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Toimiiko nykyinen jätehierarkia?

Tätä mieltä

R
esurssitehokkuuteen liittyvä poliittinen keskustelu etenee 

vauhdilla EU:ssa ja täällä kotimaassa. Biotalouteen meillä jo 

kansallinen strategia on, samoin ohjelma materiaalitehok-

kuuden edistämiseen. Viimeisimpinä lisinä kokonaisuudessa ovat 

heinäkuussa annetut komission näkemykset energiatehokkuuden 

kehittymisestä ja kiertotaloudesta. Hyvä näin, resurssitehokkuus on 

laaja kokonaisuus, joka käsittää kaiken energiaan ja materiaan liit-

tyvän. Sen kokonaisvaltainen toteutuminen vaatii laajaa keskustelua 

sekä ajatustapojen ja poliittisten ohjauskeinojen muutosta.

Yritystasolla kehitykselle ei siis ole esteitä, päinvastoin. Suurimpana 

haasteena resurssitehokkuuden kehittymiselle pidän kokonaisvaltai-

sen otteen puuttumista poliittisessa keskustelussa. Tämä näkyy vaik-

kapa useiden rinnakkaisten ja keskenään jopa osittain ristiriitaisten 

tavoitteiden asettamisintona.

Energia- ja ilmastopolitiikan lohkolla puhutaan kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentämisen lisäksi tavoitteista energiatehokkuudelle 

ja uusiutuvalle energialle. Tähän keitokseen on jätepolitiikan loh-

kolta lisätty mausteeksi keskustelu resurssitehokkuustavoitteesta ja 

siihen liitettävistä indikaattoreista. Kyllä, kaikki edellä mainitut ovat 

kannatettavia asioita. Haaste on siinä, että osa niistä, kuten ener-

giatehokkuus ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, sattuvat 

vain olemaan keinoja päätavoitteen eli kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi. Resurssitehokkuustavoitteesta ja -indikaattoreista 

voisi oikeasti puhua vasta sitten, kun meillä olisi EU-tasolla yhte-

näinen tietopohja ja laskutavat. Pitäisi myös pystyä huomioimaan 

kansalliset erityispiirteet esimerkiksi teollisessa rakenteessa ja ympä-

ristöasioiden huomioimisessa globaalia näkökulmaa unohtamatta. 

Nyt jos koskaan tarvitaan politiikan eri osa-alueet kokoavaa horison-

taalista lähestymistapaa niin Brysselissä kuin ihan täällä kotimaas-

sakin.

Kemianteollisuudella on tarjota lukuisia esimerkkejä siitä, miten re-

surssitehokkuus on jo nyt integroitu osaksi bisneslogiikkaa. Jo vuosi-

kymmenien ajan kemianteollisuus on jalostanut eri toimialojen sivu-

virroista tuotteita ja ratkaisuja globaaleille markkinoille, esimerkkeinä 

jäterasvoista tai muusta jätteestä valmistettavat liikenteen biopoltto-

aineet, selluntuotannon sivuvirroista valmistettavat mäntyöljyjalos-

teet ja ksylitoli, vedenpuhdistuskemikaalit sekä metallien talteenotto 

metallinjalostuksen sivuvirroista. Resurssitehokkuus on kytketty myös 

osaksi toimialan omaehtoista vastuullisuustyötä, Responsible Care-

ohjelmaa. Esimerkkinä tästä kemianteollisuus kehitti ensimmäisenä 

toimialana Suomessa mallin kokonaisvaltaiseen resurssitehokkuuden 

tarkasteluun yritystasolla.

Resurssitehokkuuden kehittämisessä ratkaisevassa roolissa tulee ole-

maan se, miten eri politiikan osa-alueet huomioiva horisontaalinen 

lähestymistapa saadaan toimimaan. Tämä vaatii avointa keskustelua 

vaikkapa siitä, toimiiko nykyisen kaltainen jätehierarkia nykyisessä ja 

kehitteillä olevassa energia-, ilmasto-, kemikaali- ja jätelainsäädän-

tökokonaisuudessa. Tai miten se istuu Suomelle kriittisen tärkeän 

kehittyvän biotalouden raaka-ainemarkkinoille.

Nykyisenkaltainen jätehierarkia tulkintoineen on tullut tiensä päähän 

ja sen on muututtava nykykehitystä jarruttavasta sitä edistäväksi ele-

mentiksi. Jos sille ylipäätään katsotaan olevan olemassa tarvetta. L
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