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YMPÄRISTÖPALVELUT
Jätehuolto, kierrätys, ympäristöjohtaminen 
ja uusiutuvat energialähteet

TEOLLISUUSPALVELUT
Prosessipuhdistus, ympäristörakentaminen,
viemärihuolto ja vaaralliset jätteet

KIINTEISTÖPALVELUT SUOMI
Siivous, kiinteistöhuolto ja 
kiinteistötekniikka

KIINTEISTÖPALVELUT RUOTSI
Kiinteistötekniikka ja siivous

TEEMME KIERTOTALOUDESTA TOTTA 

812,5
MEUR

82 %
L&T:läisistä suosittelee L&T:tä työpaikkana.

Tavoitteenamme on, että eNPS on 50. 
Tällä hetkellä eNPS on 28.

50 000 
yritysasiakasta
ja yli 120 000 
kotitaloutta

HIILIKÄDENJÄLKI

Toimintamme säästää vuodessa saman verran päästöjä 
kuin noin 110 000 suomalaista tuottaa. 

L&T:n toiminnan tuottamat päästösäästöt ovat yli

KIERRÄTYSASTE

Keräämme talteen 760 000 tonnia asiakkaiden 
materiaaleja. Näistä kierrätykseen päätyy

58,4 % 
eli yhteensä pidämme yli 440 000 
tonnia materiaalia kierrossa. 

HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS

1,1 milj.
CO2-tonnia (ekv.)

ASIAKKAIDEN SUOSITTELUASTE

Asiakastyytyväisyytemme on 
kehittynyt (+22) hyvin viime vuosina. 

40 NPS
Tavoitteenamme on, että NPS 
on jatkossa 50.

Henkilöstömme on tyytyväinen L&T:hen työnantajana.

Kokonaistapaturmataajuutemme (TRIF) on 24. 
Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa.

LUOMME ARVOA ASIAKKAILLE SUOMESSA JA RUOTSISSA

8 100 
työntekijää
joista 82 % toimii 
Suomessa
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Kiinteistöliiketoiminta

PALVELUMME AUTTAVAT KOHTI KIERTOKULKUA
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Kiertotalousliiketoiminta

ASIANTUNTIJA-
PALVELUT

RAAKA-AINEIDEN 
KERÄYS

KIERRÄTYSRAAKA-
AINEIDEN KÄSITTELY

KIERRÄTYS-
RAAKA-AINEET 

VIEMÄRI-
HUOLTO

VAARALLISTEN 
JÄTTEIDEN KIERRÄTYS

PROSESSI-
PUHDISTUS

YMPÄRISTÖ-
RAKENTAMINEN

KIINTEISTÖ-
TEKNIIKKA

KIINTEISTÖ-
HUOLTO

SIIVOUS-
PALVELUT 

TUKI-
PALVELUT



TOIMIMME ARJESSA 
PAIKALLISESTI
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ILMASTON-
MUUTOKSEN 
HILLINTÄ ON 
AIKAMME SUURIN 
HAASTE



ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ LUO UUSIA 
LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA
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Energia 

+32 
%

Teräs

+57 %
Vesi

+32 %

Viljeltävä
maa

+200 %

SEURAAVAN 20 VUODEN AIKANA  RESURSSITARVE KASVAA

SUOMI KULUTTAA 

180 000 000 TONNIA
MATERIAALEJA JOKA VUOSI.

80 %
KULUTTAJATUOTTEISTA JA NIIDEN 
RAAKA-AINEISTA PÄÄTYY JÄTTEEKSI.

Teollisuus 
ja kaivosala 

tuottavat

80 % 
kaikista 
jätteistä

31 % 
ruoasta 
päätyy 

jätteeksi

Suomen 
sekajätteen 

kierrätysaste 
on 

41 %
kun EU-tavoite 
2035 on 65 %.



ILMASTONMUUTOKSEN JA LUONTOKADON HIDASTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ TEKOJA YHTEISKUNNALTA, 

YRITYKSILTÄ JA YKSILÖILTÄ.
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Kiertotalous tarjoaa 
Suomelle 

2-3 mrd€
arvonlisäyspotentiaalin.

Vuoteen 2030 mennessä 
kiertotaloudessa on EU-
tasolla 

700 000 
työpaikkaa.

50 vuodessa luonnonvarojen 
käyttö on kolminkertaistunut ja 
tulee lähes tuplaantumaan 2060 
mennessä ilman toimia.

Materiaalien käyttöönotto ja 
prosessointi aiheuttavat 
globaalisti  50 %  
kasvihuonepäästöistä 
ja 90 % luontokadosta.

Globaalin kilpailun kiristyessä
raaka-aineiden saatavuus on 
turvattava.

Suomen visiona on hiilineutraali 
kiertotalousyhteiskunta 2035

• Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee 

• Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu

• Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu*

* vertailukohtana vuosi 2015

EU:n kasvustrategian tavoitteena talouden 
vihreä uudelleenrakentaminen 

• Ilmastoneutraalius 2050 mennessä

• Resurssien käytön tehostaminen ja laaja-alainen 
siirtymä kiertotalouteen

• Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

, EEA 
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KAUPUNKIEN KASVU JATKUU 
JA ODOTUKSET RAKENNETULLE 
YMPÄRISTÖLLE LISÄÄNTYVÄT.

45 %
kansallisvarallisuudesta on 
rakennuksissa.

kiinteistöalasta kertoo 
asettavansa kumppaneilleen 
vastuullisuuteen liittyviä 
vaatimuksia.76 % 

Kiinteistö- ja rakennusala 
vastaa 

35 %
energiankulutuksesta.

Rakennetun ympäristön 
korjausvelka:

30-50 mrd€



KIERTOTALOUDEN POTENTIAALI

• Materiaalien kiertotalouden 
ilmastopotentiaali 4 Gt/ a 

• Puolet kasvihuonepäästöistä ja 90 
% luontokadosta  syntyy 
materiaalien käyttöönotosta ja 
niiden prosessoinnista

• 700 000 uutta työpaikkaa

• 0,5 % arvonlisä EU:n bkt:hen eli 
noin 80 mrd. euron arvonlisä 
Euroopan talouteen 2030 
mennessä
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• EU:n talous ja kasvuvisio rakentuu 
ulkomailta tuotuun energiaan ja 
raaka-aineisiin 

• Raaka-aineiden saatavuuden 
varmistaminen on strateginen riski 
EU:n talouskasvulle ja teollisuudelle

Ilmaston-
muutoksen 

hillintä ja 
biodiversiteetti

Vihreä ja 
kestävä kasvu

Energia- ja 
raaka-aine-

omavaraisuus



Luonnon monimuotoisuuden hupenemista 
pidetään ilmastonmuutostakin isompana 
uhkana. 

• Luontokadon viisi isointa aiheuttajaa 
ovat maankäyttö, saasteet, 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen 
liikakäyttö ja haitalliset vieraslajit.

• Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus 
olla edelläkävijöitä biodiversiteetin 
säilyttämisessä.

• Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan 
tehokkaasti torjua luontokatoa. 

• L&T on jo aloittanut työn luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 

KIERTOTALOUS TARJOAA RATKAISUJA 
LUONTOKADON EHKÄISYYN
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LUONNON 
MONIMUOTOISUUS

”Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan tehokkaasti 
torjua luontokatoa. Me käytämme sivuvirtoja ja 
jätteitä rakentamiseen, korvaamme 
luonnonmateriaaleja, palautamme materiaalit 
uudelleen käyttöön, pääsemme irti fossiilisista raaka-
aineista ja tuomme tilalle uusiutuvia.”

JORMA MIKKONEN | YHTEISKUNTASUHTEIDEN JOHTAJA | 
LASSILA & TIKANOJA



TEEMME 
KIERTOTALOUDESTA 
TOTTA

Kiertotalous on 
ajattelu- ja talousmalli, 
jossa jätettä ei synny, 
vaan tuotteet 
suunnitellaan siten, että 
ne voidaan käyttää 
uudelleen tai uusien 
tuotteiden raaka-
aineena.

Ratkaistaan yhdessä, 
miten kiertotaloudesta 
tehdään totta.
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Tilojen optimointi 

Uudelleenkäyttö

Peruskunnostus

Huolto ja ylläpito

Kierrätys

Kunnostus

Uudelleenkäyttö

Huolto

PROSESSIEN 
TEHOKKUUS

MATERIAALI- JA 
ENERGIA-

TEHOKKUUS

SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN

PALVELUN-
TUOTTAJA

OSIEN VALMISTAJA

TUOTE-
VALMISTAJA

PALVELUN-
TUOTTAJA

LAJITTELU JA KERÄYS

HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA MINIMOIDAAN

LOPPUSIJOITUS ON AINA VIIMEINEN VAIHTOEHTO



KIERTOTALOUS EDELLYTTÄÄ SYSTEEMISTÄ MUUTOSTA 
MATERIAALITALOUTEEN

KAATOPAIKAT

• Hygieniauhan torjuminen
• Jätteiden talteenotto ja 

turvallinen hautaaminen

JÄTTEENPOLTTO

• Tavoitteena jätteen hävittäminen 
hautaamisen sijaan

• Jätteiden hyödyntäminen vähäistä
• Kalliit ja pitkäkestoiset ratkaisut

KIERTOTALOUS

2010 20202000199019801960

• Suljettu kierto ja jätteetön 
yhteiskunta

• Uudelleenvalmistus ja -korjaus
• Ecodesign
• Kuluttamisesta käyttämiseen

KIERRÄTYS

• Jätteiden syntypaikkalajittelu 
• Etusijajärjestys hyödyntämisessä
• Tuottajavastuu 
• Vaiheittain eroon kaatopaikoista



JÄTELAIN MUUTOS AJAA SUOMEA KIERTOTALOUTEEN 
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1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää 
kiertotaloutta  ja luonnonvarojen kestävää 
käyttöä, vähentää jätteen määrää ja 
haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta 
aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja 
ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä 
ehkäistä roskaantumista.

1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä 
jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa 
ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä 
vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, 
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä 
roskaantumista.

VANHA LAKI UUSI LAKI



JÄTEPOLITIIKKA JA JÄTEHUOLLON ETUSIJAJÄRJESTYS

Suomen ja EU:n jätepolitiikka perustuu seuraaviin 
periaatteisiin:

• Ehkäisyn periaate: jätteen tuottamista ja haitallisuutta 
vähennetään ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistään.

• Pilaaja maksaa: jätteen tuottaja vastaa kaikista 
jätehuoltokustannuksista.

• Tuottajavastuu: tuotteen valmistaja ja maahantuoja 
vastaa eräiden tuotteiden jätehuollosta jätteen 
tuottajan sijasta.

• Varovaisuusperiaate: jätteiden ja jätehuollon riskejä 
ennakoidaan.

• Läheisyysperiaate: jätteet käsitellään mahdollisimman 
lähellä niiden syntypaikkaa.

• Omavaraisuusperiaate: Euroopan yhteisö ja kukin 
jäsenmaa on omavarainen jätteiden käsittelyssä.
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LAJITTELU JA KERÄYS
UUDELLEENKÄYTTÖ JA KIERRÄTYS

HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA 
MINIMOIDAAN

LOPPUSIJOITUS ON AINA VIIMEINEN 
VAIHTOEHTO

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY



UUSIO- JA 
HYÖTYKÄYTTÖ SEKÄ 

LOPPUSIJOITUS

MATERIAALIEN 
KERÄYS, KULJETUS JA 

VARASTOINTI

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN KESKEINEN ROOLI 
KIERTOTALOUDESSA
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MATERIAALIEN 
KÄSITTELY JA 

JATKOJALOSTUS 

RAPORTOINTI 
JA 

SUUNNITTELU

TEOLLISUUS, 
KAUPPA JA  

RAKENNUSTYÖMAAT

Kuljetusten kustannus- ja päästötehokas organisointi on avainasemassa siirtymässä kohti 
kiertotaloutta



Kespron ja L&T pilottihanke

• Kun Kespron auto vie tuotteita kolmesti 
viikossa Lapin hotellien ravintoloihin, 
tuodaan pakkausmateriaaleja takaisin 
paluukuljetuksena. 

• Ravintoloissa on paalaimet, joiden avulla 
eri jätteet voidaan kuljettaa paalattuina 
pois Kespron autoilla. 

• Toimintamalli on ainutlaatuinen.

Kuljetusten tehostamisessa paljon 
mahdollisuuksia kiertotaloudelle!
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PALUULOGISTIIKAN 
HYÖDYNTÄMINEN



KIERTOTALOUTTA 
KÄYTÄNNÖSSÄ



TAVOITTEENA 70 PROSENTIN KIERRÄTYSASTE
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KIERRÄTETYT MATERIAALIT

Pidimme yhdessä asiakkaiden kanssa

440 000 
tonnia materiaalia kierrossa. 

ASIAKKAILTA KERÄTYT MATERIAALIT

Vuonna 2021 keräsimme talteen 

760 000 
tonnia asiakkaiden materiaaleja. 

ASIAKKAIDEN
KIERRÄTYSASTE

58,4 %

TAVOITTEEMME

Olemme sitoutuneet 
kasvattamaan asiakkailta
kerättyjen jätteiden 
uudelleenkäytön ja
kierrätyksen osuutta portaittain 
vuoteen 2030 mennessä.

KIERRÄTYS-
ASTE

60

KIERRÄTYS-
ASTE

70

2026

2030



Kierrätysaste nousuun, 
raaka-aineet uusiokäyttöön 

• Kierrätysasteen kehittymisen 
näkökulmasta materiaalin 
syntypaikkalajittelun lisääminen on 
avainasemassa. Kun materiaalit lajitellaan 
huolellisesti jo syntypaikalla, saadaan ne 
hyödynnettyä tehokkaasti. 

• L&T:n hallussa olevista materiaalivirroista 
syntypaikkalajiteltujen materiaalien määrä 
ja osuus on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 
2021 kaikista materiaaleista 81,4 prosenttia 
lajiteltiin syntypaikalla eli sekajätteeseen 
päätyi enää 18,6 prosenttia.

• L&T kehittää yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa jatkuvasti uusia palveluita 
syntypaikkalajittelun helpottamiseksi.

RAKENNUSJÄTTEEN KIERRÄTYSASTE 
YLI 70 PROSENTTIIN
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KOHTI TÄYTTÄ 
KIERTOKULKUA

L&T ja YIT haluavat näyttää mallia 
rakennustyömaiden kierrätyksessä. Alan 
kierrätysprosenttia pitää nostaa, jotta pystyttäisiin 
selkeästi ylittämään EU:n asettama 70 prosentin taso. 
Onnistumisessa on tärkeää, että jätehuollon 
järjestäminen on mukana työmaan suunnittelussa 
alusta asti.



HESBURGER

”L&T on ollut hyvä kumppani kehitystyössä, ja 
Ympäristönetin tunnusluvuista näkyy, että 
asiat menevät oikeaan suuntaan ja jätteet 

löytävät oikeisiin astioihin.”

Tavoite: kaikki jätteet hyödynnetään

ASIAKKAAMME

L&T:N RATKAISU

L&T vastaa siitä, että sekä keskusvaraston että 
ravintoloiden jätejakeet kiertävät ja jatkavat matkaansa 
uusien materiaalien raaka-aineiksi.

Keskusvaraston takapihan lastauslaitureilla on komea rivi 
puristimia: sininen muoville, ruskea biojätteelle, oranssi 
energiajätteelle, vihreä pahville. 

Puristimien kylkeen on teipattu kierrätysaiheisia viestejä, 
joten tien päällä, L&T:n auton kyydissä ne tarjoavat 
Hesburgerille erinomaista näkyvyyttä. 

Kierrätysaste on Hes-Prolla

Hyötykäyttöaste käytännössä

TULOKSET

88 %
100 %

Hesburger hyödyntää tehokkaasti kaikki jätteensä. 
Materiaalit muuttavat muotoaan työvaatteiksi, 
tarjottimiksi tai jopa uusiutuvaksi polttoaineeksi.



TOKMANNI

”Haluamme näyttää konkreettisilla teoilla, 
että olemme vastuullisesti toimiva yritys.”

Tavoitteena kehittää toimintaa jatkuvasti 
kestävämpään suuntaan.

ASIAKKAAMME

L&T:N RATKAISU

Ympäristöhuollon kokonaisuuden suunnittelu 
yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lajittelun laajentaminen - pahvin kierrätyksen 
tehostaminen sekä metallin, lasin, muovin ja pakatun bion 
kierrätyksen aloittaminen

Kuormalavojen kierrätys, kunnostus ja uudelleenkäyttö

Myymäläkierrokset ja kierrätyskoulutus

Maanlaajuinen ja tehokas keräysverkosto

Avoin ja jatkuva kanssakäyminen

Kierrätysaste nousi vuodessa

+ 10 % -yksikköä.

kuormalavoja kierrätykseen vuoden aikana.

Yli 7 milj. kg

TULOKSET



L&T:n materiaalinkäsittelykeskuksiin 
vastaanotettavien jätteiden kirjo on hyvin laaja. 
L&T ohjaa hyödyntämiskelpoiset teollisuuden 
sivuvirrat, jätteet ja pilaantuneet maat 
hyötykäyttöön. 
Käytetään ympäristörakentamisessa.

• Metsä- ja energiateollisuuden jätejakeet; tuhkat ja kuonat

• Jätteenpolton lentotuhkat, kattilatuhkat ja savukaasujen 
puhdistusjätteet

• Metalliteollisuuden jätteet, kuten valimohiekat, pölyt, 
puhallushiekat ja kuonat

• Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, kuten 
betoni- ja tiilijätteet, erilaiset pilaantuneet tai ylijäämämaa-
ainekset, joille ei ole soveltuvaa muuta paikkaa, ja 
asbestijätteet

• Teollisuuden lietteet ja sakat
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Ympäristörakentamisen palvelut

TEOLLISUUDEN SIVUVIRTOJEN 
JA JÄTTEIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN

Vastaanotettavia jätejakeita ovat muun muassa



Turvallisesti kunnostettu maa-alue takaisin 
rakennuskäyttöön

Kinkomaan sairaala-alueelle Muuramessa rakennetaan parhaillaan uusia 
asuntoja. Se vaati maapohjan puhdistamista, sillä entisen parkkipaikan alle oli 
vuosikymmenien saatossa kipattu tuhansia tonneja rakennus- ja purkujätettä.

”Mikä aikoinaan oli hyväksyttyä, ei ole sitä enää. Me kannamme nyt vastuumme 
ympäristön puhtaudesta ja ihmisten hyvinvoinnista”, sanoo aluetta kehittävän 
Jykia Oy:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Minna Helsingius.

Kaivoimme Kinkomaalta lähes 15 000 tonnia maata, joka vietiin käsittelyyn L&T:n 
omalle käsittelylaitokselle Leppävirralle

Annamme pilaantuneille maille uuden elämän

• Suomessa on yli 10 000 pilaantunutta joutomaata, joille ei voi 
rakentaa viheralueita eikä taloja.

• Kunnostamme joutomaat uuteen käyttöön ja kukoistukseen 
koko Suomen laajuudelta. Vuonna 2020 toimitimme 
hyötykäyttöön 160 000 tonnia maata.

• Huolehdimme pilaantuneiden maiden kunnostusprojektista 
kokonaisuutena ja osaavat asiantuntijamme ovat aina 
tavoitettavissa.

• Oma käsittelykeskusverkostomme mahdollistaa korkean 
hyötykäyttöasteen. Meillä on neljä käsittelylaitosta, ja niissä 
voidaan puhdistaa vuosittain satoja tuhansia tonneja maata.
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PILAANTUNEET JOUTOMAAT HYÖTYKÄYTTÖÖN
Ympäristörakentamisen palvelut



VIHREÄ SIIRTYMÄ 
OMASSA 
TOIMINNASSAMME



TIETEELLINEN 
PÄÄSTÖVÄHENNYS-

TAVOITTEEMME:
Oman toimintamme päästöt 

tippuvat -50 % 
ajokilometriä kohden vuoteen 

2030 mennessä (vs. 2018).

37,8
tuhatta tonnia CO2 -ekv.

36,5 KULJETUKSET, TUOTANTO-
AUTOT, TYÖKONEET 1,3 KAUKOLÄMPÖ JA 

OSTETTU SÄHKÖ*

1,1 TYÖ-
MATKUSTAMINEN

16,7

tuhatta tonnia CO2 -ekv.

URAKOITSIJOIDEN 
POLTTOAINEET

SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN ALKAA OMASTA
TOIMINNASTAMME
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Pieniä ja isoja tekoja päästöjen vähentämiseksi

Siirrymme liikenteessä pitkällä tähtäimellä 
päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä 
jatkamme muita toimiamme päästöjen vähentämiseksi.
• Kehitämme ajotavanseurantaa pitäen sen korkealla 

tasolla.
• Optimoimme kuljetusreittejä ja nostamme kaluston 

käyttöastetta.
• Korvaamme raskaan kaluston ajoneuvoja uusilla 

vähäpäästöisemmillä, kuten biokaasuautoilla.
• Käytämme yhä enemmän olemassa olevissa 

ajoneuvoissa polttoaineena uusiutuvaa dieseliä. 

Vaihdamme kiinteistöjen lämmityksen uusiutuvaan 
energiaan sekä kehitämme teollisuuden 
puhdistusmenetelmien energiatehokkuutta.

Lisäksi sitoutamme toimitusketjumme tavoitteisiimme ja 
oman päästövähennystavoitteen asettamiseen.

HIILIJALANJÄLKI ELI OMAN TOIMINTAMME PÄÄSTÖT



L&T Ympäristöpalveluiden tehtävänä on hoitaa 
asiakkaiden materiaalit tehokkaasti kiertoon 
mahdollisimman korkealla jalostusasteella 

• Olemme yksi Suomen suurimmista raskaan 
kaluston toimijoista. Päästöistämme yli 90 
prosenttia tulee kuljetuksesta. 

• Noin 700 ajoneuvoa (L&T ympäristöpalvelut) 

• Suurin osa raskasta kalustoa (yli 12tn) 

• Vuoden jokaisena arkipäivänä  

• Ajamme yli kaksi kertaa maapallon ympäri 

• Suoritamme yli 50 000 
palvelutapahtumaa 

SÄHKÖ, BIO VAI VETY? MILLÄ 
KALUSTO KULKEE TULEVAISUUDESSA?
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HIILINEUTRAALISTA 
SUOMESTA TOTTA

”Uusiutuvien polttoaineiden ostomme kasvoi 3,5-
kertaiseksi vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. 
Lisäksi meillä kartoitetaan koko ajan muita 
mahdollisuuksia, erityisesti sähköä mutta myös 
vetyä, vaikkei Suomessa vielä ole yhtään vedyn 
tankkauspaikkaa. Haluamme olla edelläkävijöitä.”

JANNE KOSKELA | KALUSTOHALLINNAN PÄÄLLIKKÖ | LASSILA & TIKANOJA



HIILIJALANJÄLJEN
PUOLITTAMINEN
• Biokaasukäyttöisten ajoneuvojen määrää nostetaan 

tasaisesti vuosittain • 

• 2022 loppuun mennessä L&T Ympäristöpalveluissa 
on käytössä 34 biokaasukäyttöistä raskasta 
ajoneuvoa 

• Uusiutuvan dieselin käyttöä nostetaan tasaisesti 
vuosittain

• Seurataan tilannetta ja arvioidaan jatkuvasti muita 
mahdollisia vaihtoehtoja

• Jatketaan jo tehtyjen toimenpiteiden ylläpitoa hyvällä 
tasolla

• Reittioptimointi 

• Ajotapa
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BIOKAASU KÄYTTÖVOIMANA

• L&T Ympäristöpalveluilla 22 biokaasukäyttöistä 
raskasta ajoneuvoa

• Vuoden 2022 loppuun mennessä 34kpl

• Ensimmäiset kaasukäyttöiset ajoneuvot 
pääkaupunkiseudulla noin 15 vuotta sitten

• Uuden sukupolven kaasuautot käyttöön 2019 
Kokemukset hyviä 

• Paikallista kiertotaloutta parhaimmillaan

• Tankkausverkosto edelleen haaste Yhden aseman 
varassa oleminen riski

• Kaluston saatavuus tulevaisuudessa?
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YMPÄRISTÖVASTUUN TOIMINNAN 
JOHTAMINEN
L&T Kumppaninasi



L&T JA NESTE KEHITTÄVÄT 
YHDESSÄ KESTÄVÄMPÄÄ 
LIIKENNETTÄ 
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”Tärkeintä on, että L&T:n kanssa 
voidaan yhdessä suunnitella ja 
kehittää turvallisuutta. Etsimme myös 
keinoja, joilla kumpikin osapuoli 
pystyy toimimaan entistä 
vastuullisemmin ja pienemmällä 
hiilijalanjäljellä.”

18 vuotta yhteistyötä
L&T:n ja Nesteen kumppanuus on 
kestänyt jo 18 vuotta. 

Yhteiset 
kiertotaloushankkeet
Esimerkkinä kiertotalouden pilottiasema 
Neste K Linnatuuli ja kierrätysasteen 
nostaminen.

Yritysten vastuullisuus ja 
kestävä kehitys edellyttävät 
entistä tiiviimpää yhdessä 
tekemistä. L&T ja Neste ovat 
pitkään tehneet 
monipuolista yhteistyötä, 
joka on vuosien saatossa 
kehittynyt strategiseksi 
kumppanuudeksi.

Yhteistyössään yritykset 
hyödyntävät vastuullisuuden 
ja kestävän kehityksen 
osaamista puolin ja toisin.

Pienempi hiilijalanjälki
L&T pienentää omaa hiilijalanjälkeään 
muun muassa käyttämällä Neste My 
Uusiutuvaa Dieseliä kalustossaan.

KATRI TASKINEN
JOHTAJA, SUOMEN ASEMAVERKOSTO
MARKETING & SERVICES, NESTE



Ilmasto
• CO2-jalanjälkilaskennat 

scope 1-3
• Ilmastostrategiat
• Tuki Science Based

Target –tavoitteissa
• CO2-kädenjälkinäkö-

kulmat

TUKI YMPÄRISTÖVASTUUN JOHTAMISESSA

• 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.
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TUKI 
YMPÄRISTÖ-
VASTUUSSA

Kiertotalous
• Asiakkaiden toiminnan 

kehittäminen kiertotalouden 
mukaiseksi

• Tuki kierrätystavoitteissa
• Selvitykset sivuvirtojen 

hyötykäyttömahdollisuuksista

Energiatehokkuus
• Energiatehokkuus-kartoitukset 

ja –katselmukset
• Hanke- ja kannattavuus-

selvitykset

Ympäristöjohtaminen
• Tavoitteiden asettaminen
• Ympäristöstrategian 

jalkauttaminen käytännön 
toimiksi

• Konkreettiset 
toimenpidetiekartat

Muu ympäristövastuu
• Arvoketjun ja hankintojen 

vastuullisuusnäkökulmat
• Vaatimustenmukaisuus

Esimerkkejä L&T:n ympäristövastuuosaamisesta:



YHDESSÄ KOHTI TÄYTTÄ 
KIERTOKULKUA

Meidän tavoitteemme on yhteiskunta, joka elää tasapainossa ympäristön kanssa ja käyttää
hyödyntämänsä luonnonvarat mahdollisimman tehokkaasti.

Nyt on aika kääriä hihat ja siirtyä sanoista tekoihin. 

Olemme kiertotalouden toiminnanjohtaja ja yhdessä asiakkaidemme ja 
kumppaneidemme kanssa teemme suurista ajatuksista totta.

Teemme päivittäin työtä, missä pienistä teoista syntyy suuri vaikutus. 
Me haluamme käynnistää kiertotalouden toden teolla.

KIITOS!

Ole yhteydessä: Lilli Linkola, 0500917196, lilli.linkola@lassila-tikanoja.fi


