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Puristin vai 
paalain? Valitse 
keräysjakeillesi 
oikeat laitteet.

Jätehierarkia 
ohjaa kehitystä

Hyöty irti vuokra-
sopimuksesta s. 12s. 8s. 4



Europress News  |  3

Europress on Pohjoismaiden johtava jätteenkäsittelylaitteiden 
valmistaja. Tarjoamme kustannustehokkaat, toimivat ja 
ympäristöystävälliset ratkaisut yritysten jätehuoltoon.

EuropressNews on Europress Group Oy:n asiakaslehti. Julkaisija: Europress Group Oy.
Toimitus: Liisa Hyttinen, Tomi Turunen, Peter Sjöblom. 
Ulkoasu: Loft Creatives. Kuvat: Europress Group Oy, ellei toisin mainita. 
Paperi:                   Painopaikka: Painojussit Oy. 

Tässä lehdessä
Vuokrasopimus on kolmen kauppa   

Kohti vihreämpää tulevaisuutta 

Jätevero nousee 

Puristustekniikat +PaalausExtra

Jäte kiertää Ympyrää 

Uutisia ja tiedonjyviä

Älykäs tekniikka on ympäristö-
politiikan toteutuskanava. 
Sen rooli on mahdollistaa yhä 
vihreämpiä arvoja heijastavien 
poliittisten päätösten toteutu-
minen.
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Jätehuoltoala on jatkuvassa muutoksessa. 
Kierrätysverkostot kehittyvät, kunnalliset ja yksityiset 
toimijat hiovat roolijakojaan ja ympäristöpoliittiset 
päätökset niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla 
yrittävät ohjata elämänmenoa vähemmän jätettä 
ja enemmän hyödynnettäviä kierrätysraaka-aineita 
tuottavaan suuntaan.

Jätepolitiikkaan vaikuttaa vahvasti EU:n jäte-
direktiivissä määritelty jätteiden käsittelyn etusijajär-
jestys. Suomessa se näkyy esimerkiksi jäteveron por-
taittaisina korotuksina, jotka nostavat lähes kaikkien 
kierrätykseen päätymättömien jätteiden hintaa. 

Jätehuollon tekniikkaa kehitetään aktiivisesti. 
Jätelogistiikka ja huoltokäynnit ovat nyt monessa 
yrityksessä pohdinnan alla ja niiden optimoimiseen 
tarvitaan tehokkainta puristusta, älykkäintä automa-
tiikkaa sekä etäsäädettävyyttä. Älykäs tekniikka on 
ympäristöpolitiikan toteutuskanava.

Kunnollinen, uusi jätehuoltolaite ei ole 
halpa. Laiteinvestointi mietityttää ja siksi noin 80% 
jätehuoltolaitteista hankitaankin nykyään vuokraso-
pimuksella. Tällöin pääomia ei sitoudu jätehuoltoon, 
vaan ne voidaan keskittää omaan ydinliiketoimintaan.  

Timo Turunen
Country Manager, Suomi



kahviautomaatteja.  Rahoitusalalla Heino on kerryt-
tänyt kokemustaan jo yli 25 vuoden ajan niin koti-
maassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. 
Nordean ja sen edeltäjän Meritan leivissä mies 
on ollut vuodesta 1998. Tämän hetken tilannetta 
rahoitusalalla hän kommentoi iloinen pilke silmä-
kulmassaan: 

- Juuri nyt on vähän sellaista reaganismia ilmassa, kun 

kunnallista infrastruktuuria uudistetaan reippaalla 

otteella vuokrausta hyödyntäen.

Seuraavassa Heinon vastaukset rahoitukseen 
liittyviin kysymyksiin:

Mistä vuokrauksen suosio johtuu?
- Vuokrauksen suosio on kasvussa varsinkin kunta-
sektorilla, jolla haetaan aiempaa kevyempiä toiminta-

tapoja. Helppo budjetointi ja investoinnin vuokrien 
jaksottaminen jopa kuudelle vuodelle on hyvin 
merkittävä etu hankintapäätösprosessissa. Omis-
taminen sitoo pääomaa ja se koetaan taakaksi varsin-
kin silloin, kun vanhasta laitteesta pitäisi päästä 
eroon. Jätehuoltolaitteiden vuokraus on kohdevakuu-
dellista ja kohteen jäännösarvosta vuokrakauden 
jälkeen vastaa laitetoimittaja, joten se on varsin 
riskitön vaihtoehto asiakkaalle. Hyvä puoli on 
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reaganismia 
ilmassa

myös se, että vuokrat ovat yrityksille yleensä 
verovähennyskelpoisia. 

Kuinka pitkiä jätehuoltolaitteiden 
vuokrasopimukset ovat?
- Jätehuoltolaitteiden vuokrasopimukset vaihtelevat 
kolmen ja kuuden vuoden välillä. Yleisimmin uuden 
jätepuristimen tai -paalaimen vuokrasopimus on 
kuuden vuoden pituinen. 

Entä jos yritykseni muuttaa kesken 
vuokrakauden ja laitteet eivät sovi uuteen 
paikkaan?
- Vuokrasopimus voidaan siirtää kauden 
aikana toiselle asiakkaalle. Toimitilojen uudelle 
vuokralaiselle ratkaisu on helppo, joten siirto järjestyy 
yleensä ongelmitta.

Haluaisin keskittää vuokramaksut 
talvikuukausille, onnistuuko tämä?
- Maksuaikataulu ja -rytmi räätälöidään tarvittaessa 
asiakkaan toiveiden mukaan. Maksut voivat olla 
pienemmät esimerkiksi hiljaisina kesäkuukausina, 
kun talvella maksetaan vastaavasti enemmän. 
Esimerkkinä joustosta voisi mainita myös sen, että 
ensimmäiset kuukaudet voidaan sopia kokonaan 
maksuttomiksi.

Miten huolto ja takuu toimivat 
vuokralaitteilla? 
- Vuokraus sinänsä ei vaikuta tuotteen takuuseen tai 
huoltoihin. Jätehuoltolaitteiden vuokrasopimukseen 
voidaan kuitenkin sisällyttää kaikenkattava 
huoltosopimus, jolloin laitetoimittaja vastaa 
laitteiden kunnossapidosta ja määräaikaishuolloista 
koko vuokrakauden ajan ilman erillisiä 
huoltokustannuksia. Tämä on erittäin helppo ja 
suositeltava ratkaisu kaikille asiakkaille.

»

Vuokrasopimus on kolmen kauppa
Nordean rahoituspalvelu venyy, muttei pauku.

Nordea ja Europress ovat toimineet yhteis-
työssä jätehuoltolaitteita rahoitettaessa jo yli 30 
vuotta eli lähes koko Europressin olemassaolon ajan. 
Yhteistyörupeama on harvinaisen pitkä ja hyvin suju-
va kumppanuus senkun jatkuu. 

Nordean ja Europressin yhteistyö toimii kotimarkkina-
alueella, joka sisältää Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan, 
Tanskan ja Baltian maat.

Suomalaisten asiakkaiden vuokrasopimuksista vas-
taa Nordea Rahoitus Suomi Oy. Yhtiön Green Office 
-ympäristömerkityssä toimistossa Espoon Kilossa toi-
mii noin 400 rahoitusalan ammattilaista ja 

lisäksi muutama henkilö työskentelee Nordean 
toimipisteissä eri puolilla Suomea.

Rahoitusalan konkari Ari Heino  (kuvassa) 
on se taustavoima, joka toimii Europress-laitteiden 
rahoituksen takana. Hän on ollut reilut kaksi vuotta 
Europressin myynnillinen tukihenkilö auttaen ja 
kouluttaen myyntihenkilöstöämme. Heino vastaa 
myös yhteis-työmme kehittämisestä niin Suomessa 
kuin muissa maissa.

Heinolla itsellään on kokemusta vuokrakaupasta jo 
1980-luvun alusta, jolloin hän myi työkseen eri-
laisia työpaikoille sijoitettavia välipalatarjoilu- ja 

Erinomaiset 
asiakaskokemukset

Ihmiset
ratkaisevat

Yksi Nordean joukkue
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Kimmo Jussila
Myyntijohtaja
Etelä-Suomi
040 742 2298

Tero Tenhunen
Etelä-Suomi
0400 403 421

Jyrki Toivonoja
Etelä-Suomi
0400 424 421

Matti Kouva
Pirkanmaa
0400 230 727

Juha Isojärvi
Varsinais-Suomi
040 163 1637

Marko Ilvonen
Keski- ja Itä-Suomi
0400 811 149

Tero Vuorenhuhta
Länsi- ja Pohjois-Suomi
040  861 6131

Markus Voutilainen
Vientimaat
0400 866 213

Myyntiverkko yli Suomen ja Pohjois-Euroopan

Kaipaako yrityksesi jätehuolto uudistusta? 
Onko sinulla jo oma yhteyshenkilö 
Europressillä? 

Toimitamme jätehuollon ratkaisut kaikkiin yrityksesi 
tarpeisiin, olipa kyse yhdestä paikallisesta toimipai-
kasta tai kansainvälisestä ketjusta. 

Toimintamme kattaa koko Suomen sekä tytäryhti-
öittemme kautta kaikki Pohjoismaat, Baltian maat ja 
Venäjän. Myös laitteidemme huolto toimii koko tällä 
alueella. 

Oman yhteyshenkilösi tavoitat soittamalla suoraan 
alueesi vastuuhenkilölle tai Europress Asiakaspalve-
luun.

Onko asiakkaalla sitoumuksia 
vuokrasopimuksen päättyessä?
- Ei ole. Yksi vuokrauksen parhaista puolista on se, 
että asiakkaan ei tarvitse huolehtia laitteen arvon 
alenemisesta eikä nähdä vaivaa käytetyn laitteen 
myymiseksi. Sopimuskauden päättyessä on kätevää 
uudistaa jätehuoltoratkaisu vuosien varrella muuttu-
neiden tarpeiden mukaiseksi. Näin asiakkaalla on aina 
ajanmukaiset ja hyväkuntoiset laitteet käytössään.

• Nordea Suomi Oy:n tytäryhtiö ja osa Pohjois-  

 Euroopan johtavaa rahoitusyhtiöryhmää Nordea   

 Financea.

• Tuotevalikoimaan kuuluvat myynnin rahoitus,   

 investointien rahoitus ja käyttöpääoman rahoitus.

• Green Office -ympäristömerkki vuodesta 2003   

 lähtien.

•	 Lukuja:

 Luottokanta 5,3 miljardia euroa

 Uusmyynti 4,5 miljardia euroa

 Rahoitettuja kohteita 240 000 kpl

 Luottokortteja 694 000

 Henkilöstö 464 

 400 uutta vuokra- ja osamaksusopimusta päivässä

 360 uutta korttisopimusta päivässä

 1,5 miljoonaa factoroitua laskua vuodessa

 1 500 puhelua päivässä

Nordea Rahoitus Suomi Oy

Asiakas löytyi läheltä
Nordean toimipaikka Helsingin Vallilassa 
on yksi Europressin ja Nordea Rahoituksen 
yhteisistä jätehuoltolaitteiden vuokra-asiakkaista. 
Perinteikkään, mutta modernisoidun kiinteistön 
jätehuolto hoidetaan kellaritiloissa. 

Vallilan konttorin väki halusi muutoksen 
vuosien saatossa sekavaksi ja vanhanaikaiseksi 
käyneeseen jätehuoltoonsa ja etsi uuden ratkaisun 
tarjouskilpailun kautta. Europressin ratkaisu 
oli vaihtoehdoista paras, sillä se vastasi hyvin 
uudistukselle asetettuja tavoitteita.

- Lähtökohtana oli vähentää jätehuollon 
vuoksi tapahtuvaa liikennöintiä järkeistämällä 
kokonaislogistiikkaa. Tätä tavoitetta tukee 
Europressin älypuristintekniikka, jonka ansiosta 
vähenevät niin tyhjennys- kuin huoltoajojen 
tarve. Lisäksi haimme uudistuksella parempaa 
työturvallisuutta sekä kustannustehokkuutta. 

Henkilökunnan koulutuksella pyrimme jatkossa 
vähentämään jätettä ja lajittelemaan entistä 
tehokkaammin, kertoo hankkeesta Nordeassa 
vastannut Johanna Huurinainen.

Te
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Europress Asiakaspalvelu: 
020 737 3100
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Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien 
mukaan noudatettava seuraavaa etusi-
jajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä 
syntyvän jätteen määrää ja haitallisuut-
ta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen 
haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte 
uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti 
kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdol-
lista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte 
muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntämi-
nen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole 
mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

§

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
lisäksi antaa tarkempia säännöksiä jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämiselle, 
jätteen uudelleenkäytön valmistelulle, 
kierrätykselle ja muulle hyödyntämiselle 
asetettavista määrällisistä tavoitteista ja 
velvoitteista sekä määräajoista tavoittei-
den saavuttamiselle ja velvoitteiden täyt-
tämiselle.

§

»

Tarkistuslista yritysten jäte-
huollosta vastaaville:

1. Sekajäteastian sisältö
Heitetäänkö yrityksessänne sekajäteastiaan esimerkiksi muovia, 

pahvia, styroxia, metallia tai muita yleisimmin kierrätettäviä 

materiaaleja? Jos tavallisimpien jakeiden keräily on jo kunnossa, 

miten lajittelua voisi vielä tehostaa?

2. Kirjanpitovelvollisuus
Syntyykö yrityksessäsi jätettä yli 100 tonnia vuodessa? Tässä 

tapauksessa on toiminnanharjoittajan pidettävä kirjaa jätteistä ja 

niiden lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta 

sekä kuljetuksesta ja käsittelystä. Yrityksessä on myös oltava jäte-

huollon seurantaan ja tarkkailuun perehdytetty henkilö.

3. Jätehuollon kehitysmahdollisuudet
Eu:n ja Suomen tavoitteet lähivuosien varalle ovat korkealla. 

Kestääkö yrityksesi jätehuolto yhä tiukentuvat vaatimukset? Tilat, 

laitteisto ja toimintatavat kannattaa suunnitella jo nyt siten, että 

ne mukautuvat tuleviin haasteisiin.

4. Tavarantoimittajat
Vastuu tuotteiden elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista, 

kestävyydestä, korjattavuudesta ja kierrätettävyydestä on val-

mistajalla. Ostajana voit vaikuttaa valitsemalla toimittajia, joiden 

toiminta ja tuotteet täyttävät jätelain asettamat kriteerit.

5. Jätehuollon yhteistyökumppanit
Laki vaatii, että jätehuollossa käytetään parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa ja noudatetaan ympäristöystävällisintä käytäntöä. Toi-

minnanharjoittajan on siis valittava jätehuollon yhteistyökumppa-

ninsa huolellisesti!

Kohti vihreämpää tulevaisuutta
Jätehierarkia lainsäätäjien ohjenuorana.

Lakiin on kirjattu myös yleinen velvollisuus noudat-
taa etusijajärjestystä. Valtioneuvoston asetuksella 
näitä velvoitteita voidaan tarkentaa ja kiristää. EU:ssa 
valmistellaan parhaillaan uusia säädöksiä kierrätyk-
sen edistämiseksi, joten tarve tarkennuksiin voi tulla 
hyvinkin pian. Yritysten olisi nyt syytä tarkastella 
jätehuoltoaan jätehierarkian ja yhä kiristyvien kierrä-
tystavoitteiden pohjalta. 

Toukokuun 2012 alussa voimaan astunut uusi 
jätelaki perustuu EU:n direktiiviin, joka velvoittaa 
jäsenmaita kehittämään uudet toimintamallit jättei-
den määrän ja haittojen vähentämiseksi. Tämän kehi-
tyksen pohjana toimii direktiivissä määritelty etusija-
järjestys eli jätehierarkia.

Vanha jätelaki vuodelta 1993 suhtautui jätteisiin 
pakollisena pahana, jota syntyy väistämättä ja jonka 
käsittely aiheuttaa haittaa ympäristölle ja terveydelle. 
Jätehierarkian ansiosta näkökulma on nyt toinen: 
käytöstä poistetut tuotteet ja materiaalit pyritään 
näkemään hyödykkeinä ja vasta viimeisenä keinona 
loppusijoitettavana jätteenä. 

Vastuu tuotteiden kierrätettävyydestä ja uudelleen-
käytön järjestelystä on tuottajilla sekä ammattimai-
sesti jätteitä käsittelevillä toimijoilla. Tuotteiden on 
oltava “kestäviä, korjattavia, uudelleenkäytettäviä, 
kierrätettäviä ja kierrätetyistä raaka-aineista valmis-
tettuja”. Tuottajien on oltava selvillä tuotteensa ai-
heuttamasta jätekuormasta koko sen elinkaaren 
aikana sekä tuotteen ja tuotannon kehitysmahdolli-
suuksista jätemäärän vähentämiseksi.

Viereisen sivun tarkistuslista sopii lähtökohdaksi yri-
tysten jätehuollosta vastaaville mietittäessä, miten 
jätelaki tulee huomioida  jätehuoltoa uudistettaessa. 
Uudistuksissa kannattaa panostaa nyt reilusti ympä-
ristöystävällisyyteen ja uusimpaan tekniikkaan, sillä 
lain vaatimukset eivät lähitulevaisuudessa ainakaan 
löysty.

Jätteen synnyn ehkäiseminen

Tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö

Kierrätys raaka-aineena

Muu hyödyntäminen, esim. energiana

Loppusijoitus kaatopaikalle

Jätehuollossa on periaatteena, että käyte-
tään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja 
noudatetaan ympäristön kannalta parasta 
käytäntöä.

§

Näkökulma on nyt toinen. 
Materiaalit pyritään näke-
mään hyödykkeinä.

»
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Jätevero nousee
 Korotus siirtyy suoraan kaatopaikkamaksuihin.

Nyt on aika sulkea sekajätepuristinten 
kannet ja alkaa lajitella entistä 
tehokkaammin. 

Jäteveroa nostettiin viimeksi vuoden 2011 alussa ja 
seuraava korotus on luvassa taas vuodenvaihteessa. 

Jäteveroa on Suomessa maksettu vuodesta 1996 läh-
tien, jolloin jäteverolaki tuli voimaan. Verovelvollisia 
ovat yleisten ja yksityisten kaatopaikkojen pitäjät ja  
veron korotukset näkyvät suoraan kaatopaikkamak-
suissa. 

Vero on pyritty kohdistamaan sellaisiin kaato-
paikalle läjitettäviin jätteisiin, joiden hyötykäyttö olisi 
mahdollista. Veron tarkoituksena on vähentää jätteen 
syntyä sekä lisätä uusiokäyttöä ja kierrätystä. Vero 
onkin jätelain ohella yksi EU:n jätehierarkian kansal-
lisista toteutuskanavista.

• Lajittelematon yhdyskuntajäte 
 eli sekajäte
• Teollisuusjäte
• Rakennusjäte

Jäteverollisia jätteitä:

Jäteverottomia keräysjakeita:

• Käsittelemätön puu
• Biojäte
• Energiajäte
• Paperi
• Pahvi
• Metalli

Jäteveron korotukset:

Vuosi  Veron määrä (€ / t)
1996  15,14
2003  23,00   
2005  30,00
2011  40,00
2013  50,00

Jätelain mukaan tuottajien on  huolehdittava 
tuotteen aiheuttamasta jätekuormasta koko sen 
elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa jätteen synnyn 
ehkäisyä ja syntyneen jätteen asianmukaista käsitte-
lyä tuotteen valmistuksesta siihen saakka, kunnes se 
poistetaan käytöstä.

Tuottajavastuu Europressillä

Tuotteen valmistajan on tämän lain tavoit-
teiden saavuttamiseksi mahdollisuuksien 
mukaan huolehdittava siitä, että:
1) valmistuksessa käytetään säästeliäästi 
raaka-aineita ja raaka-aineina käytetään 
jätteitä, jätteestä valmistettuja raaka-ainei-
ta tai käytettyjä tuotteita tai niiden osia;
2) valmistuksessa vältetään ympäristölle 
ja terveydelle haitallisia aineita sisältävien 
raaka-aineiden käyttöä ja ne korvataan hai-
tattomammilla raaka-aineilla;
3) tuotantomenetelmä valitaan siten, että 
valmistuksessa syntyy mahdollisimman 
vähän jätettä ja syntyvä jäte on terveydelle 
ja ympäristölle mahdollisimman haitatonta;
4) tuotetta ei pakata tarpeettomasti;
5) tuote on kestävä, korjattava ja uudel-
leenkäytettävä sekä jätteenä kierrätettävä 
ja siitä ja sen käytöstä syntyy mahdollisim-
man vähän jätettä;
6) tuotteesta ei jätteenä aiheudu vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai 
roskaantumista eikä huomattavaa haittaa 
tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle.

§

Oheinen kaavio kuvaa Europress -puristimen Vihreää 
Kiertoa, jonka aikana syntyvä jäte käsitellään seuraa-
vasti:

 1. Valmistus: Ylijäämämetalli toimitetaan uusio-
käyttöön. Maalijäte toimitetaan ongelmajätelaitok-
selle. Maalaamon VOC-päästöt tuotetta kohden ovat 
alhaiset vähäpäästöisen maalin ansiosta. Tuotannon 
pakkausjätteet lajitellaan ja kierrätetään.

2. Käyttö ja huolto: Öljynsuodattimet toimitetaan 
ongelmajätelaitokselle. Jäteöljyä syntyy vain vähän, 
sillä puhdistamme ja uusiokäytämme hydrauliikka-
öljyn. Kunnostamme vanhoja laitteita ja toimitamme 
niitä uusille asiakkaille.

3. Käytöstä poisto: Puristimet toimitetaan 
romutukseen, jossa erotellaan uusiokäyttöön tuleva 
metalli, SER-jäte, hydrauliikkajäte, muovi ja kumi. 
Öljynsuodattimet toimitetaan ongelmajätelaitokselle.

 1. 

 2. 

 3. 
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Toimintaperiaate: 

Käyttökohteet: 

Mäntä työntää vaakasuoralla liikkeellä jätteen konttiin.  Kontti voi olla 
kiinteästi kiinni puristinosassa, jolloin puhutaan Combi-puristimista tai se 
voi olla irrotettava kuten Europress Duo-puristimissa.

Kuivat jätejakeet, esim. pahvi, muovi ja energiajäte.

Vaakamäntäpuristin

Toimintaperiaate: 

Käyttökohteet: 

Mäntä liikkuu heilurimaisesti työntäen jätteen konttiin. Näissä puristimis-
sa ei ole vaakamäntäpuristimien tapaan männän takatilaa, jonne kostea 
jäte voisi kertyä ja aiheuttaa hajuhaittoja ja toimintahäiriöitä.  Tämä tek-
niikka on käytössä Europress Combio-puristimissa.

Sopii erityisesti märälle ainekselle, kuten bio- ja sekajätteille. 

Heilurimäntäpuristin

Toimintaperiaate: 

Käyttökohteet: 

Mäntä murskaa jätteen ensin esipuristuslevyä vasten ja työntää sen sitten 
konttiin. Tätä tekniikkaa käyttävät Europress EPC-puristimet.

Kovaa puristusta vaativat jakeet, kuten puulavat ja huonekalut.

Vaakamäntäpuristin esipuristuslevyllä

Puristustekniikat esittelyssä

Jätepuristinten pääperiaate on, että laite työntää 
jätteen konttiin ja puristaa sen tiiviiksi kontin 
täyttyessä. Se, kuinka tiiviiksi jäte puristuu, riippuu 
puristusvoiman  lisäksi puristustekniikasta.

Eri keräysjakeille sopivat erilaiset puristustekniikat. 
Pahvinkeräykseen soveltuu erinomaisesti tavallinen 
vaakamäntäpuristin. Ilmavat pahvipakkaukset 
litistyvät kasaan männän painaessa ne tiiviisti 
konttiin. Myös ruuvipuristin sopii keräyspahville. 
Lisätehoa saadaan repivillä terillä, jotka 
esikäsittelevät pahvin n. 10x10 cm kokoiseksi silpuksi 

ennen kuin ruuvi kuljettaa ja puristaa aineksen 
konttiin. 

Ruuvipuristustekniikka on tehokas myös järeämmän  
aineksen, kuten puulavojen käsittelyyn. Ruuvipuristin 
voidaan varustaa murskaimilla, jotka parantavat 
aineksen asettumista tiiviisti konttiin. Sama tulos 
saadaan esipuristavalla vaakamäntäkoneella. 
Ala-asennossa oleva esipuristuslevy ottaa vastaan 
ensimmäisen, murskaavan puristusliikkeen. Tämän 
jälkeen levy nousee ylös ja mäntä pääsee työntämään 
jätteen perille konttiin. 

Puristimet

Toimintaperiaate: 

Käyttökohteet:

Puristimessa ei ole mäntää vaan ruuvi, joka murskaa jätteen ja työntää sen 
pyörivällä liikkeellä konttiin. Europressin valikoimiin kuuluvat ruuvipuris-
tintekniikan huippuosaajan, saksalaisen H&G Entsorgungssystemen 
valmistamat laitteet. 

 Kuivat keräysjakeet kuten pahvi, puu, PET-pullot.

Ruuvipuristin

Toimintaperiaate: 

Käyttökohteet:

Pystysuoraan liikkuva mäntä puristaa jätteen tiiviiksi paaliksi. Paalin paino 
on paalainmallista ja kerättävästä jakeesta riippuen EuroBalers -paalaimil-
la n. 50-500 kg. 

Pahvi, muovi, PET-pullot, alumiinitölkit, villa, energiajae.

Pystypaalain

Toimintaperiaate:

Käyttökohteet: 

Mäntä puristaa jätteen paaliksi vaakasuoralla liikkeellä. Paalin paino on 
suurempi kuin pystypaalaimilla, jopa n. 1000 kg.

Pahvi, muovi, PET-pullot, alumiinitölkit, villa, energiajae, ser-romu.

Vaakamäntäpaalain

Kun kerätään märkää tai kosteaa jätettä, on laitteen 
täytettävä kaksi erityisvaatimusta: kontin on 
oltava nestetiivis ja hajuhaittojen mahdollisimman 
pienet. Vaakamäntäpuristinta käytettäessä kosteaa 
jätettä saattaa jäädä männän takatilaan, jolloin 
syntyy hajuhaittoja. Heilurimäntäpuristimessa 
männän takatilaa ei ole, joten jäte työntyy kokonaan 
nestetiiviin kontin sisään. Heilurimäntäpuristin 
soveltuu sekä bio- että sekajätteen keräilyyn.

Paalaimet puristavat keräysaineksen paaleiksi. Jäte 
laitetaan paalaimeen syöttöaukosta, jonka jälkeen se 
puristetaan tiiviiksi. Valmis paali sidotaan polyesteri- 
tai metallilangalla ja poistetaan, minkä jälkeen laite 
on taas valmis täytettäväksi. 

Paalaukseen sopivat monenlaiset jakeet, kuten 
keräyspahvi ja -muovi, energiajae,  PET-pullot ja 
alumiinitölkit. Pysty- ja vaakapaalaimien ero on 
työstösuunnassa. Pystypaalaimet mahtuvat pieneen 
tilaan ja vaakapaalaimet ovat tehokkaita suurien 
jätemäärien käsittelyssä.

Paalaimet
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Uudet ristikkäis-
sylinteripaalaimet
Uusi EB X-paalainsarja tuo nyt paalauksen mahdolli-
seksi sinnekin, missä tilat ovat aiemmin olleet siihen 
liian haasteelliset. Ristikkäissylinterisipaalainten 
korkeus on alle 2 metriä, joten ne mahtuvat pieneen 
tilaan. Oviratkaisuksi valitaan joko sivulle aukeava tai 
liukuovi. EB X-sarjan paalainten käyntiääni on todella 
hiljainen.

Kolmesta X-mallin paalaimesta EB 10X on pienin. 
Sen ulkomitat ovat (KxLxS): 1940 x 1320 x800 mm ja 
paalin paino pahvilla alle 100 kg. Sidontalankoja tar-
vitaan vain kaksi, mikä kevyen paalin ohella helpottaa 
paalintekoa. Täyttö käy sujuvasti 670 x 800 mm:n 
täyttöaukosta, joka on tämän kokoluokan paalaimissa 
markkinoiden suurin.

Kaksi muuta mallia ovat mitoiltaan 
1985 x 1730 x 1020 mm. Ero on paalin koossa;  
EB 20 X:llä pahvipaali painaa noin 200kg ja 
EB 30X:llä 300kg. Kevyemmän paalin etuna on 
helpompi käsiteltävyys, tiiviimpi paali taas säästää 
säilytys- ja kuljetuskapasiteettia. Syöttöaukon koko 
näissä malleissa on 530 x 1164 mm.

Kuvat:
1. EB 30X -paalain sivulle aukeavalla ovella.
2. EB X -paalainsarjaa esiteltiin toukokuussa pidetyillä 
ympäristöalan IFAT -messuilla Münchenissä.
3. Tehtaanjohtaja Timo Huhtala (vas.) ja Venäjän 
Country Manager Denis Zakolpskiy Europressiltä 
esittelivät EB 30X -paalaimen prototyyppiä venäläisen 
hypermarket -ketju Lentan edustajille helmikuussa 
2012. Vieraat oikealta: Maxim Malyshkin, Alexey Ere-
gin ja Stepan Rudjuk.

Mitä sidontalankaa tilaisin 
uuteen, siniseen paalai-
meeni?
Uuden paalaimen mukana toimitetaan aina reilut 
näyterullat, joilla paalaaminen saadaan hyvin vauh-
tiin. Tilattaessa ensimmäistä kertaa uusia sidonta-
lankoja, soitto Europress Asiakaspalveluun varmistaa 
oikean valinnan. Langan valintaan vaikuttaa paalain-
mallin lisäksi mm. paalattava materiaali.

Sinisten EB -paalainten lisäksi Europressiltä saa 
tuttuun tapaan sidontalangat, muovinkeräilysäkit ja 
muut paalaustarvikkeet myös muihin paalaimiin.

+PaalausExtra

1.

2.

3.

Valmis pahvipaali on niin tiivis, että sitä on 
hyvin vaikea saada palamaan eikä kosteus 
imeydy sen sisäosiin. Paalit voidaan siis  tur-
vallisesti varastoida myös ulkotiloissa.

Saatat tietämättäsi kantaa ylläsi entistä lähde-
vesi- tai limsapulloa, sillä paalattuja PET-pulloja 
kierrätetään esim. uusiksi tekstiilikuiduiksi. 

Paali on kätevä kuljetusyksikkö monille materi-
aaleille. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu 
on helppo lastata keräilyautoon tiiviin paalin 
muodossa.

Yleisimmät sidontalangat ja säkit:
Tuote  Koko  

Naru pyöreä 4 mm 250 m/rll   

Naru litteä 9 mm 250 m/rll  

Naru litteä 13 mm 250 m/rll  

Naru litteä 19 mm 250 m/rll    

Säkki 280 l 10 kpl/rll  

Säkki 400 l 10/20 kpl/rll  

Toimituserä

6 rll

8 rll

8 rll

4 rll

10 rll

10/20 rll

•

•

•

Europress Huoltopäivystys auttaa kaikissa paalauk-
seen liittyvissä kysymyksissä. Voit kuitenkin kokeilla 
myös seuraavia vinkkejä ongelmatilanteen ratkaisuun:

Jos paalain ei käynnisty tai mäntä jää ala-asentoon:

- Paina käynnistyskytkintä 2-3 kertaa.

- Tarkista, että paalaimen pääovi on kokonaan kiinni ja 
sulkumekanismi kiristetty.

- Tarkista, että virtajohto on kytketty ja laitteen pääkyt-
kin päällä. 

- Tarkista, että hätä-seis -kytkin on yläasennossa.

Paalinteko:

- Saat paremmin kasassa pysyvän paalin, kun laitat paa-
lin ala- ja yläpintaan koko pinnan kokoisen pahvin. 

- Voit tiivistää keskeneräisen muovipaalin pysäyttämäl-
lä männän hätä-seis -kytkimestä ala-asentoon ja an-
tamalla paalin puristua kasaan n. 5 min ajan. Ilma puris-
tuu pois paalista ja siihen mahtuu enemmän muovia. 
Osassa paalainmalleista on erikseen muovitoiminto, 
jolla paali tiivistetään.

- Jos paali on valmis, mutta paalain ei aloita paalin kip-
paamista, tarkista että pääovi ja lukitukset ovat koko-
naan auki.  

- Jos paali ei kippaannu, tarkista ettei männän ja taka-
seinän välissä ole paalattavaa materiaalia. Poista se tar-
vittaessa käsin.

Huollot, korjauskäynnit ja sidontalangat voit tilata 
kätevästi puhelinsoitolla tai nettilomakkeilla:

Europress Asiakaspalvelu: 
020 737 3100
Europress Huoltopäivystys: 
020 737 3131

www.europress.fi/palvelut/huoltotilaus
www.europress.fi/paalinarutilaus

Paalaus-
vinkkejä

Tiesitkö?
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Monessa useamman toimipaikan yrityk-
sessä on huomattu, kuinka helposti jätehuolto 
ajautuu pirstaleiseksi ja kannattamattomaksi osak-
si liiketoimintaa. Laitteista ja käytöstä kertyvät 
maksut hajaantuvat monelle eri toimittajalle eikä 
kokonaiskustannuksia pystytä järkevästi seuraamaan. 
Tämä on koettu myös Ympyrässä, S-ryhmän etelä-
kymenlaaksolaisessa alueosuuskaupassa.

- Meillä seisoi käyttämättömiä jätepuristimia eräässä 
toimipaikassa sen liiketoimintojen siirryttyä toisaalle.  
Laitteita ei voitu hyödyntää uudessa paikassa, joten 
iso rahanippu oli tuottamattomana. Lisäksi kiinnitin 
huomiota, että joissain yksiköissä laitteen pääoma- 
ja tyhjennyskustannukset suhteessa tuotettuun 
jätemäärään olivat korkeat.  Halusimme löytää jous-
tavamman ratkaisun, joka mahdollistaisi nopeat laite-
muutokset kierrätystarpeiden muuttuessa, kertoo 
Ympyrän kiinteistöpäällikkö Heino Rönkkö.

Sopiva ratkaisu löytyi Europressin ja Nordean tar-
joamasta Holding One -palvelusta. Koko Ympyrän 
laitekanta otettiin kerralla haltuun ja Rönkön huolet 

siinä samalla. Käyttämättöminä seisseet ja tarkoituk-
seensa huonosti sopineet laitteet uusittiin tarpeita 
vastaaviksi. Uudet laitteet minimoivat tyhjennys- ja 
huoltotarpeen, joten käyttökustannukset leikkaantui-
vat heti jätemääriä vastaaviksi.

Holding One -palvelun aloittamisesta on nyt kulunut 
2,5 vuotta ja Rönkkö on erittäin tyytyväinen:

- Europress on ottanut vastattavakseen jätehuolto-
laitteet  ylläpitohuoltoineen ja rahoituksineen.  Se on 
helpottanut tekemisiä osuuskaupassa ja vapauttanut 
jätelaitteisiin sitoutuneet pääomat osuuskaupan 
ydinbisneksiin.

- Parasta on, että saadaan muuttuvissa oloissa aina 
toimipaikan tarpeiden ja jätejakeiden mukaisesti 
oikein mitoitetut laitteet.  Automaattinen tyhjen-
nyskutsu ehkäisee turhan kuorma-autorallin. Tällöin 
jätehuollon ja kierrätyksen laite- ja tyhjennyskustan-
nukset, laitteen käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä 
saatavat myyntituotot hyödynnettävistä jätejakeista 
saadaan optimoitua tehokkaimmin. 

Ympyrän tavoitteena on kehittää kierrä-
tyksen yhteistyöverkostoaan siten, että kaatopaikal-
le ei tulevaisuudessa vietäisi jätettä enää lainkaan. 
Kiinteistöjen tilakysymykset ja jäteosaamisen jalkaut-
taminen käytännön toimiksi asettavat omat haasteen-
sa, mutta Ympyrässä tehokkaan lajittelun ja kierrä-
tyksen merkitys on tiedostettu.

- Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat nousseet 
merkittäviksi kuluttajien ostokäyttäytymistä ohjaa-
viksi tekijöiksi ja panostamme niihin jo Ympyrän oman 
arvomaailman vuoksi, Rönkkö toteaa.

98-vuotiaan yrityksen arvot pohjautuvatkin paikal-
listen ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämi-
seen. Haminasta vuonna 1914 alkanut osuuskauppa-
toiminta on vuosikymmenten saatossa laajentunut 
monialaiseksi verkostoksi, joka palvelee niin alueensa 
asiakasomistajia kuin matkalaisiakin viiden kunnan 
alueella. Asiakas voi olla varma, että palvelun takana 
on ympäristöä arvostava ja jätehuollostaan erinomai-
sesti huolehtiva yritys.

Jäte kiertää Ympyrää
Resurssit käyttöön jätehuoltoa järkeistämällä.

Käyttökustannukset 
leikkaantuivat heti jäte-
määriä vastaaviksi

•  Etelä-Kymenlaaksossa toimiva asiakasomista  

 jiensa omistama monialayritys, joka harjoittaa   

 mm. päivittäis- ja käyttötavarakauppaa, ravintola 

 toimintaa, ABC-liiketoimintaa sekä autokauppaa.

•  Toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia ja   

 kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakas-

 omistajilleen Kymenlaaksossa, osana S-ryhmää. 

 Osuuskauppa pyrkii lisäksi henkisesti ja talou  

 dellisesti edistämään toimialueensa asukkaiden  

 hyvinvointia. Toiminnan tunnusmerkkejä ovat  

 mm. palvelujen monipuolinen kehittäminen, asia

 kassuuntautuneisuus, osaava henkilökunta ja   

 tehokas sekä kannattava toiminta.

• Ympyrä-konserniin kuuluu emo-osuuskaupan   

 lisäksi autokauppa ja neljä kiinteistöyhtiötä. Osak 

 kuusyhtiö Kymenlaakson Agrimarket Oy on   

 yhteisomistuksessa Osuuskauppa Ympäristön   

 kanssa.

•	 Lukuja v. 2011:

 Liikevaihto : 191 milj. euroa

 Työntekijöitä: 761

 Toimipisteitä: 48 kpl

Osuuskauppa Ympyrä
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Enemmän multaa
Uusiouutiset 3/2012 kirjoittaa vuosi 
sitten voimaan tulleen EU-asetuksen vaiku-
tuksista bio- ja sekajätteen keräysmääriin. 

Asetus koskee eläimistä saatavia, ei ihmisravinnoksi 
tarkoitettuja, kaupan luokan 3. sivutuotteita eli mm. 
vanhentuneita liha- ja maitotaloustuotteita, jotka 
on Suomessa sopivien käsittelylaitosten puuttuessa 
lajiteltu aiemmin sekajätteeseen. Nyt niillä alueilla, 
joilla asetuksen tarkoittama jäte pystytään käsittele-
mään, on biojätteen määrä kasvanut räjähdysmäisesti 
ja kaatopaikkakuorma vastaavasti pienentynyt. 

Suuressa osassa Suomea on kuitenkin pulaa 
sopivista kompostointi- ja biokaasulaitoksista. Ase-
tuksen tultua voimaan on muutama biojätteen käsit-
telylaitos saanut sivutuotejätteen käsittelyyn vaadit-
tavan hyväksynnän ja joissain laitoksissa validointi 
on vielä meneillään. Enemmän laitoksia kuitenkin 
tarvittaisiin, jotta kaupat pääsisivät lajittelemaan 
biojätteensä oikein.

Polyuretaanille löytyi 
hajottaja

Amazonin sademetsästä  on löytynyt 
polyuretaania hajottava sieni, kirjoittaa 
Tekniikka & Talous -lehti. Kansainvälinen tut-

kijaryhmä löysi kotelosieniin kuuluvan Pestalotiopsis 
microspora -lajin ryhdyttyään varta vasten etsimään 
hajottajaa polyuretaanimuoville. Sienestä povataan 
nyt uutta ratkaisua maailman jätevuorten pienentä-
miseen.

Huom.!
Uutisia & tiedonjyviä.

Puolivälipysäkki
Valtakunnallinen jätesuunnitelma 
vuosille 2008-2016 on nyt matkansa puolivä-
lissä. ”Kohti kierrätysyhteiskuntaa” -niminen 

suunnitelma perustuu kahdeksaan päämäärään, joita 
pyritään toteuttamaan valtiontalouden rahoituske-
hysten ja tuottavuusohjelman puitteissa.

Päämäärät ovat:
1. Jätteiden syntyä ehkäistään materiaalitehokkuutta 
parantamalla
2. Kierrätystä tehostetaan
3. Vaarallisten aineiden hallintaa jätenäkökulmasta 
edistetään
4. Jätehuollon haitallisia ilmastovaikutuksia vähenne-
tään
5. Jätehuollon terveys- ja ympäristöhaittoja vähenne-
tään
6. Jätehuollon organisointia kehitetään ja selkeyte-
tään
7. Jätealan osaamista kehitetään
8. Jätteiden kansainväliset siirrot tehdään hallitusti ja 
turvallisesti

Ohjelman määrällinen hyödyntämistavoite 
kiinteälle yhdyskuntajätteelle on 80% vuoteen 2016 
mennessä, mikä on 21 % enemmän kuin vertailuluku 
vuodelta 2006. 30% vuoden 2016 jätteistä on tar-
koitus kierrättää materiaaleina, 20% kompostoida ja 
30% hyödyntää energiana.  

Jätteenpoltto ja kompostointi on tarkoitus 
kolminkertaistaa vertailuvuoden lukemista, mutta 
materiaalien kierrätys kasvaa maltillisemmin, vain 
5 %. Organisoidulla kierrätyksellä onkin Suomessa 
pitkät perinteet ja se on varsinkin paperilla ja pahvilla 
toiminut tehokkaasti jo vuosikymmeniä.

Vaarallista -Farligt 
- Hazardous 

Jätelaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistys ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kokosi-
vat voimansa yhteen valistaakseen kansaa 

vaarallisten jätteiden oikeasta käsittelystä. Valtakun-
nallinen kampanja tiedottaa mm. aiemmin ongelma-
jätteen nimellä kulkeneen jakeen nimenmuutoksesta, 
jonka perusteena on ollut informatiivisuus ja kan-
sainvälisen termistön yhtenäistäminen. Kampanja 
on suunnattu erityisesti kuluttajille ja PK-yrityksille 
sekä mm. terveydenhuollolle, mutta näistä vinkeistä 
voinevat kaikki ottaa vaarin:

- Tunnista vaaralliset jätteet – tunne kemikaalien   
   varoitusmerkinnät.
- Tutustu käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuus-
   tiedotteisiin ja noudata niitä.
- Lajittele jätteet ja pidä ne erillään.
- Merkitse ja varastoi jätteet oikein.
- Pidä kirjaa varastoiduista ja lajitelluista jätteistä.
- Järjestä asianmukainen kuljetus, pidä kirjaa
   vaarallisten jätteiden luovutuksista ja
   säilytä siirtoasiakirjat.

Kuva: Vaarallinen jäte -kampanja

 Sinivalkoinen valinta
Suomalaisen työn liitolla on meneillään 
juhlavuosi, sillä järjestön perustamisesta 
tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. 

Merkittävää etappia juhlistetaan mm. Vuosisadan 
kampanja -nimisellä historiikillä, jota voi ostaa Aka-
teemisesta kirjakaupasta.

Liitto on avannut myös uuden nettipalvelun, joka 
helpottaa kotimaisten tuotteiden ja palveluiden 
löytämistä. Suomalaisen työn liiton ylläpitämältä 
Sinivalkoinen valinta -sivustolta löytyvät tuotteet 
ja yritykset, joille on myönnetty Avainlippu-, Design 
from Finland - tai Yhteiskunnallinen yritys -tunnus.

Tuotteita ja yrityksiä voi hakea kategorioittain tai 
hakusanalla. Palvelu löytyy osoitteesta: 
www.sinivalkoinenvalinta.fi.

IFAT Entsorga 2012
IFAT -messut Münchenissä esit-
telivät jälleen laajan repertuaarin 
uusinta tekniikkaa vesi- ja jätehuollon 

sekä raaka-aineteollisuuden aloilta. Messut ovat yksi 
maailman suurimmista ympäristöalan kaupankäynti-
tapahtumista. Joka toinen vuosi pidettävä kansainvä-
linen  suurtapahtuma järjestettiin toukokuussa jo 17. 
kerran.

Oman kojunsa laittoi pystyyn mm. ruuvipuristimia 
valmistava H&G, joka Europressin pitkäaikaisena 
yhteistyökumppanina esitteli osastollaan myös uutta 
EuroBalers -tuoteperhettä. 
Logo: Messe München GmbH



Europress Group Oy EMAIL
Huhtimontie 16–18 europress@europress.fi
04200 Kerava, Finland etunimi.sukunimi@europress.fi
Puh. 020 737 3100 www.europress.fi

Vaihtokonevarastossamme Keravalla odot-
tavat uusia käyttäjiä huolletut, tehokkaat ja monen 
kokoiset käytetyt jätepuristimet sekä paalaimet. 

Asennamme laitteeseesi haluamasi lisävarusteet ja 
teemme tarvittavat muutostyöt. Parhaille laitteillem-
me annamme puolen vuoden takuun.

Katsasta valikoimamme netistä tai puhelimitse:
www.europress.fi/vaihtokoneet 

Europress Vaihtokoneet

Europressillä on nyt valmiudet lähettää ja 
vastaanottaa laskuja sähköisesti.

Tiedot verkkolaskujen lähettämistä varten:

Europress Group Oy
Y-tunnus: 0889611-2
Yhteyshenkilö: Tuomo Lähde
Sähköposti: tuomo.lahde@europress.fi

Verkkolaskuosoite: 003708896112
Tyyppi: OVT-tunnus
OVT-tunnus: 003708896112
Operaattori: Basware
Välittäjän tunnus: BAWCFI22

Sähköinen laskujenkäsittely käyttöön Europressillä

Jos yrityksellänne on valmius vastaanottaa 
verkkolaskuja, pyydämme ilmoittamaan asiasta omal-
le yhteyshenkilöllenne. Huolto- ja korjaustöiden lasku-
tuksessa yhteyshenkilönä toimii Aino Hämäläinen. 
Sähköposti: aino.hamalainen@europress.fi
puh. 0400 723 236.

Yrityksille, jotka eivät pysty vastaanottamaan 
verkkolaskuja, lähetämme laskut tulostuspalvelun 
kautta. Tästä syystä laskujen ulkoasu poikkeaa aiem-
mista paperilaskuistamme.

Europress Asiakaspalvelu: 
020 737 3100


