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JÄTELAIN UUDISTUS

• Suomen jätelaki uudistui heinäkuussa 2021, mutta sen 
vaatimukset astuvat voimaan porrastetusti vuoteen 
2024 mennessä

• Jätelain muutoksen tavoitteena on siirtyä pois pelkän 
haitan ja vaaran ehkäisystä kohti kiertotalouden
edistämistä ja kestävämpää luonnonvarojen käyttöä

• Lakiin on kirjattu tavoitteet yritysten 
yhdyskuntajätteiden kierrätysasteelle (toteuma vuonna 
2020 oli 42 %) :

• 55 % vuonna 2025 

• 60 % vuonna 2030

• 65 % vuonna 2035

• Myös pakkausjätteille ja tietyille jätejakeille on asetettu 
omat kierrätysastetavoitteensa
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Kiertotalous on 
ajattelu- ja talousmalli, 
jossa jätettä ei synny, 
vaan tuotteet 
suunnitellaan siten, että 
ne voidaan käyttää 
uudelleen tai uusien 
tuotteiden raaka-
aineena.



ELINTARVIKEALAN TOIMIJAA KOSKEVAT MUUTOKSET

Koskee kaikkia yrityksiä

• Lajitteluvelvoitteet kiristyvät – uusia erilliskeräysvelvoitteita

• Jätteenkeräysvälineen pesut vuosittain, biojätteellä 2 kertaa 
vuodessa

• Muita muutoksia: Rakennus- ja purkujätteet, POP-jätteet, 
siirtoasiakirjat, tuottajavastuu

Vain elintarvikealaa koskevat

• Käyttämättömien elintarvikkeiden luovuttaminen 
uudelleenjakeluun

• Kirjanpitovelvollisuus elintarvikejätteestä

• Yleinen kirjanpitovelvollisuus jätteistä, uudet velvoitteet



VAATIMUSTEN MUKAISEN LAJITTELUN JÄRJESTÄMINEN 
RAVINTOLASSA

Muista myös varmistaa että jätehuolto-
sopimukseen kuuluu astioiden pesut.

10 kg

5 kg

2 kg

2 kg

5 kg

5 kg

Erilliskeräysvelvoite

Kuitupakkauksilla 
tarkoitetaan pahvi- ja 
kartonkipakkauksia.

Muovipakkausten 
osalta velvoite 
koskee toistaiseksi 
vain erilliskerättyjä 
muovilaatuja, alkuun 
pääsee esim. 
kirkkaan 
kalvomuovin 
keräilyllä.

Jätteen haltijan on järjestettävä jokaiselta 
taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla 
palvelu- , matkailu- tai työpaikka-alueella 
sijaitsevalta kiinteistöltä yhdyskuntajätteen 
erilliskeräys

• Koskee  kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä

• Koskee vain niitä jätelajeja, joiden osalta asetettu 
kg/viikko -velvoiteraja ylittyy

• Erilliskeräys voidaan järjestää yhteisesti samassa 
kiinteistössä olevien jätteen haltijoiden kesken

• Järjestettävä 1.7.2022 alkaen



YMPÄRISTÖMANAGERI

• Autamme jätteiden määrän vähentämisestä, 
kierrätysasteen parantamisesta ja esimerkiksi 
henkilöstön kouluttamisessa 
kiertotaloustoimintaan. Tämä auttaa 
organisaatioita pääsemään 
ympäristötavoitteisiinsa.

• Ympäristömanagerit kartoittavat organisaation 
lähtötilanteen ja sen jälkeen valitaan selkeät 
tavoitteet, joita mitataan säännöllisesti tehtävillä 
vierailukäynneillä. Samalla opastamme 
henkilöstöä, vuokralaisia ja optimoimme mm. sisä-
ja ulkokeräystä.

• Asiakkaalle nimetään oma ympäristömanageri 
L&T:ltä. Hän varmistaa, että ympäristöhuolto 
toimii kiinteistöissä tavoitteiden mukaisella 
tavalla. 

• Referenssikohteitamme on mm. kaupan alalla, 
kiinteistöyhtiöissä, julkisella sektorilla ja 
teollisuudessa.

YMPÄRISTÖVASTUUN TOIMINNAN JOHTAMINEN

YMPÄRISTÖVASTUUN 
JOHTAMINEN

• L&T on yritysvastuun edelläkävijä, sijoittuen 
toistuvasti yritysvastuullisuutta vertailevissa 
erilaisissa listauksissa kärkipäähän. L&T:n laaja 
ympäristövastuun osaaminen on myös 
asiakkaidemme käytössä ympäristövastuun 
asiantuntijoidemme kautta. 

• L&T:n monipuolinen ympäristövastuun 
asiantuntemus sisältää myös syvällisen 
näkemyksen operatiivisen tason 
vastuullisuustoimenpiteisiin. Osaamisemme 
mahdollistaa tuen asiakkaidemme 
ympäristöstrategian toimeenpanossa ja 
ympäristövastuutavoitteiden saavuttamisessa.

• Autamme asiakkaitamme hahmottamaan 
ympäristövastuuseen liittyvät mahdollisuudet 
sekä kehitämme konkreettisia tiekarttoja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, oli 
kärkinä sitten kiertotalous, energiatehokkuus, 
ilmastoasiat tai ympäristöjohtaminen laajemmin.



YHTEYSTIEDOT

Henrik Ojala, Ympäristömanageri

+358 50 385 1214
henrik.ojala@lassila-tikanoja.fi
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Pekka Marttinen, Seniori ympäristömanageri

+358 50 301 7266
pekka.marttinen@lassila-tikanoja.fi



KIITOS!


