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

Jokainen yritys joutuu näinä päivinä 
kilpailuttamaan ostopalvelujaan tehostaakseen 
omaa kilpailukykyään. Ostajan on syytä varmistua 
aina ennen tilauspäätöksen tekoa, että myyjä on 
maksanut kaikki veronsa ja työnantajamaksunsa, ja 
on  muutenkin kykenevä hoitamaan velvoitteensa 
jopa markkinoilla tarjolla olevien kuuden vuoden 
vuokrasopimuksien keston ajan.

Ostopäätöstä tehdessä on tärkeää 
muistaa, että ainoastaan voittoa tekevä 
yritys pystyy panostamaan asiakkaan kannalta 
tärkeään tuotekehitykseen tällä alati muuttuvalla 
ympäristöteknologian alalla. Ostajan ja myyjän 
välinen yhteistyö on parhaimmillaan vuosien mittaista 
pitkäjänteistä ponnistelua, jonka tuloksista hyötyvät 
sekä tilaaja, toimittaja että verottaja.

Europress panostaa joka päivä tuote-
kehitykseen ja henkilökunnan koulutukseen,  
tavoitteenaan tuottaa lisäarvoa asiakkaille, sekä 
samalla älypuristinten avulla vähentää asiakkaiden 
kustannuksia mm. optimoimalla tyhjennyksiä, 
suunnittelemalla vuosihuollot paremmin ja 
pienentämällä liikennepäästöjä huoltokäyntien 
vähentyessä.

Matti Turunen
Toimitusjohtaja



Kauppakeskus Matkus
Kuopion uusi viihtymisen keidas.

Reilu, mutkaton, tasapuolinen

Täällä ei titteleillä hienostella. Markkinointipäällikkö 
tarttuu tarvittaessa tiskiharjaan, ja yhtiön ylin johto 
vierailee paikalliskonttorilla farkuissa ja villapaidoissa. 
Tärkeintä ei ole korostaa asemaa organisaatiossa, vaan 
se, mitä saadaan aikaan ja millä asenteella.

Yritys on IKEA-ryhmään kuuluva Ikano Retail Cent-
res ja sen rakennuttama kauppakeskus Kuopiossa. 
Sijaintinsa mukaisesti Matkukseksi nimettyä kauppa-
keskusta pyörittää viiden hengen porukka. Siihen kuu-
luvat mm. markkinointipäällikkö Minna Karppinen ja 
kiinteistöpäällikkö Jyrki Lempinen. 

- Ikanon perusarvoihin kuuluvat reiluus, mutkat-
tomuus ja tasapuolisuus. Meitä pidetään neutraalina 

toimijana Suomen kahtia jakautuneella kaupan alalla, 
he kuvailevat Ikea-konseptin yhteyteen rakennettua 
kauppakeskustaan.

Millä tämä hieman erilaisella konseptilla toimiva 
kauppakeskus sitten kilpailee asiakkaista perinteisten 
kauppaketjujen kanssa?

- Olemme satsanneet perheisiin. Meillä on vertaansa 
vailla olevat leikkipaikat sekä kodikas perhehuone, 
jonne voi vetäytyä rauhassa vaikka imettämään. 
Järjestämme myös paljon tapahtumia ja luomme puit-
teita myymälöiden omille tapahtumille. Tehtävämme 
on tehdä kauppakeskuksesta paikka, jossa viihdytään, 
eikä vain säntäillä kaupasta toiseen.
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Kumppanuus hankintojen 
lähtökohtana

Matkus avattiin 1.11.2012. Oppia kauppakeskuksen 
pyörittämisestä on siis kertynyt vasta vajaan vuoden 
verran. Lempiselle se on ollut oppimisen ja uusien 
kokemuksien aikaa:

- Tulin tähän pestiin aivan erilaisesta ympäristöstä puu-
teollisuuden parista. Kauppakeskus on oma maail-
mansa, mutta loistava tiimi on auttanut pääsemään 
siihen sisään. Yhteistyö yksinkertaisesti sujuu.

Tiimiasenne ja mutkaton toimintatapa ulottuvat myös 
yhtiön ulkopuolelle. Jo emoyhtiön perusperiaatteisiin 
kuuluu, että tavarantoimittajien kanssa tehdään yh-
teistyötä. 

- Mitään ei “vain” osteta, mieluummin puhumme kump-
panuudesta. Meille on tärkeää, missä ja miten hankki-
mamme tavarat on tuotettu. Valitsemme laadukkaita 
tuotteita ja palveluita, sanoo Karppinen. 

Jätehuollossa Matkus luottaa kotimaisiin toimijoihin.
Laitteita ei valita halvimman hinnan, vaan hyvien omi-
naisuuksien perusteella. Älykkäät laitteet viestivät au-
tomaattisesti niin jätekuljetusliikkeelle, Europressin 
huollolle, kuin käyttäjällekin. Ratkaisu siis tukee 
Ikanon ajatusta kumppanuudesta ja monipuolisesta 
yhteistyöstä eri yritysten välillä.

- Tekstiviestein toimiva tyhjennysten seuranta on 
kätevää. Ensin saan ilmoitusviestin kontin täyttymi-
sestä ja jo pian sitä seuraa ilmoitus tyhjennyksen suo-
rittamisesta. Näin pysyn aina ajan tasalla jätekuljetuk-
sista, kertoo Lempinen tyytyväisenä.

Laitteita ei valita 
halvimman hinnan, 
vaan hyvien ominai-
suuksien perusteella.

Kauppakeskus Matkus

  Vuokrattava pinta-ala noin 33 000 m2



Kestävä osa kehitystä
Luotettava yritys on valpas ja vakaa.

Vastuulliselle yritykselle ei tänä päivänä riitä, että 
toimitaan yhtä kunnollisesti kuin aina ennenkin. 
Vakaan taloudenpidon lisäksi on pysyttävä ajantasalla, 
tai mielellään vähän edellä siinä, mitä ympäröivä yh-
teiskunta ja asiakkaat tahtovat. 

Kestävä kehitys sisältää perinteisesti sosiaalisen, talou-
dellisen ja ekologisen näkökulman. Kun samaan aikaan 
tuodaan markkinoille uusia innovaatioita ja haetaan 
kasvua, ei näiden kaikkien toteutuminen ole itsestään 
selvää. Niiden eteen on tehtävä töitä.

Suunnittelemalla toiminta tarkkaan, voidaan eri tavoit-
teet  saavuttaa yhtä aikaa, jolloin samalla työmäärällä 
saadaan enemmän hyvää aikaan. Europressin tuoteke-
hityksessä työskennellään samoissa projekteissa niin 
ympäristön, taloudellisuuden kuin turvallisuuden 
eteen. Parhaassa tapauksessa yksi keksintö voi palkita 
kehittäjänsä kaikilla osa-alueilla.

Europressin 
ympäristöohjelmat

1. Maalauksen VOC-päästöjen seuranta

Nykyaikaisessa maalaamossamme käytetään 
vähäpäästöistä ja kestävää maalia, jonka ansi-
osta päästöt ovat pysyneet alhaisina.

2. Hukkateräksen määrän seuranta

Panostamme materiaalien järkevään käyttöön  
valmistusprosessissa sekä romutettavien laittei-
den materiaalien tehokkaaseen kierrätykseen.

3. Älykeskuksen käyttömäärien lisääminen

Kehitämme jatkuvasti laitteiden älytoimin-
toja, joiden avulla saadaan monipuolista ym-
päristöhyötyä.

Europressin talousjohtajan Ilkka Piilosen mielestä tuo-
tanto on turvallisinta pitää omissa käsissä. Silloin jous-
tavuus ja toiminnan eettisyys pystytään turvaamaan 
parhaiten.

- Taloudelliset tavoitteet ja suunnitelmallisuus ovat 
ehdottoman tärkeitä, jotta pystymme täyttämään asia-
kaslupauksemme. Silti muista eettisistä arvoista ei tule 
tinkiä taloudellisten etujen nimissä. Ylläpidämme ja 
kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, sekä pyrimme 
aina kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme oikeuden-
mukaisesti kaikissa toimipaikoissamme. Loppujen lo-
puksi yhdestäkin näistä tinkiminen johtaisi ajanmyötä 
myös muiden arvojen murenemiseen,  Piilonen sanoo.

Europressin ympäristöohjelmat liittyvät kiinteästi 
omaan tuotantoon ja tuotesuunnitteluun. Myös yh-
teistyö lähellä toimivien, kotimaisten kumppanien 
kanssa auttaa ympäristöasioiden hallinnassa.
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Turvallisuus aina työpöydällä
Valmistajan vastuu konkretisoituu suunnittelutyössä.

Europressin suunnittelu -ja tuotekehitystiimissä 
työskentelee kolme turvallisen jätehuollon huippu-
osaajaa. Jussi Mielikäisen (kuvassa vas.), Miika Keski-
sen (3.vas) ja Pentti Hämäläisen (oik.) työ koostuu asia-
kaskohtaisista suunnitteluprojekteista sekä pitkän 
linjan tuotekehitystyöstä, jolla kotimaisten laitteiden 
edistykselliset ratkaisut pidetään ajan hermolla. Tiimiä 
täydentää harjoittelija Janne Rantanen (2. vas.).

- Lähtökohtana jokaisessa projektissa ja uudistuksessa 
ovat asiakkaan tarpeet ja turvalliset kokonaisratkaisut. 
Sen jälkeen tulevat muut hyödyt, kuten ympäristöys-
tävällisyys, taloudellisuus ja valmistustekniset seikat. 
Näiden asioiden eteen työskentelemme koko ajan, 
kertoo tiimin vetäjänä toimiva  Mielikäinen suunnitte-
lutyön prioriteeteista.

Suunnitteluinsinöörin työpäivä ei kulu vain toimistos-
sa CAD-ohjelman äärellä. Usein heidät nähdään teh-
taalla keskustelemassa valmistuksen yksityiskohdista 
tuotannon työntekijöiden kanssa. Myös asiakaskäynnit 
kuuluvat kuvaan silloin, kun kyseessä on haastavampi 
mitoitus- tai tuotteen sijoittelutehtävä.

»

Mielenkiintoiset haasteet, nyky-
aikaiset työkalut ja hyvä työyh-
teisö tekevät työstä innostavaa.



- Jokaisessa ratkaisussa on huomioitava monia asioita, 
lähtien sähkö- ja hydrauliikkatekniikasta aina valmis-
tuksen ja mekaniikan vaatimuksiin. Siksi sujuva kom-
munikaatio sekä asiakkaan että tuotannon kanssa 
on välttämätöntä, kertoo jo 16 vuotta Europressillä 
työskennellyt Hämäläinen.

Kiinnostava työ selvästikin koukuttaa, sillä kaikki tii-
min vakituiset jäsenet ovat viihtyneet talossa toista-
kymmentä vuotta.

- Parasta työssä on monipuolisuus ja mielenkiintoiset 
haasteet. Meillä on käytössämme hyvät työkalut, joi-
den ansiosta on helppo keskittyä itse tuotteeseen ja 
asiakkaan tarpeisiin, sanoo Keskinen.

Myös opiskelijalle harjoitteluaika on antanut postiivi-
sia kokemuksia.

- Olen oppinut uutta ja saanut tehdä monipuolisia, 
opiskelualaani vastaavia töitä, ammattikorkeakoulu 
Metropoliassa koneinsinööriksi opiskeleva Rantanen 
kertoo.
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Arvokasta raaka-ainetta

Biojäte sisältää ravinteita, alkuaineita ja energiaa, 
joiden hyödyntäminen on yhä tärkeämpää luonnon-
varojen huvetessa. Nyky-Suomessa tärkeimmät bio-
jätteen käsittelytavat ovat luonnon omiin prosessei-
hin pohjautuvat kompostointi ja mädätys sekä poltto 
sekajätteen seassa. Markkinoilla on jo myös jätteestä 
valmistettua biopolttoainetta, jolla voidaan korvata 
perinteisiä polttonesteitä ja vähentää näin fossiilisia 
päästöjä. 

Koska biojäte on lain mukaan lajiteltava erikseen 
muusta jätteestä, on jokaisen sitä tuottavan toimi-
jan valittava tarkkaan paras keräystapa ja -väline. 
Hygienia, siisteys ja hajuhaittojen välttäminen ovat 
avainsanoja toimivaan biojätteen keräilyyn. Näiden  
tavoitteiden toteuttaminen esimerkiksi päivittäista-
varakaupan myymälöissä voi vaikuttaa haastavalta, 
mutta loppujen lopuksi kyse on yksinkertaisista asi-
oista: biojäte kerätään tiiviisti suljettavaan astiaan tai 

Eroon hajuhaitoista
Vinkit biojätteen käsittelyyn.

puristimeen, joka ei päästä nesteitä ja tuoksuja vuota-
maan ulos. 

Jos bioainesta käsitellään huolimattomasti tai sen 
keräilyväline ei sovellu tarkoitukseen, ovat haitat pian 
havaittavissa. Epämiellyttävä haju ja tuhoeläimet 
ilmaantuvat nopeasti sotkuiseen keräyspisteeseen. 
Myös erilaiset terveysriskit kasvavat, jos pieneliötoi-
mintaa sisältävää jätettä on keräysvälineen reunoilla 
ja ympäristössä. Hygieeninen biojätteen käsittely on 
aina työnantajan vastuulla, ja haasteiden ratkaisemi-
seksi saattaa usein olla asiantuntijan apu tarpeen.

Lue alta vinkit biojätteen hygieeniseen keräilyyn. 
Seuraavilla sivuilla esittelemme nestetiiviin Combio 
-puristimen, joka soveltuu niin biojätteen kuin märän 
sekajätteenkin käsittelyyn. Kerromme myös, mitä 
biojätteelle tapahtuu sen jälkeen, kun puristin lähtee 
tyhjennykseen.

Hygieeninen biojätteen keräily

 Pakatun biojätteen keräily on siistimpää kuin pakkaamattoman. Kaikilla paikka-
    kunnilla ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia käsitellä pakattua biojätettä.

 Jos mahdollista, sulje pakkaamaton biojäte biohajoaviin pusseihin.

 Ole huolellinen viedessäsi biojätettä puristimeen. Varo sotkemasta syöttöaukon reunoja.

 Sulje kansi ja käynnistä laite jokaisen täyttökerran jälkeen, jottei aines jää syöttösuppiloon 
    tuottamaan hajua.

 Lämpimän kauden hajuhaittoja ehkäisevät jäähdytin ja otsonointilaite.

 Pakkasjaksoilla pohjanlämmitin ehkäisee märän jätteen jäätymistä ja helpottaa näin 
    kontin tyhjentymistä.



Siististi Combioon
Tuoksut pysyvät puristimessa tiiviin rakenteen ansiosta.

Hygieenisessä biojätteen 

käsittelyssä tarvitaan 

pettämätöntä vedenpitävyyttä.

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. 

Biojätteen ja muun märän aineksen käsittelyyn 
tarkoitettujen Combio ja MiniCombio 
-puristimien suunnittelussa on huomioitu korkeat 
hygieniavaatimukset. Nestetiiviys ja edistykselliset 
tekniset ominaisuudet tekevät biojätteen keräilystä 
siistiä, hajutonta ja vaivatonta.

*Madallettu syöttöaukko -jäteastian tyhjentäminen 
puristimeen on helpompaa ja siistimpää.

Helppokäyttöinen kansi,  joka sulkeutuu tiiviisti. 
*Saatavissa myös sähköisellä tai hydraulisella 
avauksella. 

Älykeskus. Täältä lähtevät automaattiset huoltokut-
sut. Älykeskus myös vastaanottaa huollon etäkäytöllä 
tehtävät korjaukset ja säädöt. 

*Tähdellä merkityt ovat saatavissa lisävarusteina.
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Heilurimäntätekniikalla aines 
ei pääse pakkaumaan männän 
takatilaan. Kaikki jäte työntyy 
nestetiiviin kontin sisään.

Kestävä maalipinta ulko- 

ja sisäpinnassa. Laadukas 
maalipinta pidentää lait-
teen kestoa vaativissakin 
olosuhteissa, joissa kosteus 
rasittaa laitetta sekä sisä- että 
ulkopuolelta. 

*Jäähdytyslaite hidastaa biomas-
san mätänemistä ja hajuhaittoja.

*Otsonoinnilla ehkäistään haju-
haittoja.

Tiivis takaovi. Takaoven 
vedenpitävyys varmistetaan 
kaksinkertaisesti tiivistenau-
halla ja tiivistävällä erikoismas-
salla. Jämäkät saranat ja 
pettämätön lukitusmekanismi 
takaavat  oven kiinnipysymisen 
myös kuljetusten aikana. 

*Pohjanlämmitys. Edesauttaa 
tyhjennystä pitkinä pakkas-
jaksoina estämällä bioainesta 
jäätymästä.

*Nesteenpoistojärjestelmä poistaa 
ylimääräisen nesteen kontista, jolloin 
tyhjennyspaino on pienempi.

Sisäpuolisten saumojen 

suojaus erityisellä korroosio-
käsittelyllä pidentää laitteen 
kestoikää ja parantaa vesi-
tiiveyttä. 



Kompostointi

Kompostissa pieneliöt hajottavat biojätteen mullaksi. 
Prosessin voi jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat 
lämpeneminen, kuuma vaihe ja jäähtyminen. Näistä 
kaksi ensimmäistä vievät kompostointilaitoksessa 
yhteensä muutaman viikon. Jäähtymisvaiheessa kom-
posti siirretään yleensä ulkotiloihin jälkikypsytykseen. 
Tämä vaihe voi kestää jopa kuukausia, mutta esimer-
kiksi viherrakentamiseen aines voi soveltua lyhyem-
mänkin jälkikypsytyksen jälkeen. Joissain kompos-
tointilaitoksissa prosessin synnyttämä lämpöenergia 
otetaan talteen ja hyödynnetään lämmityksessä. 

Biojätteen monet käyttötavat
Energia ja ravinteet talteen.

Biokaasuprosessi

Biokaasu- eli mädätysprosessi perustuu biologiseen 
hajoamiseen hapettomissa olosuhteissa. Biokaasu-
laitoksessa prosessi tapahtuu suljetussa tilassa, jossa 
muodostuva biokaasu eli metaani kerätään talteen ja 
hyödynnetään energiana. Biokaasun tuotannossa syn-
tyy myös ravinteikasta mädätettä. Tämä runsasfos-
forinen aines voidaan käyttää lannoitteena tai kom-
postoida edelleen mullaksi.

Poltto sekajätteen mukana

Biojäte voidaan myös hävittää polttamalla se seka-
jätteen mukana, jolloin siitä saatava energia voidaan 
hyödyntää sähkön ja lämmön tuotannossa. Jäljelle 
jäävää, raskasmetallipitoista tuhkaa ei nykyteknologi-
alla pystytä tehokkaasti hyödyntämään.

Biopolttoaineiden valmistus

Kaupan, teollisuuden ja kotitalouksien biojätettä 
pystytään nykypäivänä hyödyntämään myös poltto-
ainetuotannossa. Kasvavalla alalla kehitetään jatku-
vasti uusia menetelmiä arvokkaan jäteaineksen hyö-
dyntämiseksi. Biopolttoaineiden käyttö esimerkiksi 
liikenteessä lisääntyy polttoaineiden laatudirektiivin 
ajamana, sillä direktiivin tavoitteena on vähentää 
polttoaineiden haitallisia päästöjä merkittävästi vuo-
teen 2020 mennessä. K
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Luontevaa kumppanuutta
Golf Talma osana Europressin tyky-toimintaa.

Aurinkoinen loppukesän päivä ulkona 
liikkuen, mukavan harrastuksen parissa. Hyvää 
seuraa, iloa, onnistumisia ja leikkimieltä. Tätä on 
parhaimmillaan Europressin työntekijät ja kumppanit 
yhdistävä, jokavuotinen golf-tapahtuma.

Luontevasti ovat yhdistyneet myös Golf Talman ja 
Europressin tiet. Kun uusi jätepuristintehdas avattiin 
Keravalla vuonna 2009, valikoitui golf-kentistä lähin 
henkilökunnan suosituimman yhteisen harrastuksen 
pääpaikaksi. Sipoon puolella sijaitsevaan Talmaan kun 
on työpaikalta matkaa vain kuusi kilometriä. 

Europressin golf-harrastajat käyvät harjoittelemassa 
ahkerasti. Talman edulliset aamuliput ovat saaneet 
kesäkautena monet kentälle jo ennen työpäivää, ja 
puolikkaan kierroksen jälkeen onkin mukava tulla 
virkistyneenä töihin. Toimitusjohtaja Matti Turunen 
kannustaa kaikkia lähtemään mukaan terveyttä ja 
työkykyä edistävään harrastukseen.

- Tämä on hyvää tyky-toimintaa, johon jokainen on 
tervetullut osallistumaan osastosta riippumatta. 
Moni on lähtenyt mukaan Golf Talman kanssa 
yhteistyössä järjestettyjen Green Card -kurssien 
kautta. Toivommekin yhä useamman europressiläisen 
innostuvan lajista, Turunen toteaa. 

Yksi tällaisen kurssin kautta mukaan tullut on 
myyntiassistentti Marjo Wirtanen. 

- Golfissa kiehtoo sosiaalisuus ja erilaiset pelimuodot. 
Ilmapiiri on aina innostava niin uusien kuin vanhojenkin 
pelikaverien kanssa. Neljän tunnin kierroksella saa 
myös mukavasti liikuntaa, Wirtanen kertoo.

Tämän vuoden golf-tapahtumassa Wirtanen emännöi 
iloista joukkuetta, johon kuuluivat lisäksi Jukka 
Hassinen Sita Suomelta (kuvassa toinen vas.), Harri 
Salonen Ekokemiltä ja Mika Helkearo Loimihämeen 
jätehuollosta. 

»



Monipuolista yhteistyötä
Golf Talman ja Europressin yhteistyö laajeni 
keväällä, kun kentälle hankittiin jätepuristin mm. 
klubiravintolan pahvinkeräystä helpottamaan. Usealle 
väylälle näkyvänä maamerkkinäkin toimiva laite 
toimitetiin tyylikkään vaaleanharmaan sävyisenä ja 
yhteistyöstä kertovin tarroin.

Ravintoloitsija Jari Kotamäki on tyytyväinen uuteen 
laitteeseen, sillä nyt pahvipakkauksista eroon pääsy 
on helpompaa. Pakkaukset kerätään ravintolassa 
rullakkoon, ja täysi rullakko tyhjennetään puristimeen.

Golf Talman 
klubiravintola

 Järjestää päivittäin ateria- ja eväspal-  
    veluita Talmassa järjestettäviin golf-
    tapahtumiin

 Päivittäin tarjolla kotiruoka- ja keitto-   
    lounas noutopöydästä sekä à la carte   
    -lista

 Kabinetit 75 ja 12 ruokailijalle

Golf Talma

 Aktiivinen ja monipuolinen golfkeskus   
    Sipoossa, Keravan rajan ja Lahden 
    moottoritien tuntumassa

 Aloittanut toimintansa vuonna 1989

 Kentät:
    Laakso, 18 reikää
    Master, 18 reikää
    Par 3 -kenttä, 9 reikää

 Harjoitusalueet:
    2 driving range -aluetta
    8 erilaista harjoitusviheriötä

- Ennen pahvit kerättiin astioihin, jotka täyttyivät 
todella nopeasti. Nyt tyhjennyksistä ei ole vaivaa, 
koska puristimeen mahtuu monen viikon pahvit, 
Kotamäki kehuu.

Myös Golf Talman toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi  
(kuvassa vas.) kiittelee ratkaisua:

- Tämä on luonteva tapa tehdä yhteistyötä. Meillä 
tulee pahvijätettä sen verran, että laitteesta on 
meille hyötyä. Me taas tarjoamme palvelujamme 
Europressin työntekijöiden ja kumppanien käyttöön. 
Yhteistyötä ja tapahtumajärjestelyjä voidaan edelleen 
kehitellä molempia osapuolia hyödyttävillä tavoilla, 
Haaponiemi toteaa.
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Haluatko parantaa 
yrityksesi ympäristö-
asioiden tasoa?

Jätehuollon osalta se onnistuu kutsumalla ym-
päristöystävällisen jätehuollon asiantuntijamme kar-
toittamaan nykytilanteenne ja tekemään konkreettisia 
parannusehdotuksia.

Ehdotuksemme sisältää aina myös jätehuollon 
kokonaistaloudellisen näkökulman. Tarjoamme vas-
taukset kysymyksiisi esimerkiksi näiltä aihealueilta:

 Miten saan keräyspahvista parhaan hyvityksen?

Miten saisin jätekuljetusten määrää ja kustannuksia     
    vähennettyä?

 Mitä muutoksia tarvitaan, jottei jätteenkäsittely 
    yrityksessäni veisi liikaa aikaa, vaan olisi siistiä ja
    sujuvaa? 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja 

pyydä asiantuntijamme tutustumaan 

kohteeseesi!


