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ALYKAS LOGISTIIKKA

JATEHUOLLON AUTOMAATIO

Nanomateriaalit
Laitteet pinnoitetaan likaa hylkivällä ja korroosiolta 
suojaavalla nanomateriaalipinnoitteella. Kriittiset 
komponentit voidaan pinnoittaa kestävyyttä lisäävillä 
materiaaleilla.

JAtehuoltO 

2050

Materiaalitutka
Laitteiden spektrometri tunnistaa syötettävän materiaalin. 
Näin kierrätysdataa saadaan kerättyä jo käyttökohteessa. 
Laite myös hälyttää väärän materiaalin syötöstä.

Modulaarisuus
Laitteet koostuvat modulaarisista komponenttikokonai-
suuksista, joita vaihtamalla ne muuntuvat uusiin käyttö-
tarkoituksiin sopiviksi. Huoltoa vaativa kokonaisuus 
vaihdetaan uuteen ja samalla toimitetaan vanha kunnos-
tettavaksi, mikä lisää laitteen käytettävyysaikaa. 

3D-tulostettavuus
Komponenttien 3D-tulostettava komposiittimateriaali mah-
dollistaa huomattavasti aiempaa kevyemmät ja vahvemmat 
rakenteet. 

Autonomiset kuljetukset
Itseohjautuvat kuorma-autot ja rekat mahdollistavat 
nopeastikin mukautuvat ajoreitit. Esimerkiksi materiaalin-
käsittelykeskuksen tarvitessa tiettyä biomuovilaatua, 
voidaan tyhjennyskuljetukset priorisoida suosimaan juuri 
sen keräystä.

Mobility-as-a-service (MaaS)
Jatkuvasti liikennöivä ajoneuvokanta on kaikkien hyödyn-
nettävissä, esimerkiksi laitteen tyhjennykseen vienyt 
kuorma-auto siirtyy palvelemaan seuraavaa käyttäjää.

Letka-ajo
Pitkän matkan kuljetuksissa autonomiset kuorma-autot ja
rekat voivat muodostaa letkoja ajamalla lähellä toisiaan, 
mikä pienentää energiankulutusta.

Kuljetusrobotit
Pienet vihivaunut huolehtivat materiaalien viennistä puris-
timiin. Niitä voidaan hyödyntää myös laitteiden siirtoon 
kierrätyspisteeltä tyhjennysauton luo, mikä mahdollistaa 
laitteiden sijoittamisen hyvinkin ahtaisiin tiloihin.

Itseoppivat laitteet
Laitteet hyödyntävät sijoituspaikassa aiemmin olleiden 
laitteiden käyttödataa, minkä ansiosta ne voivat muun 
muassa ennustaa tulevan täyttymisensä, vaikka sijoitus-
paikka vaihtuisi.

Laitekierto
Laitteet tunnistavat sijoituspaikkansa automaattisesti, mikä 
mahdollistaa laitekannan kierron; näin tyhjennykseen 
lähtevän laitteen tilalle saadaan samantien uusi laite, 
joka optimoi käyttöasetuksensa uuteen sijoituspaikkaan 
sopivaksi.

FUTURISTISET LAITTEET

: :

:

Kuva: Einride AB

Kuva: AGVR GmbH

Aukeamalla esitetyt visiot perustuvat
Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuun 
”Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037” sekä
Europressin tuotekehityksen näkemyksiin.

Teksti ja kuvat (ellei toisin mainita):
Juho Liimatainen

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

Tässä lehdessä

Digiäkö?

Oletko online? Löytyykö siitä digiversiota? Onko tämä jo 
digitalisoitu? Kiertotalous vai arvon kierto taloudessa? 
Kuka vastaa näihin kysymyksiin? Digitalisaatio 
puhuttaa nyt kaikkialla ja mullistaa yritysten toiminta-
ympäristöjä. 

Tässä lehdessä tarkastellaan digitalisaatiota eri 
näkökulmista. Mitä kaikkea muuta siihen voikaan 
kuulua?

Kehityksen eturintamassa pitää hyödyntää 
digitalisaatiota tunnistamalla sen mahdollisuuksia. 
Näin muutosvoima voidaan ottaa talteen ja arvoketjuja 
pystytään tehostamaan. 

Ensi vuonna menemme tuttuun tapaan eteenpäin, 
entistä älykkäämpiä jätehuollonratkaisuja keksien, 
kehittäen ja toteuttaen.

Tiina Hanhirova
päätoimittaja

Europress asiakkaan ekosysteemissä
Edellisessä ExPRESSIVE-lehdessä (1/2018) kirjoitettiin, 
että ”Vastuullisuus on tämän päivän ennakointia”. 
Ennakointi, vastuullisuus ja yhteensopivat järjestelmät 
sekä asiakkaan että palveluntarjoajan puolelta luovat 
yhdessä toimivan ympäristön – ekosysteemin – jossa 
molemmat hyötyvät toisistaan ajallisesti ja rahallisesti. 
Toisin kuin vaikkapa sademetsät, ihmisen luoma 
business-ympäristön ekosysteemi ei ole aivan niin 
herkkä ulkopuolisille vaikutteille, mutta pystyy kyllä 
muuntumaan toisen muuttuviin toiveisiin yhtä helposti 
kuin luonnossa esiintyvät eliöt muokkaavat käytöstään 
tarpeen vaatiessa.

Tämänkin takia Europress SMART on ottamassa 
suuren teknisen harppauksen lähiaikoina ja tuomassa 
asiakkaille vieläkin enemmän mahdollisuuksia hallita 
hyödyllisiä ja käytännöllisiä tietoja, seurata kulutustaan, 
laitekantaansa ja ennakoida tulevia tapahtumia liittyen 
kierrätyslaitteistoonsa. Digipalvelut, tiedon hallinta ja 
integraatio asiakkaiden järjestelmiin on tärkeää ja siksi 
keskitymme tähän entistä enemmän. SMART onkin 
eräänlainen service as a product, joten sen uudistuksia 
viemme eteenpäin, jotta asiakkaamme saa jatkuvasti 
paranevaa palvelua nyt ja tulevassa. 

Myös huoltopalvelumme laajentuessa ja 
kehittyessä toimimaan yhdessä SMARTin kanssa 
kykenemme vastaamaan jokaiseen haasteeseen mitä 
Suomen keliolosuhteet ja pitkät etäisyydet aiheuttavat, 
sekä pystymme olemaan paikalla tarvittaessa aina 
sekä fyysisesti tai vain älypuhelimen äppiä klikatessa 
lähitulevaisuudessa. 

Tomi Turunen
markkinointijohtaja

Jos et halua, että ExPRESSIVE lähetetään Sinulle maksutta postitse, voit 
perua tilauksen sähkopostitse osoitteessa europress@europress.fi tai 
puhelimitse 020 737 3100.

ExPRESSIVEn asiakaspostituslistalla on lehdensaajan nimi, sähköposti-
osoite, yritys tai organisaatio, sekä postitusosoite. Postituslistaa käsitellään 
ainoastaan ExPRESSIVEn lähettämiseksi. Lisätietoja asiakaspostituslistan 
rekisteristä saat sähköpostitse europress@europress.fi tai puhelimitse  
020 737 3100.
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Monille Suomalaisille tutun Olvin tarina alkaa vuodesta 1878, kun panimomestari William 
Gideon Åberg ja rouvansa Onni perustivat panimon Iisalmeen. Suomalainen Olvi luo positiivisia 
juomanautintoja ja on säilynyt suomalaisena perustamisajoiltaan asti.

Juuret Ylä-Savon sydämessä

Olvin pääkonttori Poroveden rannalla Iisalmessa, Ylä-Savon sydämessä, on tehdasympäristöineen ja museoineen 
vaikuttava. –Suomalaisia ollaan ja halutaan olla, tuotantojohtaja Lauri Multanen toteaa ytimekkäästi. Olvi on hänen 
mukaansa yhdistelmä perinteitä, ja yhtiö elää ja toimii kuluttajan toivomusten mukaan.

Olvi on pörssiyhtiö, mutta samalla perheyritysmäisyys näkyy ja tuntuu kaikessa tekemisessä. OLVI-säätiö on vuonna 
1955 perustettu yleishyödyllinen säätiö, joka jakaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa yhteiskunnallisiin hank-
keisiin. – OLVI-säätiön kautta tuetaan suomalaista yhteiskuntaa sillä, mitä OLVIlla saadaan aikaan, Multanen kuvai-
lee.

LEANia ja vastuullista toimintaa

Olvilla tehokkuuteen ja laatuun panostetaan. LEANin 
mukaisesti paikat ja prosessit on mietitty viimeisen 
päälle. Jatkuva toimintojen kehittäminen on osa 
LEANia, ja – koko ajan tehdään töitä, Multanen kertoo. 

Turvallisuus on avainasemassa vastuullisessa 
toiminnassa: Olvin tuotantoteknikko ja työ-
turvallisuuspäällikkö Hannu Fränti on yrityksen 
turvallisuuskulttuurin asiantuntija. ”Elä sohloo tai 
koskoo”, kuuluu Olvin oma slogan, johon kiteytyy talon 
työturvallisuus. Tuotannon tiloissa asiat on toteutettu 

selkeästi ja järkevästi, Fränti ja Multanen kuvailevat. 
Olvilla on panostettu havaintoihin, joita tehdään 
turvallisuuteen, ympäristöön, laatuun ja hukkaan 
liittyen.
 
Jätekeskuksista kierrätyskeskuksiksi

Tehokkuus ja ympäristöasiat liittyvät myös vahvasti 
vastuullisuuteen. Fränti ja Multanen ovat ylpeitä 
koko vastuullisuudesta Olvilla. – Vastuullisuuteen 
liittyy myös se, mitä ollaan Europressin kanssa 
tehty, Multanen havainnollistaa. Europressin 
jätehuoltoratkaisut ovat tehostaneet Olvin jätehuoltoa 
ja jätekeskuksista on tullut kierrätyskeskuksia. Kaikki, 
mitä voidaan kierrättää, kierrätetään. Tällä hetkellä 

Olvin kierrätysaste on 63 %, hyötykäyttöaste on tasan 
100 % ja kaatopaikkajäteprosentti on pyöreä nolla. 
Tämä kertoo vastuullisuudesta ja siitä, että homma 
toimii. 

Rahanarvoisen kierrätysmateriaalin hyötykäytön lisäksi 
Olvilla käytetään kotimaista uusiutuvaa energiaa.

140 – 40

Olvilla on historiaa takana jo 140 vuoden ajalta ja 
Europressillä reilut 40 vuotta. Yhteistyötäkin on tehty 
jo tovi. Olvin kierrätyskeskuksissa materiaalien tehok-

kaasta keräilystä huolehtii useampi Europressin jäte-
huoltolaite: kolme H&G:n ruuvipuristinta pahville, 
PET-pulloille sekä alumiinitölkeille, CombiMax-puris-
timet energiajakeelle. Lisäksi muovia paalataan Balex-
30 paalaimilla, eripuolilla tuotantotiloja. Laitteiden 
tehokas toimivuus on erittäin tärkeää, samoin kuin se, 
että laitteet ovat koko ajan käytettävissä. 

– Europressin laitteet ovat meillä tuotannon jatkeena. 
Jos jotain tapahtuu, niin se näkyy heti, Fränti toteaa.

Europressin laitteet ovat paitsi mahdollistaneet aikoi-
naan kulttuurinmuutoksen jätekeskuksista kierrätys-
keskuksiksi, myös toimineet Olvin tuotannon jatkeena 
hyvin.

Kuva: Olvi Oyj
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Olvin tuotantoteknikko ja työturvallisuuspäällikkö Hannu Fränti ja 

Europressin aluepäällikkö Marko Ilvonen.
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Uusimpien laitteiden käyttöönotto sujui Fräntin mukaan erinomaisesti. Asennukset ja käyttöönotto suoritettiin 
samana päivänä. Näillä laitteilla on myös käytössä Europress SMART, jonka ansioista laite kutsuu itse tyhjennyksen, 
kun se on täynnä. – Ei tarvitse puuttua tyhjennyksiin, Fränti summaa. 

– Jämäkkiä kamppeita, Multanen toteaa Europressin laitteista. Toimivuuden lisäksi Fränti ja Multanen ovat pistä-
neet Europressin huollot merkille. Huollot ovat olleet tasaisia ja huoltoasentaja on tarvittaessa saatavilla Iisalmen 
alueella. 

LEAN-johtamisfilosofian hyödyntäminen liiketoiminnan ohjaamisessa 
ja kehittämisessä ei ole jäänyt Olvilla huomiotta; Olvi sai toisen 
palkinnon LEAN-yhdistyksen valtakunnallisessa Vuoden LEAN-teko 
2016 –kilpailussa tunnustuksena määrätietoisesta työstä.Tölkkikuormien purkualue Olvin tehtaalla Iisalmessa.

Jämäkkiä kamppeita.

Lauri Multanen 
Tuotantojohtaja 

Olvi Oyj
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Aikaa ja työvaiheita säästyy. Raepuhallusratkaisu 
nopeuttaa myös läpimenoaikaa, eli aikaa, jonka 
laitteen valmistaminen kestää tuotannon läpi 
ensimmäisestä työvaiheesta valmiiksi. 

Lisäksi raepuhallus tuo jätehuoltolaitteiden valmistus-
prosessiin entisestään tasalaatuisuutta, kun puhallus 
tapahtuu aina samalla tavalla. Raepuhallusrobotin 
käyttäjiä eli operaattoreja koulutetaan Keravan 
tehtaallamme koko ajan lisää.

Teksti: Tiina Hanhirova 

Viime kesänä tehtaallemme asennettiin 
ja otettiin käyttöön raepuhallusrobotti. 
Raepuhallus on perinteisesti mekaaninen 
pintakäsittelymenetelmä, jota hyödynnetään 
pintojen puhdistukseen. Puhalluksella 
saadaan ruosteet pois ja pinta saadaan 
karhennettua, jolloin maali tarttuu pintaan 
paremmin.
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Raepuhallus-

robottia esitel-

lään tehtaalla 

vieraileville.

Raepuhallusrobotti ohjelmoidaan käsipaneelilla. Robotti 

työskentelee vajaan tunnin ajan.

Takaovi 

tuetaan auki 

raepuhalluksen 

ajaksi.

Kun tuki on paikallaan, puhalluskammion ovet suljetaan, 

valitaan ohjelma ja laitetaan robotti  

työskentelemään.

Robotin suutin käsivarressa. Raepuhallusrobotin tarkoitus on lisätä työturval-
lisuutta. Kun hitsaamosta valmistuu kone, se 
siirretään paikoitustyökalulla sisään puhallus-
kammioon. Kontin takaovi tuetaan auki, ja robotti 
ohjelmoidaan raepuhallusta varten. Kun robotti on 
puhaltanut koneen, seuraa pieni viimeistely manuaali-
puhalluksella.

Raepuhallusrobotti mahdollistaa sen, että samaan 
aikaan, kun konttia puhalletaan, myös puristimen 
pienosat, kuten suppilo, kippi, koneikon peitepelti  
ja nostokoukku, voidaan puhaltaa manuaali-
puhalluskammiossa. 

Raepuhallusta robotilla
– työtehokkuutta ja -turvallisuutta
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Kaupunkikeskus REDIssä on mietitty ympäristöasioita, 
jotka ovat myös yksi sen vastuullisuuden teemoista. 
Vastuullisuudesta kertoo myös yhteistyö ympäristöys-
tävällisiä jätehuollon kokonaisratkaisuja toimittavan 
Europressin kanssa. 

Kaupunkikeskus REDI
Helsingin Kalasatamassa

REDIn kävijä saattaa tunnistaa yhtäläisyyksiä 
kaupunkikeskuksen suunnittelun lähtökohtana 
olleisiin italialaisiin kaupunkeihin: eri levyisiä 
kävelyreittejä ja kaarevia muotoja. Kauppa-
keskuksen johtaja onkin osuvasti luonnehtinut, 
että REDIssä voi tehdä omanlaisensa seikkai-
lun.

REDIn huoltopihalla, jolla Europressin puristimet ja 
paalaimet huolehtivat jätehuollosta, on keräyspaikat 
eri jätejakeille, eli materiaaleille. Täältä materiaalit 
lähtevät kiertoon ja uusiokäyttöön. 

Ympäristöasiat on huomioitu REDIssä myös 
energiatehokkuudessa. Ruokakauppojen kylmä-
laitteiden hukkalämpö hyödynnetään katutasojen 
lämmittämiseen. Toisaalla automatisoitu ilman-
vaihto mittaa CO2 pitoisuuksia koko ajan. Lisäksi 
kaupunkikeskus suosii kattavan julkisen liikenteen 
ohella pyöräilijöitä ja sähköpyöräilijöitä. REDIssä on 
myös tällä hetkellä maailman suurin sähköautojen 
latausalue. 

REDI avautui syyskuussa 2018 ja kaupunkikeskuksessa 
on 184 vuokralaista. 1500 avainta on jaettu 
huoltopihalle, eli jätehuoltolaitteita käyttää päivittäin 
varsin laaja käyttäjäkunta. Bio- ja energiajakeet 
kerätään Europressin SMART älypuristimiin ja 
pahville on tehokas ruuvipuristin. SMART älypaalain, 
Balex-40, huolehtii kirkkaan muovin paalaamisesta. 
Huoltopihalla on myös metallipurkkipaalain, 
joka litistää metallipurkit erikoisvalmistettuihin 
teräsastioihin. 

Astiankaatolaitteet, räätälöidyt turvakaiteet 
ja turvaverkot puristimien ympärillä lisäävät 
käyttäjäystävällisyyttä sekä turvallisuutta. 
Suunnitteluvaiheessa huomioitiin kauppakeskuksen 
tilat ja jätevolyymit jo ennen jätehuoltoratkaisujen 
valintaa ja toimitusta. 

Astiankaatolaite ja turvaverkko lisäävät käyttäjäystävällisyyttä 

sekä turvallisuutta.

Kuvat: Juho Liimatainen

Suomalaisuus vaikutti 
Europressin valintaan 
ja se, että tarvittaessa 
apu on saatavilla.

Jukka Parkatti 
Kiinteistöpäällikkö 

REDI



Suomalaisuus vaikutti Europressin valintaan
 
Suomalaisuus oli kriteerinä, kun REDIn jätehuolto-
ratkaisujen toimittajavalintaa tehtiin. REDIn 
kiinteistöpäällikkö Jukka Parkatti on aiemminkin 
tehnyt yhteistyötä Europressin kanssa. – Suomalaisuus 
vaikutti Europressin valintaan ja se, että tarvittaessa 
apu on saatavilla, Jukka Parkatti kuvailee. – Vaihtokone 
saadaan nopeasti Keravalta, mikäli sellaiselle tulisi 
tarvetta, Parkatti lisää. Teksti: Tiina Hanhirova 

Kuvat: Juho Liimatainen

REDIn kiinteistöpäällikkö Jukka Parkatti ja markkinointikoordinaattorimme 

Tiina Hanhirova REDIn huoltopihalla.

Tapahtumaa vuoden  
varrelta

Elokuussa järjestetyssä 
Europress Golf 2018 

-tapahtumassa Ursula Wikström 
haastoi kilpailijoita Par 3:lla. 
Kuvassa Pohjoismainen 
tiimimme Ursulan kanssa.

Jätehuollon tulevaisuutta 
visioitiin jälleen Saksan 

IFAT-messuilla. 
Älykkäät ratkaisumme saivat 
kansainvälistä huomiota 
ja tapasimme useita 
potentiaalisia kumppanneita. 

Messujen avajaispäivänä 
Ruotsin maajohtajamme 

Anders Bergdahl piti puheen 
visioiden digitalisaation 
mahdollisuuksista jätehuollossa. 
Tallenne puheesta, ”IoTify you 
waste management – how to use 

modern digital services for effective waste and recyclables collection?” 
on katsottavissa YouTube-kanavaltamme, 
@EuropressGroupOy.

Uudet ongelmanratkaisukeinot perustuvat valtavan tietomäärän hyödyntämiseen sekä tehokkaaseen 
kommunikaatioon. Lopulta uudenlaiset tiedonhallinnan ja kommunikoinnin työkalut mullistavat myös työn 
tekemisen – ne mahdollistavat työn uudelleen jaon erilaisten verkostojen kautta.

Verkostoissa jokainen toimija voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja jakaa työtehtäviä verkoston 
kautta muille toimijoille. Näin jokaiseen prosessiin voidaan keskittyä täysillä, parhaalla mahdollisella 
ammattitaidolla. Lisäksi saadaan katsaus aiheeseen täysin uudesta näkökulmasta.

Digitalisaatio tulee vastaan joka käänteessä. 
Eikä suotta, onhan siihen linkittyvä tekno-
loginen kehitys eksponentiaalisessa kasvu-
suunnassa ympäri maailman. Mutta mitä se 
sitten käytännössä tarkoittaa? Pariin sanaan 
tiivistettynä: uudelleen ajattelua. Digitalisaatio 
luo täysin uudenlaisia tapoja ratkaista erilaisia 
käytännön ongelmia. 

Verkostomalli voi näkyä myös talon sisällä, 
perinteisesti liiketoiminnoittain tai osastoittain 
muodostuvan lokeroinnin hälvetessä; erilaisia 
projekteja varten muodostetetaan osastorajat 
ylittäviä tiimejä. Esimerkiksi markkinointi-
tiimimme on useimmissa kehityshankkeissa 
mukana. Erilaisiin myynnin ja huollon työ-
kaluihin on pakko tutustua, jotta osaamme 
niistä viestiä. 

Nykyisin käytettävissä olevien työkalujen 
ja ohjelmistojen kirjo onkin valtava. Mitä 
enemmän erilaisten työkalujen ominaisuudet 
ja tarjonta kehittyvät, sitä vaikeammaksi 
tulee niiden tehokas hallinta. Resurssit 
ovat rajalliset myös ajankäytön suhteen; 
kaikkeen ei välttämättä kannata käyttää 
omaa rajallista työaikaansa.  Siten pitkälle 
erikoistuneissa tehtävissä, kuten meillä 
markkinoinnissa vaikkapa videotuotannoissa 
ja nettisivuprojekteissa, on parasta nojautua 
verkostojen apuun.

Työnteko on ajateltava uudelleen; tulevai-
suudessa kokonaisuuksien hallinta korostuu. 
Mitä prosesseja Sinä olisit valmis ulkoistamaan  
verkoistoillesi?

Uudelleen ajattelua

Juho Liimatainen on Europressin markkinointispesialisti

Teksti: Juho Liimatainen

Kuva: Tiina Hanhirova 
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Keuda ja Europress ovat tehneet yhteistyötä nyt jo 
kahden vuoden ajan. Oppilastöiden lisäksi Keudan 
opiskelijoita on ollut kesätöissä ja harjoitteluissa 
Europressillä. Yhteistyö kokonaisuudessaan on 
erinomainen mahdollisuus työllistää nuoria osaajia 
sekä uusi ja yksi monista rekrytointitavoista. 
Tällaisella toiminnalla tähdätään muuhunkin, kuin 
vain nopeaan kapasiteetin kasvattamiseen. Kun vielä 

Nuoria lupauksia
tulevaisuuden työelämään – yhteistyössä Keudan kanssa

Osaavaa henkilöstöä tarvitaan Europressillä 
nyt ja tulevaisuudessa. Oppilasyhteistyö 
Keudan kanssa on mahdollistanut yrityksen 
ja opiskelijoiden kohtaamisen, mikä on 
tärkeä osa rekrytointeja. Järvenpään Keudan 
metallialan opiskelijat tekevät oppilastöinä 
erilaisia komponentteja Europressin Keravan 
tehtaalla valmistettaviin jätepuristimiin.

koulutus saadaan entisestään vastaamaan työelämän 
odotuksia ja tarpeita, työntekijöitä ei enää haeta 
yrityksiin vain yhteen yksittäiseen työtehtävään, vaan 
monitaitoisuus korostuu. 

Keudan kone- ja tuotantotekniikan lehtori Ilkka 
Jokinen kertoo, että komponenttien valmistus 
alkaa piirrustusten lukemisesta; aluksi kaikki 
hitsausmerkinnät käydään läpi ja valmistetaan 
tarvittavat jigit takaamaan mittojen oikeellisuus 
jokaisessa valmistettavassa kappaleessa.

– Yhteistyössä tehtyjen komponenttien valmistus-
prosessia pystyy opettajan näkökulmasta valvomaan 
ja tarvittaessa opastamaan, Jokinen kuvailee. Lisäksi 
oppilastöiden tekemisessä opitaan myös laajemmin 
tulevasta työelämästä. – On myös ihan eri asia, 
että koulussa tehdään oikea työ eikä harjoitustyö. 
Tekemisen taustalla on yrityksen tarve saada kyseinen 
osa tai komponentti, joka sitten tehdään oppilastyönä, 
Jokinen lisää. Opiskelijoiden mukaan yritysyhteistyö 
on ollut kiinnostavaa, ja se on tuonut vaihtelua 
tekemiseen. 

Tulevana kesänä on tarkoitus viedä yhteistyötä 
vielä uudelle ulottuvuudelle, kun Keudan opiskelijat 

Vasemmalta lehtori Ilkka Jokisen kanssa kuvassa Aleksi, 

Anton ja Kaius. Lauri ja Jussi puuttuvat kuvasta, mutta ovat 

mukana Keudan ja Europressin yhteistyössä.

Yritysyhteistyö kertoo opiskelijoille tulevaisuuden 
työelämästä. Kun yhteistyö yrityksen ja oppilaitoksen 
välillä on suunnitelmallista, päästään vaikuttamaan 
jopa koulutuksen sisällön suunnitteluun. Näin on tehty 
myös Keudalla; koulutusohjelmaan on Europress-
yhteistyön aikana lisätty esimerkiksi trukkikortti. Näin 
työelämän tarpeita on saatu jo opinto-ohjelmaan. 

Metallialan opiskelijat tekevät siis oppilastöinä 
esimerkiksi koneikkokaappeja Europressin jäte-
puristimiin, sovittua korvausta vastaan. Materiaalit 
kulkevat Europressin tehtaalta oppilaitokselle Keudan 
logistiikkaopiskelijoiden kyydissä, ja valmiit kappaleet 
sitten takaisin Europressille samalla kyydillä. 

perustavat oppilaitoksen nimissä yrityksen, 
joka tuottaa komponentteja kesän 2019 aikana 
Europressille. Opiskelijat saavat käyttää koulun 
pajaa ja Europress maksaa komponentit suoraan 
opiskelijoiden yritykselle.
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Älykästä huoltoa
Miten digitalisaatio näkyy huollossa?

Koodausta kentällä; huoltoteknikko tarkistaa huollon 
yhteydessä laitteen käyttöhistorian tietokoneellaan  ja 
voi tarvittaessa tutkia laitteen diagnostiikkaa tai tehdä 
muutoksia käyttöasetuksiin.

Vähemmän paperinpyörittelyä

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä 
työt kirjataan mobiilisti paikan päällä. ”TC” 
on saanut kentällä innokkaan vastaanoton. 
Mobiilikirjaus selkeyttää laskutusta ja  
nopeuttaa raportointia. 

SMART Etäpalvelut

Apua nopeasti

Asiakaspalvelussa saamme saman tien auki 
laitteen tiedot ja tilan. Usein ongelma ratkeaa
jo puhelun aikana ja laite on takaisin käyttö-
kunnossa saman tien.

Käyttöasetusten muutokset

Etänä voidaan tehdä myös käyttöasetusten 
muutoksia ja ohjelmistopäivityksiä. 

Diagnosointi

Ennen huoltokäyntiä puristimen käyttö-
historia diagnosoidaan etäyhteydellä, minkä 
avulla voidaan valmistautua käyntiä varten 
esimerkiksi valikoimalla mahdollisesti tarvit-
tavat komponentit huoltoauton kyytiin.

Karttanäkymä osoittaa työkohdetta lähimmät 
huoltoautot työnjohtajille sekä lähimmät työkohteet 
huoltoteknikoille. Tehostuneen ajosuunnittelun ansiosta 
laitteet saadaan nopeasti takaisin käyttökuntoon.

Digitalisaatio näkyy voimakkaasti myös huoltotoiminnoissamme. Päivitimme hiljattain huollon 
toiminnanohjausjärjestelmän. Uusi Tracking Cloud -järjestelmä tekee päivittäisestä työskentelystä 
helpompaa sekä parantaa tiedonkulkua, mikä heijastuu myös palvelun laatuun.

Uusi systeemi helpottaa 
ja nopeuttaa toimintaa.

Mika Saviniemi
Huoltoteknikko

Lisäksi parempi näkyvyys laitekantaan 
helpottaa huoltotoimintojen hallintaa. 
Esimerkiksi tehostunut ajosuunnittelu pie-
nentää sekä vasteaikaa, että ajomääriä. 
Vähentyneet ajokilometrit näkyvät myös 
kustannussäästöinä ja pienempinä ajon-
aikaisina päästöinä.

020 737 3131
Huoltopäivystys 24h

europress@europress.fi

020 737 3100
Asiakaspalvelu 8-16

Uusia palvelumalleja

Tulevaisuudessa huollon toiminnanohjaus-
järjestelmä kytkeytyy digitaalisiin palveluihin, 
tuoden uusia ominaisuuksia molempiin 
järjestelmiin. Lisäksi alustaintegraatio 
mahdollistaa täysin uusien palvelumallien 
luonnin.

Mobiilisovelluksesta tilaaja näkee ennen 
työn aloitusta arvioidun hinnan varaosa-
kustannuksineen. Halutessaan hän voi myös 
kuitata työn sähköisellä allekirjoituksella.

Teksti ja kuvat: Juho Liimatainen

020 737 3131
Huoltopäivystys 24h

europress@europress.fi
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Lue ExPRESSIVE ja muut Euro-
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Lataa älypuhelimeesi ilmainen 
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