka-
listoilta.

Alueensa suurin kasvaa yhä

Stella on Osuuskauppa Suur-
Savon suurin investointi kautta 
aikojen ja Itä-Suomen suurin 
kauppakeskus. 

Sen kokonaispinta-ala on noin 
30 000 m2 ja liikkeitä on reilut 
30. Kauppakeskus työllistää 
suoraan 300 työntekijää. Kaup-
pakeskusta aiotaan yhä laa-
jentaa viereiseen kiinteistöön, 
jolloin pinta-alaa tulee lisää 
5000 m2.

Jätehuollossa toiminta-
varmuus tärkeä valintakriteeri

Osuuskauppa Suur-Savon 
kaupallinen johtaja Iiro Siponen 
otti yhteyttä Europressin Marko 
Ilvoseen jo Stellan rakentamisen 
alkumetreillä. Projektiin tarvittiin 
luotettava jätehuollon laitetoimit-
taja ja Europress oli tuttu aiem-
mista projekteista. 

Rakennusajan jätehuolto hoidet-
tiin Europressin sijaislaitepalve-
lua hyödyntäen. Kun työmaalla 
aherrettiin, samaan aikaan 
Europressin suunnittelijat Jussi 
Mielikäinen ja Miika Keskinen 
työstivät suunnitelmaa valmiin 
kauppakeskuksen kokonais-
ratkaisusta. 

“Tärkeimmät ym-
päristönäkökohdat 
ovat jätehuolto ja 
energiatehokkuus”

- Stellassa on hyvä peruspa-
ketti tämän kokoluokan kaup-
pakeskuksen tarpeisiin. Ener-
giatehokkuus pyritään aina 
optimoimaan suunnittelemalla 
kohteeseen juuri oikeankokoiset 
laitteet eri jätejakeille.

Kauppakeskuksessa on 
käytössä Combimax-puristin 
energiajakeelle, MiniCombio-
biojätepuristin, EB50-paalain 
keräysmuoville ja H&G HD 
Combi –ruuvipuristin pahville. 
Sekajäte kerätään Combio –
puristimeen.

- Tärkeimmät kriteerit valites-
samme jätehuoltolaitteiden 
toimittajaa, olivat luotettavuus, 
vastuullisuus, joustavuus, lait-
teiden toimintavarmuus  ja lait-
teiden toimiva huolto. Stellassa 
jätehuolto on tärkein ympä-
ristönäkökohta energiansäästön 
ohella, kertoo ympäristövas-
taava Hannele Jalkanen Osuus-
kauppa Suur-Savosta. Jalkanen 
on tyytyväinen Stellan jätehuol-
toratkaisuun.

Stellassa jätehuolto hoidetaan 
sisätiloissa

< 
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Europress lahjoitti joulukorttirahansa tänä vuonna Sotaveteraaniliitolle. Sotavete-
raanit muodostavat sen sukupolven, jonka elinaikana Suomi on muuttunut entisaiko-
jen maalaisyhteiskunnasta nykyteknologian edistykselliseksi tuottajamaaksi. Heidän 
työllänsä kehittyi teollisuus ja sen sivutuotteena valtava jätemäärien kasvu. Jätevirtaa 
koetettiin muutaman vuosikymmenen ajan hallita kaatopaikoin, mutta vähitellen 
herättiin uuteen kierrätyksen aikakauteen. Tässä pieni katsaus yli vuosisataiseen 
jätehuollon historiaan:

Ennen teollisuusyhteiskunnan kehittymistä ei ollut tarvetta järjestyneille kaa-
topaikoille, koska jätettä tuli vähän ja se oli biologisesti hajoavaa. Jätteet sijoitettiin 
tunkioille. 

1800-luvulla jätehuolto alettiin nähdä kaupungeissa terveydellisesti tärkeänä asiana, 
koska jätteen huolimaton loppusijoitus levitti sairauksia. Maaseudulla tunkiot eivät 
olleet vastaavanlainen terveyshaitta. Vuosisadan vaihteessa Helsinkiin perustettiin 
ensimmäiset varsinaiset kaatopaikat. 

Saksassa vallinnut paperipula toi suomalaisille liikemiehille tilaisuuden kierrätys-
liiketoimintaan: Ruben Liebkind toimi 1920-30-lukujen taitteessa  kierrätyspaperin 
vientiagenttina ja toimitti parhaimmillaan 10 000 tonnia keräyspaperia vuodessa. 
Kurt Pilack perusti Helsingin Länsisatamaan Suomen ensimmäisen keräyspaperin 
lajittelulaitoksen.

Aatteelliset järjestöt harjoittivat keräystoimintaa etenkin puolustuslaitoksen hyväksi 
1930-luvulla. Talkooluontoisissa keräyksissä kerättiin metallia, kumia ja paperia. So-
tavuosina paperia kerättiin vain suurimmista lähteistä, kuten kirjapainoista ja paperin 
jalostuslaitoksista.

Jätevarojen hyödyntäminen nousi arvoonsa 
sodan jälkeen. Jätekeskus Oy, nykyiseltä 
nimeltään Paperinkeräys Oy, perustet-
tiin vuonna 1943 paperin keräämistä ja 
raaka-aineen hankintaa varten. Rauhan 
tultua paperinkeräystoimintaa laajennettiin 
kotitalouksiin ja sitä edistettiin makeis- ja 
hyödykepalkkioin.

Historian havinaa
Koonnut: Liisa Hyttinen

Lähteet: www.paperinkeräys.fi , www.kotikone.fi 

1930-40 -luvuilla teollisuuden kemikaalien monipuolistuminen aiheutti kaatopaikalle 
menevän jätteen muutoksen hajoavasta biojätteestä nykyään ongelmajätteeksi luo-
kiteltavan aineksen suuntaan. Kaatopaikkoja ei valvottu mitenkään ja tämän vuoksi 
niille tuotiin mitä tahansa. 

1960-80 luvuilla jätteen määrä kasvoi voimakkaasti ja kaatopaikkojen täyttyessä 
herättiin kierrättämään yhä enemmän ja enemmän.

Europress Oy perustettiin vuonna 1977. Ensin yritys toimi jätepuristimien maahan-
tuojana, mutta jo vuonna 1984 perustettiin Suomen ensimmäinen oma jätepuristin-
tehdas. 

Nykyaikana kierrätys on saanut aivan uudet mittasuhteet. Se ei perustu enää vain 
kotitalouksien omaan kekseliäisyyteen, kuten sata vuotta sitten vaan jätteiden lajittelu 
ja hyötykäyttö on tullut osaksi yhteiskunnan normaalia ja lakisääteistä toimintaa.
Nykyään on mahdollista kierrättää lähes kaikki jätteet.

Jätekeskus Oy:n eli nykyisen 
Paperinkeräys Oy:n mainos 
1950-luvulta

< 



Hyvää Joulua

ja
 o
nn

ellista Uutta Vuotta 2012

Joululahjoituksemme vuonna 2011 sai Sotaveteraaniliitto

Toivottaa


