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SISÄLLYSLUETTELO Niin paljon kuin yli 40-vuotiseen 
Europressin historiaan on mah-
tunutkin, niin korona siitä puuttui. 
Olemme varmasti kaikki samaa 
mieltä, että sen olisi voinut jät-
tää kokematta. Vaikeiden aikojen 
merkitys kirkastuu myöhemmin. 
Digitalisaation lisäksi nousussa on entistä 
vastuullisempi, älykäs kierrätys, joka kos-
kettaa meitä kaikkia. Etätyön lisäännyttyä, 
myös jätteen määrä kotitalouksissa on 
lisääntynyt yksityiskotien keittiöiden suorit-
taessa työpaikkaruokalan tehtävää ja 
postimyynninkin lisäännyttyä entisestään. 

Europress on selviytynyt viruksen valtaa-
masta ajanjaksosta paremmin kuin moni 
muu yritys, mutta se on vaatinut ponniste-
luja kaikilta. Uskolliset asiakkaat, työntekijät, 
yhteistyökumppanit ja tavarantoimittajat 
ovat kaikki yhdessä ja turvallisesti kääntä-
neet uuden sivun, josta voimme olla eri-
tyisen ylpeitä. Kriisissä yhdessä tekemisen 
merkitys korostuu. 

Europressin terveysturvalliset työtavat 
toimivat jatkossakin. Vaativasta vuo-
desta huolimatta Europress on pysty-
nyt palkkaamaan lisää asiantuntijoita 
niin tuotantoon kuin toimihenkilöpuo-
lelle. 

Tutustumme vuoden ensimmäisessä 
lehdessä uudistettuun Olympiastadioniin, 
jossa Europress on mukana jätehuollon ko-
konaisratkaisujen asiantuntijana. Aloitam-
me myös uuden artikkelisarjan Europress 
Tekijästä.

Kerrottakoon vielä, että olen tätä kirjoitta-
essani astunut Europressin portista sisään 
noin kaksi kuukautta sitten. Lähden suu-
renmoisella innolla uuteen aikaan yhdessä 
kanssanne. Annattehan rohkeasti palau-
tetta ja toiveita lehden osalta. Teemme 
tätä lehteä teille. 
 
Valoisia lukuhetkiä!

Pia Husu-Vierimaa
päätoimittaja
pia.husu-vierimaa@europress.fi

YHDESSÄ, ENTISTÄ TURVALLISEMMIN 
KOHTI VALOISAMPAA AIKAA
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Kuva: Ira Heinonen



Olen ollut perheyhtiö Europressin 
peräsimessä yli 40 vuotta ja ollut 
komentosillalla ottamassa vas-
taan monia myrskyjä, myötä- ja 
vastatuulia. 

Vuonna 2020 alkanut ja yhä jat-
kuva meidän kaikkien kohtaama 
koronapandemia on opettanut 
kovalla kädellä koko maapallon 
väestöä toimimaan eri tavoilla 
kuin ennen, eikä vanhaan nor-
maaliin vielä ole hetkeen 
paluuta.  

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
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Ennen vierailin säännöllisesti asiakkaidem-
me luona ja tytäryhtiöidemme toimintaa 
seuraamassa, mutta nyt joudun tyyty-
mään kanssakäymiseen videopalaverei-
den kautta. Matkustusrajoitteiden pois-
tuttua oloni tuntunee samalta kuin talven 
jäljiltä vapauteen päässeeltä varsalta. 

Europress on asettanut tavoitteekseen 
kasvaa vuosittain 10 %, mutta vuonna 2020 
liikevaihtomme laski 6 % tuloksen oltua 
kuitenkin positiivinen. Vahvan taseemme 
ansiosta olemme selvinneet pandemiasta 
paremmin kuin moni muu yritys ja pysty-
neet jatkamaan vahvaa panostustamme 
tuotekehitykseen, laatuun, automaatioon 
ja digitaalisen Smart-teknologian kehittä-
miseen. 

Vuodelle 2021 olemme budjetoineet taas 
kasvua ja alkuvuosi on osaltamme lähte-
nyt liikkeelle myötätuulessa.

Haluan kaikkien meidän 200 europressiläi-
sen puolesta kiittää asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme luottamuk-
sesta ja sitoutunutta henkilökuntaamme 
hyvästä yhteistyöstä näinä haastavina 
aikoina. 

Näköpiirissä horisontissa ovat varmuudella 
sekä aurinkoiset myötätuulet että 
välillä vastatuuletkin.

Hyvää kesää!

Matti Turunen
perustaja, CEO

Hieman historian havinaa 1990-luvulta. Kuvassa 
vasemmalta Jarmo Solin, Matti Turunen ja Marko Aaltio.



OSUUSKAUPPA SUUR-SAVO ON EDELLÄKÄVIJÄ 
JÄTEHUOLLON DIGITALISOINNISSA

Osuuskauppa Suur-Savon arvot 
ohjaavat yrityksen toimintaa. 
Suur-Savolle on tärkeää kantaa 
vastuu henkilöstöstään, 
ympäristöstään ja koko Etelä-
Savosta sekä toimia eettises-
ti kestävästi. Jätteiden määrän 
vähentäminen, kierrätys ja 
lajittelu ovat myös jokapäiväistä 
toimintaa ja jokaisessa toimi-
paikassa jätteet lajitellaan 
mahdollisimman tehokkaasti. 

”Paras jäte on syntymätön jäte” 
kuvaillaan Suur-Savon nettisi-
vuilla.

Kun Suur-Savo etsi keinoja parantaa 
toimipaikkojensa jätehuoltoa, nousi esille 
jätehuollon digitaalisuus. Kierrätys on 
tärkeää kohteissa, joissa jätettä syntyy 
päivittäin suuria määriä. Jos kierrätys ei 
toimi ovat jätehuollon kustannukset paljon 
suuremmat kuin kohteissa, jossa siihen on 
panostettu. Suur-Savon kaupallinen 
johtaja Iiro Siponen on tehnyt monen 
vuoden ajan yhteistyötä Europressin 
kanssa. Hän on ollut mukana kehittämäs-
sä SMART-etäpalvelun pilottihanketta.

Nykyään Osuuskauppa Suur-Savon toimi-
paikoissa on yhteensä 71 jätehuoltolaitetta, 
joihin kaikkiin on asennettu SMART-etä-
palvelu. SMART-etäpalvelu mahdollistaa 
laitteiden optimoinnin jätejakeittain 
kohdekohtaisesti. Tämän avulla voidaan 
karsia turhia tyhjennyskertoja.

SMART-portaalin kautta voidaan reaali-
aikaisesti seurata jätteen määrää puris-
timissa. Tiedon perusteella voidaan 
suunnitella tyhjennysreittejä sekä 
mahdollistetaan puristimien pysyminen 
jatkuvasti toiminnassa ilman ylitäyttöä. 

DIGITAALISUUS TUO KUSTANNUS-
TEHOKKUUTTA JÄTEHUOLTOON

Teksti ja kuvat: Ira Heinonen

He suunnittelivat yhdessä 
uudenlaiset ratkaisut van-
hojen Europress-laitteiden 
lisäksi helpottamaan jäte-
huoltoa.

Suunnittelun ja tarpeiden kar-
toittamisen jälkeen kaupan 
etuosaan juomahyllyjen luok-
se rakennettiin uusi jätetila. 
Paikalle suunniteltiin seinän-
läpisyöttö uudelle CombiMax 
20m3-puristimelle, jota oli 
helppo käyttää ja pakkaus-
pahvin hävittämisestä tuli 
paljon nopeampaa. 

Aluksi Prisman henkilökunta epäili olisiko 
uudesta jätepuristimesta hyötyä, mutta 
he huomasivat nopeasti, että puristin hel-
pottaa päivittäistä työntekoa. Uusi jäte-
puristin vähensi kävelymatkaa huomatta-
vasti. Uuden jätepuristimen lisäksi Prisman 
jätetiloissa on kaksi muuta pahville tarkoi-
tettua jätepuristinta. Hajautetuilla jätehuol-
toratkaisuilla lyhennetään henkilökunnan 
jätepahvin kuljettamiseen käyttämää 
aikaa.

Sami 
Marttinen 
huolehtii 
Mikkelin 
Prisman 
asiak-
kaiden 
viihtyvyy-
destä ja 
päivittäis-
tavara-
kaupan 
toimin-
nasta.

JÄTEHUOLLON OPTIMOINTI 
VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI TYÖN MÄÄRÄÄN

Koulutetun henkilökunnan avulla jätehuolto 
on sujuvaa eikä siitä synny ylimääräisiä 
kustannuksia. SMART-etäpalvelun avulla 
jätehuolto on saatu tehokkaaksi ja koko-
naisuus on hyvin optimoitu. Tästä on hyvä 
jatkaa kehittämistä eteenpäin.

”Yhteistyö Europressin kanssa on sujunut 
jouhevasti ja haluamme olla edelläkävi-
jöitä digitaalisissa jätehuoltoratkaisuissa”, 
sanoo Osuuskauppa Suur-Savon toimi-
tusjohtaja Heikki Hämäläinen.

Mikkelin kauppakeskus Graanissa sijait-
see koko Osuuskauppa Suur-Savon vilk-
kain Prisma. Asiakasmäärien kasvun myö-
tä haasteeksi ovat muodostuneet suu-
ret jätemäärät. Kaupan jätetiloja on 
vastikään laajennettu. Aikaisemmin pak-
kauspahvi, joka puretaan juomahyllyjen 
lähettyvillä, jouduttiin kuljettamaan lähes 
koko kaupan läpi. Suur-Savon Mikkelin 
Prisman johtaja Sami Marttinen huomasi 
ongelman ja seurasi kuinka kauan 
pakkauspahvin vieminen jätetilaan kesti 
ja yllättyi löydöksestään. Pahvin vienti 
kesti todella kauan ja ratkaisuksi keksittiin 
toinen kierrätyspiste pahville lähemmäs 
jätteen syntypaikkaa. Marttinen totesi 
tämän olevan fiksuin vaihtoehto ja hän 
otti yhteyttä Europressin Marko Ilvoseen. 
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Suurin jätejae mitä Prismassa syntyy, 
on pahvi, mutta myös energiajakeelle, 
biojätteelle ja kalvomuoville on omat 
Europress SMART-jätepuristimet.
Prisman omalle sekajätteelle on 140 
litran astia ja jätteen lajittelu on saatu 
erittäin toimivaksi helppojen ratkaisujen 
ansiosta.  

Prisma on tehnyt paljon työtä myös 
biojätteen vähentämiseksi erilaisten 
projektien avulla. Biojäte on iso kustan-
nuserä ja vain harvoin tuotteet ovat 
oikeasti käyttökelvottomia biojätteeseen 
joutuessaan, joten käyttökelpoisille on 
keksitty paljon erilaisia ratkaisuja. 
Useimmissa Suur-Savon toimipaikoissa 
lahjoitetaan elintarvikkeita erilaisille 
hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten 
seurakunnille ja työttömien yhdistyksille.

Marttinen esittelee uutta pahvijätteelle tehtyä 
seinänläpi-syöttöratkaisua. Jätepuristin on seinän 
toisella puolella.

Volyymijätejakeille pahville, energiajakeelle, 
biojätteelle ja kalvomuoville on hankittu omat 
SMART-älypuristimet. Muille jakeille käytetään 
140 litran astioita. Sekajäte on saatu minimoitua 
tehokkaalla kierrätyksellä.
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KAUPPAKESKUS STELLAN JÄTEHUOLTO ON 
OPTIMOITU TULEVAISUUDEN TARPEET HUOMIOIDEN

Mikkelin torin laidalla sijaitsee Osuuskaup-
pa Suur-Savon omistama kauppakeskus 
Stella. Kauppakeskus Stella on rakennettu 
2011 ja se oli valmistuessaan pinta-alaltaan 
Itä-Suomen suurin kauppakeskus sekä 
suurin yksittäinen kaupan ja palvelualan 
investointi.

Kauppakeskus Stellan tiloissa toimii yli 30 
myymälää ja ravintolaa. Kauppakeskuksen 
tilat ovat avarat ja viihtyvyyteen on panos-
tettu. Kauppakeskuksen sydämenä on lasi-
kattoinen kävelykatu, jossa sijaitsee myös 
perinteinen Mikkelin kauppahalli.

Kauppakeskus Stellassa on myös huomioi-
tu jätehuollon tärkeys. Kauppakeskuksen 
jätehuoneessa on neljä Europress SMART-
jätepuristinta pahville, energiajakeelle, 
biojätteelle ja kirkkaalle muoville sekä 
useita 140 litran astioita eri jätejakeille, 
joita syntyy vähemmän.

Osuuskauppa Suur-Savo toimii Etelä-Savossa 
12 kunnan alueella ja sillä on yli 72 000 asiakas-
omistajaa. Osuuskauppa Suur-Savon toimialoihin 
kuuluvat mm. päivittäis- ja erikoistavarakauppa, 
matkailu- ja ravitsemiskauppa, liikennemyymälä- ja 
polttonestekauppa, autokauppa ja terveyspalvelut. 

Suur-Savo on perustettu 1902 ja ensimmäinen 
osuuskauppa sijaitsi Himalansaaressa, Mikkelissä. 
Osuuskauppa Suur-Savo on kasvanut merkittäväksi 
monialayritykseksi Etelä-Savossa, jossa se tuottaa 
laadukkaita palveluja asiakkailleen ja tarjoaa 
monipuolisia etuja asiakasomistajilleen.
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Suomessa moderni digitalisaatio käynnistyi 1980- ja 90-luvuilla, kun 
kännykkä ja kotitietokoneet alkoivat yleistyä kotitalouksissa. Noista 
vuosista pelit ja vehkeet ovat kehittyneet vuosi vuodelta tehokkaammiksi, 
nopeammiksi ja useimpien saatavilla oleviksi, kun kilpailu on tuonut 
markkinoille monia uusia tekijöitä. Konttoreiden tietokoneet olivat 
alkuaikoina vaikeasti mukaan otettavia ja läppärit kalliita, joten etätyön 
käsite 90-luvulla oli vielä vain tuulahdus tulevaisuutta. Nykyään jo noin 
joka kolmas tekee joskus etätöitä.
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DIGINÄ, ETÄNÄ, LÄHELLÄ - KAIKKI YHDESSÄ 
SAMAA TULEVAISUUTTA

Vuonna 2020 alkanut pandemia pakotti monet 
vanhoihin tapoihin juuttuneet yritykset päivit-
tämään toimintatapansa nopeasti. Teknolo-
giaa oli saatavilla; Teams, Skype, Meet, älypu-
helimet ja kevyet kannettavat oli helppo napa-
ta mukaan ja pitää kommunikaatio helppona, 
mutta suoraa ja selkeää ohjeistusta ei jokai-
sessa työyhteisössä ollut. Niinpä mekin läh-
dimme Europressillä rohkeasti askel eteenpäin 
”uuden” kokeiluun ja laadimme selkeät sään-
nöt, kuinka etätyö sujuu mahdollisimman hyvin 
kaikki osapuolet huomioiden.

Säännöt ovat kuitenkin vain löyhä ohjenuora 
asioiden raportoimiselle, miten päivän aikana 
suoriudutaan ja miten etä- ja konttoripäivät 
jakautuvat tasapuolisesti. 

Kotikonttorilla sinulla on teoriassa samanlainen 
mahdollisuus tehdä tuottava ja täysi työpäivä 
kuin työpaikalla ollessasi, mutta mahdolliset 
sosiaaliset tarpeet (enkä tarkoita siis kahvi-
taukojen juttutuokiota) eivät välttämättä täyty. 
Toki voit osallistua palavereihin videoyhtey-
dellä, lähetellä pikaviestejä kännykästä ja 
soitella jokaiselle, jota työsi koskettaa, mutta 
ainakin allekirjoittaneelta jää puuttumaan se 
yhdessä työntekemisen fiilis. Voi olla tosin, että 
olen hieman vanhanaikainen siitäkin huoli-
matta, että olen seurannut digitaalisten laittei-

Teksti: Tomi Turunen
Kuva: Ira Heinonen
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den ja ohjelmistojen kehittymistä jo 90-luvul-
ta alkaen. Toisille etätyö voi olla suorastaan 
helvettiä, mutta oletan, että paatuneinkin 
introvertti alkaisi parin vuoden etätyön jälkeen 
kaipaamaan niitä normaalisti inhoamiaan 
sosiaalisia kerääntymisiä ja käytäväkeskus-
teluja, joita fyysinen paikallaolo vaihtelevasti 
tarjoaa.

TYÖN JA VAPAAN RAJAT 
HÄMÄRTYVÄT

Etätyöhönkin sovelletaan työnantajan ohjeista-
mia työaikoja, mutta mihin kohtaan työntekijä 
oikeasti vetää rajan? Alkaako mittari raksuttaa 
klo 8.30, pysähtyen välillä lounastuntiin ja 
lopulta päättyen neljän maissa iltapäivällä 
lopullisesti? Etänä työpäivästä puuttuu klii-
maksi ja konkreettinen päätös - se kun lukit-
set huoneesi oven ja toivotat tovereillesi hyviä 
päivänjatkoja ja siirryt kulkuvälineeseesi aja-
tellen jo kotona tapahtuvia arkisia askareita. 
Kun tämä puuttuu kotosalla ollessa, muistaako 
sitä koskaan varsinaisesti klikata sitä OFF-nap-
pulaa aivoissa, vai jääkö päivän loppuun asti 
tunne, että on edelleen pakko vastata niihin 
Teams-hälytyksiin kello kolmelta aamuyöllä, 
tai lähetettävä sähköpostiviestiä ensi kes-
kiviikon palaverista jo sunnuntaiaamuna? Itse 
voin ainakin myöntää, että tutulta kuulostaa. 

Tosin, usein huomaa saman tapahtuvan myös 
kesäloman aikana, jolloin tulisi jo oman 
henkisen hyvinvoinnin takia jättää se työ-
puhelin suosiolla pois kyydistä. Tämä voi 
tietenkin olla persoonastakin kiinni, tai ihan 
vain siitä suomalaisesta jämptistä ja nöyrästä 
työmoraalista, lisättynä modernien aikojen 
kilpailumentaliteettiin siitä, kuka vastaa 
ensimmäisenä pomon kyselyyn.

Toisaalta, ne pienet asiat etähommissa 
voivatkin olla henkisten ylityötuntien pelastus: 
voit pukeutua valitsemallasi kotoisalla tavalla - 
videopalavereissa vatsasta alaspäin jopa 
hyvinkin liberaalisti - vältät ruuhkassa 
stressaamisen ympäristöä säästäen, missaat 
sen toimiston hölösuun kahvinhakureissulla
ja mahdollisesti annat mielikuvituksellesi ja 

työmoraalillesi extrabuustia, kun voit valita 
itsellesi sopivimman työympäristön! 
Ainakaan meillä ohjeistus ei kiellä etäpäivän 
viettämistä (rajallisesti toki huomioiden 
tekniset vaatimukset) terassilla, makuuhuo-
neessa tai jopa kesämökkisi saunatilassa. 
Kunhan toimitat mitä olet luvannut, eikä 
mikään kotona esiintyvä harhauttava tekijä 
ohjaa sinua hakoteille ja viettämään liiallisia 
kahvipausseja, ei etätyöpaikan valinnalla ole 
merkitystä.

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA

Itse näen, että ne työyhteisöt, jotka eivät vielä 
ole siirtyneet moderniin ja tehokkaasti opti-
moituun etätyön tukemiseen, ellei jopa 
100 % etätyötä kannattavaan työympäristöön, 
voisivat myös etätyösuositusten ja koronara-
joitusten siirryttyä historiaan, edelleen tukea 
vähintäänkin rajoitettua etätyömahdollisuutta 
– etenkin jos sen on nähty rajoitusaikana toimi-
neen hyvin ilman suurempia hidastetöyssyjä. 

Ei nykyisistä toimitiloista avokonttoreineen ja 
työhuoneineen tule kokonaan luopua. 
Kokouksetkin hoituvat sujuvammin lähellä kuin 
etänä. Toisinaan ne takkuavat nettiyhteydet ja 
pettävä teknologia etänä aiheuttavat 
haasteita. Yhteishenkeä työkavereiden kesken 
on vaikeampaa ylläpitää etäyhteyksin.

Tekniikan mahdollistaessa yhä enemmän, 
voimme hyvin luopua lentoyhteyksien 
päässä olevista kokouksista ja näin säästää 
SMART-järjestelmämme tavoin aikaa, rahaa ja 
ympäristöä – ilman että tehokkuus kärsii. 
2020-luvulla virtuaalitodellisuus on seuraava 
askel etätyön kehittämisessä ja sen yleistyessä 
sekä tekniikan muuttuessa edullisemmaksi, 
voimme pitää hyvinkin realistisia tuote-
esittelyjä, asiakastapaamisia, palavereita ja 
juttutuokioita yhdessä, mutta etäällä. 

Ehkä pian myös meilläkin?

Tomi Turunen
markkinointijohtaja



Stadion-säätiö luotti Olympia-
stadionin jätehuollon kokonais-
ratkaisun suunnittelun ja toteu-
tuksen Europressin haltuun. 
Heinäkuussa 2020 uuden kodin 
Stadionilta löysivät Europressin 
CombiMax-jätepuristimet. 

Hyvin sujunut yhteistyö on alka-
nut jo vuonna 2013. Stadion-
säätiölle myönnetty Ekokompas-
si ympäristömerkki* velvoittaa 
myös jätehuoltokumppanin toi-
mimaan vastuullisesti.

UUSITTU STADION SIIRTYI UUTEEN 
AIKAAN MYÖS JÄTEHUOLLOSSA

Teksti: Pia Husu-Vierimaa
Kuvat: Ira Heinonen

Olympiastadionin Kiinteistö- ja turvalli-
suuspäällikkö Ilkka Rautakivi on nähnyt 
aitiopaikalta, Suomen mittakaavassa 
valtaisan, yhden Suomen ikonisimman 
rakennuksen peruskorjauksen, joka kesti 
kaikkiaan viisi vuotta. Vuonna 2016 alkanut 
peruskorjaus on Suomen historian suurin 
peruskorjaushanke, ja sitä valvoi ohjaus-
ryhmä, johon kuuluivat muun muassa 
Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, Stadion-säätiö ja Museovirasto. 

Stadionin jätehuoneeseen hankittiin 
neljä CombiMax-jätepuristinta. 

Maanalaisiin uudistiloihin on suunniteltu 
yleisön turvallisuus huomioiden Safety & 
Security -huoltotunneli. ”Maa-ainesta ja 
rakennusjätettä vietiin 27 000 kuorma-
autollista pois peruskorjauksen aikana”, 
kertoo Ilkka Rautakivi.   

Stadion on edistyksellinen ja vastuullinen 
jätteen kierrättäjä verrattuna saman alan 
toimijoihin muualla Euroopassa. Jätteitä 
kertyy niin arkitoimintojen, urheilutapahtu-
mien, suurkonserttien, kansanjuhlien kuin 
muiden tapahtumien yhteydessä. Korona-
vuoden tapahtumarajoitukset ovat vähen-
täneet jätteen määrää huomattavasti. 

Tavallisimpien jätteiden lisäksi stadionilla 
kierrätetään myös nurmijätettä ja hiekkaa, 
jota syntyy kentän huoltotoimenpiteiden 
yhteydessä. 

”JÄTEASIAT HOIDETAAN 
SIISTISTI JA ASIANTUNTEVASTI”

Ilkka Rautakivi kertoo, että Stadion on edistyksellinen 
ja vastuullinen jätteen kierrättäjä.
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”Huippuunsa hiottu 
tekniikka, siistit saumat 
ja helppokäyttöinen 
toiminta”

Vastuullisen toimijan henkilöstö huolehtii 
kentän kunnossapidosta apunaan sähköllä 
liikkuvat modifioidut, lavalla varustetut 
golf-autot. Ilkka Rautakivi kertoo, että
”ympäristöä on ajateltu myös huoltova-
paissa, palosuoja-aineella käsitellyissä, 
komposiitista valmistetuissa katsomon 
istuimissa, jotka voidaan elinkaarensa 
päätyttyä polttaa”. Maan alla sijaitsee suuri 
logistiikkatila, jossa myös jätetilat sijaitsevat. 
2005 m2  kokoisesta logistiikkatilasta löytyvät 
Europressin neljä kipillä varustettua 
CombiMax-jätepuristinta. 

Jätehuollon kokonaisratkaisujen toimittajan 
valintaan vaikutti Rautakiven mukaan eri-
tyisesti kotimainen valmistus, hyvä työn 
laatu ja toimiva huolto. ”Jo Ekokompassikin 
edellyttää, että jäteasiat hoidetaan siististi 
ja asiantuntevasti”, sanoo Ilkka Rautakivi. 
”Huippuunsa hiottu tekniikka, siistit saumat 
ja helppokäyttöinen toiminta”, luonnehtii Ilk-
ka Rautakivi Europressin puristimien ominai-
suuksia.  

Puristimet valmistettiin peruskorjauksessa 
mukana olleen arkkitehdin suunnittelemien 
mittojen mukaan juuri sopiviksi uuteen 
jätehuoneeseen, joka on maallikonkin silmin 
erittäin siistissä ja puhtaassa kunnossa.

Jo vuosien ajan Europressin huolto on täyt-
tänyt joustavalla toiminnallaan Stadionin 
jätehuollon tarpeet moitteettomalla tavalla.
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Tiesitkö? Stadionin numerot:
- Olympiastadion avattu 1. kerran 1938, 
   2. kerran 2020
- Kesäolympialaiset 1952
- Tornin korkeus 72 metriä
- Rakennusjätettä ja maa-ainesta kertyi
   peruskorjauksessa 27 000 kuorma-
   autollista
- Katsomokapasiteetti 32 000 istuinta
- 3 kpl 14 m3 CombiMax, 1 kpl 16 m3 

   CombiMax-puristinta

* ”Olympiastadionin ympäristöratkaisut 
on suunniteltu niin, että Olympiastadio-
nilla on kattava jätteenkeräys ja kierrätys, 
mahdollisimman energiatehokkaat rat-
kaisut suojelun puitteissa, mahdollisim-
man ekologiset elinkaaren huomioivat   
ratkaisut kentän, rakennuksen ja 
 koneistuksen osalta.”



Koronalla on ollut vaikutuksia Europressin tuotannon työntekijöihin 
ja heidän arkeensa. Henkilöstöltään 55 työntekijän tuotannon jo
valmiiksi järjestelmällinen toiminta ja Leanin avulla johdettu työtapa 
ovat auttaneet selviytymään maailmanlaajuisesta viruksesta lähes 
kuivin jaloin. Tätä ovat edesauttaneet tarkoin suunnitellut toimenpiteet, 
työntekijöiden ja johdon yhteisymmärrys tilanteen vakavuudesta ja 
ennakointi hyvissä ajoin tilanteiden muuttuessa nopeastikin. 

PANDEMIAN VAIKUTUKSET TUOTANNOSSA

Teksti: Pia Husu-Vierimaa
Kuvat: Ira Heinonen

Halusin kuulla Europressin tuotantojohtaja 
Markus Lahtisen kokemuksia koronavuo-
desta ja miten tehtaan työntekijöiden 
pääluottamusmies Pasi Ryhänen näkee 
toimenpiteiden osumatarkkuuden ja työn-
tekijöiden jaksamisen koronan keskellä.

SUOJELUORGANISAATIO OSAA 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
POIKKEUSOLOISSAKIN

”Pandemia on vaikuttanut niin työntekijöi-
hin, kuin arjen käytäntöihin tuotannossa. 
Taukoryhmiä on pienennetty, jotta tauolla 
olevien henkilöiden lukumäärä ei kasva 
liian suureksi. 

Vakiovarusteita ovat käsidesit ja kasvo-
maskit. Työntekijöille annettiin toki mah-

dollisuus olla käyttämättä kasvomaskeja, 
sillä heidän työssään käyttämät suoja-
asusteet kuten hitsausmaskit suojaavat 
itsessään myös kasvot ja näin ollen kas-
vomaskin hyöty on marginaalinen. Myös 
työntekijöiden etäisyydet toisiinsa toteu-
tuvat pääsääntöisesti työpisteillä. Sen 
sijaan toimihenkilöiltä edellytetään aina 

Pääluottamusmies Pasi Ryhänen odottaa jo koronan 
väistymistä samoin kuin koko muu henkilökunta. 

Tuotantojohtaja Markus Lahtinen kiittelee henkilöstön 
vastuullisuutta niin työssä kuin vapaa-ajalla.

kasvomaskin käyttöä heidän vieraillessaan 
tuotannon tiloissa. Kaikki ei-välttämättö-
mät vierailut tuotannon tiloissa on siirretty 
tulevaisuuteen. 

Pukuhuoneissakin tehtiin erityisjärjestelyjä, 
jotta vuorojen väliset kontaktit on saatu 
minimiin. Henkilöstön infotilaisuuksia ei 
ole pystytty järjestämään koronan aikana, 
vaan informaatiota on jaettu sähköisillä 
infonäytöillä”, kertaa Markus Lahtinen toi-
menpiteitä.

KORONAN VÄISTYMISTÄ 
ODOTETAAN
Pääluottamusmies Pasi Ryhänen kertoo, 
että kun taukoaikoja on jaksotettu kontak-
tien minimoimiseksi, on se luonnollisesti 
vähentänyt työntekijöiden välistä kanssa-
käymistä. ”Työntekijät odottavat paluuta 
normaalimpaan kanssakäymiseen ja kom-
munikointiin myös yhteisissä infotilaisuuk-
sissa, jolloin vuoropuhelu niin työntekijöi-
den kesken, kuin työnjohdonkin kanssa on 
taas tiiviimpää”, summaa Pasi tuotannon 
työntekijöiden kokemuksia. 

Markus Lahtinen kertoo, että pandemian 
takia myös siivouksen ja työterveyshuollon 
kanssa sovittiin uusista toimenpiteistä. 
”Siivousta on tehty tiheämmin ja käsidesin 
saatavuus on varmistettu. Työterveyshuol-
lon kanssa jo pandemian alussa aloitettu 
etävastaanottokäytäntö on vähentänyt 
flunssankin leviämistä ja mikä loistavaa, 
sairauspoissaolot ovat vähentyneet 
keskimääräisesti tasolle 3,5 % (3/2020 – 
2/2021). Tämä on muutaman prosenttiyk-
sikön alhaisempi kuin historiassa”.
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TILAUSKANNASSA VAIN PIENI 
NOTKAHDUS
Markus Lahtinen kertoo jätepuristimien ja 
-paalainten tilauskannan vähentyneen 
tasaisesti pandemian puhjettua, mutta 
hänen mukaansa tilauskannassa on jo nyt 
saavutettu sama taso kuin ennen koronaa. 
Tavarantoimittajien ja yhteistyökump-
paneiden haasteet alkoivat näkymään 
enemmän vasta tämän vuoden puolel-
la. Elektroniikkakomponenttien kysynnän 
nousu globaalisti on ylittänyt tarjonnan ja 
se on huomattu Europressissäkin niin 
toimitusajoissa kuin hankintahintojen 
nousuna. 

PANDEMIALLA 
POSITIIVISIAKIN VAIKUTUKSIA

Pasi kertaa Markuksen positiiviset uutiset 
korona-ajasta. Huoli on ollut kaikilla yhtei-
nen ja sitä on pystytty jakamaan työkave-
reiden kesken, jopa päivittäin. 

Lopuksi Markus Lahtinen toteaa, että koro-
na-aika on tuonut positiivisiakin vaiku-
tuksia. ”Parantuneet hygieniakäytännöt 
vähentävät myös muiden tartuntatau-
tien leviämistä. Lisäksi työterveyshuollon 
etävastaanotto on toimiva oikein käytet-
tynä ja etäpalaverit mahdollistavat osan-
ottajien osallistumisen palavereihin ilman 
fyysistä toimistolla läsnäoloa.

Merkittävimmäksi positiiviseksi asiaksi 
voinee kuitenkin todeta, että kriisi on 
yhdistänyt uudella tavalla työntekijät ja 
johdon”. Yhdessä on selvitty ja selvitään 
mahdolliset seuraavatkin koettelemukset.

Markus Lahtinen ja Pasi Ryhänen kertoivat 
yhdensuuntaisista havainnoistaan 
koronavuoden jälkeen.

19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET TUOTANNOSSA



EUROPRESS TEKIJÄ - MARKO VIENOLA
TUOTANNON LAADUN TARKASTAJA

Teksti: Pia Husu-Vierimaa
Kuvat: Ira Heinonen

Aloitamme uuden juttusarjan, 
Europress Tekijä, tästä lehdestä 
alkaen. 

Esittelemme yhden Europressin 
ammattilaisen ja kerromme 
miten hänen työnsä vaikuttaa 
asiakkaamme tuotteeseen ja 
palveluun. 

Ensimmäinen Europress Teki-
jämme on tuotannon laadun 
tarkastaja Marko Vienola.

“Tuotteen pitää olla 
semmoinen, että sen keh-
taa toimittaa asiakkaalle”
Tuotannon laadun tarkastajana Euro-
pressillä työskentelevä Marko Vienola on 
yksi niistä monista työntekijöistämme, jolla 
on monien vuosien työura Europressin 
palveluksessa. Yli 20 vuoden työkokemus 
jätehuoltolaitteista antaa erinomaisen 
näkökulman Markon nykyiseen työhön. 

Asentajana Europressillä aloittanut Marko 
toimii nykyään vastuullisessa tehtävässä 
tuotannon laadun tarkastajana ja näkee 
työssään Europressin tuotteet parhaim-
malta näköalapaikalta – ja on itse vahvalla 
otteellaan vaikuttamassa laitteidemme 
laatuun.

YKSITYISKOHDISTA SYNTYY 
LAATU

Etukäteen tarkasti määritellyn tarkastus-
prosessin kautta kulkevat kaikki Europressin 
laitteet ennenkuin ne toimitetaan asiak-
kaillemme. Markon tinkimätön ote takaa 
sen, että asiakkaillemme lähtevät tuotteet 
on tarkastettu niin sähkötöiden, hitsaus-
saumojen, mahdollisten lisälaitteiden kuin
esimerkiksi mahdollisten öljyvuotojen 
varalta. 
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Monivaiheinen tarkastusprosessi lähtee 
liikkeelle jo varhaisessa vaiheessa työkort-
tien tarkastamisella Markon huolehtiessa, 
että ohjekirjat ja tarvikkeet on oikein kirjat-
tu. 

Laadun valvonta varmistaa, että turvalait-
teet on tarkistettu viimeistä piirtoa myöten 
ja toimivat siten kuin on tarkoitus. Tuotan-
non ammattilaiset ja Marko huolehtivat 
omalla työpanoksellaan, ettei laitteissa ole 
esimerkiksi öljyvuotoja. Tämä voisi tarkoit-
taa pahimmassa tapauksessa ympäris-
töhaittoja öljyjen valuessa pihalle tai jäte-
huoneeseen. Jokaisen työntekijämme 
ammattitaito edistää Europressin toimi-
mista vastuullisena edelläkävijänä ympä-
ristön puolesta. 

Jos tuotteesta löytyy korjattavaa, osan 
mahdollisista korjauksista Marko tekee 
itse, muut laitetaan kuntoon toisaalla 
tuotannossa. Ammattilaisen käden jälki 
siisteissä ja oikein tehdyissä hitsaussau-
moissa takaa myös sen, että hitsaussau-
mojen moitteettomuus estää mahdolliset 
repeämiset, kun käsitellään tuhansia kiloja 
painavia jätepuristimia.

“Kun laadusta ei tingitä missään 
vaiheessa, on se tae, että 
asiakas ostaa seuraavankin 
laitteen Europressiltä”
Vastuun ja nuorempien työntekijöiden 
opastamisen Marko kokee erityisen moti-
voivana työssään. Monien vuosien työ-
kokemus on antanut myös sellaista tietoa 
ja taitoa, jota ei koulussa opita. Näitä op-
peja on hyödyllistä päästä jakamaan 
eteenpäin. 

Marko Vienolan kunnianhimoisena tavoit-
teena on saada kaikki laitteet vastamaan 
täysin toisiaan pienintäkin yksityiskohtaa 
myöten.

DIGITAALISUUSKIN NÄKYY 
MONIPUOLISESSA TYÖSSÄ

Etätöitä ei Markon työssä pysty tekemään, 
mutta digitaalisuus on mukana vahvasti 
tuotannon laadun tarkastajan työssäkin. 
Digitaalisuus näkyy sähköisinä tarkistus-
pöytäkirjoina ja sovelluksena, jonka avulla 
tuotannon työntekijät ja työnjohto pystyvät 
reagoimaan tilanteisiin nopeasti. 

Järvenpääläinen, kahden aikuisen tytön isä 
on löytänyt elämässään loistavasti tasa-
painon työn ja vapaa-ajan kesken. Kunni-
anhimoisena ammattilaisena tarkkuutta 
vaativaa työtä ei pystyisikään tekemään, 
ellei osaisi pitää ohjia näpeissään myös 
työn ja vapaa-ajan suhteen. 

Lainausmerkeissä olevat kommentit ovat 
Marko Vienolan.

23 REMEO

Yhteistyökumppanimme, jäte-
huoltoyhtiö Remeo toteuttaa uu-
sinta teknologiaa hyödyntävän 
kierrätyslaitoksen Vantaalle. Pro-
jekti on alkanut toukokuussa 2020 
ja kiertotaloutta edistävä jätteen-
käsittelylaitos valmistuu nykyisen 
Vantaan Energian jätevoimalan 
viereen vuoden 2021 lopussa. 

Europress toimittaa neljä Versa-
Max -jätepuristinta uuteen kier-
rätyslaitokseen. Ensimmäinen 
VersaMax on valmistunut touko-
kuussa. Seuraavienkin kokoonpa-
no on jo Keravalla alkanut. 

Europress astui mukaan projektiin jo alku-
vaiheessa, kesällä 2020, kun Remeon liike-
toimintajohtaja Mauri Lielahti sekä pro-
sessi-insinööri Petteri Asikainen ottivat 
yhteyttä jätehuoltolaitteiden suunnittele-
miseksi Europressin avainasiakaspääl-
likkö Tero Tenhuseen ja suunnittelu-
päällikkö Jussi Mielikäiseen. 

Mielikäinen kertoo, että tämän kokoluokan 
projekteissa on tärkeää päästä jo alkuvai-
heessa suunnitteluun mukaan. ”Suunnitte-
lutyö sisälsi mekaniikkasuunnittelun lisäksi 
suuren määrän sähkösuunnittelua, koska 
Europressin laitteisto kytketään asiakkaan 
valitseman kuljetinjärjestelmän kanssa.” 
Kaikkiin asiakkaalle räätälöityihin Versa-
Max-jätepuristimiin asennetaan myös 
SMART-palvelu. Puristimille toimitetaan 
myös vaihtokontit, jotta niiden tyhjennyk-
sen aikana laitteiden poissaoloaika saa-
daan minimoitua.

”Remeolle räätälöidyt VersaMaxin erikois-
ratkaisut ovat hyödynnettävissä tarvittaes-
sa myös muille asiakkaille”, kertoo tuotan-
tojohtaja Markus Lahtinen.  

ExPressiven seuraavassa numerossa kerromme 
projektin valmistumisesta.

REMEO, VANTAA JA EDISTYKSELLISIN 
KIERRÄTYSLAITOS

Avainasiakaspäällikkö 
Tero Tenhunen ja
alhaalla vasemmalla 
suunnittelupäällikkö 
Jussi Mielikäinen.
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