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Lämpimästi tervetuloa !



Ilmastoasiat ovat yksi maailman johtavista 
megatrendeistä nyt ja jatkossa !

Huomattavissa kaikkialla ja joka päivä.



EU-komissio
Ursula von der Leyen
EU-komission tuleva 
puheenjohtaja

”Tulossa Green deal ohjelma 100 
päivän sisään kun hänen 
komissionsa aloittaa työnsä 
marraskuussa 2019 ”



Suomen hallitus
Antti Rinne
Suomen pääministeri

”Pitkän aikavälin tavoitteena 
on oltava se, että EU:sta tulee 
maailman vähähiilisin ja 
tehokkain talous”



Suomen hallitusohjelma

3.1 Hiilineutraali ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite 1.
Suomi on hiilineutraali vuonna 2035

Hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi 
on hiilineutraali vuonna 2035 ja 
hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä 
tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia 
ja vahvistamalla hiilinieluja.



Suomen elinkeinoelämä
Juha Romakkaniemi
Keskuskauppakamari

”Tule mukaan ja sitoudu 
olemaan hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä”



LHJ oma alue
Hamk opiskelijoiden
Osuuskunta Kestävä

”Tekoja tarvitaan myös 
kunnilta, kaupungeilta ja 
yrityksiltä”



LHJ oma alue
Atte Ahokas,
ilmastoaktivisti Jokioinen

”Jos ihmiskunta haluaa 
säilyä, tarvitaan nopeita 
toimia ilmastomuutoksen 
hillitsemiseksi”



Kansainvälisesti
Suomen ja Venäjän 
presidenttien tapaaminen

” uusi jätelainsäädäntö muutti 
aiemmin täysin villin 
yhdyskuntajätehuollon 
keskitetyksi. Kunnilla on 
oltava nyt kilpailutettu 
jäteoperaattori”



Jätehuollon ilmastokokonaisuus muodostuu

1. Jätteen synnyn ehkäisy (LHJ)

2. Kierrätyksen lisääminen   (LHJ)

3. Logistiikan (jätteen keräyksen ja kuljetuksen) päästöjen minimointi  ???

4. Jäännösjätteen tehokas hyödyntäminen jätevoimalaitoksissa   (LHJ)



Joitain keskeisiä poimintoja LHJ:n kierrätyshistoriasta

• Kierrätyspisteverkostot kuntiin alkaen 1997 (lasi, metalli, paperi)
• Biojätteen erilliskeräily ja kierrätys alkaen 1997
• Jäteasemien kierrätyspalvelut alkaen 1998
• Jätepohjainen energiatuotanto REF-laitoksessa alkaen 1998
• Elektroniikkaromujen kierrätyslaitokset ja yritykset alkaen 2001-2003
• Vanhojen jääkaappien kierrätyslaitokset ja yritys 2003-2005
• Pilaantuneiden maiden hyödyntäminen rakenteissa alkaen 2004
• Muovia kierrätetty lähes 20 milj. kg alkaen 2005
• Paperin ja metallien kierrätys tietoturvamateriaaleista alkaen 2007
• Jätevoimalaitosten kuonan käsittely ja kierrätys Suomessa alkaen 2013
• Aurinkoenergiaa  vuosittain noin 80 MWh vuodesta 2014
• Kotitalouslaitteiden ja metallien uusi kierrätysyritys alkaen 2016
• Muovin kierrätyspisteverkosto jäteasemilla 2019



LHJ merkittävimmät ajankohtaiset

1. Kierrätyksen lisääminen (muovi, bio, lasi, metalli)

2. Jätevoimalaitosratkaisu jäännösjätteelle (WE ja Lounavoima)

3. Porttimaksua alennetaan ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa

4. Sako- ja umpikaivolietepalvelut jatkossa osana LHJ:n ohjausta

5. Valmistautuminen kunnan järjestämään jätteen kuljetukseen ?

6. Mahdolliset aluelaajentumiset ?



Kiitos kaikille ja hyvää 

omistajapäivää !

LHJ ympäristön parhaaksi! 


