
FINCUMET GROUPIN 
ASIAKASLEHTI

OSTA
1 990 €

LIISAA
2,11 €

/ kpl + alv / päivä + alv

KOTIUTA LAVAT KEVÄÄKSI HUIPPUHINNALLA!

LAVAT
LIISATEN

JA KONTIT

VUOKRAA-

MALLA

ROSKA- JA VAIHTOLAVAT S. 3-4

KONTIT KEVÄÄSEEN S. 6-7

Kun ostat kerralla vähintään 
3 kpl.Yksin  ostettuna 

2 090 € + alv.

Leasing 36 kk. 
Lunastushinta 
120 € + alv.

Fincumet 
Container SSAB 
Hardox In My Body 
-jäseneksi!

s. 8

Nyt on 
kierrättäminen 

IISIÄ! 
UUSI Fincumet-romusäkki 

s. 10
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MORO
ALKUSPIIKKI

Käy tykkäämästä meistä osoitteessa 
facebook.com/fi ncumet, niin pysyt kärryillä, 
tai siis lavoilla!

@fi ncumet

facebook.com/

fi ncumet

Onko kevätsiivot mielessä? Kevät on sii-
vouksen aikaa – raivataan vanha romu alta 
pois ja tuodaan uutta tilalle, kotona ja työ-
paikalla. 

Me jeesaamme sinua tässä, sillä metallinkier-
rätyksen lisäksi löydät meiltä vaihtolavat ja 
kontit joka lähtöön ostamalla, vuokraamal-
la tai kätevästi liisaamalla. Liisaaminen on 
oiva vaihtoehto sinulle, joka haluat säästää 
rahaa myös muuhun. Lue lisää liisauksesta 
sivulla 8.  

Ja jos ei romua riitä ihan lavalle asti, niin 
ei huolta. Tarjolla on nyt myös kätevä säkki 
pienempien romumäärien kierrättämiseen. 
Tämän helpommaksi se ei muutu! LUE LISÄÄ 
s. 11.

Ja mitäs sitten? Eipä muuta kun kierrätys-
hommiin! 

Lavajutut jatkuu nettisivuilla: 

fincumet.fi

VARASTOT 

JYVÄSKYLÄSSÄ, 

HELSINGISSÄ JA

 PARKANOSSA



FINCUMET JA  
LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ 
YHTEISELLÄ ASIALLA
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ASIAKASKEISSI

Fincumet ja Leppäkosken Sähkö solmivat vuo-

den 2016 lopussa kaikenkattavan kierrätysso-

pimuksen, jonka mukaan Fincumet huolehtii 

Leppäkosken Sähkön sähköverkosta purkau-

tuvan materiaalin eli ilmajohtojen ja muunta-

jien jalostamisesta ja kierrättämisestä. Myös 

sähköyhtiön muu elektroniikkaromu, kuten 

sähkömittarit, loisteputket ja paristot, hoituu 

Fincumetin kautta.

Leppäkosken Sähköllä on kussakin toimipisteessään 
käytössään Fincumetin vaihtolavoja, joihin he kerää-
vät talteen kaiken sähköyhtiössä syntyvän kierrätet-
tävän tavaran. Fincumet kerää tämän tavaran talteen 
ja jaottelee sen uusiokäyttöön, myyntiin ja purkuun 
meneviin. 

–Kaapelien purku on vilkkaimmillaan aina talvisin, ja 
sähköverkkoa saneerataan vuositasolla jopa 100 kilo-
metriä, kertoo sähköyhtiön suunnittelu- ja rakennut-
tamispäällikkö Mika Marttila. 

Toisin sanoen kierrätettävää riittää, minkä vuoksi toi-
miva kierrätyskumppani on erityisen tärkeä.

Vastuullisuusarvojensa mukaisesti ympäristö ja tur-
vallisuus ovat Leppäkosken Sähkölle erityisen tärkeitä. 
Yrityksellä on käytössään Fincumetin sähköinen Box- 
Control-järjestelmä, jonka kautta sähköyhtiön kier-
rätyksestä vastaava tiimi pystyy kätevästi koordi-
noimaan kierrätyslavojen tyhjennyksen ja vaihdot ja 
tarvittaessa tilaamaan uusia lavoja. 

Kierrätystoimia on helppo seurata lavoittain tai jopa 
materiaaleittain ja myös raportoida eteenpäin, mikä 
edesauttaa läpinäkyvyyttä sähköyhtiön ympäristö-
vastuun kommunikoinnin osalta. 

Win-win-tilanne syntyy silloin, kun molemmat osa-
puolet hyötyvät tehdystä työstä. Marttila toteaakin, 
että yhteistyö Fincumetin kanssa on sujunut kaiken 
puolin mukavasti. Kierrätys hoituu nopeasti ja hel-
posti yhden luukun periaatteella, mikä tekee siitä 
resursoinnin kannalta kustannustehokasta. Lisäksi 
molemmat yritykset sijaitsevat Ikaalisissa, mikä te-
kee yhteistyöstä erityisen vaivatonta. 

–Matkan varrella on tullut vastaan kaikenlaista erikoi-
sempaakin kierrätettävää, mutta kaikki on Fincume-
tilla aina otettu vastaan, kiittää Marttila.

Ihmisiä kun ollaan, vaikka käytössä olisi kuinka hieno 
järjestelmä tahansa, molemmin puolin tavoitettavis-
sa oleva yhteyshenkilö on korvaamaton. Ja siitähän 
meillä Fincumetilla ollaan täysin samaa mieltä, miksi 
meidät tavoittaakin aina puhelinlangan toisesta pääs-
tä. 

ONKO TEILLÄKIN HAKUSESSA 
KOKONAISVALTAINEN  
KIERRÄTYSKUMPPANI? 
EIPÄ MUUTA KUN  
SOITTOA MEILLE, NIIN 
LASKETAAN LAVAT 
LIIKKEELLE JA ROMU 
KIERTOON! 

Marcus Suokas
p. 0400 316 682
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LAVAKUUMEELLE KYYTIÄ! 
Meiltä löydät lavat joka lähtöön! Et nyt ihan tanssilavaa, 
mutta melkein. Näiden avulla kierrättäminen sujuu kuin 
itsestään.

EIKÖ SINULLE SOPIVAA LAVAA LÖYTYNYT?
Me hoidamme hommat – mittatilaustyönä!

ROSKALAVA 
• 5500 mm x 1200 mm (ulkoleveys 2550 mm)
• koukku- ja vaijeritartunnalla

LIISAA: 

2,11 € 
/ PÄIVÄ + ALV

Leasing 36 kk. 
Lunastushinta 

120 € + alv.

OSTA:

1 990 €
/ KPL + ALV

Kun ostat kerralla
vähintään 3 kpl. Yksin 

ostettuna 2 090 € + alv.

OSTA TAI 
LIISAA!

Leasing jakaa kustannukset 
tasaisesti koko vuokra-ajal-le.
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SISÄKKÄINEN HARDOX-LAVA

MALLIT F6, F6P    
6100MM X 1500MM

MALLIT F8, F8E, F8P    
6100MM X 2500MM

HARDOX ROMULAVA

MALLIT F7, F7E    
6100MM X 2000MM

ROMULAVAT

MALLI F4    5500MM X 1200MM MALLIT F5 JA F5E    6000MM X 1200MM MALLIT F6L JA F6ES    6000MM X 1500MM

RAKENNUSJÄTELAVAT

6000MM + 600MM 6500MM + 600MM

6200MM X 800MM

6500MM X 800MM

6200MM X 1000MM

6500MM X 1000MM

SAATAVANA KOOSSA    5500MM  X 800MM     6000MM X 800MM

KONELAVAT MAALAVAT

KERÄILYASTIAT

VAIHTOLAVOIHIN KAIKKI 
VARUSTEET MYÖS SUORAAN 
FINCUMETIN VARASTOSTA!

VAIHTUVA VALIKOIMA FINCUMETIN ERIKOISLAVOJA 
EDULLISESTI. LISÄTIEDOT JA TILAUKSET: 

JOONAS JÄRVENSIVU, 0400 222 162
JUHA-MATTI LÖYTTY, 0400 213 493

VARUSTUS ERIKOISLAVAT

ROSKALAVAT

KATSO KAIKKI 
LAVAMALLIT 

FINCUMET.FI/
VAIHTOLAVAT

RAHTILAVAT

TAI MITTOJEN MUKAAN!

HARDOX

LAVA-

PAKETTI

Pate
ntoit

u

LUE JUTTU s.9

6500MM X 2700MM 

FLE    5500MM X 1200MM



KATSO TARKAT SPEKSIT 

>>  www.fi ncumet.fi /vaihtolavat

SU
PE

RTARJOUS!!!
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MERIKONTTI

• Kaikki kontit kiskotettuna tai ilman

• Kaikki merikontit Fincumetilta - myös leasing-sopimuksella

• Myös sivusta aukeavana

• 20’ ja 40’ jalkaa

TOIMISTOKONTTI 20’ JALKAA

• Teräsrunkorakenne hitsatuilla konttikulmilla sekä 

ulkopuolinen, upotettu CEE-sähköliittymä ketjutus-

mahdollisuudella.

LIISAA alk.: 

2,55 € 
/ PÄIVÄ

Leasing 36 kk. 
Lunastushinta 

120 € + alv.

LIISAA alk.: 

6,93 € 
/ PÄIVÄ

Leasing 36 kk. 
Lunastushinta 

120 € + alv.

KONTIT 
KEVÄÄSEEN!
Tästä löydät kontit aina kentältä konttoriin asti. 
Osta tai liisaa, sillä näitähän piisaa!

OSTA:

2390 € 
/ KPL + ALV

OSTA:

6790 €
/ KPL + ALV

NYT KONTIT MYÖS VUOKRAAMALLA!
LUE LISÄÄ: fi ncumet.fi /rent



sarjakuva
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OSTA:

1890 € 
/ KPL + ALV

VARASTOKONTTI SINKITTY KONTTI

Konttikonttori

SAATAVILLA KISKOT, 
HYLLYT, ERISTYKSET JA 
MUOKKAUKSET.

VAIHTUVA VALIKOIMA FINCUMETIN ERIKOISKONTTEJA 
EDULLISESTI. LISÄTIEDOT JA TILAUKSET: 

JOONAS JÄRVENSIVU, 0400 222 162
JUHA-MATTI LÖYTTY, 0400 213 493

VARUSTUS ERIKOISKONTIT
KATSO KAIKKI 

KONTTIMALLIT 
FINCUMET.FI/
VAIHTOLAVAT

ERISTETTY KONTTI

6’, 8’ JA 10 JALKAA

10 JALKAA 10 JALKAA
YKSIOVINEN TAI PARIOVELLA

LIISAA:

2,03 € 
/ PÄIVÄ



Fincumet.fi /rent + Digitalisaatio = 

HALVAT HINNAT
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Jos et ihan vielä uskalla sitoutua konttiin 
tositarkoituksella (tai tarvitset sitä vain 
hetkeksi), vuokraa se itsellesi! Fincumet 
Rent on uusi palvelu, jossa hoituu kont-
tien vuokraus. Kerro meille, mitä tarttet ja 
milloin tarttet sen, niin saat tarjouksen sa-
man tien sähköpostiisi, olitpa sitten missä 
päin Suomea tahansa.

VUOKRAA TARVITSEMASI KONTTI TÄÄLTÄ: 

WWW.FINCUMET.FI/RENT

P.S: MEILLÄ ON SUOMEN 
KEHITTYNEIN JÄRJESTELMÄ 
KONTTIEN VUOKRAUKSEEN!

Fincumet kehittää määrätietoisesti kilpailukykyään 
digitalisaation avulla. Boxcontrol on Fincumetin luo-
ma sähköinen järjestelmä, joka mahdollistaa yritys-
ten kierrätystoimien kokonaisvaltaisen koordinoinnin 
verkossa helposti ja vaivattomasti. 

TAVOITTEENA HELPOTTAA 
YRITYSTEN JOKAPÄIVÄISTÄ 
TOIMINTAA

Boxcontrol antaa kasvot kierrätykselle, sillä se ker-
too reaaliajassa, miten yrityksen kierrätys on sujunut. 
Asiakas pääsee omilla tunnuksillaan käsiksi kaikkeen 
omaan kierrätykseensä liittyvään tietoon. Järjestel-
mä listaa erikseen kaikki roska-astiat ja lavat, joten 
kierrätystoimia voi seurata astioittain tai vaikkapa 
materiaaleittain. 

Sen kautta on mahdollista tilata vaihtolavan tyhjennys 
tai jopa uusia lavoja sekä nähdä, mitä kaikkea on kierrä-
tetty ja milloin, samoin mitä on hyvitetty ja veloitettu.
Raportteja voi luoda sekä kuukausi- että vuositasolla, 
mikä mahdollistaa myös läpinäkyvän kommunikoin-
nin yrityksen ympäristövastuusta muulle maailmalle.

JATKUVAA KEHITYSTÄ YHDESSÄ 
ASIAKKAIDEN KANSSA 

Boxcontrolista on tullut tähän mennessä erittäin 
positiivista palautetta. Järjestelmää kehitetään kui-
tenkin jatkuvasti entistä paremmaksi yhdessä asiak-
kaiden kanssa. Tällä hetkellä työn alla on esimerkiksi 
sähköttömän kaluston paikannukseen erikoistunut 
GPS-järjestelmä, joka mahdollistaa lavojen ja konttien 
paikannuksen kartalta edulliseen kuukausihintaan. 

Näillä sanoin: jos tulee mieleen jotakin, minkä voisim-
me tehdä vielä paremmin – ei kun soittoa meille!  

OSTA, LIISAA 
TAI 

VUOKRAA!

BOXCONTROL – kasvot kierrätykselle
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Fincumet 
Container 
Hardox In My 
Body -jäseneksi

SSAB on valinnut Fincumetin Hardox In 

My Body -jäseneksi uuden patentoidun 

Hardox-pakettilavan myötä. Tämän 

ansiosta Fincumet kuuluu nyt Suomen 

harvojen sertifi oitujen lavakauppiai-
den joukkoon. 

Fincumet Container on jo vuosia myynyt 

korkeatasoisia Hardox-vaihtolavoja. Patentoitu 

Hardox-lavakokonaisuus on erinomainen 

esimerkki siitä, miten Fincumet pyrkii tekemään 

toiminnastaan entistä ekologisempaa, kestäväm-

pää ja kustannustehokasta sekä itselleen että 

asiakkailleen. 

Sileälaitainen Hardox-lavakokonaisuus koostuu 

kolmesta erikokoisesta lavasta, jotka voidaan 

paketoida ja kuljettaa kätevästi sisäkkäin 

lavoista suurimman sisällä. Logistiikkasäästö 

on merkittävä ja tuulivastuskin pienempi. Myös 

lavojen pesu on nopeaa.

Materiaalina Hardoxilla on erinomainen kulu-

tuskestävyys. Jos lavaan on lisätty Hardox In 

My Body -tarra, asiakas voi olla varma tuotteen 

alkuperästä: jokaisen lavan materiaali on 

jäljitettävissä ja takuulla aitoa Hardoxia.

LIISATEN 
LIIKENTEESEEN! 
YRITTÄJÄYSTÄVÄT! Tiedättekö tunteen, kun jättiurakka 
saa pomppimaan tasajalkaa innosta, kunnes mieleen tulee 
kaikki urakkaa varten tarvittavat hankinnat konteista la-
voihin, ihan kuin ei pääomalle olisi muutakin käyttöä? 

No, eipä huolta! Me tiedämme ja tarjoamme siksi lavat ja 
kontit myös kätevästi liisaamalla. Leasing-sopimus on 
vuokrasopimus, jossa vuokraaja saa tarvitsemansa lavat 
ja kontit käyttöönsä, mutta rahaa jää myös muuhun. Sopi-
muksen päätyttyä vuokralainen voi sitten lunastaa lavat 
omakseen, jos haluaa. Ja sehän onnistuu varsin edulliseen 
hintaan! 

Liisaus kannattaa, sillä sen avulla kertainvestoinnit eivät 
keikauta yrityksen taloutta ja rahat saa käyttää tuotta-
vampiin tarkoituksiin. Se helpottaa myös oman talouden 
ja tulevaisuuden suunnittelua.

Ai että miten se toimii käytännössä? No, esimerkiksi näin: 
Mattia kyllästyttää kotikonttori, joten hän hommaa itsel-
leen upouuden toimistokontin liisaamalla sen hintaan 6,93 
euroa/päivä. Tätä kestää 36 kuukautta, jonka jälkeen hä-
nellä on mahdollisuus ostaa kontti itselleen huikeaan hin-
taan 120 euroa, jos kiinnostaa. Ja tottahan häntä kiinnostaa! 

KIINNOSTAAKO SINUAKIN? 
JOS, NIIN, SOITA JOONAKSELLE 
NUMEROON 0400 222 162, 
NIIN JUTELLAAN! 



MITÄ KUULUU, 
FINCUMET EXPRESS?
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SUOMEN
JOHTAVA
METALLIN-
KIERRÄTTÄJÄ

Fincumet Oy on Suomen johtava metallin ja  kaapelin 
kierrätykseen erikoistunut yritys. Vahva globaa-
li verkosto ja tehokas kierrätysprosessi takaavat, 
että pystymme aina tarjoamaan hyvän hintaista me-
tallia – ilman välikäsiä.

JOS ETSIT LUOTETTAVAA JA PITKÄAIKAISTA 
KIERRÄTYSKUMPPANIA, SOITA MEILLE!

• kupariromu

• alumiiniromu

• messinkiseosromu

• kaapelit / johtimet

• ei-magneettiset sorvilastut

• ei-magneettiset kuonat

• ruostumaton / happoteräsromu

• rauta

METALLIN OSTOT JA 
 VUOSISOPIMUKSET

ARTO MÄKIVIINIKKA
0400 636 777

MARCUS SUOKAS
0400 316 682

SAMULI JÄRVENSIVU
040 5122 500

No, mitäs meille tänne Jyväskylään. Toimintamme Hakkutiellä on täy-
dessä vauhdissaan ja kyläläiset pomppivat tasajalkaa kun pääsevät 
romustaan eroon. Ja romuhan meille muuten kelpaa – määrästä riip-
pumatta!

Pienemmille erille tarjolla on nyt uutuutena iisiäkin iisimpi romusäkki 
kaikelle kierrätettävälle kaapeleista muuhun metalliromuun. Säkki kul-
kee kätevästi mukana vaikkapa työmaalle. Lue lisää palvelusta vierei-
seltä sivulta.    

Jos taas romua riittää vaikka muille jakaa ja koet, että oma lava voisi olla 
tarpeellinen, me myös myymme ja liisaamme vaihtolavoja kilpailukykyi-
seen hintaan nopeasti ja joustavasti. 

SIISPÄ, SOITTELE TAI TULE KÄYMÄÄN NIIN 
KATSOTAAN KIERRÄTYSASIASI KUNTOON!

JARKKO KANNINEN 044 0130 582

PÄÄKIERRÄTYS-
KESKUKSEMME

IKAALISISSA
TEIKANKAAN-

TIELLÄ!
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MITÄ KUULUU, 
NIEMEN ROMUKAUPPA?

Kiitos kysymästä, oikein hyvää! Odotamme innolla kevättä 
ja sen myötä tulevia siivoustalkoita. Tarjolla on nimittäin 
nyt myös Fincumetin uusi iisiäkin iisimpi romusäkki, joka 
mahdollistaa pienempienkin erien kierrättämisen kuin it-
sestään.

Meille pieninkin romu on riemu. Tuo siis romusi meille, sillä 
me maksamme siitä aina parhaan mahdollisen hinnan! 
Tämän helpommaksi ei kuulkaas kierrättäminen muutu! 

MAARIT KANNALA  050 5747 573
ISMO LAITINEN  0400 727 711

”
Meille on kunnia-asia, 

että kaverimme syö hyvin. 
Siksipä HODARITIISTAILLE 

TULEE JATKOA TAAS 
TOUKOKUUSSA. Pysykää-

hän kuulolla! 

IISI ROMUSÄKKI! 
Nyt ei kyllä helpommaksi muutu kierrätysasiat! 

Maailma muuttuu ja niin myös kierrätys. Tiesitkö, että Fin-
cumet noutaa nyt myös pienempiä eriä kaapeleita ja muuta 
kierrätettävää? Ei siis huolta, vaikkei romua riittäisikään 
lavakaupalla. Tilaa iisiäkin iisimpi romusäkki ja kierrätä 
metallit ja kaapelit talteen, niin me hoidamme puolesta-
si kuljetuksen ja kierrätyksen. Oma toimitus on tietenkin 
myös mahdollista. 

Kuinka homma toimii? OTA YHTEYTTÄ, NIIN JUTELLAAN! 

Fincumet Express
Hakkutie 5
40320 JYVÄSKYLÄ

AVOINNA:
ma-pe: 8-16.30

Jarkko Kanninen
Puh. 044 0130 582

Niemen Romukauppa Oy
Rattitie 12-14, 00770 
HELSINKI

AVOINNA:
ma-pe: 8-16.30

Maarit Kannala 
Puh. 050 5747 573

Meille on kunnia-asia, 
että kaverimme syö hyvin. 

HODARITIISTAI JÄLLEEN 
NIEMEN ROMUKAUPALLA! 

Tykkää meistä Facebookissa, 
niin näet, milloin on seuraavan 
hodaritiistain aika.

UUTUUS-

TUOTE!



MISTÄ LÖYDÄT MEIDÄT? KATSO TÄSTÄ,
KUKA ON KUKA!

Soita mulle, jos haluat 
huippuhinnat romuista 
Jyväskylän seudulla!

Jos lavat ja kontit kiinnos-
taa - ostaen tai liisaten 
- soita meille!

Pistä soittaen, kun haluat 
napakan ja luotettavan 
kumppanin kierrätysmetal-
lin käsittelyyn!

Tai tuu käymään! 
Meidät löytää osoitteesta:

Hakkutie 5
40320 JYVÄSKYLÄ

JOONAS  JÄRVENSIVU
0400 222 162

SAMULI  JÄRVENSIVU
040 5122 500

MARCUS SUOKAS
0400 316 682

JUHA-MATTI LÖYTTY
0400 213 493

ARTO MÄKIVIINIKKA
0400 636 777

NIEMEN 
ROMUKAUPPA 

HELSINGIN 
TATTARISUOLLA!

JARKKO KANNINEN
044 0130 582

Tai tuu käymään! 
Meidät löytää osoittees-
ta:

Teikankaantie 256
39530 IKAALINEN

Tai tervetuloa käymään! 
Meidätkin löytää osoitteesta:

Teikankaantie 256
39530 IKAALINEN

Fincumet Oy
Fincumet Container Oy
PL 7, 39701 Parkano 
fincumet.fi

Tahdotko liittyä sopimus-
asiakkaaksi? Ole yhteydessä!

Tahdotko parhaan hinnan 
metalliromusta? Soita 
mulle ja tehdään kaupat!

MAARIT KANNALA
050 5747 573

ISMO LAITINEN
0400 727 711

Tai tuu käymään 
Tattarisuolla osoitteessa:

Rattitie 12
00770 HELSINKI


