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Haasta meidät 
entistä paremmiksi

JATKUVAA KEHITYSTÄ 
FINLANDIA-TALOLLA

Arvoisa asiakas ja kumppani,

yhtiömme omistus siirtyi keväällä 2018 espanjalaiselle,   
maailman yhdeksänneksi suurimmalle ympäristöhuoltoalan  
yritykselle Urbaser S.A:lle. Konsernin liikevaihto on yli 1,8 miljardia 
euroa ja se työllistää reilut 40 000 henkilöä 29 maassa. Kädessäsi  
on nyt ensimmäinen tämän aikakauden asiakaslehti.

Suomen yhtiöllämme on käynnissä kuitenkin jo kahdeksastoista 
toimintavuosi. Olemme kasvaneet orgaanisesti merkittäväksi alan 
toimijaksi Suomessa noin 40 miljoonan euron liikevaihdolla. Tämän ovat 
tehneet yli 300 alan ammattilaista, jotka meillä on palveluksessamme. 
Keräysajoneuvoja meillä on yli 130. Palvelemme asiakkaitamme aina 
Hangosta Utsjoelle, missä osaamiseemme luottavat sekä yritykset että 
julkinen sektori.

Hienosta kehityksestä saamme kiittää teitä. Koemme onnistu-
neemme, koska olette arvostaneet palveluitamme ja tukeneet meitä 
matkallamme entistä paremmiksi.

Olemme alusta lähtien tarjonneet monipuolisia, asiakaskohtaisesti 
räätälöityjä ympäristöhuoltopalveluita kaupallisille asiakkaillemme. 
Urbaserilta saa kaikki keräys- ja kuljetuspalvelut, tarvittavien keräys- 
välineiden vuokrauksen sekä markkinoiden laajimmat ja kehittyneimmät 
raportointipalvelut. Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat kaikki ympäris-
töhuollon osa-alueet jätehuoltosuunnitelmista aina laajoihin strategisiin 
kehityshankkeisiin.

Ilmaston lämpeneminen, muovipakkaukset, ruokahävikki sekä 
kuluttajien ja yritysten vastuullisuuskysymykset ovat hallinneet julkista 
keskustelua viimeisen vuoden ajan. Kierrätysastetta tulee nostaa ja 
jokaisen kantaa kortensa kekoon. Meille ympäristön palveleminen hyvän 
jätehuollon kautta on kunnia-asia, mutta se ei tarkoita, ettemmekö voisi 
kehittyä entistäkin paremmiksi. Tulemme jatkossa panostamaan toimin-
tamalleissamme sekä hiilineutraliteetti- että vastuullisuuskysymyksiin 
niin, että ne tukevat myös teidän kehitystavoitteitanne.

Olemmekin löytäneet taloomme uudenlaista osaamista ja koke-
musta, jota sinun kannattaa hyödyntää. Haasta meidät entistä parempiin 
palveluratkaisuihin! Haluamme olla sinun tehokkain ja taloudellisin 
kierrätyskumppanisi – yhteisen ympäristömme parhaaksi.

Suuri kiitos yhteistyöstä. Tehdään vuodesta 2020 paras mahdollinen. 

– Yhteistyö Urbaserin kanssa on toimivaa, joustavaa ja 
tehokasta. Vankan pohjan toiminnalle ja sen toimivuu-
delle on tuonut Minna Nors omalla tinkimättömällä ja 
asiakaspalveluhenkisellä toiminnallaan, Mäkelä sanoo.

– Finlandia-talon henkilöstöllä, ravintolalla ja tapahtumilla 
on erilaisia palvelutarpeita, jotka otamme erikseen 
huomioon, suurasiakaspäällikkö Minna Nors Urbaserilta 
toteaa. 

Nors kertoo, että palvelujen toteutumista seurataan 
monipuolisen web-pohjaisen Globesin raportoinnin 
avulla, sillä palveluntarve voi ja saa muuttua. Etenkin 
isojen tapahtumien vaihteleviin jätemääriin on reagoitava 
nopeasti.

Päätoimittaja: 
Jukka Koivisto

Toimitus: Brunnen 
Communications Oy

Kuvat: 
Tero Ikäheimonen

Paino: Offsetpaino 
L. Tuovinen Ky

Painosmäärä: 400 kpl

Onnistumisia tehdään yhdessä  

Urbaserin ja Finlandia-talon yhteistyö alkoi noin kaksi 
vuotta sitten. Säännölliset lajitteluinfot varmistavat, että 
talon väki osaa oman roolinsa jätehuollossa. Materiaalien 
hyötykäyttöä onkin saatu parannettua viisi prosenttia 
edellisvuodesta.

Heikki Mäkelä mainitsee erityisiksi onnistumisiksi jäte-
määrien seurannan ja uusien jätelajien erilliskeräyksen 
sekä tarpeeseen sopivat keräysvälineet.

– Olen iloinen ja ylpeä yhteistyöstä asiakkaan kanssa, 
jonka asenne ja toimintatavat ovat aidosti tehokkaan ja 
kestävän ympäristöhuollon kehittämisen takana. Myös 
jätehuoltotilat pidetään siistinä, jolloin niissä on helppo 
toimia, sanoo Minna Nors.
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PÄÄKIRJOITUS

Jukka Koivisto
Toimitusjohtaja
Urbaser Oy

Urbaserin ja Finlandia-talon pitkäjänteinen 
yhteistyö tarjoaa molemmille mahdollisuuden 
kehittää toimintaa aina vain ympäristöystävälli-
semmäksi. Siihen Finlandia-talon henkilökunnalla 
on tuotanto- ja palvelupäällikkö Heikki Mäkelän 
mukaan erityisen suuri mielenkiinto. 

Minna Nors (vas.) 
ja Heikki Mäkelä.

Finlandia-talossa on vahva tahtotila lajitella jätejakeet ja vähentää jätettä. Siitä vastaavat yhdessä kiinteistöhuoltovastuuta 
vetävä Heikki Olli (vas.), Urbaserin Minna Nors, ravintolapäällikkö Terhi Mustonen, tuotanto- ja palvelupäällikkö Heikki Mäkelä 
sekä keittiöpäällikkö Timo Lepistö.
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Euromasterin ja Urbaserin yhteistyö alkoi ongelmasta. 
Nelisen vuotta sitten Euromaster etsi ratkaisua 
jätehuollon kustannusten ja laadun parempaan 
varmistamiseen. Palvelupisteitä oli useita kymmeniä 
aina Tammisaaresta Rovaniemelle saakka, ja jäte-
huolto oli hajautettu lukuisille paikallisille toimijoille. 
Joka paikkakunnalla oli omat sopimukset, eivätkä 
kustannukset pysyneet tämän takia ajan tasalla.

”Päädyimme Urbaseriin, koska heidän hintansa, laa-
tunsa ja kattavuutensa olivat kohdallaan. Asiakkuuden 
käynnistyttyä aloimme varsin nopeasti nähdä jätehuollon 

kustannuskehityksen sekä palvelun tasaisen laadun. 
Urbaserin kanssa yhteistyö tuntui mukavalta, sillä he 
käyttävät omien työntekijöiden lisänä tarkoin valittuja 
alihankkijoita. Me saimme vaikuttaa näihin alihankkijoihin 
ja jatkoimme osin tuttujen tekijöiden kanssa”, Euromas-
terin talous- ja hallintojohtaja Toni Lindfors muistelee. 

Euromasterilla on Suomessa yli 80 palvelupistettä ja 
partner-liikettä. Siksi näinkin ison mittakaavan jätehuol-
lon kumppanin vaihto oli vaativa. 

”Vaikka yhteistyön alussa olikin pientä kankeutta, 
asiat saatiin hyvin nopeasti raiteilleen Urbaserin yhteys-
henkilön reippaalla otteella.” Urbaserin aluemyyntipäällikkö Pasi Gerdt miettii 

konkreettisia ratkaisuja Euromasterin jätehuollon 
kehittämiseksi.

Euromasterin talous- ja hallintojohtaja Toni Lindfors pitää yhteistyötä Urbaserin kanssa mutkattomana.

ARKI SUJUU  
EUROMASTERILLA

Euromaster on Euroopan johtavia 
rengasasiantuntijoita, joka tarjoaa renkaita 
ja rengaspalveluita niin kuluttajille kuin 
yrityksillekin. Euromasterin palveluvalikoi-
maan kuuluvat myös autohuoltopalvelut. 
Yritys toimii 17 Euroopan maassa, joissa 
se palvelee vuosittain noin 4,5 miljoonaa 
asiakasta.

Euromaster Suomessa:

Perustettu 1988, pääkonttori Porissa
Liikevaihto (2018): yli 90 miljoonaa euroa
Henkilöstöä: noin 380 
Palvelupisteet: Euromaster on Suomen 
suurimpia rengasjakeluketjuja. Palvelu-
pisteitä ja partner-liikkeitä on yhteensä yli 
80 ympäri maata. Urbaser hoitaa jätehuollon 
noin 50 Euromasterin pisteessä.

Asiakkaan luottamus syvenee vain 
tekemällä töitä

Myös Urbaserin yhteyshenkilö, aluemyyntipäällikkö  
Pasi Gerdt kiittelee kumppanuuden sujuvuutta. Palve-
lujen siirto vanhoilta vastuukumppaneilta Urbaserille 
on Gerdtin mukaan tuttua touhua ja sujuu aina tietyissä 
raameissa.

”Asiakkaan luottamus syvenee vain tekemällä töitä 
ja siksi meille on hyvin tärkeää asiakkaan jätehuollon 
kehittäminen kokonaisuutena. Esimerkiksi kuljettajat 
voivat ilmoittaa tarvittavista muutoksista keräysvälineisiin 
omalla ajoneuvopäätteellään. Näin vaikka rikkinäinen 
keräysväline voidaan korvata ketterästi uudella”, Gerdt 
sanoo. 

Molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että selkeä 
yhden luukun palveluperiaate toimii vankkana yhteis-
työn pohjana. Päivittäisen työn lisäksi tilannekuvan 
varmistavat neljännesvuosittain pidettävät ohjausryhmän 
tapaamiset.

”Aina ennen kokouksia keräämme konkreettiset 
palautteet, käymme ne läpi ja sovimme jatkon toimen-
piteistä. Koen, että olemme Euromasterin kanssa sillä 
luottamuksen tasolla, johon olemme alusta alkaen 
pyrkineetkin. Olemme esimerkiksi optimoineet keräys-
välineitä, selkeyttäneet toimintatapoja ja harventaneet 
toimipisteiden keräyskertoja”, Pasi Gerdt kertoo.

Laatua myös viivan alle

Euromasterin talous- ja hallintojohtaja Lindfors 
korostaa kaikessa vihreiden arvojen tärkeyttä ja siksi 
myös jätehuoltoa kehitetään jatkuvasti. Luonnollisesti 
ympäristösertifikaatit määrittelevät kierrätyksen tason, ja 
yrityksen laatujärjestelmiin on kirjattu vaateet kiertotalou-
den toteuttamisesta. Urbaserin ja Euromasterin kump-
panuuden avulla on löydetty useita keinoja kierrätyksen 
järkevöittämiseen. Säästöäkin on syntynyt – 15–20 
prosenttia aikaisempaan tilanteeseen verrattuna.

Kuva: Johanna Sjövall
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Uusi EU-jätesäädöspaketti kirittää 
jätehuollon kehittämistä

EU:n uusi jätesäädöspaketti vaatii suomalaisilta ja 
muilta eurooppalaisilta yhä tiukempaa kierrätystä. 
Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on vähentää 
jätteen määrää ja lisätä materiaalien uudelleenkäyt-
töä. Säädöspaketti tulee voimaan jätelain uudistuksen 
myötä. Eduskunta käsittelee lakipaketin tämän 
vuoden syyskaudella.

”On hyvä muistaa, että kierrättämisellä tarkoitetaan 
nimenomaan jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena. 
Uudelleenkäyttö taas merkitsee nimensä mukaisesti 
tuotteen käyttämistä toistamiseen”, kertoo Urbaserin 
asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen. 

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että Suo-
messa kotitalouksien, yritysten ja julkisten toimijoiden 
on parannettava lajittelua, lisättävä jätteiden käyttöä 
raaka-aineena ja löydettävä sellaisia toimintatapoja, 
jotka vähentävät jätteen syntymistä. Toimet kuulostavat 
varmasti hyvin tutulta, ja moni meistä tekee jo työtä 
näiden asioiden eteen.  

Elämme aikaa, jossa yritysten eri vastuullisuusteemat 
puhuttavat yhä enemmän. Asioita käydään luonnollisesti 
läpi myös Urbaserilla. Viime vuonna Urbaserille pestat-
tiin uusi kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Rantakari 
vastaamaan sekä asiakkaiden että Urbaserin omiin, 
kasvaviin tarpeisiin.

Työyhteisönä Urbaser on sitoutunut muun muassa 
vähentämään hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia 
vuoteen 2025 mennessä. Mia luotsaakin nyt koko 
yrityksen sisällä aikaisempaa hiotumpia työtapoja. 

Jo aiemmin hiilidioksidipäästöjä on pyritty taklaa-
maan muun muassa tarkkailemalla keräysautojen 
polttoainekulutusta. Käyttöön otettiin uusia ajotapoja ja 
niillä on jo saatu aikaan säästöjä. 

Asiakkaat saavat vielä paremmat   
koontiraportit

Asiakkaiden omien tavoitteiden saavuttamisen tueksi 
on aloitettu Globes-raportointijärjestelmän kehittäminen. 
Uudessa järjestelmässä eri tunnuslukujen vertailu on 
yhä helpompaa. Esimerkiksi raportille on mahdollista 
lisätä asiakkaan oman toiminnan tunnuslukuja, kuten 
liikevaihdon, tuotannon ja henkilöstömäärän. Näin 
jätemääriä ja -kustannuksia on vaivattomampaa suhteut-
taa tuotantoon. 

”Pyrimme raportointijärjestelmän avulla tuomaan 
entistä paremmin esiin esimerkiksi, miten kunkin asiak-
kaan eri jätejakeiden määrät ja niiden keräyskustannuk-
set ovat kehittyneet toimipisteittäin tai kokonaisuutena 
esimerkiksi kuukausi-, kvartaali- tai vuositasolla.”

”Uudistamme myös raportin ilmettä helppolukuisem-
maksi ja lisäämme siihen asiakkaan vastuullisuusteemo-
jen seuraamista tukevia elementtejä. Haluamme palvella 
niin, että järjestelmästä pystyy siirtämään suoraan tiedot 

Mitä tavoitteita pitää saavuttaa vuoteen 
2025 mennessä?

Esimerkkinä tavoitteista suomalaisten pitää kaksin-
kertaistaa pakkausmuovin lajittelu ja hyödyntäminen raa-
ka-aineena, eli nykyisestä 25 prosentista 50 prosenttiin. 
Myös puupakkausten kierrätystä täytyy lisätä merkittä-
västi, nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin. Kartonki-, 
metalli- ja lasipakkausten kierrätyksessä suomalaiset 
ovat jo saavuttaneet tulevat tavoitteet. Hyvä me! 

Hienoista tuloksista huolimatta pakkauskierrätys ei 
saa heikentyä, koska kokonaiskierrätysasteelle on ase-
tettu vielä korkeammat tavoitteet. Meille niin tutut jakeet, 
kuten paperi, pahvi, metalli ja biojäte pitää lajitella 
entistä tarkemmin. Näin jätteet saadaan hyödynnettyä 
mahdollisimman tehokkaasti.

Mitä me voimme tehdä?

Resepti on osittain vanha ja tuttu eli tehokas syntypaik-
kalajittelu. Sekään ei kuitenkaan yksin riitä ja sen lisäksi 
pitää löytää myös uusiakin keinoja. Näitä ovat muun 
muassa käytännöllinen ja kustannustehokas keräily 
pienemmille materiaaleille, eri muovilaatujen tehok-
kaampi erottelu sekä innovaatiot jäteraaka-aineiden 
käytön lisäämisessä. Jätesäädöspaketissa tarkennetaan 
muun muassa jätteen määritelmiä, vaarallisten jätteiden 
ja muiden jätteiden kulun seurantaa ja jäljitettävyyttä. 
Seurantaan löytyy varmasti hyviä keinoja digitalisaa-
tiosta.

Kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Rantakari kehittää 
Urbaserin Globes-raporttia yhä monikäyttöisemmäksi.

Asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvisen 
mukaan uudet tavoitteet saavutetaan muun 
muassa tehostamalla syntypaikkalajittelua 
entisestään.

TÄTÄ ET TIENNYT
Miasta:
• Mian perheeseen kuuluu muiden 

perheenjäsenten lisäksi rhodesiankoira. 
Rotu on alun perin leijonanmetsästäjä ja 
kotoisin Afrikasta.

• Hän asuu Sipoossa yli sata vuotta 
vanhassa talossa ja on vastikään opetellut 
leipomaan hapanjuurella sekä leipää että 
pullaa.
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MIA VIE VASTUULLISUUSTEEMOJA 
KÄYTÄNTÖÖN

omaan vastuullisuusraporttiin”, Mia avaa ohjelmiston 
kehittämistä. Hyviä uudistuksia on siis tulossa. Kysy 
Mialta lisää, miten voisit kehittää juuri sinun toimintaasi. 
Ota yhteyttä: mia.rantakari@urbaser.fi
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Pidämme vuosittain 
siistinä 8 miljoonaa 
kilometriä katua

Ja yli 
miljoona tonnia 
teollisuusjätettä

Keräämme vuodessa 
yhteensä 5 miljoonaa 
tonnia jätteitä

ME TEEMME MITÄ 
LUPAAMME, JA JOSKUS 
VÄHÄN ENEMMÄNKIN

KOKEMUS PUHUU 
MYÖS SUOMESSA

Yli 300 ympäristö-
huollon osaavaa 
ammattilaista

Teemme 75 % 
palveluista itse

40 miljoonaa 
euroa liikevaihtoa

Yli 130 ajoneuvoa

URBASER-
KONSERNI

Y
M

PÄ
RISTÖMERKK

I

MILJÖMÄRK
T

Ota yhteyttä asiakaspalveluun 
020 747 9090 tai kysy lisää myyjiltämme 
sähköpostilla: myynti@urbaser.fi

Seuraa meitä myös 
Facebookissa Urbaser Suomi

urbaser.fi


