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PÄÄKIRJOITUS

MAAILMAN MUUTTUESSA
KEHITTYMINEN ON ELINEHTO

Arvoisa asiakas ja kumppani,
Kädessäsi on tämän vuoden toinen asiakaslehti.
Ensimmäisen numeron ilmestyessä alkuvuodesta emme
aavistaneet, mitä kuluva vuosi tuo tullessaan. Yhtäkkiä,
muutamassa kuukaudessa, koronavirus muutti maailman.
Ympäristönhuoltopalvelut määriteltiin jo alkuvaiheessa
yhteiskuntamme kannalta kriittiseksi toimialaksi. Meille se
tarkoitti uusien, taudin leviämistä estävien toimintamallien
käyttöönottoa. Samanaikaisesti monien asiakkaidemme
liiketoimintaympäristö muuttui täysin, mikä edellytti myös
meiltä uudenlaista sopeutumista ja palvelutasojen tarkistuksia.
Tehtävämme oli selkeä: varmistaa tilanteeseen sopeutetun
palvelun jatkuminen asiakkaillemme kustannustehokkaana.
Korona on vaikuttanut myös omaan liiketoimintaamme,
mutta kokonaisuutena olemme selvinneet kohtuullisen hyvin.
Reagoimme nopeasti ja onnistuimme sopeutumaan vallitseviin
olosuhteisiin. Suuri kiitos siitä teille, hyvät yhteistyökumppanimme!
Vaikka tulevaisuuden ennustaminen onkin juuri nyt
haasteellista, jatkamme toimintamme kehittämistä strategiamme pohjalta ja laajennamme toimintaamme Suomessa. 	
Marraskuun alussa vahvistimme palveluverkostoamme
läntisellä pääkaupunkiseudulla ostamalla Tapiolan
Lämpö Oy:n jätehuoltoliiketoiminnan. Lisäksi kumppaniverkostomme on jatkossakin tärkeä osa valtakunnallista
palvelumalliamme.
Asiakkaidemme palveleminen ja tiedolla johtaminen ovat
toimintamme peruskiviä. Globes-raportointijärjestelmämme
monipuoliset ominaisuudet tukevat asiakkaidemme toiminnan
seuraamista ja kehittämistä. Tuomme Globesiin uusia ominaisuuksia ensi vuoden alusta. Yksi merkittävimmistä kehitysaskelista on CO2-raportointiosio, joten pysy kuulolla!
Toivon sinulle menestystä ja ennen kaikkea terveyttä
näissä haasteellisissa olosuhteissa.
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ASIAT LAITETTIIN SOLENIKSELLA
KERRALLA KUNTOON

KUVA MARKKU PAJULAHTI

Jos tyhjennysväliin on tarvittu muutosta, ovat lisäkeräykset hoituneet nopeasti ja sujuvasti asiakaspalvelun kautta.
Tuotantoinsinööri Janne Nieminen (vas.) ja suurasiakaspäällikkö Juha Parviainen Urbaserilta vastaavat siitä, että työt sujuvat.

Kemianalan yritys Solenis Finlandin ja Urbaserin
yhteistyö alkoi voimalla parisen vuotta sitten. 		
Ensin tuleva kumppani auditoitiin ja sen jälkeen
urbaserilaiset tutustuivat asiakkaansa tehtaaseen
Tampereella. Lopuksi määriteltiin yhteiset tavoitteet.
”Mahtava ja jämäkkä startti! Jo ensimmäisestä viikosta
lähtien asiakas toimi uuden mallin mukaan”, Urbaserin
suurasiakaspäällikkö Juha Parviainen kiittelee asiakkaansa toimintaa.
Myös Soleniksella ollaan tyytyväisiä. Urbaser
nosti Suomen yksikön jätehuollon tasolle, jota he olivat
tavoitelleetkin. Tehdas valmistaa funktionaalisia paperija prosessikemikaaleja paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen.
”Amerikkalaisomisteisen yrityksemme periaatteiden
mukaan kaikki jätetoimijat auditoidaan. Jätetoimijan
on toimittava vastuullisesti, tiedettävä velvoitteensa ja
täytettävä ympäristövaatimuksemme. Auditoija oli erittäin
tyytyväinen ja vakuuttunut Urbaserin ammattimaisuudesta”, kertoo Soleniksen Occupational Safety and
Health Manager Terhi Slag.

Yhteisiä onnistumisia
Tehtaalle tehtyjen muutosten jälkeen lajittelu on ollut
toimivaa, koska keräyspisteitä sijoitettiin työskentelyn
kannalta käytännöllisiin kohtiin. Myös pahvin- ja muovinkeräys otettiin käyttöön, ja lisäksi Solenis vuokrasi
Urbaserin kautta tehokkaan metalliprässin. Urbaser
hoitaa asiakkaansa koko jätehuollon ja kerää energia-,
seka-, puu-, paperi-, pahvi-, muovi-, metalli- ja lasijätteen
sekä tietosuojapaperit.
Turvallisuusasiat ovat niin Solenikselle kuin Urbaserille hyvin tärkeitä. Eri jakeita keräävät useat kuljettajat
ja jokainen tehtaan alueella työskentelevä suorittaa
kohdennetun turvakoulutuksen. Tällä hetkellä päivitetään
kaikkien kuljettajien koulutuksia.
Urbaserin kuukausittainen raportointi näyttää
lajittelun tehostumisen aikaisemmasta. Selkein muutos
on kierrätyksen lisääntyminen ja materiaalien tehokas
hyödyntäminen. Parannus on merkittävä jo konsernin
tavoitteita ajatellen. Käytännössä järjestelmä auttaa
koostamaan kuukausitason raportit konsernille sekä
vuositason koonnin ELY-keskukselle.
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ANTILOOPILLE TOIMIVA JÄTEHUOLTO ON
MENESTYSTEKIJÄ
KUVAT MIRKKU MERIMAA

Onnistuneen yhteistyön kulmakiviä ovat olleet Urbaserin tarjoama taloudellisuus, palvelun laatu sekä aktiivisuus,
Antiloopin kiinteistöpalveluista vastaava johtaja Jani Winter kertoo.

Kiinteistöomistaja Antiloopin yksi menestystekijöistä
on tehokas jätehuolto. Yhteistyön alussa Urbaser
otti hoitaakseen Antiloopin pääkaupunkiseudun eri
kiinteistöjen jätehuoltopalvelut. Vuosien myötä
asiakassuhde on lujittunut ja yhteistyötä on
laajennettu useampiin kiinteistöihin.
Antiloopin kiinteistöpalveluista vastaavan johtajan
Jani Winterin mukaan onnistuneen yhteistyön
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kulmakiviä ovat olleet Urbaserin tarjoama taloudellisuus, palvelun laatu sekä aktiivisuus.
”Meille on tärkeää, että pystymme tarjoamaan
vuokralaisillemme laadukkaat kiinteistöpalvelut kustannustehokkaasti. Urbaser on kyennyt parantamaan
kiinteistöjen jätehuollon kustannustehokkuutta laadusta
tinkimättä. Tämä näkyy jo siinä, että olemme saaneet
vähemmän valituksia asiakkailtamme siellä, missä
jätehuolto on siirretty Urbaserille”, Winter kertoo.

Jätehuolto on kiinteistökohtainen
palvelu
Urbaser on räätälöinyt jätehuoltopalvelut kuhunkin
Antiloopin kiinteistöön sopivaksi. Räätälöinti on pitänyt sisällään muun muassa jätetilojen suunnittelun,
kerättävien jätejakeiden ja keräysastioiden valinnan
sekä tietoa kierrätyksen trendeistä ja jätehuollon määräyksistä. Palvelukokonaisuuden olennainen osa on
myös Urbaserin tarjoama raportointijärjestelmä,
joka on tukenut Antilooppia sen omissa ympäristötavoitteissa.
”Raportoinnin avulla olemme pystyneet kiinteistökohtaisesti seuraamaan jätevirtoja, alentamaan
kustannuksia ja parantamaan jätteiden hyötykäyttöastetta. Se on meille tärkeä osa vastuullisuustyötämme, joka näkyy myös vuokralaisille”, Winter
toteaa.

Koronaan reagoitiin nopeasti
Kiinteistökohtaisia ratkaisuja on kyetty tekemään
nopeasti myös muuttuvissa tilanteissa. Urbaserin
reagointikyky nousi uuteen arvoon viime keväänä,
kun koronaepidemia tyhjensi toimistot ja muutti
kertaheitolla niissä syntyvien jätteiden määrän.
”Kun toimistot viime keväänä hiljenivät etätöiden
takia, aloimme pohtia, miten kiinteistöjen jätehuolto
voitaisiin järjestää täysin uudessa tilanteessa.
Urbaserilla oli kuitenkin meille jo valmiiksi mietittynä
ratkaisu, jolla palvelutasot tarkistettiin ja mitoitettiin
tilanteeseen sopiviksi. Näin pystyimme karsimaan
turhia kuluja ja keskittämään panoksia esimerkiksi
jätetilojen puhdistukseen”, Winter toteaa tyytyväisenä.

Opastaminen auttaa onnistumaan
lajittelussa

Antiloopin asiakkuudesta Urbaserilla vastaavan
Minna Norsin mukaan yhteistyön tavoitteena on kustannustehokkuuden ja kiinteistökohtaisten ratkaisujen
ohella auttaa vuokralaisia onnistumaan lajittelussa.
Kiinteistöissä on käyty paikan päällä tarkistamassa
kerättävät jakeet ja keräysastiat sekä opastamassa
vuokralaisia lajittelemaan oikein.

Päämäärämme on
päästä asiakkaamme
kanssa tavoitteisiin,
Urbaserin suurasiakasjohtaja
Minna Nors sanoo.

”Lajitteluinfon tarjoaminen kiinteistössä toimiville
yrityksille on tärkeä osa palveluamme. Asiakkaat
sitoutuvat lajitteluun ja kierrättämiseen paremmin,
kun he kokevat sen helpoksi. Tuemme asiakasta myös
jätetilojen siistinä pitämisessä, jolloin lajittelukin on
mukavampaa”, Nors kertoo.

Antilooppi on pääkaupunkiseudun toimistokiinteistöihin keskittynyt kiinteistöomistaja, joka kehittää
omistamiaan kohteita vastuullisesti ja pitkäjänteisesti
yhdessä asiakkaiden kanssa.
Tunnetuimpia Antiloopin kiinteistöistä ovat
Ympyrätalo sekä muut Hakaniemen ja Hämeentien
maamerkkirakennukset, Nokian nykyinen pääkonttori Espoon Karaportissa sekä Finnairin pääkonttori
Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Kaikkiaan Antiloopilla on vuokrattavaa
tilaa noin 426 000 neliömetriä. Antiloopin omistavat
suomalainen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Pensionsförsäkring.
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UUSI JÄTELAKI VOIMAAN
AIKAISINTAAN ENSI KESÄNÄ
Eduskunta pyrkii käsittelemään uuden jätelain vielä
tämän vuoden lopulla, jolloin se tulisi voimaan kesällä
2021. Muutoksen taustalla on EU-jätesäädöspaketti
ja EU:n jäsenmailleen asettamat kierrätystä koskevat
tavoitteet. Käytännössä lakiuudistus merkitsee muun
muassa jätteiden lajittelun lisäämistä, jätehuollon
seurannan ja raportoinnin tarkentumista sekä muutoksia alan toimijoiden työn- ja kustannustenjakoon.
Uuden lain myötä lajitteluvelvoitteet niin kiristyisivät kuin
laajenisivat. Jatkossa sekajäte, biojäte, pahvi-/kartonki-,
metalli-, lasi- ja muovipakkaukset pitää kerätä erikseen
taajamissa jokaisessa kiinteistössä, jossa on vähintään
viisi asuinhuoneistoa. Vastaava lajitteluvaatimus tulisi
koskemaan myös hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaa.
Uuden lain mukaan tekstiilijätteen erilliskeräys ja
hyödyntäminen tulisi järjestää viimeistään vuoden 2023
alusta. Tekstiilijätteen keräyksen järjestäminen olisi
kuntien vastuulla.
Kuten jo nyt, keräyspaperi pitää erilliskerätä ja vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää
toimittaa asianmukaiseen vastaanottoon ja käsittelyyn.

Urbaserilla on hyvät
valmiudet tarjota kierrätystä
edistäviä palveluita sekä
opastaa asiakkaita lajittelun
käytännön kysymyksissä.
Näin täytämme yhdessä
uuden tiukkenevan lain vaatimukset, kertoo Urbaserin
asiakaspalvelujohtaja
Hanna-Liisa Järvinen.
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Jätealan toimijoille, kunnille ja 		
tuottajayhteisöille uusia velvollisuuksia
Nykyisen jätelain toiminnanharjoittajan jätekirjanpito- ja
tiedonantovelvollisuutta muutetaan niin, että myös
jätteen hyödyntämisessä syntyvien tuotteiden ja materiaalien määrästä pidetään kirjaa. Tämä velvoite koskisi
myös keskeisiä elintarvikealan toimijoita.
Toinen merkittävä muutos on kaksoisjärjestelmän
päättyminen asuinkiinteistöjen bio-, pakkaus- ja sekajätteen kuljetuksissa. Tällä hetkellä kunnat ovat valinneet,
toteuttavatko ne jätteenkuljetuksen itse vai antavatko ne
kiinteistöjen solmia sopimuksen suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa. Uudistuksen jälkeen kunnan järjestämä
jätteenkuljetus olisi ainoa vaihtoehto asuinkiinteistöille.
Lakiehdotuksessa on myös esitetty, että tuottajayhteisöt osallistuisivat asuinkiinteistöjen pakkausjätteen
keräyksen kustannuksiin.

Urbaser laajentaa sähköisen
siirtoasiakirjan käyttöä
Meillä on usean vuoden kokemus sähköisen siirtoasiakirjan käytöstä ja vuodenvaihteessa otamme
sen käyttöön palveluissamme vielä kattavammin.
Jätelaissa on määrätty, että siirtoasiakirja on
laadittava siirrettäessä ja luovutettaessa tiettyjä
jätteitä, kuten vaarallisia jätteitä, rakennus-,
purku- ja kaivojätteitä. Siirtoasiakirjan käytöllä
turvataan jätteiden toimitus asianmukaiseen
käsittelyyn. Sähköisen siirtoasiakirjan etuina ovat
muun muassa helpompi jäljitettävyys, arkistointi ja
ajansäästö. Ympäristöhallinto edellyttää siirtoasiakirjojen tallentamista ylläpitämäänsä sähköiseen
rekisteriin vuodesta 2022 alkaen. Kysy lisää!

OTA CO2-PÄÄSTÖTIEDOT
HALTUUSI
Urbaserin mittava CO2-päästöraportoinnin kehityshanke on loppusuoralla. Tuomme ensi vuoden alussa
paljon kysytyn päästöraportoinnin osaksi Globesraportointipalveluamme. Päästöraportti tarjoaa avun
jätteiden aiheuttaman hiilijalanjäljen hankalaan 		
hahmottamiseen. Kun jätteiden jalanjälki piirtyy
näkyviin, on päästöihin myös helpompi vaikuttaa
omilla toimilla.

totuuksia. Urbaserin raportoinnin vahvuus on kuitenkin
se, että määrätietoja voi suhteuttaa toisiinsa, kun lasken
nalliset tavat ovat yhteismitallisia. Näin mitattujen tietojen
avulla on huomattavasti helpompi tehdä johtopäätöksiä
ja muutoksia.

Urbaserin uusi CO2-päästöraportti kokoaa organisaatiosi tiedot jätelajeittain siten, että niiden aiheuttamat
kasvihuonekaasupäästöt esitetään kuukausitasolla.
Pidemmällä aikavälillä voit tarkastella, miten organisaatiosi kokonaispäästöt kehittyvät ja mitkä jätejakeet
muodostavat merkittävimmät kokonaispäästöt.
CO2-päästölaskennan projekti on ollut järkälemäinen
työ jätelajien laajasta kirjosta ja kuljetustapojen moninaisuudesta johtuen. Se koostuu Urbaserin tyhjennysten
ja kuljetusten päästölaskennan kertoimista sekä
jätelajikohtaisista ja eri käsittelyvaiheiden päästökertoimista. Jätelajikohtaiset päästökertoimet on mukautettu
kuvaamaan Suomen olosuhteita ja jätehuollon nykyisiä
käsittelytapoja. Laajamittainen kehitysprojekti on tehty
yhdessä Sitowisen kanssa.

”Globes-järjestelmä tarjoaa
helpon tavan pitää jätehuollon
tiedot järjestyksessä. Nyt
myös jätteiden tyhjennyksestä,
kuljetuksesta ja käsittelystä
muodostuvien päästömäärien
kehitystä on helppo seurata”,
kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö
Mia Rantakari Urbaserilta
sanoo.

Kasvihuonekaasupäästöjen seurannalle
on suuri tarve

Vastuullisuusraportointi on noussut organisaatioissa yhä
tärkeämmäksi. Myös eri toimialoilla seurataan jätteisiin
liittyviä tietoja entistä tarkemmin. Siksi uusi päästöraportti kokoaakin organisaation jätteiden tuottamat
päästöt nähtäville jakeittain. Tiedot ovat myös helposti
käytettävissä esimerkiksi suoraan vastuullisuusraporttiisi.
Vaikka seurannalle on tarve, päästötietoja voi olla
vaikea laskea itse. Ne eivät ole yleisestikään ehdottomia

Päästöraportit osana tuttua Globes
-raportointipalvelua

Lue lisää Globesraportointipalvelusta:
urbaser.fi/palvelut/raportointi/

Vai haluatko ottaa
CO2-raportoinnin käyttöösi?
Ota yhteyttä ja jätä viestisi osoitteeseen:
raportointi@urbaser.fi
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!
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KANSAINVÄLINEN,
KUITENKIN KOTIMAINEN
Suomen kolmanneksi suurin ympäristöpalveluiden tuottaja
42 miljoonaa euroa liikevaihtoa
22 toimipistettä ympäri Suomea
Yli 340 kokenutta ympäristöhuoltoalan ammattilaista
Yli 160 ajoneuvoa
Oma vahva palvelutuotanto ja kattava kumppaniverkosto
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ME TEEMME MITÄ
LUPAAMME, JA JOSKUS
VÄHÄN ENEMMÄNKIN

Ota yhteyttä asiakaspalveluun
020 747 9090 tai kysy lisää myyjiltämme:
myynti@urbaser.fi
urbaser.fi
Seuraa meitä myös
Facebookissa Urbaser Suomi

