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Remeo ostaa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n 
 
 

Remeo on sopinut Delete Ympäristöpalvelut Oy:n koko osakekannan ostosta. 
Yritysostolla Remeo toteuttaa kasvustrategiaansa vahvistaen ja 
monipuolistaen valtakunnallista toimintaansa. Ostolla kasvatetaan entisestään 
myös rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaa.  
 

Remeo on sopinut ympäristöhuoltoyhtiö Delete Ympäristöpalvelut Oy:n koko osakekannan 
ostamisesta. Kauppa on suunniteltu toteutuvaksi 29.6.2022. Yritysoston myötä Delete 
Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta kokonaisuudessaan siirtyy Remeo-konsernin omistukseen.  
 
”Delete Ympäristöpalvelut Oy:n osto on osa Remeon kasvustrategiaa ja vahvistaa maantieteellistä 
peittoamme ja monipuolistaa palvelutarjontaamme. Kaupan myötä kasvatamme lisäksi jo 
entuudestaan vahvaa rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaamme”, kertoo Remeon 
toimitusjohtaja Johan Mild. 
 
Kaupan myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy siirtyy osaksi teollista ja vakavaraista Remeo-
konsernia, joka on materiaalin kierrätyksessä Euroopan edelläkävijä ja yksi merkittävämpiä 
ympäristöhuoltoalan yrityksiä Suomessa.  
 
”Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja 
monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu 
käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi 
uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille 
asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton. Odotamme 
myös innolla, että saamme toivottaa Deleten henkilöstön osaksi Remeon tiimiä”, Johan Mild 
summaa.    
 
Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon kattavaa käsittelylaitosten verkostoa kasvattaen 
Remeon kapasiteettia vastaanottaa ja käsitellä materiaalia. Päästövähennyksiä saavutetaan 
logistiikkaa optimoimalla laitosverkoston kasvaessa. Erityisesti toiminta pääkaupunkiseudulla ja 
Pirkanmaan alueella vahvistuu.  

 
 
Lisätietoja: 
Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi 
 
Haastattelu- ja materiaalipyynnöt: 
Piia Vilja, Head of Marketing and Communications Remeo, +358447114825, piia.vilja@remeo.fi 
 
Tietoa Remeosta: 
Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin 
kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. 
Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on 
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Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen 
uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat 
ratkaisut.  
Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92milj.€. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 
kiertotalousammattilaista.  
www.remeo.fi 
 
Tietoa Delete Ympäristöpalvelut Oy:sta: 
Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta keskittyy kierrätyspalveluihin ja on osa Delete 
konsernia. Delete Ympäristöpalvelu Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 25milj.€ ja sillä on 7 
toimipistettä sekä yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Suurimmat asiakasryhmät ovat 
teollisuusyritykset, rakennusalan yhtiöt ja kiinteistökehittäjät.  

 
 

http://www.remeo.fi/

