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Muista ainakin nämä:

PIDÄ HUOLTA ULKONA OLEVASTA JÄTEPURISTIMESTASI
Talvi haastaa laitteen kuin laitteen. 
Lumi painaa ja pakkautuu joka koloon, kosteus jäädyttää osat kiinni toisiinsa ja kova pakkanen 
hyydyttää rasvat. Sääolosuhteisiin emme pysty vaikuttamaan, mutta valitsemme itse laitteet joita 
niissä käytämme. Ulos ja kylmiin tiloihin kannattaa hankkia jätehuoltolaitteet, jotka on suunniteltu 
kestämään pohjoisia sääolosuhteita. Vuosittaisessa huollossa ehkäistään todennäköisimmät sään 
aiheuttamat ongelmatilanteet jo ennalta. 

Europressin määräaikaishuolto takaa parhaan talvenkeston.
Vuosittaiseen huoltokäyntiin kuuluu laitteen kokonaisvaltainen tarkistus, puhdistus ja mekaanisten 
osien rasvaus. Huoltoasentaja käy yksityiskohtaisesti läpi hydrauliikkakoneikon, suodattaa öljyn ja 
tarkistaa paineet. Öljynpuhdistuksessa poistuu mahdollinen kondensiovesi, joka saattaisi haitata 
koneikon toimintaa pakkasella. Europress-laitteissa käytetään erityisesti arktisiin olosuhteisiin 
kehitettyä hydrauliikkaöljyä.

Myös käyttäjä voi vaikuttaa. 
Kannen kaasujousia on turha kuormittaa paksulla lumikerroksella, vaan se kannattaa pyyhkäistä pois 
kannen päältä ennen avaamista. Jos syöttösuppilon reunoille putoaa nestettä tai märkää jätettä, on 
hyvä poistaa se ennen kannen sulkemista. Jos puristimen käyttövälit ovat pitkiä, sitä voi tyhjäkäyttää 
pakkasilla muutaman kerran vuorokaudessa männän jäätymisen ehkäisemiseksi.

Jos puristimesi on taivasalla, 
pidä saatavilla harja, jolla voit 
poistaa lumen kannen päältä 
ennen käyttöä.

Pitkinä pakkasjaksoina pyri käyttä-
mään puristinta vähintään 3 tunnin 
välein. Pari ylimääräistä käyttöker-
taa päivässä ei  ole haitaksi, jos sillä 
ehkäistään männän jäätymistä.

Märkää jätettä käsitellessäsi kiin-
nitä huomiota siihen, ettei nestettä 
jää syöttösuppilon reunoille, koska 
tällöin kansi voi jäätyä kiinni.

• 

• 
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ExPRESSIVE on Europress Group Oy:n asiakaslehti. Päätoimittaja: Liisa Hyttinen. Toimitus-
kunta: Tomi Turunen, Reetta Välimäki ja Juho Liimatainen. Kuvat: Europress Group Oy, ellei 
toisin mainita. Vierailevat kirjoittajat vastaavat itse tekstiensä sisällöstä ja tietojen oikeel-
lisuudesta. Niissä olevat mielipiteet ja kannanotot ovat kirjoittajien omia.
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Europress on Pohjoismaiden johtava jätteenkäsittelylaitteiden valmistaja. Tarjoamme 
kustannustehokkaat, toimivat ja ympäristöystävälliset ratkaisut yritysten jätehuoltoon.

» HYVIN SANOTTU

Ensi vuonna 40 vuotta täyttävän Europressin 
historiassa yksi kohokohta oli tänä vuonna tapahtunut 
tehtaan laajennus. Lähes 2000 neliömetrin uusi 
kokoonpanohalli, toinen robottiasema, uusi pesuhalli, 
kolmas maalauskammio sekä loppukokoonpanon 
lisäkapasiteetti mahdollistavat uuden Balex Smart 
-älypaalainperheen maailmanlaajuisen valloituksen.

Olemme käynnistäneet uusien tilojen ja toimivamman 
tehtaan kokonaislayoutin myötä oman KIKYn, kilpailu-
kykyloikan, jonka tavoitteena on nostaa tuottavuut-
tamme vähintään 25 % tulevan juhlavuotemme lop-
puun mennessä.

Kasvava kilpailukykymme yhdistettynä kierto-
talouden tuomiin uusiin toiminta- ja palvelu-
konsepteihin kansainvälisillä markkinoilla mahdollis-
taa meille kannattavan kasvun, jonka myötä pystymme 
panostamaan voimakkaasti tuotekehitykseen sekä 
turvaamaan nykyiset työpaikkamme ja jopa kasvat-
tamaan niitä.

Suomen hallitus on asettanut hallitusohjelmassaan 
yhdeksi keihäänkärkitavoitteekseen kiertotalouden 
edistämisen mm. biotalouden kautta.  Europress 
on omalta osaltaan käynnistänyt Tekesin kanssa 
yhteistyössä globaalin internetpohjaisen palvelu-
liiketoiminnan kehittämisprojektin, jonka kunnian-
himoisena tavoitteena on tulla yhdeksi maailman 
johtavista tiennäyttäjistä omalla kiertotalouden sek-
torillamme.

Haluan erityisesti vielä kiittää tähän onnistu-
neeseen laajennusprojektiin osallistuneita tahoja: 
Keravan kaupunkia, Julius Tallbergia, Rakennusliike 
Koivukoskea ja kaikkia muita tavarantoimittajia ja 
asiantuntijoita!

Matti Turunen
toimitusjohtaja

Kiertotalous maksimoi 
materiaalien ja niiden 
arvon säilymisen kierrossa 
mahdollisimman pitkään: 
tuotteiden tuputtamisen sijaan 
ansainnan perustaksi nousevat 
palvelut sekä digitaalisiin 
ratkaisuihin perustuva älykkyys.

Lainaus Sitran esitteestä 
”Kierrolla kärkeen 

- Suomen tiekartta kiertotalouteen”

Tässä lehdessä

Pitkän tähtäimen kasvua

Jatkuvan kasvun tavoittelu ja kasvun rajat ovat 
ihmisten hallitsemassa maailmassa enemmän esillä 
kuin koskaan. Yritykset yrittävät kasvaa, kaupungit 
kasvavat väestömäärän lisääntyessä ja valtiot haluavat 
tulla toisiaan suuremmiksi niin taloudellisesti kuin 
poliittiselta vaikutusvallaltaan. 

Jatkuvan kasvun mahdollisuus on kuitenkin kyseen-
alaistettava, koska maapallo itsessään ei kasva. 
Loppujen lopuksi tämä tarkoittaa sitä, että kun 
yksi kasvaa, toinen pienenee ja ehkä häviää lopulta 
kokonaan. Kun neitseelliset luonnonvarat ja elintila 
maapallolla käyvät vähiin, käy myös niihin nojaavien 
yhteisöjen olemassaolo hataraksi. On muutettava 
suuntaa uusiutuvien ja kestävien ratkaisujen pariin, 
jos haluaa pysyä hengissä.

Pitkän tähtäimen kasvu suuntautuu sellaiseen toimin-
taan, joka kuluttaa maapallon resursseja korkeintaan 
samalla nopeudella kuin ne uusiutuvat. Materiaalien 
kierrätys ekotehokkaasti on yksi olennainen keino 
vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja energian 
kulutusta. Nyt on niiden yritysten, kaupunkien ja 
valtioiden vuoro kasvaa, jotka osaavat toimia näiden 
periaatteiden ohjaamina.

Tässä lehdessä kerromme älykkäästä jätehuollosta, 
jolla edistetään materiaalien kiertoa sekä kasvusta, 
jonka nämä tuotteet ja palvelut mahdollistavat. 
Antoisia lukuhetkiä!

Liisa Hyttinen
päätoimittaja
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Inexin ympäristöajattelu on 
kunnianhimoista ja pitkälle vietyä

Sipoon Bastukärrin alueella sijaitsee vierekkäin kaksi 
rakennusta: valtavan kokoinen käyttötavara- eli KT-
logistiikkakeskus ja vielä jättimäisempi päivittäista-
vara- eli PT-logistiikkakeskus. Europress on toimit-
tanut jätehuoltolaitteet molempiin. KT-keskus on ollut 
toiminnassa vuodesta 2012 ja sen jätehuollosta kerrot-
tiin asiakaslehdessämme 1/2013.

PT-keskuksen rakennustyöt aloitettiin kolme vuotta 
sitten. Tulevaisuudessa 26 000 tuotenimikettä käsit-
televän, korkean teknologian jakelukeskuksen käyt-
töönotto alkoi tämän vuoden kesäkuussa kuiva-
tuotteiden varastotoiminnalla. Käyttöönotto etenee 
viidessä vaiheessa, joista viimeinen tehdään vuoden 
2018 loppuun mennessä. Silloin jakelu siirtyy koko-
naan Espoon Kilosta Sipooseen.

Kokonaispinta-alaltaan 195 000 m2 keskuksen kiin-
teistö- ja ympäristöasioista vastaa tehokas ja kunnian-
himoinen kaksikko: tekninen isännöitsijä Atso Vesa 
(yllä olevassa kuvassa vasemmalla) ja ympäristöasian-
tuntija Iina Kari (oikealla). 

- PT-logistiikkakeskuksen sisään mahtuisi 30 jalka-
pallokenttää tai sama määrä eduskuntataloja, Kari 
havainnollistaa työmaansa laajuutta. Tutustumiskier-
roksellamme kanttiinsa 500 m pitkässä rakennuksessa 
kertyy kävelykilometrejä helposti yksi jos toinenkin.

Pitkälle viety automaatio, ympäristöystävälliset ener-
giavalinnat ja korkea kierrätysaste kuvaavat kahden 
logistiikkakeskuksen modernia jakelukeskittymää.

- Sipoon PT-logistiikkakeskus on rakennettu kansain-
välistä BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää hyö-
dyntäen. Järjestelmä asettaa suunnitteluvaatimuksia 
muun muassa kiinteistön energian- ja vedenkulutuk-
selle, maankäytölle, työntekijöiden terveydelle ja hy-
vinvoinnille, kestäville materiaalivalinnoille sekä pro-
jektin johtamiselle. PT-logistiikkakeskus saavuttaa 
rakentamisessa toiseksi korkeimman Excellent-tason, 
Kari kertoo.

- PT-keskuksen 160 maalämpökaivoa rakennuksen 
alla, S-ryhmän omat tuulivoimalat sekä pellettilaitos 
tuottavat uusiutuvaa energiaa logistiikan tarpeisiin. 
KT-ja PT -keskukset kokonaisuutena muodostavat yh-
den maailman suurimmista maalämpökohteista, Vesa 
avaa kiinteistön energiaratkaisuja. 

Jätteiden lajitteluun 
erityistä huomiota

PT-logistiikkakeskuksessa kiinnitetään erityistä huo-
miota ja sitoudutaan toimivaan jätteiden lajitteluun. 
Arvioitu kokonaisjätemäärä on 6000 tonnia vuodessa. 
Jätteiden lajittelussa tähdätään sataprosenttiseen 
hyötykäyttöön ja hävikkiä pyritään ehkäisemään mm. 
pakkausten kierrätettävyyden kehittämisellä tavaran-
toimittajien kanssa.

- Realistinen hyötykäyttöaste on noin 95 % siinä vai-
heessa, kun keskus on täydessä käytössä. Mutta 100 % 
on hyvä tavoite, Kari toteaa.

Jätehuolto on suunniteltu uudenaikaiseksi ja tehok-
kaaksi sekä logistiikkatyöntekijöille selkeäksi ja vaivat-
tomaksi. Henkilökunnan on tunnistettava ja osattava 
lajitella oikein 12 erilaista jätejaetta. 

Suurin osa kuivista jätejakeista lajitellaan automaation 
jäteastioihin ja toimitetaan automaation kautta jäte-
huoneen viereen kuljettimelle, josta astiat tyhjen-
netään edelleen puristimiin. 

Jätejakeet on selkeästi merkitty astioittain ja lajittelua 
ohjaavat helpot lajitteluohjeet jäteastioissa. Pääjäte-
huone on noin 800 neliön suuruinen ja tällä hetkellä 
käytössä on seitsemän jätehuoltolaitetta.  Jätehuo-
neet on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Europressin 

kanssa tehokaksikkomme korkealle asetettujen tavoit-
teiden mukaisesti. He ovat tyytyväisiä yhteistyöhön, 
johon kuuluu kokonaisvaltainen palvelu aina vaativien 
jätehuoltokokonaisuuksien suunnittelusta päivittäi-
seen huolto- ja ylläpitopalveluun.

- Europressin asiantuntemuksesta on iso apu jätehuol-
lon kehittämisessä, kaksikko kehuu.

Automatisoitu logistiikka
vaatii parikseen älykkään jätehuoltoratkaisun.

Ei turhia kuljetuksia

Kun PT-logistiikkakeskuksen toiminta pääsee täyteen 
vauhtiin, sieltä lähetetään matkaan jopa tuhat rek-
kaa ja 1,2 miljoonaa tuotepakkausta päivässä. Liiken-
nettä ruuhkauttamaan ei kaivata yhtään ylimääräistä 
jätekuljetusta. Kaiken pitää toimia optimoidusti.

Keskuksen jätehuolto toimii myös myymälöiden hyväk-
si: paluukuormassa kulkevat yhä useammin myymä-
lästä palautuvat pakkausmateriaalit. Näin myymälät 
säästyvät laiteinvestoinneilta ja ylimääräisiltä jäte-
maksuilta, ja rekat kulkevat täysinä molempiin suun-
tiin. Jätehuoltolaitteiden suuri käyttökapasiteetti ja 
optimoitu älytekniikka ovat tässä avainasemassa:

- Pyrimme maksimoimaan jätepuristinkonttien tyhjen-
nyspainot ja minimoimaan jätekuljetukset. Tämän 
mahdollistaa puristimien älyteknologia, joka toimii 
erinomaisesti yhteen oman automaatiomme kanssa, 
parivaljakko toteaa tyytyväisenä.

»
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Kokonaisvaltaista suunnittelua

PT-keskuksessa jätehuollon on toimittava saumattomasti 
yhteen automaation ja muiden toimintojen kanssa. Siksi Eu-
ropressin toimittama ratkaisu ei rajoitu laitteisiin, vaan kat-
taa jätehuollon kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toteutuk-
sen. Projektista vastasi Europressillä kolmen hengen tiimi. 
Yhteistyö jatkuu edelleen jatkuvan kehitystyön merkeissä.

Toimitukseen kuuluivat mm. teräsastiat, jotka on varustettu 
viivakoodilla koneellista tunnistusta varten. Tunnistettu 
astia ohjautuu järjestelmässä aina oikeaan paikkaan. As-
tioiden mitoitus, toiminnallisuus ja väritys on mietitty tark-
kaan automaation ja käytössä olevan siirtokaluston vaati-
musten mukaan.

- Jätehuolto hyödyntää olemassa olevia 
järjestelmiä ja kalustoa. Näin Inex saa niis-
tä parhaan mahdollisen hyödyn, kertoo 
avainasiakaspäällikkö Tero Tenhunen.

Ergonomiaa parantaa se, ettei jäteastioita tarvitse siirtää 
henkilövoimin. Sekä automaatiojärjestelmässä käytettäviä 
teräsastioita että tavallisia 600 litran muovisia jäteastioita 
liikutellaan ainoastaan koneellisesti. Jätehuoneissa olevat 
terästasot ovat myös Europressin toimittamat ja ne asen-
nettiin yhdessä jätehuoltolaitteiden kanssa. Yhteensopivat 
puitteet takaavat toimivan kokonaisuuden.

Huoltoasentaja Mika Saviniemi tuntee hyvin Inexin päivit-
täisen jätehuollon. Hän on hoitanut useita vuosia jätehuol-
tolaitteiden huollot asiakkaan eri logistiikkakeskuksissa.

- PT-keskuksen jätehuoltoratkaisut ovat 
kaikkein edistyksellisimpiä. SMART-äly-
toiminnot ovat kehittyneet ja niitä hyö-
dynnetään. Esimerkkeinä tästä ovat kip-
pilaitteiden ravistustoiminto ja puristimien 

työliikkeiden optimointi kontin täyttöasteen mukaan, Sa-
viniemi kertoo ja toteaa saaneensa helpotusta myös omaan 
työhönsä:

- Pääsin itse vaikuttamaan laitteiden sijoitteluun siten, että 
huoltotyö on sujuvampaa. Laitteiden ympärille varmistet-
tiin riittävä liikkumatila. Tämä helpottaa myös siivousta.

Jätehuoneiden suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin yhdessä 
asiakkaan ja kiinteistön suunnitelleen arkkitehtitoimiston 
kanssa. Näin tiloista tuli mahdollisimman toimivat. Suunnit-
teluinsinööri Pentti Hämäläinen on tyytyväinen projektiin:

- Yhteistyö eri osapuolien kanssa sujui 
hyvin. Piirsimme suunnitteluvaiheessa usei-
ta eri versioita, joita hiottiin niin pitkään, että 
kaikki olivat lopputulokseen tyytyväisiä. 
Ja hyvä siitä tuli!

Pakkausjäte 
lajitellaan 

siellä, missä se 
syntyy. 

Viivakoodilla 
varustetut 

astiat kulkevat 
automatisoidulla 
linjastolla jopa 
satoja metrejä 
jätepisteen luo. 

1

2

3

4

Työntekijä 
siirtää astiat 

tyhjennettäväksi 
puristimeen tai 
paalaimeen. 

Astiankaato-
laite kip-

paa pakkaukset 
syöttöaukkoon. 

Erikoisosastolla toimii 
täysautomaattinen jätehuolto
Täysautomaattisessa jätehuollossa työntekijää ei juuri tarvita. Hän 
ainoastaan laittaa pakkaukset liukuhihnalle, josta ne siirtyvät kuljetti-
mella jätekuiluun ja puristimeen. Laite käynnistyy itsestään ja lähettää 
tyhjennyskutsun kuljettajalle, kun kontti on täynnä.

Puristimen ja kuljettimen järjestelmät keskustelevat keskenään. Kulje-
tin saa mm. tiedon puristimen täyttymisestä ja tyhjennyksistä eikä 
syötä pakkauksia tyhjennysten aikana. Molemmat laitteet ovat erik-
seen CE-merkittyjä, mutta koska ne on toimivat yhdessä, on niille tehty 
konedirektiivin mukaisesti myös turvallisuus ja rajapintatarkastelu, 
jonka pohjalta uudenlaiselle laitekokonaisuudelle on myönnetty oma 
CE-merkintänsä. Kuljetin-puristin linjalla on yhdistetty hätä-seis -toi-
minto. Linjan jokainen hätä-seis painike aiheuttaa pysäytyksen linjan 
kaikissa koneissa.

NÄIN
JÄTEASTIAT 

HYÖDYNTÄVÄT
AUTOMAATIOTA

Yhteistyö sujuu. Tero Tenhunen 
on tuttu vieras Atso Vesalle ja 
Iina Karille. 
Sipoon logistiikkakeskittymä 
sijaitsee vain kivenheiton 
päässä Europressin tehtaalta 
Keravalta, joten monet 
tapaamiset suunnitelmien 
hiomiseksi on erittäin helppoa 
järjestää.

Työntekijä 
laittaa tyhjän 

pakkauksen liuku-
hihnalle. 

1

Pakkaus ohjautuu 
kuljettimella 

jätekuiluun.
2

Jätekuilun mitoi-
tuksella on varmis-

tettu, että pakkauksen 
matka sujuu jouhevasti.

3

Kuilusta pakkaus putoaa 
ruuvipuristimen 

syöttöaukkoon.
4

Ruuvipuristin ja sen syöttö-
ohjaimet käynnistyvät 

automaattisesti.
5

Syöttöohjainten 
silppuama pakkaus puristuu 

ruuvipuristimen avulla konttiin.
6

Puristin lähettää tyhjennys-
kutsun jätekuljettajalle, 

kun kontti on täysi.
7

»

Teksti:  Liisa Hyttinen
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UUSIN SIIVIN  MAAILMALLE
Europressin 2000 m²   laajennus valmistui!

Europressin nimikko-golfari Ursula Wikström piti put-
tauskisaa juhlavieraille. Taitavimmat voittivat pienen 
palkinnon, mutta kaikki halukkaat saivat Ursulan ku-
van olympiaurheilijan omakätisellä nimikirjoituksella.

Johannes Guo, Aava: “Teillä on täällä huipputekno-
logiaa, mikä on vaikuttavaa. Olette vastavirrassa, koti-
maisella tuotannolla poikkeatte monista yrityksistä 
Suomessa. Ursulan tapaaminen oli hieno juttu - sain 
nimmarin ja yhden osuman.”

Tuotannon työntekijät juhlistivat työpäivän lomassa 
kakkukahvein uusien tilojen valmistumista. Toimitus-
johtaja Matti Turunen korosti heille pitämässään pu-
heessa kotimaisen työn arvoa ja kertoi yhtiön tuoreet 
kuulumiset. Uudistukset koskivat kaikkia tuotantolin-
jan vaiheita ja niistä kerrotaan lisää sivulla 12.

Kirsi-Marja Frank, Suez Suomi: “Hyvin harkittu illan 
sisältö, tietopuolta ja mukavaa viihdettä sekä erino-
maiset tarjoilut. Tehdaskierros oli erittäin avaava 
kokemus.” Vieraille esiteltiin myös upouusi tuote-
esittelytila, jossa he pääsivät tutustumaan lähemmin 
Balex-paalaimiin sekä tehtaan omassa käytössä oleviin 
jätepuristimiin.

Kari Ollikainen, Nordea Rahoitus Suomi: “Todella 
hienot uudet tilat ja erinomaiset tarjoilut. Musiikki 
oli mielenkiintoista.” Illan ohjelma oli yhdistelmä viih-
tymistä, tiloihin tutustumista ja tuotetietoa. Tarjoiluina 
oli herkullisia coctail-paloja ja hyvää viiniä.

Toimitusjohtaja Matti Turunen kertoi avajaispuhees-
saan, että tuotantotilojen uudistus polkaisi käyntiin 
Europressin oman KIKYn eli kilpailukykyloikan. Hän 
julkisti myös. että Europress on käynnistänyt Tekesin 
kanssa yhteistyössä globaalin internet-pohjaisen 
palveluliiketoiminnan kehittämisprojektin, jonka kun-
nianhimoisena tavoitteena on tulla yhdeksi maailman 
johtavista tiennäyttäjistä kiertotalouden sektorilla.

Illan musiikista vastasi Kuulas, joka toi pehmeää ja 
melodista tunnelmaa tehdashalliin. Yhtyeeseen kuulu-
vat Heidi Puurula, laulu (kuvassa toinen vasemmalta), 
Susanna Jyllinmaa, sello (oik.) ja Emilia Takayama, 
koskettimet. Keikalla heidän kanssaan soitti myös ki-
taristi Kalle Sundström. “Kuulaksen ja Europressin ta-
voitteissa on paljon samaa. Mekin haluamme edistää 
kierrätystä. Hyvien arvojen puolesta ei voi koskaan 
puhua liikaa,” sanoi Puurula, joka on aiemmin laula-
nut mm. Aikakone-yhtyeessä nimellä Vera. Kuulas on 
juuri julkaissut ensimmäisen Kuupuutarha-nimisen 
levynsä. Europressin juhla oli yhtyeen historian toinen 
esiintyminen.

KOOSTE AVAJAISTEN 

TUNNELMISTA

Juhlavieraiden haastattelut: Reetta Välimäki

Tehdaskierroksella esiteltiin kaikki tuotannon vaiheet, 
mm. raepuhallus, joka on ollut käytössä tehtaan 
avaamisesta saakka. Tuula Piiloselle (kolmas vasem-
malta) juhla oli hänen toinen vierailunsa tehtaalla. 
Viimeksi hän kävi, kun tehdas avattiin vuonna 2009. 
Moni asia on mennyt eteenpäin niistä ajoista. “Teh-
daskierros oli illan mieluisin ohjelma. Siinä näki pala 
palalta, mistä tuotanto nykyään koostuu. Robotiikan 
ja käsityön vaiheistus teki suuren vaikutuksen” 
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Balexia viedään

Europress on syksyn aikana solminut jälleenmyynti-
sopimuksia useisiin Euroopan maihin. Jälleenmyyjien 
käytössä on koko tuotevalikoima standardi- ja erikois-
mallisista puristimista kaikkiin paalainkokoihin. Erityi-
sesti suomalaisvalmisteiset paalaimet ovat herättäneet 
suurta innostusta uusilla markkina-alueilla. Balexin 
SMART-älytekniikka, käyttäjää helpottavat toiminnot, 
kestävyys ja korkea työn laatu kun tuovat huomattavaa 
lisäarvoa kansainvälisten paalainmarkkinoiden tarjon-
taan.

Loikka uudelle tasolle
Näin tehdasta uudistettiin:

Showroom tuote-esittelyn avuksi
Tuotteita on nyt helppo esitellä, kun paalaimet ja tehtaan omassa 
käytössä olevat puristimet ovat näytillä uudessa Showroom -tilassa.

Pesuhalli on uusi palvelu
Huoltohallin yhteyteen rakennettiin pesupiste. Korjatut jätehuolto-
laitteet lähtevät asiakkaalle hohtavan raikkaina.

Hitsausrobotti sai kaverin. 
Puristimien ja paalaimien ergonomisesti haastavimpien saumojen 
hitsauskapasiteetti tuplaantui uuden robotin (oikealla) myötä. 

Pintakäsittelyyn uusia tiloja. 
Pintakäsittelijät saivat kolmannen maalauskammion ja lisää tilaa 
laitteiden siirtelyyn, kun entinen kokoonpanoalue vapautui.

Kiskolinjasto
Puristimet etenevät uudessa hallissa kiskoja pitkin maalaamon 
ovilta kohti lähtevän tavaran ovia.

Väljyyttä työskentelyyn
Puristimien kokoonpano sujuu tilavassa hallissa - ja samoin paalai-
mien, jotka kootaan kiskolinjaston vieressä omalla alueellaan.

Balex voitti 
kultamitalin

»
Konrad Bulanda (vas.), Maciej Szkudlarek ja Ilkka Hietala 
iloitsivat palkinnosta messuosastolla.

Puolassa vastikään jälleenmyyjänämme aloittanut Eco-
Projekt lähti tavoittelemaan näkyvyyttä, mainetta ja 
kunniaa osallistumalla Balex-paalaimilla Pol Eco System 
-messujen Złoty Medal -kilpailuun. Kilpailussa myönne-
tään kultamitali-merkki tuotteille, joita asiantuntijaraati 
pitää tuoteryhmänsä edistyksellisimpinä. Balex vakuutti 
raadin SMART-älytoiminnoillaan ja muilla monipuoli-
silla ominaisuuksillaan. Balex-paalaimia kuvaillaan Złoty 
Medal -kilpailun arvioinnissa näin:

MESSUILTA VAUHTIA KANSAINVÄLISTYMISEEN

Osa uusista kumppaneista sai ensi kosketuksensa 
Europressiin touko-kesäkuun vaihteessa pidetyillä 
IFAT-messuilla Saksan Münchenissä. IFAT on yksi 
maailman suurimmista kierrätys- ja jätehuoltoalan 
tapahtumista. Europress osallistui IFAT-messuille tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa omalla osastollaan.

Tapahtuma oli menestys. Viiden messupäivän aikana 
osasto sai runsaasti positiivista huomiota, ja yhteis-
työstä kiinnostuneet yritykset ympäri maailman 
kävivät tutustumassa tuotteisiin. Esillä olivat paalai-
mista Balex-50 ja Balex-30 sekä prototyyppi uudesta 
CombiMega -puristinmallista.

Europress Balex -pystypaalaimet 
tarjoavat enemmän kuin korkeinta 
laatua. Ei ole toista paalainta, joka 
vastaa näin hyvin käyttäjien tarpei-
siin. Uraa uurtava SMART -järjestelmä 
mahdollistaa laitteen etädiagnostiikan. 
Jos haluat paalata eri materiaaleja, 
voidaan etäpalvelulla säätää laitteen 
asetukset uusien toimintavaatimusten 
mukaisiksi. Jos käytössäsi on useita 
laitteita, voit tarkistaa niiden tilatiedot 
nettipohjaisen käyttöliittymän avulla. 
Ja paljon muuta.



ExPRESSIVE  |  15

NÄKÖKULMA

Teksti: Elina Saarinen
Kuva: Irene Andersson

Kirjoittaja on kiertotalouden erikoislehti Uusiouutiset-
lehden päätoimittaja.

Uusiouutiset on Suomen kiertotalouden erikoislehti ja kierrätysteollisuuden, 
materiaalitehokkuuden ja jätehuoltoalan tietolähde.

Kartalla kärkeen
Miten maailma onnistuu jatkossa luomaan talouskas-
vua, kun luonnonvarat hupenevat ja ympäristöhai-
tat lisääntyvät? Kuinka ratkaisemme ilmastokriisin? 
Miten takaamme energian, veden ja ruoan tuotannon 
maapallon kasvavalle väestölle?

Ihmiskunta on vuosikymmeniä pohtinut näitä kysy-
myksiä. Viime vuosina on alkanut hahmottua vas-
tauksiakin. Marraskuun alussa voimaan astunut 
Pariisin ilmastosopimus on iso askel kohti fossiilitto-
mampaa tulevaisuutta. Hiilettömän energian rinnalle 
puheisiin on alkanut hiipiä myös ajatuksia materiaa-
lien ja luonnonvarojen järkevämmästä, kestävästä 
käytöstä. Puhutaan kiertotaloudesta.

Kiertotalous ei ainoastaan suitsi luonnonvarojen yli-
kulutusta ja avita ilmastonmuutoksen torjunnassa, se 
myös synnyttää uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. 
On arvioitu, että pelkästään Euroopan talouden net-
tohyödyt kiertotaloudesta ovat 1 800 miljardia euroa 
vuoteen 2030 mennessä. Globaalien cleantech-mark-
kinoiden arvioidaan ylittävän vuonna 2020 arvoltaan 
jo yli 2 000 miljardia dollaria.

Osaansa potista havittelee moni. Suomi on julistanut 
haluavansa kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 
2025 mennessä. Suomi ei kuitenkaan ole ainoa, joka 
tähtää kiertotalouden kärkeen.

Naapurimaistamme Tanska ja Ruotsi ovat jo liikkeellä. 
Tanska aikoo ensimmäiseksi maaksi maailmassa, joka 
pääsee kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista. 
Ruotsi taas tähtää maailman johtavaksi maaksi kestä-
vässä teollisuustuotannossa.

Meillä on myös muita eurooppalaisia kilpakumppa-
neita. Alankomaat on käynnistänyt kampanjan, jolla 
se pyrkii kiertotalouden kuumaksi pisteeksi. Luxem-
burgilla ja Skotlannilla on omat kiertotalousstrate-
giansa. Itävalta on kisannut pitkään Suomen kanssa 
cleantech-teknologiallaan, ja saksalaiset ovat aktiivi-
sia jätteenkäsittelymarkkinoilla.

Myös Kanada ja Japani ovat hyvissä asemissa kierto-
talouskisassa.

Juuri nyt Suomi on kuitenkin hitusen edellä muita 
Sitran johtaman ansiokkaan työn ansiosta: Suomi on 
ensimmäisenä maana maailmassa tehnyt kokonais-
valtaisen kiertotalouden tiekartan. Se on täynnä kon-
kreettisia käytännön askelmerkkejä, joiden mukaan 
etenemällä kasvatamme etumatkaamme.

Kiertotalouden tiekartta hyödyntää hienosti Suomen 
vahvuuksia: insinööriosaamistamme, älyteknologi-
aamme ja kekseliäisyyttämme. Näitä tarvitaan, kun 
maailma miettii ratkaisuja yhä kiperimmiksi käyviin 
ympäristöhaasteisiin.

Samalla aaltopituudella
Sveitsiläiset yrittäjät Tobias (vas.) ja Jörg Nickel (oik.) löysivät 
yhteisen sävelen Timo Huhtalan kanssa. NBS ja Europress 
kohtasivat IFAT-messuilla ja solmivat jälleenmyyntisopimuk-
sen syyskuussa.

»

PAIKALLISIA LANSEERAUKSIA

Balex -älypaalainperheen erikokoiset jäsenet ovat syk-
syn aikana päässeet esittäytymään muillakin messu-
illa jälleenmyyjiemme toimesta.

Kenburn Waste Management lanseerasi tuotesarjan 
uusimman ja suurimman jäsenen, Balex-50 -paalai-
men, Englannin markkinoille RWM-messuilla syys-
kuussa.  Tämä 50 tonnin puristusvoiman omaava laite 
kilpailee eri sarjassa pikkuveljiensä kanssa ja sen teke-
mät paalit yltävät laitteen suhteellisen piukoista ulko-
mitoista huolimatta järeään tehdaspaalikokoon.

Uusista jälleenmyyjistämme sveitsiläinen NBS AG 
(Nickel Betriebsanlagen + Systeme) puolestaan otti 
markkinavaltauksensa ensi askeleen esittelemällä 
Balex-perheen FachPack -messuilla, joka on pakkaus-
alan suurtapahtuma Saksassa. Isän ja pojan johtama 
perheyritys toi osastolleen kompaktin Balex-10 -paa-
laimen, joka pienestä koostaan huolimatta haukkaa 
avaraan täyttöaukkoonsa yllättävän isojakin pakkaus-
kokoja ja -määriä.

Uusia jällenmyyjiämme ovat myös tanskalainen Retec 
ja hollantilainen Doorveen. Näiden pitkän linjan jäte-
huoltoalan toimijoiden kautta niin Balex-sarja kuin 
Europressin valmistamat puristimet löytävät nyt 
tiensä yhä uusien käyttäjien iloksi.

Uusin jälleenmyyjä
Hollannin ja Belgian markkinoilla toimiva Doorveen solmi yhteistyö-
sopimuksen Europressin kanssa lokakuun alussa. Kuvassa kättele-
vät Timo Huhtala ja Jan Robert van Veen sekä Jan van Dooremaal ja 
Ilkka Hietala (takana).

Balex-50 käy kaupaksi 
Englantilainen jälleenmyyjämme Kenburn Waste Management on 
toimittanut Balex-50 paalaimen mm. kuuluisaan Harrods -tava-
rataloon. Mattofirma Fineweave Carpets (kuvassa alla) paalaa 
kahden laitteen voimin pahvi- ja muovipakkauksia sekä kierrätet-
täviä kokolattiamattoja.

Kumppani Tanskasta
ReTec Miljø ApS on kokenut jätehuoltoalan yritys Tanskassa. 
Sopimus Europressin tuotteiden jälleenmyynnistä allekirjoitettiin 
syyskuussa. Kuvassa vasemmalta: Kjeld Jensen, Matti Turunen, 
Thomas Jessen ja Andreas Lemström.
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Ympäristöuutisia Huippuhetkiä!

Oivallus!
On se iso. 
Europressin Venäjän 
maajohtaja Denis 
Zakolpskiy havain-
nollisti kesäkuussa 
IFAT-messuilla juuri 
lanseeratun Balex-50 
-paalaimen tila-
vuutta. Paalai-
mella tehdään noin 
500 kg paaleja.

Töissä ja vapaalla:

Koonnut: Liisa Hyttinen

VAPAA-AJALLAKIN 
YHDESSÄ
Pikkujouluristeilyt työporu-
kalla, yhteiset lomapäivät ja 
harrastukset kuuluvat monien 
europressiläisten vapaa-ajan 
viettoon. Tässä pohjoismaiden 
pääkirjanpitäjä Eija-Liisa Vuolli 
(vas.) ja myyntiassistentti 
Marjo Mannström sovittavat 
naamioita yhteisellä kirpputo-
rireissulla heinäkuussa.

Onnistumista ja yhteis-
henkeä Europress Golf
 -tapahtumassa elokuussa

Kuvassa vasemmalta: 
Jukka Hassinen Suezilta, golfari Ursula 
Wikström, Ismo Lievonen Europres-
siltä ja Jyrki Keituri Suezilta.

Taikuri 
Risto Leppänen viihdytti 

yleisöä Europressin osastolla 
Keskon K-team -päivillä mar-

raskuussa. Temppua seuraamas-
sa ostopäällikkö Vesa Kortesniemi 

Keskolta (vas.) ja Kimmo Jussila 
sekä Marko Ilvonen Europressiltä.

 Jaossa oli myös lisä-älyä.

Huolto-osasto sai syyskuussa koulutusta hätäensiapuun. Koulut-
taja Johanna Lehtovaara Edupolista demonstroi huoltoasentaja Tomi 
Jokelaisen avulla, miten tajutonta henkilöä autetaan. Seuraamassa 
Jani Wendell, Juha Hänninen ja Raimo Kangas. Jokainen osallistuja sai 
harjoitella auttamisessa tarvittavia taitoja myös itse käytännössä.

Huh,
hengissä ollaan!

Ensimmäinen 
kone kiskoilla
Tuotantopäällikkö Mar-
kus Voutilainen (vas.) ja 
loppukokoonpanija Mika 
Tarvainen iloitsivat kisko-
linjaston käyttöönotosta. 
Ensimmäinen jätepuristin 
nostettiin kiskoille 23.9.

Koonnut: Juho Liimatainen

Maailman ylikulutuspäivä saavutettiin tänä 
vuonna 8. elokuuta, mikä on viisi päivää viime vuotta 
aikaisemmin. Ylikulutuspäivänä ihmiskunta on las-
kennallisesti käyttänyt loppuun maapallon kyseisenä 
vuotena tuottamat uusiutuvat luonnonvarat ja ylittä-
nyt maapallon kyvyn käsitellä kasvihuonepäästöjä.
WWF Suomi 8.8.2016

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan 
4.11.2016. Ilmastosopimus velvoittaa allekirjoittanei-
ta valtioita toimiin, joilla maapallon keskilämpötilan 
kasvu pyritään rajoittamaan 1,5 celsiusasteeseen. 
Käytännössä vuoteen 2020 mennessä kasvihuone-
päästöjä tulisi Suomessa vähentää 20 prosenttia 
vuoteen 2005 verrattuna. Uusilla, vielä osin valmisteil-
la olevilla linjauksilla vähentämistavoite kasvaa 40 
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Yle Uutiset 4.10.2016

Suomelle menestystä vuonna 2016. Alkuvuo-
desta Suomi valittiin maailman vihreimmäksi maaksi 
Environmental Performance Index 2016-luokituksella. 
Kesän ja syksyn aikana kotimaamme sai tunnustusta 
myös kestävässä energiankäytössä sijoittumalla 
World Energy Councilin luokituksessa kahdeksan-
nelle sijalle. Myös innovatiivisuudessa Suomi niit-
tasi menestystä sijoittumalla maailman viidenneksi 
innovatiivisimmaksi maaksi (Global Innovation Index 
2016), ja yltämällä EU-maista kolmossijalle (Euroopan 
Komission selvitys).
Business Insider 18.7.2016, Good News from Finland 27.1.2016

Muovipussit historiaan? Ympäristöministeriö ja 
Kaupan liitto ovat tehneet Green deal -sopimuksen, 
millä pyritään muovipussien käytön vähentämiseen. 
Sopimus perustuu EU-direktiiviin, joka velvoittaa Suo-
mea vähentämään muovikassien käyttöä noin 30 % 
vuoteen 2025 mennessä. Käytännössä tämä näkyy 
kaupan kassoilta saatavien, ilmaisten muovipussien 
muuttumisena maksullisiksi ja laajentuvalla valikoi-
malla vaihtoehtoisista materiaaleista - kuten bioha-
joavasta muovista -  valmistettuja kasseja. Ympäris-
töministeriö antaa nykyisille toimille kolmen vuoden 
koeajan, minkä jälkeen niiden riittävyys ja lisätoimen-
piteiden tarve arvioidaan. 
Kauppalehti 31.10.2016

JOS KAIKKI KULUTTAISIVAT 
KUIN SUOMALAISET, 

TARVITTAISIIN 3,4 MAAPALLOA
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Balex-50
Järeä jäsen älypaalainperheeseen.

Skannaa oheinen QR-koodi älypuhelimesi 
kameralla tai erillisellä lukijasovelluksella 
ja katso Balex-50 videomme YouTubesta.

Europressin Balex®-älypaalainperhe on saanut uuden 
jäsenen. Pystypaalainten raskassarjalaisena Balex-50 
soveltuu vaativaan käyttöön suurille määrille erilaisia 
jätemateriaaleja.

Tuote-
uutuus

2016

Nopea iskuaika
Mäntä puristaa jätteen alas kasaan ja palautuu takai-
sin ylös 28 sekunnissa. Yhdessä 50 tonnin puristusvoi-
man ja suuren kammion kanssa nopea iskuaika tekee-
kin Balex-50:sta erittäin tehokkaan välineen suurten 
jätemäärien käsittelyyn.

Isot paalit
Balex-50:llä voi paalata jopa 500 kg painoisia teol-
lisuuspaalin mitat täyttäviä paaleja. Teollisuuspaa-
lin etu on, ettei sitä jatkokäsittelyssä tarvitse erikseen 
avata ja paalata uudelleen, jolloin paalatusta materi-
aalista saa usein paremman korvauksen. 

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

Kääntyvät palautumisenestokynnet
Vakiovarusteena paalaimen tyhjennysoveen ja kam-
mion sisäseiniin asennettavat kääntyvät palautu-
misenestokynnet pitävät jätemateriaalin tiiviisti 
kammiossa maksimoiden paalin painon. Kääntyvät 
palautumisenestokynnet ovat saatavissa lisävarustee-
na myös Balex-30 ja Balex-40 -paalaimiin.

Suuren täyttöaukon ansiosta isokokoisetkin pahvilaa-
tikot on helppo syöttää paalaimeen. Ohjelmavalitsi-
mesta vaihtamalla samaa paalainta voidaan käyttää 
useammalle eri jätejakeelle.



Ota SMART -etäpalvelut avuksesi

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

Europress SMART mahdollistaa tehokkaamman, 
ympäristöystävällisemmän ja turvallisemman jäte-
huollon kuin perinteiset laitteet. Älytekniikan ansiosta 
Europress-laitteet säästävät itseään kulumiselta ja rik-
koontumiselta. Ohjelmapäivitykset, jotkin huoltotoi-
met sekä muutokset käyttöasetuksiin voidaan tehdä 
etäyhteydellä, mikä säästää asiakkaalta pitkän pennin. 

SMART-etäpalvelut tarjoavat pulmatilanteessa nopean 
avun, sillä laitteen tila ja toimintahistoria pystytään 
diagnosoimaan etäyhteydellä. Etätuki palvelee  huol-
topäivystysnumerossa vuorokauden ympäri. Kiireettö-
missä asioissa voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse.

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.

Suora yhteys 
SMART-

asiantunti-
jaan!

Katso videolta, miten etäpalvelu 
toimii. Lataa älypuhelimeesi ilmai-
nen QR reader, joita löytyy runsaasti 
sovelluskaupoista. Lue sitten ohei-
nen QR-koodi sovelluksella ja astu 
Europressin nettiin.

Laitteiden sijainti ja tilatiedot, 
kun hallinnassasi on useita 
laitteita eri kohteissa

Huoltotarpeen kartoitus: 
laitteen toimintahistorian ja 
tilatietojen analysointi, 
huoltohistoria

Toimintahistoria: käyntiaika, 
käyttökerrat, huollot, 
vikaloki ym.

Käyttöasetusten muutokset, 
esim. jätteen määrän tai 
koostumuksen muuttuessa 
merkittävästi

Asiantuntevaa palvelua kaik-
kiin SMART-laitteita koskeviin 
kysymyksiin

Vianetsintä ja analysointi: 
turvarajojen tila, tukosten 
paikannus, painekäyrän 
analysointi

Tyhjennyskutsujen uudelleen-
ohjaus, kutsujen ja ilmoitusten 
vastaanottajien yhteystietojen 
muutokset ja lisäykset

Ota yhteyttä! 

020 737 3131 
europress@europress.fi

Ohjelmapäivitykset: uusin 
ohjelmaversio päivitetään 
SMART-laitteeseesi aina 
automaattisesti

Näin etätuki palvelee:


