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Meillä on vain yksi 

maapallo
Tällä hetkellä ihmiskunta 
kuluttaa noin puolentoista 
maapallon (1,7 v.2017) 
verran resursseja vuosittain. 
Saman kulutustahdin 
jatkuessa tarvitsemme 
jopa neljän maapallon 
verran resursseja 2050. 
Tämä on fyysisesti 
mahdotonta: meillä on 
vain yksi maapallo



Materiaalien globaali kysyntä 

jatkaa kasvuaan, ilmastonmuutos 

kiihtyy

Ilmastonmuutos

Lähde: Climateaudit.org

Materiaalien kysyntä

Lähde: EEA, 2/2015





Turvallinen elinympäristö?

Planeettamme rajat

• Vihreä ”turvallinen”; 

• Keltainen: epävarma –

kasvanut riski

• Ilmastonmuutos

• Maankäytön 

muutokset

• Punaiset näyttävät, millä 

osa-alueilla kantokyvyn 

rajat on jo ylitetty, mm.:

• Biodiversiteetin

kato

• Typen kierto

Lähde: Steffen and others, 16 January 
2015, Science 



Resurssienkäytön 

laskentakaava

Väestönkasvu x käytettävissä oleva tulo x tuotteiden kirjo x 
tuotteiden lyhentynyt käyttöikä



Vanha: karteesiolainen, 

industrialistinen ja siiloajattelu;

Ihmiskeskeinen;

Joko – tai 

Uusi: 

holistinen;

Luontokeskeinen;

Sekä – että 

Lähde: Rockström&Wijkman: Bankrupting

Nature (2012)

Paradigman muutos



Vastauksen oltava 

haasteen mukainen



Kestävä kehitys – mitä se on?

Vuoteen 2050 inhimillisen elämän, tuotannon ja 
kulutuksen oltava planeettamme kantokyvyn 
rajoissa. Tämä tarkoittaa:

1. Täysin uusiutumattomien luonnonvarojen 
kiertämistä suljetuissa systeemeissä

2. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö kestävyyden 
rajoissa

3. Luonnon monimuotoisuutta ei vahingoiteta, tai jos 
vahingoittamista ei voida välttää, tulee vahinko 
kompensoida muualla

→ ”Kymppikerroin”: sama tuotanto ja hyvinvointi 
kymmeneksellä nykyisistä resursseista, 
kymmeneksellä nykyisistä päästöistä



Resurssin laaja määritelmä

 Ei pelkästään teollisuuden 
raaka-aineita kuten öljyä 
ja metalleja, vaan myös 
luonnon 
monimuotoisuutta, 
maaperän ja vesistöjen 
hyvinvointia, puhdasta 
ilmaa ja muita 
ekosysteemipalveluita



Entä se kilpailukyky?
 Kilpailu niukentuvista resursseista: vähemmällä enemmän 

tekeminen on kilpailuetu 

 Kiertotalouden potentiaali Euroopassa, vuoteen 2030 (EC):
 1% BKT:n kasvu
 2 miljoonaa uutta työpaikkaa
 2-4% vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä

 Potentiaali Suomessa, vuoteen 2030 (VTT):
 €1,7 mrd BKT:n kasvu
 5,000 uutta työpaikkaa
 2,6% vähemmän kasvihuonkaasupäästöjä

 ”The great disruptors”: teknologiahyppäykset
 Kondratieffin syklit: energia- ja resurssiratkaisut seuraavan 

aallon määrittäjinä



Resurssitehokkuus – miten 

se saavutetaan?
 Kiertotalous (circular economy)

1. Uusiutumattomat kiertävät suljetussa järjestelmässä; uusiutuvia 

käytetään kestävyyden rajoissa

2. Jäte ”suunnitellaan pois” systeemistä

3. Syntyvä jäte kerätään tehokkaasti ja sitä käytetään uusien 

tuotteiden valmistukseen

4. Uusia raaka-aineita (virgin raw materials) käytetään vain, kun 

tarjolla ei ole kierrätettyjä materiaaleja.

 Käyttöhierarkia (cascading use or resources)

 Jätehierarkia

 Tuottajavastuu (extended producer responsibility)

 Teolliset symbioosit

 Kestävät hankintastandardit

 Uudet bisnesmallit  



Kiertotalous ja 

ilmastonmuutos
- Jos vuonna 2015 esitetty kiertotalouspaketti

implementoitaisiin esitetyssä muodossaan, olisi mahdollista
välttää yli 600 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vuoteen 2035 mennessä (keskiarvo 30 miljoonaa
tonnia/vuosi)

- Komissio arvioi myös, että kiertotalouden
täysimplementointi voisi vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä
450 miljoonalla tonnilla vuodessa

- Vrt EU päästöt 4.477miljoonaa tonnia 2013

Lähde: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0018.03/DOC_1&format=HTML&lang=EN&parentUrn=CELEX:52015PC0595



Parlamentin oma-

aloitemietintö 

resurssitehokkuudesta:

1. Tavoitteet ja indikaattorit

2. Tuotepolitiikka

3. Jätepolitiikka

4. Muut toimenpiteet



Tavoitteet ja indikaattorit
• Tavoitteet ja mittarit eivät ole vain numerohelinää. Ne ohjaavat 

käyttäytymistämme.

• Onnistuneen luonnonvarapolitiikan kannalta olisi olennaista 

saada luotettavaa tietoa siitä, miten resurssitehokkuus kehittyy 

Euroopassa.  

• Mietinnössä esitän, että komissio asettaa 

resurssitehokkuusmittarin, jolla mitataan EU:n, jäsenvaltioiden ja 

teollisuuden resurssitehokkuutta.

• Kunnianhimoiset tavoitteet: EU:n on parannettava 

resurssitehokkuutta 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Myös 

jokaiselle jäsenvaltiolle on asetettava tavoitteet, ja ne on 

otettava osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa. 



Tuotepolitiikka

• Jo nyt tuotteille asetetaan lukuisia vaatimuksia, jotka liittyvät 

esimerkiksi niiden turvallisuuteen. Energiatehokkuusvaatimuksia 

sääntelee niin sanottu ecodesign-direktiivi. 

• Ecodesing-direktiiviä tulee laajentaa kahdella tavalla: sen 

täytyy säätää myös muista resurssitehokkuuden osa-alueista 

kuin energiatehokkuudesta, esimerkiksi kierrätettävyydestä. 

Vaatimukset on ulotettava muihinkin kuin energiaa käyttäviin 

tuotteisiin. 

• On parannettava valvontaa, jolla varmistetaan, että myös 

tuontituotteet kunnioittavat näitä vaatimuksia.

• Tuotteiden takuuaikojen pidentäminen. 



Jätepolitiikka
• Ei uusia kaatopaikkoja tai jätteenpolttolaitoksia EU-rahalla. 

Julkinen tuki ohjattava kierrätyslaitosten rakentamiseen.

• Uusien kaatopaikkojen rakennuskielto.

• Rajoituksia jätteen sijoittamiselle kaatopaikoille: Vuonna 2025 

kielto sijoittaa kaatopaikalle kierrätettävää jätettä tai biojätettä. 

Vuonna 2030 mitään jätettä ei saa sijoittaa kaatopaikalle.

• Kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksujen korottaminen.

• Kierrätystavoitteen nostaminen 70 prosenttiin (yhdyskuntajätteen 

ja teollisuusjätteen).

• Biojätteen kierrätys pakolliseksi Euroopassa. 

• Tavoite vähentää merien roskaantumista Euroopassa 50 

prosentilla.



Muut toimenpiteet, mm
• Julkisten hankintojen viherryttäminen.

• Ympäristölle haitallisten tukien karsiminen.

• Ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelma.

• Rakennusten resurssitehokkuudelle indikaattorit ja 

tavoitteet.

• Olemassa olevan lainsäädännön arviointi 

resurssitehokkuuden näkökulmasta. 



komission kiertotalouspaketti 

(Circular Economy Action plan)

Paketin sisältö:

• Lainsäädännöllinen esitys EU-jätepolitiikan 

uudistamisesta

• Toimenpideohjelma (”action plan”)

• Alakohtaiset ehdotukset: muovit, elintarvikejäte, 

kriittiset raaka-aineet, rakennus- ja purkujätteet, 

biomassa ja biopohjaiset tuotteet, jäte- ja 

juomavesiuudistus, kemikaalit 

jätelainsäädännössä, kiertotalouden monitorointi

• Horisontaaliset ehdotukset: innovaatiot, 

investoinnit



Tuotanto

Ecodesign työohjelmaan 2015–2017 standardeja materiaaliethokkuudesta ja tulevia ecodesign -vaatimuksia koskien 

tuotteiden kestävyyttä, korjattavuutta ja kierrätettävyyttä 
11/2016

Kiertotaloutta koskevan ohjeistuksen sisällyttämien useiden teollisuudenalojen parhaiden käytettävissä olevien 

tekniikoiden (BREF) viiteasiakirjoihin 
2016

Kulutus

Nykyisten tuotetakuiden parempi täytäntöönpano sekä pohdintaa parannuksista  (komission ehdotus tavaroiden 

online-myynnistä ja kuluttajansuojalainsäädännön tarkastelu)

Esitys online myynnistä

12/2015

Arvio mahdollisuudesta luoda suunniteltua vanhentumista (planned obsolescence) koskeva itsenäinen 

testausmenetelmä
2018 

Vihreät julkiset hankinnat: kiertotaloutta koskevien vaatimusten sisällyttäminen, koulutus ym

Vapaaehtoiset kriteerit

2016 (toimistotilat, 

tietokoneet...)

Uusioraaka-aineiden markkinat

Laatukriteerien kehittäminen (erityisesti muoveille ) 2016 onwards 

Ehdotus lannoitedirektiivin uudistamisesta 3/2016 

Analyysi ja politiikkavaihtoehdot kemikaalien, tuotteiden ja jätelainsäädännön yhteydestä, ml tuotteissa esiintyvien 

kemikaalien vähentäminen ja seurannan parantaminen 
2017 

Toimintasuunnitelma (päivitetty 2017)

Lisätietoja ja täydellinen taulukko löytyy komission sivuilta http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm


Alakohtainen toiminta

Muovit

Muovistrategia 12/2017

Ruokajäte

Ruokajätettä mittaavan metodologian ja indikaattoreiden kehitys 

EU Platform on food losses

and food waste perustettu 

8/2016

Kriittiset raaka-aineet

Mietintö kriittisistä raaka-aineista ja kiertotaloudesta 
2017

Elektronisen jätteen ja mm paristojen materiaalitehokasta kierrätystä  koskevat eurooppalaiset standardit
2016

Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (nk. RoHS-direktiivi) 2017
Ehdotus minimi vaatimuksista veden uudelleenkäytölle ja REFIT uudistus ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 

laadusta koskevaan direktiiviin
2017

Rakentaminen ja purkaminen

Perusindikaattorit, joiden avulla arvioidaan rakennuksen koko elinkaaren ympäristötehokkuutta ja kannustimet 

näiden indikaattoreiden käyttöön 

2017 →

Biomassa ja biopohjaiset raaka-aineet

Arvio vuoden 2012 biotalousstrategian vaikutuksesta kiertotalouteen ja mahdollinen uudelleentarkastelu
2016

Innovaatiot ja investoinnit

Kiertotalouteen kohdennettua rahoitusta ESIR-rahastosta, koheesiorahojen tehokkaampi käyttö
2016 →

”Financing platform” yhdessä Euroopan investointipankin kanssa Perustettu 1/2017

Seuranta

Kiertotalouden seurannan kehittäminen (monitoring framework) 
2017



EU EU-rahoitusta kiertotaloudelle –

rahoitusinstrumentit?

• Horisontti2020

• € 650 miljoonan aloite “Industry 2020 and the circular economy’. 

• LIFE –rahoitusta (EU rahoitusohjelma, joka tukee 

ympäristönsuojelua, EU ilmastotavoitetta)

• Työohjelma 2014-17 keskittynyt resurssitehokkuuteen ja vihreään kiertotalouteen

• LIFE-ohjelman koko rahoituskaudella 2014-2020 on noin € 3,4mrd 

• COSME –rahoitusohjelma (tuki PK-yrityksille):

• Koheesirahoitus – tukea suunnattava yhä enemmän 

kiertotaloutta tukeviin projekteihin

• Euroopan investointipankki

• Uusi ”financing platform” kiertotalouden tukemiseen, jossa partnerina –

perustettu vuonna 2017



Linkkejä

- Euroopan komission kiertotalous-sivusto: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/index_en.htm

- Jätepaketti

- Kiertotaloustiedonanto + liite aikatauluista

- Ellen MacArthur Foundation: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

- UNEP resource panel: 

http://www.unep.org/resourcepanel/

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://www.unep.org/resourcepanel/


Kiitos osallistumisestasi!

 Tästä ja muista aiheista voit lukea lisää osoitteesta 
www.sirpapietikainen.eu


