HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Veolia tekee metallin kierrätyksestä helppoa
Romumetallin kierrätys on nyt helpompaa kuin koskaan. Veolia Recycling
Solutions Finland Oy avasi vuosi sitten toimipisteen Turkuun osoitteeseen
Iso-Heikkiläntie 6, jossa metalliromua
vastaanotetaan avarassa ja siistissä sisähallissa.
- Asiakkaamme ovat olleet palvelukonseptiimme todella tyytyväisiä ja uusia asiakkaita tulee koko ajan lisää, kertoo Veolian Turun yksikön päällikkö Jari Ketola.
Asiakas ajaa autolla halliin, jossa
Veolian työntekijät lajittelevat romun
yhdessä asiakkaan kanssa eri metallilajeille tarkoitettuihin kierrätyslaatikoihin.
- Ystävällinen ja iloinen palvelu on
meidän tavaramerkkimme tässä toiminnassa, Ketola toteaa.
Laatikoiden alla on vaaka, mikä kertoo kierrätettävän metallin painon puolen kilon tarkkuudella.
- Asiakas saa heti kaikki oikeat painot ja maksun metallin päivän kilohinnan mukaan joko tilisiirtona tai käteisellä, jos on kyse pienemmistä määristä.
Kaikenlaisen metalliromun lisäksi Veoliassa vastaanotetaan lyijyakkuja ja sähkökaapeleita, jotka kaikki kierrätetään hyötykäyttöön metalliteollisuuteen. Teräsromusta suurin osa menee
Ovakon tehtaalle Imatralle, huomauttaa Ketola.
Veolia Recycling Solutions Finland
Oy kuuluu monikansalliseen yhdyskuntapalveluihin keskittyneeseen yrityskonserniin, joka toimii myös vesi- ja lämpötalousaloilla.
- Suomessa Veolia aloitti kierrätyspuolen toimijana vajaa pari vuotta sitten. Metalliromua otetaan vastaan kolmessa toimipisteessä, Jari Ketola mainitsee.
Veolia Recycling palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja yksityishenkilöitäkin.
Pääasiassa asiakkaat tuovat metalliromun itse Veolian palvelupisteelle. Isom-

Yllä: Vaaka kertoo kierrätettävän metallin painon puolen kilon tarkkuudella.
Vasemmalla: Otamme vastaan kaikenlaista metalliromua. Asiakaskuntaamme kuuluu paljon varsinkin lvi-, sähköja rakennusurakoitsijoita, kertoo Veolian Turun yksikön päällikkö Jari Ketola.
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mille asiakkaille voidaan toimittaa myös
siirtolavoja ja romulaatikoita keräysastioiksi.
- Yritykset ovat jo löytäneet palvelumme. Asiakaskuntaan kuuluu paljon
varsinkin lvi-, sähkö- ja rakennusurakoitsijoita, kertoo Ketola. Laatujärjestelmän mukaisesti Veolia laatii yritysasiakkailleen myös vuosi-ilmoitukset jätetiedostoja varten.
Turun Veolia on kätevästi lähellä
kaupungin keskustaa.
- Meidät löytää Iso-Heikkiläntie 6:n
kakkosportilta, läheltä Iso-Heikkiläntien
suurta liikenneympyrää. Samassa isossa kiinteistössä toimii muun muassa
Finnish Design Shop ja toisessa päässä
katsastuskonttori, Jari Ketola selventää.

