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Paloturvallinen 
jätepiste vaa-
tii huolellista 
suunnittelua.
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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. 

Tässä lehdessä

Järeää jätehuoltoa logistiikkakeskuksessa   

Puristimen monta elämää

Tehokkuutta ja turvallisuutta

Jumbo ja uusi ninjaruuvi

Paloturvallisuus kuntoon

Jätehuoltoratkaisujen tärkeim-
mät valintakriteerit ovat 
kustannukset ja turvallisuus.
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Olemme kirjoittaneet toimialamme säännöt 
uusiksi viimeisimpien läpimurtojen myötä. Jätteiden 
puristamisen perusajatus on kuitenkin sama kuin lii-
ketoimintamme alkuaikoina: luoda asiakkaillemme 
merkittäviä säästöjä jätehuollon kokonaiskustannuk-
sissa. Jätehuoltoratkaisujen tärkeimmät valintakri-
teerit ovat kustannukset ja turvallisuus. Europress on 
edelläkävijä älykkäiden laite- ja raportointiratkaisujen 
tuotekehityksessä ja tuoteturvallisuudessa. 

Europress SMART-tuoteperhe on asiakkail-
lemme kustannustehokas ja turvallinen vaihtoehto 
kaikkiin jätehuollon tarpeisiin. Älykäs laite säätää toi-
mintansa tilanteeseen sopivaksi, ja välttää sekä turhaa 
tyhjäkäyntiä että energiankulutusta, jolloin käyttöikä 
pitenee. Älykäs laite ilmoittaa tekstiviestinä, sähkö-
postilla tai molemmilla, milloin on aika suorittaa säi-
liöntyhjennys tai huoltotoimenpide. Älykäs laite käyn-
nistyy vain silloin, kun vaaratekijät on minimoitu.

Tarjoamme asiakkaillemme parhaan mahdolli-
sen käyttökokemuksen. Olemme Pohjoismainen mark-
kinajohtaja, suunnannäyttäjä ja luotettava kumppani 
jo 35 vuoden ajan. Innovatiivinen lähestyminen asiak-
kaamme jätteenkäsittelyn haasteisiin on into-
himomme nyt ja tulevaisuudessa. 

Timo Huhtala
Tehtaanjohtaja
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Sujuva käyttötavaralogistiikka
vaatii järeän jätehuollon
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Materiaalivirrat ja energia-
tehokkuus hallinnassa

Inex Partnersin uusi logistiikkakeskus Sipoos-
sa on toiminut vuoden päivät. Käyttötavaravirta kul-
kee keskuksen kautta kaikkiin Suomen Prismoihin 
ja Sokoksiin 21 alueosuuskaupan kautta. 75 tuhatta 
neliötä laitospinta-alaa ja sama määrä käsiteltyjä artik-
keleja päivässä tuottavat melkoisen määrän pakkaus-
jätettä.

Jätteiden käsittely ja hyötykäyttö on tarkkaan 
suunniteltu. Kokonaisratkaisussa on otettu huomioon 
mm. järkevä sisälogistiikka, sillä yli 300 metriä pitkässä 
rakennuksessa ei kannata käyttää aikaa pitkiin 
matkoihin jätteen syntypaikan ja keräyspisteen välillä. 
Pahvipakkaukset heitetään kuiluja pitkin alhaalla si-
jaitseviin vaakapaalaimiin ja ruuvipuristimiin.

Tuotantotilassa kuljetinjärjestelmä vie tehdaspak-
kauksista puretut tavarat oikeisiin osoitteisiin ja tyh-
jät pahvipakkaukset vaakapaalaimeen. Valmiit paalit 
viedään täysinä rekkakuormina jatkokäsittelyyn.

Paalaimen ollessa täynnä kuljetin ohjaa pakkaukset 
automaattisesti ruuvipuristimeen. Varajärjestelmällä 
vältetään vahingot, joita paalaimen ylitäyttö voisi 
aiheuttaa.

Pahvi- ja muovipakkaukset muodostavat 90% 
logistiikkakeskuksen jätteestä. Kirkkaat muovipak-
kaukset paalataan ja kierrätetään granulointilaitok-
sen kautta Prisma-ketjun muovikasseiksi. Pahvi kulje-
tetaan laminaattitehtaalle raaka-aineeksi. Muut jakeet 
hyödynnetään energiana tai kompostoidaan.

Jätteiden keräystä ja käsittelyä valvovat tekninen isän-
nöitsijä Atso Vesa ja ympäristöasiantuntija Iina Kari. 

- Tiedämme tarkkaan, mitä jätteillemme tapahtuu, kun 
ne lähtevät täältä. Pyrimme aina löytämään kierrätys-
kanavan myös satunnaisille jätteille, kuten käytöstä 
poistetuille työvälineille ja koneille, he kertovat.

Jätehuollon sujuvuuden takaamiseksi kehitystä ja 
parannuksia on tehty hyvässä hengessä alusta saakka.

- Europressillä on hyvä tiimi. Myynnin ja suunnitte-
lijoiden kanssa on helppo keskustella yksityiskohdista 
aina, kun matkanvarrella tulee jotain mieleen. Koh-

teen huoltomies Mika Saviniemi on palvelualtis ja tun-
tee Inexin hyvin, sillä yhteistyötä on tehty jo pitkään 
myös Kilon jakelukeskuksessa, kertoo Atso Vesa.

Sipoon logistiikkakeskus on Inex Partnersin suuri 
ympäristöprojekti. Jo suunnitteluvaiheessa tavoitteena 
oli rakentaa kokonaistaloudellinen, mahdollisimman 
vähän CO2-päästöjä tuottava kiinteistö. Jätevirrat 
ja energiatehokkuus ovat ympäristöystävällisyyden 
päätekijät, ja niitä optimoidaan jatkuvasti. Samalla 
työskentelyolosuhteet pyritään luomaan turvallisiksi 
ja miellyttäviksi. 

Energialähteinä lämmityksessä ja jäähdytyksessä 
käytetään maalämpöä ja pellettiä. Rakennuksen ym-
pärillä on alue, joka pidetään maalämmön avulla su-
lana ympäri vuoden. Tämä helpottaa niin tavaraliiken-
nettä kuin jätekuljetuksiakin.

Materiaalien koko kiertokulku 
on meillä tarkkaan tiedossa. 
Pahvista tehdään laminaattia 
ja muovi päätyy Prisman 
muovikasseiksi.

»
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Inex Partners ja KT-logistiikkakeskus

Inex Partners Oy on S-ryhmän logistiikkayritys ja SOK:n tytäryhtiö. Inex jakelee suuren osan S-ryhmän 
myymälöiden päivittäis- ja käyttötavarasta. 

Sipoon logistiikkakeskus vastaa käyttötavaroiden (kt) varastointi-, terminaali-, myyntikunnostus- ja jakelupal-
veluista. Käyttötavarakaupan tuotealueita ovat mm. urheilu, kodintekniikka, lelut, kosmetiikka, rakentaminen 
ja pukeutuminen.

Tietoja KT-logistiikkakeskuksesta:

• Noin 75 000 erilaista artikkelia kerättävissä päivittäin
• Pinta-ala: 75 000 m²
• Henkilöstöä: n. 550 - 600
• Toiminta-aika: 16 h/vrk, 5 päivää / viikko

Kuntoon ja kiertoon
Puristimella on monta elämää.

Olosuhteet muuttuvat, puristin mukautuu

»

Jätteistä 

hyötykäytetään

99 %

»
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Jätepuristin ei ole jätettä 
vanhanakaan
Vastuullisen jätehuollon ja kierrätyksen välille voi 
nykyisin vetää yhtäläisyysmerkin. Jätettä ei enää 
läjitetä kaatopaikoille, vaan se pyritään käyttämään 
hyödyksi yhä moninaisemmin keinoin. Paras 
vaihtoehto on se, että tuote käytetään sinällään 
uudelleen mahdollisimman monta kertaa. Kun tämä 
ei ole enää mahdollista, tuotteen materiaalit pitäisi 
pyrkiä hyödyntämään.

Lait ja direktiivit ovat vähitellen menossa siihen 
suuntaan, että kierrätettävistä materiaaleista ei enää 
puhuta jätteenä vaan niiden omilla nimillä. Pahvi on 
pahvia, oli se saanut laatikon muodon kuinka monta 
kertaa tahansa.

Samaa periaatetta noudatetaan Europressin 
valmistamissa jätehuoltolaitteissa. Ne valmistetaan 
kestäviksi ja huolletaan säännöllisesti, jolloin laitteen 
käyttöikä on pitkä. Kun ensimmäinen käyttäjä 
luopuu laitteesta, voidaan siihen tehdä muutoksia, 
jotka mahdollistavat sen käytön erilaisessa 
asiakaskohteessa. Kun puristinta ei ole enää mielekästä 
korjata, sen osat ja materiaalit kierrätetään -ja uudet 
puristimet valmistetaan kierrätetystä teräksestä.

Käytetystä oiva peli
Uusi Europress-puristin on varmin valinta, kun 
halutaan viimeisintä tekniikkaa ja käyttömukavuutta 
edustava jätehuoltolaite. Käytetystäkin laitteesta saa 
silti oivan pelin päivittämällä se nykyaikaan ja uuden 
asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. 

Syöttösuppiloa voidaan muokata, tai vaihtaa se 
kokonaan toisenlaiseen. Maalipinnan korjaus pidentää 
laitteen kestoikää. Myös joitain uusia toimintoja 
voidaan lisätä laitemallista riippuen.

Milloin valita käytetty 
laite uuden sijaan

• Tarve löytää hankintahinnaltaan edullisempi     
    ratkaisu 

• Tarve yksittäiselle laitteelle

• Laitteen käyttö vähäisempää tai  
    epäsäännöllistä

• Kun laitteen ulkoasun ei tarvitse olla 
    ”viimeisen päälle”

• Tilapäiseen tarpeeseen

Huoltoasentaja Harri Karvisen käsissä on moni käytet-
ty jätehuoltolaite saanut uuden elämän. Monitai-
turi on tehnyt muutos- ja korjaustöitä puristimille ja 
paalaimille Europressin huoltohallilla yhdeksän vuo-
den ajan. Työnkuvaan kuuluu kaikkea, mitä laitteen 
kunnostus vaatii: hitsausta, maalausta sekä kokoon-
panon eri vaiheet. Tarvittaessa laite myös pestään ja 
viimeistellään uusin tarroin.

Karviselle monipuolinen työ sopii, koska siinä oppii 
aina uutta ja pääsee osallistumaan esimerkiksi suppi-
loratkaisujen suunnitteluun. Työtahti on ripeä:

- Laite päivässä, riippuen koneen kunnosta ja muutos-
ten laajuudesta. Pienemmät parannukset tehdään 
odottaessa, jolloin säästyy kuljettajan aikaa, kun ei tar-
vitse ajaa edestakaisin, kertoo Karvinen.

Monipuolinen osaaminen on valttia huoltohallilla

 

Syöttösuppilo uuteen 
kohteeseen sopivaksi

Käytetty Combi-puristin sai uuden kodin Sale Ka-
rijoen jätepisteestä, kun  se oli huollettu ja syöttösup-

pilo vaihdettu Europressin huoltohallilla. Alkuperäinen 
suppilo oli tehty laiturilliseen jätepisteeseen sopivaksi, 
ja tilalle vaihdettiin maasta täytettävä malli. 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa huoltoasentaja Har-
ri Karvinen valmistelee vanhan suppilon irrotusta. 
Oikeanpuoleisessa kuvassa laite on juuri toimitettu 
uudelle asiakkaalle.

»
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Painekäyrä kertoo mihin suuntaan ja millä voimalla 
laitteen mäntä liikkuu. Sen avulla voidaan paikantaa 
tukoksia ja saada tietoa mm. laitteen energiankulutuk-
sesta.

Tehokkuutta ja turvallisuutta
Älykeskus ehkäisee tapaturmia

1. Käynnistysavain tai -painike
Tästä puristin käynnistetään. Laite ei käynnisty ilman 
avainta. 

2. Turva-avain
Erillinen turva-avain on älykeskuksen uusin parannus, 
joka tulee käyttöön lähiaikoina. Sillä voidaan sallia ja 
estää puristimen käyttö. Kun laite on turva-avaimella 
kytketty päälle, tapahtuu käynnistäminen käynnistys-
painikkeesta. Kun turvalukko on lukittu, laitteen asia-
ton käyttö on mahdotonta. Muutoksella parannetaan 
käyttömukavuutta.

Jatkuva kehitystyö takaa 
aina nykyaikaisimman 
turvallisuustason
Keravalla sijaitsevan tehtaamme tuotekehitysosastol-
la tehdään jatkuvaa työtä puristinten turvallisuuden ja 
älytoimintojen kehittämiseksi. Pieniä parannuksia teh-
dään useita kertoja vuodessa ja nojaamme niissä aina 
kokemuksen tuomaan tietoon, asiakaspalautteeseen 
sekä lakeihin ja standardeihin.

- Meillä on hyvä tuntuma siihen, mitä asiakkaat ja käyt-
täjät laitteelta toivovat. Pidämme yhteyttä asiakkai-
siimme ja pyrimme aina reagoimaan nopeasti muutos-
toiveisiin, kertoo sähkötöiden johtaja Ismo Lievonen, 
joka vastaa käytännön ylläpidosta sekä osallistuu 
pitkän linjan kehitystyöhön.

Diagrammi Lievosen näytöllä kertoo, että toisella 
puolella Suomea olevan asiakaskohteen laite on ha-
vainnut useamman tukoksen lähiaikoina ja poistanut 
ne automaattisesti. Soitto asiakkaalle paljastaa, että 
jätteen laatu on hiukan muuttunut. Hän säätää puris-
tusliikkeen oletusarvoa hiukan kovemmalle ja my-
häilee tyytyväisenä; näppäimen painalluksella vältet-
tiin jälleen useampi mahdollinen korjauskäynti.

Älykeskus myös 
säästää...

• Aikaa: Automaattisen tukosten poiston sekä  
 etäkorjausten ansiosta työskentely jätepis- 
 teessä on aina sujuvaa.

• Energiaa: Työliikkeiden määrän ja voiman  
 optimointi säästää sekä sähköä että laitetta  
 kulumiselta.

• Ympäristöä: Vähemmän tyhjennys- ja huol- 
 toajoja -vähemmän päästöjä.

• Rahaa: Tyhjennys- ja huoltokäyntien vähen- 
    tyminen, pienempi sähkönkulutus ja laitteen 
    pidempi kestoikä tuntuvat kaikki säästöinä   
    maksajan kukkarossa.

Älykeskuksen 
10 

toimintoa

Käytössä olevissa jätepuristimissa on muu-
tamaa eri älykeskusmallia. Oheinen kuva esittää ylei-
sintä 2010-luvulla tähän mennessä myytyä älykeskus-
ta. Vuoden 2009 jälkeen toimitetuissa uusissa laitteissa 
on kaikki ohessa esitellyt ominaisuudet lukuunot-
tamatta turva-avainta ja pysäytyskytkintä, jotka ovat 
tänä vuonna käyttöön otettavia parannuksia. 

3. Pysäytyskytkin
Uusimmissa laitteissa on erillinen pysäytyskytkin. Se  
säästää hätä-seis-kytkintä, joka on tarkoitettu käytet-
täväksi vain hätätapauksissa.

4. Hätä-seis -kytkin
Paina tästä, jos puristin on tapaturman ehkäisemiseksi 
välittömästi pysäytettävä.

5. Pääkytkin
Pääkytkimestä katkaistaan laitteeseen tuleva sähkö-
virta.

6. Kojevastake
Syöttökaapeli irrotetaan kontin tyhjennyksen ja lait-
teen huollon ajaksi.

7. Moninapaliitin
Liitin lisälaitetta tai erillistä painiketaulua varten.

8. Antenni
Antennin kautta laitteeseen muodostetaan etäyhteys.

9. Vikailmoituksen merkkivalo
Punaisen merkkivalon palaessa ota yhteys 
Europress Huoltopäivystykseen.

10. Kontti täynnä -merkkivalo
Kontin täyttymisestä kertova oranssi tai vihreä valo syt-
tyy, kun haluttu täyttöaste on saavutettu. Uusimmissa 
puristimissa valo sijaitsee käynnistyspainikkeessa.

1. 
4.

5.

6.

7.8.

9.
10.
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Ninjaruuvilla isompi volyymi 
Jumbossa pahvista pääsee nopeasti eroon.

Kauppakeskus Jumbo

• Sijaitsee Vantaalla, Kehä III:n varrella 
      lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. 

• Yksi Suomen kolmesta suurimmasta 
      kauppakeskuksesta ja myyntiluvuilla    
      mitattuna niistä suurin. 

• Jumbon omistavat Unibail-Rodamco, Kes-
     kinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, 
     Kesko ja HOK-Elanto.

• Avattu: v. 1999
• Laajennettu: v. 2005

• Myynti: 432,2 m€ /vuosi
• Kävijöitä: 10,8 miljoonaa

• Myyntipinta-ala: 85 000 m2
• Liikkeitä: 122
• Työntekijöitä: 1500

Pahvilaatikot häviävät 
ninjaruuvin nieluun

Uusin parannus Jumbon jätehuollossa on 
yhden ruuvipuristimen vaihto tehokkaammin pahvia 
“syövään” malliin. Nk. ninjaruuvi, eli ruuvipuristin kah-
della erikoismuotoillulla syöttöohjaimella vetää pah-
vilaatikoita konttiin niin nopeasti, että koko rullakol-
lisen voi heittää syöttöaukkoon kerralla. Näin jätteiden 
tuoja pääsee heti jatkamaan töitään.

- Olen ollut tyytyväinen uuteen laitteeseen. Sen ansios-
ta asiointi jätepisteessä on entistä nopeampaa. Myös 
muilta osin jätehuolto toimii nyt hyvin, toteaa Hirvo-
nen.

Uusi ruuvipuristin on varustettu myös turvallisuutta 
lisäävällä turvapaneelilla, joka pysäyttää ruuvin ja 
syöttöohjaimet painettaessa. 

Kauppakeskittymä 
mahdollistaa isommat
ympäristöteot

Vuonna 1999 rakennetussa kauppakeskus 
Jumbossa toimii saman katon alla 122 liikettä. Nii-
den joukossa on kaksi suurta päivittäistavarakauppaa 
sekä erikokoisia erikoisliikkeitä, ravintoloita ja palve-
luita. Monelle pienemmälle liikkeelle sijainti suuressa 
keskittymässä on välttämätöntä, kun halutaan olla 
osana tehokasta energianhallinta- ja kierrätysjärjes-
telmää. 

Jumbon kokoisessa kauppakeskuksessa mahdollisuuk-
sia ekotekoihin on paljon. Asiakkaat voivat mm. la-
data parkkihallissa sähköautonsa, tai pysäköidä 
polkupyöränsä katettuun pyörätelineeseen. Jumbo on 
myös osallistunut useampana vuonna WWF:n Earth 
Hour -ilmastokampanjaan, jossa valot sammutetaan 
tunniksi illalla vuoden pimeimpänä aikana.

Energiankulutuksen hallinta ja kulutuk-
sen vähentäminen ovat tärkeä osa jokapäiväistä 
toimintaa Jumbossa. Sähkönkulutusta onkin 
viimeisten kolmen vuoden aikana onnistuttu 
vähentämään 30%.

- Esimerkkinä tästä voisi mainita, että parhaillaan 
pysäköintihallien valaisinten loisteputket vaihde-
taan led-putkiksi, jolloin valaisinten sähkönkulu-
tus putoaa yli 60%. Parkkihalleissamme on 5000 
loisteputkea, joten tällä on energiankulutukseen 
merkittävä vaikutus, kertoo Jumbon kiinteistöpääl-
likkö Hannu Hirvonen.

Kestävän kehityksen edistäminen jaetaan 
Jumbossa kolmeen osa-alueeseen. Ympäristöys-
tävällisten liikennemuotojen ja energiatehokkuu-
den lisäksi kehitetään jatkuvasti myös kierrätystä. 

Jotta lajittelu toimisi oikein satojen työntekijöiden 
käyttämissä keräyspisteissä, vaaditaan laitteilta 
nopeutta ja toimintavarmuutta. Kiireinen kaupan 
työntekijä ei ehdi odottelemaan jätepuristimen vie-
ressä. Laiteratkaisu koostuukin yhteistyöllä Euro-
pressin kanssa valituista, tehokkaista puristimista.

Ninjaruuvi on 
tehokkain 
ratkaisu suurten 
pahvimäärien 
käsittelyyn.
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Paloturvallisuus kuntoon
Siisti jätepiste pitää tuholaiset loitolla.

Irtoroska on riski
Pahvilaatikot, puulavat sekä erilaiset muovijätteet 
voivat toimia alkuna tahallisesti tai tahattomasti syt-
tyneelle tulipalolle. Vakuutusyhtiöt ja turvallisuusalan 
toimijat antavat jätteiden säilyttämisestä ohjeita, joita 
noudattamalla voi parantaa kiinteistön paloturvalli-
suutta. 

Palavaa materiaalia ei tulisi säilyttää rakennuksen ul-
koseinustoilla tai lastauslaitureilla. Poistumistiet tulisi 
pitää kokonaan tyhjinä. Jätteet suositellaan säilytet-
tävän siten, etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi.

Mitä enemmän jätettä kertyy, sitä haastavammalta 
näiden vaatimusten toteuttaminen voi vaikuttaa. 
Jätealueen siisteyteen ja turvallisuuteen kannattaa 
kuitenkin panostaa, sillä palosta aiheutuva haitta on 
helposti moninkertainen toimivan jätehuollon kustan-
nuksiin verrattuna.

Huom!

Jäteastioiden ja palavan ma-
teriaalin suositellut turva-
etäisyydet rakennuksen 
räystäslinjasta:

 > 4 metriä 
Yksi 600l jäteastia
Kannellinen jätekontti 

> 6 metriä 
Ryhmässä olevat jäteastiat
Rullakot

> 8 metriä 
Jätekatokset ja tupakointipaikat 
Avolavat
Kuormalavapinot

Siisteys on A ja O
Paloturvallisen jätehuollon kannalta tärkeintä on 
jätepisteen siisteys. Siistissä keräyspisteessä jätteitä 
ei ole lainkaan näkyvillä vaan kaikki jakeet lajitellaan 
suoraan puristimiin ja paalaimiin. Astioita tulee käyt-
tää vain silloin, kun jätemäärä on hyvin pieni ja tyhjen-
nysvälit riittävät, jolloin astian kansi mahtuu aina kun-
nolla kiinni. 

Astiakeräyksessä tuhopolton tai tahattoman palon 
mahdollisuus on huomattavasti suurempi kuin puris-
timia ja paalaimia käytettäessä. Tahallinen palon sytyt-
täminen säiliön sisälle on haasteellista, sillä tiiviiksi 
puristettu aines on vaikea saada syttymään. Jos palo 
kuitenkin syttyy, se ei säiliön sisältä leviä.

Keräysvälineet sijoitetaan aina siten, että jätteiden 
vieminen ja lajittelu on mahdollisimman helppoa. Silti 
henkilökuntaa tulee myös opastaa toimimaan turval-
lisesti ja jätepisteen ajantasaisuus tarkistaa säännöl-
lisesti.

Miten lisäät paloturvallisuutta 
jätepisteessäsi?

 • Suunnittele jätepiste yhdessä jätehuol-       
     lon ammattilaisen kanssa niin, että se      
     vastaa toimipaikkasi tarpeita. Näin joka    
     jätejakeelle löydetään sopivin keräysvä-     
     line, mikä on edellytys turvallisesti toi- 
    mivalle jätehuollolle.

• Kouluta ja opasta jätepistettä käyttävää    
    henkilökuntaa säännöllisesti turvallisista 
    käytännöistä.

• Tarkista jätepisteen toimivuus säännöl- 
    lisesti sekä aina, kun käytössä tapahtuu 
    muutoksia.
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Huoltoa vailla?
-Me palvelemme teitä!

Europress Huoltopalvelua pyörittää neljä 
rautaista ammattilaista, joiden käsissä on valtakunnal-
lisen huoltomiesverkostomme töiden koordinointi ja 
ohjaus. 

Kenttäkokemusta porukassa on runsaasti. 
Vt. huoltopäällikkö Jarmo Pöyhtäri työskenteli en-
simmäiset Europress-vuotensa jätepuristinten huol-
totöissä ennen hallinnollisiin tehtäviin siirtymistään, 
ja kuljetuksista vastaava Mika Lemola on aiemmin 
pyörittänyt omaa kuljetusyritystä.   

Sähkötöiden johtaja Ismo Lievosella on pitkä kokemus 
niin käytännön töiden kuin kehitys- ja tukitoimien 
parista. Tuoretta näkemystä tiimissä edustaa 1,5 vuotta 
Europressillä työskennellyt huoltokoordinaattori Aino 
Hämäläinen. Tiimin jämäkässä työotteessa kiperiinkin 
tilanteisiin löytyy aina ratkaisu.

Tavoitat meidät asiakaspalvelumme kautta 
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@europress.fi.
Akuuteissa korjaustarpeissa saat nopeimman avun 
huoltopäivystysnumerostamme.


