Kommenttipuheenvuoro YTP:n vuosiseminaarissa
Pääasiat kirjallisesti

Se, että nyt puhutaan näin paljon kiertotaloudesta, on ollut aika pienestä kiinni. Kiertotalouspaketti
oli edellisen komission ympäristökomissaari Potoznikin lempilapsi, jonka nykyinen komission
puheenjohtaja kautensa alkajaisiksi heitti muun turhan sääntelyn mukana romukoppaan. Sieltä se
saatiin kuitenkin pelastettua pitkälti European Environmental Bureaun työllä, kun komission
puheenjohtaja Junckerille saatiin väännettyä rautalangasta, että yksi kiertotalouden tärkeä kannustin
on tosiaan ajatus tehdä pelkästä jätehuollosta osa komission vahvasti ajamaa Jobs & Growth
-talouskasvuagendaa.
Kiertotalous on siis luonteeltaan taloutta kasvattavaa. Siksi se ei yksin riitä ratkaisemaan
luonnonvarojen ylikulutuskriisiä, kun ottaa huomioon, että laskutavasta vähän riippuen voidaan
arvioida, että jos kaikki tällä planeetalla eläisivät kuten suomalaiset, tarvitsisimme elämiseen 3-4
maapalloa. Sama pätee useimpiin muihinkin teollistuneisiin maihin. Siksi SITRAn esittämä Suomen
tavoite pyrkiä kiertotalouden globaaliksi ykköseksi ei ole riittävä. Jos kaikki maat ovat
kestävyyskuopan pohjalla, on vain rajallisesti iloa siitä, että olemme kuopan pohjalla kasan
päällimmäisinä. Siksi kiertotalouden päämääränä tulisi olla yhden planeetan politiikka eli se, että
jos kaikkien maailman ihmisten elintaso nousisi suomalaisten tasolle, ekosysteemimme pysyisivät
silti koossa ja luonnonvarat riittäisivät.
Kuten SITRAkin toteaa tiekartassaan (s. 46), pelkästään systeemin yksittäisten osien
resurssitehokkuuden parantamisen tuomat säästöt voivat systeemitasolla lopulta mahdollistaa entistä
enemmän tuotantoa ja materiaalikulutusta. Siksi kiertotaloutta ja luonnonvarojen kulutusta on
tarkasteltava kokonaisuutena.
EU:n komissio on vastikään todennut, että kiertotalouden käytännön toteutuksen seuranta on
ratkaisevan tärkeää, jos haluamme ymmärtää tärkeimmät menestystekijät. Komissio ei kuitenkaan
anna seurantaan kunnollisia työkaluja.
Meidän mielestämme osana kiertotalouden edistämistä tulisi toteuttaa ainakin seuraavat asiat:




raaka-aineiden tuottavuudelle tulee asettaa EU-tason yleistavoite, jossa tavoitellaan 30 %
tuottavuuden kasvua vertailuvuodesta 2016 vuoteen 2030,
kierrätysmarkkinoiden kehittämiseksi vihreille julkisille hankinnoille on luotava sitovat,
konkreettiset ja kiristyvät tavoitteet,
on kehitettävä makrotaloudellista ja ympäristöjalanjälkitietoa yhdistävät indikaattorit
mittaamaan kiertotalouden edistymistä tietyillä talouden osa-alueilla, yrityksissä ja/ tai
tuotteissa ja palveluissa.

Kiertotalous on nostettu tärkeään asemaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden agendalla. Tämä on
kannatettavaa, mutta kiertotalous pitäisi ehdottomasti yhdistää laajempaan kestävän kehityksen
kehikkoon eli YK:ssa hyväksyttyyn Kestävän kehityksen Agenda2030:een tavoitteineen ja
alatavoitteineen. Ilman tätä laajempaa kehikkoa kiertotalous aloitteena on oikean suuntainen mutta
luonnon- ja ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden kannalta riittämätön askel.

Suomen luonnonsuojeluliitto – Finnish Association for Nature Conservation
Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland | tel. +358 9 228 224
www.sll.fi | toimisto@sll.fi

Materiaalitalous ja kierrätys:
Vaikka kiertotaloudessa huomio helposti kiinnittyy kierrätykseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön,
niin jätehuollon etusijajärjestyksen hengessä tuotteiden uudelleenkäytön on aina oltava
etusijalla jätehuollollisiin ratkaisuihin verrattuna. Tätä tulisi edistää taloudellisilla
ohjauskeinoilla kuten verotuksella ja panttimaksuilla sekä sopivalla sääntelyllä.
Kierrätysmateriaaliproblematiikka ja siihen liittyvä riittävä sääntely on tietenkin tärkeässä asemassa
kiertotaloudessa. On muistettava, että sääntely on yleensä tehty myrkkyjen määrän minimoimiseksi.
Siksi ympäristölupa- tai muiden luvituskäytäntöjen sujuvoittaminen ei tietenkään saa tarkoittaa
myrkkysääntelyn keventämistä.
Periaatteena tulisi olla, ettei kierrätysmateriaalissa saa olla ympäristölle tai ihmisen terveydelle
haitallisia aineita. Erityisesti tulee varmistaa, ettei kierrätetyissä raaka-aineissa ole haitta-aineita,
jotka on sellaisenaan kielletty muussa lainsäädännössä esimerkiksi syöpää aiheuttavina.
Viime aikoina on puhuttu paljon muovista. Siinä on huomattava, että muovin kierrätyksessä
kierrätetään väistämättä myös haitta-aineita, sillä muovi imee helposti itseensä erilaisia
rasvaliukoisia myrkkyjä, ja lisäksi on olemassa haitallisia aineita, joille on poliittisista syistä annettu
poikkeuslupia kierrätyksessä, esimerkiksi eräät penta- ja oktabromatut eetterit.
Kiertotalous vaatii siis tuekseen lainsäädäntöä, joka turvaa ihmisten terveyden ja ympäristön tilan
myös kierrätysmateriaaleja käytettäessä. Täysi läpinäkyvyys tuotteiden kemikaalijäämien suhteen ja
EU:n laajuiset ei-enää-jätettä -kriteerit ovat välttämättömyys.
Uskoisin, että tämä on kaikki sellaista, josta voimme olla samaa mieltä, joten on ilo päästä
edistämään kiertotaloutta yhdessä jätehuoltosektorin kanssa.
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