EILISEN ROSKASTA
HUOMISEN
RAAKA-AINEIKSI.
RESURSSIVIISAS

ON ENEMMÄN KUIN
KIERRÄTTÄJÄ.

Tutustu

kiertotalouteen >>

Miksi
Remeo?

Asiakkaamme
kertovat. >>

AJATTELE.
UUDESTAAN.

KAIKKI KIERTOON.
Ei mitään hukkaan.
Kiertotalous tarkoittaa viisaita ratkaisuja maapallon
säästämiseksi tuleville sukupolville. Samalla parannamme
elämämme laatua ja säästämme rahaa.

Kiertotaloudessa kaikki voittavat. Tuotteet ovat kestäviä,

muuntokelpoisia ja korjattavia, materiaalit kierrätettäviä. Kiertotaloudessa
toteutuu tuttu malli vanhan ajan maatilasta, jossa mikään ei mennyt hukkaan,
vaan kaikki hyödynnettiin.

Materiaalitehokkuus on yksi suurimpia kiertotalouden tekijöitä.

Kehitämme alalle yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia tehokkaita ratkaisuja,
neuvomme ja koulutamme lajittelussa sekä mahdollistamme, että organisaatiot ja
ihmiset voivat tehdä kiertotalouden kannalta fiksuja valintoja.

Suurimmat säästöt syntyvät jätehierarkian eli etusijajärjestyksen

mukaisesti aina hierarkian yläpäässä: kun jätettä ei synny lainkaan, kun se
käytetään uudelleen tai kun se kierrätetään. Kalleinta on jätteen polttaminen ja
kaatopaikalle toimittaminen.

Leikkaa tästä.
Näin luot
kiertotalouden.

Helpotamme
arkeasi

Sinun tavoitteesi ovat
meidän tavoitteitamme

Tarjoamme toimialan
parasta asiakaspalvelua

TUOTTEET JA PALVELUT.
Meille kaikille.
Kanssamme jätehuolto hoituu aina parhaalla mahdollisella
tavalla niin kustannusten kuin ympäristönkin kannalta. Teemme
innovatiivista yhteistyötä sekä kotitalouksien että yritysten kanssa.

Lue lisää

>> remeo.fi

TUOTTEET
• Keräysvälineet
Keräysastiat
Keräysrullakot ja -telineet
Keräyssäkit
Lajittelujärjestelmät
REMEO Moni -monilokero
• Vaarallisen jätteen
keräysvälineet ja
tietosuojakeräysvälineet
• Vaihtolavat
• Etukontit
• Puristimet ja paalaimet
• Saniteettituotteet

Katso verkkosivuiltamme remeo.fi lisää
eri toimialoille tarjoamistamme kattavista
palvelukokonaisuuksistamme. Tällaisia
ovat mm. rakennustyömaiden jätehuolto
ja tapahtumapalvelut.

PALVELUT
• Perusjätehuolto eli tyhjennysja kuljetuspalvelut
• Materiaalin kierrätys ja hyötykäyttö
• Jätehuoltokartoitus ja -suunnitelma
• Vaarallisten jätteiden palvelut
ja tietosuojapalvelut
• Ympäristöraportointi
• Kehittämis-, koulutus- ja konsultointipalvelut
Kehittämispalvelut
Koulutuspalvelut
Konsultointipalvelut
Kiertotalouspalvelut
Materiaalitehokkuuskartoitus
• Palvelut kotitalouksille
Lisäksi REMEO Moni -palvelu
• Muut palvelut
Saniteettipalvelut
Imuauto- ja painehuuhtelupalvelut
Vaihtolavapalvelut
Purkupalvelut
Autojen rekisteristä poistot ja purkuvaraosat
Raskaan kaluston palvelut

EILEN – TÄNÄÄN – HUOMENNA
Yrityksen taival Suomessa sai alkunsa vuonna
1964. Yritys laajeni vähitellen yrityskauppojen
myötä. Vuonna 1998 ranskalaisesta SITA:sta
tuli omistajamme, joka muutti nimemme SUEZ
Suomeksi vuonna 2016.
Vuoden 2016 lopulla siirryimme suomalaisen,
perheomisteisen pääomasijoittajan, Hartwall
Capital Oy:n omistukseen. Näin meistä tuli taas
täysin suomalainen yhtiö.

Tiesitkö?
Miten

YLIJÄÄMÄLEIVÄSTÄ syntyy
POLTTOAINETTA?

Miten RAKENNUSJÄTE saadaan
KIERTOON robottitekniikalla?
Miten

MUOVINKIERRÄTYS tekee

maailmasta
paremman
paikan?

Keväällä 2017 muutuimme Remeo-nimiseksi.
Sanan remeo latinankielinen merkitys on ’palata
takaisin’.
Uusi nimi kertoo toimintamme ytimessä olevasta
kiertotalouden edistämisestä ja sitoutumisestamme jätteettömän, luonnon resursseja säästävän
yhteiskunnan kehittämiseen.
Lue meistä lisää >> remeo.fi

UUSIN
TEKNOLOGIA

tehostaa
kiertotaloutta

Suunnittelemme Vantaalle
kierrätyslaitosta, joka edistäisi
merkittävästi kiertotalouden
toteutumista Suomessa.
Uusimman teknologian myötä laitoksella olisi mahdollista
tuottaa erittäin puhtaita ja
arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja korvaamaan
neitseellisiä raaka-aineita.
Vuonna 2020 valmistuvaksi
suunnitellun laitoksen käsittelykapasiteetti voi olla jopa 30
prosenttia pääkaupunkiseudun
tarpeesta.

Lue lisää

>> remeo.fi

MEISTÄ
PIDETÄÄN.
Asiakkaamme
kertovat.

NPS SCORE

Tutkimme asiakastyytyväisyyttämme
ja saimme NPS-arvosanan 74. Se
on erinomainen tulos, josta on hyvä
jatkaa yhdessä asiakkaidemme
kanssa eteenpäin.
Asiakastyytyväisyyskysely 2018

Hyvää työtä,

jatkakaa samaan malliin.

Palvelu on ollut
aina kiitettävää.

Jätehuolto

on
toiminut ajallaan ja
sovitusti.

Millainen yritys Remeo on?
Innovatiivinen 		
Vastuullinen 		
Asiakaskeskeinen
Asiantunteva 		
Luotettava 		

3,0
3,6
3,4
3,6
3,5

Asiakaspalvelun

Palvelun parhaita puolia?

Palvelutarjonta

Asiakaspalvelu 			3,6
Täsmällisyys 				3,3
Keräysvälineiden toimivuus
3,5

tavoitettavuus on hyvä.

on kiitettävän laaja.

Remeon kanssa on ilo
tehdä yhteistyötä.

Paperi: Gmund Act Green 100 % recycled paper.
Paperilla FSC Recycled Credit -sertifikaatti.

Asteikolla 4=erittäin tyytyväinen 1=erittäin tyytymätön

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuussa 2018.
Mittaamiseen käytettiin kansainvälistä Net Promoter Score
-työkalua. NPS kertoo, miten todennäköisesti asiakkaat
suosittelisivat brändiä tai yritystä ystävilleen tai kollegoilleen. Arvo
vaihtelee välillä -100 ja +100. Yleisesti pistelukua 50 korkeammat
tulokset määritellään erinomaisiksi.

Uskallamme
ajatella
uudestaan.
Ihmiskunta käyttää enemmän
luonnonvaroja kuin maapallo
voi kestävästi tuottaa. Siksi
pitää uskaltaa ajatella
uudestaan. Teemme joka päivä
asiakkaidemme kanssa työtä,
jotta eilisen roskasta saataisiin
huomisen raaka-ainetta.
KIERTOTALOUS KAIKKIEN
VASTUULLA. Jokaisen tehtävänä
on osallistua kiertotalouden
toteuttamiseen. Meidän kanssamme
voit kulkea vastuullisesti kohti
maailmaa, jossa kaikki käytetään
uudestaan.
KAIKKI KIERTOON.
Mahdollistamme ja edistämme
kiertotaloutta. Kehitämme yhdessä
asiakkaidemme kanssa tehokkaita
ratkaisuja ja palveluita, joilla kaikki
mahdollinen saadaan kierrätettyä
hyötykäyttöön ja luonnonvarat
riittämään.
RESURSSIVIISAUTTA JA
INNOVAATIOITA. Kiertotalous
on resurssiviisautta ja paljon
enemmän kuin kierrättämistä.
Ympäristöhuollon roolina on
innovatiivisten kierrätysmenetelmien
keksiminen, mutta tämä ei yksin
riitä. Tuotteet on jo suunniteltava
toteuttamaan kiertotaloutta
mahdollisimman tehokkaasti.

”Joustavana ja ketteränä toimijana pystymme
kasvamaan yhä merkittävämmäksi ympäristöalan
toimijaksi.”

TOIMITUSJOHTAJA JOHAN MILD

REMEO
ON UUSI
ALKU
Aloitin syyskuussa 2018 Remeo Oy:n toimitusjohtajana. Olen jo lyhyessä ajassa huomannut, kuinka paljon osaamista tähän taloon on
kertynyt.
Minua kiinnostaa kiertotalouden liiketoiminta,
yrityksen valoisat kasvunäkymät ja työ merkityksellisten asioiden parissa. Asiakkaita kuuntelemme herkällä korvalla ja tulevaisuuteen
katsomme uteliain silmin.
Nyt on aika vahvistaa brändiä, hyödyntää alan
tulevaisuus ja kasvattaa yrityksemme roolia
yhteistyökumppanina, jonka puoleen asiakkaat
osaavat kääntyä innovatiivisena toimijana ja
alan asiantuntijana.
Emme voi olla välittämättä tulevaisuudesta,
joten on aika ajatella uudestaan. Yksin kukaan
ei voi tehdä paljon, mutta yhdessä pääsemme pitkälle. Remeo Oy:llä on tärkeä paikkansa
maailman pelastamisessa. Remeo on uusi alku.

Johan Mild

Meillä on hyvä draivi
päällä, mikä taitaa välittyä
asiakkaillekin päin!

MEILLÄ
VIIHDYTÄÄN.
Remeo Oy:n
työntekijät
sanovat.

ON USKALLETTAVA
AJATELLA UUDESTAAN.
Asiakkaidemme
tavoitteet ovat myös
meidän tavoitteitamme.
Ota meihin yhteyttä,
jotta voimme auttaa
niiden saavuttamisessa!
Asiakaspalvelumme palvelee
arkisin klo 7.45–16.15
puh. 010 5400
asiakaspalvelu@remeo.fi

Lue lisää
>> remeo.fi

Remeo Oy on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Yhdessä asiakkaidemme kanssa
kehitämme uusia ratkaisuja, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen
raaka-aineiksi. Työllistämme noin 350 ammattilaista 14 paikkakunnalla ja kahdeksassa
kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja käsittelevässä laitoksessa. Liikevaihtomme vuonna
2018 oli 82,9 miljoonaa euroa.

