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

Eteenpäin, siinäpä vasta oiva sana kuvaamaan 
Europressiä! Eteenpäin on aina menty kaikilla 
toiminnan osa-alueilla, eikä tulevaisuus tee 
tähän poikkeusta. Oikea suunta löytyy asiakkaita 
kuuntelemalla. 

Viesti asiakaskunnastamme on selvä. "Tärkeintä 
on, että jätehuolto ei näy eikä kuulu," sanoo Forssan 
Prisman myyntipäällikkö Petri Ahinko seuraavan 
aukeaman jutussa. Mutta miten jätehuolto tehdään 
näin toimivaksi?

Ensinnäkin laitteiden tulee sopia kohteeseen, 
olla käyttäjäystävällisiä ja toimia moitteettomasti. 
Ennakoivalla huollolla ja älytoiminnoilla vähennetään 
tilanteita, joissa laitteen käyttö estyy siinä olevan vian 
tai tukoksen vuoksi. 

Toiseksi asiakkaamme toivovat, että 
kulut ovat alhaiset ja ennakoitavissa. Sujuvalla 
rahoitussopimuksella tiedät jätehuoltolaitteen 
kustannukset jo etukäteen, eivätkä laskut tuota 
päänvaivaa. Puristamalla jätteen tiiviiksi konttiin tai 
tiukaksi paaliksi, saadaan aikaan mahdollisimman 
kustannustehokas jätehuoltoratkaisu.

Europress menee askel kerrallaan eteenpäin 
näiden asiakaslähtöisten tavoitteiden viitoittamaa 
tietä.

Pasi Koljonen
Huoltojohtaja



Envor Group Oy kierrättää
vuosikymmenien kokemuksella.

Biojätteet pakkauksineen, erilaiset lietteet, 
metalliromu, pahvit, muovit... Useimmille ne 
ovat jätettä, mutta Envorille ei. Forssassa sijaitseva 
Envor Group Oy ja sen tytäryritykset käsittelevät nämä 
sekä lukuisat muut materiaalit teollisuuden raaka-
aineiksi sekä uusioenergiaksi.

Envor koostuu neljästä yrityksestä. Perheyhtiön juuret 
ovat rautaromun kierrätyksessä, joka alkoi jo vuon-
na 1964. Vuosien varrella perustettiin myös muihin 
keräysjakeisiin ja palveluihin keskittyneitä yrityksiä, 
jotka yhtenäistettiin Envor-nimen alle vuonna 2006. 

Tänä päivänä laatu- ja ympäristösertifioidun yhtiön 
suurimmat panostukset tapahtuvat biojätteen uusien 
hyödyntämistapojen saralla. Perinteisen kompostointi-
laitoksen rinnalle on noussut biokaasulaitos ja bioener-
gian tuotanto.

- Envor Biotech Oy on edelläkävijä biojätteen, puhdista-
molietteiden ja rasvalietteiden käsittelyssä Suomessa. 
Lopputuotteena syntyvä mädäte voidaan hyödyntää 
lannoitteena. Biokaasulaitoksessamme käsitellyistä 
biojätteistä jalostamme sähköä, lämpöä ja prosessi-
kaasua oman yrityksen ja paikallisten kumppaniemme 

Laatua ja palvelua kotimaisella yhteistyöllä

Envor pähkinänkuoressa

• Envorin juuret ovat vuonna 1964 
   toimintansa rekisteröineessä romu-
   raudan kierrätystä harjoittaneessa
   Forssan Romu Oy:ssä. 

Nykyiset Envor-yhtiöt:

• Envor Group tarjoaa mm. jätehuollon kokonais  
   palveluita, logistiikkapalveluita ja kiinteistö-   
   huollon palveluita.

• Envor Biotech käsittelee biojätteitä ja erilaisia 
   lietteitä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa.

• Envor Recycling kierrättää lasia, muovia ja 
   metallia.

• Envor Processing huolehtii paperin, 
   pahvin ja tietosuojamateriaalin käsittelystä.
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- Tärkeintä on, että jätehuolto ei näy eikä kuulu. Palve-
lun ja laitteiden on toimittava ja henkilökuntaa kou-
lutettava lajittelemaan oikein. Väärin lajittelu maksaa 
rahaa, sanoo Prisman myyntipäällikkö Petri Ahinko.
 
- Meidän toiminnassamme pääpaino on myymälän 
puolella, jossa asiakkaat liikkuvat. Kun jätehuol-
to toimii, voimme keskittyä siihen, mikä meille on 
tärkeintä, hän jatkaa.

tarpeisiin sekä vähäpäästöistä polttoainetta joulu-
kuussa 2013 avattavalle biokaasun tankkausasemalle, 
kertoo Envorin myyntipäällikkö Tommi Pohjola.  

- Envor haluaa olla eturivissä kehittämässä jätteiden 
kierrätys- ja käsittelymenetelmiä. Korkealaatuinen 
palvelu vaatii rinnalleen parhaat keräysvälineet. Euro-
pressin tuotteet vastaavat tähän tarpeeseen korkealla 
kotimaisella laadullaan. Laadukas ja joustava yhteistyö 
Europressin kanssa on sujunut hyvin, toteaa Pohjola.

Joustavaa jätehuoltoa

Envorin asiakaskunta koostuu päivittäistavara-
kaupan  ja teollisuuden toimijoista sekä kunnista, Kan-
ta-Hämeestä aina pääkaupunkiseudulle sekä Turkuun 
ja Poriin saakka. Monelle asiakkaalle ympäristöystäväl-
lisyys ja tehokkuus  jätteiden  käsittelyssä ovat ensi-
sijaisia kriteerejä jätehuoltopalvelun toimittajan valin-
nassa. Siitä huolimatta jätehuolto on myös osa-alue, 
josta halutaan päivittäisessä työssä päästä helpolla.

Forssan hypermarketeissa luotetaan kotimaisten toi-
mijoiden väliseen jouhevaan yhteistyöhön. 150 henkeä 
työllistävässä Prisma-keskuksessa Envor huolehtii 
Europress -puristimien tyhjennyksestä.

Kun jätehuolto toimii, voimme 
keskittyä siihen, mikä meille 
on tärkeintä.

- Jokaisen yrityksen on keskityttävä omaan pääteh-
täväänsä. Jätehuollon toivotaan sujuvan mahdollisim-
man huomaamattomasti. Tämä toteutuu, kun palvelu 
pelaa ja keräysvälineet ovat laadukkaita, toteaa Poh-
jola.

Myös tavaratalojohtaja Mikko Virtanen Citymarket 
Forssasta toivoo jätehuollolta saumatonta sujuvuutta:

- Europressin ja Envorin kanssa jätehuollon yhteistyö 
toimii, hän toteaa ja painaa puristimen käyntiin.



Europressillä viihdytään
Konkarit ovat nähneet pitkän kehityspolun. 

Europressillä on paljon pitkäaikaista henkilöstöä. 
Haastattelimme heistä kolmea: työnjohtaja Kimmo 
Lehtilää (kuvassa vas.), suunnitteluinsinööri Pentti 
Hämäläistä ja taloussihteeri Irmeli Paajasta. He intou-
tuivat muistelemaan yrityksen vaiheita eri aikoina.

Lehtilän ura Europressillä alkoi vuonna 1986, kun hän 
tuli töihin silloiselle Pohjan jätepuristintehtaalle.  Hit-
sarina ja pintakäsittelijänäkin työskennellyt Lehtilä 
siirtyi työnjohtotehtäviin vuonna 2008. Tehtaan muu-
tot eri aikoina ovat jääneet hänelle elävinä mieleen.

- Muutto Pohjasta Vantaan Hakkilaan vuonna 
1994 oli haastava. Siinä oli jonkinlaisia lupapuutteita, 
eikä tuotantoa voitu aloittaa heti. Seuraavassa muu-
tossa vuonna 2009 kokemuksista oli otettu opiksi ja 
tuotanto nykyisessä Keravan tehtaassa alkoi sujuvasti. 

- Pohjan tehdas 80-luvulla oli sen ajan tuotantoon 
nähden tilava, kun taas Vantaalla tilat olivat hieman 
pienemmät. Nykyiset tilat ovat avarat ja valoisat ja ilma 
puhdasta, Lehtilä jatkaa.

- Tuotantotilojen ja tekniikoiden ohella tuotteet ovat 
muuttuneet paljon. Kontin muodot ovat pyöristyneet 
ja koneikosta on tullut älykoneikko. Uudet turvalait-
teet ja -direktiivit ovat parantaneet turvallisuutta 
merkittävästi, toteaa Europress-puristimia 16 vuotta 
suunnitellut Hämäläinen.

-Puristimien tuotanto on nykyään sarjamaisempaa 
ja töitä on pilkottu pienempiin osiin. Läpimenoajat 
ovat nopeutuneet, vaikka tilausmäärät ovat nousseet 
huomattavasti,  Lehtilä lisää.

Ympäristöalan toimintaympäristössä on tapahtunut 
huimaa kehitystä, joka vaikuttaa suoraan jätehuol-
tolaitteiden valmistukseen.

- Kierrätys on muuttunut kaikkien asiaksi vasta 
90-luvulla. Ennen kaikki jäte kerättiin  yhteen seka-
jätepuristimeen, kun nykyisin joka jakeelle suunnitel-
laan oma keräysvälineensä, sanoo Hämäläinen.

Alan muutokset ovat näkyneet Paajasenkin työssä. 
Europressillä 19 vuotta työskennellyt talous- ja henki-
löstöhallinnon konkari on nähnyt voimakkaan kasvun 
lisääntyneen työmäärän kautta.

- Henkilöstön vaihtuvuus on ollut hyvin pientä, mutta 
viime vuosina on palkattu paljon uutta väkeä varsinkin 
talouspuolelle, Paajanen kuvailee kasvua.

- Oman haasteensa työhön tuovat ympäristölain 
muutokset ja uudet asetukset. On kiinnostavaa 
työskennellä alalla, jossa saa aina oppia uutta, Paa-
janen toteaa.
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 Kansainvälistä kokemusvaihtoa 
Osaajat neljästä maasta yhteisessä koulutuksessa

Europress on kansainvälinen konserni, jonka emoyhtiö 
ja tehdas sijaitsevat Suomessa Keravalla, ja tytäryhtiöt 
Pohjois-Euroopan maissa sekä Venäjällä. Henkilöstön 
koulutus ja osaamisen jakaminen yrityksen sisällä ovat 
tärkeitä voimavaroja toiminnan kasvaessa. Kaikkien 
Europress-maiden henkilöstössä on niin kokemusta 
kuin nuoria tekijöitä. Osaamisen kartoittamiseksi ja 
jakamiseksi järjestettiin joulukuussa 2013 kaksipäiväi-
nen kansainvälinen koulutus neljän eri maayhtiön 
toimistojen henkilökunnalle. Monipuolisen osaamisen 
omaavat myynnintukityön ammattilaiset saivat näin 
tilaisuuden vaihtaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.

Yhteensä kymmenen henkeä Suomesta, Ruotsista, 
Norjasta ja Venäjältä työstivät Keravalla järjestetyssä 
koulutuksessa mm. tilaus - toimitusprosessia, jossa 
pyritään mahdollisimman sujuvaan kommunikaatioon 
maayhtiön ja tehtaan välillä sekä molempien sisällä. 
Lisäksi paneuduttiin raportointiin, toiminnanohjaus-
järjestelmään ja vuokrakaupan kiemuroihin. 

Luennot, workshop-työskentely ja tehdaskierros tarjo-
sivat osallistujille mahdollisuuden tutustua tarkemmin 
emoyhtiön ja koko konsernin toimintaan. Koulutus-
päivät olivat myös oivallinen tilaisuus tutustua kolle-
goihin eri maissa ja jakaa tietotaitoa heidän kanssaan.

Koulutuksen osallistujat olivat enimmäkseen melko 
tuoreita kasvoja Europressillä. Reilun vuoden Norjan 
yhtiössä työskennellyt Kristin Røe huolehtii tilausten 
käsittelystä ja kuljetusjärjestelyistä tehtaalta norjalai-
sille asiakkaille. Hän kuvailee koulutuksen antia näin:

- Oli kiinnostavaa ja työni kannalta hyödyllistä nähdä 
miten tuotteemme valmistetaan. Sain myös kolle-
goiltani monia käytännöllisiä vinkkejä, jotka helpotta-
vat työtäni, kun käsittelen tilauksia toiminnanohjaus-
järjestelmässä.

Koulutuspäivien ohjelmaan sisältyi myös jouluinen 
puurolounas yhdessä tehtaan ja pääkonttorin henkilö-
kunnan kanssa sekä tietenkin yhteinen ravintola-
illallinen hyvän ruuan ja tunnelman höystämänä. 
Koulutuksen yhtenä tavoitteena olikin vahvistaa yh-
teishenkeä, jolla ponnistamme kohti kasvua koko kan-
sainvälisellä markkina-alueellamme. 



Kuntokartoitus kertoo
Aktiivista palvelua huollon ja myynnin yhteistyöllä.

Europress on kehittänyt uudenlaisen tavan palvella 
asiakkaitaan jätehuoltolaitteiden kuntokartoitusten 
avulla. Huolto- ja myyntiosastojen yhteistyöllä selvi-
tämme asiakkaan puolesta, missä kunnossa korkeaan 
käyttöikään ehtinyt tai kovassa käytössä ollut laite on, 
ja milloin olisi optimaalisin aika vaihtaa laite uuteen. 

Jätehuoltolaitteiden tekniikkaa, tehokkuutta ja tur-
vallisuutta kehitetään jatkuvasti. Jos laite on jo hyvin 
kulunut tai sen tekniikka vanhaa, saattaa sen käyttö 
aiheuttaa tarpeettomia kuluja sekä riskejä ympäristölle 
tai turvallisuudelle. Ennakoivalla määräaikaishuollolla  
toki varmistamme, että laite toimii niin turvallisesti ja 
taloudellisesti kuin mahdollista. Jos huoltoasentaja 
kuitenkin havaitsee huoltokäynnin yhteydessä sellai-
sia puutteita, jotka vaativat tarkempaa selvitystä, hän 
ehdottaa asiakkaalle kuntokartoituksen tekemistä.

Kuntokartoituksen avulla asiakas säästää aikaa, vaivaa 
ja rahaa. Ammattitaitoisen huoltoasentajan tekemä 
kuntoakartoitus antaa yksityiskohtaista tietoa laitteen 
kulumisasteesta, ajantasaisten turvallisuusnormien 
täyttymisestä sekä tehokkuudesta ja taloudellisuu-
desta. Kuntokartoitus on asiakkaalle maksuton.

Maksuton kartoitus 
tarjoaa tietoa 
päätöksenteon tueksi
Kuntokartoituksen avulla tarjoamme asiak-
kaalle runsaan tietopaketin, jota hän voi halu-
tessaan hyödyntää jätehuoltoratkaisunsa päi-
vittämistä suunnitellessaan. 
Asiakas saa:
• Kuntoraportin
• Selventäviä valokuvia jätepisteestä
   ja laitteen yksityiskohdista
• Tietoa mahdollisista riskitekijöistä ja laitteen 
   taloudellisuudesta verrattuna uuteen 
   laitteeseen
• Kustannusarvion havaittujen puutteiden   
   korjaamiseksi
• Tarjouksen uudesta, asiakkaan tarpeisiin 
   soveltuvasta jätehuoltoratkaisusta
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KUNTORAPORTTI

Kaupan toiminnalle jätelaitteiden toimintavarmuus on 
tärkeä asia. Toimintavarmuuden takaamiseksi reaali-
aikainen tieto laitteiden kunnosta on ratkaisevaa. Oikea 
tieto kaluston kunnosta on myös kaluston oikeanlaisen 
käytön, korjauskustannusten hallinnan ja huoltotarpeiden 
näkökulmasta  ihan välttämätöntä. Kuntoraportti on hyvä 
väline tämän asian hallintaan.

Kuntoraportti on lisäksi erityisen tärkeä dokumentti 
käytetyn laitteen jatkosopimustilanteissa. Huoltomiehen 
huolella tekemän kuntoraportin pohjalta tilaaja voi
arvioida millainen jatkovuokrakausi kalustolla voisi vielä 
olla edessä. Näin toimien pystytään käyttämään olemassa 
oleva kalusto loppuun, mutta toisaalta uusimaan laitteisto 
ennen suurien korjauskustannusten alkamista, laitteen 
elinkaaren loppuvaiheessa.

»

Kuntokartoituksessa 
selvitetään:

Suppilon kannen kunto 
Kaasujousien toiminta 

ja turvallisuus
Kontinlukitus

Liukumuovit
Pyyhinkumit

Välikannen liikuttajat
Sylinterit ja niiden 

kiinnitys
Koneikon toiminta ja 

turvallisuus
Hydrauliikkaletkujen/ 

-putkien ja liitosten 
kunto

Hätä-seis -kytkimen 
toiminta

Turvakytkimet ja 
luukkurajat

Turvaetäisyydet ja 
täyttökorkeus

Turvakaiteet ja 
turvapaneeli

Rungon kunto
Alustan kunto
Pohjan kunto
Katon kunto

Sivupeltien kunto
Saranoiden kunto

Lukituksen toiminta ja 
turvallisuus

Muut toimintaan sekä 
käyttäjän ja ympäristön

turvallisuuteen 
vaikuttavat seikat

Voit tilata 
kuntokartoituksen 

asiakas-
palvelustamme

Jukka Tornberg 
Ruokakesko, Kauppapaikat ja kiinteistöt, ylläpito



Jos huoltoasentaja havaitsee määräaikaishuollon tai 
korjauskäynnin yhteydessä sellaisia puutteita, jotka 
vaativat tarkempaa selvitystä, hän ehdottaa asiakkaalle 
kuntokartoituksen tekemistä.

Saatuaan asiakaalta suostumuksen, huoltoasentaja 
tekee laitteelle perusteellisen kartoituksen, ottaa 
selventäviä valokuvia ja kirjaa kaikki huomionsa kunto-
raporttiin.

Asiantuntijamme tutustuu huoltoasentajan toimit-
tamiin tietoihin ja kokoaa niistä asiakkaalle kattavan 
tietopaketin.

Asiakas saa tietopaketin, joka toimii hyvänä pohjana 
päivitettäessä jätehuoltoratkaisu vastaamaan nykyi-
siä tiukkoja turvallisuus- ja ympäristönormeja sekä 
yrityksen omia kulujenhallintatavoitteita.

Me hoidamme kaiken
- kuntokartoitus ei vaadi asiakkaalta mitään

1 2

3 4
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Maalinkulutus pienemmäksi, 
laatu paremmaksi
Europressin maalaamossa on otettu käyttöön uudet 
maaliruiskut. Aiempaa ergonomisemmilla laitteilla 
maalaaminen sujuu nopeammin ja taloudellisemmin. 
Pienemmän ruiskuosan ansiosta maalin ruiskutus 
haastaviin laitteen osiin onnistuu paremmin, 
jolloin maalipinnasta tulee entistäkin tasaisempi 
ja kestävämpi. Kaikki pintakäsittelijät ovat saaneet 
koulutuksen uusien maaliruiskujen käyttöön. Oikein 
käytettynä laitteet voivat tuoda jopa 10-20 % säästön 
maalinkulutukseen. Kuvassa pintakäsittelijä Hannu 
Välimäki tarkistaa maalikalvon vahvuuden.

Askeleen edellä
Kokonaispalvelun laatu syntyy jatkuvasta kehityksestä.

Tehokasta teräksen 
kierrätystä
Europressillä panostetaan materiaalien taloudelliseen 
käyttöön. Tuotannossa teräslevyjen leikkaamista ja 
hyödyntämistä on tehostettu, jotta hukkamateriaalia 
syntyisi mahdollisimman vähän. Tuotteiden laatua 
ja kestävyyttä kehitetään jatkuvasti, jotta niiden 
käyttöikä olisi pitkä ja elinkaari ympäristöystävällinen.
Sekä tuotannon ylijäämäteräs että elinkaarensa 
päähän tulleet laitteet kierrätetään uudenlaisella, 
aiempaa tehokkaammalla yhteistyöllä Ruukin kanssa. 

Lastaukset sujuneet 
jouhevasti uudella 
varastointikentällä
Kesällä 2013 käyttöön otettu varastointikenttä 
on helpottanut jätehuoltolaitteiden toimituksia 
asiakkaille. Aiemmin varastointi- ja lastausalueella oli 
usein ruuhkaa. Uudella, laajemmalla lastausalueella 
on omat ruutunsa eri maihin lähteville jätepuristimille 
sekä varastohalli paalaimille. Lastattavat tuotteet 
löytyvät helposti ja trukeille jää reilusti tilaa liikkua.



Duomax pakkaa isot volyymit
Puristin irrotettavalla kontilla maksimoi hyödyn.

Älykeskus. Täältä lähtevät automaattiset tyhjennys- 
ja huoltokutsut. Älykeskus myös havaitsee ja poistaa 
automaattisesti pienet tukokset puristimesta sekä 
vastaanottaa huollon etäkäytöllä tehtävät korjaukset 
ja säädöt. 

Iso syöttöaukko. Asiakkaan tarpeiden mukainen, iso 
syöttöaukko nielee vaivatta suuremmatkin pakkauk-
set ja roskapussit.

Selkeät ohjetarrat. Lajitteluohjeet sekä turvalliseen 
käyttöön ohjaavat opasteet auttavat käyttäjää toimi-
maan jätepisteessä oikein.

Käyttöturvallisuus. Asiakaskohtaisessa suunnitte-
lussa noudatetaan aina korkeita turvallisuusnormeja. 
Syöttöaukon vähimmäiskorkeus lattiasta on 1100 mm.

Mikä tekee hyvästä 
erinomaisen?
Toimiva tekniikka, hyvä käyttöturvallisuus ja vii-
meistellyt yksityiskohdat ovat sujuvan jätehuollon 
edellytyksiä. Suomessa suunniteltu ja valmistettu 
Duomax-jätepuristin edustaa laatua, jota kaikkien 
tulisi jätehuoltolaitteiltaan vaatia. Se on tehty kestä-
mään kovaa käyttöä sekä sääolosuhteita pakkasista 
ukkosmyrskyihin. Kestävyys syntyy laadukkaista koti-
maisista raaka-aineista, älytekniikasta, joka auttaa 
huolehtimaan laitteen kunnossapidosta sekä ammat-
titaidolla suunnitelluista ja valmistetuista osista ja 
yksityiskohdista.
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Jämäkkä takaovi. Jämäkät saranat ja pettämätön luki-
tusmekanismi takaavat oven kiinnipysymisen myös 
kuljetusten aikana.

Kontti pois -raja. Rajakytkin kertoo kontin olevan tyh-
jennyksessä ja estää puristimen käynnistämisen kun-
nes kontti on palautettu ja rajakytkin kytketty. 

Sopiva konttikoko. 32 m3 kon-
tin pituus ja korkeus on suun-
niteltu optimaaliseksi huomio-
den kuljetusten ja kippaamisen 
onnistuminen sekä parhaat 
täyttöpainot. Jätetilan koosta 
riippuen Duomax voidaan toi-
mittaa myös pienemmällä kon-
tilla.

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

Teräs- tai nailonpyörät. Pyörien ja ohjauskiskojen 
avulla kontti ohjautuu sulavasti paikalleen tyhjennyk-
sen jälkeen.

Vahva kontin kiinnitys. Kontti kiinnitetään puristi-
meen koeponnistuksessa vahvaksi todennetuilla vant-
tiruuveilla molemmpin puolin laitetta. Suurlujuus-
teräksestä valmistettu vanttiruuvin kiinnityskoukku 
takaa varman kiinnityksen ja huolettoman käytön.

Vaijeripysäytys. Helppokäyt-
töiset pysäytysvaijerit pitävät 
jätteen kontissa tyhjennyskul-
jetuksen aikana.



VV-Auton jätehuolto sujuu  
Yhdellä konseptilla, erikoistarpeet huomioiden.

Lajittelu toimii 
Volkswagen Centerin 
huollossa
Volkswagen Center Airportin lasiseinäinen 
myymälä Vantaalla hohtaa valoisana hämärässä 
marraskuun iltapäivässä.  Sisällä liikkeessä kiiltävät 
puolestaan menopelit, joita syksyn rapa ja loska eivät 
vielä ole tahrineet. Mutta nyt en ole tullut katselemaan 
uusia autoja, vaan ottamaan selvää, miten VV-Auton 
jätehuolto hoidetaan, ja miten hyvin se vastaa odotuk-
sia täällä sekä yhtiön muissa toimipisteissä.

VV-Auton toimipaikkoja sijaitsee Vantaan lisäksi 
Helsingissä, Espoossa ja Turussa, joissa yhtiön edus-
tamille Audille ja Volkswagenille on omat myymälänsä. 
Seat Centerit löytyvät Espoosta ja Helsingistä. 

Kehityspäällikkö Harri Jyränkö (tämän sivun kuvis-
sa vas.) kertoo, että jätehuollon tarpeet kaikissa toimi-
pisteissä ovat kutakuinkin samat ja keräily tapahtuukin 
pitkälti yhdellä ja samalla konseptilla.

- Lähinnä meillä syntyy pakkausjätettä huoltotoimin-
nasta. Lisäksi tulee vaihtelevia määriä noin 20 erilaista 
erikoisjaetta, kuten öljyjä, autonrenkaita ja elektroniik-
kaosia.

Pahvi- ja muovipakkaukset kerätään kaikis-
sa toimipisteissä Combimax-puristimiin. Volkswagen 
Center Airportissa laitteet on sijoitettu nosto-ovelli-
seen katokseen, jossa ne pysyvät hyvässä kunnossa. 
Jätepiste on siisti, mikä kertoo laitteiden ja lajittelun 
toimivuudesta. 

- Suuret pahvipakkaukset, joissa autojen pellit, loka-
suojat ja muut isokokoiset osat toimitetaan, viedään 
puristimeen rullakolla. Muovikääreet ja muut ener-
giahyödyntämiseen soveltuvat materiaalit kipataan 
omaan puristimeensa astiankaatolaitteella, kertoo 
varaosapäällikkö Kerkko Helmijärvi.
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Yhteisiä polkuja kohti 
puhtaampaa ympäristöä
Autot ja jätepuristimet ovat molemmat koneita, 
joiden myynnissä ja huollossa voi nähdä paljon samoja 
elementtejä. Määräaikaishuollolla ennalta ehkäistään 
vikaantumista ja pidennetään laitteen käyttöikää, 
ja se kuuluukin olennaisena osana niin autojen kuin 
jätehuoltolaitteiden kunnossapitoon. Jyränkö on tyy-
tyväinen Europressin ennakoivaan huoltoon, koska 
mitään ongelmia laitteiden kanssa ei ole tullut vas-
taan. Myös älytekniikka saa kiitosta:

- Automaattinen tyhjennyskutsu ja muut 
älytoiminnot toimivat moitteettomasti. Olen suo-
rastaan kateellinen tästä älytekniikasta, sillä vas-
taaville automaattisille toiminnoille olisi käyttöä myös 
autoissa, Jyränkö sanoo.

Ympäristöasioissa kuljetaan muutenkin samoja polku-
ja, sillä VV-Auto on Europressin tavoin siirtynyt öljyn 
100-prosenttiseen kierrättämiseen. Käytetyt autojen 
moottoriöljyt vietiin aiemmin polttolaitokseen, mutta 
vuodesta 2013 lähtien ne on toimitettu uudelle yhteis-

työkumppanille puhdistettavaksi ja kierrätettäväksi. 
Europress puolestaan kierrättää jätepuristimien hyd-
rauliikkaöljyn puhdistamalla sen aina määräaikais-
huollon yhteydessä paikan päällä.

Seuraavana ympäristötavoitteena VV-Autolla on 
vähentää paperinkulutusta. Huollon työmääräimiä tu-
lostetaan vuodessa yli 100 000 kappaletta, joten toi-
mintatapoja muuttamalla voidaan säästää merkittävä 
määrä paperia, painoväriä ja sähköä.

Jätehuollolla on aina merkittävä osa yrityk-
sen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Sen toimivuus 
ja edistyksellisyys ratkaisevat pitkälti, miten paljon 
jätteistä koituu kustannuksia sekä suoraa tai välillistä 
kuormitusta ympäristölle.

- Europress on pystynyt vastaamaan erikoisempiinkin 
tarpeisiimme jätehuollon laitteiston saralla. Kun Es-
poon toimipaikassamme tarvittiin palosuojattua 
maanalaisratkaisua, sekin onnistui. Europress pitää 
hyvää huolta niin laitteista kuin asiakkaasta.  Yhteys-
henkilömme Jyrki Toivonoja pitää aktiivisesti yhteyttä, 
mikä monien yhteisten päämäärien ohella tekee yh-
teistyöstä helppoa, toteaa Jyränkö.
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