
Melkein  
kaikkialla  
Suomessa.

Reilua kierrätystä on yrityksille ja julkisen 
sektorin toimijoille tarkoitettu palvelu. Kon-
septoitu palvelu mukautuu asiakkaiden aset-
tamien tavoitteiden ja ympäristöarvojen mu-
kaisesti. Kustannustehokas palvelu säästää 
organisaatioilta aikaa, vaivaa ja rahaa. Palve-
lu sisältää tarvittaessa nouto-, kuljetus-, väli-
varastointi- ja tietoturvakäsittelyt.
Noudettavia jakeita ovat Sähkö -ja elektron-
iikkaromun lisäksi mm. vaatteet, huonekalut, 
metalliromut, renkaat (myös vanteilla) 
polkupyörät, kuntoiluvälineet, rakennustarvikket 
jne., eli kaikki asumisesta syntyvä materiaali 
joka ei ole ruokaa, ongelmajätettä eikä san-
iteetti jätettä.

Sähkö – ja elektroniikkaromuista, vaatteista, 
renkaista, eikä muista tuottajavastu- un mu-
kaisista materiaaleista veloiteta kuin 
noutomaksu. myös metalliromu on 
veloituksetta noudon 
yhteydessä. Asiakkaalle 
räätälöidään nouto ot-
taen huomioon olosuhteet. 
Räätälöidystä 
mallista 
yhtenä es-
imerkkinä 
voi olla 
syys/kevät-
siivous jossa 

asiakkaan oma kiinteistöyhtiö hoitaa ohjeis-
tuksen, keräämisen sekä kuljettamisen Tramel 
pisteeseen. Toisenaq esimerkkinä palvelu jossa 
asiakkaalle toimitetaan ”talkookontti” joka 
varustetaan lajitteluohjeilla, sekä lajitteluas-
tioilla. tähän konttiin saa laittaa sovitut tuot-
teet ja kontti on paikalla esimerkiksi torstaista 
maanantaille jolloin taloyhtiön/kiinteistön väki 
sekä kiinteistöhoitajat voivat täyttää kont-
tia. Palvelulle on kiinteä hinta sisältäen kaikki 
maksut. 

Tramel voi olla myös mukana kiinteistön ta-
pahtumassa esimerkiksi liikekiinteistöissä POP 
UP kierrätysteemalla.

Toimitamme myös tarvittaessa kohteisiin 
tietoturva-astiat sekä paperisille dokumenteille, 
että Data-Ser tuotteille.

Kaikki materiaali käsitellään sekä hyödynnetään 
vaatimuksien mukaan. Toiminta ja hyödynnetyt 
materiaalit raportoidaan sovitusti sekä asiak-
kaalle
Sähkö- ja elektroniikaromun luokat
1. Suuret kodinkoneet, kuten esim. kylmälaitteet ja pesu-
koneet
2. Pienet kodinkoneet, kuten esim. pölynimurit ja leivän-
paahtimet
3. Tieto- ja teletekniset laitteet, kuten esim. tietokoneet 
ja tulostimet
Kuluttajaelektroniikka, kuten esim. radiot ja televisiot
4. Valaistuslaitteet, kuten esim. loisteputket ja 
purkauslamput

5. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut, kuten esim. porat 
ja hitsauslaitteet
6. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, kuten 
esim. sähköjunat ja videopelit
7. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, kuten 
esim. sädehoitolaitteet ja hengityskoneet
8. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, kuten esim. 
paloilmaisimet ja termostaatit
9. Automaatit, kuten esim. juoma-automaatit 
ja raha-automaatit

Myynti ja markkinointi
 
Harri Niukkanen
harri@tramel.fi
044 515 3349

Kimmo Laaksonen
kimmo.laaksonen@tramel.fi
044 566 0400
int +358 44 566 0400



Kuljetustilaukset ja 
noudot
Tilaukset sähköpostilla 
tilaus@tramel.fi
Tilaukset puhelimitse 
numerosta
010 420 1500
 
Pääkaupunkiseutu
     Tramel | Helsinki
Sienitie 44
00760 Helsinki
P. 050-4441079
tramel@tramel.fi

     Tramel | Vantaa
Virkatie 12-14 A
 01510 Vantaa
P. 050-4441079
tramel@tramel.fi

Etelä-Suomi
     Tramel | Tuusula
Kisällintie 1
04500 Kellokoski
P. 044-5153349
harri@tramel.fi
 
Itä-Suomi
     Tramel | Lahti
Sapelikatu 10
15160 Lahti
P. 044-5333168
satu@tramel.fi

Keski-Suomi
Saarijärvi
Visio-säätiö
Rentontie 9
43100 Saarijärvi
p. 0400-809013

Varsinais-Suomi
     Tramel | Kaarina
Asianajajankatu 2-4
20780 Kaarina
P. +358445153349
tilaus@tramel.fi
 
Paimio
Toimintakeskus
Apila
Sähköyhtiöntie 4
21530 Paimio
p. 050-5594338 

 Länsi-Suomi
     Tramel | Nokia
Rounionkatu 81
37150 Nokia
P. 044-5333167
jarkko.arvonen@tramel.fi
 

Pohjois-Suomi
     Tramel | Oulu
Messipojantie 23
90520 Oulu
P. 050-3136851
teijo@tramel.fi

Kanta-Häme
Janakkala
Janakkalan kunnan 
nuorten Työpaja
Taimistontie 4
p. 03-6801283
 
 Hämeenlinna
Tramel | vastaanotto
Vanajantie 10A
13110 Hämeenlinna
 
Hattula
Tramel | vastaanotto
Ratatie 3
13720 Parola

Hauho
Tramel | vastaanotto
Hauhontie 385
14700 Hauho
 
Lammi
Tramel | vastaanotto
Mutastentie 4
16900 Lammi
 
Valkeakoski
Työllistämispaja
Akseli
Huhtakatu 16
37600 Valkeakoski
p. 040-3357245

Romun ostopiste
kaikissa Tramel Oy:n vas-
taanottopisteissä

Myynti ja markkinointi
 Harri Niukkanen
emailharri@tramel.fi
puh 044 515 3349

Kimmo Laaksonen
kimmo.laaksonen@tramel.fi
puh 044 566 0400
int +358 44 566 0400

ISO 14001

Kun pitää kierrättä
ä, 

me ostamme, 
noudamme ja 

vastaanotamme 
melkein kaikkialla 

suomessa.


