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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. 
 Painopaikka: Painojussit Oy. 
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Europress -juna lähti liikkeelle kohta 35 
vuotta sitten. Tänään olemme Pohjoismaiden joh-
tava, suomalainen jätteenkäsittelylaitteiden val-
mistaja. Tarjoamme markkinoiden kustannustehok-
kaimmat jätehuoltoratkaisut aina asiakaslähtöisesti 
laadusta tinkimättä. Älykkäällä ohjauskeskuksella 
varustetun puristimen käyttö voidaan aina optimoida 
kohteen mukaisesti eri jätejakeille ja eri volyymeille.

Veturin kauppakeskushanke lähti liikkeelle 
viisi vuotta sitten ja on nyt pysähtynyt Kouvolan ase-
malle. Europress on ollut kumppanina kehittämässä 
Suomen kuudenneksi suurimman kauppakeskuksen 
jätehuoltoratkaisuja. Kumppanuus ja pitkäjänteinen 
tuotekehitystyö ovat jatkossakin avainasemassa 
kehitettäessä uusia asiakaslähtöisiä, innovatiivisia 
toimintatapoja.

Jätteen syntypaikkalajittelu säästää aikaa ja on 
kustannustehokasta. Junamme seisahtuu Ruokapy-
säkissä, missä jätelogistiikan ja syntypaikkalajittelun 
edut on löydetty.
  
Junalla pääsee hyvin myös Pasilan Messukes-
kukseen, jossa olemme mukana Ympäristötekniikan 
messuilla 9-12.10.2012. Tervetuloa juttelemaan 
asiantuntijoidemme kanssa jätehuollon haasteista ja 
mahdollisuuksista!

Kimmo Jussila
Myyntijohtaja
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Pääkaupungin sykkeessä
K-Market Ruokapysäkki palvelee matkan varrella.

Ovi käy tiuhaan. Kai Pekolan luotsaama 
K-Market Ruokapysäkki on kiireisen kaupunkilaisen  
ostospaikka bussi- ja metroreittien risteyskohdassa 
Helsingin Sörnäisissä.  Sisällä hedelmälaatikot tyhje-
nevät asiakkaiden ostoskoreihin ja vaihtuvat uusiin. 
Vanhat heitetään takahuoneessa liukuovelliseen 
EB 50 -paalaimeen, joka työstää keräyspahvin 500 
kilon paaliksi. 

Oikea paalainmalli löytyi kokeilun jälkeen. Käyttö-
kokemuksia on nyt kertynyt parin kuukauden verran.

- Tavoitteenamme on noin viikon tyhjennysväli ja tällä 
paalaimella olemme siihen päässeet. Paalaus tehdään 
pahvimäärästä riippuen 5-8 päivän välein, kertoo 
Pekola.

Hankinta tehtiin joustavasti: vuokra- ja 
huoltosopimukset mahdollistavat tarpeiden 
muuttuessa sujuvat laitevaihdot.

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 valmis-
tetun tuotteen rahtikulut ovat pienemmät 
kuin tuontitavaran.

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

4. Kouluta henkilökuntaasi
Käyttäjällä tulee olla riittävästi tietoa lajit-
telusta, laitteiden käytöstä ja jätehuoltoalu-
een 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 
jätteen erittäin tiiviiksi ja hyödyntävät koko 
kontin.

7. Kuljeta optimaalisesti
Ei ylimääräisiä tyhjennyskertoja.Täytön-
valvonnalla varmistetaan, että kontti tyhjen-
netään vain silloin - ja juuri silloin- kun se on  
täyttynyt.

Jätehuollon askelmerkit

Pidä jätehuoltosi 
ajantasalla

Vierivä kivi ei sammaloidu, sanotaan. Jäte-
huollossa tapahtuu uudistuksia koko ajan ja parhaiten 
asiat luistavat, kun pitää itsensä kartalla ajankohtaisis-
ta muutoksista. 

Ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus 
kulkevat jäteasioissa käsi kädessä. Siksi yritysten ei 
tarvitse kyseenalaistaa uuden tekniikan käyttämistä 
jätehuollossaan. Se maksaa itsensä takaisin monessa 
muodossa, ennemmin tai myöhemmin. 

Kustannustehokkuus syntyy monesta teki-
jästä. Investoinnista ei saa kaikkea hyötyä irti, jos se 
tehdään liian lyhytnäköisesti tai jos henkilökuntaa ei 
kouluteta ja motivoida käyttämään uutta laitetta te-
hokkaasti. Juoksevien kulujen minimointi tarkoittaa 
myös vähemmän rasitusta ympäristölle. Noudata ohei-
sia periaatteita, niin voit olla ylpeä yrityksesi kanta-
masta ympäristövastuusta ja sujuvasta jätehuollosta.
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Europress-puristin hitsataan valmiiksi juuri sitä varten 
räätälöidyistä, esikäsitellyistä teräsosista. Tuotteiden 
kestävyys ja tasalaatuisuus syntyy robottiteknologiaan ja 
hitsaajien työolosuhteisiin panostavassa, keravalaisessa 
tehtaassa.

Kestävä maalipinta, joka ei säikähdä pohjoismaisia sää-
olosuhteita. Maali on lisäksi vähäpäästöinen ja ympäris-
töystävällinen.

Älykeskus sijaitsee hydrauliikkakoneikon yhteydessä. 
Täältä lähtevät automaattiset tyhjennys- ja huoltokutsut. 

Älykeskus myös havaitsee ja poistaa automaattisesti 
pienet tukokset puristimesta sekä vastaanottaa huollon 
etäkäytöllä tehtävät korjaukset ja säädöt. 

Jämäkkä takaovi, jossa vahva lukitusmeka-
nismi ja saranat. Oven kiinni pysyminen jätekul-
jetusten aikana on taattu.

Mistä Combimax koostuu?

Kannen avaus toimii laadukkaiden 
kaasujousien avulla.

Puristimen sisällä olevan männän 
tehtävä on puristaa jäteainesta juuri 
oikealla voimalla. Painetunnistimet ja 
älykeskus optimoivat ja ohjaavat puris-
tusliikkeitä tilannekohtaisesti.

Informatiiviset tarrat opastavat 
turvalliseen käyttöön. Jos käyttäjällä 
tulee kysyttävää laitteesta, löytyy myös 
Europress Huoltopäivystyksen puhelinnu-
mero käyttökytkinten läheisyydestä.

Kunnollinen jätepuristin on enemmän 
kuin osiensa summa

Kokemuksen tuoma ammattitaito ja innovatiivinen suunnittelu 
on minkä tahansa hyvin toimivan laitteen perusta. Niiden arvo 
voi kuitenkin valua hukkaan, jos tuotteen materiaalivalinnat ja 
valmistustekniikat eivät  ole kohdallaan. 

Europress-laitteessa yhdistyvät aina markkinoiden laadukkaimmat 
materiaalit ja osat, modernien valmistustekniikoiden mahdollistama 
korkea laatu sekä jatkuvan, suomalaisen tuotekehityksen hedelmät. 
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Laadukkaat raaka-aineet
Luotettavilta kotimaisilta toimittajilta.

Suomalainen valmistus on 
Europress -jätepuristinten 
valttikortti. Kun koko tuotantoprosessi 
suunnitteluvaiheesta aina laitteen 

kokoonpanoon saakka tapahtuu lähellä, pystytään 
asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioimaan tarkasti. 

Avainlippu-merkki on tunnustus korkeasta 
kotimaisuusasteesta, joka toteutuu Europressillä 
myös materiaalien osalta. Räätälöityjen 
teräsratkaisujen päätoimittajamme  Ruukin suurin 
tuotantolaitos sijaitsee Raahessa. Kotimainen 
teräsaines on kiertävää materiaalia. Periaatteessa 
siis uudessa Combimaxissa voi olla kierrätettyä 
materiaalia vanhasta jätepuristimesta.

Jätehuoltolaitteen käyttöolosuhteet 
muodostavat kovat vaatimukset maalille. Sen tehtävä 
on suojata pintaa sään vaikutuksilta ja käytön 
rasituksilta. Puristimemme maalataan Tikkurilan 
Temasolid -maalilla, joka täyttää korkeat kestävyys- 
ja ympäristöystävällisyysnormimme. 
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Huoltokoordinaattori pitää 
tiimin kartalla

Europress Huoltopäivystys on ympärivuoro-
kautinen puhelinpalvelu, joka auttaa jätehuolto-
laitteen käyttöön, korjauksiin ja perushuoltoihin liit-
tyvissä kysymyksissä. Arkipäivisin päivystysnume-
roon vastaa huoltokoordinaattori Aino Hämäläinen.  
Reaaliaikaisen paikannusjärjestelmän ansiosta  
Hämäläisellä on aina ajantasainen tieto 
huoltomiesten sijainnista ja työtilanteesta. 

- Huoltomiehillä on omat vastuualueensa, mutta 
kiireelliset korjauskäynnit hoitaa aina kohdetta 
lähimpänä oleva tiimiläinen. Näin asiakas saa 

Europress Huoltopäivystys

• Europress Huoltopäivystyksestä voit      
 tilata laitteillesi korjaukset vikaantumis-  
 tilanteissa sekä perushuollot.

• Huoltoverkostomme kattaa koko Suo-  
 men. Huoltopäivystys välittää tilaukset   
 kohdetta lähimpänä olevalle huoltomie-  
 helle.

• Huoltopäivystys palvelee ympäri vuoro-
 kauden joka päivä.

• Huolto- ja korjaustilaukset voit    
 tehdä myös sähköpostitse osoitteesta: 
 huolto@europress.fi

Europress Asiakaspalvelu

• Europress Asiakaspalvelun kautta 
 hoituvat mm. 

 •    Paalainnarutilaukset 
 •    Asiakastietojen muutokset
 •   Tarjouspyynnöt 
 •   Kyselyt ja palaute
 •   Laskutiedustelut

• Tarvittaessa asiakaspalvelija yhdistää      
     puhelusi oikealle henkilölle. 

• Asiakaspalvelu on avoinna:
 ma-pe klo 8-16 

• Voit myös lähettää asiakaspalveluun   
 sähköpostia osoitteella: 
 europress@europress.fi

nopeimman mahdollisen palvelun ja me säästämme 
ajokilometreissä ja päästöissä, Hämäläinen kertoo.

Toimistoajan ulkopuolella huoltopäivystyspuhelut 
ohjautuvat asiantuntevalle huoltomiehelle. Akuutit 
ongelmat pyritään ratkaisemaan mahdollisimman 
nopeasti ja usein ratkaisu löytyykin jo puhelimitse 
annettujen ohjeiden avulla. Korjauskäynnille tullaan 
aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Joitain korjauksia voidaan tehdä myös etäkäyttönä, 
jolloin huoltomies avaa nettiyhteyden oman kannet-
tavan tietokoneensa ja puristimen älykeskuksen 
välille ja tekee säädöt tietokoneensa näytöltä. 

Puhelinsoiton päässä
Asiakaspalvelu kehityksen kohteena.

Ammattimaista palvelua luomassa

- Europress Asiakaspalvelu, hyvää päivää! 
kantautuu hyväntuulinen tervehdys pääkonttorin 
asiakaspalvelupisteestä. Kyseessä ei ole vain ulkoa 
opeteltu fraasi, vaan tavoitteenamme todellakin on 
luoda asiakkaalle positiivinen palvelukokemus päivän 
piristykseksi. 

Tavoitteen eteen on tehty töitä monella saral-
la. Tänä vuonna toteutettu vaihdejärjestelmän uudis-
tus on tuonut uusia työkaluja, joiden ansiosta asiakas-
palvelijoilla on käytössään aiempaa tarkemmat tiedot 
henkilöstön saavutettavuudesta ja aikatauluista. 
Lisäksi toimintamallien ja ammattitaidon jatkuva 
kehittäminen on nostettu asiakaspalvelun keskiöön.

- Jokaisen soittajan tulisi kokea, että me olemme 
aidosti kiinnostuneita auttamaan juuri häntä. Tär-
keintä on löytää ripeästi se tieto tai henkilö,joka 
vie asiakkaan asiaa eteenpäin. Tämä vaatii 
nopeaa mukautumista muuttuviin tilanteisiin, 
kertoo palveluringin uusin vahvistus, pitkän 
asiakaspalvelukokokemuksen omaava Mari Mälkiä.

Vaikka toimivat työkalut ovat tärkeitä, niin hyvä 
palvelutapahtuma syntyy ennen muuta siitä, että 
soittaja tulee henkilökohtaisesti kohdatuksi.

- Uutena Europressiläisenä haluan tuoda oman 
persoonani esiin palvelutilanteessa niin, että siitä jää 
hyvä mieli molemmille osapuolille,  Mälkiä lisää.
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Kauppakeskus Veturi

• Sijaitsee kuutostien varrella liikenteel-  
     lisessä risteyskohdassa ja uuden Kouvo-         
     lan maantieteellisessä keskipisteessä

• Liikkeitä: yli 80 , 
 mm. K-citymarket, Anttila, K-rauta ja   
 Budget sport

• Työntekijöitä: 800 

• Liiketilaa: 48 000 m²

• Maksuttomia pysäköintipaikkoja: 1800

• Kävijämääräennuste: 4-5 milj. /vuosi

 
Tehokkaasti järjestetty kierrätys on 
olennainen osa ekologisesti kestävän kauppakeskuk-
sen toimintaa. Ympäristön lisäksi sillä vaikutetaan 
henkilökunnan työskentelyolosuhteisiin sekä kaup-
pakeskuksen jätehuoltokuluihin. 
 
Jätehuollon kokonaisratkaisua alettiinkin suunnitella 
Europressin kanssa jo hyvissä ajoin. Työturvallisuus, 
ergonomia ja lajittelun tehokkuus on huomioitu sijoit-
tamalla puristinten syöttöaukot katetulle ja seinän 
suojaamalle laiturialueelle. Seinän läpi kulkevat sup-
pilot ohjaavat jätteen ulkopuolella oleviin puristimiin. 
Tyhjennysliikenne hoituu kätevästi ulkotiloissa ja 
puristimien älykeskukset pitävät automaattisesti 
huolen oikeasta tyhjennysrytmistä.

Veturin matka alkoi
Tavallisen ihmisen kauppakeskus palvelee kaikkia.

Veturi nytkähti liikkeelle. Viisivuotinen 
rakennushanke tuli pääteasemalleen ja kuutos-
tien pohjoispuolelle Kouvolaan nousseen kauppa-
keskuksen matka voi alkaa. Syyskuun 13. päivänä 
vietettiin huikeita avajaisia, jotka kokosivat yhteen 
85 000 kymenlaaksolaista nauttimaan upouudesta 
ostosparatiisistaan.
 
Keskon rakennuttama kauppakeskus on 
valmistumishetkellään Kaakkois-Suomen suurin ja 
Suomen kuudenneksi suurin. Lähes 50 000 neliön 
liiketilat kätkevät sisäänsä yli 80 liikettä, joista löyty-
vät niin päivittäistavarat, erikoistuotteet kuin ravinto-
lat ja palvelutkin. Kymenlaakson vilkkain kaupallinen 
risteyspaikka tarjoaa kotoisan kohtauspaikan alueen 
sadantuhannen asukkaan sekä kesäasukkaiden ja 

turistien käyttöön. 
 
Kauppakeskuksen suunnittelua ovat ohjanneet kes-
tävän kehityksen ja esteettömyyden periaatteet. Kul-
kemista ja tilan hahmottamista on helpotettu selke-
ällä pohjaratkaisulla: Suurin osa liikkeistä löytyy 
yhden pitkän käytävän varrelta. Nelikielinen opastus-
järjestelmä palvelee myös ulkomaisia ostosmatkaili-
joita.

Tehokkaasti järjestetty kierrätys 
edistää myös henkilökunnan 
hyvinvointia.
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Jäte- ja kierrätys 2012

Suurtapahtuma 
kokoaa yhteen alan 
ammattilaiset

Jäte ja Kierrätys 2012 -messut on jät-
teiden käsittelyn ja kierrätyksen ajankohtai-
nen ammattitapahtuma Helsingin messu-
keskuksessa. Se järjestetään tänä vuonna 
9.-12.10.

Tapahtuma on osa Ympäristötekniikan messuko-
konaisuutta, jossa muina aihealueina ovat Ympä-
ristö ja yhdyskunta sekä Vesi ja viemäri.

Europressin osastolla voit keskustella jäte-
huollosta, tutustua tuotteisiimme tai vaikkapa 
käydä testaamassa taitojasi golfin puttausma-
tolla.

Löydät meidät osastolta 4d 19. Tervetuloa!

35-vuotis juhlagolf
Perinteinen golftapah-
tuma järjestettiin tänä 
vuonna Europressin 35-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi taval-
lista runsaamman osanotta-
jajoukon ja  palkintojen kera. 
Kisakierros pelattiin elokuun 
sateisessa säässä, mutta se ei 
tunnelmaa latistanut. 

Huom.!
Menneitä ja tulevia tapahtumia.

Finn-Pack -messut
Finnstaples Oy järjesti 12.9 Helsingin Suutarilan 
Logistiikkakeskuksessaan FinnPack messut asiakkail-
leen, yhteistyökumppaneilleen ja heidän asiakkail-
leen. Päivän aikana messuilla kävi lähes 100 vierailijaa 
tutustuen Finnstaplesin toimintaan ja yhteistyökump-
paneiden tarjontaan. Europress oli mukana esitellen 
uuden EuroBaler EB10X paalainmallin. Messuilla 
vieraili useita Europressin pitkäaikaisia asiakkaita. 

Venäjän verkostoja 
rakentamassa

Suomalaisen jätehuollon laiteosaa-
minen oli esillä Pietarissa toukokuussa 
2012, kun Europress osallistui suomalaisyri-

tysten yhteiseen, näyttävään seminaari- ja verkostoi-
tumistapahtumaan. Suomalaisia osallistujia paikalla 
oli reilut 200 ja venäläisiä vieraita saman verran. 

Puhujina seminaarissa oli nimekkäitä suomalaisia ja 
venäläisiä liike-elämän asiantuntijoita ja seminaarin 
jälkeen uusia kontakteja luotiin ja vanhoja vahvistet-
tiin tyylikkäässä hengessä esittelypöytien ympärillä.
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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. Europress Asiakaspalvelu: 

020 737 3100
Europress Huoltopäivystys: 
020 737 3131


