HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Vahvasti kehittyvä yrityksen jätehuoltokumppani
sessä paikan päällä, huomauttaa Harjula.
- Jätelain hengessä pyrimme aina
löytämään myös ratkaisut, joilla materiaaleja saataisiin enemmän kiertoon, asiakkaan kustannuksia silti nostamatta.

Seitsemän vuotta sitten perustettu Ekopartnerit Turku Oy aloitti viime vuonna
toimintansa voimakkaan kehittämisen,
mikä on näkynyt myös liikevaihdon kasvussa.
- Tulemme edelleen uudistamaan
ja tehostamaan prosessejamme. Tämän vuoden aikana pystymme tarjoamaan alueen kaikille yrityksille käytännössä kaikki jätehuoltopalvelut meidän
kauttamme, toimitusjohtaja Kalle Mäki kertoo.
Ekopartnerit Turku Oy on Fortum-konserniin kuuluva yritys, joka toimii pääosin Turun talousalueella.
- Toisena omistajana meillä on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, joten toimintamme on vahvasti paikallista, myyntiryhmäpäällikkö Toni Harjula toteaa.
Ekopartnerit tekee omistajiensa
kanssa läheistä ja monipuolista yhteistyötä, mikä näkyy asiakkaille tarjottavien palvelujen kirjossa.
- Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme palveluja myös yhteistyökumppanien ja Fortumin verkostojen kautta aina sähkösopimuksesta lähtien. Tavanomaisemman yritysjätteen lisäksi
otamme vastaan esimerkiksi yritysten
vaarallisia jätteitä, asbestia, metalleja
tai tietoturvapapereita, kertoo Harjula.

Rakennusjätteen
käsittelijä

Kokonaistaloudelliset
ratkaisut
Ekopartnerien asiakaskuntaan kuuluu
niin isoja kuin pieniäkin yrityksiä tilitoimistoista teollisuuteen. Palvelut räätälöidään kuitenkin asiakkaan tarpeiden
mukaan.
- Me katsomme aina, mitä asiakkaan kannalta olisi järkevin tehdä, Kalle Mäki linjaa.
- Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja
teemme kokonaispalvelusta ehdotuksen siitä, miten jätehuolto olisi yrityk-

sen kannalta taloudellisinta ja tehokkainta toteuttaa, sanoo Toni Harjula.
Asiakkaalle
kokonaistaloudellisin
ratkaisu voi olla se, joka säästää samalla myös työaikaa.
- Aina se ei ole suoraan verrattavissa palvelun hintaan. Esimerkiksi keräysastioiden tai jätepuristimien sijoittelulla
voidaan vaikkapa tehdasympäristössä
säästää paljon työaikaa. Ne ovat asioita, jotka huomaa vain käymällä yrityk-
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Ekopartnerit Turku Oy:n ydinosaamista on perinteisesti ollut rakennusjätteen käsittely. Palveluja on kehitetty sekä isoille että pienille rakennusliikkeille.
- Rakentamisen ja saneerauksen
jätteet ovat meille pääasiallisin bisnes.
Syksyllä otamme käyttöön kokonaan
uuden käsittelylinjaston, jolla pystymme
parantamaan rakennusjätteen koneellista lajittelua sekä monipuolistamaan
käsiteltävien materiaalivirtojen kirjoa, ja
saamaan ne myös tehokkaammin hyödynnettäviksi, sanoo Kalle Mäki.
- Uuden linjaston avulla pystymme
ensi kertaa ajamaan prosesseja, joissa
lajittelua on voitu ajatella sen mukaan,
millaista lopputuotetta haluamme. Erilaisia kiviaineksia ja vaikkapa kipsilevyjä
pystytään muun muassa hyödyntämään
edelleen rakennusteollisuudessa.
Materiaaleista jalostetaan esimerkiksi muovigranulaattia teollisuuden
raaka-aineeksi.
- Polttoon päätyvää materiaalia käytetään Fortumilla tai paperiteollisuudessa rinnakkaispolttoaineena. Toki silloinkin materiaalin täytyy olla SFS-standardin mukaista, mainitsee Toni Harjula.
Ekopartnerit Turku Oy on osaltaan
kehittämässä ja tehostamassa materiaalien kierrättämistä myös Topinpuisto-hankkeessa.
- Tarkoitus on kehittää Topinojasta keskus, josta löytyvät kaikki tarvittavat jätteenkäsittelypalvelut, Kalle Mäki
kertoo.

