Yhteistyössä on tulevaisuus

Karpin Käsittely Oy tarjoaa

yhteistyökumppaneilleen aidon
mahdollisuuden kehittää omaa
liiketoimintaansa.

Olemme koonneet
ympärillemme

jätteenkäsittelyalan
osaajien verkoston.

Verkostoitumalla
meillä on

mahdollisuus tehostaa ja

kasvattaa liiketoimintaamme.

Karpin Käsittely Oy

Kiertotalous ja jätevirtojen hallinta

Esimerkki rakennusjätteen
kierrätyksestä

Kuljetusyritykset kokoavat jätteet Karpin käsittely Oy:n toimipisteeseen Vannekadulle Nokialla.
Käsittelyssä jätteet lajitellaan eri jakeisiin ja toimitetaan yhteistyökumppaneille edelleen käsiteltäväksi.

Hyödyt asiakkaalle:
l Kattavat jäte – ja kierrätyspalvelut juuri omaan
tarpeeseen
l asiakkaat yhdenvertaisia yrityksen jätemäärästä
riippumatta
l auttaa vastaamaan kuluttajien vaatimukseen
tehokkaammasta kierrätyksestä
l jätteiden lajittelu keskitetysti käsittelylaitoksessa

Hyödyt Kuljetusyritykselle:
helppo ajojärjestely, kaikki jätteet yhteen paikkaan
vastaanoton laaja aukioloaika
luotettava vaakapalvelu
asiantuntijapalvelut käytettävissä
mahdollisuus lavojen säilytykseen Vannekadulla,
tehostaa kuljetusta
l säästöt kustannuksissa ja ajankäytössä, keskeinen 		
sijainti ja hyvät kulkuyhteydet
l vakaa hinnoittelu
l
l
l
l
l

Hyödyt Karpin Käsittely Oy:lle:

l tasainen materiaalivirta
l mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan
l pystyy tarjoamaan palveluita laajemmalle alueelle
l mahdollisuus nostaa jätteiden kierrätysastetta

Hyödyt yhteistyökumppaneille:
l tasalaatuinen raaka-aine käsiteltäväksi
l palvelu paranee, mahdollisuus ottaa vastaan kaikkia 		
jätteitä, joita yhteistyökumppanit käsittelevät edelleen
l pienentyneet kuljetuskustannukset, yritysten välinen
materiaalin vaihto täysillä kuormilla

Hyödyt yhteiskunnalle:
l pienentää ruuhkia tehostuneina kuljetuksina
l tarjoaa työpaikkoja nuorille ja työelämässä aloittaville
l tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden omilla valinnoillaan
vaikuttaa ympäristön tilaan

Hyödyt ympäristölle:
l suurempi osa jätteestä päätyy uudelleen
materiaalikiertoon
l ympäristön kuormitus pienenee kuljetusten
tehostumisesta ja kierrätysasteen noususta johtuen

Lajitteluprosessi säilyttää lajiteltavien materiaalien ominaisuudet, minkä vuoksi kerättävä
materiaali soveltuu paremmin kierrätykseen. Tämä seikka osaltaan lisää esimerkkinä
rakennusjätteen kierrätysastetta.
Lopputuloksen, kierrätettävän materiaalin laadun kannalta, lajitteluprosessi on kriittinen.
Tarkuuslajittelussa kappaleet erotellaan jätemassasta fyysisesti muuttumattomina omiksi jakeiksi.
Mikäli materiaalien mekaaninen käsittely on kierrätyskäytön kannalta tarpeellista,
se tapahtuu sekoittumatta muihin jätejakeisiin.

Asiakkaan maksama
jätemaksu
Kuljetus
Lavamaksu

l Maksettavat
porttimaksut
l Saadut korvaukset

Asiakkaiden maksama jätteen käsittelymaksu on
samansuuruinen yrityksen jätemäärästä
riippumatta. Siten yritykset ovat yhdenvertaisia.
Karpin Käsittely Oy hinnoittelee asiakkaan maksaman jätemaksun siten, että jätemaksuun lisätään kuljetusyrityksen perimä korvaus
kuljetuksesta. Kuljetus on Karpin Käsittelyn
kautta välitetty palvelu.
Samaan tapaan kuljetusyritykset hinnoittelevat jätteen käsittelymaksun, omaan
kuljetusmaksuun lisätään Karpin Käsittelyn perimä korvaus jätteen käsittelystä.
Lavamaksu kattaa lavan hankinnasta ja uudishankinnasta aiheutuvat kustannukset.
Tämä toimintamalli lisää jätteenkäsittelyn läpinäkyvyyttä ja lisää kuluttajien luottamusta
palveluun. Asiakkaalle syntyy luotettava käsitys siitä, mistä hän on maksanut.

HINNASTO JA LISÄTIEDOT
karpinkasittely.fi
Purkupalvelut
Janne Martikainen 050 3844 264
janne.martikainen@karpinkasittely.fi
Myynti ja markkinointi
Janne Ollila 050 475 5909
janne.ollila@karpinkasittely.fi
Harri Tähtinen, ajojärjestelijä 0400 885 033
harri.tahtinen@karpinkasittely.fi
Laskutus / reskontra / lavapalvelut / lavatarjoukset
Sirpa Tähtinen 040 735 0278
tarjous@karpinkasittely.fi.
sirpa.tahtinen@karpinkasittely.fi.
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