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JLY:n järjestämien Jätehuollon energiapäivien 
osanottajat pääsivät ihmettelemään HSY:n pian 
valmistuvan mädättämön suuria reaktoreita 
sisältäpäin.

Seuraava Uusiouutiset numero 2 
ilmestyy 5.3.2015.

Lehden teemat ovat rakennus- ja purkujäte, 
puu, kuidut ja tekstiilit, ylijäämämaat ja 
pilaantuneet maat, cleantech-vienti, jätelogistiikka, 
keräys, käsittely ja mekaaninen erottelu.

Kiertotietä kiertotalouteen

EU koukkasi sivutielle. Suomi painaa kaasua.
Koko Eurooppa sanoo olevansa matkalla kohti kiertotaloutta, vaikka tarkemmat 

koordinaatit sen sijainnista tai sinne johtavista teistä eivät ole vielä päivittyneet 
navigaattoriin.

Euroopan uusi komissio heivasi joulukuussa menemään edellisen kartan, van-
han komission kiertotalouspaketin direktiiviuudistuksineen ja tiukkoine kierrätystavoitteineen.

Saman paketin, jonka epärealistisia tavoitteita, epäselviä laskentatapoja ja eriskummallisia 
määrittelyjä jäsenmaat olivat kauhistelleet.

Jotakin oli kuitenkin ehtinyt tapahtua paketin heinäkuisen julkaisemisen ja joulukuisen hyl-
käämisen välillä, sillä uuden komission kovaa päätöstä hylätä kaikki ja aloittaa alusta ei ole 
mukisematta nielty.

”Aloite varmasti tarvitsee hiomista, mutta poisvetäminen ei ollut oikea signaali”, Suomen 
ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi tammikuussa pidetyssä Sitran Kiertotalous 
Suomessa -tapahtumassa.

”Jäsenmailla on edelleen intoa edistää realistisia ja kunnianhimoisia kiertotaloustavoitteita. 
Tulemme edellyttämään komissiolta työtä näiden eteen”, ministeri jatkoi.

Jähmeä Suomi lämpeni ennätysnopeasti kiertotalouspaketin vaatimuksille. Heinäkuun he-
räämisen ja joulukuun kylmän suihkun välisenä aikana jäsenmaissa ehdittiin nimittäin sisäistää 
kiertotalousajattelun radikaalein merkitys: kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä. Nyky-
menolla maapallomme varat eivät riitä, eikä EU pärjää tuontiraaka-aineiden varassa.

Olemme alkaneet ymmärtää, että kiertotaloudessa on myös suomalaisen bisneksen näytön 
paikka ja kasvun mahdollisuus. Sitran tammikuussa organisoima kiertotaloustapahtuma todisti 
tämän. Ennennäkemätön tapahtuma moninkertaisti suomalaisen kiertotalouskeskustelun.

Tapahtuma kokosi Kaapelitehtaalle yli kuusisataa yritysjohtajaa, asiantuntijaa ja kansanedusta-
jaa. Moni julisti olevansa ”kiertotaloususkossa”. Kiertotalouden toimia puuhataan myös tulevaan 
hallitusohjelmaan.

Euroopan komissio puolestaan vannoo tekevänsä tämän vuoden aikana uuden kiertotalous-
paketin. Siitä pitäisi varapuheenjohtaja Frans Timmermansin mukaan tulla ”entistäkin kun-
nianhimoisempi”.

Antaa tulla vaan, on ajan henki. Tällä kertaa päämäärä on tärkeämpi kuin matka. L
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