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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-konserni on kasvanut nykyisiin mit-
toihinsa 35 vuoden aikana saavuttaen vuonna 2012 
noin 32 miljoonan euron liikevaihdon. Konsernin 
vuotuinen kasvutavoite on vähintään 10 %, josta yhä 
merkittävämpi osuus muodostuu viennistä.

Kotimarkkina-aluettamme ovat Pohjoismai-
den lisäksi Venäjä ja Baltian maat. Keskeinen tavoit-
teemme on saavuttaa markkinajohtajuus kaikissa 
edellä mainituissa maissa. Suomessa tämä on jo 
toteutunut, ja seuraavaksi saavutamme tavoitteemme 
Ruotsissa ja Norjassa. 

Yrityksemme on ainoa jätepuristimien valmis-
taja Suomessa.  Kotimaisuuden lisäksi Europressin 
tuotteiden menestys perustuu niiden korkeaan 
laatuun.  Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja kon-
septejamme niin huoltoon liittyvissä kuin muissakin 
asiakkaillemme lisäarvoa tuottavissa palveluissa. 

Päivittäis- ja erikoistavarakaupan sekä 
ympäristönhuoltoyhtiöiden kanssa tehtävä 
yhteistyö ja heiltä saadun palautteen huomioiminen 
on meille tärkeää toteuttaessamme kasvutavoittei-
tamme niin koti- kuin vientimarkkinoilla.

Peter Sjöblom
Varatoimitusjohtaja
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Koko jätehuolto kerralla kuntoon
Holding One -sopimus on helppo valinta.

Kuva: InfraCity AB

InfraCity on Pohjois-
Tukholman vetonaula
InfraCity on laajan palvelun liikekeskus Upplands 
Väsbyssä, E4-tien varrella puolivälissä matkaa Tukhol-
man keskustasta Arlandaan. Useasta rakennuksesta 
koostuvissa 190 000 neliön liiketiloissa toimii yli 170 
yritystä: toimistotiloja, runsas valikoima ravintoloita, 
kauppoja ja palveluita sekä tasokas kokoushotelli. 
Palveluihin kuuluvat mm. terveyspalvelut, uimahalli, 
kuntosaleja ja autokorjaamo. 

Monipuoliset palvelut sekä strateginen sijainti tekevät 
InfraCitystä Pohjois-Tukholman merkittävimmän 
liikekeskuksen. InfraCityn omistaa eurooppalainen 
kiinteistösijoitusyhtiö Orion Capital Managers.

Uusi ratkaisu jätehuoltoon
Syksyllä 2012 InfraCityssä päätettiin uusia koko jäte-
huollon laitteisto. 16 vuotta vanhat puristimet olivat 
päivityksen tarpeessa eikä kierrätyskään toiminut 
parhaalla mahdollisella tavalla. Puristimet omistettiin 
itse ja niihin sitoutunut pääoma aiheutti päänvaivaa. 

Jätehuollon uudistusta pohdittaessa InfraCityssä 
päädyttiin Europressin ja Nordean tarjoamaan 
Holding One -palveluun. Sopimukseen kuuluu, että 
Europress huolehtii sekä vanhoista että uusista lait-
teista. Osa vanhoista puristimista saatiin vielä hyvään 
käyttökuntoon muutos- ja korjaustöillä.  Kovimmalla 
käytöllä olevat laitteet vaihdettiin uusiin älypuris-
timiin. 

- Nyt InfraCity:ssä on kattava jätehuollon laitteisto, 
joka vastaa vuokralaistemme tarpeita. Meillä kerätään 
puristimiin pahvi, energiajae ja biojäte, kertoo laittei-
den hankinnasta vastannut Åsa Hedvold.

InfraCity AB:

• Orion Capital Managers -kiinteistösijoitusyhtiön   

 omistama liiketoimintakeskus, joka palvelee yrityksiä  

 sekä vuokralaistensa kautta kuluttajia.

• Vuokrattava ala yhteensä: noin 190 000 m2, josta

  • Toimistotiloja: 100 000 m2

 • Liiketiloja: 30 000 m2

 • Hotelli: 30 000 m2

 • Varasto- ja tuotantotiloja: 30 000 m2

• Vuokralaisia: yli 170, mm.

 • Ravintoloita

 • Päivittäistavara- ja erikoisliikkeitä

 • Terveys- ja liikuntapalveluita

 • Hotelli

Jätepuristimia InfraCityssä on yhteensä 13. Pienem-
mällä käytöllä olevat laitteet varustettiin aiempaa 
suuremmalla syöttösuppilolla, mikä helpottaa käyt-
töä. Myös peruskunnostuksella saatiin parannusta 
käyttömukavuuteen ja tehokkuuteen. Uudet lait-
teet sijoitettiin jätepisteisiin, joissa jätemäärät ovat 
suurimpia.

- Uudet puristimet ovat tehokkaampia ja hiljaisempia 
kuin entiset. Tyhjennysliikenne on vähentynyt 30%, 
mikä sopii erinomaisesti InfraCityn ympäristöpolitiik-
kaan. Myös automaattiset tyhjennyskutsut toivat 
huomattavan parannuksen, Hedvold toteaa.

Hän kiitteleekin yhteistyötä Ruotsin maajohtajan 
Robert Hammarin sekä huoltoasentaja Patrik Åbergin 
kanssa.

- Europressin kanssa on ollut helppo työskennellä. 
Meillä on tutut yhteyshenkilöt myynnissä ja huollossa 
ja saamme kaikki laitteisiin liittyvät palvelut samalla 
sopimuksella.
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Kaksi kansainvälistä kumppania
Yhteiset palvelut yli maarajojen.

Yhtenäinen rahoituspalvelu 
ja kätevät Holding One
-sopimukset
Europress ja Nordea Rahoitus tekevät yhteistyötä yli 
maarajojen kaikilla yhteisillä markkina-alueillaan. 
Vuokra- ja Holding One -sopimukset onnistuvat 
Ruotsissa ja Norjassa samaan tuttuun tapaan kuin 
Suomessa. 

Holding One on jätehuoltoalan uniikki palvelu-
konsepti, joka vapauttaa henkilöstöresursseja ja 
laitteisiin sitoutuvaa pääomaa asiakkaan omaan 
liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Konseptin 
laajuus ja sisältö on täysin räätälöitävissä
asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Yhtenäiset palvelut kolmessa maassa tukevat 
kansainvälisten asiakkaittemme toimintaa 
pohjoismaisilla markkinoilla.

Europress on uusinut kuljetussopimuksensa koskien 
Pohjoismaihin suuntautuvia toimituksia. DHL Freight 
on kuljettanut Europressin tuotteita mm. Ruotsiin ja 
Norjaan jo useamman vuoden ja yhteistyötä jatketaan 
uudella sopimuksella edelleen seuraavat kaksi vuotta.
 
DHL Freight on osa maailman suurinta logistiikka-alan 
yritystä Deutsche Post DHL –konsernia. Sen toiminta 
kattaa neljä eri osa-aluetta, joista Europressin 
sopimukseen sisältyvät DHL Freight -yhtiön tarjoamat 

Joulukuussa 1977 syntyi Suomeen Europress, 
perustajinaan Matti Turunen ja Markku Aalto. Nyt, 35 
vuotta täyttäessään Europress on saapunut aikamie-
hen ikään. Kuten miehet tietyssä iässä, välillä täytyy 
räväyttää. Kun ollaan menty kymmeniä vuosia samalla 
tukkatyylillä, voi odottamaton muutos aiheuttaa pal-
jon positiivista ympärillään. Meillä on tehty juuri näin.

Yritystunnuksen uudistaminen nuorekkaa-
seen ja modernimpaan lookkiin ei tapahtunut yhdessä 
yössä, vaan sitä pyöriteltiin yhdessä johtokunnan 
ja Loft Creatives -mainosfirman kanssa. Halusimme 
poistaa alkuperäisen logon ”teollisuusvibat” ja suoris-
taa aiemmin käsintehdyn nuolilogon kärjet siihen 
suuntaan mihin mekin olemme aina suunnanneet 
-ylöspäin! 

Europressin suomalainen, vahva sininen väri 
on ollut aina tunnusomainen osa meitä. Nyt joukkoon 
on valittu muitakin värejä, mm. puhtaasta luonnosta 
muistuttavaa vihreää, kirkkaasta taivaasta kertovaa 

sinistä sekä valkoista Jukka Kuoppamäen laulaman 
”Valkoinen on hanki..” mukaan. Sitähän me olemme, 
vahva, ympäristöystävällinen suomalainen yritys, 
jonka tuotteet eivät uutislööppien tapaan talvesta 
ylläty.

Uusi ilmeemme näkyy jo kaikissa valmistuvissa 
tuotteissamme. Vähitellen myös esitteet, nettisivut, 
käyttöohjeet ja muut visuaaliset viestintäkanavat 
pukeutuvat uuteen kuosiin Europressin ensimmäistä 
virallista graafista ohjeistoa seuraten. 35 vuotta me-
nestyimme ilmankin, mutta tämä on nykyaikaa.

Vuonna 2047 ikää on jo tuplasti enemmän ja Euro-
press täyttää 70 vuotta. Ehkäpä silloin on taas suoma-
laisen miehen aika stailata itsensä ajanmukaiseksi. 
Mitä se tarkoittaakaan, aika näyttää!

 Tomi Turunen 
Markkinointipäällikkö

Faceliftin aika

Markkinoinnista kuuluu

Sujuvat toimitukset 
kaksivuotisella 
sopimuksella

maantiekuljetukset. Hyvin sujuva yhteistyö ison 
kuljetusliikkeen kanssa takaa pohjoismaisille 
asiakkaillemme jätehuoltolaitteiden toimitukset aina 
oikeaan aikaan ja osoitteeseen.
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Puristimet talviolosuhteissa

Vinkit 
pakkaseen 
ja tuiskuun

Talvi haastaa laitteen kuin laitteen. Lumi 
painaa ja pakkautuu joka koloon, kosteus jäädyt-
tää osat kiinni toisiinsa ja kova pakkanen hyydyttää 
rasvat. Sääolosuhteisiin emme pysty vaikuttamaan, 
mutta valitsemme itse laitteet joita niissä käytämme. 
Ulos ja kylmiin tiloihin kannattaa hankkia jätehuol-
tolaitteet, jotka on suunniteltu kestämään pohjoisia 
sääolosuhteita. Vuosittaisessa huollossa ehkäistään 
todennäköisimmät sään aiheuttamat ongelmatilan-
teet jo ennalta. 

Europressin määräaikaishuolto takaa parhaan 
mahdollisen talvenkeston puristimellesi. Vuosittaiseen 
huoltokäyntiin kuuluu laitteen kokonaisvaltainen 
tarkistus, puhdistus ja mekaanisten osien rasvaus. 
Huoltoasentaja käy yksityiskohtaisesti läpi hydrauliik-
kakoneikon, suodattaa öljyn ja tarkistaa paineet. 
Öljynpuhdistuksessa poistuu mahdollinen konden-
siovesi, joka saattaisi haitata koneikon toimintaa 
pakkasella. Europress-laitteissa käytetään erityisesti 
arktisiin olosuhteisiin kehitettyä hydrauliikkaöljyä.

Muista nämä:

• Jos puristimesi on taivasalla, pidä saatavilla 
 harja, jolla voit poistaa lumen kannen päältä  
 ennen käyttöä.

• Pitkinä pakkasjaksoina pyri käyttämään 
 puristinta vähintään 3 tunnin välein. Pari  
 ylimääräistä käyttökertaa päivässä ei  ole  
 haitaksi, jos sillä ehkäistään männän    
 jäätymistä.

• Märkää jätettä käsitellessäsi kiinnitä huo-   
 miota siihen, ettei nestettä jää syöttösuppi- 
 lon reunoille, koska tällöin kansi voi jäätyä  
 kiinni.

Myös käyttäjä voi vaikuttaa  jätepuristimen 
talvenkestoon. Kannen kaasujousia on turha kuor-
mittaa paksulla lumikerroksella, vaan se kannattaa 
pyyhkäistä pois kannen päältä ennen avaamista. Jos 
syöttösuppilon reunoille putoaa nestettä tai märkää 
jätettä, on hyvä poistaa se ennen kannen sulkemista. 
Jos puristimen käyttövälit ovat pitkiä, sitä voi tyhjä-
käyttää pakkasilla muutaman kerran vuorokaudessa 
männän jäätymisen ehkäisemiseksi.

Kysy lisää käyttövinkkejä tai tilaa 
ennaltaehkäisevä huoltokäynti:

Europress Huoltopäivystys: 
020 737 3131

Jäte tuoksuu rahalta
Oslolainen operaattori hakee kasvua laiteratkaisuilla.

Kauppakeskus Sello, Kivikon Sortti-asema 
ja K-Market Yliveto: Kolme erilaista jätepuris-
tinkohdetta antoivat norjalaiselle Trond Sørensenille 
(kuvassa oik.) pienen poikkileikkauksen jätehuollon 
asiakkuuksista Helsingin seudulla. Oslossa ja sen 
ympäristössä toimivan Franzefoss-jäteoperaattorin 
myyntipäällikkö kollegoineen oli Europressin vieraana 
haistelemassa laiteratkaisujen suomalaisia tuulia 
vientipäällikkö Markus Voutilaisen opastuksella. 

Ratkaisujen taloudelliset hyödyt ovat Sørensenin 
tärkeysjärjestyksessä etusijalla.

- Siellä missä tuoksuu jäte, tuoksuu raha. Optimaali-
nen täyttöaste ja siitä kertova automaattinen tyhjen-
nyskutsu ovat operaattorin näkökulmasta tärkeimpiä 
rahallista etua tuovia tekijöitä jätehuoltolaitteiden 
valinnassa.

Franzefoss on yksi Norjan neljästä suuresta
operaattorista ja sen tavoitteena on kasvaa yhä. Yritys 
työllistää tällä hetkellä reilut 300 henkeä ja heistä 
valtaosa työskentelee Oslossa. 
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Toimintavarmuutta 
ennakoivalla huollolla.

Määräaikaishuolto on 
kunnossapidon perusta
Jätepuristimen määräaikaishuollolla on monia 
tarkoituksia. Sillä ennaltaehkäistään mahdollisia 
tulevia vikaantumisia sekä tarkistetaan kaikki 
turvallisuuteen ja laitteen moitteettomaan 
toimintaan vaikuttavat osat. Lisäksi määräaikais-
huollon yhteydessä voidaan tehdä pieniä parannuksia, 
keskustella asiakkaan toiveista jätehuollon suhteen 
sekä opastaa käyttäjiä. Europress-laitteiden huolto 
toimii kaikilla markkina-alueillamme.

Määräaikaishuolto on aina myös työturvallisuus-
tarkastus. Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan 
työntekijöiden käytössä olevien työvälineiden 
turvallisuudesta teettämällä tarkastuksen ja 
tarvittavat huoltotoimet säännöllisesti ammatti-
taitoisella henkilöllä. Europressin huoltoasentaja 
suorittaa määräaikaishuollon jätehuoltolaitteillesi 
9-12kk väliajoin.

Mitä määräaikaishuolto 
sisältää?

Huoltoasentaja käy järjestelmällisesti läpi 
jätehuoltolaitteen mekaaniset ja hydrauliset osat. 
Liitokset tarkistetaan, kiristetään sekä rasvataan 
ja paineet säädetään. Ulkoisessa tarkastuksessa 
asiantunteva asentajamme kiinnittää huomiota mm. 
maalipinnan kuntoon, täyttösuppilon toimivuuteen 
ja vaihtolavalaitteisiin.  Käyttö- ja hätäpainikkeiden 
toiminta tarkistetaan ja sylinteritila puhdistetaan. 

Työvälineiden käyttöasetus   
velvoittaa työnantajaa

• 1.1.2009 voimaan astunut työvälineiden  
 käyttöasetus 403/2008:  

• Velvoittaa työnantajaa varmistamaan     
 käytössä olevan laitteen turvallisuuden   
 käyttäjille koko käyttöiän ajan

• Laitteen toimintakuntoa on seurattava   
 tarkastuksilla ja testauksilla

• Tarkastukset ja testaukset saa tehdä   
  laitteen rakenteeseen ja käyttöön   
 perehtynyt pätevä henkilö

• Myös ohjausjärjestelmän ja turvalaitteiden 
 on toimittava moitteettomasti

Öljynpuhdistus

•  Öljynpuhdistuksessa hydrauliikkaöljy   
 pumpataan öljynpuhdistuslaitteeseen,   
 joka suodattaa kertyneet hiukkaset öljystä

• Puhdistuksen jälkeen sama öljy   
 palautetaan käyttöön ja tarvittaessa   
 lisätään uutta öljyä suodatuksessa   
 poistuneen tilalle

• Toimenpide säästää öljyä ja sitä kautta   
 ympäristöä

Määräaikashuoltoon 
sisältyy:
Mekaanisten osien 
toiminnan tarkastus
Maalipinnan ulkoinen 
tarkistaminen
Vaihtolavalaitteiden 
ulkoinen tarkistaminen
Mekaanisten osien 
rasvaaminen
Männän ja välikannen 
tarkistaminen
Täyttösuppilon osien 
tarkistus
Hydrauliikkakoneikon 
puhdistaminen ja liitosten 
tarkistus
Paineiden tarkistus ja 
säätö
Sylintereiden tarkistus 
ja sylinteritilan 
puhdistaminen
Hydrauliikkaletkujen/ 
-putkien ja liitosten 
tarkistaminen
Sähkökeskuksen tarkistus 
ja liitosten kiristys
Turvarajojen ja hätä-seis – 
painikkeiden tarkistus
Käyttöpainikkeiden 
tarkistaminen
Hydrauliikkasuodattimen 
vaihto
Hydrauliikkaöljyn 
puhdistus / lisäys
Pien- ja rasvaustarvikkeet 
(ei sis. ruuvipuristimen 
automaattivoitelurasvaa)
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H&G Entsorgungssysteme GmbH
Ruuvitoimitukset yhteistyöllä.

Ruuvipuristimet keräyspahvin ja 
puujätteen käsittelyyn valmistetaan vankalla 
ammattitaidolla ja lähes 20 vuoden kokemuksella 
Saksan Burbachissa. Laadukkaat H&G Entsorgungs-
systemen toimittamat laitteet ovat täydentäneet 
Europressin tuotevalikoimaa vuodesta 2005 lähtien.

H&G:n historia ulottuu 50 vuoden ja kahden sukupol-
ven taakse. Kolmannen polven yrittäjä ja toimitus-
johtaja Bernd Henrich perusti ympäristötuotteisiin 
suuntautuneen H&G:n vuonna 1993 tytäryhtiöksi 
metallialan perheyritykselle Stahlbehälterbau GREIS 
GmbH:lle. Yritysperheeseen kuuluu lisäksi metallin-
muotoiluun erikoistunut SFG Steelforming GmbH.

Ympäristöteknologialle alkoi 1990-luvulla olla yhä 
enemmän kysyntää Saksan lisäksi koko Euroopassa ja 
ruuvipuristimista tulikin pian H&G:n päätuote. 

Europress ja H&G tekevät tiivistä yhteistyötä. 
Ruuvipuristimet toimitetaan usein osana jätehuollon 
kokonaisratkaisua, jossa jokaiselle keräysjakeelle on 
valittu tarkoitukseen parhaiten sopiva laite.

Oheinen kuva on otettu Europressin vieraillessa 
H&G:n tehtaalla kesällä 2012. Vasemmalla Robert 
Hammar ja Morten Klaebo Europressiltä, Stephan 
Porth,  Alexandra Neus, Bernd Henrich ja Lydia Campo 
H&G:ltä sekä Peter Sjöblom ja Markus Voutilainen 
Europressiltä.
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Ruuvipuristin pahville tai puulle
Tehokas ja kestävä tekniikka.

1. Ruuviakseli
2. Moottori
3. Laakeri
4. Vetopyörä
5. Ohjauskeskus
6. Automaattinen 
     voiteluyksikkö
7. Pahvin syöttöohjain
8. Kontin lukitusräikkä
9. Kontin lukitusmekanismi
10. Kontti

Puuruuvi on tarkoitettu 
kuormalavojen ja mui-
den puisten kappaleiden 
käsittelyyn. Näkyvä ero 
pahviruuveihin on ruuvin 
suuntaiset syöttöohjaimet, 
jotka pilkkovat puuosat 
pienemmiksi.

Ruuvi kahdella syöttö-
ohjaimella. ”Syö” tehok-
kaasti isojakin määriä 
huokoista pahvilaatua.

Ruuvipuristin ilman 
lisäosia. Soveltuu pahvin 
käsittelyyn, kun määrät 
ovat pienehköjä ja materi-
aali huokoista. 

Kaksoisruuvi sopii suu-
remmille määrille pahvia. 
Myös tähän ratkasuun 
voidaan liittää erilaisia 
syöttöohjaimia.

Tämä pahviruuvi on varus-
tettu kevyellä syöttöohjai-
mella ja soveltuu hiukan 
suuremmille määrille. Ei 
suurille kappaleille.

Ruuvi yhdellä syöttöohjai-
mella eri kuvakulmasta. 
Alla näkyy moottoritila 
ja edessä vetopyörä ja 
laakeri.

Nämä syöttöohjaimet 
toimivat myös repivinä 
terinä. Tehokkain kom-
binaatio pahvin käsitte-
lyyn, sopii myös koville ja 
paksuille pahvilaaduille. 

Repivä pahviruuvi sivusta.Vääntöä pahvin ja puun 
käsittelyyn

Ruuvipuristimen toiminta perustuu suureen ruu-
viin, jonka kierre kuljettaa ja puristaa jätteen kont-
tiin ruuvin pyöriessä. Syöttöohjaimia ja repiviä teriä 
lisäämällä saadaan laitteeseen lisää tehoa erilaisille 
materiaaleille. 

Pahvi ja puu ovat tärkeimmät ruuvipuristimilla  
kerättävät jakeet. Muovi ja energiajae eivät sille 
sovellu, sillä ne voivat helposti juuttua ruuvin kiertee-
seen ja kiertyä sen ympärille, jolloin laitteen toiminta 
häiriintyy.

Automaattinen voitelu 
pitää ruuvin pyörimässä

H&G:n ruuvipuristimissa on automaattinen voiteluyk-
sikkö, joka takaa että ruuvi toimii aina kuin rasvattu. 
Kontin täyttyessä se irrotetaan puristinosasta ja 
puristin jää paikalleen tyhjennyksen ajaksi. Laitteisiin 
voidaan asentaa myös automaattinen tyhjennyskut-
sutoiminto. 

Europress valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaiset 
syöttösuppiloratkaisut niin maasta, laiturilta kuin 
seinän läpi täytettäviin ruuvipuristimiin.

Variaatioita erilaisiin tarpeisiin:

Kuvat: H&G Entsorgungssysteme GmbH
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Älytekniikka tutuksi
Tehdaskäynniltä eväitä päätöksentekoon.

Joukko asiantuntijoita ja päätöksenteki-
jöitä naapurimaamme miljoonakaupungista matkus-
ti Keravalle kuulemaan, miten jätehuolto voidaan 
hoitaa energiatehokkaasti ja vaivattomasti. Pietarin 
kaupunginhallinnon ja yliopiston edustajat osallistui-
vat vienninedistämisjärjestö Finpron organisoimaan 
kiertokäyntiin, johon yhtenä osana kuului tutustumi-
nen Europressin tehtaaseen. Matka oli osa Finpron 
kaksivuotista Pietarin jätehuollon kehittämishanketta.  

Tehdaskierroksella esiteltiin koko tuotantoprosessi 
levynleikkauksesta ja hitsauksesta pintakäsittelyyn, 
loppukokoonpanoon ja testaukseen. Eniten kiinnos-
tusta herättivät älytekniikan hyödyt, kun tehtaanjoh-
taja Timo Huhtala demonstroi kaiken käytännössä.

- Näytöltä näette käyrän, joka kertoo laitteen 
energiankulutuksesta. Kun kytken älyn pois päältä, 
puristaa laite aina samalla voimalla ja energiaa menee 
hukkaan. Kun älytoiminto on käytössä, laitteen senso-
rit havainnoivat painetta kontin sisällä ja optimoivat 
puristusliikkeet tarpeen mukaisiksi. 

- Miettikää, miten paljon tämä vaikuttaa sähkölas-
kuun ja laitteen kestoikään, kun puristusliike teh-
dään kymmeniä tuhansia kertoja, Huhtala kehottaa 
kuulijoita.

Käytössä olevien älypuristinten diagnostiikkaa seuraa-
vat Europressin omat huoltoasentajat. Määräaikais-
huoltojen yhteydessä laitteen toiminta tarkistetaan ja 
tarvittaessa säätöjä korjataan. Muina aikoina voidaan 
tarpeen tullen muuttaa asetuksia ja arvioida ongel-
matilanteissa korjauskäynnin tarvetta etäyhteyden 
avulla.

Pietarilaisia kiinnosti myös käyttäjän mahdolli-
suus hallita laitteen asetuksia ja seurata kulutuskäyriä 
omalta tietokoneeltaan. 

- Ei ole täysin poissuljettua, etteikö tulevaisuudessa 
voitaisi tehdä ohjelmistosta myös käyttäjäversio. 
Ohjelmisto voisi antaa käyttäjälle tietoa laitteen käyt-
töhistoriasta ja nykytilasta. Asetusten muuttaminen 
ja korjaukset on kuitenkin syytä jättää jatkossakin 
ammattilaisten vastuulle, Huhtala toteaa.

Keravan tuotantolinja 
takoo kolme älypuristinta 
päivässä
Vuonna 2009 valmistunut Europressin tehdas sijaitsee 
Keravalla 4-tien varressa, noin 30 km päässä Helsin-
gistä. Moderni tehdas on alusta alkaen suunniteltu 
toimimaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. 
Hitsauksessa hyödynnetään robottiteknologiaa ja 
paljon huomiota on kiinnitetty myös terveellisiin 
työolosuhteisiin. Näilllä sekä monilla muilla seikoilla 
varmistetaan tuotannon tasainen ja korkea laatu. 

Jätepuristimet valmistuvat suoraviivaiselta tuotan-
tolinjalta. Materiaalit vastaanotetaan ja käsitellään 
linjan alkupäässä, josta ne siirtyvät hitsaamoon ja 
edelleen raepuhallukseen ja maalaamoon. Maalauk-
sen jälkeen laite siirtyy linjan loppupäähän, jossa 
asennetaan ja ohjelmoidaan älykeskus sekä viimeis-
tellään laite tarvittavin lisävarustein ja tarroin. 
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Pietarin Prismat
S-ryhmä valloittaa metropolin.

Jätehuollossa SOK luottaa suomalaiseen osaa-
miseen:
- Tuotteiden korkea laatu oli yksi tärkeimmistä teki-
jöistä valitessamme jätehuoltolaitteiden toimittajaa, 
kertoo laitteiden hankinnasta vastannut Andrey 
Bushuev. 

Valintaa helpotti myös S-Ryhmän ja Europressin 
pitkä yhteinen taival Suomen markkinoilla. Molem-
milla osapuolilla on kokemusta tarkoista käyttöönot-
toaikatauluista uutta myymälää avatessa ja siinä 
laitetoimittajan oma  huolto-organisaatio on ehdoton 
etu oikea-aikaisen, onnistuneen asennuksen suorit-
tamiseksi. Käytönaikainen ennakoiva huolto sekä 
nopeat korjaukset vikaantumistilanteissa tuovat nekin 
toimintavarmuutta myymälöiden jätehuoltoon.

Kuvat: Lauri Mannermaa

Venäjä on Suomen viennille valtava po-
tentiaali. Pelkästään Pietarissa on asukkaita saman 
verran kuin koko Suomessa yhteensä. S-Ryhmä on 
ottanut haasteen vastaan ja lähtenyt valloittamaan 
naapurimaamme metropolia Prisma-ketjulla.

Ensimmäinen Prisma-supermarket avattiin Pietarin 
Moskva-hotellin kauppakeskukseen vuonna 2008. Uu-
sia myymälöitä on siitä lähtien avattu tiuhaan tahtiin 
ja vuoden 2012 loppuun mennessä ketjun super- ja 
hypermarketeja on eri puolilla kaupunkia jo 14. 
 
– Etenemme Prisma-projekteissamme strategiamme 
mukaisesti. Yhteensä Prismoja tulee olemaan Pietarin 
alueella noin 30, kertoo SOK Retail International Oy:n 
toimitusjohtaja Vesa Punnonen.

Sitoutunutta asiakaskuntaakin ketjulle on 
ehtinyt kertyä. S-ryhmällä on Pietarissa jo yli 350 000 

kanta-asiakasta, jotka käyttävät aktiivisesti ryhmän 
palveluita myös Suomessa käydessään. 

Pietarissa Prisman kilpailuetuja ovat hyvät liikepaikat, 
oikea hinta-laatu-suhde, laaja valikoima ja helppo 
asiointi. Tuotehyllyille lastataan itärajan takana enem-
män tuoretta ja vähemmän einestä, Pietarilaisten 
asiakkaiden mieltymysten mukaisesti. Noin 70% 
myymälöiden ruokatarvikkeista tulee paikallisilta 
tuottajilta.

SOK:n toiminta 
Pietarissa
• Hotellit:
 • Sokos Hotel Palace Bridge 
     Rakennusvuosi: 2007

 • Sokos Hotel Vasilievsky
     Rakennusvuosi: 2008

 • Sokos Hotel Olympia Garden
     Rakennusvuosi: 2008 

• Prismat:
 • Yhteensä 11 super- ja hypermarket-  
     kokoista myymälää

 • Ensimmäinen Prisma avattiin Pietariin  
     vuonna 2008

 • Suunnitelmissa avata yhteensä 30   
     Prismaa Pietarin alueelle

• Kanta-asiakkaita Pietarissa yli 350 000

Korkea laatu oli yksi tär-
keimmistä kriteereistä 
valitessamme jätehuolto-
laitteiden toimittajaa.

Tuotehyllyille lastataan 
enemmän tuoretta ja 
vähemmän einestä.
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Onko yritykselläsi toimintaa Suomen 
rajojen ulkopuolella? Oletteko suunnittele-
massa laajentumista muihin Pohjois-Euroo-
pan maihin? 

Europress on luotettava kumppani Pohjois-Euroopan 
markkinoille suuntaavalle yritykselle, sillä meillä on 
vuosien kokemus viennistä mm. Ruotsiin, Norjaan 
ja Venäjälle. Näissä maissa oma paikallinen henki-
lökuntamme tekee kohdekohtaisen suunnitelman 
yhdessä Suomessa toimivan suunnitteluosastomme 
kanssa. Paikalliset huolto-organisaatiomme asentavat  
laitteet sekä tekevät määräaikaishuollot ja korjaukset 
samalla totutulla ammattitaidolla kuin Suomessa.

Ota yhteyttä vientiosastoomme tai paikallisiin 
maajohtajiimme. Toteutamme jätehuollon laiterat-
kaisut ulkomaisissa toimipisteissänne laadukkailla 
suomalaisilla tuotteillamme.

Robert Hammar
Maajohtaja /Ruotsi
+46 70 685 9109

Morten Klæbo
Maajohtaja /Norja
+47 481 10 007

Denis Zakolpskiy
Maajohtaja /Venäjä
+7 921 95 139 65

Markus Voutilainen
Vientipäällikkö /kaikki vientimarkkinat 
+358 400 866 213

Europress kumppanina 
Pohjois-Euroopan markkinoilla


