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Kierrätetään.





Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille 
taloudellisesti kannustavan palvelun metallien 
ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen.

Tramel Oy Prosessit Tuotteet Henkilöstö



Tramel Oy on tärkeä osa 
toimivaa kierrätysyhteiskuntaa



Raaka-aineiden ja luonnonvarojen niukkuus ovat 
mahdollisuuksia kehittyville kierrätysmarkkinoille. 
Luonnonvaroja louhitaan enemmän kuin saadaan 
kierrätyksestä takaisin. 

Metallit ja metallipitoinen romu muodostavat kier-
rätyspalvelujen ytimen. Metallien tunnistaminen, 
puhdistaminen, tuotteistaminen ja ohjaaminen 
teollisuudelle hyötykäyttöön nostavat kierrätysas-
tetta.

Elektroniikan ja sähkölaitteiden kierrätys edel-
lyttää esikäsittelyprosessia, jossa ongelmajätteet 
tunnistetaan, poistetaan ja ohjataan ongelmajäte-
laitoksiin. 

Tramel Oy uusiokäyttää tarpeettomista tuotteista, 
romuista ja jätteistä lähes kaikki materiaalit entistä 
ilmasto- ja ympäristöystävällisempien tuotteiden 
valmistukseen.

Tramelin merkittävä tavoite on uusiokäyttää tar-
peettomista tuotteista, romuista ja jätteistä lähes 
kaikki materiaalit entistä ilmasto- ja ympäristö-
ystävällisempien tuotteiden valmistukseen.

Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille 
taloudellisesti kannustavan palvelun sähkö- ja ele-
ktroniikka romun ja metallipitoisten materiaalien 
kierrätykseen. Tramel Oy on tärkeä osa toimivaa 
kierrätysyhteiskuntaa.

Hyödynnettävät materiaalit jatkavat 
ympäristöystävällisesti Tramel Oy:n prosessissa. 
Tramel Oy tarjoaa tuotteistetut tai räätälöidyt 
palveluratkaisut myös tietoturvalliseen kierräty-
skäsittelyyn.

Tramel Oy on Serty ja Elger 
tuottajayhteisöjen virallinen 
operaattori ja metalli-, sähkö- ja 
elektroniikkaromun vastaanottopiste 
ja noutopalvun tarjoaja. Olemme ISO 
14001 sertifioitu.

Luotettavaa kierrätystä

ISO 14001



Hyödynnettävät materiaalit jatkavat 
ympäristöystävällisesti Tramel Oy:n prosessissa



Esikäsittely
Tramel Oy:n prosessissa kierrätettävä materiaali 
tunnistetaan, punnitaan ja lajitellaan - aikaa, rahaa 
ja ympäristöä säästäen.

Materiaalierottelu
Tramel Oy on kehittänyt materiaalin erottelun 
huippuunsa. Erotteluprosessissa käytetään toi-
mintatapaa, missä yhdistyy manuaalinen esikäsitte-
ly ja koneellinen erottelu. Näin toteutetun proses-
sin jälkeen hyödynnettävät materiaalit ohjataan 
teollisuuden uusiokäyttöön ja hyödyntämättömät 
asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. 

Teollinen hyötykäyttö
Tramel Oy:n laadukkaat tuotteet ja raaka-aineet 
ohjataan hallitusti uusiokäyttöön teollisuuslai-
toksille ympäri Eurooppaa.  Jatkojalostuksen 
yhteistyökumppaneina ovat merkittävimmät serti-
fioidut yritykset.

Asiantuntemus varmistaa 
hyötykäytön 
Tarjoamme tarpeisiinne suunniteltuja yksilöl-
lisiä ympäristöhuollon ja kierrätyksen palveluita. 
Erikoisalaamme ovat metallien sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätys-, jatkojalostus- ja 
uusiokäyttöpalvelut.

Noutotilaus Tramelin ajojärjestelijälle. Kaikki 
kuljetukset yhdestä paikasta. 

Saapuneet lajikkeet lajitellaan tietoturvakäsitte-
lyyn, uudelleenkäyttöä tai materiaalien tuotteista-
misprosessia varten.

Toimivat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ohjataan 
uudelleenkäyttöön.

Noutokuljetus tai suora vastaanotto 
Tramelin keräyspisteeseen.

Materiaalien tuotteistamisproses-
sissa hyödynnettävät materiaalit 
ohjataan teollisuuden uusiokäyttöön 
ja hyödyntämättömät asianmukaiseen 
jatkokäsittelyyn. Käsittelyprosessi 
raportoidaan.

Tramel Oy noutaa edullisesti ja vastaanottaa 
ilmaiseksi sähkö-, elektroniikka ja metalliromua. 
Palvelemme kotitalouksia, taloyhtiöitä, yrityksiä, 
yhdistyksiä ja kuntia. Tilaa nouto 010 420 1500 
tai sähköpostiviestillä tilaus@tramel.fi. 



Tramelin palvelutuotteet ja materiaalikauppa 
säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä



Miten säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä? Ota 
yhtettä meihin. Kartoitamme yhdessä tarpeenne 
ja löydämme yrityksellenne parhaiten sopivat 
ratkaisut.  
Myynti  044 515 3349  tai myynti@tramel.fi

Reilut Ratkaisut on yrityksille ja julkisen sektorin 
toimijoille tarkoitettu palvelu. Valmiit palvelutuot-
teet ja räätälöidyt ratkaisut mukautuvat asiakkaid-
en asettamien tavoitteiden ja ympäristöarvojen 
mukaisesti. Kustannustehokas palvelu säästää or-
ganisaatioilta aikaa, vaivaa ja rahaa. Palvelu sisältää 
tarvittaessa nouto-, kuljetus-, välivarastointi- ja 
tietoturvakäsittelyt.

Rakkaat Romut on kotitalouksille 
tarkoitettu noutopalvelu, joka tarjoaa 
ympäristöystävällisen tavan kierrättää 
nurkkiin unohtuneet tavarat ja ratkaisee 
varastointi- ja säilytysongelmia. Vas-
taanotamme ilmaiseksi ja noudamme 
edullisesti nurkkiin kertyneet romut. 
: : RE-romunoutosäkki 
: : Rakkaat Romut -noutopalvelu 
: : Rakkaat Romut -vastaanottopiste 
: : Taloyhtiöiden lyhyt- tai pitkäaikaiset 
keräysastiat

Tramel Oy:n laadukkaat tuotteet ja raaka-
aineet ohjataan hallitusti uusiokäyttöön 
teollisuuslaitoksille ympäri Eurooppaa.  Jat-
kojalostuksen yhteistyökumppaneina ovat 
merkittävimmät sertifioidut yritykset.

Ammattilaisille, ammatinharjoittajille, 
pien- ja mikroyrityksille tarkoitettu vaivaton 
ilmainen vastaanottopalvelu, joka tarjoaa 
ympäristöystävällisen tavan kierrättää nurk-
kiin kerääntyneen arvometallin ja romun. 
Arvometallista maksetaan Tramelin julkai-
seman viikkohinnan mukaisesti.
: : Copper Heavy Band -vastaanottopiste 
kuparille
: : Reilut Ratkaisut  -vastaanottopiste
: : Rakkaat Romut -vastaanottopiste

Yrityksille

Kotitalouksille Materiaalikauppa

Vastaanottopisteet
Reilua kierrätystä on yrityksille ja julkisen 
sektorin toimijoille tarkoitettu palvelu. Kon-
septoitu palvelu mukautuu asiakkaiden 
asettamien tavoitteiden ja ympäristöarvo-
jen mukaisesti. Kustannustehokas palvelu 
säästää organisaatioilta aikaa, vaivaa ja 
rahaa. 
: : Reilut Ratkaisut -noutopalvelu 
: : Reilut Ratkaisut  -vastaanottopiste 
: : Tietoturvakäsittely
: : RE-romunoutosäkki 
: : Käsittely- ja kierrätysraportointi





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

Tuotanto ja raportit 
Santeri Mäkelä
email santeri@tramel.fi
puh 044 500 5831

 Klik - Tilaa nouto! 



Paimio
Toimintakeskus Apila
Sähköyhtiöntie 4
21530 Paimio
p. 050-5594338

Janakkala
Janakkalan kunnan 
nuorten Työpaja
Taimistontie 4
14200 Turenki
p. 03-6801283

Valkeakoski
Työllistämispaja Akseli
Huhtakatu 16
37600 Valkeakoski
p. 040-3357245

Saarijärvi
Visio-säätiö
Valotie 1
43100 Saarijärvi
p. 0400-809013

Kumppanit

Tramel Tuusula
Kisällintie 1
04500 Kellokoski
044-5153349

Tramel Kaarina
Asianajajankatu 2-4
20780 Kaarina
050-3688447

Tramel Nokia
Rounionkatu 81
37150 Nokia
044-5333167

Tramel Oulu
Tukkitie 4
90520 Oulu
050-3136851

Tramel Lahti
Sapelikatu 10
15160 Lahti
044-5333168

Tramel Oy
Tramel Helsinki
Sienitie 44
00760 Helsinki
www.tramel.fi
Y-tunnus 2184266-1

Saarijärvi

Pieksämäki

Janakkala

Oulu

Helsinki

Nokia
Valkeakoski

Kaarina
Paimio
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Lahti

Tuusula
Kouvola

Kierrätetään. Huolehditaan lähiympäristöstämme.


