
Europress Group Oy:n asiakaslehti

02
–2

01
4

Mitä 
tarkoittaa
syöttö-
ohjain? 

s. 4
Tarina JYSK-
ketjun takana s. 14

Tilat hyöty-
käyttöön s. 8

Termit 
tutuiksi, osa 1



Europress News  |  3

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, Reetta Välimäki, Peter Sjöblom. 
Kuvat: Europress Group Oy, ellei toisin mainita. 

Konseptiajattelu on Europressillä keskeisessä 
roolissa. Sen tarjoamat työkalut ovat meille 
avuksi ja tueksi päivittäin. Konseptiajattelulla 
tarkoitamme vakiintuneiden toimintamallien jatkuvaa 
kehittämistä, joka perustuu asiakkailta ja henkilöstöltä 
saatavaan palautteeseen. Sen avulla kehitämme 
palveluketjuamme kaikilla toimintamme osa-alueilla. 
Tavoitteenamme on olla parhaita.

Konsepteista on selvää hyötyä kun mittaamme liike-
toimintamme tuloksia ja tehokkuutta. Kannattavuutta 
ja liikevaihdon kasvua ei voi suoraviivaisesti johtaa, 
mutta toiminnan tekijöihin voi suoraan vaikuttaa.  
Asioihin puuttuminen erilaisissa tilanteissa on 
mahdollista toteuttaa nopeasti, kun ymmärrämme  
liiketoimintamme keskeisimmät muuttujat ja niihin 
vaikuttavat tekijät.

Yksi tärkeimmistä konsepteistamme on jatkuva 
tuotekehitys. Ainoana jätehuoltolaitetoimittajana 
jo vuosia tarjoamamme SMART-teknologia ja sitä 
hyödyntävä uusi Balex-älypaalainmallisto ovat 
esimerkkejä tuotekehityksen hedelmistä, jotka 
ovat syntyneet asiakkailta saatujen palautteiden ja 
toiveiden pohjalta.

Myynnin ja huollon yhteistyönä tehtävä kunto-
raportointi on palvelukonsepti, jolla tarjoamme 
veloituksetta kirjallisen ja havainnollisesti kuvitetun 
asiantuntija-arvion jätepisteen toimivuudesta 
ja turvallisuudesta. Sen ansiosta asiakkaan 
päätöksenteko myös nopeutuu ja helpottuu.

Uskomme, että tämän kaltaisia konsepteja yllä-
pitämällä ja kehittämällä voimme edelleen parantaa 
asiakkaidemme tyytyväisyyttä.

Peter Sjöblom
Varatoimitusjohtaja
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Suomella olisi hyvät edellytykset ottaa reipas 
etunoja kierrätyksessä, toimia pilottimaana ja luoda 
uusien innovaatioiden avulla maahan menestystä, 
työpaikkoja ja uusia vientimahdollisuuksia.

Tatu Rauhamäki 
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtaja

PYR info -lehdessä 2/2014

» HYVIN SANOTTU!
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Uskomaton kasvutarina
JYSK tarkoittaa jyllantilaista. Se voi olla monelle 
vuodevaatteita ja muita kodin tarvikkeita myymälästä 
etsivälle yllätys, sillä yrityksen tanskalaisen perustajan 
tarinaa ei maailmalle vauhdilla laajentuneen ketjun 
asiakaskunta juuri tunne. Sen sijaan heidät tuo ostok-
sille mielikuva hyvästä hinta-laatusuhteesta, joka on 
ollut yhtiön johdonmukainen periaate alusta lähtien. 
Se kiteytyy 1980-luvulla TV-mainoksin lanseerattuun 
lausahdukseen: “Päivää, minä olen Lars Larsen. Minulla 
on hyvä tarjous”. Suomessa Jyskiä ei kuitenkaan vielä 
tuolloin tunnettu.

Tarina alkoi jo vuonna 1979, kun rahaton, mutta ideari-
kas ja sinnikäs nuorimies Lars Larsen perusti yrityksen 
ja avasi ensimmäisen myymälänsä Jyllannissa sijaitse-
vassa Aarhusin kaupungissa. Hänellä oli heti ajatuk-
sena perustaa kokonainen myymäläketju, eikä yritys 

JYSKin konsepti menestyy
Tanskalaisyritys laajentuu huimin harppauksin.

kauaa yhden toimipaikan varassa ollutkaan. Uusia liik-
keitä avattiin ensin Tanskaan sekä Pohjois- ja Keski-
Euroopan maihin. 1990-luvulta lähtien kasvuvauhti on 
vain kiihtynyt: tänä päivänä yli 2050 myymälän ketju 
ulottuu jo Kiinaan saakka. 

Nopean kasvun ja menestyksen salaisuus lienee selkeä 
konsepti, joka toteuttaa Larsenin alkuperäistä missiota 
tarjota laatua kotiin hieman kilpailijoita halvemmalla.    
Lisäksi panostetaan asiakaspalveluun, henkilöstön hy-
vinvointiin sekä myös eettisiin ja ympäristöasioihin. 
Onnistuminen eri osa-alueilla on yrityksen historian 
aikana huomioitu lukuisin palkinnoin.

JYSK yrityksenä
uonna 1979 perustettu makuuhuone- ja   

    kodintarvikkeita myyvä kauppaketju.     
    Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan sen 
    tanskalainen perustaja Lars Larsen.

Liikevaihto: noin 2,6 miljardia euroa

Myymälöitä: yli 2050, yhteensä 36 maassa

Työntekijöitä: noin 18 500
 

Ympäristö ja vastuullisuus: 
    Jysk on puutarhakalusteiden myyjänä 
    mukana trooppisten metsien suojelutoimin-  
    nassa. Yhtiö tukee vammaisurheilua useassa   
    maassa. 

Aikaa asiakkaalle, 
ei pakkausten käsittelyyn
Ensimmäisen Suomen myymälänsä Jysk 
avasi Turussa vuonna 1995. Vajaassa kahdessakymme-
nessä vuodessa uusia myymälöitä on perustettu kym-
meniä ympäri maata. Lähes alusta saakka Suomen 
toiminnoissa on ollut mukana Jan-Erik Volotin - en-
sin myymäläpäällikkönä, sitten aluepäällikkönä ja 
viimeiset kahdeksan vuotta kehityspäällikkönä. Tässä 
tehtävässä hän vastaa liiketilojen hankinnasta ja kiin-
teistöjen ylläpidollisista asioista uusia myymälöitä pe-
rustettaessa. Vastuualueeseen kuuluu myös jätehuol-
tolaitteiden hankinta.

- Myymälätyössä tärkeintä on asiakkaiden palvele-
minen. Kuormapäivinä tuotteet puretaan hyllyyn en-
nen ovien avaamista. Pakkausjätteen käsittelyn on 
käytävä ripeästi, sillä sitä ei haluta tehdä enää asiakkai-
den saapuessa, kertoo Volotin. 

Tähän tarpeeseen pyrkivät Europressin myynnin, 
tuotekehityksen, suunnittelun ja huollon palvelu-
konseptit vastaamaan. Niiden tavoitteena on, että 
jätehuoltolaitteiden käyttö on helppoa, nopeaa ja 
turvallista, sekä tietenkin kustannustehokasta ja ym-
päristöystävällistä.

- Jätteistämme selkeästi yli puolet on pahvia. Sen 
kerääminen on kannattavaa, koska saamme siitä usein 
myös hyvitystä toimittaessamme materiaalin hyö-
tykäyttöön. Kierrätys ja ympäristöasiat ovat muutenkin 
nousussa ja tulemme panostamaan niihin jatkossa yhä 
enemmän, Volotin toteaa.

Pahvit nopeasti sinne, minne 
pahvit kuuluvat 
ja henkilökunta asiakkaita 
palvelemaan.

35 vuodessa yritys on kasvanut 
yhdestä myymälästä yli 
2050 myymälän ketjuksi.
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Tämän lehden painopäivänä 29.9. vietettiin 
Mikan, Mikaelin, Mikon, Miikan ja Miskan nimipäivää. 
Mika on yksi Suomen yleisimmistä työikäisten miesten 
nimistä ja väestörekisteriin on rekisteröity 39 866 
Mika-nimistä henkilöä. Ei siis ole ihme, että useimmista 
suuremmista yrityksistä löytyy yksi tai useampi Mika. 

Tässä esittelemme Europressin kolme nimipäivä-
sankaria: Mikat Lemola, Saviniemi ja Hietala, jotka 
lähettävät terveisiä kaikille Europress Newsiä lukeville 
kaimoilleen!

Mika tässä, moi!

Kuka? Mika Lemola, 32-vuotias logistiikka-alan 
ammattilainen Lohjalta. 
Tehtäväsi? Kuljetus- ja vaihtokonepäällikkönä vastaan 
kotimaan kuljetuksista ja asennuksista, käytettyjen 
laitteiden varaston hallinnasta sekä huoltohallin 
toiminnasta. 
Milloin tulit töihin Europressille? Puolitoista vuotta 
olen ollut nyt töissä täällä. Ennen näistä tehtävistä 
vastasi huoltopäällikkö, mutta huoltotoiminnan 
kasvaessa haluttiin tietyt osa-alueet eriyttää omaksi 
tehtäväkentäkseen.
Aiempi työhistoriasi? Olen työskennellyt kuljetusalalla 
siitä asti kun sain ajokortin, ensin jakeluauton 
kuljettajana ja rekkakuskina. Perheen kasvaessa 
vaihdoin jätekuljetusten pariin, koska siinä hommassa 
jäi enemmän aikaa olla perheen kanssa. Toimin 
kuljetusalalla myös yksityisyrittäjänä kolme vuotta, 
kunnes päädyin ajojärjestelijäksi ja myöhemmin 
kuljetuspäälliköksi jätehuoltoyritykseen. 
Parasta työssäsi? Kyllä se lähinnä on tuo ajojen 
järjestely ja se kun niissä onnistuu ajaa täydellä autolla 
tiettyyn kohteeseen. Järjesteleminen on parasta.  
Mitä muuta haluat kertoa työstäsi? Täällä on hyvä 
työilmapiiri. Saa tehdä ja toimia sekä kehittää omat 
konseptit. Kuljetuksia pyrin toteuttamaan siten, että 
kuormat suunnitellaan tiiviiksi ja viedään kerralla 
asiakkaalle. Siinä olemme kehittyneet.
Mitä teet vapaa-ajalla? Kuntosalia ja lenkkeilyä. Viime 
vuonna pelasin lätkää ja tarkoitus olisi jatkaa sitä. Myös 
3-, 8- ja 10-vuotiaat tyttäret pitävät kiireisenä. 

Kuka? Mika Saviniemi, 35-vuotias, alunperin  
kouluttautunut hienomekaanikoksi ja kellosepäksi.
Tehtäväsi? Toimin huoltoasentajana Etelä-Suomen 
alueella eli teen jätehuoltolaitteiden asennuksia, 
korjauksia ja määräaikaishuoltoja. 
Milloin tulit töihin Europressille? Aloitin vuonna 2007. 
Olen  viihtynyt hyvin kentällä ja asiakkaiden parissa.
Aiempi työhistoriasi? Aiemmin olin erään 
logistiikkakeskuksen varastolla töissä  ja siellä oli  
sisäinen haku trukkikorjaamoon. Pääsin sinne ja sieltä 
tie vei tänne Europressille.
Parasta työssäsi? Liikkuvuus, ja se että jokainen päivä 
on erilainen. Huollossa on hyvä porukka koossa.  Monet 
asiakkaat ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella.  
Mitä muuta haluat kertoa työstäsi? Älytoiminnot 
ovat tuoneet uusia asioita. Ero entiseen on iso, koska 
älypuristin osaa kertoa itse missä on vika, jos laite ei 
toimi. Etänä pystytään tekemään pieniä korjauksiakin.
Mitä teet vapaa-ajalla? Lasten ja perheen kanssa 
menee vapaa-aika paljolti. Kesällä tein terassin, aidan 
ja puuliiterin –siinähän se kesäloma meni!

Kuka? Mika Hietala, 37-vuotias levyseppähitsaaja.
Tehtäväsi? Pääasiallisesti pidän huolta että 
loppukokoonpanossa riittää mäntiä ja kansia. Jeesaan 
hitsaamossa myös paalainpuolella.
Milloin tulit töihin Europressille? Tulin tänne 
hitsaamoon töihin vuonna 2011. Aika monessa 
hommassa olen täällä ollut, hitsannut myös suppiloita 
ja puristimia. 
Aiempi työhistoriasi? Olen aiemmin tehnyt mm.  
konesaumakattoja ja alumiinitelineitä. Myös Kone 
Cranesilla olin töissä jonkin aikaa.
Parasta työssäsi? Työkavereiden kanssa tulee ihan 
hyvin juttuun. Oma-aloitteisuus on tehtaalla tärkeää.
Mitä muuta haluat kertoa työstäsi? Työssähän  on 
aina monenlaista kehitettävää, vaikka tehdas onkin 
moderni. Nosturit tehtaalla helpottavat huomattavasti 
ja säästävät aikaa.
Mitä teet vapaa-ajalla? Vapaa-aika menee tällä 
hetkellä ainakin perheen ja vastasyntyneen pojan 
kanssa. Lenkkeily ja luonnossa kävely virkistää mieltä 
silloin tällöin.
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Esipuristava puristin 

(esim. EPC): 

esipuristustoiminnolla varustettu laite erit-
täin suurten ja hankalan muotoisten kap-
paleiden käsittelyyn. Kappaleet murskataan 
ensin esipuristuslevyä vasten ja puristetaan 
vasta sitten konttiin. Näin vältetään kap-
paleiden sisään ja väliin jäävät ilmataskut.

Heilurimäntä: biojätepuristimissa perinteisen män-
nän tilalla oleva, heiluriliikerataa kulkeva mäntä, joka 
estää jätteen kertymisen männän takatilaan ehkäisten 
hajuhaittoja.

Paalain (esim. Balex): jätehuoltolaite, joka puris-
taa pahvi- tai muovimateriaalin sopivan kokoisiksi 
paaleiksi. Kuljetusstandardien mukaisesti mitoitettu 
paali on helppo varastoida ja kuljettaa hyötykäyttöön. 
Paalaimet jaotellaan pysty- ja vaakapaalaimiin män-
nän liikesuunnan mukaan. Pystypaalaimet tekevät 
noin 80-500 kg:n paaleja ja sopivat pieniin tiloihin. 
Vaakapaalaimet vaativat isomman tilan ja niiden 
tekemät paalit voivat olla jopa 800-1000 kg:n painoisia.

Kammio: paalaimen sisäosa, johon pahvi tai muovi 
syötetään ja puristetaan.

Ruuvipuristin: puristin, jossa männän tilalla on suuri 
ja voimakas ruuvi sekä syöttöohjaimet. 

Termit tutuiksi, osa 1
Jätehuollon laitesanasto.

Jätehuoltolaite: jätemateriaalien tiivistämiseen 
tarkoitettu laite, esim. jätepuristin tai paalain.

Jätepuristin: jätehuoltolaite, jossa mäntä työntää jät-
teen säiliöön puristaen sen samalla tiiviiksi.

Säiliö / kontti: jätepuristimeen kuuluva osa, johon pu-
ristin työntää materiaalin. Säiliöstä aines tyhjennetään 
jätteenkäsittely- tai kierrätyslaitokseen. 

Combi-malli / jätepuristin kiinteällä säiliöllä (esim. 

CombiMax): yhdestä osasta koostuva jätepuristin. Ylei-
sin jätepuristintyyppi, joka sopii useimpiin kohteisiin.

Katkaistava jätepuristin / jätepuristin irrotettaval-

la kontilla (esim. DuoMax): duo- tai ruuvipuristin, 
jossa puristinosa ja kontti irrotetaan toisistaan tyhjen-
nyskuljetusten ajaksi.

Mäntä: sylintereiden päässä edestakaisin liikku-
va, teräksestä valmistettu osa, joka työntää jätteen 
säiliöön tai paalaimen kammion alaosaan.

Ristikkäissylinterit: jätepuristimen tai paalaimen 
sylinterit, jotka on asetettu X-kirjaimen muotoon. Ris-
tikkäin olevat sylinterit vievät lyhimmässä asennos-
saan vähemmän tilaa kuin suorat sylinterit, jolloin lait-
teen ulkomitat ovat pienemmät.

Biojätepuristin (esim. Combio): kostean ja märän jäte-
jakeen käsittelyyn tarkoitettu nestetiivis laite. 

Syöttöohjain: 

Ruuvipuristimen osa, 
joka murskaa ja työntää 
materiaalin konttiin. 
Syöttöohjaimet valitaan 
syötettävän materiaalin 
ja käyttömäärän mukaan 
ja ne voivat olla repivät 
tai murskaavat. Kuvassa 
kaksi ylimmäistä mallia 
on suunniteltu pahvin 
ja alin puumateriaalin 
käsittelyyn.

Kuten kaikilla aloilla, on jätehuollossakin oma 
vakiintunut termistönsä. Joskus käsitteet voivat 
kuitenkin mennä sekaisin, kun eri puristustekniikoiden 
tai lisälaitteiden määritelmät ymmärretään eri tavoin. 
Siksi päätimme tehdä pienen kolmiosaisen sanaston 
yhtenäistämään jätehuollon laitteista, älytekniikasta 
ja palveluista käytettävää termistöä. Ensimmäisessä 
osassa tutustumme laitteisiin ja niiden osiin.

EPC = Europress
Pre-Compress

Suppilo (syöttösuppilo): Jätepuristimen osa, jonka 
kautta jäte syötetään laitteeseen. Syöttösuppilon 
muoto ja toiminnalliset ominaisuudet valitaan koh-
teen tarpeiden mukaisesti. Jätteen syöttö voi tapahtua 
maatasosta, lastauslaiturilta tai sisätiloista seinässä 
olevan aukon kautta.

Seinänläpisyöttö: ratkaisu, jossa kerättävä materiaali 
johdetaan puristimeen rakennuksen seinässä olevan 
aukon kautta.

Kuilu: seinänläpisyöttöön tai muuhun erikoisratkai-
suun kuuluva osa, jota pitkin materiaali kulkee puris-
timeen. Kuilu sijaitsee tavallisesti rakennuksen ulko-
puolella, kun syöttöaukko on sen sisäpuolella.

Automaattinen kannen avaus: jätepuristimen lisä-
ominaisuus, jolla kansi aukeaa sähköisesti tai hyd-
raulisesti painikkeesta painamalla.

Astiankaatolaite (kippi):  

jätepuristimen lisälaite, jolla jäteastia tyhjennetään 
syöttösuppiloon. Kippi voi olla asennettu kiinteäksi 
osaksi puristinta tai se voidaan toimittaa erillisenä 
lisälaitteena.

»
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Turvallisuustermejä

Turva-avain: 
laitteen käyttäjällä oleva avain käytönesto-
kytkimen hallintaan. Turva-avaimen avulla 
voidaan estää laitteen asiaton käyttö.

Turvaraja: 
anturi, jolla varmistetaan määrätyn eh-
don täyttyminen, jotta puristin tai paalain 
voidaan käynnistää turvallisesti. Turvarajo-
ja käytetään jätehuoltolaitteissa useissa 
paikoissa. Niiden avulla voidaan mm. var-
mistaa, että paalaimen ovi on aina suljet-
tuna työliikkeiden aikana.

Kaksikäsikäyttö: 
toiminnon käynnistäminen painamalla 
kahta painiketta samanaikaisesti. Kak-
sikäsikäytöllä varmistetaan turvallisuus sel-
laisissa toiminnoissa, joissa käyttäjällä olisi 
muutoin erityinen vaara joutua puristuksiin 
liikkuvan osan alle tai väliin, esim. kipattaes-
sa valmis paali paalaimesta. (ks. kuva 4, s.12)

Turvakorkeus: 
vähimmäiskorkeus puristimen käyttötasos-
ta (maa, laituri tai lattia) syöttöaukon tai 
-suppilon alareunaan. Turvakorkeudella 
ehkäistään mahdollisia vaaratilanteita.

Otsonointilaite: 

puristimen lisälaite, jolla ehkäistään haju-
haittoja. Laite sijoitetaan puristimen kyl-
keen, josta otsoni johdetaan säiliön sisään 
neutraloimaan hajuja.

Cooler (jäähdytyslaite): 

puristimen lisälaite, jolla ehkäistään haju-
haittoja. Laite jäähdyttää säiliössä olevaa 
biomassaa, jolloin sen hajunmuodostus vä-
henee. Laite sijoitetaan puristimen säiliön 
katolle.

Ohjauskiskot: puristimen alla olevalle pinnalle asen-
nettavat teräksiset kiskot, jotka helpottavat laitteen 
sijoittamista oikealle paikalleen tyhjennyskuljetusten 
jälkeen. Ohjauskiskot myös vähentävät alustan kulu-
mista.

Vanttiruuvi: kiinnitysmekanismi, jolla irrotettava 
kontti kiinnitetään puristinosaan. 

Älykeskus: 

ohjelmoidun piirikortin sisältävä jätehuoltolaitteen 
ohjausyksikkö, jonka näkyvä osa on käyttöpaneeli 
painikkeineen ja valintakytkimineen. Älykeskuksen 
ohjelmoidut toiminnot parantavat laitteen turvallisuut-
ta, käytettävyyttä ja kestävyyttä.

Wet-nestetiiveyspaketti: kootut lisäominaisuudet, 
joilla jätepuristin saadaan sopimaan kuivan jätteen 
lisäksi myös hieman kostealle jätteelle.

Pohjalämmitys: puristimen lisäominaisuus, jolla 
ehkäistään jäteaineksen jäätymistä. Tämä helpottaa 
säiliön tyhjennystä pakkasjaksojen aikana.

Räikkä ja siipimutterit : säiliön takaoven lukitusme-
kanismi, jolla varmistetaan oven kiinnipysyminen niin 
käytön kuin kuljetuksenkin aikana.

Long handle -mekanismi: 

säiliön kyljen viereltä käytettävä takaoven avaus-
mekanismi. Erityisesti biojätettä tai muuta märkää 
materiaalia tyhjennettäessä long handle -mekanis-
milla varustetun puristimen takaoven avaaminen on 
jätekuljettajalle siistimpää ja hygieenisempää kuin 
tyhjennettäessä perinteistä oven suusta avattavaa 
säiliötä.

Europress News  |  11

Seuraavassa 

numerossa 

älypuristin-

sanasto!

Aktiivinen 
täyttöaste

Tyhjennyskutsu

Etädiagnostiikka

Pehmennetty 
etukääntö

»
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Litistä pakkaukset tehokkaasti
Balexilla sujuu myös muovin paalaus.

1. Laita pahvi- tai muovipakkaukset paalaimeen.  

Valitse pahvin- tai muovinpaalausohjelma mode-
kytkimestä.

2. Käynnistä paalain.

Balex puristaa pakkaukset mallista riippuen 10, 20 tai 
30 tonnin voimalla.

3. Sido  valmis paali.

300 kg:n paali sisältää noin 20 rullakollista pahvia tai 
20 säkkiä muovia.

4. Kippaa paali ja siirrä se odottamaan noutoa.

Keräyspahvista ja -muovista voi olla mahdollista saa-
da jopa hyvitystä, kun ne toimitetaan kierrätykseen.

Kerätäänkö

Teillä  

pakkaukset 

näin helposti?
Kun pakkausten 

käsittely sujuu...

• Säästyy työntekijöiden aika 
   tärkeämpiin tehtäviin.

• Pakkausjätteet vievät mahdolli-
   simman vähän varastointitilaa.

• Vältyt turhilta jätekuljetuksilta ja    
   niiden aiheuttamilta kustannuksilta.

• Ympäristö kiittää.
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tiivistä paalia, että määrä on sen myötä puolittunut. 
Myös CombiMax -puristin on huomattu tehokkaaksi. 
Joulukuussa 2013 asennettu laite on ensimmäisten 
yhdeksän kuukauden käytön aikana jouduttu tyh-
jentämään vasta kerran. 

Kaatopaikkajätteen keräykseen tarkoitettu puristin 
on varustettu WET-nestetiiveyspaketilla ja hajunpois-
toon tarkoitetulla otsonointilaitteella. Kosteakin aines 
pysyy kontissa ja tuoksut kurissa. Ennen vaivanneet 
kärpäs- ja hajuhaitat eivät enää häiritse työskentelyä 
jätepisteessä. 

- Ratkaisu löytyi näppärästi. Nyt puristin on sijoitettu 
fiksummalle paikalle ja jätepiste on muutenkin miel-
lyttävämpi työskennellä, toteaa Jauhiainen.

”Uusi on aina uusi”
Marketeista pakkaukset kiertoon.

- Ripeästi tulivat uudet laitteet vanhojen tila-
lle. Näin toteaa kauppias Paavo Jauhiainen kysyttässä 
palvelun sujuvuudesta jätehuoltolaitteita vaihdettaes-
sa. 

Jauhiainen luotsaa K-Market Mallasta, pitkät perin-
teet omaavaa ruokakauppaa Lammin keskustassa. Kun 
myymälän jätehuoltolaitteet tulivat tiensä päähän vii-
me talven ja kevään aikana, hankittiin tilalle Europress 
CombiMax kaatopaikkajätteelle ja Balex-30 pahvin-
keräykseen. 

Työskentely myymälässä on hektistä, joten 
jätteenkäsittelyn sujuvuus on tärkeää. Kokonaisuute-
na toimiva ratkaisu säästää tilaa ja työaikaa. Balex-30 
-paalain on ollut Maltaassa käytössä kesäkuusta asti.

- Balex helpotti säilytysongelmaa. Aikaisemmin meillä 
tuli 5-6 pahvipaalia viikossa, mutta uusi laite tekee niin 

Balexin myötä paalien 
määrä puolittui.

Isommat tilat, uudet laitteet, uudet hyllypaikat 
ja avajaistarjousten tuomat erikoisjärjestelyt: Alepa 
Klaukkalan henkilökunta on joutunut viime viikkoina 
venymään moneen. Tiloja on laajennettu ja uudis-
tunut myymälä avattiin asiakkaille aivan hiljattain. 
Myymälään toimitettiin myös uusi Balex-10 -paalain, 
joka otettiin käyttöön jo viikkoa ennen avajaisia.

Huoltoasentaja Mika Saviniemi on tullut Alepaan ta-
paamaan apulaispäällikkö Satu Lempiäistä. Käynnin 
tarkoituksena on saada palautetta uuden paalaimen 
toiminnasta sekä tarkistaa, että laitteen säädöt sopivat 
sen käyttörytmiin. Pari viikkoa aiemmin olleen asen-
nuksen ja käyttökoulutuksen jälkeen käyttäjät ovat 
ehtineet saada laitteen käytöstä jo hyvän tuntuman.

- Pahvipaaleja syntyy kerran päivässä tai parissa. Kaik-
ki kymmenen työntekijäämme käyttävät paalainta ja 
alkuharjoittelun jälkeen jokainen on osannut sitoa ja 
kipata paalin, kun laite ilmoittaa sen olevan täysi, ker-
too Lempiäinen.

Hyllyjä täytetään myymälässä ahkerasti. Pakkauk-
set kerätään rullakkoon, jolla ne tuodaan myymälästä 
takahuoneeseen paalattaviksi.

- Pakkausjätettä syntyy eniten hedelmälaatikoista, 
jotka ovat kovaa, paksua pahvia. Niitä ei onneksi tar-
vitse taitella, vaan ne mahtuvat kokonaisina paalaimen 
kammioon, Lempiäinen kiittelee. Kehitystoiveitakin on:

- Kiireiset työntekijät saattavat joskus unohtaa painaa 
käynnistyskytkintä täytön jälkeen, jolloin seuraava 
käyttäjä ei pääsekään heti täyttämään kammiota.

Saviniemi tietää kertoa, että laitteeseen on pian saata-
villa ohjelmapäivitys, joka mahdollistaa paalaimen au-
tomaattisen käynnistymisen, kun ovi suljetaan. Tällöin 
käynnistämistä ei tarvitse muistaa. Lempiäinen jää in-
nolla odottamaan päivitystä. 

Lopuksi Saviniemi kytkee vielä kannettavansa 
paalaimeen ja tarkistaa, että painekäyrät ovat kunnos-
sa eikä lokitiedoissa ole virheilmoituksia. Kaikki näyt-
tää hyvältä ja arkinen aherrus myymälässä jatkuu.

Huoltoasentaja Mika Saviniemi tarkisti, että Alepa Klaukkalan 
paalain tekee sopivan kokoista paalia. Vieressä apulaispäällikkö Satu 
Lempiäinen. 

Alakuvissa Alepan työntekijä Mikko Pöllänen tuo tyhjät pakkaukset 
paalaimeen.

K-Market Maltaan iäkäs puristin todet-
tiin Europressin suorittaman kuntorapor-
tin myötä niin loppuun käytetyksi, että sen 
korjaaminen ei enää kannattanut. Tilalle 
hankittiin uusi CombiMax, jonka sijoittelun 
ja suppiloratkaisun avulla myös helpotettiin 
jätteiden viemistä puristimeen. Sisätiloissa 
tehokas Balex-paalain toi puolestaan hel-
potusta varastointitilojen käyttöön.
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Mistä on Europress-laitteet tehty?
Järeästä teräksestä, älykkäistä toiminnoista...

Rakenteet ja yksityiskohdat vahvaa terästä. Pinta sään ja kulutuksen kestävää maalia. Turvalliset hydrauliikka- ja lisäosat. Laadukkaat sähköosat ja piirikortti. 

Ei ole sama, millaisesta teräksestä, maalista, 
hydrauliikka- ja sähköosista jätehuoltolaite valmis-
tetaan. Raaka-aine- ja osavalinnoilla on ratkaiseva 
merkitys laitteen toiminnan, turvallisuuden, kes-
tävyyden ja kustannustehokkaan valmistuksen kan-
nalta. Materiaalipäällikkö Lasse Eskelisen haastava 
tehtävä on löytää tarkoitukseensa parhaiten sopivat, 
mutta kustannuksiltaan järkevät materiaalit Europress 
-laitteisiin.

- Millä materiaaleilla ja valmistustekniikoilla saadaan 
paras hinta-laatu -suhde on kysymys, jota mietin 
työssäni joka päivä. Toimin jatkuvasti yhteistyössä  
tavarantoimittajien, asiakasrajapinnan, suunnittelun 
sekä tuotannon kanssa ja etsin oikeat materiaali- ja 
osaratkaisut markkinoilta, Eskelinen kuvailee rooliaan.

Teräsmateriaaleja luokitellaan niiden lu-
juuden, muodon ja työstötavan mukaan. Lisäksi esi-
merkiksi kulutuksenkestossa on eroja eri laatujen 
välillä. Sama teräs ei käy joka paikkaan, kun haetaan 
parasta kestoa ja turvallisuutta järkevästä kustan-
nustasosta tinkimättä. Europress-laitteissa jokaisen 
osan optimaalinen lujuusluokka on laskettu tarkkaan.
Tavoitteena on mahdollisimman hyvin toimiva ja 
pitkäikäinen kokonaisuus. Valmistuksessa käytetään 
sekä valmisosia että omassa tehtaassa teräsraaka-ai-
neesta valmistettuja osia. Materiaalipäällikön on olta-
va perillä valmistusprosessien lisäksi tuotteen käyt-

töön liittyvistä asioista. Turvallisuus ja käytön sujuvuus 
ovat tärkeitä lähtökohtia materiaalivalinoissa.

- Combi-, Duo- ja EPC -laitteissa takaoven kehikko, sa-
ranointi ja lukitus joutuvat koetukselle puristuspai-
neen ja tyhjennyskuljetusten aikana. Haluamme taata 
ehdottoman varmuuden oven kiinni pysymisestä, jo-
ten näiltä osilta vaaditaan erityistä lujuutta. Korkein 
vetolujuusvaatimus on kuitenkin Duo- ja EPC-puris-
timien irrotettavan kontin kiinnityskoukuilla, joiden on 
kestettävä vääntymättä erittäin kovaa vetoa.

Luotettavuutta ja toimintavarmuutta on haettu myös 
kahden tonnin painoisen, järeän mutta kompak-
tinkokoisen Balex-30 -paalaimen suunnittelussa. Sen 
kaikkien osien ainevahvuudet ja lujuudet on laskettu 
kestämään periksi antamatta kovaa ja pitkäaikaista 
käyttöä. Tarkkuustyönä tehtyjen, laserleikattujen osien 
ansiosta paalaimessa ei ole lainkaan teräviä kulmia, 
mikä tekee laitteen käytöstä miellyttävää.

Oikean pintakäsittelyn tehtävänä on parantaa 
laitteen kestoa ja viimeistellä tyylikäs ulkoasu. Laadu-
kas maali sisältää riittävän suojan auringon UV-sätei-
lyä vastaan, jolloin väri ei haalistu. Jotta maali suojaisi 
teräsrakenteita ruostumiselta ja kulumiselta, sen tar-
tunnan on oltava hyvä ja maalikerroksen vahvuuden 
oikea. Europress-puristimien pintakäsittely pohjuste-
taan raepuhalluksella, jolla saavutettaan parempi 

tartunta kuin pohjamaalauksella. Laatuvaatimuksiin 
kuuluu myös ympäristöystävällisyys. Näiden kriteerien 
toteutumiseksi tarvitaan monipuolista asiantuntemus-
ta pintakäsittelyaineista ja -menetelmistä. Huolella 
tehdyt valinnat kantavat hedelmää pitkäksi aikaa.

- Vaihdoimme maalityyppiä viimeksi vuonna 2009. 
Silloin tavoitteena oli vähentää maalaamon haital-
lisia VOC-päästöjä ja valitsimmekin mahdollisimman 
vähäpäästöisen maalin. Samalla parani tuotteidemme 
UV-suoja.

Hydrauliikka- ja sähköosien ominaisuuksia 
säätelevät monet säännökset. 

-Pyrimme olemaan aina hyvin perillä ja mielellään 
askelen edellä turvallisuusasioissa. Käyttämämme 
valmisosat täyttävät lakien ja standardien vaatimuk-
set, joista esimerkkinä voisi mainita näkyviin jäävien 
hydrauliikkaletkujen pistesuihkusuojauksen. (ks. su-
kitetut hydrauliikkaletkut yllä olevassa kuvassa)

Hydrauliikkaosien kestoon vaikuttavat myös Euro-
press-laitteiden älytoiminnot. Ne optimoivat laitteen 
toimintaa siten, että turhat painepiikit vältetään. Tämä 
on jätehuoltolaitteiden maailmassa vielä harvinaista.

- Laadukkaita sähkö- ja hydrauliikkaosia oikein yh-
distelmällä voi kuka tahansa rakentaa melko hyvän 

koneen, mutta älytoiminnot nostavat laitteen toimin-
nan uudelle  tasolle kaikilla osa-alueilla. Näissä jäte-
huoltolaitteissa ei ajeta koneikkoa täysillä “tappiin 
asti”, vaan puristetaan ja jarrutellaan tarpeen mukaan. 
Oikein valitut osat ja materiaalit pelaavat yhteen 
älytoimintojen kanssa, Eskelinen valottaa.

Lasse Eskelinen esittelee biopuristimen holkkia, joka niklauksen ansi-
osta kestää kosketuksen märän materiaalin kanssa.
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Maistiaisia yritysarjesta
Kansanedustajia tutustumassa Europressiin.

Europress tarjosi maistiaispaloja konepa-
jayrityksen arjesta Keskustan eduskuntaryhmän 
jäsenille, kun kansanedustajat Timo Kalli, Eero 
Reijonen ja Arto Pirttilahti tutustuivat Europressin 
jätepuristin- ja paalaintehtaaseen osana Uudenmaan 
yrityskierrostaan elokuussa. Varatoimitusjohtaja Peter 
Sjöblomin pitämä yritysesittely johdatti keskustelun 
moninaisiin teemoihin konepajateollisuuden ja yrit-
täjyyden aihepiireistä. 

- Tuotteemme edustavat korkeaa suomalaista laatua, 
jolla tuomme lisäarvoa asiakkaittemme yrityskuvaan, 
kertoi Sjöblom ja kysyi: - Ovatko jätepuristimet ja 
-paalaimet teille ennestään tuttuja?

Muut hiukan epäröivät, mutta Kalli muisti, että kyllä 
eduskunnan tiloista Europressin laitteita löytyy.

Kun tämä oli varmistettu, voitiin siirtyä muihin 
aiheisiin. Sjöblom kertoi, että Europress työllistää 138  
työntekijää ja määrä on kasvussa. Myynnin, markki-
noinnin, tuotannon, huollon ja taloushallinnon osaajat 
puhaltavat yhteen hiileen. Yhteisenä mottona on tar-
jota asiakkaille laadukasta ja huoletonta jätehuoltoa, 
noudattaen slogania: Europress - No Stress. 

Monet yritykset kamppailevat kuitenkin tänä päivänä  
selviytymisestä haastavissa ja stressaavissakin talou-
dellisissa olosuhteissa. Kansanedustajat olivat kiin-
nostuneita kuulemaan, miten taantumavaiheet nyt ja 
historiassa ovat vaikuttaneet Europressin toimintaan. 

- Teillä on 37 vuotta yritystaipaletta takana ja sinä 
aikana on ollut monta laskusuhdannetta. Miten olette 
selvinneet lamoista? kysyi Reijonen, joka on itsekin 
pitkän linjan yrittäjä kansanedustajuuden ohella.

- Perustin Europressin öljykriisien värittämällä 1970-lu-
vulla auttamaan yrityksiä jätehuollossa ja kierrä-
tyksessä. Kaikkina myöhempinä lama-aikoina olemme 
investoineet tuotantomme kasvattamiseen. Emme 
ole jääneet murehtimaan suhdannevaihteluita, vaan 
luottaneet siihen, että jätteiden tehokas keräys tukee 
säästöjä hakevan yrityksen päämääriä kaikenlaisina 
aikoina, vastasi toimitusjohtaja Matti Turunen.   

- Näyttää siltä, että Europressillä on osattu pitää pyörät 
pyörimässä, totesi Pirttilahti viitaten juuri ennen vie-
railua olleeseen pyöräilytapahtumaan, jolla Keskusta 
pyrki kohottamaan yrittäjyyden ja yhteistyöhengen 
ilmapiiriä ajankohtaisten haasteiden voittamiseksi.

- Yrittäjä on tottunut pärjäämään itse ja niissä olosuh-
teissa, jotka kulloinkin vallitsevat, myönsi Turunen ja 
jatkoi: - Mutta toki yhteiskunnan tuella on merkitystä 
sille, kuinka hyvin yritykset menestyvät.

- Kansanedustajina meitä kiinnostaa, 
millaiset haasteet ovat yrityksen näkökulmasta 
ajankohtaisia juuri nyt. Mitä lainsäätäjät voisivat tällä 
hetkellä tehdä auttaakseen PK-yrityksiä? kysyi Kalli.

- Sukupolven vaihdos on konkreettinen haaste mo-
nelle perheyrittäjälle tänä päivänä. Suuret ikäluokat 
ovat eläkeiän kynnyksellä ja omistajuus, johtajuus 
sekä niihin liittyvä tietotaito on siirrettävä vanhemmil-
ta jälkikasvulle. Verotuksella on vaikutuksensa siihen, 
kuinka jouhevasti omistajuus on siirrettävissä, totesi 
Europress-konsernin hallituksen puheenjohtaja Matti 
Arteva.

Kielenkantoja kirvoitti myös kotimaisen 
työvoiman niukka saatavuus. Tehtaanjohtaja Timo 
Huhtala näkee oppisopimusjärjestelmässä mahdolli-
suuksia parantaa potentiaalisten syrjäytyjien työllisty-
mistä ja saada suomalaisia nuoria tehdastyöhön.

- Jokaisessa konepajassa on omanlaisensa valmis-
tusprosessi. Oppisopimuksella saamme päteviä 
työntekijöitä, koska joudumme joka tapauksessa kou-
luttamaan uudet työntekijät omiin työvaiheisiimme 
ja työstötekniikoihimme. Oppisopimusjärjestelmää 
pitäisi kehittää niin, että se olisi varteenotettava ja 
houkutteleva vaihtoehto yrityksillle sekä nuorille, 
joita koulunkäynti ei välttämättä kiinnosta. Näin he 
pääsisivät mukaan työelämään ja välttyisivät syrjäy-
tymiseltä. Yritys taas saisi sitoutuneita työntekijöitä, 
jotka ovat täsmäopiskelleet juuri siellä tarvittavat 
taidot, Huhtala visioi.

Vierailun päätteeksi tehtiin kierros tehtaalla, jossa 
kansanedustajat pääsivät näkemään, miten jätepuris-
timet ja -paalaimet valmistetaan. Huhtala esitteli 
uutuustuotetta BALEX-paalainta sekä älytekniikkaa, 
joka on yksi Europress-tuotteiden merkittävimmistä 
erottavista tekijöistä kilpailijoihin nähden. 

Miten hyödyntää nykytekniikkaa jätteen hyötykäytön 
lisäämiseksi ja miten vauhdittaa suomalaisen ym-
päristöosaamisen vientiä ulkomaille? Mikäpä olisi 
ajankohtaisempi aihe eduskunnassakin pohdittavaksi!

Millaiset haasteet ovat 
PK-yrityksen näkökulmasta 
ajankohtaisia juuri nyt?

Kuvassa vasemmalla Europressin loppukokoonpanohallissa:  
tehtaanjohtaja Timo Huhtala (vas.) toimitusjohtaja Matti 
Turunen, kansanedustajat Arto PIrttilahti, Eero Reijonen ja 
Timo Kalli sekä hänen avustajansa Raija Hamina. 

Oikealla ylhäällä: varatoimitusjohtaja Peter Sjöblom.

Oikealla alhaalla: Eero Reijonen ja Europress-konsernin 
hallituksen puheenjohtaja Matti Arteva.
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Muovi kiertoon!

Nyt on erinomainen aika tehostaa 
muovin keräystä. 

Hyötymateriaalien kierrätystä kehitetään  juuri nyt 
voimakkaasti Suomessa. Muovien talteenotto ja käyttö 
uusien tuotteiden raaka-aineena on ensiarvoisen 
tärkeää järkevän materiaalitalouden kannalta. 

Tarjoamme keräilyyn helpon 
ratkaisun.  

Muovin keräily tapahtuu helpoiten muovijätteen 
syntypaikoilla tarkoitukseen suunniteltujen 
keräystelineiden ja -säkkien avulla.  Helppokäyttöinen 
ja toimintavarma Europress Balex puristaa muovit 
tiiviiksi paaliksi, joka on kevyt siirtää kuormalavalla 
jatkokäsittelyyn.

Pakettitarjous tarpeesi mukaan.

Paketti sisältää:
Balex-10 tai Balex-30 -paalaimen
+ tarvitsemasi määrän keräystelineitä
+ tarvitsemasi määrän muovisäkkejä

020 737 3100
Asiakaspalvelu 8-16

+ +

+ +

Muovinkeräyspaketti Balex-10

Muovinkeräyspaketti Balex-30

Pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: 

europress@europress.fi tai

Tietoja Balex-10 -paalaimesta
Paalaimen mitat: 1920x1360x840 mm
Paalin mitat: 700x800x630 mm
Paalin paino: 80-150  kg
Muuta: Helppokäyttöinen, 
vankkarakenteinen, ja kestävä.
Paali on siirrettävissä helposti 
rullakolla tai pumppukärryllä.

Tietoja Balex-30 -paalaimesta
Paalaimen mitat: 1995x1810x1250 mm
Paalin mitat: 830x1240x770 mm
Paalin paino: 280-380 kg
Muuta: Helppokäyttöinen, 
vankkarakenteinen ja kestävä.
Paali on siirrettävissä helposti 
pumppukärryllä.


