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palkittiin korkeasta laa-

dustaan ja innovatiivista 

SMART-ominaisuuksis-

taan Pol Eco System 2016 

-messuilla.

Siperia 
opettaa

Täällä jos jossain testataan 

laitteiden laatu. Niitä ei nimit-

täin hankita koristeeksi, vaan

käyttöaste on monin-

kertainen länsimaihin 

verrattuna.
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vieraita

Lennähtipä tehtaallemme 

kerran yllätysvieraita

Saudi-Arabiasta. 

Kulttuurien kohtaaminen 

oli mieliin painuva

kokemus.

Down under
Huoltoasentaja ottaisi 

mielellään pikku keikan 

Australiaan, mutta valitettavasti 

etätukemme napsauttaa  ase-

tukset kohdilleen ennen kuin 

kaveri ehtii uimahousuja 
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Crusher

Britit rakastavat 

kokolattiamattoja 

- ja niiden paalaamista! 
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tuttavallisemmin 

Carpet Crusher.
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Euroopan kierrätysalan 

messut kun alkoivat 

olla jo koluttuja, oli aika 

loikata rapakon taakse 

Waste Expo-messuille.

DoorVeen B.V.

ECO-PROJEKT Konrad Bulanda

Glamworn Waste Equipment

H&G Entsorgungssysteme GmbH.

PYÖREITÄ 
VUOSIA

40 vuotta suomalaisen 

ympäristöteknologian 

historiaa takana ja tule-

vaisuus siintää edessä 

aurinkoisena!

Innokkaita 
kavereita

Eurooppalaiset kumppani-

yrityksemme ovat ahkerasti 

esitelleet Balex-paalaimia 

kierrätysalan messuilla 

ympäri maanosaa.
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Sverige!

Ruotsin 

tyttäremme 

Europress AB

juhli parikymppisiään

loppuvuodesta 2016.

Kenburn Waste Management Ltd.

NBS AG Nickel Betriebsanlagen + Systeme

Retec Miljø ApS

Europress Group Oy

Europress AB

Europress AS

OOO Europress

Wong Fong 
Singaporessa ymmärretään 

laadun päälle. Uusin jälleen-

myyjämme on pörssiyhtiö, 

jonka markkina-alueita ovat 

lisäksi Myanmar, Malesia

 ja Kiina.

Itänaapurissa 
kauppaketjuilla on kokoa. 

Esimerkiksi päivittäistavara-

ketju Lentan myymälöissä on 

kovassa käytössä yhteensä 

 86 DuoMax-puristinta.
Bærum 

kommune
Norjalaisessa kaupungissa 

jätepuristimista on innostuttu: 

etenkin Combio-laitteita löytyy 

niin koulujen, virastotalojen 

kuin terveyskeskusten 

lajittelupisteistä.

Trinidad & Tobago
Esittelypaalaimet 

Waste Expo -messuilta 

pääsivät  matkalle Karibian-

meren yli ja käyttöön tässä 

kiehtovassa 

saarivaltiossa.

Kokemuksia 
maailman 
kolkista.
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ExPRESSIVE on Europress Group Oy:n asiakaslehti. Päätoimittaja: Liisa Hyttinen. Toimi-
tuskunta: Tomi Turunen, Reetta Välimäki ja Juho Liimatainen. Kuvat: Europress Group Oy, 
ellei toisin mainita. Vierailevat kirjoittajat vastaavat itse tekstiensä sisällöstä ja tietojen 
oikeellisuudesta. Niissä olevat mielipiteet ja kannanotot ovat kirjoittajien omia.

Innostusta ilmassa Valiolla

Näkökulma: Leo Stranius

Ympäristöuutisia

40 vuoden nousu

Mega-sarjan messiaat

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

HYVIN SANOTTU

Muutama vuosi sitten Europress Group Oy 
asetti tavoitteekseen laajentumisen kansainvälisille 
markkinoille myös Euroopan ulkopuolelle. 
Varsinainen lähtölaukaus tapahtui viime vuonna 
oman messuosaston muodossa kansainvälisillä IFAT 
2016 -messuilla Münchenissä. Sen jälkeen olemme 
solmineet jälleenmyyjäsopimuksia mm. Sveitsiin, 
Hollantiin ja Puolaan. Englantiin aloitimme viennin 
jo aiemmin. Nämä toimivat ponnahduslautana 
laajentuessamme uusiin maanosiin.

Tässä kansainvälistymisessä meillä on ollut 
apuna tietenkin suomalainen huippuunsa viritetty 
tuotteiden laatu ja älykäs SMART-teknologia, joka 
on vakiovarusteena kaikissa toimittamissamme 
laitteissa. Olemme myös kehittäneet viime aikoina 
ModCom –puristinratkaisuja, joissa Europress 
valmistaa irrotettavan puristimen etuosan sisältäen 
älyteknologiaan perustuvan koneikon, ja joissa kontti 
valmistetaan paikallisesti. Tällaisen ratkaisun olemme 
jo toimittaneet mm. Australian markkinoille.

Solmimme juuri yhteistyösopimuksen Singapore-
laisen yhtiön kanssa. Tarkoituksena on siellä lanseerata 
uudenlainen laite biojätteen käsittelyyn. Heidän 
kauttaan tuotteitamme tullaan markkinoimaan myös 
Myanmariin ja Kiinaan.

Toukokuussa olimme esillä Waste Expo 2017 
messuilla New Orleansissa. Siellä esittelimme Balex 
Smart -paalainten tuoteperheen Pohjois-Amerikan 
markkinoille. 

Olemme aina halunneet edistää ympäristö-
ystävällisiä ratkaisuja, kun kehitämme tuotteitamme 
kansainvälisille markkinoille. Vuoden 2016 aikana 
lanseerasimme älyteknologiaan perustuvan SMART 
Server -palvelutuotteen, joka mahdollistaa asiak-
kaiden jätteenkäsittelylaitteiden hallinnoinnin, 
raportoinnin ja jopa kuljetusten optimoinnin 
minimoiden esim. CO2-päästöjä pilvipalvelun avulla. 
Älyteknologian avulla Europressin valmistamat 
laitteet saadaan kommunikoimaan niin käyttäjän, 
huoltohenkilöstön kuin jätekuljettajankin kanssa.

Ilkka Hietala
Konsernin myyntijohtaja

70 % maailman kasvihuonekaasu-
päästöistä tuotetaan kaupungeissa. 
Missä ikinä ihmiset asuvatkin, 
elämäntapojen tulee mukautua 
ympäristön asettamiin reuna-
ehtoihin. Meidän on pystyttävä 
elämään älykkäästi ja kestävästi.
Kiertotalouden ajatus on 
lyönyt nopeasti läpi Suomessa. 
Materiaalivirtojen tehostamisen 
ja jätehuollon lisäksi kehitteillä 
olevissa innovatiivisissa 
palvelukonsepteissa on 
huomattavaa potentiaalia.

Kimmo Tiilikainen
Maatalous- ja ympäristöministeri

Ympäristöministeriön tiedote 28.3.2017

Tässä lehdessä

Muistot tarinaksi

Europressillä on takana neljä kokonaista vuosikym-
mentä. Jokaiseen niistä on kuulunut kasvua, kehit-
tymistä ja suuria onnistumisia. Sekaan on mahtunut 
myös opettavaisia harha-askelia ja virhearviointeja. 
Kaikki tämä on tehnyt Europressistä sen, mitä sen 
on tänä päivänä: elämänsä parhaassa vireessä 
oleva, yhä uusiin maailman kolkkiin kaukomatkaava 
nelikymppinen, joka jättää ekologisen jalanjälkensä 
yhä useampiin maihin.

Sen jalanjäljen on tarkoitus todella olla ekologinen. 
Emme vain myy tuotteita, vaan myymme ajatuksen 
kiertotaloudesta, jossa asiakkaamme hyötyy lajittelus-
ta ja materiaalien kierrätyksestä tuotteidemme avulla. 
Esittelemme oman näkemyksemme siitä, miten yrityk-
set voivat viisaan jätehuollon avulla tulla osaksi 
meneillään olevaa suurta ympäristövallankumousta. 

Itse olen kulkenut Europressin matkassa lähes kym-
menen vuotta - neljänneksen sen historiasta. Se on 
pitkä aika, mutta moni on viihtynyt tässä mainiossa 
yrityksessä paljon kauemminkin. Kokosin joukon 
pitkän linjan europressiläisiä historiamuisteloihin, 
ja pyysin heitä kertomaan juttuja menneiltä vuosi-
kymmeniltä. Iso määrä valokuviakin tuli selattua 
muistojen herättelemiseksi. Muistot kokosin tähän 
lehteen tarinaksi siitä, miten Europress on noussut 
kahden nuoren miehen yrityksestä kansainväliseksi 
konserniksi alansa huippujen joukkoon. Mukavia 
lukuhetkiä historian, nykypäivän ja tulevaisuuden 
parissa!

Liisa Hyttinen
päätoimittaja
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Uuden rakentaminen on hauskaa. On hienoa päästä 
näkemään, miten huollella suunnitellut ja toimivat 
teollisuustilat moninaisine laitekokonaisuuksineen 
nousevat tyhjästä ja rakentuvat käyttövalmiiksi. Vielä 
upeammalta täytyy tuntua se, että on itse mukana 
tarmokkaassa ja asiansa osaavassa porukassa saat-
tamassa isoa kokonaisuutta kohti täyttä toimintaa. 
Valion uudessa, rakenteilla olevassa välipalatehtaassa 
Riihimäellä juuri tällainen innostus huokuu vastaan 
heti kättelyssä.

- Jukka Parviainen, työsuojelupäällikkö ja ympäristö-
vastaava, esittelee vierailun isäntä itsensä portilla
jämäkän kädenpuristuksen kera.

Muitakin titteleitä Parviainen on ehtinyt Valiolla kan-
taa: 33 vuoden ura on sisältänyt niin esimies- kuin 
asiantuntijatehtäviä tuotannon ja kehitystyön parissa.

Vieraat ohjataan isoon työmaaparakkiin, jossa vas-
taanotto on ystävällinen ja tarmokas. Lista työmaa-
alueella vaadituista suojavarusteista tipahtelee 
valvojan huulilta täsmällisesti kuin 150 gramman 
jogurttiannokset pikareihinsa tehtaan tulevalla lin-
jastolla: kypärä, suojalasit, turvajalkineet ja heijastava 
liivi. Ja vierailijakortti, joka on pidettävä näkyvillä koko
kierroksen ajan. Turvallisuusasiat eivät selvästikään
ole täällä pikkujuttu.

- Turvallisuus on jokaisessa palaverissamme ensim-
mäinen käsiteltävä asia, vahvistaa Parviainen.

Määräysten mukaiseen sotisopaan sonnustautuneena 
astumme avaralle tehdasalueelle. Uudisrakennuksen 
yläosasta pilkistää viisi valtavan kokoista säiliötä, joi-
hin tulevaisuudessa tuodaan tehtaassa käytettävät 
raaka-aineet, rasvaton maito ja kerma. Ne tuodaan 

»
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Innostusta ilmassa
Valion uusi välipalatehdas nousee Riihimäelle.

1. Työsuojelupäällikkö ja ympäristövastaava Jukka Parviainen (toinen oikealta)
tekee turvallisuustarkastuksen juuri valmistuneelle jätepisteelle yhdessä
muiden Valion ja Europressin asiantuntijoiden kanssa.

2. Jukka Parviainen vastaanottaa vieraat aidatun tehdasalueen ulkopuolella.
Aidan sisäpuolelle ei ole menemistä ilman turvavarusteita.

3. Toinen jätepisteistä sijaitsee ulkona, josta puristimet on helppo noutaa
tyhjennettäviksi.

4. Koeajopakkaukset kipataan astiasta nestetiiviiseen Combio-puristimeen.

5. Huoltoasentaja Lars Lindblom piti Valion henkilökunnalle jätepuristimen ja
astiankaatolaitteen käyttökoulutuksen.

6. Valiolaisten innostus loistaa kilpaa kevätauringon kanssa.

1 2 3

4 5

6
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Teksti: Liisa Hyttinen

säiliöautoilla meijeristä, ja siitä valmistetaan 80 mil-
joonaa kiloa jogurttia vuodessa. Hillo tuodaan kon-
teissa ja sitä uppoaa vuoden jogurtteihin 7 miljonaa 
kiloa - merkittävä osa suomalaisten ykkössuosikkiin 
Hedelmäpommiin.  Tehdas ei tosin palvele ainoastaan 
Suomen markkinoita.

- Huomattava osa tuotannosta viedään Ruotsiin ja
nopean toimitusrytmin takia logistiikkaketjun on toi-
mittava moitteettomasti, kertoo Parviainen.

Ulkoapäin jo lähes valmiin näköinen tehdas on sisältä 
vielä rakennustyömaana. Tiloja valmistellaan korkei-
den hygienia- ja turvallisuusvaatimusten mukaiseen 
kuntoon, jotta jogurttituotanto saisi sujua tulevaisuu-
dessa jouhevasti. Ohitamme seinässä olevan aukon, 
jota kutsutaan hygieniarajaksi:

- Seinän takana ykköspuolella ovat korkean hygienian
tilat. Niissä saa liikkua vain hyvin rajatusti ja täyteen
hygieniavarustukseen pukeutuneena. Jätteet kipataan
seinässä olevasta aukosta toiseen astiaan, sillä samat
astiat eivät voi olla käytössä molemmilla puolilla.

Kakkospuolelta jäteastiat viedään tulevaisuudessa 
jakeen mukaisesti joko Combio- tai CombiMax-puristi-
miin tai Balex-10 -paalaimeen. Niiden täysimittainen 
käyttö alkaa kuitenkin vasta kesän jälkeen tehtaan 
käynnistyttyä. Nyt ovat vuorossa turvallisuustarkastus 
ja käyttöopastus.

»

- Koneturvallisuus on meille tosi tärkeää. Se tarkoit-
taa käytännössä sitä, että työntekijöiden on turvallista
tehdä töitä koneella, Parviainen tähdentää.

Parviainen käy huolellisesti läpi 34-kohtaisen tarkas-
tuslistan yhdessä Europressillä asennuksesta vas-
taavan Mika Lemolan kanssa. Ohjausjärjestelmät, 
painikkeet, merkkivalot ja suojukset saavat ruksit OK-
ruutuun. Astiankaatolaitteen turva-alueen merkintä 
kaipaa pientä parannusta, ja sen korjaamisesta so-
vitaan saman tien Europressin huoltoasentajan Lars 
Lindblomin kanssa.

- Jätepisteiden rakentaminen on sujunut hyvin. Euro-
pressin ihmisten kanssa on ollut helppoa suunnitella
toimivaa kokonaisuutta ja viilata yksityiskohtia, kiit-
telee Parviainen.

Tarkastuksen jälkeen jätehuoneeseen virtaa hen-
kilökuntaa innostuneen puheensorinan saattelemana. 
Käyttöopastuksen vetävä Lindblom saa yleisökseen 
selvästi motivoituneen porukan.

Riina Lehto työntää hävikkituoteastian Combio-puristimelle testi-
käyttöä varten.

Valion uusi välipalatehdas
Sijainti: Riihimäellä n. 1 km päässä vanhasta 
tehtaasta

Aikataulu: rakennustyöt aloitettu v. 2014, käyt-
töönotto vuoden 2017 aikana

Tuotteet: Jogurtti, 1 kg ja 1,75 kg tölkit sekä 
pikarit, yhteensä yli sata eri nimikettä

Pinta-ala: 20 000 m2 neljässä kerroksessa

Työntekjöitä: n. 90 tehtaan käynnistyttyä

Ympäristöjärjestelmä: ISO 14001

Jätehuolto: Combio-puristin biojätteelle,  
CombiMax-puristimet pahville ja energiaja-
keelle, Balex-10-paalain muoville

NÄKÖKULMA

Kohti rohkeaa 
kokeilukulttuuria

Teksti: Leo Stranius
Kuva: Hanna Heikkilä

Kirjoittaja on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja 
Luonto-Liiton toiminnanjohtaja sekä Suomen kiertota-
louden ohjausryhmän jäsen. Stranius on nimetty 2016 
Kauppalehden listauksessa 100 vaikutusvaltaisimman 
suomalaisen joukkoon ja hän kirjoittaa Suomen ympä-
ristöblogien ykköseksi valittua blogia osoitteessa 
www.leostranius.fi

Tämän sukupolven merkittävin haaste on luonnon 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ilmastokriisi ja 
luonnonvarojen ylikulutus. 

Kiertotaloudella pyritään vastaamaan tähän haastee-
seen. Käytetään luonnonvaroja fiksummin, pidempään 
ja tehokkaammin.

Suomessa riittääkin tekemistä. Esimerkiksi autojen 
keskimääräinen käyttöaste on noin 8%. Toimisto-
jen käyttöaste on noin 40%. Rakennusmateriaaleista 
10-15% menee jätteeksi rakennusaikana. Ruuasta 31% 
menee hukkaan arvoketjussaan.

Kunnissa kiertotaloutta voidaan edistää monella 
tavalla. Kunta voi hankkia yhteiskäyttöisiä sähkö-
autoja, tehostaa julkisten tilojen käyttöä avaamalla 
niitä muulle toiminnalle sekä luoda prosesseja raken-
nusmateriaalien ja maa-aineksen tehokkaammalle 
käytölle. Julkisiin hankintoihin voidaan ottaa mukaan 
ympäristökriteerejä ja suosia esimerkiksi kouluissa 
kasvisruokaa. Kunta voi tehdä yhteistyötä kansa-
laisjärjestöjen kanssa ruokahävikin minimoimiseksi 
joukkoruokailussa. 

Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin siitä, että päästään 
absoluuttiseen irtikytkentään talouskasvun ja luon-
nonvarojen kulutuksen välillä samalla, kun hiilenkier-
rossa siirrytään hiilineutraalisuuteen ja negatiivisiin 
päästöihin. 

Esimerkiksi WWF Suomen mukaan vietimme suoma-
laisten ylikulutuspäivää tänä vuonna jo 3. huhtikuuta. 
Kulutimme siis reilussa kolmessa kuukaudessa luon-
nonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi.

Kiertotalous edellyttää rohkeaa kokeilukulttuuria, 
jossa ei pelätä epäonnistumista vaan kannustetaan 
yrittämiseen. Tietoa ja taitoa on. Onnistumiseen tarvi-
taan kuitenkin vielä  motivaatiota sekä häpeämätöntä 
toimintaa ja konkreettista tekemistä. Tarvitaan uskal-
lusta yrittää, rohkeutta epäonnistua ja sitä kautta 
oppia uutta ja kokeilla taas uudestaan.
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Koonnut: Juho Liimatainen

Jätteiden kirjaaminen mobiiliin
Enpros Oy:n kehittämä ZeroWaste siirtoasiakirja-
sovellus sähköistää jätteiden kuljettamiseen liitty-
vien lakisääteisten asiakirjojen hallinnan. Jätteentu-
ottajille ja käsittelylaitoksille toimitettavat paperiset 
dokumentit on säilytettävä kolmen vuoden ajan, joten 
niiden korvaaminen mobiilisovelluksella voi merkittä-
västi vähentää kuljetusyrityksiltä aikaa vievää pape-
rityötä. ZeroWaste-mobiilisovellus on kokeiltavissa 
veloituksetta ja ladattavissa Google Play -kaupasta.
Enpros Oy Lehdistötiedote 17.1.2017

Asumaton paratiisisaari peittyy muoviin
Tuhansien kilometrien päässä ihmisasutuksesta, ete-
läisellä Tyynellämerellä sijaitseva Hendersonin saari 
on peittynyt merivirtojen kuljettamaan muoviroskaan. 
Saaren rannoilla makaa yli 17 tonnia muovia, osa tästä 
on hienontunut muutaman millimetrin pituisiksi kap-
paleiksi. Lisäksi jätettä on saarella tiheämmässä kuin 
missään muualla - lähes 700 kappaletta neliömetrillä. 
Brittiläisen tutkijaryhmän tekemän löydös osoittaa, 
etteivät maapallon kauimmaisetkaan kolkat ole tur-
vassa jätteiltä.
Helsingin Sanomat 16.5.2017

Suomesta hiilineutraali yhteiskunta
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen 
mukaan Suomella on mahdollisuus toimia ”kunnian-
himoisen ilmastopolitiikan tiennäyttäjänä” ja päästä 
hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi jo vuoteen 2045 men-
nessä. Viime marraskuussa voimaan astunut Pariisin 
ilmastosopimus velvoittaa allekirjoittaneita valtioita 
saattamaan maailman päästöt ja hiilinielut tasapai-
noon vuosisadan jälkipuoliskolle tultaessa. 
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Vihreällä teknologialla kiireellinen tarve
Yhdysvaltalais-italialaisen tutkimuksen mukaan teol-
lisesta ja teknologisesta kehityksestä johtuen maa-
pallon hiilidioksidipäästöt tuplaantuvat joka 60. vuosi. 
Vihreällä teknologialla ei välttämättä ehditä estää 
ilmastoa lämpenemästä vaaralliselle tasolle - päästöjä 
olisi puolitettava jopa joka 6. vuosi. ”Ei riitä, että meillä 
on päästöjä vähentävää teknologiaa. Se pitää levittää 
ympäri maailmaa ennennäkemättömällä vauhdilla”, 
toteaa tutkimusta johtanut Gabriele Manoli.
Tiede-lehti, 02/2017
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Vuoteen 2050 mennessä Suomessa tavoitellaan jopa 
95 % päästövähennyksiä vuoden 1990 tasoon nähden 
etenkin hyödyntämällä uusiutuvia polttoaineita lii-
kenteessä ja energiantuotannossa. Hiilinielujen osalta 
Suomi on jo nyt EU:n kärkikastia, metsiemme sito-
essa noin 30 % kotimaan päästöistä. Bioteollisuuden 
lisääntyvästä kysynnästä huolimatta metsien kasvu 
ylittää korjuun määrän myös lähitulevaisuudessa. 
Ympäristöministeriön tiedote 20.2.2017 Kotimaan kierrätysaste jo yli 40%

Viimeisimmässä tilastoinnissa Suomen yhdyskun-
tajätteen kierrätysaste on noussut 40,5 prosenttiin. 
Tilastokeskuksen julkaiseman, vuoden 2015 yhdys-
kuntajätetilaston mukaan syntyvästä 2,7 miljoonasta 
jätetonnista jo 1,1 miljoonaa tonnia saatiin hyödynnet-
tyä materiaalina. Harppaus on melkoinen, sillä vuotta 
aiemmin kierrätysaste oli 33 % yhdyskuntajätteestä. 

Jätteen energiakäytön osuus on laskenut 50 prosen-
tista 48 prosenttiin, kuitenkin jätemäärän pysyessä 
samana – 1,3 miljoonaa tonnia. Samalla kaatopaikka-
jätteen määrä on laskenut 11,5 prosenttiin verrattuna 
vuotta aiempaan 17 % osuuteen. Kierrätyksen kasvua 
selittää osittain tarkempi tilastointi, mutta myös eril-
liskeräyksen kasvu.
Uusiouutiset, 24.2.2017

Pakkausmuovin keruu päässyt vauhtiin
Rinki-ekopisteiden keräysverkosto alkaa olla valmis 
ja muovipakkausten keruu päässyt vauhtiin. Viime 
vuonna muovipakkauksia kerättiin hieman yli 15 000 
tonnia, mistä kotitalouksien osuus jäi noin 17 %:iin. 
Tänä vuonna kotitalouksilta kerätyn muovijätteen 
määrä on lähes tuplaantunut. Lisäksi kiinteistökoh-
tainen muovipakkauskeräys on nopeasti yleistymässä, 
useiden kuntien ja paikallisten jätehuoltoyritysten 
alettua yhteistyöhön tuottajayhteisön kanssa asuk-
kaiden pakkausjätteen keräämiseksi. Nykyisellä ver-
kostolla olisi potentiaalia kerätä kotitalouksilta jopa 
15 000 tonnia muovipakkauksia vuodessa. Muovi-
pakkausten kierrätystavoitteeksi asetettu 16 % on 
jo saavutettu, mutta lähitulevaisuudessa tavoitteet 
ovat tiukentumassa. Myös kierrätysmuovin kysyntä 
on kovassa kasvussa – kierrätystä on siis tehostettava 
entisestään.
Uusiouutiset 31.3.2017
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Kierrätysmuovia 3D-tulostimeen?
3D-tulostus on kehittymässä pienten kolmiulotteisten 
mallikappaleiden tekemisestä varteenotettavaksi ja 
laajamittaiseksi teollisuuden tuotantoteknologiaksi.
Sen etuina ovat mm. paikallistuotanto ja materiaali-
tehokkuus – logistiikan ja varastoinnin tarve vähenee 
merkittävästi, eikä työstössä juurikaan synny hukka-
materiaalia. Lisäksi teknologia mahdollistaa monimut-
kaisten komponenttien tai pienienkin tuote-erien val-
mistamisen kustannustehokkaasti. 3D-tulostusta 
pidetäänkin yhtenä potentiaalisimmista suljettuihin 
materiaalikiertoihin perustuvien liiketoimintamah-
dollisuuksien teknologioista. Turun Ammattikorkea-
koulu on tutkinut viime vuonna alkaneessa hankkees-
saan teollisen muovijätemateriaalin hyödyntämistä 
3D-tulostuksessa. Esimerkiksi autojen varaosaliiketoi-
mintaan uskotaan näin löytyvän uusia ulottuvuuksia.
Bastu Turku 13.2.2017KU
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Alkuaikoja toimistoilla. Vasemmalla Matti Turunen ja oikealla 
Markku Aalto, joka siirtyi myöhemmin muualle töihin.

1970-luku: Myyntitaitoa ja 
maailmanparannusta

Ennen Europressin perustamista Turunen oli työsken-
nellyt Stockmannilla urheiluosastolla, missä hänen 
kykynsä pantiin merkille. Turunen teki vaikutuksen 
esimieheensä taidollaan kuvailla myyvästi jalkapal-
lokenkien nappuloiden eroja asiakkaille. Sittemmin 
hän työskenteli muuttofirma Viktor Ekillä, jossa pääsi 
tutustumaan myös jätehuoltolaitteisiin. 

Ajatus jätepuristimien myymisestä oman yrityksen 
kautta sikisi yhdessä Europressin toisen perustajan 
Markku Aallon kanssa. Heillä oli halu tehdä osansa kas-
vavista jätevuorista koituvien ongelmien ratkaisemi-
seksi. Nuoret miehet perustivat Europressin 9.12.1977, 
ja pyörittivät sitä kahteen pekkaan ensimmäiset kolme 
vuotta.

Tuplasti myyntiä

Ensimmäinen jätepuristin, nimeltään Europak 150, 
myytiin 48 100 markan kauppahinnalla Keskolle Kuo-
pioon, osoitteeseen Päivärannantie 18. Siihen aikaan 
ajatus jätteiden puristamisesta oli vielä uusi ja lajit-
telu harvinaista, mutta ajat ovat muuttuneet: nykyisin 
samassa osoitteessa lajitellaan kierrätysmateriaaleja 
sekä K-Citymarketin omassa jätepisteessä että kulut-
tajille tarkoitetussa Rinki-Ekopisteessä. Lajiteltavia 
jakeita on lukuisia ja Europressin toimittamia puris-
timia tuossa nostalgisessa osoitteessa yhteensä kuusi.

Aluksi Europressin myymät tuotteet valmistettiin koti-
maisena alihankintatyönä. Ensimmäisenä toiminta-
vuonna tehtiin kaupat kahdeksasta puristimesta. Toise-
na vuonna myytyjen laitteiden määrä lähes tuplattiin, 
ja samoin kolmantena, jolloin sinnikkäiden veijareiden 
käsistä lähti jo 31 roskaprässiä. Kolmas vuosi oli näytön 
paikka, sillä siihen mennessä oli tavoitteena saada toi-
minta kannattamaan. 

Helppoja eivät ensimmäiset vuodet olleet. Kauppasopi-
muksia vietiin joskus allekirjoitettavaksi hankalankin 
bussimatkan päähän. Eräällä myyntimatkalla taas pai-
kattiin kolmeen otteeseen Fiatin rengasta.

Europress on kulkenut pitkän 
matkan 1970-luvun lopun 
orastavan ympäristötietoisuuden 
ilmapiiristä yhdeksi Eurooppalaisen 
yritysmaailman cleantech- ja 
kiertotaloushuuman johtotähdistä 
omalla laitevalmistuksen sarallaan. 
Koko 40-vuotisen taipaleensa yritys on 
kasvanut ja kehittynyt Matti Turusen 
määrätietoisessa otteessa.

Haasteista huolimatta tavoite saavutettiin. Nuorten 
yrittäjien ottama riski kannatti, kolmas vuosi kääntyi 
voitolliseksi ja kasvu lähti käyntiin. 

1980-luku: Uusia palvelumuotoja

Europress on ollut tappiollinen kahden ensimmäi-
sen vuoden jälkeen ainoastaan kerran: syvän laman 
jälkeisenä raskaana vuonna 1995. Sitä ennen oli 
kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon sellaista, mikä aut-
toi selviytymään haasteista ja pohjusti myös tulevaa 
kasvua.

Toiminnan kääntyessä voitolliseksi ei kaksikko nimit-
täin jäänyt laakereilleen lepäilemään. Jo vuonna 1980 
aloitettiin leasing-kauppa, mikä oli uraauurtava rat-
kaisu. Se ei tosin olisi onnistunut ilman yrittäjien poik-
keuksellista rohkeutta ja vahvaa uskoa omaan tekemi-
seensä. 

- Oltiin niin hulluja, että saatiin Kansallisrahoituksen
varatoimitusjohtaja ottamaan meidät vastaan, vaikkei
hän yleensä suostunut vastaanottamaan uusia yrit-
täjiä, muistelee Turunen jännittäviä aikoja.

Myös huoltotoiminnan tiimoilta kuului uutta. Laite-
huolto oli ollut osa palvelupalettia alusta saakka, Hel-
singin hydrauliikalta ostettuna. Nyt perustettiin oma 
huolto-osasto. Huoltoja tarjottiin leasing-hintoihin 
sisällytettynä - uutta sekin. Aluksi huollon leivissä 
työskenteli kaksi kaveria, jotka palvelivat asiakkaita 
kaikkialla Suomessa. Europressin huoltopalvelu on siis 
ollut maankattava jo alkumetreiltä saakka!

Jätepuristimet olivat aluksi kulmikaita ja kontti oli irrotettava. 
Tuotemuotoilua ja combi-malleja alettiin tehdä 1990-luvulla.

Europressin ensimmäinen huoltoauto asiakaskohteessa. 

»
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Tuotanto lähtee käyntiin 

Vuonna 1984 Europress laajensi toimintaansa aloit-
tamalla oman tuotannon Pohjan kunnassa, jossa en-
nestään oli valmistukseen sopivat tilat. Palkattiin hit-
sareita sekä suunnitteluinsinööri, joka toimi samalla 
tuotantopäällikkönä johtaen tehtaan päivittäistä toi-
mintaa. 

Tuotevalikoima koostui aluksi muutamasta kantik-
kaasta mallista pahville ja sekajätteelle. Vähitellen 
tuotekehitykseen ja suunnitteluun alettiin panostaa 
yhä enemmän ja mallistoa kehitettiin vastaamaan kas-
vavia markkinoita.

Kotimaisesta tuotannosta ja korkeatasoisesta suunnit-
telusta kasvoi vuosien varrella yrityksen ydin ja ylpey-
den aihe. Tuotannon henkilöstömäärä on noussut alun 
seitsemästä tämän päivän noin viiteenkymmeneen, ja 
tehtaan johdossa sekä suunnitteluosastolla työsken-
telee nykyisin toistakymmentä asiantuntijaa. Mutta 
palataanpa vielä matkan varrelle, jossa tehtaan koti-
paikkakin on ehtinyt vaihtua pariin otteeseen.

1990-luku: Kokeilujen kausi

Toimittuaan kymmenen vuotta Pohjassa oli tuotanto 
kasvanut siinä määrin, että tarvittiin isompia tiloja. Sel-
laiset löytyivät Vantaan Hakkilasta, jonne muutettiin 
vuonna 1994. Uuden tehtaan avajaisia vietettiin näky-
västi: vieraaksi saatiin mm. silloinen ympäristöminis-
teri Sirpa Pietikäinen. 

Suomessa elettiin kuitenkin kovia aikoja. Histo-
rian pahimmasta lamasta oltiin vasta hädin tuskin 
virkoamassa, ja kauppa kävi huonosti. Muutto uusiin 
tiloihin vaati paljon panostuksia. Töitä tehtiin 
hartiavoimin, jotta tehdas saatiin pysymään 
toimintakunnossa ympärillä kaatuilevien 
yritysten ryminässä.

Toiminnan kehittämisestä innostuttiin 
liikaakin. Konsernia laajennettiin yri-
tysostoilla ja uusilla liiketoiminnan 
alueilla. Vuosina 1994–1996 valmis-
tettiin satamalaitureita tytäryhtiöksi 
hankitussa Marinetek Finland Oy:ssä 
ja harjoitettiin siivousliiketoimintaa 
nimellä Europress Cleaning. Nämä  
kokeilut karsittiin kuitenkin pian pois. 
Vaikka ne eivät tuoneet menestystä, 
niin jotain arvokasta kuitenkin jäi käteen:

- Opin, että kannattaa keskittyä siihen, missä
olemme hyviä - eli jätepuristimien valmistukseen
ja huoltoon, kertaa Turunen.

Pitkä yhteinen polku

Seuraavat yrityshankinnat olivatkin tiukasti tämän 
opin mukaisia. Vuonna 1990 ostettiin Helsingin hyd-
rauliikka ja kuusi vuotta myöhemmin Pohjan teol-
lisuusmaalaamo. Alkoi uusi kausi, jonka myötä Euro-

press on kehittynyt yhtenäiseksi ja kokonaisvaltaista 
palvelua tarjoavaksi konserniksi.

Pohjan teollisuusmaalaamon osto toi Europressin 
palkkalistoille myös yhden pitkäaikaisimmista 

työntekijöistä, Kimmo Lehtilän.

- Olin töissä Pohjan teollisuusmaalaamossa,
joka maalasi Europressin puristimia. Matti

yritti houkutella minua heille töihin, mut-
ta en suostunut. Niinpä Matti päätti ostaa 
koko maalaamon, kertoo Lehtilä leikkisä 
pilke silmäkulmassaan. 

Alun vastahakoisuudesta huolimatta 
eivät kuluneet vuosikymmenet ole on-

nistuneet Lehtilää Europressiltä karkot-
tamaan. Nykyisin hän pitää hitsaamon 

pyörät pyörimässä työnjohtajan ominaisuu-
dessa. Yhteiset muistot Turusen kanssa yltävät jo 

armeija-aikoihin, jolloin miesten elämäntaipaleet 
ristesivät ensimmäisen kerran. Ehkäpä siis yhteinen 
polku kasvuyrityksen ylä- ja alamäkien lannistumat-
tomina voimavaroina sinetöitiin jo maastokuvioisten 
uniformujen suojissa.

2000-luku: Kohti maailmanmarkkinoita

Laajentuminen ulkomaille aloitettiin jo Pohjan tehtaan 
aikana 1990-luvun alussa. Ensin tuotteita myytiin rajo-
jen yli paikallisten kumppanien kautta, mutta vuoteen 
2010 mennessä oli perustettu omat myynti- ja huolto-
yhtiöt kaikkiin naapurimaihin. 

Uudella vuosituhannella keskityttiin yhä enem-
män edelläkävijyyteen. Toimintatapojen hiomiseen, 
tuotekehitykseen ja brändin rakentamiseen satsattiin. 
Yritys kasvoi, henkilöstöä tuli lisää ja erikoisosaamista 
rekrytoitiin. Älytekniikkaa alettiin kehittää ja se päätet-
tiin nostaa Europressin ensisijaiseksi kilpailuvaltiksi. 

Pian alkoi valjeta, että ympäristöteknologian ala, joka 
Europressin perustamisen aikoihin oli tuntematon 
ja outo, tulisi olemaan seuraavien vuosikymmenien 
voimakkaasti nouseva megatrendi. Yhtäkkiä sellaiset 

Pohjan tehdas 1980-luvulla. Täällä käynnitettiin oma 
tuotanto.

käsitteet kuin cleantech, kiertotalous, teolliset sym-
bioosit, elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus olivat 
kaikkien huulilla.

Turusen ja Europressin kansainvälisen myyntijohdon 
silmissä alkoi siintää mahdollisuus maailmanlaajuisille 
markkinoille levittäytymisestä. Vuonna 2009 avat-
tiin oma moderni tehdas Keravalle. Uusia markkinoita 
haisteltiin. Vuonna 2015 saatiin yhtiön historian suu-
rin kertatilaus, jolla tuotiin puristimet suomalaisten 
kuluttajien käyttöön Rinki-ekopisteisiin. Iso kauppa 
mahdollisti tehtaan laajennuksen. Alan suurimpaan 
maailmanlaajuiseen tapahtumaan, Münchenin IFAT-
messuille, osallistuminen vuonna 2016 avasi ovia mo-
niin uusiin Euroopan maihin, mutta myös Australiaan 
saakka. 

Katse uusiin suuntiin

Europress on aina katsonut pitkälle eteenpäin. Turu-
sen ottaessa valtavan yrittäjäriskin vain 21-vuotiaana 
moni ei osannut nähdä, että jätteenkäsittelyyn liitty-
västä liiketoiminnasta voisi kasvaa yksi tulevaisuuden 
huippualoista. Onneksi Turunen osasi. 

Nyt katse suunnataan Atlantin yli, kun Europress esit-
täytyi juuri Yhdysvaltain markkinoille New Orlean-
sin Waste Expo -messuilla. Tosin yrityksessä on silmä-
pareja jo 160, joten pystymme katsomaan useampaan 
suuntaan yhtä aikaa. Lähelle, kauas, länteen ja itään. 
Mahdollisuuksia näkyy kaikkialla!

Jarmo Solin (vas.) ja Marko Aaltio (oik.) tulivat Europressin 
osakkaiksi vuonna 1997. Myöhemmin osakaskuntaa laajen-
nettiin myös muilla yrityksessä työskentelevillä avainhen-
kilöillä. Kuvassa keskellä Matti Turunen.

Vantaan Hakkilassa vietyt 15 vuotta veivät Europressiä 
eteenpäin niin teknologiassa kuin henkilöstövahvuudessa. 

Yläoikealla: 
Ympäristöministeri Sirpa  Pietikäinen Hakkilan tehtaan 
avajaisissa. 

Alla: 
Huoltoasentajat autoineen Hakkilan tehtaan pihassa. 

»
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MEGASARJAN 
MESSIAAT

Tuote-
uutuus

2017

CombiMega

Europress CombiMega -jätepuristimissa puristinosa 
on CombiMax-puristimen tapaan kiinni kontissa, mikä 
takaa hygieenisyyden sijoituspaikalla. CombiMega-
puristin on tilaa säästävä, varmatoiminen ja help-
pokäyttöinen ratkaisu mm. kauppaliikkeiden, asuin-
kiinteistöjen, teollisuuden, hotellien ja sairaaloiden 
jätehuoltoon.

DuoMega

Europress DuoMega -irrotettavat jätepuristimet sopi-
vat vaativiin kohteisiin suurille määrille jätettä, esi-
merkiksi kauppoihin, varastoihin ja jakelukeskuksiin. 
DuoMaxin tapaan myös DuoMegan kontti irtoaa puris-
tinosasta ja tyhjennykseen lähtee vain kontti. Konttiin 
pakattu jäte on siistiä, paloturvallista ja ennen kaik-
kea helppo käsitellä. Myös DuoMega on CombiMegan 
tavoin saatavilla nousevakattoisella kontilla.

Helppo täytettävä

1. Mega-puristimien kompaktilla rakenteella
mäntä ja välikansi on saatu piilotettua kokonaan
koneikon alle, jolloin niiden päällä perinteisesti
olevaa viistettä ei enää tarvita.

2. Tämän ansiosta jäte putoaa suoraan männän
eteen, ehkäisten viisteen ja puskulevyn väliin
kiilautuvan jäteaineksen aiheuttamia tukoksia.

3. Ratkaisulla myös nettosyöttöaukko on saatu
huomattavasti suuremmaksi, jolloin isoimmatkin
pahvilaatikot mahtuvat puristimeen vaivattomasti.

1

2

3

Uudet Mega-puristimet
Europressin SMART-älypuristinperhe on laajentunut 
peräti kolmella puristinmallilla – CombiMega, Com-
biMega FR ja DuoMega. ”Megoissa” hyödynnetään 
samaa puristinyksikköä joko kiinteäsäiliöisenä tai 
irroitettavalla kontilla.

”Mega” tulee kreikan kielen sanasta ”megas”, tar-
koittaen suurta. Mega-puristimien erikoisuus onkin 
tavanomaista suurempi syöttöaukko, jonka ansiosta 
suurien jätemäärien ja kookkaiden kappaleiden syöt-
täminen puristimiin on nopeampaa ja helpompaa. 
Kompakti rakenne myös tehokkaasti ehkäisee tukos-
ten syntymistä.

CombiMega FR

CombiMega on saatavissa myös nousevakattoisella 21 
m³ säiliöllä. CombiMax FR:stä tutun (esitelty vuosi sit-
ten ExPressive:n numerossa 01/2016) kattomekanis-
min ansiosta puristimella voidaan saavuttaa suuret 
täyttöpainot tyhjennettävyydestä tinkimättä.

ModCom

Mega-puristimissa käytettyä puristinosaa myydään 
myös erikseen. Tämä kaukomarkkinoille suunnattu 
tuote on kiinnitettävissä paikallisesti valmistettuihin 
kontteihin ja syöttösuppiloihin, jolloin voidaan valmis-
taa joko CombiMega tai DuoMega -sarjan puristimia.
Puristimen nimi ”ModCom” juontuukin sanoista 
”Modular Compactor”, viitaten puristimen muunnelta-
vuuteen. 

Puristinyksiköt on höystetty Europress SMART -äly-
teknologialla. Etäyhteydellä pienet korjaussäädöt ja 
laitepäivitykset voidaan tehdä Keravan konttorilta 
käsin, vaikka laite sijaitsisi toisella puolen maapalloa.

40 jalan vakiomerikonttiin mahtuu jopa 5-6 puristinyk-
sikköä, joten SMART-älypuristimia voidaan kustannus-
tehokkaasti toimittaa esimerkiksi Kaakkois-Aasiaan.

CombiMega suuressa päivittäistavaraliikkeessä PK-seudulla: 
“Olemme olleet puristimeen tyytyväisiä, enää ei tarvitse 

taitella edes suuria polkupyörälaatikoita! “
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Aiemmin käytössä olleeseen paalaimeen 
verrattuna nykyisessä Balex-40 paalaimessa 
esiintyy vähemmän vikoja ja paalin vaihto on 
helpompaa. 

Paalain ollut 
käytössä: 12 kk 

Keskikokoinen 
päivittäis-
tavarakauppa

Paalattava 
materiaali: 
Pahvi

15-20 käyttäjää

Sijainti: 
Kittilä

5-7 paalia / vko

Nykyinen paalain on edellistä hiljaisempi 
käyttää, ja narut pysyvät vanhaan paalaimeen 
verrattuna hyvin paikoillaan. Europressin huolto 
on säätänyt etänä paalaimen raja-arvoja asiak-
kaan toiveiden mukaisesti.

Paalain ollut 
käytössä: 1 kk 

Pieni 
päivittäis-
tavarakauppa

Paalattava 
materiaali: 
Pahvi

4-8 käyttäjää

Sijainti: 
Helsinki

7 paalia / vko

Paalain ollut 
käytössä: 6 kk 

Elintarvike-
tehdas

Paalattava 
materiaali: 
Muovi

10 käyttäjää

Sijainti: 
Forssa

2 paalia / vko

Muovijäte ohjattiin aiemmin energiajätteen 
sekaan. Muutos näkyy energiajätemäärän 
pienentymisenä n. 30 tn / vuosi, ja tätä kautta 
myös kustannuksissa.

Laitteen käyttö on helppoa kaikilla osa-alueilla 
ja palaute on ollut pelkästään positiivista.

Paalain ollut 
käytössä: 12 kk 

Liiketalo

Paalattava 
materiaali: 
Pahvi

20 käyttäjää

Sijainti: 
Kerava

1 paalia / vko

Aiemmin keräsimme pahvit kippikontteihin, 
jotka täyttyivät liian nopeasti. Paalaimien (4 kpl) 
myötä aikaa on jäänyt paremmin tuottavan työn 
tekemiseen ja myös ulkoalueet on pysyneet siis-
timpinä, kun avoimista ’kippereistä’ ei irtopahvit 
enää lentele.

Paalain ollut 
käytössä: 5 kk 

Raskaan 
teollisuuden 
yritys

Paalattava 
materiaali: 
Pahvi

30 käyttäjää

Sijainti: 
Vieremä

10 paalia / vko

Paalaamamme pakkaukset ovat hyvin erikokoi-
sia ja paksuisia. 99% pahvipakkauksista mahtuu 
suoraan syöttöaukkoon ilman pienentämistä.

10-15 käyttäjää

Paalain ollut 
käytössä: 2 kk 

Terveyden-
hoitoalan 
laitetoimittaja

Paalattava 
materiaali: 
Pahvi

Sijainti: 
Helsinki

2 paalia / vko

Asiakaskokemuksia Balex-malleista

Kysyimme asiakkailtamme kokemuksia Balex-paa-
laimien käytöstä. Haastatellut asiakkaat edustavat 
erilaisia toimialoja ja ovat eri puolilta Suomea. 

Balexista on pidetty. Kolmivuotispäiviään viettä-
vän tuoteperheen vahvuudet löytyvät käytön help-
poudesta ja toimintavarmuudesta, joiden ansiosta 
käyttäjien aikaa vapautuu tuottavaan työhön. 
Huollon palvelut niin etänä kuin paikan päällä saivat 
kiitosta. Myös tehokkaamman lajittelun tuomat 
ympäristöhyödyt ja kustannussäästöt on huomattu.

Paalain sopii monenlaisiin ympäristöihin. Pienet 
mallit ovat parhaimmillaan paikoissa, joissa tilan-
puute on ikuisuuskysymys. Sen lisäksi, että itse laite 
on mitoiltaan timmi, se ennen kaikkea vapauttaa 
neliöitä ainaisilta pahvirullakoilta ja jäteastioilta. Yksi 
kuormalavalle mitoitettu paali kun voi sisältää jopa 20 
rullakollista pahvia.

Myös isojen volyymien tehdas- ja varastokohteissa 
hyödytään paalaimen tehokkuudesta. Isosyöttö-
aukkoisena Balex nielaisee helposti kookkaatkin 
pakkaukset kokonaisina. Malleista suurin, Balex-50 
tuottaa kierrätysketjun kannalta erittäin tehokkaita 
tehdaskoon paaleja.

BALEX-10 BALEX-20 BALEX-30

BALEX-30 BALEX-40 BALEX-50
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