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

HYVIN SANOTTU

On aika siirtyä saneerauksesta 
kehittämiseen. Suomen on ol ta va 
ket te räm pi ja no pe am pi sel viy ty
mään seuraavista eteen tulevista 
haasteista. Nyt haetaan oikeita 
ja keskeisiä kysymyksiä Suomen 
kannalta seuraavalle sadalle 
vuodelle.

Juha Sipilä
Pääministeri

Kohti seuraavaa sataa -tapahtuma

Tässä lehdessä

Visioidaan rohkeasti

Pääministeri Juha Sipilä tarjoili itsenäisyyspäivän 
juhlinnan jälkkäriksi lähtölaukauksen seuraaville 
sadalle vuodelle. Hän kutsui yli 50 järjestöä kertomaan  
näkemyksiään Suomen keskeisistä kysymyksistä 2020-
luvulla. Tilaisuus tuotti annoksen herkullisia ideoita, 
joilla Suomi saadaan kukoistamaan. Jos epävarmojen 
aikojen saneeraukset ovat olleet kuivaa pakkopullaa, 
josta rusinat ovat huvenneet harvojen suihin - niin nyt 
visioidaan rohkeasti. Leivotaan ponnekkaasti tuoretta 
pullaa rusinoiden kera, koko kansalle. 

Samalla viikolla Suomen itsenäisyyden kanssa 
juhlimme Europressin 40-vuotispäiviä. Seuraava 
vuosikymmen on siis meilläkin korkattu ja katse 
suunnattu kohti tulevaisuuden kehitysaskelia. 
Niitä teemme teknologia edellä, sillä se on laadun 
ohella suurin vahvuutemme kotimarkkinoilla sekä 
maailmalla.

Tämän lehden sivuilla otamme vauhtia 40 vuo-
den tuotekehityksestä ja annamme ajatuksen 
viilettää visioihin siitä, mitä kiertotalous voisikaan 
tulevaisuudessa olla. Emme tiedä, mihin suuntaan 
teknologia digitalisaatioaallossa harppoo ja millaiseksi 
maailmanmeno pyörähtää. Mutta sen tiedämme, että 
me europressiläiset olemme mukana tekemässä näitä 
muutoksia. Yhdessä muiden aktiivisten toimijoiden 
kanssa visioimme, suunnittelemme ja toteutamme. 
Moni visio muuttuu matkan varrella, mutta ilman 
visioita emme olisi koskaan ottaneet ensimmäistäkään 
askelta. Rohkeus kannattaa!

Liisa Hyttinen
päätoimittaja

Ainoa pysyvä on jatkuva muutos, uskoo 
moni. Me Europressillä elämme tämän opin mukaan 
ja haastamme päivittäin  perinteisiä ajatusmalleja 
kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja. 

Digitalisaation myötä tuotekehitys ei enää rajoitu 
fyysisiin puristimiin ja paalaimiin, vaan luomme   
yhdessä asiakkaittemme kanssa kokonaisvaltaisem-
pia konsepteja yksittäisten laitteiden käytön optimoin-
nista aina satojen laitteiden fleettien tehokkaaseen 
paikantamiseen, ennakoivaan huoltoon ja elinkaaren 
optimointiin.  

Asiakkaillemme ei enää riitä pelkästään 
tehokas ja turvallinen jätteen puristaminen. 

Lisäarvo toteutetaan analysoimalla asiakkaan 
prosesseista kierrätystarpeiden kustannuksia 
madaltavia mahdollisuuksia ja luodaan niiden 
pohjalta räätälöityjä ratkaisuja. Käyttödatasta 
johdettavat ennakoivat toimenpiteet mahdollisten 
palvelukatkosten minimoimiseksi, havainnot käyttä-
jien täsmäkoulutuksen tarpeesta sekä raportit käytön 
tehokkuudesta ovat todisteena teollisen internetin 
mahdollisuuksista.

Alkavana vuonna yrityksemme aikookin 
lanseerata lisää merkittäviä uusia IoT-teknologiaan 
nojaavia palvelukonsepteja, joilla integroidumme yhä 
syvemmälle ja saumattomammin kumppaneidemme 
liiketoiminnan prosesseihin tuottaen konkreettista ja 
aitoa asiakasarvoa. 

Timo Huhtala
varatoimitusjohtaja
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joka on vahingossa painettu pohjaan. Pienet ongelmat 
ratkotaan nopeasti paikan päällä, ja isompia ei ole ol-
lutkaan. 

Myyrmannissa ollaan edelläkävijöitä myös laiteva-
linnoissa. Pahville on valittu Europressin uusimmat 
Mega-sarjan nousevakattoiset puristimet ja energiajae 
kerätään kosteallekin materiaalille sopivaan Combi-
Max WET -puristimiin. Laitteiden ylläpito sisältyy full 
leasing –sopimukseen, mikä helpottaa jätehuollon 
budjetointia.

- Europress suunnitteli ja toteutti jätepisteiden laitu-
rialueen turvakaiteineen. Hyvin toimiva jätepiste on 
myös helpompi pitää siistinä, toteaa Lassila.

Kirkas muovi on alettu lajitella erikseen ja sitä varten 
on hankittu kaksi Balex-30 -älypaalainta. Paalintekoa 
sujuvoittamaan paalaimet on ohjelmoitu viestit-
tämään huoltomiehelle, kun paalain alkaa täyttyä. 
Näin täysi paali saadaan aina pois käyttäjien tieltä ja 
täyttö voi jatkua lähes keskeytyksettä.

Joustava ratkaisu 
popup-kauppakeskukseen

Yhtä Cityconin Espoon kohteista, kauppakeskus Lippu-
laivaa, ollaan rakentamassa kokonaan uudelleen. Ra-
kennusprojektin aikana asiakkaita palvelee väliaikain-
en kauppakeskus Pikkulaiva, joka avattiin kesällä 2017. 
Europress toimitti popup-ostosparatiisiin jätehuollon 
laitekokonaisuuden pitkän tähtäimen ajattelulla: sa-
mat laitteet sopivat kolmen vuoden päästä avattavaan 
uuteen, entistä tuplasti isompaan Lippulaivaan. 

- Yhteistyö Europressin myynnin kanssa toimii erit-
täin hyvin. Vasteajat ovat lyhyitä, ja olen saanut aina 
nopeasti avun ja vastaukset kysymyksiini, kehuu kiin-
teistöpäällikkö Kimmo Hyttinen.

Jätehuollon päivitys
Kauppakeskus Myyrmannissa

Europress solmi viime vuonna yhteistyösopi
muksen jätehuoltolaitteiden toimituksesta 
kauppakeskuksia hallinnoivan Cityconin 
kanssa. Kerroimme sopimuksesta asiakasleh
den numerossa 1/2016. Vantaalla sijaitsevas
sa Myyrmannissa yhteistyösopimus avasi oven 
koko jätehuollon uudistamiselle. Osa entisistä 
puristimista olikin jo iäkkäitä. 

- Olen todella iloinen, että saimme vaihtaa vanhat lait-
teet Europressin uusiin älypuristimiin ja -paalaimiin,  
riemuitsee Myyrmannin kiinteistöpäällikkö Maiju 
Lassila. - Nyt pystyn seuraamaan tyhjennysvälejä ja 
laitteen tilannetietoja puhelimeltani. Pysyn koko ajan 
tilanteen tasalla laitteiden lähettämien viestien an-
siosta.

Lassila onkin ottanut etäpalvelut täyteen käyttöön. 
Liikkuipa hän missäpäin kauppakeskusta tahansa – 
tai oli vaikka työmatkalla – viestit kertovat, kun säiliö 
alkaa tulla täyteen sekä kuittaavat, kun tyhjennys on 
suoritettu. Käyttäjän ilmoittaessa vikatilanteesta, 
Lassila tarkistaa myös aina ensimmäiseksi etäyhtey-
dellä, onko kyse vaikkapa hätä-seis -painikkeesta, 

Pysyn koko ajan tilanteen 
tasalla laitteiden lähettämien 
viestien ansiosta.

Kiinteistöpäällikkö Maiju Lassila on innoissaan kirkkaan muovin 
erilliskeräyksestä, joka on juuri aloitettu Myyrmannissa.  

Kattava yhteistyösopimus kannattaa

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, 
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten 
johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Poh
joismaissa ja Baltiassa. Citycon ja Europress 
allekirjoittivat maaliskuussa 2016 jätehuolto
laitteiden yhteistyösopimuksen, joka vahvistaa 
entisestään hyvin toimivaa yhteistyötä yritysten 
välillä. Sopimusta tekemässä Cityconilta oli Se 
nior Property Manager Esa Sihvonen (kuvassa 
oikealla kättelemässä Europressin toimitus
johtaja Matti Turusen kanssa), joka työskent
elee kaksitahoisessa roolissa kiinteistöpäällik
könä sekä Citycon Finland Oy:n konsernitason 
tehtävissä, puitesopimusten ja palvelutarjoajien 
kilpailuttamisen parissa. 

 Valitsimme Europressin yhteistyökumppa
niksi ennen kaikkea asiakkaan tarpeeseen vas
taamisen, muutosjoustavuuden sekä laitteiden 
kotimaisuuden ja hyvän laadun vuoksi. Euro
press kehittää jatkuvasti laitteitaan ja tarjoaa 
asiakkailleen ratkaisuehdotuksia. Henkilökunta 
on asiantuntevaa ja huoltotoiminnot pelaavat 
hyvin, Sihvonen kertoo yhteistyökumppanin va
lintakriteereiksi. 

Sihvonen suosittelee laite ja ylläpitosopimusta 
muillekin Europressin asiakkaille:

 Asiakkaan näkökulmasta yhteistyösopimus 
on hyvä ja kattava sisällöltään. Sopimus hel
pottaa hankintatoimia ja budjetoinnin oikeel
lisuutta, kun tarjouskilpailuttaminen ei ole 
välttämätöntä ja resursseja vapautuu muihin 
toimintoihin, hän perustelee.  Sopimuskauden 
aikana olosuhteiden muuttuessa on myös mah
dollisuus päivittää konekanta vastaamaan 
muuttuviin tarpeisiin.

Teksti: Liisa Hyttinen
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Kuvakredit: Horia Varlan

Innovatiivista ilmastotyötä Iissä
Iin kunnan Innohiili  Innovatiiviset vähähiiliset palvelut 
-hanke nousi voittajaksi Euroopan Komission järjestä-
mässä RegioStars 2017 -kilpailussa, omassa Energi
aunioni: ilmastonmuutos -kategoriassaan. Vuosittain 
järjestettävässä kilpailussa etsitään innovatiivisia 
aluekehittämisen hankkeita, joita voidaan hyödyntää 
myös muualla EU:ssa. Alle 10 000 asukkaan Ii peittosi 
kilpailussa usei-ta Euroopan suurkaupunkeja, muun 
muassa Pariisin ja Torinon. Voittajahanke on osa laa-
jempaa kokonaisuutta, jossa kunnan hiilidioksidip-
äästöjä on vähennetty vuodesta 2007 alkaen puoleen, 
tavoitteena päästä 80 % päästövähennykseen vuo-
teen 2020 mennessä. Menestyksen avain on hankkeen 
avoimuudessa – kuntalaiset on otettu mukaan moni-
puoliseen suunnitteluun. Toinen valttikortti kilpai-
lussa menestymiselle oli  kunnan koko. Ii vastaa kool-
taan suurinta osaa Euroopan kunnista, jolloin hyväksi 
todettuja ratkaisuja voidaan monistaa varsin laajassa 
mittakaavassa muualla Euroopassa.
Yle Uutiset 10.10.2017

Suomelle kierrätysvaroitus
EU on antanut Suomelle niin sano-
tun ensimmäisen varoituksen (early 
warning), joka on Europan komis-
sion uusi menettelytapa ohjata kier-
rätystavoitteista jääviä EU-maita 

parempiin tuloksiin. Suomi on jäämässä yhdyskuntaj-
ätteen kierrätystavoitteistaan etenkin jätteenpolton 
ylikapasiteetin vuoksi – jätteenpoltto ja materiaalin 
kierrätys kilpailevat osin samoista materiaalivirroista. 
Vuonna 2015 polttokattiloihin päätyi lähes puolet suo-
malaisesta yhdyskuntajätteestä, vaikka viimevuonna 
päättyneen valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoite 
oli polttaa energiaksi vain kolmasosa materiaalivir-
rasta. Myös uusia jätevoimalahankkeita on jo vireillä. 
Toisaalta kiertotalouspaketin neuvottelut ovat vielä 
kesken – jätedirektiivistä kierrätys-tavoitteineen, las-
kentatapoineen ja erilliskeräysvelvoitteineen ei vielä 
olla päästy sopuun EU:ssakaan.
Uusiouutisten uutiskirje 14/2017

Itämeren sisäiset ravinnevarastot 
selvitykseen
Ympäristöministeriö aikoo teettää selvityksen Itä-
meren sisäisistä ravinnevarastoista ja niiden vaiku-
tuksista rehevöitymiseen. Selvitykseen sisältyy myös 
ehdotuksia rehevöittymisen vähentämiseksi sekä 
kunnostusmenetelmiksi. Sisäisillä ravinnevarastoilla 
tarkoitetaan mereen joutuneita ravinteita, jotka eivät 
imeydy pohjasedimenttiin vaan jäävät rehevöittä-
mään vesistöä. Esimerkiksi liiallisen ravinnekuormi-
tuksen tai pohjan hapettomuuden takia sedimentti ei 
enää pysty sitouttamaan ravinteita. Selvitystä tullaan 
käyttämään pohjana Suomen merenhoitosuunnitel-
man toimenpideohjelmalle, millä pyritään palautta-
maan Itämeren tila hyväksi vuoteen 2020 mennessä. 
Ympäristöministeriön tiedote 19.10.2017

Muovinkiertoa kehitettävä
Syyskuussa Yhdysvaltain Baltimoressa järjestetyssä ISWA/Wastecon 
-maailmankongressissa panelistit keskustelivat muovitalouden haitoista. 
Vaikka muovi on halpa ja monikäyttöinen pakkausmateriaali, aiheutuu sen 
käytöstä taloudellisia menetyksiä ja valtavia, ympäristön kannalta haitalli-
sia vaikutuksia. Ellen MacArthur-Säätiön New Plastics Economy -hankketta 
vetävän Michiel De Smetin mukaan maailmanlaajuisesti muovipakkausten 
arvosta jopa 80–120 miljardia euroa menee vuosittain hukkaan, koska niitä 
ei kierrätetä tehokkaasti. Jopa kolmasosa tästä materiaalista päätyy lopulta 
luontoon. Ellen MacArthur -säätiön laatiman raportin mukaan potentiaalia 
olisi nostaa muovipakkausten globaali kierrätysaste jopa 70 %:iin. Tavoite 
kuitenkin vaatii koko muovinkierron eri vaiheiden tehostamista sisältäen 
niin pakkaussuunnittelun kuin kierrätysprosessit sekä uudelleenkäytön 
ollakseen taloudellisesti kannattavaa.
Recycling Today 29.9.2017.

EU27-maiden (EU-maat poislukien Iso-Britannia) erilliskerätystä muovi-
jätteestä uhkaa jäädä ilman käsittelypaikkaa, kun Kiina aikoo yllättäen 
sulkea rajansa kierrätysmateriaalien virralta ensivuoden alussa. Tähän 
asti tuo jätemäärä on päätynyt Kiinaan jatkokäsiteltäväksi. Viime vuonna 
Kiinaan vietiin pelkästään muovijätettä yhteensä 7,3 miljoonaa tonnia 
Euroopasta, Japanista ja Yhdysvalloista. Tukeakseen kotimaisen kier-

rätysmarkkinan kehitystä Kiina ilmoitti loppukesästä 2017 Maailman Kauppajärjestö WTO:lle kieltävänsä vuoden-
vaihteen jälkeen yhteensä 24 erilaisen kierrätysmateriaalijakeen tuonnin maahan. Vaihtoehtoisiksi keinoiksi kier-
rätysmateriaalin paikalliseksi käsittelemiseksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa on ehdotettu polttamista energiaksi tai 
varastointia tulevaa hyödyntämistä varten, kunnes materiaalia pystytään tehokkaasti käsittelemään myös paikal-
lisissa kierrätyslaitoksissa. 
Independent 25.10.2017

87 %

Suomi mukana perustamassa 
Irti hiilestä -liittoumaa
Suomi on yhdessä yli 20 muun maan kanssa perustanut 
Powering Past Coal -liittouman, joka kannustaa valtio-
ita ja organisaatioita luopumaan hiilivoimasta mah-
dollisimman nopeasti. Tavoitteena on saada mukaan 
vähintään 50 kumppania ensi vuonna pidettävään 
Katowicen ilmastokokoukseen mennessä. Suomessa 
kivihiilen käyttö energiantuotannossa on vähenty-
nyt viimeisten kymmenen vuoden ajan ja tavoitteena 
onkin luopua käytöstä kokonaan vuoteen 2030 men-
nessä. Kivihiilen energiankäytön kieltävän lainsäädän-
nön valmistelu on jo aloitettu. Suomen lisäksi liittou-
massa on useita muita Euroopan maita, sekä muun 
muassa Kanada, Costa Rica ja Uusi-Seelanti. Allianssi 
julkistettiin Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä 16. 
marraskuuta.
Työ ja elinkeinoministeriön tiedote 16.11.2017
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Norjan isoin valitsi Europressin

Laatu, äly ja etä ovat arvossaan Norjassa. 
Maantieteellisesti haastavien olosuhteiden maassa 
ei kannata haaskata laitteisiin, jotka vaativat tiuhaan 
tyhjennystä tai huoltokäyntejä. Tyhjennysoptimoitu 
ja konttorilta käsin ylläpidetty kierrätyskone säästää 
monta vuorenkiertoa ja vuononylitystä verrattuna 
tiheitä ylläpitokäyntejä vaativiin laitteisiin.

Norsk Gjenvinning on koko maan kattava kierrätys-
yritys. Sen 1500 työntekijää kerää, lajittelee ja käsittelee 
yli 40 000 asiakasyrityksen tuottamat jätemateriaalit 
noin 60 paikkakunnalla. 

- Asiakkaamme toimivat kaikilla aloilla aina öljy- ja 
kaasubisneksestä päivittäistavarakauppaan, kertoo 
Morten Frøid, joka vastaa NG:n asiakassuhteista, 
tuotekehityksestä, hinnoittelusta ja markkinoinnista. 
 
Kierrätysbisnekseen jo 1980-luvulta lähtien kasvanut 
konkari on työskennellyt NG:llä jo 17 vuotta. 

NG puolestaan keskittyy vahvistamaan asemiaan 
kotimaansa ympäristömyönteisimpänä jätehuolto-
yrityksenä.

- Asiakkaat haluavat toimia kestävästi ja tehdä oikeita 
valintoja, ja tässä me haluamme auttaa heitä, Frøid 
sanoo.

Seuraavaksi NG aikoo jatkaa jo aloitettua logistiikka- 
ja tuotantoprosessin automatisointia, jota myös 
puristimien ja paalaimien älytekniikka ja etätoiminnot 
tukevat. Hyvä yhteistyö ei kuitenkaan synny pelkillä 
tuotteilla:

- Valitsimme Europressin kumppaniksemme, koska se 
oli kaikkien innovatiivisin ja asiantuntevin vaihtoehto. 
Europressilläiset keskittyvät kaikin tavoin asiakkaisiin 
ja heidän palvelemiseensa, toteaa Frøid.

Sitä ennen hän kartutti kokemustaan perheensä 
yrityksessä samalla alalla. Laitteistakin Frøid on siis 
ehtinyt muodostaa vahvan näkemyksen. Europressin 
kanssa sopimys syntyi ennen kaikkea kolmesta 
syystä: laitteiden laatu, SMART älytekniikka ja 
kilpailukykyinen hinta käänsivät vaa’an kielen kohti 
Keravaa, jossa maailman huippuihin kuuluvat tuotteet 
valmistetaan.

- Sopimuksen myötä olemme tehneet muutoksia 
koko yrityksen toiminnassa ja muokanneet 
myyntiprosessiamme  uusien tuotteiden ympärille. 
Uskomme, että saamme niiden avulla kasvatettua 
omaa myyntiämme.

Puristimien ja paalaimien isoimmat loppukäyttäjä-
ryhmät Norjassa ovat pitkälti samoja kuin muissakin 
maissa: päivittäistavarakauppoja, hotelleja ja 
kauppakeskuksia. Kun NG huolehtii laitteista, 
säästyy asiakkaan aika omaan ydinliiketoimintaan. 

Norsk Gjenvinning vierailulla 
Europressin tehtaalla. Taustalla 
uutuuttaan hohtaa yksi ensim
mäisistä NG:lle tilatuista puristi
mista.

Vasemmalta: Morten Frøid, 
NG  Timo Huhtala, Europress  
Andreas Lemström, Europress 
 Egil Lorentzen, NG  Frode 
Karlsen,  NG  Marko Aaltio, 
Europress.

Varatoimitusjohtaja Timo Huh
tala esittelee Europress SMART 
etätukijärjestelmää vieraille. 
Monet säädöt ja korjaukset 
pystytään tekemään etänä 
internetyhteyden välityksellä.

Asiakkaat haluavat 
toimia kestävästi 
ja tehdä oikeita 
valintoja. Tässä me 
haluamme auttaa 
heitä.

Morten Frøid
Markkinointipäällikkö

Norsk Gjenvinning Norge AS

Teksti: Liisa Hyttinen
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Jätepuristimesta älylaitteeksi
aikana ennen digitalisaatiota. 

40 vuoden historian varrella Europressin valmis
tamat ja myymät jätehuoltolaitteet ovat kehittyneet 
huimasti. Alussa asiakkaille oli myytävä perusajatus 
jätteiden puristamisen hyödyistä, 1980luvulla tuot
teisiin alkoi tulla yhä enemmän teknistä kehittelyä ja 
1990luvulla kiinnitettiin huomiota myös tehokkuutta 
ja ulkonäköä kohottavaan muotoiluun. 2000luvulla 
Europress on tuonut voimakkaasti raudan rinnalle 
älytekniikkaa, joka on muuttanut laitemyynnin kat
tavien palvelukokonaisuuksien tarjoamiseksi.

Vuosi: 1980-1985
Puristin: EP-50 tai EP-75
Kontti: Kehäkontti 2,5 mm peltiä. Vahvistettu vaaka-
putkella. Putkimalli oli käytössä vain combi-puristi-
mien konteissa. Koukut etu- ja takapäähän olivat 
harvoin kaivattu lisävaruste.
Syöttöratkaisu: Sivuovi molemmin puolin oli tähän 
aikaan yleinen syöttöratkaisu. Kahva oli kromattu, 
vastaava kuin nykyiset ovenkahvat. Turvarajoja ei vielä 
ollut käytössä. 

Tuote-
historiaa

1977~2017

Vuosi: 1988-1991
Puristin: EP-502 jalustalla, irrotettava
Kontti: Kehäkontti 2,5 mm peltiä. Vahvistettu kahdella 
vaakapalkilla. Kontin alla ollut kärry palveli aiemmin 
maalaamossa siirtokärrynä, mutta myytiin asiakkaalle 
laitteen mukana.
Syöttöratkaisu: Laiturisyöttö ovella.

Vuosi: 1990-luku
Paalaimet: Europress myi tanskalaisvalmisteisia 
Bramidan-pystypaalaimia sekä saksalaisia Welger-
rullapaalaimia ennen oman paalainmalliston kehit-
tämistä.

Vuosi: 1995
Tuote: EFL-säiliö, ei puristustoimintoa. Tiukan mar-
kan vuosina oli tarjottava myös hankintahinnaltaan 
halvempia keräysvälineitä. EFL-säiliö tyhjennettiin 
keräyspaikalla suoraan jäteautoon.
Syöttöratkaisu: Täyttöluukut edessä ja sivuilla.

Vuosi: 1999
Puristin: EC-4
Kontti: Kehäkontti 3 mm peltiä.
Syöttöratkaisu: Maasta edestä syöttö.

Vuosi: 2000-luvun alku
Puristin: WT-2 (watertight)
Kontti: Erikoisratkaisu, jossa liemikynnys ja jalaksesta 
irti nostetut kehät. 
Syöttöratkaisu: Maasta sivusta syöttö. Luukku alkaa 
jo muistuttaa nykyistä syöttöluukkua.

Vuosi: 2009
Puristin: CombiMax
Kontti: Kontin seinä 3 mm peltiä, pyöreä muotoilu. 
Koukut eteen ja taakse olivat vakiovaruste.
Syöttöratkaisu: Maasta sivusta syöttö. Tämän ai-
kakauden laitteissa oli jo melko yleisenä täytön-
valvonta ja automaattinen tyhjennyskutsutoiminto. 
Turvaraja on tässä syöttöratkaisussa vakiovaruste.

Vuosi: 2016
Paalaimet: Balex-10 ja Balex-30 -paalaimia tuotan-
nossa. Oma paalainmallisto lanseerattiin vuonna 
2014. Siinä oli alusta alkaen vahvasti mukana puris-
timiin jo pitkälle kehitetty älytekniikka, jolla käyt-
tömukavuus, turvallisuus ja tehokkuus saatiin vietyä 
kokonaan uudelle tasolle sekä luotua digitalisaatioon 
pohjautuvia palvelukonsepteja.

Katsaus digitalisaation tuomiin tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin seuraavalla sivulla!



Touko–syyskuussa pidetyssä hen-
kilöstön pyöräilykisassa menestyi 

parhaiten loppukokoonpanija Dermot 
McLoughtlin. Ahkera työmatkojen 
polkija voitti ylivoimaisesti kisan mo-
lemmat sarjat: työmatkat taittuivat 
lihasvoimalla joka päivä ja kilometrejä 
kertyi kisakautena yhteensä 2400. 
Palkinnoille ylsivät myös huollon työn-
johtaja Jani Ihalainen, vastaanottosih-
teeri Mari Mälkiä ja markkinointivies-
tinnän koordinaattori Liisa Hyttinen.

Varastokentän 
avauksen yhteydessä 

uusittiin myös koko 
tehdasalueen ajo-
ohjeistus. Nyt jokainen 
tavarantoimittaja ja 
-noutaja ilmoittautuu 
ensimmäisenä tehtaan 
toimistoon, josta hänet 
opastetaan oikealle 
ovelle kuorman pur-
kuun tai lastaukseen.

Europressin ympäristöjärjestelmää ollaan parhail-
laan päivittämässä uuteen ISO 14001:2015 stan-

dardiversioon. Joulukuun alkupäivinä suoritetussa 
ulkoisessa arvioinnissa saatiin kehuja etäpalvelukes-
kuksen toiminnasta ja käytettyjen laitteiden kierron 
tehostamisesta. Parannuskohteina kehitetään mm. 
aiempaa systemaattisempaa reklamaatiojärjestelmää.

Koonnut: Liisa Hyttinen

Tommi Häkkinen aloitti Europressillä IT kehityspäällikkönä elokuus
sa. Hän on toiminut eri ITkehitys ja johtotehtävissä 20 vuoden ajan.

Sinänsä digitalisaatio ei ole uusia asia, vaan on alkanut 
jo 1980-luvulla henkilökohtaisten tietokoneiden yleis-
tyttyä. Muutoksen nopeus on kasvanut merkittävästi 
tietoverkkojen, sensoriteknologian ja laskentakapa-
siteetin kehittymisen myötä ja nopeus tulee edelleen 
kasvamaan.

Nopeat tietoverkot ovat kutistaneet etäisyydet ja tie-
donsiirron viiveet olemattomiksi ja edulliset sensorit 
tuottavat tarkempaa tietoa laitteiden toiminnasta. 
Suurempi resoluutio eli kuinka usein ja paljon laitteis-
ta kerätään tietoa, auttaa muodostamaan paremman 
kuvan toimintaympäristön muutoksista ja vuorovaiku-
tuksista. Lisääntynyt informaatio mahdollistaa tehok-
kuutta lisäävien automaatioratkaisujen kehittämisen. 
Teknologia on jo olemassa, ja uudet ideat useimmiten 
pystytään myös toteuttamaan. 

Valtavasti kasvaneen tietomäärän käsittely ja analy-
sointi ovat tuoneet omat haasteensa. Tämän alueen 
tutkimukseen panostetaankin juuri nyt erittäin voi-
makkaasti. Tällä hetkellä pinnalla ovat syväoppivat me-
netelmät ja uusia kehitetään jatkuvasti lisää. Jo lähitu-
levaisuudessa näitä menetelmiä, joita kansankielessä 
kutsutaan tekoälyksi, tullaan hyödyntämään laajalti 
aina kodinkoneista tehtaisiin. 

Yhdessä robotiikan kehittymisen kanssa erilaiset auto-
nomiset eli itseohjautuvat ratkaisut vääjäämättä yleis-
tyvät eri toimialoilla. Yleisesti esimerkkinä käytetään 
logistiikkaketjujen automatisoitumista, jonka myötä 
materiaalivirtojen tehokkuus lisääntyy. Pisimmällä 
autonomisten järjestelmien hyödyntämisessä ollaan 
logistiikan solmukohdissa, kuten satamissa ja varasto-
terminaaleissa. 

Myös jätelogistiikassa eli jätejakeiden kuljetuksessa, 
lajittelussa ja käsittelyssä digitaalisuus avaa paljon uu-
sia mahdollisuuksia. Europress panostaa voimakkaasti 
SMART älypalveluiden kehitykseen. Ensi vuoden al-
kupuolella onkin odotettavissa uusia mielenkiintoisia 
julkistuksia. Me Europressillä näemme digitalisaation 
mielenkiintoisena haasteena ja haluamme olla mu-
kana kehittämässä palveluita, jotka auttavat asiakkai-
tamme tehostamaan omaa toimintaansa.

Digitalisaatio. Tähän muotitermiin törmää 
nykyään jatkuvasti ja mitä erilaisimmissa yh
teyksissä. Mutta mitä se käytännössä edes 
tarkoittaa? Yksi asiaa hyvin kuvaava sanonta 
on: Kaikki mitä voidaan digitalisoida, digitali
soituu. Esimerkkeinä voi mainita musiikki ja 
elokuvatallenteiden siirtymisen verkkoon tai 
perinteisten pankkipalveluiden muuttumisen 
mobiileiksi itsepalveluiksi.

Tällä hetkellä pinnalla ovat 
syväoppivat menetelmät. 

Europressin Keravalla sijaitsevan tehtaan 
tonttia laajennettiin tänä syksynä pohjoiseen 

uudella lähes 20 000 neliömetrin varastokentällä. 
Alue toimii käytettyjen laitteiden keskusvarastona, 
josta laadukkaat ja huolletut vaihtokoneet löytävät 
tiensä uusille käyttäjille nopealla syklillä.

Sponsoriurheili-
jamme Ursula 

Wikström sijoittui 
hienosti 11. Ladies 
European Tourin
kisassa Euroopan 
parhaiden naispe-
laajien joukossa
marraskuussa. 
Mukana oli myös 
Europressiläisiä kan-
nustamassa Ursulaa 
kohti menestystä.

Europressin hen-
kilökunta juhlisti 

yrityksen pyöreitä vuosia 
lauantaina 9.12. Tuusulan 
Krapin Pajalla. 40-vuotis-
synttärien tunnelman 
siivittivät lentoon mm. 
illusionisti Henri Kemp-
painen huikaisevilla 
tempuillaan sekä vauhdi-
kasta rokkia soittava Blue 
Moon Rockers, joka sai 
tanssijalat vipattamaan.

Teksti: Tommi Häkkinen
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Parhaillaan maailman valtasuhteet muuttuvat 
ennennäkemättömään suuntaan ja kauppa- sekä 
yhteistyösopimuksia puretaan. Kuitenkin samaan 
aikaan voimistuu talousmalli, jossa yhteistyö on kes-
keisessä roolissa ja jonka esiinmarssi on väistämätön.

Kiertotalous on vastakohta nykyiselle kertakäyttöta-
loudelle, jossa tuotteita valmistetaan neitseellisistä 
raaka-aineista liukuhihnalla ja ne päätyvät käytön 
jälkeen kaatopaikalle tai polttoon. Kiertotaloudessa 
materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa, tuotteita 
käytetään mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti, 
hukasta ja hävikistä halutaan eroon. Kun tuote tulee 
elinikänsä päähän, siinä olevat materiaalit saavat 
uuden elämän – jopa korkeamman arvon tuotteissa. 
Hyvä esimerkki tästä on käytetyistä pakkausmateriaa-
leista valmistetut design-reput. 

Siirtyminen kohti kiertävämpää taloutta vaatii eri 
maiden välistä yhteistyötä. Globaalien tuote- ja arvo-
ketjujen maailmassa mikään maa ei voi siirtyä kier-
totalouteen yksin. Tarvitaan yhteistä tahtotilaa sekä 
kansainvälisiä standardeja materiaalien ja tuotteiden 
sisältämille aineille ja kiertoa haittaavien aineiden 
käytölle ja pitoisuuksille. Kiertotalous vaatii usein 
kohtaamisia ja yhteistyötä erilaisten toimialojen sekä 
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä, 
kuten myös parhaiden käytäntöjenkin jakamista. Pari-
tuspeli on jo avattu – Sitran yhdessä kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa kesäkuussa 2017 järjestämä 
ensimmäinen World Circular Economy Forum kokosi 
kiertotalouden huipputekijöitä miltei sadasta maasta 
Suomeen.

Maailman siirtyessä kiertotalouteen myös suhtau-
tuminen omistamiseen muuttuu. Kaikkia tuotteita, 
kuten autoja tai kodinkoneita ei tarvitse omistaa itse. 
Riittää, että saa niiden tarjoaman hyödyn esimerkiksi 
”tuotteet palveluna”-konseptilla. Voi kysyä, kannat-
taako kotitalouden omistaa auto, jonka käyttöaste 
on noin neljä prosenttia eliniästään ja joka siis seisoo 
käyttämättömänä 96 prosenttia ajasta. Eurooppa-
laiset käyttävät keskimäärin 5800 euroa autoiluun 
– teemme siis töitä keskimäärin noin päivän viikossa 

autoilun eteen. Hankkimalla liikkumisen palveluna 
tai käyttämällä yhteiskäyttöajoneuvoja säästäisimme 
rahaa ja vaivaa. 

Palvelu- ja jakamiskonseptien keskiössä ovat erilaiset 
digitaaliset jakamisalustat, joiden kehitykseen liittyy 
piirre, joka on vastakkainen yhteiskuntien sulkeutumi-
selle: Alustat pitää suunnitella kansainvälisiksi. Vain 
siten niitä voidaan yhdistää kokonaisuuksiksi siinä vai-
heessa kun niistä tulee valtavirtaa. Tämä tekee uusien, 
palveluihin perustuvien kulutusmallien valitsemisen 
helpoksi asiakkaille. Myös perinteiset osuustoiminta-
mallit voivat nousta uuteen kukoistukseen digialusto-
jen myötä. Samalla työpaikkojen määrä palvelualalla 
ja konseptikehityksessä kasvaa. 

Kiertotalous tuokin talouskasvua. Euroopan komis-
sion mukaan Euroopan teollisuus voi saavuttaa jopa 
600 miljardin vuosittaiset nettosäästöt. Kiertotalous 
tuo kilpailuetua myös kunnille ja kaupungeille mate-
riaalien käytön tehostuessa ja uusien palvelualan yri-
tysten rynniessä markkinoilla. Kiertotalouden toimin-
tamallien käyttöönotto vähentäisi merkittävästi myös 
ilmastopäästöjä. Konsulttitoimistojen Circle Economy 
ja Ecofys (2016) mukaan kiertotaloudella voisi kattaa 
Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen saavuttami-
seksi tarvittavista päästövähennyksistä puolet.

Ilmasto- ja taloushyödyt eivät kuitenkaan realisoidu 
ilman laajaa yhteistyötä.

Mari Pantsar luotsaa resurssiviisas ja hiilineutraali 
yhteiskunta teemaa Sitrassa. Hän johtaa teeman stra
tegiaa ja vastaa siitä, että kaikki teeman tekemiset vii
toittavat Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää 
ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa.

oli vuonna 1967 eduskunnan lahja 
50vuotiaalle Suomelle. Tehtäväksi 

julkiselle tulevaisuustalolle annettiin huomisen mene
styvän Suomen rakentaminen. Suomen täyttäessä 100 
vuotta vuonna 2017 juhlitaan siis myös 50 vuoden ikään 
ehtinyttä Sitraa.

Kuva: Miikka Pirinen

Mari Pantsar:
Kohti kiertävämpää taloutta 
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Uudistunut Combio
Tuote-
uutuus

2017

U
E

Helppo täyttää
madalletun syöttöaukon ansiosta. Tarkalleen syöttö-
aukko on 23 cm normaalia Combiota matalempi, mikä 
helpottaa jätteen syöttämistä esimerkiksi pihalla 
seisovaan puristimeen. Rakenteen etuna on myös 
se, että sama puristinmalli sopii monipuolisempaan 
käyttöön, eikä madallettua syöttöaukkoa tarvitse 
toteuttaa erillisratkaisuna, kuten Combio LF:ssä (Low 
Feed). 

Combion kasvojenkohotus
Europressin älypuristinperhe on saanut uuden – tai 
oikeastaan uudistuneen jäsenen, Combion. Uusi puris-
tinmalli sisältää kaikki ”vanhan” Combion hyväksi 
havaitut ominaisuudet, laadusta tinkimättä. Uudistu-
neessa Combiossa yhdistyy myös erikoismallien Mini-
Combio ja Combio LF kompakti rakenne madallettuun 
syöttöaukkoon, mikä tekee siitä hyvin monikäyttöisen.

Uudessa Combiossa on panostettu modulaarisuu-
teen. Syöttösuppiloita ja lisävarusteita varten kaikissa 
puristinyksiköissä on jo valmiiksi olemassa kiinnitys-
reiät mahdollista myöhempää käyttötarvetta varten.
Puristinosa valmistetaan aina erikseen ja vasta sitten 
hitsataan kiinni konttiin. Lisäksi erillisillä puristinyk-
siköillä varmistetaan tehokas logistiikka kaukomarkki-
noita ajatellen, kun useampi yksikkö mahtuu samaan 
merikonttiin.

Modulaarisuus
tuo lisää käyttömahdollisuuksia. Hitsattava syöttös-
uppilo on korvattu pulttikiinnitteisellä, joka voidaan 
myöhemmin kääntää tai vaihtaa toiseen kustannuste-
hokkaasti. Lisävarusteiden, kuten kippilaitteen, kiin-
nittämistä varten puristimessa on valmiiksi poratut 
reiät pulttikiinnitystä varten. Reiät ovat suojattu pei-
televyin, jos niitä ei tarvita. Näin puristin räätälöityy 
muuttuviin käyttötarpeisiin kustannustehokkaasti.

Kompakti rakenne
on tilaa säästävä ratkaisu. Puristinosa on edellisten 
Combion ja MiniCombion välimalli - tarpeeksi kapea 
sopiakseen samoihin asiakaskohteisiin kuin aiempi 
MiniCombio, mutta riittävän leveä jotta normaali 600 
litran jäteastia astiankaatolaitteineen mahtuu kippau-
tumaan ilman erikoisratkaisua syöttösuppilon osalta. 
Säiliömallit ovat aiemmista Combio-malleista tutut 
10-20 m².

Huoltoystävällisyys
saavutetaan koneikon poikkeuksellisen sijoituspaikan 
ansiosta, uudessa Combiossa se on laitteen eteen jää-
vässä ”kolossa”. Huoltomies pääsee näin käsiksi koneik-
koon sekä puristimen edestä huoltoluukun kautta, 
että molemmilta sivuilta. Lisäksi koneikon sijoittami-
sella erilliseen tilaan on varmistettu, ettei jäteaineesta 
syntyvää, korrosoivaa lietenestettä pääse vahingossa-
kaan valumaan koneikkotilaan.

Katse kaukomarkkinoille
Uusi Combio voidaan edellisessä ExPRESSIVE-numerossa (1/2017) esitellyn ModComin tapaan myydä kauko-
markkinoille pelkkänä puristinosana, jolloin syöttösuppilo ja kontti sekä valmistetaan että kiinnitetään puristi-
meen paikallisena työnä. Näin yhteen merikonttiin saadaan pakattua useampi puristinyksikkö.

Käyttöasetusten muutokset
esim.  jätteen määrän tai 
koostumuksen muuttuessa 
merkittävästi

Vianetsintä & analysointi
esim. turvarajojen tila, 
tukosten paikannus, 
painekäyrän analysointi

Huoltotarpeen kartoitus
esim. laitteen toiminta
historian ja tilatietojen 
analysointi, huoltohistoria

Ohjelmapäivitykset
uusin ohjelmaversio 
päivitetään laitteisiin 
aina automaattisesti

Toimintahistoria
esim. käyntiaika, käyttö
kerrat, huollot, vikatiedot 
nähtävissä lokitiedoissa

Laitekannan hallinta
esim. laitteiden sijainti ja 
tilatiedot

Etäpalveluilla viet biojätteen 
käsittelyn digiaikaan.
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Lue ExPRESSIVE ja muut Euro
pressuutiset myös verkossa! 
Lataa älypuhelimeesi ilmainen 
QR reader, joita löytyy runsaasti 
sovelluskaupoista. Lue sitten 
oheinen QRkoodi sovelluksella 
ja astu Europressin nettiin.

Joulutervehdys!

Europress täytti tänä vuonna 40 vuotta. Samaan aikaan Suomessa on juhlistettu satavuotista itsenäisyyttä. 
Pyöreät vuodet ovat saaneet meidät pysähtymään hetkeksi historian äärelle. Samalla suuntaamme jo katseet kohti 
tulevaisuutta. Digitalisaation eteneminen on olennainen osa muuttuvaa maailmaa, ja Europress on yhdessä muiden 

suomalaisten kanssa rakentamassa yhä älykkäämpiä ja toimivampia yhteiskuntia. 
Jouluna hiljennymme perinteiden äärelle  ja sitten taas mennään. 

Toivotamme Sinulle rauhallista joulun aikaa sekä menestystä vuodelle 2018!


