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ExPRESSIVE on Europress Group Oy:n asiakaslehti. Päätoimittaja: Liisa Hyttinen. Toimituskunta: Tomi 

Turunen, Reetta Välimäki ja Juho Liimatainen. Kuvat: Europress Group Oy, ellei toisin mainita. Ulkopuoliset 

kirjoittajat vastaavat itse tekstiensä sisällöstä ja tietojen oikeellisuudesta. Niissä olevat mielipiteet ja 

kannanotot ovat kirjoittajien omia.

Tuotekehitys ja ajan mukaan mukautuminen 
on jokaiselle yritykselle tärkeää. Siksi me Europressillä 
kehitämme Smart-teknologiaamme jatkuvasti entistä 
tehokkaammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. 

Uusin versio Smart 3.0 sisältää muun muassa 
e-mail ja SMS-hälytykset tarvittaville tahoille kuten 
kuljetusoperaattorille tai huoltoon, sekä Server-
ratkaisun jossa asiakas saa käyttöliittymän ja oikeudet 
omaan konekantaansa. Aidon GPS-paikannuksen 
avulla karttapalvelussa näkee aina laitteiden 
todellisen sijainnin laitteiden ollessa syöttövirrassa. 
Ohjelmistopäivitykset hoituvat nappia painamalla 
Europressin palvelukeskuksestamme. Asiakas ei 
välttämättä huomaa tätä päivittäisessä toiminnassaan, 
koska laite ei ole poissa käytöstä päivityksen aikana. 
Tämä luo lisää käyttömukavuutta.

Myös älypaalainperheemme Balex saa 
pian lisäystä voimakkaan Balex-50:sen muodossa 
ja se tullaan sisarustensa kanssa lanseeraamaan 
suurelle maailmalle vuoden 2016 toukokuussa 
Saksan Münchenissä järjestettävillä Ifat-messuilla. 
Älypaalaimet sisältävät kaikki samat toiminnot kuin 
älypuristimemme, lisäksi olemme luoneet useita 
paalainten tehokkuutta parantavia toimintoja. 
Älypaalainten ohella kehitämme myös cleantech-
ratkaisuja luomalla uusia tehokkaampia tapoja 
käsitellä biojätteitä.

Europress seuraa miten maailma ympärillä 
muuttuu, miten me voimme sitä muuttaa ja 
miten me voimme muuttua maailman mukana 
jotta asiakkaamme saavat aina ykkösluokan 
ympäristöteknologiaa, innovaatioita sekä tietysti 
huippuluokan palvelua.

Tomi Turunen
Markkinointijohtaja

Tässä lehdessä

Näppärää muovin paalausta

Huollossa huomioidaan...

Kati Berninger: Ilmastotyö kannattaa

Ympäristöuutisia

Termit tutuiksi, osa 3

Tervetuloa siistiin jätepisteeseen!
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Europress on Pohjoismaiden johtava jätteenkäsittelylaitteiden valmistaja. 

Tarjoamme kustannustehokkaat, toimivat ja ympäristöystävälliset ratkaisut 

yritysten jätehuoltoon.

On olennaista, että yksityinen sektori omaksuu 
bisnesmalleja, jotka perustuvat kiertotalouteen.

Jyrki Katainen
Euroopan komission varapuheenjohtaja

Uusiouutiset 7/2015

» HYVIN SANOTTU!
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”Onhan se näppärän näköinenkin!”
Gigantissa muovikääreet paalataan tehokkaasti.

tuoda kaikki käytetyt elektroniikkalaitteensa kier-
rätettäväksi Gigantin kautta ostopaikasta riippumatta. 
Gigantti lupaa kierrättää laitteet oikeaoppisesti ja 
mahdollisimman ympäristöystävällisesti, joten asiak-
kaalle jää varmasti hyvä mieli.

Hyvin on järjestetty myös varaston oma jätehuol-
to. Lastauslaiturin luona ovat Europress CombiMax 
-puristimet pahville ja energiajakeelle ja sisällä paalain 
kirkkaalle muoville. Laitekanta pidetään tuoreena, jol-
loin jatkuvasti kehittyvästä älytekniikasta saadaan pa-
ras hyöty. Sama kahden puristimen ja yhden paalaimen 
jätehuoltokonsepti toimii 20 myymälässä. 

- Ennen varastotyöntekijät kävivät erikseen tarkis-
tamassa puristimien täyttötilannetta ja tilasivat 
kuljetuksen aina erikseen. Kun siirryttiin automaat-
tiseen täytönvalvontaan ja tyhjennyskutsuihin, meni 
hetki ennen kuin vanhoista tavoista opittiin eroon. 
Hyvien kokemuksien myötä on alettu luottaa, että au-
tomaattinen tyhjennyskutsu todella toimii.

Muovinkeräyksessä ovat käytössä lähes upouudet 
Europress Balex-10 -paalaimet. Ne vaihdettiin van-
hojen tilalle, kun ongelmana oli ollut paalaimen pieni 
kapasiteetti ja suuren paalimäärän säilytys varastossa. 
Europressin avainasiakaspäällikkö Jyrki Toivonoja or-
ganisoi paalainten vaihdon alkuvuodesta 2015.

- Toivonoja tuli tuossa talvella sanomaan, että tässä 
olisi nyt uusi paalain, joka sopisi meille. Hän kävi myös 
kertomassa Balexista varastohenkilökunnan koulutus-
päivillämme keväällä ennen laitteiden toimitusta.

Synttärit! Isot siniset ilmapallot toivottavat asiakkaat 
-vai pitäisikö sanoa juhlavieraat - tervetulleiksi Tam-
miston Giganttiin syyskuun ensimmäisenä päivänä. 
Meneillään on ketjun 16-vuotisen Suomen taipaleen 
kampanjamyynti. Myyjiä ja asiakkaita hyörii kaikkialla 
viisituhatneliöisen Megastoren avarissa myymäläti-
loissa.

Myymälän näyttävän sisäänkäynnin vieressä on 
vaatimaton ovi, jossa lukee: pääkonttori. Ovi johtaa 
portaikkoon. Toisen kerroksen toimistotiloissa tapaan 
miehen, jonka vastuulla on iso liuta kaikkien Suomen 
Gigantti-myymälöiden logistiikkaan, ympäristöasioi-
hin, jälkimarkkinointiin ja knowhow-palveluihin liitty-
viä tehtäviä. Tehtäväkenttä taitaa olla yhtä polveileva 
kuin myymälöiden toimintasykli. Niissä elämä kulkee 
kampanjasta ja sesongista toiseen:

- Back to school -kampanja meni juuri ja synttäreiden  
jälkeen aletaan tehdä jo joulukamppista. Varaston 

kautta kulkevat isot tavaraerät jokaisen sesongin ai-
kana, kertoo tämä monitoimimiehemme, seitsemän 
vuotta Gigantissa työskennellyt logistiikkapäällikkö 
Petri Saarinen.  

Kun tavaraa liikkuu paljon, tarvitaan sen käsit-
telyyn riittävästi tilaa sekä hyvin organisoidut toi-
mintatavat. Viime vuosien aikana Gigantin myymälöitä 
on muutettu Megastoreiksi ja myymälätiloja laajen-
nettu varaston kustannuksella. Varastossa siis tila on 
vähentynyt samalla, kun toiminta on kasvanut. Sujuvat 
toimintatavat ovat yhä tärkeämpiä. Myös varastohen-
kilökunnan rooli on kehittynyt vuosien varrella.

- Enää ei riitä, että jaksaa nostaa penkistä sata kiloa, 
vaan pitää pystyä kommunikoimaan. Asiakaspalvelu 
on varastotyöntekijän ykköstehtävä.

Asiakaslähtöisyys näkyy kaikessa, samoin Saariselle 
tärkeät ympäristöarvot. Asiakkaat voivat esimerkiksi 

Ei minun tarvitse paljon 
jätehuoltoa miettiä, 
se vain sujuu.

»

Kivijalkana 
asiakaslähtöisyys

Gigantissa pidetään tavoitteet korkealla. 
Henkilökuntaa kannustetaan pitämään 
asiakas aina etusijalla ja tekemään töitä 
positiivisella asenteella.

Visio: Maailman asiakaspalveluhenkisin 
vähittäiskauppaketju

Missio: Tehdä asiakkaamme tyytyväisik-
si ylittämällä aina heidän odotuksensa

Petri Saarinen
Logistiikkapäällikkö, Gigantti

Tässä paalissa on yli 100 kg muovia, jonka kierrätys palkitaan 

hyvitysmaksulla. Varastopäällikkö Pekka Karkamo (vas.), työntekijä 

Kim Lindfors ja logistiikkapäällikkö Petri Saarinen ovat syystäkin 

tyytyväisiä.

»
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»

Merkkivalo ilmoittaa, kun paali on 
valmis poistettavaksi.

Mäntä puristaa materiaalin tiiviiksi 
paalin poistoa varten. Paali sidotaan 
nylonnarulla. 

Lopuksi paali kipataan kuormalavalle 
ja siirretään odottamaan poisvientiä.

Ja kyllähän Balex on sopinut. Isommasta kapa-
siteetistaan ja kehittyneestä käyttömukavuudestaan 
huolimatta tiiviisti mitoitetut Balex-10 -paalaimet 
voitiin asentaa samaan tilaan kuin vanhat paalaimet. 
Ne myös toimivat edellisten tapaan valovirralla, joten 
asennus ja toimitus kävivät helposti. 

Paalaimiin kerättävä kirkas muovi kierrätetään mate-
riaalina. Tämä on paitsi ympäristöystävällistä, myös 
taloudellisesti järkevää, sillä tiiviistä muovipaalillisesta 
saa ihan mukavan hyvityksen. Saarinen on tyytyväinen:

- Kirkkaan muovin olemme keränneet erikseen jo pit-
kään, mutta näillä uusilla Balex-paalaimilla homma 
toimii paremmin kuin ennen. Muovia menee yhteen 
paaliin enemmän, paalinpoisto on helpompaa ja syöt-
töaukko isompi. Ja onhan se näppärän näköinenkin! 

Kun yhteen paaliin menee enemmän materiaalia, vie 
paalien varastointi vähemmän tilaa. Tässä auttaa myös 
yhteistyö jätekuljetusliikkeen kanssa: paalien pois-
vienti hoituu samalla, kun puristimet tyhjennetään. 
Paalaimen iso syöttöaukko, helppokäyttöisyys ja 
toimintavarmuus taas vapauttavat varastohenkilökun-
nan aikaa asiakaspalveluun ja muihin tehtäviin.

- Varastossahan ovat minuutit kortilla. Kun jätehuolto 
toimii, on siellä työskentelevillä yksi stressitaso vähem-
män. Ei minun tarvitse paljon jätehuoltoa miettiä, se 
vain sujuu, toteaa Saarinen.

Paalinteko 
sujuu!

Gigantin valikoimiin kuuluvat mm. pohjoismaiseen makuun suunni-
tellut Epoq-keittiöt.

Balex - älypaalaimet
Tehty asiakasta ajatellen.

Mitä Sinä haluaisit paalata?

Balex-paalaimet soveltuvat mm. pahvin, muovin, teks-
tiilin, purkkien ja tölkkien paalaukseen. Kerro meille, 
mikä Sinun varastossasi vie tilaa. Me tarjoamme 
parhaan laitteen sen pieneksi puristamiseen!

020 737 3100
Asiakaspalvelu 8-16

Suomessa suunniteltu 
ja valmistettu

Täydet SMART
-älyominaisuudet

Täyttää EU:n turva-
standardit

Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

ExPRESSIVE  |  9
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Huollossa huomioidaan
turvallisuus ja ympäristö.

Europress News  |  11

Noudatamme turvallisia työskentelytapoja
Jokaisella huoltoasentajalla on voimassaoleva 

työturvallisuuskortti

Käytämme asianmukaisia suoja- ja turvavarusteita 

Käytämme työkaluja ja laitteita turvallisesti ja ohjeiden 

mukaisesti

Varmistamme, ettemme toiminnallamme aiheuta vaaraa muille

Teemme tulityöt ammattitaidolla
Jokaisella huoltoasentajalla on voimassaoleva tulityökortti

Teemme tulitöitä vain saatuamme kohteesta asianmukaisen 

tulityöluvan

Ennen aloittamista varmistamme, että työskentely-ympäristö on 

turvallinen tulitöiden tekemiseen

Noudatamme turvallisia työskentelytapoja

Suoritamme sähköasennukset asiantuntevasti
Jokaisella huoltoasentajalla on voimassaoleva 

sähkötyöturvallisuuskortti

Teemme kaikki sähkötyöt jännitteettöminä turvallisuuden 

varmistamiseksi

Teemme sähköasennukset laadukkaasti, 

voimassaolevia lakeja ja standardeja 

noudattaen

Varmistamme aina, että lopputulos on käyttäjälle turvallinen

Käsittelemme huolellisesti käyttämiämme 
kemikaaleja, öljyjä ja kaasuja
Tunnemme käsittelemiemme aineiden turvallisuusriskit ja oikeat 

käsittelytavat

Käsittelemme ja säilytämme näitä aineita huolellisesti 

tuotekohtaisia ohjeita noudattaen

Osaamme toimia oikein hätätilanteessa
Jokainen huoltoasentaja on perehdytetty toimimaan oikein 

hätätilanteen sattuessa

Huoltoautossa on aina ajantasainen ensiapupakkaus helposti 

saatavilla 

Huoltoautossa on käyttöturvatiedotteet kaikille käyttämillemme 

turvallisuusriskejä sisältäville aineille

»

Huollon
TURVALLISUUS-

PERIAATTEET

Monipuolista osaamista
Jätehuoltolaitteiden asentajan jokainen työ-
päivä on erilainen. Isot laiteasennukset ovat usein tii-
mityönä tehtäviä monen päivän projekteja, kun taas 
päivystysvuorossa on hallittava ja hoidettava itsenäi-
sesti nopealla tahdilla tulevat huoltokutsut. 

Asennusten ja päivystyksen lisäksi huoltoasentajan 
työnkuvaan kuuluu joukko muitakin laajaa osaamista 
vaativia tehtäviä, kuten määräaikaishuoltoja, kunto-
kartoituksia ja muutostöitä. Kaikissa näissä käytetään 
yhä enemmän apuna älytekniikkaa ja etäyhteyttä, 
jolla laitteen tila, huoltotarve ja lähitulevaisuudessa 
myös sijainti voidaan määrittää tarkasti jo ennen pai-
kan päälle menoa. Tämä helpottaa asentajan työtä, 
mutta vaatii toisaalta jatkuvaa uuden oppimista, kun 
tekniikkaa kehittyy.

Tärkeysjärjestys 
kohdallaan
Laitehuollossa sähkö- ja tulityöt sekä kemikaa-
lien ja hydrauliikkaöljyn käsittely on tehtävä ammat-
titaidolla. Näihin töihin liittyy aina erilaisia ympä-
ristö- ja turvallisuusriskejä. Kun riskit tunnetaan ja 
tiedostetaan, ne osataan myös välttää. Europressin 
huoltoasentajat on koulutettu tekemään kaikki työ-
vaiheet siten, ettei vaaraa ihmisille tai luonnolle synny.  
Turvallisesti tehty työ on myös asiakkaan mieleen:

- Onnistunut työpäivä huollossa on sellainen, kun 
suunnitellut työt on saatu tehtyä ja vastaan tulleet 
haasteet ratkaistua. Parasta on, kun saa asiakkaalta 
kiitosta hyvin hoidetusta työstä, sanoo huoltopääl-
likkö Jarmo Pöyhtäri.
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Vähennämme turhia huoltoajoja etäyhteyden 
avulla
Hyödynnämme etäyhteyttä vian ja tarvittavien varaosien 

määrittämisessä

Teemme säädöt ja korjaukset mahdollisuuksien mukaan 

etäyhteyden välityksellä

Huolehdimme laitekannan kunnosta 
kuntokartoitusten avulla
Teemme asiakkaan luvalla perusteellisen kartoituksen 

iäkkäiden laitteiden kunnosta ja arvion niiden soveltuvuudesta 

käyttökohteeseensa

Raportoimme asiakkaalle kartoituksen pohjalta iäkkäiden 

laitteiden mahdollisista ympäristö- ja turvallisuusriskeistä

Käsittelemme 
hydrauliikkaöljyä varoen
Noudatamme öljyn käsittelyssä huolellisia työtapoja 

Varmistamme, ettei öljyä joudu maaperään, vesistöön tai 

viemäriverkostoon

Määräaikaishuollossa tarkistamme hydrauliikkaletkujen kunnon 

ja liitokset vuotojen ehkäisemiseksi

Öljyvuodon sattuessa pyrimme pitämään vahingon pienenä ja 

hälytämme tarvittaessa apua

Lajittelemme huolto-toiminnassa syntyvät jätteet
Vältämme turhaa jätteen syntymistä

Noudatamme jätteiden lajitteluohjeita

Toimitamme vaaralliset jätteet niille tarkoitettuun vastaanotto-

pisteeseen

»

NÄKÖKULMA
Huollon

YMPÄRISTÖ-
PERIAATTEET

Lisäarvoa positiivisista 
ympäristövaikutuksista
Europress Huolto ei keskity pelkästään välttämään 
haittoja ympäristölle vaan tuottamaan myös lisäarvoa 
asiakkaan ympäristövaikutuksiin nykyaikaisilla palve-
luillaan. Etäyhteyttä, kaukovalvontaa ja muita 
älyominaisuuksia hyödyntämällä voidaan vähentää 
merkittävästi jätehuollon aiheuttamia päästöjä ja 
laitteiden elinkaaren aikaista ympäristökuormaa.

- Etäyhteyden avulla pystymme analysoimaan laitteen 
tilan melko kattavasti. Vaikkapa tilanteessa, jossa laite 
ei käynnisty normaalisti, voidaan asia usein ratkaista 
yhdellä puhelinsoitolla, kertoo etätukiasiantuntija 
Ben Mårtens.

Ohjelmalliset säädöt, korjaukset ja päivitykset 
tehdään suoraan etäyhteyden välityksellä ja asiakas 
voi monessa tapauksessa testata niiden toiminnan 
samantien. Jotkin yksinkertaiset toimenpiteet voi 
asiakas taas tehdä itse huoltoasentajan puhelimessa 
antamien ohjeiden avulla. 

- Silloinkin kun tarvitaan huoltoasentaja paikalle, 
auttavat etäyhteydellä saadut tiedot varautumaan 
oikein varaosin ja tarvikkein. Laite saadaan takaisin 
käyttökuntoon nopeammin ja vähemmillä ajeluilla, 
sanoo Pöyhtäri. 

Etäyhteysmahdollisuus on useimmissa Europressin 
laitteissa, jotka on valmistettu vuoden 2009 jälkeen. 
Vuoden 2015 alusta alkaen kaikki Europress-laitteet 
on varustettu täydellä SMART-älypaketilla. Jos asiakas 
ei ole ottanut etäpalveluita käyttöönsä heti alussa, ne 
voidaan aktivoida myös jälkikäteen. Useimpiin vuosina 
2010-2014 valmistettuihin laitteisiin pystytään lisää-
mään älypaketti myös jälkiasennuksena.

Etätukiasiantuntija Ben Mårtens voi Keravalla sijaitsevasta työpis-

teestään käsin muuttaa esimerkiksi Rovaniemellä sijaitsevan laitteen 

työliikkeiden säätöjä, jos asiakas kertoo vaikkapa jätemäärien 

muuttuvan lähiaikoina.

Ilmastonmuutos muuttaa perusteellisesti yritysten 
toimintaympäristöä. Monet yritykset ovatkin huoman-
neet tavoitteellisen ilmastotyön hyödyt, jotka näkyvät 
brändin vahvistumisena ja toiminnan tehostuessa 
kustannustehokkuuden parantumisena. Asiakkaat ja 
sijoittajat odottavat yhä enemmän ilmastoviisaita rat-
kaisuja ja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien riskien 
minimointia. 

Yrityksen tavoitteellinen ilmastotyö alkaa omien kasvi-
huonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen selvittä-
misellä. Sen jälkeen yritys tekee strategisia päätöksiä 
pitkän ja keskipitkän aikavälin päästövähennysta-
voitteista sekä sopivista välitavoitteista. Tavoite voi 
olla esimerkiksi yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 80 % vuoteen 2050 mennessä ja välita-
voite 45 % päästövähennys vuoteen 2025 mennessä. 
Lisäksi tavoitteena voi olla siirtyminen käyttämään 
pelkkää uusiutuvaa energiaa yrityksen toiminnoissa 
ja energiatehokkuuden tuntuva parantaminen. Kun-
nianhimon taso erottaa edelläkävijäyritykset muista.

Toinen olennainen vaihe tavoitteellisessa ilmasto-
työssä on päästövähennystavoitteiden julkistaminen 
esimerkiksi yrityksen vastuullisuus- tai ympäristöra-
portin yhteydessä. Tulevissa raporteissa myös seura-
taan näiden tavoitteiden toteutumista. 

Päästövähennysten toteuttaminen vaatii tiekarttaa 
tai toimintaohjelmaa, jossa esimerkiksi osasto- tai toi-
mintokohtaisesti kerrotaan kuka tekee mitä ja mihin 
mennessä. Toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuk-
sia seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa muutetaan 
suunnitelmia. 

Päästövähennykset kannattaa aloittaa helpoimmasta 
päästä eli sieltä, missä on suurimmat päästöt, inves-
toinneilla on pienin takaisinmaksuaika tai käytännön 
toteutus on helpointa. Esimerkkejä jätehuoltoon liit-
tyvistä päästövähennyskeinoista ovat jätteen synnyn 
ehkäisy ja uudelleenkäyttö, materiaalien kierrätys, 
kuljetusten minimointi sekä biopolttoaineiden tai säh-
köajoneuvojen käyttö kuljetuskalustossa. 

Biojätteen erilliskeräys on myös ilmastoteko, sillä kaa-
topaikalle joutuessaan biojätteestä syntyy metaania, 
joka on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. 
Biokaasulaitoksella käsitellystä biojätteestä voidaan 
ottaa energia talteen ja käyttää esimerkiksi lämmön 
tuotantoon tai liikenteen polttoaineena. Muutenkin 
jätteen hyödyntäminen energiana on ilmaston kan-
nalta parempi vaihtoehto kuin kaatopaikka.

Kirjoittaja on ilmasto- ja kestävyysalan asiantuntijapalveluita 
tarjoavan Tyrsky-Konsultointi Oy:n tutkimusjohtaja. Lisää tietoa 
ilmastotyöstä kirjasta: Berninger, Kati. 2012. Hiilineutraali Suomi. 
Miten luodaan ilmastoystävällinen yhteiskunta? Gaudeamus.

Monet yritykset ovatkin 
huomanneet tavoitteellisen 
ilmastotyön hyödyt, jotka näky-
vät brändin vahvistumisena ja 
kustannustehokkuuden 
parantumisena.

Teksti: Kati Berninger
Kuva: Saara Berninger

Tavoitteellinen 
ilmastotyö kannattaa
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YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja muiden 
järjestöjen yhdessä tuottama maailmanlaajuinen 
jäteaportti Global Waste Management Outlook 
julkaistiin syyskuussa. Raportin mukaan maailmassa 
syntyy jätettä 7-10 miljardia tonnia vuosittain.

Hyvä uutinen on, että kehittyneissä maissa jätteen 
määrän kasvu pysähtyi vuonna 2005, vaikka kaksin-
kertaistui ennen sitä vuosien 1970 ja 2000 välillä.  
Kehitysmaissa puolestaan kaksi miljardia ihmistä elää 
edelleen jätehuollon ulkopuolella ja jätteen määrä 
kasvaa huimaa vauhtia.

Raportin mukaan kokonaisvaltaiset jätehuollon 
ratkaisut tulee nähdä tärkeänä osana kiertotalouteen 
siirtymisessä. Tämä edellyttää, että jätteiden 
syntymistä vähennetään ja syntyvää jätettä käsitellään 
arvokkaana raaka-aineena, samalla huolehtien 
vaarallisten jätteiden turvallisesta käsittelystä. 
Oikeanlaisella jätehuollolla voitaisiin saavuttaa 
satojen miljardien eurojen säästöt ja vähentää 
kasvihuonepäästöjä jopa 20 prosenttia.  
Ympäristöministeriön tiedote 8.9.2015

Ympäristöuutisia

YK-raportti: 
Kunnollinen 

jätehuolto 
tuottaa vihreitä 

työpaikkoja, 
vähentää 

kasvihuone-
päästöjä ja luo 

taloudellisia 
säästöjä

Uusi kansainvälinen ilmastosopimus 
on melkein käsillä. Pariisissa joulukuussa 2015 
solmittavaa sopimusta varten maat ilmoittavat, 
mitä ne aikovat tehdä vähentääkseen päästöjään 
vuoden 2020 jälkeen ja halutessaan myös kuinka 
ne sopeutuvat ilmastonmuutokseen. Tähän men-
nessä 149 maata on antanut oman panoksensa 
uuteen ilmastosopimukseen.  Näiden maiden 
yhteenlasketut päästöt kattavat lähes 90 prosenttia 
maailmanlaajuisista päästöistä.

Arvioiden perusteella panokset kääntävät päästöt 
laskuun maailmanlaajuisesti seuraavalla vuosikym-
menellä. Vähentämisen tahti ei kuitenkaan ole 
riittävä nk. kahden asteen tavoitteen näkökulmasta, 
vaan päästövähennysten kunnianhimon tasoa tulisi 
tarkastella säännöllisesti ja vahvistaa.  Mitä aikai-
semmin päästöjä vähennetään, sitä paremmin voidaan 
estää ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia tule-
vaisuudessa. Ympäristöministeriön tiedote 16.10.2015

Suomi on onnistunut pakkausten kierrätyksessä 
melko hyvin. Yli puolet pakkauksista kierrätetään 
jo nyt. Muun muassa kartongin, lasin ja metallin 
kierrätysmäärät ovat useita vuosia ylittäneet 
Suomessa ja EU:ssa asetetut tavoitteet, ja myös 
muovipakkausten kierrätystavoitteet on saavutettu. 
Kesällä 2014 voimaan tullut pakkausasetus lisäsi 
pakkausten kierrätystavoitteita vuosille 2016 ja 2020.

Pakkausten kierrätyksestä Suomessa vastaavat 
yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai 
maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita ja 
joiden liikevaihto on vähintään 1M€. Tällaisilla 
yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen 
mukaan tuotteiden mukana Suomen markkinoille 
päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon 
ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden 
valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen 
tavoitteiden mukaan. Vastuu perustuu EU:n ja Suomen 
lainsäädäntöön.

Tuottajavastuullisten yritysten vastuulla on myös 
järjestää kuluttajapakkausten keräys Suomessa 
vuoden 2016 tammikuusta lähtien. Tällöin Rinki-
ekopisteverkosto aloittaa toimintansa. Pisteisiin 
kuluttajat voivat palauttaa käytetyt kartonki-, lasi-, 
metalli- ja muovipakkaukset. Ekopisteitä tulee 
olemaan noin 1850 kappaletta ja vilkkaimmissa niistä  
kerätään kartonki- ja muovipakkaukset Europressin 
valmistamiin puristimiin. Teksti ja kuvitukset: Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy ja Europress Group Oy

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi Suomen 
hallituksen viidestä strategisesta painopistealueesta.
Painopistealueen tavoitteeksi on kirjattu mm. saavut-
taa vuodelle 2020 asetetut ilmastotavoitteet jo vaali-
kauden aikana sekä synnyttää uusia työpaikkoja bio-
talouden ympärille ympäristönsuojelusta tinkimättä. 
Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomi vuo-
teen 2025 mennessä bio- ja kiertotalouden sekä clean-
techin edelläkävijäksi: "Kestävien ratkaisujen kehittä-
misellä, käyttöönotolla ja viennillä olemme paranta-
neet vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta, luo-
neet uusia työpaikkoja sekä saavuttaneet ilmasto-
tavoitteemme ja Itämeren hyvän ekologisen tilan," 
hallitusohjelmassa suunnitellaan. VNK:n esitys Bio-
talouden kärkihankkeista 2.9.2015

Pakkauskierrätys lisääntyy. Yritykset 
vastaavat kierrätyksestä ja kuluttaja-
pakkausten keräyksestä.

”Uusia työpaikkoja syntyy 
cleantech-yritysten kasvun, 
kestävän luonnonvarojen 
käytön lisäämisen, maaseu-
dun monialaisen yrittäjyyden 
ja tehokkaan kiertotalouden 
myötä ympäristön suojelusta 
tinkimättä.” Ote hallituskauden tavoit-
teista biotalouden painopistealueelle
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Vuokrasopimus 
Vuokrasopimus on kolmen kauppa. Laitetoi-
mittaja ja rahoitusyhtiö yhteistyössä mahdol-
listavat asiakkaalle huolettoman ratkaisun 
jätehuoltoon. Vuokrasopimus voi sisältää vain 
laitehankinnan tai sen lisäksi myös huolto- tai 
muita palveluita.

Termit tutuiksi, osa 3
Jätehuollon laitepalvelusanasto.

Vuokraus: Hankintatapa, jossa jätehuoltolaitteen hal-
lintaoikeus on asiakkaalla ilman omistamisen rasitetta. 
Hankittaessa laite vuokraamalla, se ei sido pääomaa. 
Asiakas maksaa vain käytöstä vuokrakauden aikana, 
minkä jälkeen laite palautuu myyjälle. Vuokrauksen 
etuihin kuuluu myös, että vuokrat voidaan vähentää 
verotuksessa täysimääräisesti kuluista. Vuokraus on 
ylivoimaisesti yleisin tapa hankkia jätehuoltolaite sopi-
vin huoltopalveluin.

Kahdessa aiemmassa numerossa olemme jul-
kaisseet sanastot jätehuoltolaitteista ja niiden osista 
sekä jätehuollon älytekniikasta. Tässä sanastosarjan 
kolmannessa ja viimeisessä osassa tutustumme palve-
luihin, jotka älypuristimen tai -paalaimen hankinta tuo 
asiakkaan ulottuville. Palvelupaletti koostuu monista 
pienistä osasista, joista osa kuuluu vakiona jokaiseen 
toimitukseen ja osa on valittavissa asiakaskohtaisten 
tarpeiden mukaisesti. Näin kokonaisuudesta muodos-
tuu joustava ja räätälöity paketti.

»

RAHOITUSYHTIÖ

Vuokrasopimuksen vaiheet
• Asiakas ja Europress valitsevat yhdessä  
   kohteeseen sopivat laitteet.
• Europress toimittaa rahoitusyhtiöön 
   tarvittavat tiedot sopimusasiakirjoja varten.
• Europress toimittaa laitteet asiakkaalle ja 
   huolehtii niiden huollosta.
• Rahoitusyhtiö laskuttaa vuokran sovitusti.

Suunnittelupalvelun 
sanastoa
Asiakaslähtöinen jätehuollon suunnittelu: 
Palvelu, jossa jätehuollon kokonaisuus suun-
nitellaan siten, että lopputulos täyttää asiakas-
kohteen erityistarpeet, turvallisuusstandardien, 
lakien ja direktiivien vaatimukset sekä korkeat 
laatu- ja ympäristökriteerit.

Erikoismitoitus: Kohteen erityisolosuhteiden 
mukainen ja standardimitoituksesta poikkeava 
laitteen ulkomittojen suunnittelu. 

Visualisointi: Suunnitellun ratkaisun esittä-
minen havainnollisin mittakuvin, 2D-suunnitte-
lukuvin ja 3D-havainnekuvin. 

2D-suunnittelukuva: Kaksiulotteinen piirustus 
laitekokonaisuudesta, laitteiden sijoittelusta ja 
yksityiskohdista.

3D-havainnekuva: 
Mallinnuskuva, jonka avulla voidaan havainnol-
listaa kokonaisratkaisu mahdollisimman realis-
tisena ja tarkastella sitä eri suunnista. 

Palvelupaletti: Valikoima palveluita, joista asiakas voi 
valita itselleen sopivan kokonaisuuden. Europressin 
palvelupaletti sisältää erilaisia vaihtoehtoja hankin-
taan, käyttöön, muutoksiin, lisätarpeisiin sekä laitteis-
ton ylläpitoon ja uudistamiseen. Europressin palvelu-
konsepteilla asiakas saa parhaiten käyttöönsä  myös 
älytekniikan tuomat edut. 

Holding One: Palvelukonsepti, jonka Europress on 
luonut vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen keskittyä 
omaan ydinliiketoimintaansa. Holding One -palvelu  
sisältää laitekannan koko hallinnan ja ylläpidon, ja 
siihen kuuluvat huoltopalvelut räätälöidään asiakas-
kohtaisesti. Holding One -asiakkailla on jatkuvasti 
käytettävissään Europressin huippuasiantuntemus 
jätehuoltoasioissa. Holding One -sopimuksen voi tehdä 
sekä vuokrattaessa että ostettaessa jätehuoltolaitteita.

Osto: Hankintatapa, jossa asiakas rahoittaa laitteen 
itse ja kauppasumman suoritettuaan laite siirtyy asiak-
kaan omistukseen ja taseeseen. Kulut näkyvät asiak-
kaan tuloslaskelmassa poistoina ja rahoituskuluina. 
Huolto sovitaan erillisellä huoltosopimuksella, josta 
syntyy erillinen laskutus.

Vaihtoehtoja hankintaan ja 
hallintaan
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Kolmiosainen Termit tutuiksi 
-sanasto nyt myös osoitteessa 
www.europress.fi

Myös ruotsiksi, norjaksi; tanskaksi, venäjäksi 
ja englanniksi!

Tutustu myös edellisissä numeroissa olleisiin 
jätehuollon laitesanastoon ja älypuristinsanas-
toon. Ellei sinulla ole aiempia lehden numeroita 
saatavilla, voit tilata ne osoitteesta: 
europress@europress.fi tai soittamalla 
Europress Asiakaspalveluun, p. 020 737 3100.

Opi myös 
jätehuollon 

kansainvälinen 
termistö!

»

Palvelua etänä
Etähuoltopalvelut:
Etäyhteyden välityksellä tehtävät tarkistuk-
set, korjaukset, säädöt ja ohjelmapäivitykset 
SMART-älytoiminnot sisältäville jätehuoltolait-
teille.

Huoltopäivystys 24h:
Ympäri vuorokauden toimiva huoltopalvelu kii-
reellisiin tilanteisiin. 

Paalaustarviketilaukset: 
Paalinarun, muovinkeräyssäkkien ja -telineiden 
tilauspalvelu verkossa tai puhelimitse. 

Toimitusketjun osaset

Kuljetuspalvelu
Jätehuoltolaitteiden kuljettaminen asiakas-
kohteisiin oikea-aikaisesti ja tarkoitukseen so-
pivalla kuljetuskalustolla. Toimitusaikataulu 
on usein kriittinen ja onnistuneen toimituksen 
takaamiseksi logistinen suunnittelu on tehtävä 
huolellisesti. Kuljetuspalvelu sisältää myös lait-
teiden siirrot kohteesta toiseen tai esimerkiksi 
huoltohallille korjattavaksi.

Asennus
Jätehuoltolaitteiden asennustyö kattaa tarpeen 
mukaan laitteen asennuspaikan valmistelun 
ohjauskiskoin sekä paikalleen toimitetun lait-
teen saattamisen käyttövalmiiksi.

Käyttäjäkoulutus
Asiakkaan perehdyttäminen laitteen käyttöön 
yleensä heti asennuksen jälkeen. Käyttökou-
lutuksen tarkoitus on antaa tarvittava opastus 
laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Määräaikaishuolto: Säännöllisesti noin kerran vuo-
dessa tehtävä tarkastus, jossa laitteen toiminta ja 
osat käydään läpi ja huolletaan. Määräaikaishuollolla 
varmistetaan, että laitteen haltijaa velvoittavat työvä-
lineiden käyttöasetuksen mukaiset vaatimukset täyt-
tyvät.

Korjaustyö: Jätehuoltolaitteen korjaaminen esimer-
kiksi rikkoontuneen osan tai laitteessa ilmenneen häi-
riötilan vuoksi.

Muutostyö: Jätehuoltolaitteen muokkaaminen uu-
teen käyttökohteeseen tai muuttuneisiin olosuhteisiin 
sopivaksi, esimerkiksi syöttösuppiloa vaihtamalla.

Kuntokartoitus: Yleensä iäkkään jätehuoltolaitteen 
kattava tarkistus, jossa analysoidaan laitteen tur-
vallisuus käyttäjille ja ympäristölle, sen soveltuvuus 
kohteeseen sekä taloudellisuus käytössä. 

Pesu: Palvelu jätehuoltolaitteiden siisteyden ja hygie-
nian ylläpitoon. Pesupalvelu voi sisältää esimerkiksi 
jätepuristimien ja lastauslaitureiden pesun, desinfi-
oinnin ja hajuja neutraloivan käsittelyn.

Takuu: Jätehuoltolaitteiden takuu kattaa tavallisesti 
raaka-aine- ja valmistusviat valmistajan määrittämien 
erillisten takuuehtojen mukaisesti. Takuun voimas-
saolo edellyttää säännöllisten määräaikaishuoltojen 
suorittamista. Uusien Europress-laitteiden takuuaika 
on normaalisti 24 kk. 

Europress SMART Server 
-palvelut:
Laitekannan ylläpitoa helpottava tulevaisuu-
den palvelukokonaisuus, joka toimii verkon 
yli. SMART Server -palvelulla tiedot laitteen 
sijainnista ja tilasta on saatavissa milloin ja 
missä tahansa.

Yhteys tietokoneella, tabletilla tai puhelimella
Verkon yli käytettävä palvelu toimii useilla eri pääte-
laitteilla.

Laitteiden sijainti,  tila ja tiedot kartalla
Jokainen Europress SMART -laite voidaan paikantaa 
kartalla.  Visuaalisesta näkymästä näkyy yhdellä sil-
mäyksellä myös laitteiden täyttöaste ja tila. Sijain-
tisymbolia klikkaamalla pääsee tarkastelemaan 
tarkemmin laitekohtaisia tietoja. Tulevaisuudessa 
saataville tulee myös erilaisia raportteja.

Useiden laitteiden päivitys kerralla
SMART Serverin kautta laitteet voidaan päivittää ryh-
mittäin isompina kokonaisuuksina, jolloin ne pysyvät 
entistä paremmin ajantasalla.

Asiakkaan oma katselukäyttöliittymä
Asiakas voi tarkastella myös itse laitekantaansa 
omalla katselukäyttöliittymällään.  Valtakunnallisesti 
tai alueellisesti toimivan asiakkaan kaikki laitteet voi-
daan esittää yhdessä näkymässä.
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Miljoona kiloa joka päivä. Niin paljon tavaraa lasta-
taan yhteensä rekkoihin, jotka matkaavat Tukon 
hankinta- ja logistiikkakeskuksesta noin 5500 eri kaup-
paketjujen myymälään ja suurkeittiöiden toimipistee-
seen ympäri Suomea. Jos seuraa maisemaa junan ikku-
nasta itään pian Keravan aseman pohjoispuolella, ehtii 
nähdä muutaman sekunnin väläyksen 400 metriä pit-
kästä lastausovien rivistä ja niillä käyvästä vilskeestä. 
Tuo ohikiitävä hetki ei kuitenkaan tarjoa juurikaan 
käsitystä siitä, millaista työtä Tukolla tehdään.

Yhtiön internet-sivut kertovat, että Tuko Logistics 
Osuuskunta on päivittäistavarakaupan hankinta- ja 
logistiikkapalveluyhtiö, jonka tehtävänä on palvella 
asiakasyrityksiään tehokkaalla logistiikalla sekä edul-
lisella ja kattavalla tavaratarjonnalla. Yhtiön arvoihin 
kuuluvat asiakastyytyväisyys, tehokkaat ja vastuulliset
toimintaketjut ja jatkuva kehittyminen. Niiden hyvä 
hallinta onkin varmasti tarpeen, jotta kauppa ja viime
kädessä kuluttaja saa tarvitsemansa tuotteet ajallaan
ja tuoreena.

Tuko on myös vastuullisuuspäällikkö Päivi Huhta-
lan, kiinteistöpäällikkö Tero Mäenpään ja tuotelaatu-
asiantuntija Arja Martikaisen työpaikka. He yhdessä 
noin 600 kollegansa kanssa pitävät huolen siitä, että 
toiminta lunastaa arvolupauksensa jokapäiväisessä 
työssä.

- Vuonna 2009 vastuullisuus otettiin osaksi strate-
giaa. Sille perustettiin oma yksikkönsä, joka kehittää 
ja ylläpitää laatuun, ympäristöön, asiakaspalvelu-
un ja työsuojeluun liittyviä asioita, kertoo vastuul-
lisuusyksikköä alusta saakka johtanut Huhtala.

Ympäristö otettiin ensimmäiseksi painopistealueeksi.
Tiloja modernisoitiin. Sähkön, lämmön ja veden ku-
lutuksen seurantaa parannettiin. Toimien ansiosta 
kiinteistö kuluttaa nyt 9 % vähemmän energiaa kuin 
vuonna 2010. Keravalla Tukon ponnistelut huomioitiin 
jo vuonna 2011 kaupungin ympäristöpalkinnolla - sa-
malla, jonka Europress oli pokannut vuotta aiemmin.

Seuraavaksi keskityttiin työterveyteen ja turvallisuu-
teen. Työturvallisuudelle määriteltiin selkeät raamit 
ja tavoitteet, ja prosesseja hiottiin yhdenmukaisiksi ja 
systemaattisemmiksi. Toimintakulttuuria lähdettiin 
kehittämään painopisteenä ennakoiva turvallisuustyö. 
Konkreettisia ja näkyviä turvallisuuttakin parantavia 
toimia ovat olleet mm. keräilyn automaatiojärjestelmä 
ja tuotantotiloihin asennetut pölynpoistolaitteet.

Samoja etuja haettiin myös logistiikkakeskuksen jäte-
huoltoon, kun se päätettiin vuoden 2015 alussa uudis-
taa. Ennen uudistusta biojätteen käsittely oli haasta-
vaa hygienia- ja eläinongelmien vuoksi. Jätehuolto 
vei runsaasti työntekijöiden aikaa ja aiheutti melu- ja 
hajuhaittoja lähellä olevalle asuinalueelle.

Uudistuksen myötä jätehuolto keskitettiin kahteen pis-
teeseen. Biojäte kerätään nyt tiiviiseen, jäähdytyksellä 
varustettuun Combio -laitteeseen. Pahvi- ja muovipak-
kaukset kipataan astioista tehokkaisiin puristimiin.

- Biojätteen käsittely helpottui uuden ratkaisun myötä. 
Pärjäämme nyt yhdellä puristimella kahden sijaan ja 
silti tyhjennysväli on kesäaikana harvempi. Pääsimme 
eroon lintuongelmasta ja erillisestä kylmäsäilytystilas-
ta, toteaa Martikainen, jolle jätehuollon ja erityisesti 
biojätteiden keräilyn järjestämisen haasteet ovat tut-
tuja myös aiemmasta työhistoriasta leipomoalalta.

Huhtalalle laitteiden käyttäminen ei ole ennestään 
tuttua, mutta toimittajan pyynnöstä hän kokeilee 
käynnistää älytekniikalla varustetun, esipuristavan 
EPC-puristimen. Kippilaitteeseen asetettu astia kal-
listuu ja pahvit sujahtavat sujuvasti isoon syöttö-
suppiloon. Sen eteen on asennettu toinenkin kippilaite 
rullakoille, joihin osa pahvipakkauksista tuotantohal-
lissa kerätään.

Tervetuloa siistiin jätepisteeseen!
Tukolla vastuullisuus on osa strategiaa. 

Biojätteen käsittely 
helpottui uuden ratkai-
sun myötä. Pärjäämme 
nyt yhdellä puristimella 
kahden sijaan. 
Pääsimme eroon lintu-
ongelmasta ja erillisestä 
kylmäsäilytystilasta.

Arja Martikainen
Tuotelaatuasiantuntija, Tuko Logistics Osuuskunta
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Edistyksellinen SMART-älytekniikka kuuluu kaikkiin 
Europress-laitteisiin ja se tuo monia etuja. Huhtalan 
ihastellessa EPC-puristimen helppokäyttöisyyttä, in-
nostuu Martikainen kertomaan myös biolaitteen äly-
tekniikalla ohjatuista toiminnoista:

- Combio-puristimessa kansi ja kippi toimivat yhteen 
niin, että yksi napinpainallus riittää. Ensin aukeaa 
kansi ja vasta sitten kippilaite kaataa biojäteastian 
sisällön syöttösuppiloon. Lopuksi kansi sulkee taas tii-
viisti hajut sisäänsä.

- Kokonaisuus on nyt järkevämpi. Tilat suunniteltiin 
tätä tarkoitusta varten ja niistä saatiin siistit ja toimi-
vat. Työntekijöiden aika säästyy muihin tehtäviin ja 
lähialueen asukkaatkin ovat tyytyväisiä, toteaa Mäen-
pää ja jatkaa: 

- Kiitos kuuluu Europressille, jonka asiantuntijat toimi-
vat hyvässä yhteistyössä rakentajan kanssa.

Hyvät yhteistyökumppanit tukevat toistensa pää-
määriä. Europressin osaaminen jätehuoltoratkaisuissa 
auttaa Tukoa palvelemaan omia asiakkaitaan:

- Olemme nyt siirtymässä paluuliikenteeseen. Kun 
toimitamme asiakkaillemme tavaraa, kannustamme 
heitä laittamaan paluukuormassa pahvia ja muo-
via meidän kauttamme kierrätettäväksi. Ympäristön 
kannalta on järkevintä, että autot eivät aja tyhjinä, 
ja nyt meillä on kapasiteettia käsitellä isompi määrä 
pakkauksia, kertoo Huhtala. 

Millaista työtä Tukolla siis tehdään? Alkaa vaikuttaa 
siltä, että vastaus jutun alussa esitettyyn kysymyk-
seen on löytynyt: vastuullista. Huhtalalla on selvät 
suunnitelmat myös jatkon suhteen:

- Hyvin määrätietoisesti tässä edetään. Seuraavaksi 
kiinnitämme huomion pakkauksiin ja materiaalitehok-
kuuteen. 

Kuulostaa vastuulliselta!

Hyvin suunniteltu. Tukon logistiikkakeskuksen jätehuolto 
uudistettiin v. 2015 osana yhtiön ympäristöstrategiaa. Uudet tilat ja 
laitekokonaisuus suunniteltiin yhdessä Europressin ja rakennusliik-
keen kanssa. 

Avainasiakaspäällikkö Tero Tenhunen ja suunnitteluinsinööri Janne 
Rantanen saavat Tukolaisilta kiitosta hyvin sujuneesta yhteistyöstä 
ja selkeistä suunnittelukuvista, joiden pohjalta ratkaisu toteutettiin.

Päivi Huhtala, Arja Martikainen ja Tero Mäenpää Tukon uudessa 
jätehuoltopisteessä.

Vahva EPC-puristin (oik.) varustettiin kahdella kippilaitteella, joista 
toinen sopii pahvirullakoille ja toinen pahvinkeräysastioille. 
Vasemmalla DuoMax-puristin muoville.

Pahvi sujahtaa keräysastiasta helposti isoon syöttösuppiloon.

Esipuristava EPC
Järeä puristin kovaan käyttöön.

Smart-
älyominaisuudet 
Älykeskuksen innovatiiviset toiminnot 
parantavat laitteen kestoa, turvalli-
suutta ja helppokäyttöisyyttä. Laite 
kommunikoi ja opastaa käyttäjää. Se 
optimoi työliikkeitä ja tunnistaa vaa-
ratekijöitä ohjaten käyttäjää poista-
maan ne.

Esipuristustoiminto 
Esipuristuslevyä vasten puristettu jäte 
on tiiviissä muodossa jo konttiin työn-
nettäessä, jolloin saavutetaan maksi-
maalinen täyttöpaino.

Irrotettava kontti 
Erillisen kontin käyttö mahdollistaa 
suuret konttikoot - aina 32m³ asti. 
Irrallisen kontin ansiosta puristinta 
voidaan käyttää myös kontin ollessa 
tyhjennyksessä. Kontti kiinnitetään 
puristimeen suurlujuusteräksestä val-
mistetuilla vanttiruuveilla molemmin 
puolin laitetta. 

Iso syöttöaukko
Asiakaskohtaisesti suunnitellun syöt-
tösuppilon ansiosta myös hankalan-
muotoisten ja -kokoisten kappaleiden 
kuten trukkilavojen syöttö käy vaivat-
tomasti.

Jämäkkä 
tyhjennysovi
Tyhjennysoven vahva saranointi ja 
oven lukitusmekanismi takaavat oven 
kiinnipysymisen suurillakin jätemää-
rillä. 

Kontin sulkuluukku 
Kontin ollessa puristimessa kiinni, 
liikkuu sulkuluukku esipuristuslevyn 
mukana. Irrotettaessa konttia puristi-
mesta sulkuluukku pysyy kiinni estäen 
jäteaineksen pursuamisen ulos kon-
tista.

Jätepisteessä on tärkeää sujuva työskentely, jonka 
takaavat oikein mitoitetut laitteet. Kun materiaalit 
tulevat puristimeen isoina erinä, on puristimen pystyt-
tävä käsittelemään kappaleet tehokkaasti pois seuraa-
van käyttäjän tieltä. Samalla jäte on puristettava tii-
viisti konttiin riippumatta kappaleiden alkuperäisestä 
muodosta.

EPC-puristimet ovat esipuristuslevyllä varustettuja 
puristimia erittäin suurten jätemäärien käsittelyyn. 
Kun jäte on kovaa, hankalan muotoista tai suurina ker-
takuormina, kannattaa se esipuristaa ennen lopullista 
puristusta. Esipuristettu jäte on tiiviissä muodossa, ja 
kontin täyttyessä jätteen sekaan ei jää ilmataskuja. 
Näin kontin tilavuus saadaan hyödynnettyä kokonaan. 

Isoja kappaleita tai paljon kerrallaan 
- esipuristuksella tehoa kierrätykseen



Jätehuoltolaitteiden kunnossapitoa 
rautaisella ammattitaidolla

Europress Huolto palvelee asiakkaitaan aina ammatti-
taidolla. Alan koulutuksen lisäksi huoltoasentajamme 
ovat suorittaneet nämä osaamisesta kertovat kortit:

Työturvallisuuskortti
Sähkötyöturvallisuuskortti
Tulityökortti
Hygieniapassi

Otathan yhteyttä Europress Huoltoon, kun tarvitset 
luotettavaa palvelua missä tahansa jätehuoltolait-
teita koskevassa asiassa. Palvelemme joka päivä kellon 
ympäri.

020 737 3131
Huoltopäivystys 24h

europress@europress.fi

Europress Group Oy
Huhtimontie 16–18
04200 Kerava, Finland
Puh. 020 737 3100
www.europress.fi


