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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. 
Kuvat: Europress Group Oy, ellei toisin mainita. 

Täytyy pitää itsensä 
taloudellisesti terveenä ja 
uusiutua toiminnallisesti.

Vuosi 2013 on taakse jäänyttä elämää, ja yksi 
tilinpäätös on jälleen takana. Konserniliikevaihtomme 
ylitti toisen kerran historiassa 30 miljoonan euron 
rajan ja kannattavuus säilyi tyydyttävällä tasolla. 

Kuluva vuosi on jo hyvässä vauhdissa. Näinä 
haastavina taloudellisina aikoina korostuu yhteistyö-
kumppaneiden luotettavuus. Europress on aina 
pyrkinyt pitämään itsensä luotettavan toimittajan ja 
yhteistyökumppanin maineessa. 

Pitkä kokemus ei yksin riitä. Täytyy pitää itsensä 
taloudellisesti terveenä ja uusiutua toiminnallisesti. 
Tässä lehdessä kerrotaan mm. näitä menestyvän 
yrityksen ominaisuuksia kuvaavista sertifikaateista.

Europress on kyennyt haastavista ajoista huolimatta 
investoimaan huomattavasti tuotekehitykseen ja 
tuotantoon. Tästä esimerkkeinä ovat toisen sukupolven 
älypuristimet, sekä Europressille kokonaan uusi, 
pitkän kokemuksen pohjalta luotu paalainmallisto, 
joka valmistetaan uudella tuotantolinjalla omassa 
tehtaassamme Keravalla. Näistä valikoimaamme 
mainiosti täydentävistä tuotteista kerrotaan lisää 
tämän lehden sivuilla.

Uudet paalainmallit tuovat pisteen i:n päälle 
markkinoiden edistyksellisimpiin ja luotettavimpiin 
jätehuoltoratkaisuihin. Asiakkaamme ja yhteistyö-
kumppanimme voivatkin katsoa luottavaisina 
tulevaisuuteen!

Ilkka Piilonen
Talousjohtaja
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Ruotsin Gigantti eli El-Giganten on 74 myy-
mälän kodinelektroniikkaketju, jonka toiminta-alue 
peittää maantieteellisesti koko Ruotsin. Norjalaiseen 
Elkjøp-konserniin kuuluvan ketjun ympäristöpolitiik-
kaan kuuluu tehokas kierrätys ja hiilijalanjäljen pie-
nentäminen. Vuonna 2013 huomattiin, ettei kaikki 
ollut jätehuollon osalta aivan kohdallaan näiden ta-
voitteiden saavuttamiseksi.

El-Giganten päätti tutustua tarkemmin jätehuoltolait-
teiden tarjontaan markkinoilla. Samaan konserniin 
kuuluvat suomalainen Gigantti ja norjalainen Elkjøp 
ovat tehneet onnistuneesti yhteistyötä Europressin 
kanssa jo usean vuoden ajan, joten El-Giganten päätti 
kokeilla Europress-puristimia ensin Luleån ja Uddeval-
lan myymälöissään. Kokemukset olivat hyviä, mutta 
työsarka koko laitekannan uusimiseksi näytti suurelta. 
Dokumentaatiota olemassa olevasta laitekannasta ja 
sen kunnosta ei ollut. Ainoa keino oli lähteä myymälä 
kerrallaan katsomaan, miten jätehuolto kentällä sujuu.

El-Giganten satsaa kierrätykseen
Kuntokartoitusten avulla jätehuolto uuteen uskoon.

Avuksi tulivat Europressin huolto-osaston tekemät  
ja yhteistyössä myynnin kanssa koordinoidut kunto-
kartoitukset. Koko maan kattava huoltoasentaja-
verkosto osallistui työhön, jossa kartoitettiin noin 65 
jätepuristimen turvallisuus, tehokkuus, toimivuus ja 
sopivuus kohteeseensa.

Kartoitusurakka oli valmis tammikuussa 2014. Raportit 
kertoivat karun totuuden: käytössä oli useita korjaus-
ta vaativia sekä loppuun käytettyjä laitteita. Osassa 
jätepisteistä oli puutteita turvallisuussäännösten täyt-
tymisessä. Oli myös pienellä käytöllä olevia laitteita, 
jotka aiheuttivat turhia ylläpitokustannuksia.

Europressin ehdotuksesta laitekantaa alet-
tiin kunnostaa ja uudistaa tavoitteena muodostaa 
tarkoitukseensa parhaiten sopiva, kustannustehokas 
ja ympäristöystävällinen jätehuoltoratkaisu jokaiseen 
El-Gigantenin myymälään.

El-Giganten

•    Norjalaiseen Elkjøp-konserniin kuuluva,    
          Ruotsissa toimiva kodinelektroniikkaketju

•       Myymälöitä: 74

•    Työntekijöitä: noin 1200

•    Liikevaihto 2013: 8 800 M€

•       Liiketulos 2013: 5,0 M€

•    Ympäristöpolitiikka lyhyesti:
          Kaikki materiaali kierrätetään aina kun 
          se on mahdollista. 
          Hiilijalanjälkeä mitataan ja haastavana    
          tavoitteena on pienentää sitä vuosittain. 

Laaja maantieteellinen 
kattavuus, korkea laatu 
ja ammattitaitoinen 
henkilökunta vakuut-
tivat meidät siitä, että 
Europress on oikea 
kumppani 
El-Gigantenille. 

SMART-ominaisuudet 
ovat osoittaneet 
lisäarvonsa 
kustannustehokkuuden 
saavuttamisessa.

Mattias Berggren
Logistiikka- ja jälkimarkkinointipäällikkö, 

El-Giganten

Jätehuolto-
remontti

1.    Jätehuoltolaitteiden, 
            jätepisteiden ja tarpeiden kartoitus.

2.    Oikeat laitteet oikeisiin kohteisiin 
             turvallisuus, käyttömäärät ja 
             kustannukset huomioiden.

3.    Laitekannan ylläpito ja ajantasalla 
            pitäminen. Ennakoiva huolto ja älytoimin-  
            tojen hyödyntäminen käytönaikaisten   
            kustannusten minimoimiseksi.

Onko sinun 
yrityksesi 

jätehuolto 
kunnossa?
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”Avainlippu voidaan myöntää 
tuotteelle, joka on valmistettu 
Suomessa. Lisäksi tuotteelle las-
ketaan kotimaisuusaste, joka on 
suomalaisten kustannusten osuus 
tuotteen omakustannusarvosta. 
Laskelmassa otetaan huomioon 

kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. Kotimai-
suusaste voi vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi 
siitä, miten suuren osan kustannuksista raaka-aineet 
muodostavat, koska kaikkia raaka-aineita ei ole saa-
tavilla Suomesta. Siksi kotimaisuusasteen on oltava 
vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuot-
teiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 prosenttia.”  
http://avainlippu.fi

Europressin Avainlippu-merkittyjen jätehuoltolait-
teiden kotimaisuusaste on noin 85%. 

”ISO 14001 -sertifikaatti todis-
taa, että ympäristöjohta-
misjärjestelmää on verrattu 
parhaisiin käytäntöihin ja 
standardeihin, ja että se täyt-
tää kaikki standardin asetta-
mat vaatimukset. Kolmannen 

osapuolen sertifiointilaitoksen myöntämä sertifikaatti 
kertoo asiakkaille, että yrityksesi minimoi aktiivisesti 
yrityksen prosessien, tuotteiden ja palvelujen ympäris-
tölle aiheuttamaa rasitusta.”  www.dnvba.com

Europressille  on myönnetty ISO 14001 -ympäris-
tösertifikaatti ensimmäistä kertaa jo vuonna 2000. 
Ympäristöjärjestelmän avulla kehitämme jatkuvasti 
toimintaamme ympäristönäkökohdat huomioiden.

Uutena Europressillä
Yhdessä tehdään ja hyvällä fiiliksellä.

Europress on kasvuyritys, johon uusia osaa-
jia rekrytoidaan säännöllisesti. Materiaalien kierron 
globaali kehitys tekee jätepuristimien -tai pitäisikö 
sanoa hyötymateriaalipuristimien- valmistamisesta 
tulevaisuudenkin liiketoimintaa, joten ala kiinnostaa 
niin nuoria kuin kokeneempia osaajia. Tässä haastat-
telemme kahta melko tuoretta europressiläistä. 

Kuinka kauan olet työskennellyt Europressillä?
Janne Rantanen: Aloitin toukokuussa 2013 harjoitte-
lijana. Valmistun pian koneinsinööriksi ja työskentelen 
jo nyt kokopäiväisesti suunnitteluinsinöörinä. 
Reetta Välimäki: Tulin taloon noin kolme kuukautta 
sitten myyntiassistentiksi. Tuntuu, että olisin ollut jo 
kauemminkin, sillä talo ja ihmiset tuntuivat nopeasti 
tutuilta.

Missä työskentelit ennen Europressille tuloa? 
Reetta: Työskentelin noin 13 vuotta projektiassistent-
tina Metso Paper:llä eli nykyisellä Valmetilla Järven-
päässä. 
Janne: Olin Hakaniemen Metallissa harjoittelijana 
mm. tuotesuunnittelussa. 

Mistä pidät nykyisessä työssäsi?
Janne: Oman alan hommia on aina mukava tehdä. Il-
mapiiri Europressillä on hyvä ja työkaverit mukavia.
Reetta: Pidän siitä, että samassa toimipisteessä 
työskentelee ihmisiä toimitusjohtajasta valmistuksen 
väkeen. Omat työtehtävät tuntuvat hyvinkin omiltani, 
ja työkavereilla on suuri osuus työssä viihtymisessä.

”Tilaajavastuulaki vel-
voittaa työn tilaajan sel-
vittämään, että hänen 
sopimuskumppaninsa on 
hoitanut lainmukaiset vel-
voitteensa. Lailla pyritään 

harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on 
edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä 
työehtojen noudattamista.” www.tilaajavastuu.fi

Europress on mukana Luotettava Kumppani -tilaa-
javastuuohjelmassa, jolla varmistetaan tilaajavastuu-
lain mukaisten velvoitteiden täyttyminen.

”Suomen Vahvimmat –sertifi-
kaattiin oikeutettuja ovat Asia-
kastiedon 7-portaisen Rating 
Alfan kahteen ylimpään luot-
toluokkaan kuuluvat yritykset, 
joita on noin 12 % suomalais-
yrityksistä. Vaatimukset näihin 
luokkiin pääsemiselle ovat yri-

tyksen erinomaiset taloudelliset tunnusluvut, yrityk-
sen positiiviset taustatiedot ja maksukäyttäytyminen.” 
www.asiakastieto.fi

Europress on saavuttanut korkean Rating Alfa- luot-
toluokituksen vuosina 2007-2014 ja se oikeuttaa Suo-
men Vahvimmat erikoissertifikaattiin. 

Menestyvien yrityksien esittelymateriaalit 
vilisevät sertifikaatteja, mutta monella lukijalla 
voi olla vain etäinen käsitys niiden merkityksistä. 
Europress käyttää viestinnässään tällä sivulla olevia 
sertifiointimerkkejä ja muita toiminnan laadusta 
kertovia tunnuksia. Jokaisen taustalla on oma tarinansa 
ja kriteerit, jotka oikeuttavat meidät käyttämään niitä. 

Mitä sertifikaatit kertovat?

Onko jätehuoltolaitteiden valmistus alana 
mielestäsi mielenkiintoinen?
Reetta: Koneteollisuus sinänsä oli jo ennestään tuttua, 
vaikka hyppäsinkin täällä myynnin puolelle projekti – 
ja hankintapuolelta. Jätehän ei maailmasta lopu, sen 
kuulee kaikkien huulilta. Se on tämän päivän kantava 
juttu ja jatkossakin alalla riittää varmasti hommia.
Janne: Kyllä mä olen tästä tykännyt. Laitteet on tulleet  
hyvin tutuiksi, ja työ vastaa koulutustani. Aion pysyä 
alalla tulevaisuudessakin, jos työtä vaan on tarjolla.

Miten kuvaisit yhdellä lauseella kokemuksiasi 
Europressillä työskentelystä?
(naurua)
Reetta:  Tiivistäminen on aina hankalaa, mutta sano-
taan näin että ”Yhdessä tehdään ja hyvällä fiiliksellä”, 
jos sen kiteyttäisi noin lyhyeen.
Janne: Tuo oli hyvä, komppaan sitä  - mutta lisäksi 
”Kaikki otetaan huomioon ja tuetaan toisiamme”.
Reetta: Tuokin oli hyvä!

Jätehän ei maailmasta lopu, 
sen kuulee kaikkien huulilta. Se 
on tämän päivän kantava juttu.

Otetaan huomioon ja tuetaan 
toisiamme.
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Älykeskuksen toiminnot parantavat laitteen kestoa, 

turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Laite kommunikoi, ja 

opastaa käyttäjää. Se optimoi työliikkeitä ja tunnistaa vaara-

tekijöitä ohjaten käyttäjää poistamaan ne.

Narukotelo edessä. Sidontalankojen vaihto käy helposti, 

ja paalain voidaan sijoittaa kiinni takana olevaan seinään. 

Kotelon aukoista näkee, kun sidontalangan vaihtoaika lähestyy.

Tilavan syöttöaukon ja suuren kammion ansiosta  

niin isojen erien kuin yksittäisten kappaleidenkin käsittely käy 

nopeasti.

Optimaalisen mitoituksen ansiosta paalain sopii 

myös ahtaisiin tiloihin, kapasiteetista tinkimättä. Sitä voi tar-

vittaessa myös siirtää pumppukärryllä.

Kooditettu huo-
miovalo kertoo mah-

dollisen toimintahäiriön 

syyn.

Palautumisenestokynnet takaavat tiiviin ja 

tasalaatuisen paalin.

Paalin poisto on helppoa. Paalain on varustettu lavan 

asemointia helpottavalla rajoittimella, joten paalin saa käte-

västi kipattua lavan keskelle.

Integroitu katkaisuterä täyttöaukon sisäpuolella 

helpottaa sidontalangan vaihtoa.

Balex on uusin jäsen Europressin SMART-älypuristin-
perheessä. Balex tekee pahvin, muovin ja muiden 
hyötymateriaalien  käsittelystä tehokasta ja helppoa. 
Laite täyttää kaikki EU:n nykyiset ja lähiaikoina 
voimaan tulevat turvastandardit ja se säästää työaikaa 
monien edistyksellisten ominaisuuksiensa ansiosta. 

Balex on suunniteltu täyttämään asiakkaiden toiveet.  
Puristimissa jo testatun älytekniikan ansiosta tämä 
paalain kilpailee omassa sarjassaan niin käytet-
tävyydessä, turvallisuudessa, kuin kestävyydessä. 

Tuote ei kuitenkaan nojaa vain tähän etulyöntiase-
maansa, vaan täyttää kokonaisuutena erittäin korkeat 
laatukriteerit.

Tuoteperheeseen kuuluvat keskikokoinen Balex-30, 
jonka valmistus uudella tuotantolinjalla aloitettiin 
keväällä 2014, sekä myöhemmin tänä vuonna 
tuotantoon tulevat pienempi Balex-10 ja raskaampaa 
sarjaa edustava Balex-50. Nämä mallit tulevat myyntiin 
kaikissa toimintamaissamme Pohjois-Euroopassa.

Turvallinen, helppokäyttöinen, kestävä.

Balex on täällä
Kotimainen vastaus laadukkaan paalaimen kysyntään.

Esimerkkejä kätevistä ominaisuuksista:

Infonäytöllä voidaan 

näyttää esim. paalilas-

kurin lukema, virhekoodi 

tai opastavia tekstejä. 

(Lisävaruste.)

Kaksi ohjelma-
vaihtoehtoa 

mahdollistavat 

esimerkiksi pahvin ja 

muovin paalaamisen 

vuorotellen optimoiduin 

asetuksin. 
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2 x luotettavaa palvelua
Asiakaskokemuksia ensimmäisen vuoden jälkeen.

Teknologiakiinteistölle 
imagoon sopivat puristimet

HTC Keilaniemi on  on Espoossa meren rannalla 
sijaitseva toimistokiinteistöyhtiö, jossa toimii noin 
25 yritystä neljässä rakennuksessa. Vuosina 2008-09 
valmistuneiden kiinteistöjen pahvi- ja energiajakeiden 
keruu tapahtuu Europress Combimax SMART-
puristimilla, joiden mitoitus räätälöitiin kohteeseen 
optimaaliseksi. Laitteet ovat olleet käytössä noin 
vuoden.

- Korkean teknologian toimistokiinteistössä 
on paljon korkean teknologian yrityksiä, joten korkean 
teknologian puristimet sopivat tänne kuin nenä 
päähän. Tyhjennysilmoitukset ovat toimineet erittäin 
hyvin. Palvelun luotettavuus on tärkeää ja se on 
Europressillä toiminut hyvin, kertoo kiinteistöpäällikkö 
Juha-Matti Kyntäjä HTC Keilaniemestä.

Miten Balex syntyi?
Suunnittelu ja valmistus saman katon alla.

Balexin synnyn mahdollistivat osaaminen, inspiraatio 
sekä nykyaikaiset puitteet, jotka luovat synergiaetua 
puristimien ja paalaimien valmistamiseen rinnakkain. 
Kaikki sai alkunsa kuitenkin tarpeesta markkinoilla.

- Asiakkaiden toiveet olivat lähtökohtana 
Balexin suunnittelussa. Tavoitteena on ollut luoda 
markkinoiden käyttäjäystävällisin paalain, joka täyttää 
kaikki voimassa olevat ja lähiaikoina voimaan tulevat 
EU:n turvallisuusstandardit, kertoo kehitystyötä 
johtava tehtaanjohtaja Timo Huhtala (kuvassa oik.).

- Rakenteen kestävyyteen on myös panostettu, 
ja se perustuukin varmuuskertoimet täyttävään 
lujuuslaskentaan. Älytekniikka tukee kestävyyttä 

5 askelta Balexiin
• Markkinarako 
    Asiakaskunnassa havaittiin kysyntä ja tarve       
    uudenlaiselle paalaimelle.

•  Inspiraatio
    Syttyi halu luoda kotimainen paalain,  joka  
    täyttää asiakkaiden toiveet.

• Tietotaito
    Osaaminen asiakaslähtöisten jätehuollon   
    kokonaisratkaisujen suunnittelusta ja toimit-   
    tamisesta perustuu vankkaan kokemukseen.

• Puitteet
    Nykyaikaisessa jätepuristintehtaassamme on      
    erinomaiset puitteet uudelle  tuotantolinjalle.

• Synergia
    Puristimille suunniteltu ja niissä jo vuosien  
    ajan testattu älytekniikka pystyttiin ensim-  
    mäistä kertaa tuomaan myös paalaimiin.

optimoimalla työliikkeet ja puristusvoiman 
kulloisenkin tarpeen mukaan, kuvailee suunnittelu-
vastaava Jussi Mielikäinen (kuvassa 2. vas.) Balexin 
laatuominaisuuksia.

Paalainten valmistuksessa työskentelevän Jani 
Kuoppalan (kuvassa vas.) rooli kehitysvaiheessa 
oli tuoda hankintaan ja suunnitteluun tietoa 
komponenttien sopivuudesta valmistusprosessin 
näkökulmasta. Hän kertoo työstään näin:

- Olen työskennellyt Europressillä yhdeksän vuotta, 
ensin hitsarina ja myöhemmin loppukokoonpanossa. 
Balexin ensimmäisestä prototyypistä lähtien olen  
pintakäsittelyä lukuunottamatta tehnyt paalaimia 
alusta loppuun saakka, ja osallistunut kehitystyöhön.
Tässä monipuolisesta kokemuksesta on ollut hyötyä.

- Balexissa on tuhat osaa, ja 350 erilaista. Kaikkien 
näiden valitseminen ja yhteensovittaminen 
asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi, korkealaatuiseksi 
tuotteeksi vaatii saumatonta  yhteistyötä valmistuk-
sen, asiantuntijoiden ja johdon välillä,  materiaali-
päällikkö Lasse Eskelinen (kuvassa 3. vas.) toteaa. 

- Europress on aina ollut innovatiivinen ja 
tulevaisuuteen katsova yritys. Balex on osoitus 
rohkeudestamme astua uusille osa-alueille 
olemassa olevaa kokemustamme hyödyntäen, sanoo 
toimitusjohtaja Matti Turunen (kuvassa 4. vas.). Rautakesko hyödyntää Europressin huolto-

osaston tekemiä kuntokartoituksia. Kartoituksissa 
selvitetään käytössä olevien laitteiden kunnon lisäksi 
niiden toimivuus ja soveltuvuus rautakauppojen 
jätekeräilyyn sekä käyttäjien turvallisuusnäkökohdat.

- Oulunkylän K-Raudan kuntokartoituksessa 
tammikuussa 2013 havaittiin mm. selvä ergonominen 
epäkohta. Lisäksi puristimet olivat jo lähestymässä 
elinkaarensa päätä ja korjauskustannukset olisivat 
kasvaneet huomattavasti lähiaikoina, kertoo 
kiinteistöpäällikkö Veli Kyllönen Rautakeskolta.

Esiin tulleiden parannusmahdollisuuksien 
vuoksi Kyllönen pyysi Europressiltä tarjousehdotusta 
uusista laitteista. 

- Sain mielestäni asiallisen tarjouksen ja niinpä 
tilasin kohteeseen kaksi uutta puristinta. Europressin 
pojat hoitivat sovitun aikataulun mukaan uudet 
puristimet asennettuina kohteeseen ja veivät vanhat 
puristimet romutettaviksi. 

Uudet laitteet ovat nyt olleet käytössä noin vuoden, ja 
niihin on oltu tyytyväisiä.

- Käyttäjiltä saamani palautteen mukaan uudet 
laitteet ovat toimineet moitteettomasti, Kyllönen 
sanoo. Varastopäällikkö Joni Wennström on vahvistaa 
asian:

-Enää ei tarvitse vanhojen laitteiden kanssa kikkailla. 
Uudet puristimet toimivat, eikä ongelmia ole ollut.

Kuntokartoitus toi esiin ergonomisen epäkohdan
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 Krisu kuljettaa
20 vuotta ja 2 000 000 kilometriä.

Näin valmistetaan Europress-laite
Puristin tai paalain - samat vaiheet laadun takana.

Osavalmistus. Noin puolet laitteiden osista valmiste-
taan itse mm. särmäämäämällä ja leikkaamalla terästä.

Hitsaus. Puristimet, puristinkontit ja paalaimet hitsa-
taan ergomisia laitteita ja hitsausrobottia hyödyntäen.

Raepuhallus. Maalattavat pinnat raepuhalletaan 
maalin tartunnan ja kestävyyden varmistamiseksi.

Maalin ruiskutus. Korkealuokkainen maalipinta 
syntyy ammattitaidolla nykyaikaisessa maalaamossa.

Loppukokoonpano. Maalatut osat kiinnitetään, 
älykeskus asennetaan ja laitteen toiminta testataan.

Jätehuoltolaitteenne on valmis. Sujuva kuljetusyh-
teistyö varmistaa onnistuneen toimituksen asiakkaalle.

1 2

3 4

5 6

Iso osa jätepuristimista ja -paalaimista 
matkaa suomalaisille käyttäjilleen Kristian Björklöfin 
kyydissä. Tuttavallisesti Krisuksi tituleerattu 
luottokuljettaja on mukana myös asennuksissa, 
jotka tehdään yleensä yhdessä huoltoasentajan 
kanssa. Aikoinaan metallialalle kouluttautunut 
kuljetusyrittäjä onkin Europressillä kuin omaa väkeä, 
ja omaksunut kokonaispalvelun periaatteen. Laitetta 
ei ainoastaan viedä perille, vaan se toimitetaan 
asiakkaalle käyttövalmiiksi asennettuna.

Yhden miehen harteilla Europress-laitteiden Suo-
men kuljetukset eivät ole, sillä taustalla toimii  jo 
1980-luvulta lähtien mukana ollut kuljetusliike 
Transport Sjöman Oy Ab. Björklöf ehtii kuitenkin 
toimittaa asiakkaille noin 300 laitetta vuodessa. 
20 vuoden aikana toimitettuja laitteita on kertynyt 
jo tuhansia. Työ on pysynyt kiinnostavana, sillä 
jätehuoltoalan kehitys näkyy tässäkin työnkuvassa. 

- Asennukset ovat muuttuneet monipuolisem-
miksi. Nykyisin tehdään paljon seinänläpi-ratkaisuja, 
joissa jätteet kulkevat sisällä olevasta keräyspisteestä 
kuilua pitkin ulkona odottavaan puristimeen. 
Ennen keräyspiste sijaitsi useammin ulkona, jolloin 
asennustyötä oli vähemmän, Björklöf kertoo.

Myös kuljetuksissa on tapahtunut muutosta. Markki-
noiden kasvun myötä laitekanta lisääntyy, eikä Björklö-
fin auto kulje enää tyhjänä takaisin asennuskeikoilta. 
Käytettyjä laitteita tulee huoltohallille kunnostetta-
viksi, tai ne kuljetetaan suoraan uusille asiakkaille. 

Peräkärrylliseen autoon mahtuu kolme keski-
kokoista Combi-mallin puristinta. Uusin kärry on 
varustettu puristinten kuljetukseen räätälöidyillä 
rajoitinpaloilla, mikä vähentää maalipinnan 
naarmuuntumista kuljetuksen aikana. Matkan 
pituudesta riippuen täyden kuorman toimituskeikka 
asennuksineen vie kahdesta kolmeen päivää.

- Viime vuosina Europressillä on panostettu kuljetus- 
ja asennussuunnitteluun. Työnteosta on tullut 
tehokkaampaa ja toimituksen aikatauluista tarkempia, 
Björklöf kehuu.
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Motonet on kasvava ketju
Jätehuollossa tärkeintä on kustannustehokkuus.

Määrätietoista kasvua
Motonet on kotimainen autovaraosien ja -tarvikkei-
den sekä työkalujen erikoisliike. Toiminta alkoi vuonna 
1990 Turussa ja on vuosien varrella laajentunut ym-
päri Suomen. Autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden 
lisäksi veneilijöitä, kalastajia ja kodin remontoijia pal-
velevia myymälöitä on eri puolella maata jo 21. Lisäksi 
pyöritetään verkkokauppaa Turun pääpaikasta käsin.

Myymäläverkostoa laajennetaan yhä. Rakennut-
tamisasioista vastaava kiinteistöjohtaja Tommy Jun-
tunen kertoo, että Espooseen ollaan pian avaamassa 
uutta myymälää.

– Vaikka myymäläverkostomme on jo melko kattava, 
niin kyllä Suomeen vielä muutama Motonet mahtuu, 
Juntunen toteaa.

Jätehuolto suunnittelussa 
mukana
Uusien myymälöiden suunnittelussa jätehuolto 
huomioidaan alusta alkaen. Yhteistyö Europressin 
kanssa on jatkunut jo 15 vuotta, ja suunnittelupalvelu 
on tullut sinä aikana tutuksi. Sitä on hyödynnetty toki 
myös valmiiden kiinteistöjen kohdalla, kun laiteratkai-
sut jo jouduttu muokkaamaan olemassa olevien tilojen 
ehdoilla. Juntunen on tyytyväinen yhteistyöhön:

– Aina on löytynyt toimiva ratkaisu. Lähinnä meillä 
kerätään pakkauspahvia, ja isoimmissa kohteissam-
me myös energiajaetta syntyy merkittävästi. Yksi tai 
kaksi puristinta saadaan joka kiinteistöön sopimaan, 
kun muokataan syöttösuppilot jätepisteen mukaan 
tarkoituksenmukaisiksi.

Yksi ketjun suurimmista myymälöistä sijaitsee yrityk-
sen kotikaupungissa Turussa. Pinta-alaa myymälällä ja 
sen varastotiloilla on yhteensä lähes 10 000 m2, ja se 
työllistää noin 60 henkeä. Pienemmissä myymälöissä 
henkilökunnan määrä liikkuu noin 30 hengen tienoilla. 

Motonet Oy
•     Liikevaihto 2013: 183 M€

•     Henkilökuntaa: noin 1000

•     Myymälöitä: 21

•     Lisäksi verkkokauppa ja autokorjaamoja

•     Pääkonttori, myymälä ja verkkokaupan 
            varasto Turussa, noin 10 000 m2

•     Keskusvarasto Hyvinkäällä, 22 700 m2

•     Motonet on osa joensuulaista 
           Broman Groupia, joka on autojen 
           varaosa- ja tarvikemyyntiin
           erikoistunut konserni. 

Kustannustehokkuutta 
lajittelulla
Jätehuollon käytäntöjen jalkauttaminen on sujunut 
enimmäkseen hyvin etenkin uusissa kohteissa, kun 
oikeat toimintatavat otetaan käyttöön heti myymälän 
avaamisesta lähtien. Avainasemassa ovat hyvät ohjeet 
ja henkilökunnan koulutus. 

– Lajittelu asettaa joskus omat haasteensa, mutta kus-
tannustehokkuuden vuoksi siihen kannattaa satsata. 
Pyrimme saamaan mahdollisimman hyvät hyvitykset 
pahvista ja muovista, ja minimoimaan muiden jakei-
den käsittelykustannukset, Juntunen kertoo.

Aina on löytynyt 
toimiva ratkaisu.
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Palvelukonsepti asiakkaan 
tarpeen mukaan

Europressin monipuolinen palvelutar-
jonta mahdollistaa sopivimmat jätehuollon 
ratkaisut erilaisiin tarpeisiin ja asiakaskohteisiin. 
Olitpa etsimässä yhtä jätepuristinta tai -paalainta 
helpottamaan yrityksesi toimipaikan jätehuoltoa, 
tai haaveilet, että joku ottaisi huolehtiakseen 
monitoimipaikkaisen  kansainvälisen ketjunne koko 
laitekannan ylläpitoineen -oikea palvelu ja osaaminen 
löytyy meiltä.

Toiminnan laajuudesta riippumatta vuokraa-
minen on aina vaivaton tapa hankkia jätehuoltolait-
teita. Vuokraerä on helppo budjetoida, eikä hankinta 
sido yrityksen pääomaa. Asiakas maksaa vain käytöstä 
vuokrakauden aikana, minkä jälkeen laite palautuu 
myyjälle. Vuokrat voidaan vähentää verotuksessa 
täysimääräisesti kuluista. Tarpeiden muuttuessa 
kesken vuokrakauden on laiteratkaisuja mahdol-
lista muokata. Vuokrasopimukseen voidaan liittää 
myös huolto- tai muita palveluita, tai laajentaa se 
kokonaisvaltaiseksi Holding One -sopimukseksi.

Holding One on Europress Group Oy:n kehittämä, 
jätehuoltoalan uniikki palvelukonsepti.  Sen avulla 
saavutatte omissa jätehuoltoratkaisuissanne lisää 
tehokuutta ja voitte keskittyä omaan ydinliiketoimin-
taanne. Holding One vapauttaa henkilöstöresursseja 
ja laitteisiin sitoutuvaa pääomaa oman liiketoimin-
tanne kehittämiseen. Lisätavoitteena on tuottaa ope-
ratiivista ja taloudellista hyötyä, sekä parantaa työtur-
vallisuutta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

020 737 3100
Asiakaspalvelu 8-16


