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Europress on Pohjoismaiden johtava jätteenkäsittelylaitteiden valmistaja. 

Tarjoamme kustannustehokkaat, toimivat ja ympäristöystävälliset ratkaisut 

yritysten jätehuoltoon.

» HYVIN SANOTTU!

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Asiakkaiden 
tarpeet ja mieltymykset saattavat vaihtua hyvinkin nopeasti. 
Lainsäädäntö ja muut asetukset koskien kierrätystä ja jätteiden 
käsittelyä muuttuvat ja eri materiaalien tehokas kerääminen 
on entistä tärkeämpää. Tietoa asiakkaiden tarpeiden 
muutoksista saamme tehtaalle oman myyntiverkostomme 
kautta. Oman haasteensa muutokseen tuo myös yleisesti 
haastava taloudellinen tilanne. Menestyäkseen on kyettävä 
reagoimaan näihin muutoksiin, ajan hengessä hyvinkin 
nopeasti. Me Europressillä haluamme osaltamme olla mukana 
kehittämässä jätehuoltoa tehokkaammaksi ja ympäristö-
ystävällisemmäksi. Tällöin tuotanto-organisaationkin on 
pystyttävä uudistumaan, joustamaan ja sopeutumaan. 

Vuonna 2015 Europress sai suuren tilauksen, yli 400 
jätepuristinta Rinki-ekopisteisiin. Toimitusaika oli 6 kk. 
Samalla oli kyettävä palvelemaan myös muita asiakkaita. 
Hyvin nopeasti nostimme tuotannon kapasiteetin vastaa-
maan muuttunutta tarvetta: palkkasimme noin 20 uutta työn- 
tekijää ja siirryimme kolmeen työvuoroon. Uudella koti-
talouksien pahvien ja muovien keräämiseen suunnitellulla 
puristinmallilla olemme mukana kehittämässä pakkausmate-
riaalien tehokkaampaa talteenottoa ja kierrätystä.

Suuri tilaus samanlaisia laitteita tuotannossa mahdol-
listi suunnitteluresurssien lisäämisen tuotekehitykseen. 
Työn alle otettiin nousevakattoinen puristin CombiMax FR 
sekä Balex-paalainperheen suurin jäsen, Balex-50. Uusien 
tuotemallien ensimmäiset asennukset on jo tehty. Myös 
tuotteidemme älykkäintä osaa, SMART-yksikköä, päästiin 
jatkokehittämään.

Voidaksemme vastata paremmin asiakkaiden muuttu-
viin tarpeisiin, olemme kasvattaneet tuotantoamme sekä 
tuotevalikoiman että valmistuvien laitteiden lukumäärän 
osalta. Kasvavan tuotannon myötä myös itse tehtaan on 
mukauduttava. Nykyisissä tiloissa olemme ottaneet jokai-
sen neliömetrin tehokkaaseen käyttöön, mutta siitäkin huoli-
matta ahdasta tuntuu olevan. Niinpä käynnissä on myös 
tehtaan laajennusprojekti. Tehtaan uusi osa valmistuu vielä 
tämän vuoden syksyllä. Lisäksi otamme käyttöön myös toisen 
hitsausrobotin. Näillä toimenpiteillä pystymme vastaamaan 
asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin. Vain muutos on 
pysyvää.

Markus Voutilainen
Tuotantopäällikkö

"Kiertotalous on mitä konkreettisin esimerkki 
siitä, kuinka yritykset voivat olla mukana 
ratkaisemassa ihmiskunnan polttavia 
ongelmia ja olla samalla luomassa kestävää 
talouskasvua ja uusia työpaikkoja."

Jyri Häkämies
Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja

Talouselämä  19.2.2016
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Sopimus tuo huomattavia etuja ja 
vahvistaa yhteistyötä

Citycon ja Europress allekirjoittivat maaliskuussa jäte-
huoltolaitteiden yhteistyösopimuksen, joka vahvistaa 
entisestään hyvin toimivaa yhteistyötä yritysten välillä. 

- Valitsimme Europressin yhteistyökumppaniksi en-
nen kaikkea asiakkaan tarpeeseen vastaamisen, 
muutosjoustavuuden sekä laitteiden kotimaisuuden 
ja hyvän laadun vuoksi. Europress kehittää jatkuvasti 
laitteitaan ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuehdotuksia. 
Henkilökunta on asiantuntevaa ja huoltotoiminnot 
pelaavat hyvin, Sihvonen kertoo yhteistyökumppanin 
valintakriteereiksi. 

Sihvonen suosittelee laite- ja ylläpitosopimusta 
muillekin Europressin asiakkaille:

- Asiakkaan näkökulmasta yhteistyösopimus on hyvä 
ja kattava sisällöltään. Sopimus helpottaa hankintato-
imia ja budjetoinnin oikeellisuutta, kun tarjouskilpai-
luttaminen ei ole välttämätöntä ja resursseja vapautuu 
muihin toimintoihin, hän perustelee.  Sopimuskauden 
aikana olosuhteiden muuttuessa on myös mahdol-
lisuus päivittää konekanta vastaamaan muuttuviin 
tarpeisiin.

Citycon rakentaa
tulevaisuuden kauppakeskuksia.

Erinomaisena erimerkkinä turvalliseen ympäristöön 
panostamisesta on Cityconin aloittama Nuorisovartija-
pilottihanke kauppakeskus Iso Omenassa viime vuo-
den lopulla. Nuorisovartija toimii nuorison parissa, 
pyrkien antamaan kuvan, että nuoriso on tervetullutta, 
mutta samalla viestittämään heille, että pidetään 
kauppakeskus siistinä paikkana, jossa ei esiinny il-
kivaltaa ja jossa on kiva olla. Sihvonen toivottaa nuoret 
tervetulleiksi – ovathan he nykyistä ja tulevaisuuden 
asiakaskuntaa!

Tavoitteena olla osa 
yhteiskuntaa

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kau-
pungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava 
omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Balti-
assa. Cityconin omistama ja hallinnoima kauppakeskus 
Iso Omena Espoon Matinkylässä on tällä hetkellä 
yhtiön suurin kehityshanke Suomessa, joka valmistut-
tuaan vuonna 2017 kasvattaa kävijämääränsä arviolta 
14,5 miljoonaan asiakkaaseen. Yksi suuri tekijä kas-
vavassa asiakasvirrassa on tämän vuoden elokuussa 
valmistuva kauppakeskuksen laajennusprojekti, joka 
integroituu Matinkylän uuteen metro- ja linja-autoa-
semaan. Lopullisen laajennuksen valmistuttua kaup-
pakeskus tarjoaa asiakkailleen 100 000 m2 pinta-alan 
verran erilaisia palveluita. 

Kauppakeskus Iso Omenan Senior Property Manager 
Esa Sihvonen avaa yhtiön tulevaisuuden visioita ker-
tomalla, että kauppakeskuksia kehitetään suuntaan, 
jossa ei ole pelkästään myymälöitä ja ravintoloita, vaan 
myös elokuvateattereita sekä julkisia palveluita kuten 
kirjastoja ja terveyskeskuksia. 

- Tavoitteena on olla osa yhteiskuntaa ja täyden palve-
lun tarjoaja, ei pelkästään ostospaikka.

Kauppakeskuksien hallinnoijat pyrkivät enenevässä 
määrin sitouttamaan asiakkaita, luomaan kauppa-
keskuksen kanta-asiakkuuksia.  Sihvonen on tehnyt 
pitkän uran Cityconilla työskennellen kaksitahoisessa 
roolissa kiinteistöpäällikön tehtävissä sekä Citycon Fin-
land Oy:n konsernitason tehtävissä, puitesopimusten 
ja palvelutarjoajien kilpailuttamisen parissa. 

Kauppakeskuksen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden 
hallinnointi luo haasteita kiinteistönhoidossa, sillä 
huoltotoimet tapahtuvat paikassa, jossa kymmeniä 
tuhansia asiakkaita liikkuu jatkuvasti. Isommat kor-
jaukset tehdään yöaikaan, sillä asiakasliikenne ei saa 
häiriintyä eivätkä korjaukset aiheuttaa vaaratilanteita. 
Siisti ja turvallinen ympäristö on hyvin tärkeä tekijä, 
ja siksi mm. vartiointi ja järjestyksenvalvonta on saatu 
hyvin toimiviksi kauppakeskuksissa – asiakkaiden tur-
vallisuuden tunne syntyy siitä, että vartijat näkyvät. 

»

Valitsimme Europressin 
yhteistyökumppaniksi 
asiakkaan tarpeeseen 
vastaamisen, muutos-
joustavuuden ja lait-
teiden kotimaisuuden 
vuoksi.

Esa Sihvonen
Senior Property Manager

Citycon Finland Oy

Europressin toimitusjohtaja Matti Turunen, Iso Omenan Senior Pro-
perty Manager Esa Sihvonen ja Europressin Avainasiakaspäällikkö 
Tero Tenhunen ovat tyytyväisiä uuteen yhteistyösopimukseen.
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Cityconin kauppakeskukset tarjoavat yhä laajemman skaalan pal-
veluita. Lappeenrannan IsoKristiinasta löytyvät perinteisten kaup-
pojen lisäksi mm. kaupunginteatteri, elokuvateatteri, kuntokeskus, 
terveyspalveluita, hotelli, taidenäyttelytila ja nuorisotila.

Citycon Oyj

• Pohjoismaiden suurin listattu kauppa-
    keskuksiin erikoistunut yhtiö

• Markkinajohtaja Suomessa, ja yksi suurim-
    mista toimijoista Ruotsissa ja Norjassa

• Yhteensä yli 60 kauppakeskusta ja liike-
    kiinteistöä

• Kauppakeskusten jakautuminen: Suomi 20,   
    Ruotsi 9, Baltia ja Tanska 3, Norja 32
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Ilolla ja innolla!
Europress-henki on tekemisen meininkiä 

ja hurttia huumoria.

Teksti: Reetta Välimäki

Hyvät edellytykset toimivaan kier-
rättämiseen

Cityconin hallinnoimien kauppakeskusten kierrätys-
materiaalien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden 
vuoden aikana. Pahvin määrä on kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2013 lähtien, ja biojätteen määrä on kaksin-
kertaistunut vuoden 2011 jälkeen. Citycon on asettanut 
tälle vuodelle Suomessa yleiseksi kierrätystavoitteek-
seen 90 % ja energiahyödyntämisen osalta tavoitteeksi 
10 %. Viime vuoden 85 %:n kierrätystavoitteesta yhtiö 
saavutti 80 %. 

Materiaalien kasvava kierrättäminen tuo mukanaan 
myös paljon haasteita. Kauppakeskuksissa on hyvät 
edellytykset toimivaan kierrätysmateriaalien lajitte-
luun. Käyttökoulutus, opastus ja jätehuoltolaitteiden 
käyttöohjeet ovat hyvällä mallilla. 

Martinlaakson ja Myllypuron Ostarien kiinteistöpääl-
likkö Matti Kakko kertoo, että yhtiö järjestää jäte-
huoltolaitteiden käyttäjille intranetin kautta laite-
koulutuksia ja tarjoaa tietoa puristinten käytöstä 
sekä lastauslaituritoiminnasta. Cityconin omistamissa 
kauppakeskuksissa työskentelee ns. lastisisäntiä eli 
lastauslaituritoimintaisäntiä, jotka pitävät jätehuoneet 
puhtaina ja siisteinä sekä opastavat käyttäjiä. 

»

Hyvää huomenta ja tervetuloa! 
Huomenta europressiläiset! Moi Liisa, 
menikö viikonloppusi mukavasti?

Siinä kolme lausetta, jotka usein 
ensimmäisenä kuulen töihin tulles-
sani. Niiden voimin on uusi työpäivä 
ja -viikko aina mukava aloittaa, vaikka 
edessä olisi kiirettä ja kiperiä haasteita. 
Ne heijastavat ilmapiiriämme, 
Europress-henkeä, johon kuuluu 
yhteen hiileen puhaltaminen 
ja silloin tällöin myös lennokkaasti 
lentävä huumori. Vaikka itsellä sattuisi 
olemaan huono päivä, on hyvän tuulen 
tarttumista vaikea välttää!

Europress-henkeä vaalimme myös yhteisin traditioin. 
Kesänkorvalla ulkosalla vietettävä Sikajuhla grilli-
porsaineen sekä joulukuinen Puurojuhla kokoavat 
tehtaan ja pääkonttorin väen lounastamaan yhteisten 
herkkupöytien ääreen kahdesti vuodessa. Nämä sekä 
monet muut pienet juhlahetket tuovat piristävää 
vaihtelua arjen aherrukseen.

Erilaiset terveyttä edistävät aktiviteetit ovat myös 
tärkeä osa työssä pärjäämistä, menestymistä ja 
viihtymistä.  Virkistävää on osallistua silloin tällöin 
taukojumppatuokioon, jossa me pääkonttorin toi-
mistomyyrät saamme vetrytellä hiirikäsiämme ja 
hartioitamme. Yhteiset liikuntaharrastukset innos-
tavat monia, ja moni odottaa jo malttamattomasti 
toukokuista Sportti-perjantaita, jonka aktiiviset kolle-
gani ovat ideoineet ja järjestäneet.

Työhyvinvointi koostuu monista pienistä sekä isoista 
tekijöistä. Työterveyslaitoksen nettisivuilla kerrotaan, 
että yksi työhyvinvoinnin mittari on niin kutsuttu työn 
imu. Se kuvaa työhön liittyvää innostumista ja iloa. 
Sivuilta löytyy myös testi, jolla voit selvittää, kuinka 
vahvasti työ on sinut imaissut mukaansa. Testi koostuu 
kolmesta osiosta; tarmokkuuden, omistautumisen ja 
uppoutumisen tason mittaamisesta. Oma tulokseni 
kaikista osiosta oli, että imussa ollaan. 

Tulos ei ollut yllätys - eiköhän työn imaisema yleensä 
tilanteensa tunnista. Tulokset sisältävät kuitenkin 
myös hiukan analyysiä, josta voi olla hyötyä työn 
imua synnyttävän ilmapiirin aikaansaamisessa ja 
vahvistamisessa: tarvitsemme riittävät voimavarat 
ollaksemme tarmokkaita, onnistumisen kokemuksia 
voidaksemme omistautua tekemiseemme sekä mah-
dollisuuden paneutua aika ajoin ilman jatkuvia keskey-
tyksiä, jotta pystymme uppoutumaan työhömme. 
Tärkeää on myös kokemus työn merkityksellisyydestä.

Henkilöstön lisäkoulutus on yksi keino lisätä voimava-
roja  ja tuoda onnistumisen kokemuksia. Viime vuonna 
saimme treenata kielitaitoamme englanninkurssin 
merkeissä. Kurssin saldo oli joukko entistä taitavampia 
ja rohkeampia englanninpuhujia sekä reilu kauhallinen 
hienoja, yhteishenkeä kohottavia muistoja. Oheisella 
kuvalla me kurssilaiset kiitimme opettajaamme  kurs-
sin päätteeksi. Kuva kertoo porukan tunnelmista 
enemmän kuin tuhat sanaa - hymy tulee väistämättä 
huulille sitä katsoessa!

Liisa Hyttinen
Markkinointiviestijä ja ExPRESSIVEn päätoimittaja 

Joukko europressiläisiä opiskeli yhdessä englantia viime vuoden 
ajan. Mukana oli mm. myynnin, markkinoinnin, suunnittelun, 
asiakaspalvelun, hallinnon ja huollon työnjohdon henkilöstöä.

Jätehuoltolaiteratkaisut ja niiden toimivuus on erittäin 
tärkeässä roolissa tänä päivänä kauppakeskuksissa. 
On äärimmäisen tärkeää, että laitteet toimivat luotet-
tavasti. Citycon onkin ollut tyytyväinen Europressiin 
laitetoimittajana. 

- Laiteasennusten ja huoltojen aikataulut pitävät, 
mahdollisiin reklamaatioihin vastataan nopeasti ja 
yhteistyö on erittäin sujuvaa kaikilla osa-alueilla, täh-
dentää Iso Omenan Esa Sihvonen. 

SMART-etäpalvelut tuovat 
huomattavia hyötyjä

Europressin uusissa älypuristimissa ja –paalaimissa on 
nykyaikainen SMART-etäpalvelusovellus, joka mahdol-
listaa tehokkaamman ja ympäristöystävällisen sekä 
turvallisemman jätehuollon kuin perinteiset laitteet. 
Ohjelmapäivitykset, osa huoltotoimista, muutokset 
käyttöasetuksiin sekä tyhjennyskutsut voidaan tehdä 
etäyhteydellä, mikä säästää asiakkaalta pitkän pennin. 
Cityconin kohteissa on jo osaksi käytössä älypuristimia 
ja –paalaimia, ja yhtiö on ollut tyytyväinen SMART-
laitteisiinsa, ja kokenut saaneensa pelkästään hyötyä 
älytoiminnoista. 

Kauppakeskus Myyrmannissa kiinteistöpäällikkönä 
työskentelevä Hannu Tamminen mainitsee erityisesti, 
että SMART-etäyhteys helpottaa kiinteistöpäällikön 
toimintaa, kun ilmoitukset menevät nopeasti suoraan 
oikeille henkilöille ja laitekanta on hallittavissa etänä. 
Kaikki etänä saatava tieto näkyy suoraan hyötynä 
omassa toiminnassa. 

Älytoiminnon ansiosta pienet viat ja säädöt pystytään 
ratkaisemaan etänä, ilman Europressin huoltoasen-
tajan paikalle tuloa. Näin ollen turhat huoltokäynnit 
vähenevät ja palvelu on nopeampaa. Europress kehit-
tää laitteiden älytoimintoja jatkuvasti vastaamaan 
paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Sihvonen on ollut 
tyytyväinen niin nykyaikaisiin SMART-laitteisiin kuin 
yhteistyöhön ja saamaansa palveluun. ”Jatkakaa valit-
semallanne tiellä,” hän huikkaa terveisensä euro-
pressiläisille.

Kiinteistöpäälliköt Hannu Tamminen (vas.) ja Matti Kakko (kesk.)
ovat olleet tyytyväisiä Europressin huoltopalveluihin. Myyrman-
nissa korjauskeikalla käymässä huoltoasentaja Topias Sorvali.
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Ekopisteet aloittivat

Rinki-ekopisteverkosto starttasi tammikuussa, mutta 
se kasvaa ja kehittyy vielä lähikuukausina. Kuluttajat 
pääsevät nyt ensimmäistä kertaa kierrättämään myös 
muovipakkauksensa.

Rinki-ekopisteverkosto on kuluttajien pakkaus-
jätteen keräämiseen tarkoitettu keräysverkosto. Aiem-
min pakkausjätteen keräämisestä vastasivat lähinnä 
kunnat, kuntien jätelaitokset ja yksityiset yritykset. Nyt 
pakkausten keräämisestä vastaavat niiden tuottajat, 
eli pakattujen tuotteiden valmistajat ja maahantuojat. 

Verkostoon 1 850 pistettä

Alkuvuoden 2016 aikana on avautunut jo yli 1 450 eko-
pistettä. Niissä kerätään vaihtelevasti eri materiaaleja. 
Muovipakkausten keräyspisteitä oli huhtikuun alussa 
auki noin 250.

– Verkoston keräyspisteiden kokonaismäärä on 1 850. 
Pyrimme siihen, että pistemäärä täyttyy heinäkuun 
2016 loppuun mennessä. Tuolloin myös kaikkien 
keräysvälineiden tyhjennykset ja pisteiden kunnossa-
pito toimivat sujuvasti ja tehokkaasti, Suomen Pak-
kauskierrätys RINKI Oy:n kehityspäällikkö Pia Vile-
nius kertoo.  

Olemassa olevia keräyspisteitä täydennetään uusilla 
keräysvälineillä niin, että kaikissa 1 850 pisteessä on 
vähintään lasi- ja kartonkipakkausten sekä metallin 
keräyssäiliöt. Näistä noin 500 pisteessä kerätään lisäksi 
muovipakkauksia. Useimmille pisteille tulee lisäksi pa-
perin ja mahdollisesti tekstiilien keräys. Rinki tiedottaa 
uusien keräyspisteiden sijainnista, kun kaikki tarvit-
tavat luvat ja sopimukset on saatu kuntoon ja pisteen 
paikka varmistuu.

Uusia keräysvälineitä, 
yhtenäiset ohjeet

Ekopisteverkoston keräysvälineet ovat pääasiassa lii-
kuteltavia 4–6 kuutiometrin kokoisia säiliöitä. Etelä-
Suomessa muovipakkauksia kerätään isommilla 
10-kuutioisilla säiliöillä. Osassa keräyspisteitä hyödyn-
netään myös olemassa olevia syväkeräyssäiliöitä. Suu-
rimmissa kohteissa on käytössä puristimet kartonki- ja 
muovipakkauksille.  

Keräyspisteitä tulee siis osittain uusiin paikkoihin, mut-
ta paljolti hyödynnetään olemassa olevia keräyspistei-
tä. Vanhojenkin keräyspisteiden ulkoasu uudistuu ja 
yhtenäistyy. Kaikki pisteet saavat Rinki-ekopistekyltin, 
ja ne tarroitetaan kevään aikana yhtenäisillä lajitte-
luohjeilla. Täysin uudet keräyspisteet ovat pääasiassa 
kauppojen tai liikekeskusten yhteydessä. Pia Vilenius 
Ringistä kertoo, että ekopiste on kuluttajalle hyvää 
palvelua. 

– Pakkausjätteet on kätevää palauttaa kauppareissun 
yhteydessä samaan tapaan kuin on jo totuttu viemään 
kauppaan tyhjät pullot, paristot ja akut.

Ekopiste on kuluttajalle 
hyvää palvelua.

Pakkausjäteasetuksen kriteerit vaikuttavat siihen, 
mikä kauppa on saanut tai saa pihalleen ekopisteen. 
Sijoittelussa on pyritty myös esimerkiksi siihen, että 
eri ketjujen kauppoja kohdeltaisiin mahdollisimman 
tasapuolisesti.

Ohjeiden noudattaminen tärkeää

Pia Vilenius kertoo, että suurin muutos entiseen on 
muovipakkausten keräämisen alkaminen.

– Muovipakkausten lajitteluohjeiden noudattaminen 
on erittäin tärkeää. Jos keräyssäiliöön päätyy vaik-
kapa marinadia sisältävä broileripakkaus, siitä aiheu-
tuu pian hajuhaittoja. Väärän materiaalin kertyminen 
keräysastiaan haittaa tietenkin aina myös materiaalin 
jatkokäyttöä.

Kuluttajat tarvitsevatkin nyt muovinkeräyksen alkaes-
sa tiedotusta ja ohjausta. Uuden asian oppiminen ei 
suju hetkessä. 

– Jos on epävarma, sopiiko jokin muovipakkaus 
keräykseen, on aina parempi vaihtoehto laittaa se 
sekajätteeseen. Sitten kannattaa ottaa asiasta selvää, 
jotta osaa toimia seuraavalla kerralla heti oikein.

- Ohjeiden mukainen lajittelu on tärkeää, jotta kerätty pakkausma-
teriaali kelpaa kierrätykseen ja siitä saadaan hyvää materiaalia jat-
kokäyttöä varten, toteaa RINKI Oy:n kehityspäällikkö Pia Vilenius.

Teksti: Matti Välimäki

Kauppakeskus Karismassa Lahdessa avattiin uusi Rinki-ekopiste 23.3.2016. Vilkkaassa ekopisteessä puristimet ovat tarpeen niin kartonki- kuin 
muovipakkausten keräykseen.
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• Yritysasiakkaille: info@rinkiin.fi tai 
     p. 09 6162 3500

• Kotitalouksille: 
    asiakaspalvelu@rinkiin.fi tai 
    puh. 0800 133 888

• Rinki on myös Facebookissa ja 
    Twitterissä 

• Lajittelutietoa ja ekopisteiden sijainnit:   
    Rinkiin.fi 

• Kierrätyspisteet kartalla: Kierratys.info 
    (Jätelaitosyhdistyksen verkkopalvelu)

Lisätietoa Ringiltä
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Vilkkaimmissa Rinki-ekopisteissä otetaan tänä 
vuonna käyttöön Europressin valmistamat jätepuris-
timet kartonki- ja muovipakkauksien keräämiseen. 
Puristimien ansiosta kierrätykseen tuodut pakkaukset 
vievät vähemmän tilaa, ja tyhjennyksiä tarvitaan har-
vemmin.  Joissain kierrätyspisteissä puristimia on ollut 
käytössä ennenkin, mutta monille ne ovat uusi tutta-
vuus.

Tavallinen kaduntallaaja saakin nyt kierrätysmateri-
aalien lajittelusääntöjen lisäksi opetella myös jätepu-
ristimen käyttöä. Vaikeaa se ei ole, mutta saattaa vaa-
tia matti- ja maijameikäläisiltä hiukan totuttelua. 

Onneksi selkeä käyttöohje, ohje ongelmatilantei-
den varalle sekä varoitus- ja huomiotarrat opastavat 
käyttämään puristinta oikein. Yksinkertaisuudessaan 
ohje kuuluu: syötä pakkaukset aukosta ja paina käyn-
nistyspainiketta. Laitteen pysäyttämisestä käyttäjän 
ei tarvitse huolehtia, sillä se tapahtuu automaattisesti, 
kun tarvittavat työliikkeet on suoritettu.

Puristimien rakenteen ja toiminnan suunnittelussa 
on panostettu moniin yksityiskohtiin, joiden ansi-
osta laitteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä. Tur-
vallisuusvaatimukset perustuvat EU:n konedirektiiviin 

NÄKÖKULMA

On hienoa olla 
suomalainen

Maijameikäläinenkin osaa
Ekopiste-puristimen käyttö on helppoa ja turvallista.

ja siihen liittyviin standardeihin, mm. turvaetäisyydet 
määrittävään EN ISO 13857 -standardiin. 

- Ekopiste-puristimissa on suljettu rakenne. Se tar-
koittaa, että koneen vaarallisiin osiin ei ole käyttäjällä 
pääsyä, kertoo Advancetec Oy:llä tec.nicum kone-
turvallisuuden asiantuntijapalveluita vetävä Raimo 
Hevosmaa. Hän toimi turvallisuusasiantuntijana eko-
piste-puristimien suunnitteluvaiheessa yhteistyössä 
Europressin suunnitteluosaston ja tilaajien kanssa.

- Syöttöaukon mitoitus ja korkeus ovat sellaiset, että 
sinne ei lapsilla eikä aikuisilla ole pääsymahdolli-
suutta. Lisäksi syöttöaukon alapuolinen rakenne on 
muotoiltu siten, ettei siihen jää kiipeilyyn houkuttavaa 
kynnystä. 

Kaikki turvallisuuden varmistavat yksityiskohdat eivät 
käyttäjälle edes näy:

- Syöttöaukon sisäpuolella on kiinteä suojus, joka 
estää käyttäjää kurottamasta koneen liikkuviin osiin. 
Aukosta pudotettu pakkaus liukuu puristettavaksi 
vinoa peltiä pitkin. Näiden osien mitoituksella on var-
mistettu, että standardin mukaiset turvaetäisyydet 
täyttyvät, Hevosmaa valaisee.

Teksti: Jussi Vanhanen
Kuva: Finpro

Cleantech, Biotalous ja Kiertotalous on kamuja jotka 
moikkaa joka kulmassa. Kaikilla näillä kolmella alueel-
la pyritään luomaan parempaa tulevaisuutta ja luon-
nonvarojen tehokasta käyttöä. Hienoa on, että Suomi 
on näiden kolmen alueen kärkimaa maailmassa. 

Itse autan Finprolla suomalaisia kasvuyrityksiä kan-
sainvälistymään. Yksi tärkeimmistä viennin edellytyk-
sistä on, että kotipesä on puhdas eli kotimaan näyttä-
vät referenssit. Suomessa on kiertotaloudessa monia 
huikeita best practise esimerkkejä, joista maailmalla 
vain unelmoidaan.

Koventunut kansainvälinen kilpailu vaikuttaa usein 
kovalta kilpajuoksulta. Mielestäni aina ei kannata 
juosta kovemmin ja yrittää rankemmin. Välillä kannat-
taa miettiä toimintapoja älykkäämmiksi. Work smar-
ter not harder. Paremmilla ja kestävillä valinnoilla on 
usein toimintaa tehostavia vaikutuksia. Ympäristö 
kiittää ja kilpailukyky paranee.

Yhden kovan kilpajuoksun kärjessä Suomi komeasti 
porskuttaa. Environmental Performance Index 2016 
(EPI) mukaan Suomi on vihrein maa maailmassa. Eikö 
ole hienoa olla suomalainen!

Jussi Vanhanen työskentelee Finprolla Cleantech Fin-
landin ohjelmajohtajana ja brändin johtajana. Hänen 
tehtävänään on suomalaisten kasvuritysten kansain-
välistäminen ja viennin kasvattaminen.

Europress kuuluu kotimaiseen Cleantech Finland -verkostoon. Cleantech 
Finland on suomalaisen cleantech-osaamisen ja sen viennin tukemiseen 
keskittynyt ohjelma. Cleantech Finland -verkostoa hallinnoi suomalais-
ten yritysten kansainvälistymistä tukeva asiantuntija- ja palveluorgani-
saatio Finpro.

Teksti: Liisa Hyttinen
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SMARTia ja VOCia etsimässäYmpäristöuutisia

Ympäristöohjelmilla 
positiivisia tuloksia
Konepajateollisuus ja laitehuolto ovat aloja, joilla 
on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristön 
tilaan. Jos ympäristöasiat jäävät huomiotta tai 
työskentelytavat ovat retuperällä, voivat vahingot 
olla isoja. Häviäjinä ovat silloin niin ympäristön kuin 
ihmistenkin terveys ja turvallisuus. Kun taas toiminta 
suunnitellaan ja toteutetaan johdonmukaisesti 
ympäristöarvoja kunnioittaen, luodaan tekniikoita ja 
toimintatapoja, jotka rasittavat ympäristöä selvästi 
vähemmän. Parhaassa tapauksessa voidaan jopa 
edistää ympäristön hyvinvointia sekä paikallisesti että 
laajemminkin, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien 
kautta.

Europressin ensimmäinen ympäristöpolitiikka 
julkaistiin vuonna 1998 ja ISO 14001 -standardin 
mukainen ympäristöjärjestelmä sertifioitiin uuden 
vuosituhannen kynnyksellä. Matka silloisista Vantaan 
Hakkilassa sijainneista tuotantotiloista nykyiseen 
moderniin tehtaaseen Keravalle on kehityskaarena 15 
kilometrin etäisyyttään pitempi. Täälläkin on ehditty 
seitsemän vuoden aikana nähdä jo monet harppaukset 
eteenpäin eikä loppua edistykselle ole näköpiirissä.

Ympäristöohjelmissamme keskitymme maalaamon 
VOC-päästöihin (nk. kasvihuonekaasupäästöt), tuotan-
nossa syntyvään teräsmateriaalin hukkaan sekä 
SMART-älytekniikalla saavutettaviin ympäristöhyötyi-
hin. Pitkäjänteisellä työllä olemme saavuttaneet 
kaikissa näissä ohjelmissa tuloksia, joita voimme 
ylpeinä esitellä: valmistettua laitetta kohden tuotta-
mamme VOC-päästöt ovat vähentyneet noin 20 % ja 
hukkateräksen määrä laskenut 30 % vuodesta 2010 eli 
sen jälkeen, kun tuotantomme oli siirtynyt nykyisiin 
tiloihin. SMART-älytekniikkaa olemme kehittäneet 
suurin piirtein saman ajan ja sen ansiosta nykyisin 
hoidamme yli 20 % laitteiden korjauksista etänä. 
Näillä korjauskeikoilla huollon polttoainepäästöjen 
määrä on pyöreä nolla.

Koonnut: Juho Liimatainen

Teksti: Liisa Hyttinen

Varsinaisten ympäristöohjelmien lisäksi teemme 
paljon muutakin ympäristön eteen. Tehdas- ja 
pääkonttorikiinteistössä on erilaisin toimin onnistuttu 
laskemaan sähkönkulutusta valmistettua laitetta 
kohden lähes kolmanneksella vuoden 2010 tasosta. 
Hydrauliikkaöljyn kulutus ja jäteöljyn määrä 
puolestaan putosivat rajusti jo vuonna 2009, jolloin 
siirryimme öljynvaihdoista öljyn puhdistukseen 
määräaikaishuoltojen yhteydessä. Puhdistettu öljy 
on tutkimusten mukaan jopa puhtaampaa kuin uusi, 
joten tämä kierrätys todella kannattaa!

5 saavutusta
ympäristön hyväksi

VOC-PÄÄSTÖT 20 % 
MITEN? Vähäpäästöiset maalit 
ja ohenteet, oikeat työtavat, hyvät 
työvälineet, ohenteen kierrätys

HUKKATERÄS 30 % 
MITEN? Tuotekehitys, materiaali-
suunnittelu, toimittaja-yhteistyö, osa-
valmistuksen työtapojen kehittäminen

ETÄKORJAUS 20 % 
MITEN? SMART-älytekniikan ja 
sen mahdollistamien etäpalveluiden 
kehittäminen

JÄTEÖLJY 99 % 
MITEN? Öljynpuhdistus öljyn vaih-
don sijaan määräaikaishuollossa.

SÄHKÖNKÄYTTÖ 30 % 
MITEN? Energiatehokkaat koneet ja 
työvälineet, prosessien tehostaminen, 
valaistuksen automatisointi

Merissä on pian enemmän muovijätettä 
kuin kaloja. Muovijätettä päätyy maailman meriin 
keskimäärin jäteautollisen verran joka minuutti. 
Jopa kolmannes kaikesta tuotetusta muovista päätyy 
luontoon. Muovijätteen määrä merissä ylittää  
kalakannan lähitulevaisuudessa, sillä jätemäärät ovat 
voimakkaassa kasvussa, kun taas kalojen määrä on 
ihmisen toimien takia vähenemässä.
Yle Uutiset 21.1.2016

Ellen MacArthur Foundation -säätiön 
raportin "Intelligent Assets: Unlocking the circular 
economy potential" mukaan kasvava älytuotekanta 
mahdollistaa kiertotalouden koko potentiaalin 
hyödyntämisen tulevaisuudessa. Laitteiden kanssa 
kommunikointi tarjoaa informaatiota, jota ei aiemmin 
ole pystytty hyödyntämään tai osattu kerätä. Tämä 
mahdollistaa entistä innovatiivisemmat ratkaisut 
materiaalinkierron tehostamisessa ja tavaroiden 
arvoketjun hallinnassa. 
Ellen MacArthur Foundation  5.2.2016

Osallistuitko siivoustalkoisiin? Euroopassa 
kaduille ja luontoon kertyy vuosittain miljoonia tonneja 
roskia. "Let's  Clean up Europe" on aloite, jolla pyritään 
parantamaan tietoisuutta roskaantumisen ja jätteiden 
aiheuttaman ongelman laajuudesta, vaikuttamaan 
ihmisten käyttäytymiseen sekä kannustamaan 
vastaavien tempausten järjestämiseen. Tapahtumaa 
vietetään 6.-8. toukokuuta ja se on osa marraskuussa 
seuraavaa Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa.

Kerättyä jätettä: 
3 640 tonnia

Osallistujia: 
yli 538 000 hlöä

Toimenpiteitä:
3 383 kpl

Katso myös: Euroopan kestävän kehityksen viikko 
(30.5.-5.6.) - www.esdw.eu/country/finland

»

MUOVINTUOTANTO 
KAKSINKERTAISTUU 20 

VUODEN AIKANA JA 
NELINKERTAISTUU

2050 MENNESSÄ.

Jätteet tulisi nähdä materiaalina, johon 
liittyy paljon taloudellisen kasvun ja työllistämisen 
mahdollisuuksia. Eduskuntakäsittelyyn on tulossa 
hankintalain uudistus, jolla jätehuoltosektoria 
vapautetaan kuntien omistamilta yhtiöiltä vapaille 
markkinoille. Perinteisen yksityisiin palveluihin 
perustuvan jätehuoltojärjestelmän sekä vahvan 
kotimaisen cleantech-osaamisen  odotetaan täyteen 
potentiaaliin vapautuessaan mullistavan etenkin 
yhdyskuntajätteen kierrätyksen, joka ei ole juurikaan 
kehittynyt viimeiseen 15 vuoteen.
Ympäristöteollisuus ja -Palvelut 2.2.2016

LCUE 2015:n saldoa:
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Loputon määrä lyöntejä

Ursula Wikström aloitti golf-harrastuksensa 1990-lu-
vun alussa noin 10-vuotiaana yhdessä vanhempiensa 
kanssa. Peli tempaisi nuoren golfarin mukaansa ja tei-
nivuodet kuluivat harjoittelun parissa.  

- Kun harrastaa urheilua tosissaan, voi jäädä nuoruu-
dessa joitain muita asioita väliin. Siinä on hyvät ja 
huonot puolensa, sanoo Wiktsröm.

Kova harjoittelu nuorena tuotti tulosta ja harrastuk-
sesta tuli ammatti vuonna 2003. Työksi Wikström ei pe-
laamista kuitenkaan miellä.

- Golf on minulle kuin leikkiä. Ei ole sellainen fiilis, että 
tekisi töitä.

Harjoitellessaan Wikström pitää eniten griinillä erilais-
ten lyöntien treenaamisesta. Kotikenttä Talmasta hän 

on löytänyt lempipaikakseen hiukan huomaamat-
tomamman sopen, vanhan par-3 väylän, joka toimii 
nykyisin harjoituslyöntipaikkana. Kilpailuhenkiselle 
lajin parhaat puolet ovat selvät:

- Parasta on kilpailu. Ja se, että aina voi oppia uutta. 
Golfissa on loputon määrä uusia lyöntejä!

Aikaa harjoittelut ja kilpailut vievät sen verran, et-
tei elämään mahdu harrastuksia, vaan liikenevä aika 
kuluu perheen parissa. Kevään ja kesän mittaan har-
joittelutahti tuskin hidastuu, sillä tähtäimessä ovat 
kesäolympialaiset Rio de Janeirossa 5.-21.8.2016. Golf 
palaa tänä vuonna olympialaisiin lähes uutena lajina 
sitten 1900-luvun alkuvuosien. 

Tähtää Rioon
Golf on lähellä europressiläisten sydäntä. Harrastus 
yhdistää monia työtovereita, ja yhteistyötä tehdään 
lähellä pääkonttoria ja tehdasta sijaitsevan Golf Tal-
man kanssa. Talma on myös ammattilaispelaaja Ursula 
Wikströmin nykyinen harjoittelukenttä. Europressin 
golf-harrastajat saivatkin nyt hänestä oman esikuvan, 
kun yritys lähti tukemaan nurmikenttien tähteä spon-
sorisopimuksella. 

Ei ole sellainen fiilis, 
että tekisi töitä.

Suomen ykkösgolfareihin kuuluva Ursula Wikström pääsi huh-
tikuussa tutustumaan Europressin tehtaaseen ja poseeraa-
maan konsernin myyntijohtaja Ilkka Hietalan (vas.), mark-
kinointijohtaja Tomi Turusen ja paalauksen pikkujättiläisen 
Balex-10:n kanssa.

»

Teksti: Liisa Hyttinen
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Ismo Haaponiemi: 
Uusia tuulia Golf Talmassa
Viime vuodet ovat olleet Golf Talmalle menestyksekkäitä, 
josta kertoo osaltaan Golf Talman kahdella kentällä kaudella 
2015 pelattu ennätyksellinen määrä 56 804 golfkierrosta. Golf 
Talmassa on viime vuosina panostettu voimakkaasti kentän 
kunnon ja kenttäuudistusten tekemiseen. Myös klubiympäristö 
on saanut uutta ilmettä. Uudistuksia Talmassa on tehty myös 
golfvalmennuksen ja kumppanuuksien suhteen.

Golf palaa vuosikymmenten tauon jälkeen Olympialaisiin 
Riossa tulevana kesänä. Golf Talma halusi yhdessä pitkäaikaisen 
kumppaninsa Europressin kanssa nostaa juhlavuonna 
omaa rooliaan myös huippu-urheilun saralla tekemällä 
yhteistyösopimuksen Ursula Wikströmin kanssa. Wikström edustaa 
alkaneesta kaudesta lähtien Golf Talmaa seuran edustuspelaajana 
ja Europressin kumppanina.

Yhteistyösopimus Ursula Wikströmin kanssa antaa mahdollisuuden 
tukea hienoa urheilijaa matkalla kohti olympiaunelmaa. 
Suomen olympiapaikat ratkaistaan heinäkuun 11. päivänä 
olevan rankingsijoituksen perusteella, joten jännitettävää 
europressiläisillä ja talmalaisilla vielä riittää. 

Olympiapaikan saavuttaminen ja kisoissa voittaminen ei ole 
kuitenkaan se tärkein asia yhteistyössä, vaikka huippu-urheiluun 
kilpaileminen ja menestyminen keskeisesti kuuluukin. Tärkeintä 
on kokemus merkityksellisestä yhteistyöstä, joka tukee unelmaa 
kaikkien osapuolten menestyksestä ja tarmokas ponnisteleminen 
unelmien eteen. Matkanteko tärkeiksi koettujen asioiden parissa.

IFAT 2016 Europress osallistuu touko-kesäkuun 
vaihteessa maailman suurimpiin jätehuolto- ja 
kierrätysalan tapahtumiin lukeutuville IFAT-messuille 
Saksan Münchenissä. IFAT -messut ovat varsin 
perinteikäs tapahtuma sillä ne juhlivat tänä vuonna jo 
50-vuotista taivaltaan. Europress esittelee messuilla 
mm. Balex-paalainperheen sekä sen uusimman 
jäsenen, järeämmän luokan pystypaalaimiin 
lukeutuvan Balex-50:n. Europress hakee messuilta 
ensisijaisesti jälleenmyyjiä korkealaatuisille, SMART-
älytekniikkaa hyödyntäville Balex-tuotteilleen.

TEHTAAN LAAJENNUS Tuotevalikoiman lisäksi 
Europressillä kasvavat tuotantotilat. Maaliskuussa 
aloitettiin tehtaan laajennustyöt, joiden myötä 
tuotannolle saadaan lisää tilaa lähes 2000 m2. Samalla 
kehitetään tuotantomenetelmiä yhä tehokkaammiksi. 
Uudet tilat valmistuvat syksyllä 2016, mutta 
jätepuristimia ja -paalaimia valmistetaan tehtaalla 
normaaliin tapaan myös koko rakennustyön ajan.

SOME Suosituimmat sosiaalisen median kanavat on 
otettu Europressillä haltuun viimeisen vuoden aikana. 
Uusimpia uutisia ja yrityksen arkea voi nyt seurata, 
tykätä ja kommentoida Facebookissa, Twitterissä ja 
LinkedIn:ssä. Tervetuloa mukaan somettamaan!

EKOPISTE-PURISTIMET Europress sai syyskuussa 
2015 historiansa suurimman kertatilauksen: yli 400 
jätepuristinta kuluttajien käyttöön Rinki Ekopisteisiin. 
Tiukassa toimitusaikataulussa pysymiseksi tehdas 
siirtyi tilauksen tultua aiemmasta kaksivuorotyöstä 
kolmeen vuoroon ja palkkasi noin 20 uutta 
työntekijää. Vaikka muitakaan asiakkaita ei urakan 
aikana unohdettu, niin puolen vuoden ajan Ekopiste-
puristimet olivat tehtaan suurin ponnistus. Hyvällä 
suunnittelulla urakka onnistui kuitenkin hyvin, ja 
kaikki tilatut laitteet saatiin valmiiksi ja toimitettua 
määräpäivään mennessä.

TEHDASVIERAILU Huhtikuussa Europressin teh-
taalla Keravalla vieraili Keskon pääjohtaja Mikko 
Helander (kuvassa keskellä). Kahden uutuuspaalaimen 
välissä hymyilivät Helanderin kanssa Europressin 
varatoimitusjohtaja Timo Huhtala (vas.) ja toimitus-
johtaja Matti Turunen.

TYÖHYVINVOINTI Kevään 2016 aikana pääkont-
torin ja tehtaan väki ottaa toisistaan mittaa 
leikkimielisessä työmatkapyöräilykisassa. Töihin 
pyöräiltyjen kertojen lisäksi kisassa mitataan 
pyöräiltyjä kilometrejä. Osallistujien työmatkat 
vaihtelevat kolmesta ja puolesta kilometristä 
lähes neljäänkymmeneen. Kuvassa pyörän 
selässä myyntiassistentti Marjo Mannström 
(vas.), suunnitteluinsinööri Pentti Hämäläinen ja 
markkinointiviestinnän koordinaattori Liisa Hyttinen.

Europressillä   tapahtuu...
»

Golf Talma Oy:n toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi (oik.) sekä 
Golf Talma ry:n hallituksen jäsen ja kilpailutoiminnasta vas-
taava Onni Floor ovat uudistaneet kentän toimintaa.
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CombiMax FR
täyttyy ja tyhjenee tehokkaasti.

CombiMax FR jätepuristin on uusin tulokas 
Europressin älypuristinperheeseen. Puristin on suun-
niteltu erityisesti pahvin ja muun kuivan materiaalin 
käsittelyyn. Nousevakattoisen CombiMax FR:n (Flo-
ating Roof) säiliön tyhjennys käy helposti. Tiiviiksi 
puristetun jätemateriaalin tyhjennys säiliöstä saattaa 
olla hankalaa, etenkin säiliön ollessa täynnä.

CombiMax FR:n juju piilee säiliön katon innovatiivi-
sessa rakenteessa. Tyhjennettäessä puristinta katto 
pääsee ”kellumaan” jätemateriaalin päällä, jolloin tii-
viiksi puristettu materiaali tulee vaivatta ulos. Nou-
seva kattomekanismi ja erittäin suuri puristusvoima 
mahdollistavatkin suuret täyttöpainot. 

CombiMax FR:n tyhjennys on helppoa! Katso videolta 
miten nouseva kattomekanismi toimii.*

Kaksivaiheinen aukaisumekanismi
Tyhjennysovessa on kaksivaiheinen aukaisumeka-
nismi ja vahvistettu lukitusräikkä, joiden ansiosta tyh-
jennys on kuljettajalle turvallista. Aukaisumekanismi 
antaa oven raottua hieman ennen varsinaista avaa-
mista, mikä päästää paineen pois säiliöstä.

Nouseva kattomekanismi
Nouseva kattomekanismi edesauttaa säiliön tyh-
jentymistä. Kun tyhjennysovi avataan, katon lukitus 
vapautuu ja säiliö tyhjenee helposti. Katon kiinnipy-
syminen muulloin kuin tyhjennyksen aikana on var-
mistettu vahvoin sulkumekanismein.

SMART-älyominaisuudet
Älykeskuksen innovatiiviset toiminnot parantavat 
laitteen kestoa, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä. 
Laite opastaa ja kommunikoi käyttäjänsä kanssa. Se 
optimoi työliikkeitä ja tunnistaa vaaratekijöitä ohjaten 
käyttäjää poistamaan ne.

Suuret täyttöpainot
CombiMax FR on ulkomitoiltaan samankokoinen kuin 
tavallinen CombiMax 20 m³. Kompaktilla rakente-
ella saavutetun 21 m³ säiliötilavuuden ja 40 tonnin 
puristusvoiman ansiosta CombiMax FR:n vetoisuus on 
kuitenkin 30 % suurempi kuin tavallisella CombiMax-
puristimella.

* Lataa älypuhelimeesi ensin ilmainen 
QR reader, joita löytyy runsaasti sovel-
luskaupoista.
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Balexeja Englantiin! 
Kenburn otti laatupaalaimet valikoimiinsa. 

Matot paaliksi ja kiertoon

Neljä miestä nostelee videolla rivakasti vanhoja koko-
lattiamattoja paalaimeen. Kammio täyttyy ja mie-
het ehtivät hetken hengähtää sillä aikaa, kun paalain 
puristaa matot kasaan. Nyt kammiossa on taas tilaa, 
ja urakka jatkuu. Mattoja mahtuu paalaimeen paljon, 
sillä kyse on Europressin tehopakkaajasta Balex-30:stä. 

Videon tekijä on jätehuollon laitetoimittaja Kenburn 
Waste Management, joka on jälleenmyynyt Suomessa 
valmistettuja Balex-paalaimia Iso-Britanniassa viime 
syksystä lähtien. Kenburn kuuluu markkina-alueellaan 
alan johtaviin toimijoihin yli 30 vuoden kokemuksella.

Brittein saarilla kokolattiamatot ovat yleisiä, joten 
materiaalille on kehittynyt omat kierrätyskanavansa. 
Laadukkaat paalaimet ovat kysyttyjä apuvälineitä, 
joilla muuten hankalasti käsiteltävät matot saadaan 
tii-viiksi paaliksi. Videon mallipaalista tuli noin 330 
kg:n painoinen ja se siirtyi näppärästi pumppukärryllä 
noutoa odottamaan.

Seikkailupuisto vaihtoi
jätelaskun tuloihin

Toki Englannissa paalataan myös muovia ja pahvia, 
jotka ovat meillä tutumpia materiaaleja. Youkshiressä 
sijaitseva seikkailupuisto Stockeld Park on yksi tyyty-
väisistä pahvin paalaajista ja Kenburnin asiakkaista. 

Stockeld Park on historiallinen tila, jonka juuret yltä-
vät 1300-luvun alkupuolelle. Yli 800 hehtaarin alue 
on ollut sen nykyisen omistajan Peter Grantin suvulla 
vuodesta 1875 lähtien. Grant perheineen asuu tilan 
1763 valmistuneessa, mahtavassa päärakennuksessa 
ja pitää alueella koko perheen seikkailupuistoa sekä 
monenmoista muuta toimintaa.

Grant haluaa pitää seikkailupuiston ympäristöasioista 
hyvää huolta. Viime vuonna puistossa kartoitettiin 
päästöjen vähentämiseen, jätehuoltoon ja kierrätyk-
seen käytetyt resurssit. Kartoituksen tuloksena Stock-
eld Park päätti investoida Balex-10 -paalaimeen hel-
pottaakseen pahvipakkauksien käsittelyä.

- Olemme ympäristöohjelmassamme sitoutuneet jat-
kuvaan parantamiseen. Paalaimen hankinnalla halu-
simme varmistaa, ettei yhtään kierrätyskelpoista pah-
via päädy kaatopaikalle, kertoo Grant. 

-Myymälämme ja keittiömme tuottavat suuret määrät 
pahvia, jonka aiemmin heitimme kippikonttiin. Tie-
simme, että investointi paalaimeen olisi askel eteen-
päin, mutta emme osanneet itse arvioida, minkä 
kokoinen paalain olisi meille sopiva.

Onneksi Kenburn Waste Management tuli hätiin. 
Nopean, paikan päällä tehdyn kartoituksen jälkeen 
Kenburnin asiantunteva myyjä suositteli Stockeld 
Parkille Balex-10 -paalainta. Suositustakin enemmän 

Teksti: Liisa Hyttinen ja Kenburn Waste Management

Kenburn Waste Management 
Limited

• Europress Balex-paalainten jälleen-
    myyjä Iso-Britanniassa

• Yli 30 vuoden kokemus jätehuoltoalalta

• Asiakaskunta koostuu pienistä ja 
    suurista yrityksistä sekä julkisen sekto-
    rin toimijoista

Mattopaali
Paalattu laitteella: Balex-30
Materiaali: käytetyt kokolattimatot 
Paalin paino: 330 kg
Paalin ulkomitat:  950 x 1200 x 840 mm

Grantia vakuutti laitteen 24 kuukauden takuu tavan-
omaisen vuoden takuun sijaan.

- Uusi paalain on tuonut ison muutoksen Stockeld Par-
kin toimintaan. Lisäksi saamme nyt tuloja jätteestä, 
josta ennen jouduimme maksamaan, hehkuttaa Grant.

Yksi paalain - kaksi materiaalia

Myös lattiatoimittaja Horne Brothers löysi Kenburnin 
kautta ihanteellisen ratkaisun pakkausmateriaalien 
lajitteluun. Heillä syntyy suuria määriä sekä pahvi- että 
muovijätettä, ja Balexin kahden ohjelmavaihtoehdon 
ansiosta niiden paalaaminen onnistuu yhdellä ja 
samalla laitteella. Pahvi- ja muovimateriaalit käyt-
täytyvät hyvin eri tavoin, joten niiden onnistunut 
paalaus vaatii erilaiset puristusasetukset. Balexin 
mode-kytkimestä on helppo valita oikea ohjelma, kun 
materiaali vaihtuu. 

Balex-30 oli Horne Brothersille myös ulkomitoiltaan 
juuri sopivan kokoinen: alle kaksi metriä korkeana se 
mahtuu siististi varastohyllyn alle. 

Lattiatoimittaja Horne Brothers hankki Balex-30 -paalai-
men, koska sillä voi paalata sekä pahvia että muovia omilla, 
optimoiduilla ohjelmillaan. Ohjelma valitaan helpoti mode-
kykimestä.

Gail Foxtcroft ja David Hall luotsaavat 
Kenburn Waste Managementia.

Monipuolinen jätehuoltolaitteiden huolto-
palvelu on yksi Kenburnin osaamisaloista.
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Käytetyt koneet Europressiltä ovat laadukkaita 
käytettyjä jätepuristimia monenlaisiin käyttökoh-
teisiin ja tarpeisiin. Perushuollettu laite tarjoaa luo-
tettavan, varmatoimisen ja helppokäyttöisen ratkai-
sun jätehuoltoon. Käytetyt koneet voidaan varustaa 
useimmilla samoilla lisävarusteilla ja syöttösuppi-
loratkaisuilla kuin uudet Europress-laitteet. Myös 
Europress SMART -älyjärjestelmä on asennettavissa 
uudemman sukupolven puristimiin.

Valikoimassamme on vaihtelevasti tarjolla käy-
tettyjä Combi- ja Duo-mallisia puristimia, esipurista-
via EPC-laitteita, ruuvipuristimia, Combio-puristimia 
biojätteen käsittelyyn sekä ajoittain myös paalaimia. 
Europress-puristimissa on standardi vaihtolava-alusta 
kuljetusta varten. 

Kysy käytettyjen koneiden saatavuutta 
Europress Asiakaspalvelusta!

Lue ExPRESSIVE ja muut Euro-
press-uutiset myös verkossa! 
Lataa älypuhelimeesi ilmainen 
QR reader, joita löytyy runsaasti 
sovelluskaupoista. Lue sitten 
oheinen QR-koodi sovelluksella 
ja astu Europressin nettiin.


