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ME TEEMME MITÄ 
LUPAAMME, JA
JOSKUS VÄHÄN
ENEMMÄNKIN

Yli 290 kokenutta
ja hyvin palvelevaa
kuljettajaa

Suomen
kolmanneksi
suurin

noin 340 
ympäristöhuollon
osaavaa
ammattilaista

14 toimipistettä
ympäri Suomea

170 
ajoneuvoa

43 miljoonaa
euroa
liikevaihtoa

Kokemus puhuu: 
teemme 75 %
palveluista
itse

Toimintaa
30 maassa



Valtakunnallinen palveluverkosto

Etelä Suomi

Kuntaurakat

Helsinki 23 

Porvoo 5 

Lohja 5

Mäntsälä 9 

Lahti 2

Turku 1 

Forssa 1

Tampere 16 

Keski- ja Pohjois-Suomi

Kuntaurakat

Parikkala/

Jyväskylä
3

Kuopio 6 

Joensuu 3

Seinäjoki 7 

Kemi 2

Ylivieska 3

Lappi
5

Muut toiminnot

Rinki 

Astiapesut 

1 2 3

Helsinki

Tampere
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Urbaser Oy

• Yhtiö tuottaa kunnallisille jätehuoltoyhtiöille kuljetus-

ja keräyspalveluja sekä toimintaan liittyviä 

oheispalveluja

• Yhtiö tuottaa markkinaehtoisia ympäristöhuollon 

kokonaispalveluja ja niihin liittyviä asiantuntija- sekä 

raportointipalveluja kaupan ja teollisuuden asiakkaille 
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Jätelainmuutos - näkymät

• Ympäristöministeriön ehdotus:

• Asumisesta syntyvän jätteen keräyksen organisointi siirtyy kuntien 

vastuulle

• Biojätteen erilliskeräysvastuuta laajennetaan taajama-alueilla

• Kuluttajapakkausten tuottajavastuun alaisten jakeiden erilliskeräystä 

lisätään – järjestämisvastuu tuottajayhteisöillä yhteistyössä kuntien ja 

kuntayhtiöiden kanssa

• Tavoitteena jätteen määrän vähentäminen ja 

materiaalikierrätyksen merkittävä lisääminen

• ’Markkinoiden toimivuus ja tasa-arvoisuus turvataan’

• Eduskunnan käsittelyssä oleva lakiehdotus:

• Edellä mainitun mukainen sillä poikkeuksella, että sekajätteen osalta 

on edelleen voimassa kuljetusten osalta kaksoisjärjestelmä

• Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus

• Kunnan vastuulla oleva kuljetusjärjestelmä 
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Esitelmöitsijän huomautus

• Tässä esityksessä ei oteta kantaa minkään järjestelmän 

puolesta tai sitä vastaan, vaan arvioidaan eduskunnan 

esitettämän mallin vaikutuksista jätehuollon 

markkinakenttään   
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Taustafaktoja

• Jätehuoltoliiketoiminnan pää-ajurit ovat:

• lainsäädäntö ja sen kehitys

• Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen

• kiertotalous ja sen edistäminen 
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Kunnan järjestämä jätehuolto

• Nykyisin kunnan järjestämillä alueilla jätelainuudistuksella ei 

merkittäviä vaikutuksia:

• kierrätettävien materiaalien erilliskeräys on monilla alueilla jo 

uuden lainsäädännön mukaisella tasolla

• mahdollisesti pakkausjätteiden osalta keräysmäärät tulevat 

hiukan lisääntymään

• merkittävin muutos on biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden 

muuttuminen määrätyn kokoisilla taajama-alueilla (> 10 000 

asukasta) kiinteistökohtaiseksi

• toistaiseksi ei ole vakiintunutta keräyskäytäntöä 

• tämä vaatimus voi myös muuttaa muiden kerättävien 

jakeiden keräyskäytäntöjä

• Voi vaikuttaa myös sekajätteen määrään ja 

keräysmenetelmiin pienkiinteistöiltä  
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Markkinamuutokset

• Mikäli tilaajalla ja urakoitsijalla on voimassa oleva sopimus, 

mahdolliset muutokset sisällytetään olemassa olevaan 

sopimukseen

• Mikäli muutokset ovat merkittäviä ja osapuolet eivät pääse 

neuvottelutulokseen muutosten vaikutuksesta, todennäköisesti 

tilaaja kilpailuttaa uuden urakkakokonaisuuden

• Mikäli esim. biojätteen erilliskeräyksen organisointi edellyttää 

keräysjärjestelmämuutoksia, jotka vaikuttavat myös muihin 

urakkasopimuksiin:

• tilaaja pyrkii sopimaan muutosten toteuttamisesta yhteistyössä 

nykyisten urakoitsijoiden kanssa

• uudet keräysjärjestelmät voidaan ottaa käyttöön vasta 

seuraavien sopimuskausien alkaessa

• Isoissa kokonaisuuksissa voidaan saada tehokkuus- ja 

kustannushyötyjä, mikäli kilpailutettavat kokonaisuudet ovat 

järkevän kokoisia
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Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus

• Sekajäte jää nykyisen järjestelmän piiriin

• kerättävän jätteen määrä voi vähentyä

• Kuluttajapakkaukset ja biojäte siirtyvät kunnan / kuntayhtiöiden 

vastuulle: 

• keräys- ja kuljetuspalvelut kilpailutetaan sovitun siirtymäajan 

puitteissa

• pakkausjätteiden osalta keräysmäärät tulevat hiukan 

lisääntymään

• isoissa taajamissa biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden 

muuttuminen kiinteistökohtaiseksi

• toistaiseksi ei ole vakiintunutta keräyskäytäntöä 

• tämä vaatimus voi myös muuttaa muiden kerättävien 

jakeiden keräyskäytäntöjä
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Markkinamuutokset

• Nykyiset alueella toimivat yhtiöt jatkavat sekajätteen keräystä

• Kaupunki/kunta tai kuntayhtiö kilpailuttaa kuluttajapakkausten ja 

biojätteen erilliskeräyksen julkisen hankintalainsäädännön 

mukaisesti

• Mikäli kilpailutettavan urakan koko on pieni, todennäköisesti 

alueella jo toimivat yritykset ovat etulyöntiasemassa, koska heillä 

on jo valmis organisaatio alueella

• Mikäli kilpailutettava kokonaisuus on merkittävän kokoinen, voi 

myös kilpailutettavan alueen ulkopuolella toimivat yritykset 

osallistua tarjouskilpailuun

• Pienten kuntien ja kaupunkien alueella uusi ’ kaksoisjärjestelmä’ 

todennäköisesti työllistää tilaajaorganisaatiota aikaisempaa 

enemmän ja samaan aikaan saatava tehokkuus- / kustannushyöty 

on pieni 
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Yritysten ympäristöhuoltopalveluiden kehittyminen

• Markkinatilanne ei muutu olennaisesti nykytilanteeseen verrattuna

• Lainsäädännön muutosten myötä jätejakeiden erilliskeräys 

lisääntyy

• Valtakunnallisten asiakassopimusten omistajat hyödyntävät 

paikallisia resursseja

• Pienemmissäkin yrityksissä syntypaikkalajittelu ja erilliskeräys 

lisääntyy

• Pienten kaupunkien ja kuntien alueella palvelutarjonta ja 

markkinatilanne säilyy nykyisenä

• Mahdolliset markkinatilannemuutokset tapahtuvat yritysjärjestelyjen 

seurauksena
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Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt lainsäädännön muuttuessa

• Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt kilpailuttavat in-house statuksensa 

puitteissa heidän vastuulleen tulevat uudet urakkakokonaisuudet

• Kiinteistökohtaiset kuluttajapakkausten keräysjärjestelmät

• Biojätteen erilliskeräysjärjestelmät

• Kilpailutettavat urakat tulisi suunnitella oikean kokoisiksi, jotta niissä 

saavutetaan optimaalinen kustannustaso kiinteistöjen 

näkökulmasta

• Urakkakoolla on myös merkitystä tarjouksen tekoa harkitsevien 

yhtiön kannalta. Liian pienet urakkakoot karsivat tarjoajien 

lukumäärää ja sen myötä todennäköisesti myös 

kustannustehokkuuden toteutumista

• Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toiminta markkinaehtoisessa 

jätehuollossa 

• Varmistettava aitoon markkinatalouteen liittyvät 

toimintaedellytykset, joissa kaikki toimijat ovat 

yhdenvertaisessa asemassa 
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Keskittymisriski kunnan järjestämässä jätehuollossa?
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Otsikot 2019 2020

Kilpailutukset 52 73

Arvioitu kokonaisarvo/v (teuroa) 12 300 14 500

kolme 'valtakunnallista' yritystä voitti % 50,8 46,8

Muut yritykset voittivat % 49,2 53,2

Muita voittaneita yrityksiä kpl 16 18

2. ero voittajaan keskim. % 14,1 10,9

Urbaser ero voittajaan keskim. % 18,5 25,1



Huomioita - kysymyksiä

• Kilpailutettavien kokonaisuuksien määrittelyllä merkitystä 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen

• Varmistettava toimiva ja avoin markkinatalous, joka oikeasti edistää 

/ mahdollistaa toimialan kehittymisen

• Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden (+vastaavien organisaatioiden) ja 

yksityisten alan toimijoiden yhteistyön kehittäminen

• Modernin kaluston, uuden tekniikan ja uusiutuvien polttoaineiden 

käytön mahdollistaminen

• Kehitystyön mahdollistaminen  uusien toimintamallien 

kehittäminen

• Toimintamallien varmistettava mahdollisuuden 

kustannustehokkaaseen toimintaan maksajan näkökulmasta
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