Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Jätetään huomiselle vähemmän.

Poikkeusaika vauhdittaa kierrätysalaa
Poikkeusaika heijastuu voimakkaasti yritystoiminnassa syntyvien jätteiden määrään ja mahdollisesti myös
jakeiden sisältöön. Ihmiset työskentelevät etänä ja etätyökulttuuri varmasti jää osaksi monen
organisaation arkea. Jätettä syntyy merkittävästi vähemmän.
Samalla kotitalouksissa syntyvien jätejakeiden määrä kasvaa. Tulevaisuuden ennustaminen on aina
vaikeaa: kukaan ei tiedä, jääkö poikkeustilanne osittain päälle pidemmäksi aikaa ja miltä näyttää aika
poikkeavan kevään jälkeen.
Näen tilanteessa paljon hyvää. On tullut uudenlaisen kierrätyksen ja uudenlaisten palvelumallien
aika. Yksi ratkaisu ei enää sovi kaikille, oli kyse sitten organisaatioista tai kuluttajista. Tarvitaan tarkkoja ja
reaaliaikaisia seurantajärjestelmiä sekä nopeaa reagointivalmiutta. Minusta kehityssuunta on oikea, sillä
muutokset haastavat koko kierrätysalaa sekä sen asiakkaita kehittymään: tähtäähän Suomi edelleen
hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalouden edistäminen on kaikkien yhteinen tavoite,
myös Urbaserin.
Jukka Koivisto, toimitusjohtaja
Lue meistä lisää
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Monipuolista raportointia - nyt
myös päästöjen osalta!
Me Urbaserilla olemme jatkaneet markkinoiden
monipuolisimman raportointijärjestelmämme
Globesin kehitystyötä koronasta huolimatta.
Uudistamme ja automatisoimme jätehuollon CO2laskentamallit kuluvan vuoden aikana siten, että
pääsemme hyödyntämään niitä jo vuoden 2021
päästölaskennoissa. Haluatko tietää Globesista
lisää? Kerro samalla, mitä lisäominaisuuksia
haluaisit raportointijärjestelmäämme!
Lue lisää

Suur-Seudun Osuuskauppa kirittää muovinlajittelua
Asiakkaamme Suur-Seudun Osuuskauppa (SSO) on ottanut niskalenkin muovin kierrätyksestä.
Kuormalavojen ja rullakoiden ympäriltä löytyy runsaasti kirkasta kiristekalvoa, joka painaa vähän, mutta
vie paljon tilaa. Tästä materiaalista pystytään jatkojalostamaan monenlaisia tuotteita, kuten pusseja,
säkkejä ja putkia.
”Meillä on pitkä kokemus muovin erilliskeräyksestä, mutta nyt päätimme lisätä ja tehostaa keräystä.
Laajensimme muovin keräilyn uusiin kohteisiin. Mukaan tulivat entisten päivittäistavarakauppojen lisäksi
kaksi Prismaa ja kolme S-markettia. Kokemuksen ja seurantatiedon perusteella kehitämme nykyistä mallia
entistä kustannustehokkaammaksi. Urbaserin raportointi on tässä meillä hyvänä apuna”, kertoo
liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola Suur-Seudun Osuuskaupasta.
Suur-Seudun Osuuskauppa toimii Läntisellä Uudellamaalla ja Salon Seutukunnan alueella.
Tolppola korostaa, että vastuullisuus on heidän DNA:ssaan. SSO:n missio ’tehdään yhdessä parempi
paikka elää’ vaatii vahvoja toimenpiteitä juuri esimerkiksi kierrätyksessä.
Henkilöstö on lähtenyt muovikierrätyksen tehostamiskokeiluun innolla mukaan.

Haluatko sinäkin aloittaa muovinlajittelun? Me autamme!
Lue lisää

Valtakunnallinen asiakaspalvelumme
auttaa kaikissa jätehuoltoon liittyvissä
kysymyksissä:
020 747 9090
asiakaspalvelu@urbaser.fi
Urbaser Oy:n rekisteriseloste

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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