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Esipuhe

Teknologiateollisuutta koskeva ympäristölainsäädän-
tö on muuttunut yhä haastavammaksi. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallista lainsäädäntöä on korvattu 
Euroopan unionin antamilla asetuksilla ja direktiiveil-
lä, mutta myös kansainvälistyneestä taloudesta ja sen 
edellyttämästä lainsäädännön mukauttamisesta. Vain 
harvoilla yrityksillä, varsinkaan pk-sektorilla, on resurs-
seja valmistautua tulevaan lainsäädäntöön seuraamalla 
lainsäädäntöaloitteita, vaikka asiakirjat ovatkin julkisesti 
saatavilla.

Ennakoimalla tulevia ympäristölainsäädännön muu-
toksia yritykset voivat luoda itselleen kilpailukykyä kan-
sainvälisillä markkinoilla. Ympäristölainsäädäntöä voi 
ennakoida esimerkiksi seuraamalla komission lainsää-
däntöhankkeiden suuntaviivoja ja toimenpiteitä esitte-
leviä vihreitä ja valkoisia kirjoja sekä tiedonantoja. 

Tämän katsauksen taustatyössä asetettiin tavoitteeksi 
selvittää, mitkä kansainvälisellä ja EU-tasolla havaitta-
vissa olevista, ympäristöasioihin liittyvistä uusista aloit-
teista koskevat teknologiateollisuutta. Selvitys rajattiin 
koskemaan lähinnä energiatehokkuus-, materiaalite-
hokkuus- ja ainesisältövaatimuksia tuotteen elinkaaren 
aikana. Tarkastelun kohteena olivat ne ympäristölain-
säädäntöön vaikuttavat aloitteet ja signaalit, joilla on 
potentiaalisesti vaikutusta yritysten tuotteisiin ja palve-
lutarjontaan.

Katsauksen aineisto on koottu kirjallisen selvitystyön 
tuloksista sekä haastatteluista ja työpajoista. Haastat-
teluihin osallistui yhteensä 45 henkilöä: 18 henkilöä 
EU-komissiosta ja ministeriöistä (STM, YM, TEM), 13 
viranomaista, 10 järjestöjen edustajaa sekä neljä muun 
toimijan edustajaa. Lisäksi 12 Teknologiateollisuus ry:n 
jäsenyritystä osallistui selvitystyön aikana erilaisiin työ-
pajoihin. Suuret kiitokset kaikille selvitykseen osallistu-
neille!

Selvityshanketta ohjanneen johtoryhmän jäseninä oli-
vat EHS Manager Leena Hälinen (Sandvik Mining and 
Construction Oy), tekninen johtaja Esa Tiainen (Sähkö- 
ja teleurakoitsijaliitto STUL ry) ja asiantuntijat Carina 
Wiik (Teknologiateollisuus ry) ja Jorma Railio (LVI-
 talotekniikkateollisuus ry). Selvitystyön teki asiantuntija 
Mika Kapanen Technetium Consulting Oy:stä. Katsauk-
sen aineiston toimitti julkaisumuotoon Heli Rimppi   
Teknologiateollisuus ry:stä. Hankkeen ovat rahoittaneet 
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK ja Tekno-
logiateollisuus ry.

Helsingissä elokuussa 2011
Carina Wiik
carina.wiik@teknologiateollisuus.fi 
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1  Johdanto

Tässä katsauksessa esitellään uusia kansainvälisiä ympäristölainsäädäntöön vaikuttavia aloitteita 
ja signaaleja, joilla voi olla vaikutusta teknologia- ja rakennusteollisuuden tuotteisiin ja palvelutar-
jontaan. Tarkastelussa ovat yritysten toimintaympäristöä koskevat kansainvälisesti ja EU:n tasolla 
havaittavissa olevat aloitteet, jotka liittyvät energia- ja materiaalitehokkuuteen, ainesisältövaati-
muksiin ja muihin ympäristöasioihin tuotteiden koko elinkaaren aikana. 

Ennakoimalla tulevaa ympäristölainsäädäntöä yritykset pystyvät luomaan itselleen kilpailukykyä 
kansainvälisillä markkinoilla: ne voivat tuoda markkinoille tulevan ympäristölainsäädännön vaati-
mukset täyttäviä – ellei peräti ylittäviä – tuotteita ja palveluita. Tämä katsaus on yrityksille erään-
lainen tiekartta ympäristölainsäädännön muutoksista, joita on jo nyt havaittavissa ja joita on odo-
tettavissa pidemmällä aikavälillä. Varsinainen työ alkaa yrityksissä ja järjestöissä, kun arvioidaan 
näiden aloitteiden merkitystä niin toimialalle kuin yksittäiselle yritykselle.

Signaaleja lainsäädäntöaloitteiksi tulee koko ajan use-
asta lähteestä (kuva 1). EU:ssa vain komissiolla on lain-
säädäntöaloiteoikeus ja se seuraa useita eri signaaleja. 
Signaaleja voi tulla esimerkiksi eri teollisuudenaloilta ja 
kansalais- tai ympäristöjärjestöiltä. Teollisuuden toimi-
alojen vaateet tai toiveet johtuvat usein siitä, että ne 
katsovat lain toimivan paremmin kuin vapaaehtoisen 
sitoumuksen. Lain vaatimukset koskevat kaikkia toimi-
joita alalla. Myös tiedeyhteisöltä tuleva uusi tieto voi 
vaikuttaa lainsäädäntöaloitteen syntymiseen. Lissabo-
nin sopimuksen seurauksena myös kansalaisaloitteen 
tekeminen tuli mahdolliseksi.

Hallitusohjelmat sisältävät sekä virkamiehiltä että poliiti-
koilta tulleita aloitteita. Näiden taustalla ovat usein puo-
lueiden ohjelmat, ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset 
ja sidosryhmien toiveet. Ympäristölainsäädäntö on jo 
nyt globaalia. Lainsäädäntö pohjautuu EU:n säädöksiin 
ja kansainvälisiin sopimuksiin: vain pieni osa on kansal-
lista lainsäädäntöä. Esimerkiksi energia-asioissa 98 % 
Suomen lainsäädännöstä on peräisin EU:sta ja 2 % Suo-
men eduskunnasta.

Kuva 1. Signaalista säädökseksi
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Haasteena lisääntyvä sääntely
Ympäristölainsäädännön määrän jatkuva lisääntyminen 
on suuri haaste yrityksille. Kuvassa 2 on esitetty EU:n 
hyväksyttyjen ympäristölainsäädäntöasiakirjojen määrä 
vuosittain. Asiakirjat kuuluvat Euroopan unionin voimas-
sa olevan lainsäädännön luettelon alaluokkaan 15.10 
Ympäristö (Eur-Lex). Lisäksi kuvassa on esitetty lainsää-
dännön määrän kehittymisen trendi vuoteen 2050 asti. 
Vertailukohtana on komission dokumenttitietokannasta 
löytyneiden kaikkea lainsäädäntöä koskevien komission 
asiakirjojen (KOM-dokumentit) ja komission pääsihtee-
ristön laatimien tausta- ja valmisteluasiakirjojen (SEK-
dokumentit) lukumäärä vuosittain.

Tiedon valtava määrä ja laajuus vaativat suodat-
tamista
Yritysten toimintaa koskevaa lainsäädäntöä on valta-
vasti, ja sitä tulee lisää jatkuvasti usealta eri taholta. Voi-
massa olevia kansainvälisiä monenvälisiä sopimuksia on 
yli 850. EU voi antaa lainsäädäntöä 32 aihealueelta, ja 
näistä on laadittu noin 3000 lainsäädäntötiivistelmää. 
Jokainen tiivistelmä sisältää muun muassa erilaisia ase-
tuksia, direktiivejä ja päätöksiä, jolloin lainsäädännön 
kokonaismäärä kasvaa valtavaksi. EU-ympäristölainsää-
däntö koskee esimerkiksi tuotteilta vaadittavia turvalli-

suus- ja ympäristöominaisuuksia, tuotantomenetelmiä, 
materiaaleja, päästöjä ja jätteitä. Kansallinen lainsää-
däntö joko täydentää EU-lainsäädäntöä tai on tälle rin-
nakkaista. Yksittäinen yritys ei pysty hallitsemaan tätä 
tiedon määrää, vaan siitä on suodatettava olennainen 
tieto oikea-aikaisesti.

Jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö vaatii oikea-
aikaista vaikuttamista
Olemassa olevaan lainsäädäntöön ja ratifi oituihin kan-
sainvälisiin sopimuksiin ei voi enää vaikuttaa. Valmisteil-
la olevaan, pykälätasolle kirjoitettuun lainsäädäntöön 
voi vielä pyrkiä vaikuttamaan. Paras mahdollisuus vai-
kuttamiseen on silloin, kun lainsäädännön valmistelu 
on aloitetasolla ja taustapapereita valmistellaan.

Liikkeellä olevan ”tiedon” tarkistaminen useasta 
lähteestä vaatii aktiiviset verkostot
Todellisen tiedon saamista ja löytämistä vaikeuttavat 
liikkeellä olevat erilaiset näkemykset ja uskomukset esi-
merkiksi valmisteilla olevasta lainsäädäntöhankkeesta. 
Näihin tietoihin on suhtauduttava vakavasti, mutta kriit-
tisesti. Yritysten on pyrittävä aina tarkistamaan tiedon 
todenperäisyys useammasta lähteestä, mikä onnistuu 
vain aktiivisella verkostoitumisella.

Kuva 2. EU-lainsäädännön määrän kehittyminen: vuosittain hyväksytty EU:n ympäristölainsäädäntö (sini-
nen) ja sen trendin mukainen ennuste vuoteen 2050 asti, sekä komission kaikkea lainsäädäntöä koskevat 
KOM- ja SEK-dokumentit vuosittain (oranssi). (Lähteet: hyväksytty ympäristölainsäädäntö Eurofer 2009; 
KOM- ja SEK-dokumentit Mika Kapanen 2011)
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Katsauksen lukuohje
Yrityksessä kannattaa miettiä, voiko katsausta hyödyn-
tää tulevan toiminnan suunnittelussa. Ympäristölain-
säädännön muuttumiseen asemoitumista voi pohtia 
strategisesti esimerkiksi kuvan 3. esittämällä tavalla.  

Puolustavan strategian mukaisesti toimiva yritys täyttää 
toiminnassaan lainsäädännön asettamat vähimmäisvaa-
timukset, ja tekee sen, mikä on välttämätöntä markki-
noilla pysymisen kannalta. Seuraavalla strategiapor-
taalla oleva yritys pyrkii ennen kaikkea sopeuttamaan 
toimintaansa lainsäädännön vaatimuksiin ja sidosryh-
mien odotuksiin. Yritys pyrkii parantamaan ympäristön-
suojelun tasoa ensisijaisesti siitä saatavien taloudellisten 
hyötyjen ja ympäristöasioihin liittyvien riskien vähentä-
misen vuoksi. 

Edelläkävijyysstrategia vaatii yritykseltä kykyä ja resurs-
seja ennakoida tulevaa kehitystä toimialalla. Ympäris-
töosaamisella yritys voi tavoitella parempaa tuottoa 
esimerkiksi markkinaosuuden lisäämisen tai kokonaan 
uusien markkinoiden avulla. Edelläkävijän strategiaan 
liittyy suurimmat tuotto-odotukset, mutta toisaalta 

myös riskejä, esimerkiksi uudentyyppisten tuotteiden 
markkinoille tuonnin ajoituksessa. Tästä syystä onkin 
tärkeää, että strategia valitaan yrityksen omista lähtö-
kohdista – huomioiden myös sidosryhmien odotukset ja 
toimialan yleinen kehittyminen.

Tämän katsauksen luvuissa esitellään ympäristöön liit-
tyviä ajankohtaisia teemoja ja megatrendejä sekä ym-
päristö- ja tuotelainsäädäntöön liittyviä aloitteita ja lain-
säädännön tulevia muutoksia. Kunkin luvun alussa on 
lyhyesti esitetty luvun pääkohdat, ja lukujen lopussa on 
yhteenvetolaatikoissa nostettu esille aihepiirin kiinnos-
tavimmat kohdat ja kehityssuunnat. Lukijan kannattaa 
keskittyä aineistossa yrityksensä toimintaa koskettaviin 
aihealueisiin ja pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
Mikä merkitys muutoksilla voisi olla oman yritykseni 
toiminnan ja tuotteiden kannalta? Milloin muutokset 
alkavat vaikuttaa? Edelläkävijät voivat hyödyntää aloit-
teita ja kehittää jo ennalta tulevaisuuden vaatimukset 
täyttäviä tuotteita. Katsauksen alussa ja lopussa on esi-
telty haastattelujen antia: visioita siitä, miten maailma 
kehittyy lähitulevaisuudessa ja miltä maailma näyttää 
vuonna 2050.

Kuva 3. Ympäristöasioiden aseman ja tavoitetilan arviointi yrityksen strategiassa
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Mihin maailma on menossa 
– haastattelujen antia

Tässä luvussa esitettävät näkemykset ympäristömegatrendeistä ovat peräisin selvityksen haastat-
teluista ja työpajoista. Selvitystä varten haastateltiin yhteensä 45 henkilöä: 18 henkilöä komissi-
osta ja ministeriöistä (STM, YM, TEM), 13 viranomaista, 10 järjestöjen edustajaa ja neljä muiden 
toimijoiden edustajaa. Lisäksi 12 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä osallistui selvityksen aikana 
erilaisiin työpajoihin. Esitetyt näkemykset ovat pohdintaa siitä, mihin suuntaan nykytilasta olisi 
siirryttävä, jotta kestävä tulevaisuus on mahdollinen. 

Megatrendeillä viitataan tässä kehityksen suuriin suuntaviivoihin, jotka voivat saada aikaan eri-
laisia pienemmän mittakaavan ilmiöitä. Ne vaikuttavat myös tulevaan ympäristölainsäädäntöön. 
Ilmastonmuutos on megatrendeistä tärkein. Toisaalta ilmastonmuutos saattaa muihin megatren-
deihin verrattuna saada liiankin hallitsevan roolin – yhtä tärkeinä voidaan pitää esimerkiksi kes-
tävää kehitystä, resurssitehokkuutta ja biodiversiteetin säilymistä ja suojelemista. Suurin haaste 
on integraatio näiden tärkeiden ympäristön muuttumiseen vaikuttavien trendien välillä. Kysymys 
on aina tasapainosta ympäristöllisten, yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja taloudellisten muuttujien 
välillä. 

Trendien vaikutus ei välttämättä näy ainoastaan lainsäädännön kautta, vaan esimerkiksi tietyn 
sosiaalisen käyttäytymistavan muutoksena. Tällainen sosiaalinen paine voi vaikuttaa nopeasti-
kin yritysten tuotteisiin ja toimintaan erityyppisten boikottien tai sosioekonomisten suuntausten 
myötä.

Pinnalla olevat teemat

Kuluttaminen, kuluttaja ja ihminen
Haastatellut toteavat, että pelkät tekniset tai lainsää-
dännölliset muutokset eivät riitä ratkaisemaan suuria 
globaaleja ongelmia, vaan ihmisten ja kuluttajien ajat-
telutavan on myös muututtava radikaalisti. Uusien aat-
teiden leviämistä auttavat tietoverkot, joissa toimiminen 
muokkaa etenkin nuorten ajatusmaailmaa.

On mahdollista, että tulevaisuudessa keskitytään ma-
terialististen arvojen ja tavaroiden tuottamisen sijaan 
kokonaisvaltaisemmin palveluiden tuottamiseen ja että 
inhimilliset tekijät nousevat vähitellen vahvasti taloudel-
listen tekijöiden rinnalle. Joidenkin näkemysten mukaan 
tulevaisuus on hyvinvoinnissa ilman kasvua (prosperi-
ty without growth). Edellä kuvailtua kehitystä saattaa 
edistää länsimaisissa yhteiskunnissa esiintyvä, negatii-
vista talouskasvua ajava degrowth-vaihtoehtoliike.

Tuotteet ja teknologiat
Ympäristölainsäädännössä tuotteet ovat tärkeässä 
osassa. Monien haastateltujen mielestä tuotepolitiikois-
sa tulisi määritellä tarkemmin, mitä niillä tavoitellaan, 

jotta tuotteille voitaisiin asettaa lainsäädännössä tarkoi-
tuksenmukaisia tavoitteita ja vaatimuksia. Ongelmaksi 
kuitenkin usein muodostuu se, kuinka lain tarkoituksen 
toteutumista valvotaan. 

Ekosuunnitteludirektiivi voi kehittyä kaikkia tuotteita 
koskevaksi lainsäädännöksi, vaikka se ei vielä pysty täy-
teen ohjaukseen, koska se on käytännössä keskittynyt 
vain tuotteiden käytönaikaiseen energiankulutukseen. 
Muutkin resurssit ja ympäristövaikutukset tulisi ottaa 
huomioon käytönaikaisen energiankulutuksen rinnalla.

Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment) tar-
kastelee sekä energia- että materiaalivirtoja tuotteen 
elinkaaren aikana. LCA:ta ei ole vielä otettu käyttöön 
ympäristölainsäädännössä eikä yksityiskohtaisen LCA-
menettelyn käyttö kaikissa tilanteissa olekaan järkevää. 
Elinkaariajattelu (LCT, Life Cycle Thinking) on kuitenkin 
oleellista ympäristölainsäädännössä ja se on integroitu 
esimerkiksi ekosuunnitteludirektiiviin ja EU:n yhdennet-
tyyn tuotepolitiikkaan (IPP, Integrated Product Policy). 
Laajamittaisen elinkaariarvioinnin sijaan voidaan keskit-
tyä hallitsemaan ympäristösuorituskyvyn päämuuttujia 
(KEPI, Key Environmental Performance Indicator). Myös 
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taloudellisella ohjauksella voidaan vaikuttaa tuotteiden 
ympäristöominaisuuksiin. 

Hiljaisia signaaleja voi olla vaikea havaita megatrendi-
en alta tai taustalta. Teknologiaennakointi on kuitenkin 
mahdollisuus uusien ideoiden ja signaalien havaitsemi-
seen. Tuotannosta siirrytään yhä enemmän kokonais-
valtaisempaan palvelujen tarjontaan. Luonnonvaroihin 
perustuva teollisuus, kuten kaivos- ja metsäteollisuus, 
oletettavasti säilyy. Myös tietotekniikan tarjoamat mah-
dollisuudet on vasta pieneltä osin hyödynnetty. Lain-
säädäntö ja etenkin sen kehityksen ennakoiminen olisi 
nähtävä mahdollisuutena uusille liiketoiminnoille.

Menestymistä uusilla aloilla edesauttaa avoimuus yllät-
täville liiketoimintamahdollisuuksille: yhteisyrityksiä voi-
daan toteuttaa paikallisten toimijoiden ja asukkaiden 
kanssa. Myös muun kuin oman toimialan tuntemus on 
aina eduksi. Esimerkiksi Ison-Britannian ympäristöminis-
teriö on tehnyt selvityksen keinoista, joilla maa saavut-
taa tavoitteensa hiilidioksidipäästöjensä vähentämisestä 
50 %:lla vuoteen 2050 mennessä. Tässä voi olla Suo-
men teollisuudelle mahdollisuus teknologiaosaamisen-
sa vientiin.

Kemia ja kemikaalit
Yhteiskunnan ja ympäristön kemikalisoitumisen myötä 
tulee koko ajan saataville uusia aineita, jotka lisäävät 
usein samalla riskien määrää. Riskinä nähdään ainei-
den toistaiseksi tuntemattomat toksiset ominaisuudet. 
Myös aineiden ominaisuuksien arviointi nanomittakaa-
vassa on oma haasteensa. Toisaalta uudet aineet tar-
joavat myös uusia ympäristönsuojelukeinoja esimerkiksi 
lisäämällä materiaalitehokkuutta tai mahdollistamalla 
uusia vedenpuhdistusteknologioita. Tulevaisuudessa 
saatetaan sallia vain todistetusti haitattomien aineiden 
käyttö.

Energia
Ensimmäinen energiakriisi vuonna 1973 säikäytti län-
simaiset yhteiskunnat. Tuolloin laadittiin radikaalejakin 
säädöksiä energian säästämiseksi. Viimeisten 40 vuoden 
aikana öljykriisejä on ollut neljä: 1973–74 ensimmäinen 
öljykriisi, 1979 toinen öljykriisi, 1986 öljynhinnan ro-
mahdus ja viime vuosina huippuhintojen ja  kulutuksen 
kaudesta äkillinen siirtyminen taantumaan. Energian-
tarpeeseen olisi vastattava teknologisesti innovatiivisilla 
ratkaisuilla. Lainsäädännöllä voidaan vauhdittaa uusien 
ratkaisujen käyttöönottoa, mutta määräykset eivät vält-
tämättä kehitä teknologiaa.

Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuuden edistäminen on lainsäädän-
nöllisestä näkökulmasta haasteellista, koska materiaa-
litehokkuuden mittaaminen on vaikeaa. Moni haasta-
telluista ei pidä todennäköisenä, että lainsäädännössä 
päädyttäisiin vaatimaan materiaalitehokkuuden osoit-
tavaa merkintää tuotteisiin. Hiili- ja vesijalanjälkimer-
kintöjä sovelletaan jo, mutta niissäkin haasteina on 
mittaaminen ja arvojen absoluuttisuuden osoittaminen. 
Myös tuotteiden vertailu ilmoitettujen jalanjälkiarvojen 
perusteella voi olla hankalaa. Käytännössä esimerkiksi 
hiilijalanjäljen tulkitsemiseksi olisi tunnettava laskennan 
oletukset, rajaukset ja niiden perusteet – läpinäkyvyys ja 
laskennan toistettavuus on siis tällaisissa merkinnöissä 
erityisen tärkeää.

EU:n materiaalitehokkuuteen liittyvien tavoiteohjelmien 
aloittamisessa olisi haastavaa jo mittaaminen ja taakan-
jako. Myöskään kansainväliset materiaalitehokkuusso-
pimukset eivät ole todennäköisiä, koska kansainvälisesti 
oikeudenmukainen taakanjako on vaikeaa.

Koska materiaalitehokkuuteen liittyvän lainsäädännön 
laatiminen voi olla ongelmallista, on pyrittävä kannus-
tamaan yrityksiä omaehtoiseen tuotteiden materiaali- ja 
energiatehokkuuden kehittämiseen. Materiaalitehok-
kuusasioissa on siis toimittava yritysvetoisesti, mutta 
puitteiden on tultava lainsäädännöstä. Lain ei kuiten-
kaan pidä sisältää liian yksityiskohtaisia määräyksiä. 
Materiaalitehokkuuden lisäämiseksi voidaan käyttää 
taloudellisia ohjauskeinoja, kuten vapaaehtoisia sitou-
muksia ja luonnonvaraveroja. Energia- ja jäteveroilla on 
materiaalitehokkuuteen välillinen taloudellinen vaiku-
tus. Mahdollisena materiaalitehokkuuden taloudellise-
na ohjauskeinona voitaisiin käyttää esimerkiksi paperille 
asetettavaa haittaveroa, jos paperia käytetään infor-
maation siirtoon ja esittämiseen, vaikka saman asian 
ajava sähköinen tekniikka on jo käytössä. 

Kun materiaalien saatavuus vähenee, niiden hinta 
nousee. Hintamekanismi edistää materiaalin käytön 
tehostumista lainsäädännöstä riippumatta ja materiaa-
lit ja vaihtoehtoiset teknologiat kehittyvät. Esimerkiksi 
hupenemassa olevan fosforin käytön rajoittaminen 
lainsäädännöllisin keinoin ei ole todennäköistä, vaan 
markkinamekanismit rajoittavat automaattisesti fosfo-
rin käyttöä tai rohkaisevat kehittämään teknologioita 
fosforin talteenottoon. 

Materiaalien hintojen noustessa on tarkasteltava, mitä 
materiaaleja – ja mistä lähteistä – kannattaa hyödyntää. 
Esimerkiksi kaatopaikkojen käyttö raaka-ainelähteinä on 
Suomessa jo tiedostettu ja hyödyntämismahdollisuudet 
tulisi käydä läpi. Mahdollisina raaka-ainelähteinä pide-
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tään lähinnä teollisuuden kaatopaikkoja, sillä kunnalli-
silla kaatopaikoilla jätejakeet ovat materiaalin hyödyn-
tämistä ajatellen liian heterogeenisia. Kaatopaikoista 
tulee siis mahdollisesti uusiokaivoksia (landfi ll mining). 

Jätteet, päästöt ja kierrätys
Päästöjen hallinnassa riittää työsarkaa tuleviksi vuosi-
kymmeniksi. Useat haastatellut toteavatkin, että kasvi-
huonekaasupäästöjä on vähennettävä riittävän paljon 
ja riittävän ajoissa: 25–40 % vuoteen 2020 mennessä, 
50 % vuoteen 2030 mennessä ja 80–90 % vuoteen 
2050 mennessä. Materiaalikiertojen hallintaan on kiin-
nitettävä huomiota yhä enemmän ja uudella tavalla. 
Se edellyttää materiaalitehokkuuden lisäämistä, luon-
nonvarojen kestävää käyttöä ilman ylituotantoa, uu-
siutumattomien raaka-aineiden käytön minimointia tai 
korvaamista uusiutuvilla materiaaleilla sekä materiaali-
kiertojen päästöjen hallintaa.

Päästöjen vähentämiselle ja ympäristönsuojelulle on 
jo olemassa lainsäädännöllinen perusta EU:ssa, mutta 
jätepolitiikan näkökulma laajenee koko ajan. Jätteen 
määrän vähentäminen on tärkein tavoite. Toissijaisesti 
jätteet tulee hyödyntää uudelleenkäytettävänä mate-
riaalina tai energiana. Jäteveroa nostetaan asteittain, 
jotta kaatopaikkasijoittamisen kannattavuus vähenee. 
Lisäksi tietyille jätejakeille, kuten biohajoaville jätteille 
ja tuottajavastuun alaisille tuotteille, asetetaan kaato-
paikkakieltoja. Materiaalitehokkuudesta tulee yrityksille 
vähitellen taloudellinen intressi, joka johtaa teollisen 
jätteen määrän vähenemiseen. Materiaalitehokkuutta 
säätelee erityisesti raaka-aineen hinta. 

Monet haastatellut uskovat jätteenpolton olevan vain 
välivaihe jätteen käsittelyn menetelmänä. Polton si-
jaan yhdyskuntajätteen eri materiaalit olisi kierrätettä-
vä mahdollisimman tarkasti ja käytettävä ainoastaan 
hyödyntämiskelvoton materiaali energiantuotannossa. 
Kierrätyksestä tulee yhä kannattavampaa taloudellisen 
ohjauksen avulla: esimerkiksi Ruotsissa verotetaan jät-
teenpolttoa. Yksittäisiä materiaaleja tuskin ohjataan 
laajasti lainsäädännöllisin keinoin kierrätykseen, mutta 
haitallisia aineita pyritään poistamaan kierrossa olevasta 
materiaalista.

Haittamaksujen ja vastaavien ohjauskeinojen asettami-
nen oikealle ja sopivalle tasolle on poliittisesti vaikeaa. 
Erilaisia poikkeuksia ja vapautuksia yleensä tarvitaan, 
ja nämä voivat olla ongelmallisia. Tästä syystä jätteen 
käyttö lienee tulevaisuudessakin tasapainoilua energia-
hyödyntämisen ja materiaalien kierrättämisen välillä.

Ilmasto ja ympäristö
Haastatteluissa ja työpajoissa nousi esille useita ilmas-
toon ja ympäristöön liittyviä huolenaiheita. Ilmaston-
muutos vaatii tulevaisuudessa sekä muutoksen hillintää 
että sopeutumista. Uutta ilmastosääntelyä on tulossa 
paljon. Luonnonvarojen riittävyys on jo joillakin teolli-
suudenaloilla kasvava huolenaihe. Toisaalta on otet-
tava huomioon myös sellaiset trendit kuin biologisen 
monimuotoisuuden eli biodiversiteetin säilyttäminen ja 
ekosysteemien suojelu. Biodiversiteetin ja ekosysteemi-
en taloudellisesta arvosta on kuitenkin puutteellisesti 
tietoa. 

Puhtaan veden niukkuus koskettaa lähinnä kehitysmaita 
ja kehittyviä talouksia. Ongelma on tunnistettu EU:ssa, 
jonka tavoitteena on toimia edelläkävijänä vesiosaami-
sessa. Keskustelua on käyty myös kansainvälisellä po-
liittisella tasolla. Vaikka joissain EU-maissa on niukasti 
puhdasta vettä, näissä maissa pystytään toistaiseksi 
puhdistamaan ihmisten tarvitsema vesi. 

Vastaavasti maaperänsuojelu on ollut pitkään poliittise-
na puheenaiheena. EU:ssa tähän on laadittu strategia ja 
puitedirektiiviesitys, jonka käsittely on kuitenkin viiväs-
tynyt vuodesta toiseen.

Alueellisesti painottuvat teemat

Suomi
Useat haastatellut ennustavat, että metsien biomassaa 
hyödynnetään Suomessa jatkossakin eri tavoin. Bio-
massan korjuussa, käsittelyssä ja jatkojalostuksessa on 
tärkeää hallita ympäristövaikutukset hyvin. Energiantar-
peen lisääntymisen vuoksi on harkittava puumateriaa-
lin käyttökohteita: missä suhteessa on järkevää käyttää 
puuta energiantuotannossa, paperin valmistuksessa tai 
pidemmälle jalostetuissa tuotteissa. 

Valmistavan teollisuuden tulisi ottaa huomioon etenkin 
energia- ja materiaalitehokkuus. Uudet teknologiat, ku-
ten biotekniikka ja fuusiovoima, ovat olleet tuloillaan 
jo vuosikymmeniä mutta eivät ole vieläkään korvanneet 
vanhoja teknologioita. Uusien teknologioiden kehitys- 
ja käyttömahdollisuuksiin vaikuttaa EU:ssa voimakkaasti 
jäsenmaiden kansallinen politiikka, esimerkiksi energi-
antuotantosektorilla eräiden maiden tuet hiilivoimalle.

Suomessakaan ei eletä suojassa suurilta muutoksilta. 
Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset antavat suun-
taa sille, mitä Suomessa voisi tapahtua tulevaisuudes-
sa, vaikkakin äkillisiä muutoksia on vaikeaa ennustaa. 
Muutoksiin on kuitenkin varauduttava, jotta ei kehitytä 
ainoastaan kriisien kautta. Suuri ekologinen jalanjälki 
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rasittaa suomalaista elämäntapaa, vaikka tuotannon ja 
päästöjen määrien irtikytkentä on Suomessa todenne-
tusti saavutettu usealla alalla.

EU ja Eurooppa
Ilmastopolitiikka ja luonnonvarapolitiikka ovat EU:lle 
tärkeitä. Ilmastopolitiikka on noussut valtionpäämiesta-
solle, mikä ohjaa ympäristölainsäädännön kehittymistä. 
EU on ollut ilmastoveturi pitkälti siksi, että se on voi-
makkaasti riippuvainen ulkopuolisista resursseista, ku-
ten energiasta ja raaka-aineista. EU tuo raaka-aineita 
ja vie jätteitä, mikä johtaa jäteongelman ja ympäris-
tökuormituksen siirtymiseen muualle. EU:lla on – joko 
jo olemassa tai valmisteilla – useita erilaisia aiheeseen 
liittyviä ohjelmia ja aloitteita, esimerkiksi kestävän kehi-
tyksen ohjelma ja strategia, resurssitehokkuusohjelma 
ja raaka-ainestrategia. 

Haastattelujen perusteella seuraavina megatrendeinä 
näyttäisivät nousevan biodiversiteetti ja raaka-aineiden 
saatavuus. Kehittyvien talouksien raaka-aineiden tarve 
ja kriittisten metallien saatavuus luovat hintapaineita 
kansainvälisillä markkinoilla. Länsimainen yhteiskunta 
ei näyttäisi olevan varautunut fossiilisten polttoaineiden 
ja etenkään öljyn korvaamiseen muilla energialähteillä. 
Myös niille yrityksille, jotka eivät ole varautuneet tähän, 
muutosnopeus voi tulla yllätyksenä. 

EU ohjaa kansallista lainsäädäntöä tulevaisuudessa-
kin. Käytännön ympäristönsuojelu on nykyään paljolti 
markkinavetoista. Tulevaisuudessa ympäristönsuojelu 
voi muuttua lainsäädäntövetoiseksi, jos ympäristöon-
gelmat kärjistyvät kansallisesti tai maailmanlaajuisesti. 
Mikä siis määrää tulevaisuudessa: kaupan vapautumi-
nen vai lainsäädäntö? Kulutuksen ohjaaminen pelkäs-
tään lainsäädännöllä on vaikeaa. Sen sijaan kulutuksen 
ohjaamiseen voidaan käyttää informaation jakamista ja 
taloudellisia ohjauskeinoja, esimerkiksi veroja. 

Aasia
Haastatteluissa nousivat esille erityisesti Kiina, Etelä-
Korea ja Japani. Kiina on viimeisten 15 vuoden aikana 
ottanut takaisin paikkansa maailmantaloudessa. Kes-
kusjohtoisena valtiona Kiina jo toteuttaa muuttumis-
taan ympäristöteknologiaa hyödyntäväksi vallaksi, kun 
EU:ssa vastaavaa vasta suunnitellaan. Kiina on sijoitta-
nut vihreään talouteen, erityisesti uusiutuvaan energi-
aan ja ekokaupunkeihin. 

Myös muualla Aasiassa on havaittavissa vastaavaa kehi-
tystä. Etelä-Korea on keskittynyt talouden vihreään elvy-
tykseen eli uusien, kestävää kasvua edistävien työpaik-
kojen luomiseen. Japanissa kaatopaikkoja käytetään 
hyväksi raaka-aineiden ja energian lähteenä. Tämä on 

taloudellisesti järkevää ja kannattavaa, koska Japanissa 
on yli 100 miljoonaa asukasta ja suuri asukastiheys.

Muut alueet ja maailma
Nature-lehden artikkelissa ”Planeettamme rajat” (Rock-
ström et al. 2009: ”Planetary Boundaries”) on täsmen-
netty globaalin taloudenpidon rajoja ja eri muuttujien 
maailmanlaajuisia kynnysarvoja, joita ei voi ylittää ilman 
kohtalokkaita seurauksia. Suuria teemoja lähivuosina 
kaikkialla ovat biodiversiteetti, ekosysteemipalveluiksi 
kutsutut elävän luonnon ihmisille tuottamat hyödyt ja 
palvelut, ilmastonmuutos ja aavikoituminen sekä tietyil-
lä alueilla puhtaan veden niukkuus. 

Maatalousmaa on jo nyt kiinnostava sijoituskohde, kos-
ka elintarviketeollisuus hankkii viljelyalaa kaikkialta. Voi-
daankin miettiä, kuka omistaa Suomen maatalousmaan 
20 vuoden kuluttua.

Väestönkasvu riippuu useasta tekijästä: kuinka monta 
lasta syntyy perheisiin, minkä ikäisenä perheitä peruste-
taan ja mikä on tyttöjen koulutustaso tai eliniänodote. 
Väestönkasvu ja BKT ovat sidoksissa toisiinsa. Kun BKT 
kasvaa, väestönkasvu taittuu ja kun väkiluku stabiloi-
tuu, iäkkäiden osuus väestöstä alkaa kasvaa (vertaa 
länsimaat ja Japani). Tällöin BKT:sta kasvava osa tulee 
hoivapalveluista.

Poliittiset kysymykset   
ympäristötrendien taustalla

Poliittisia vaikuttimia on vaikea arvata tai arvioida etu-
käteen, joten yllättäviä megatrendejä ja muutospro-
sesseja voi syntyä. Uusien megatrendien aiheuttamat 
suuret muutokset eivät kuitenkaan näy välittömästi 
jokapäiväisessä elämässä. Lähitulevaisuuden suurimmat 
kysymykset ovat energiatehokkuus, materiaalitehok-
kuus, haitallisten aineiden määrän minimointi ja niiden 
korvaaminen sekä luonnon monimuotoisuus. Erilaiset 
maailmanlaajuiset niukkuudet lisäävät konfl iktien mah-
dollisuuksia. Myös luonnonvarojen hallitsematon käyttö 
muodostaa uhkan.

Tärkeitä kysymyksiä tulevaisuudessa on myös se, vaatii-
ko ympäristönsuojelu negatiivista kasvua vai voidaanko 
ympäristönsuojelun taso ja laatu säilyttää, vaikka ta-
louskasvu jatkuisikin. Käsite vihreä talous esiintyy YK:n, 
OECD:n ja EU:n tuoreissa politiikkaohjelmissa. Taloudel-
lisella taantumalla on kuitenkin ollut vaikutusta ajatte-
luun: esimerkiksi EU:ssa painotetaan vihreän talouden 
sijaan vihreää talouskasvua. Myös vuoden 2012 YK:n 
Rio+20-konferenssin teeman ”Vihreä talous kestävän 
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kehityksen ja köyhyyden poistamisen politiikkakehikos-
sa” tarkastelussa ovat korostuneet taloudelliset seikat.

Kestävää kehitystä ei voi määritellä absoluuttisesti. Kes-
tävän kehityksen tietoperustan, teknologian ja globaa-
lin talouden muutokset pakottavat käsitteen jatkuvaan 
tarkistamiseen. YK:n kestävän kehityksen politiikkapro-
sessi kuitenkin toimii jäsentävänä kehikkona. Kestävä 

talous voidaan saavuttaa käyttämällä veroja ja muita 
ohjauskeinoja sekä vapaaehtoisia kannustimia. Ku-
luttajia voidaan ohjata erilaisilla tuotemerkinnöillä ja 
mahdollisesti henkilökohtaisen päästökiintiön avulla. 
Kansainvälisiä sopimuksia pitäisi solmia myös teollisuus-
aloittain ja maantieteellisillä alueilla. Yhdellä yksittäisel-
lä päätöksellä kestävää taloutta ei voida saavuttaa.

 

Megatrendien tärkeät teemat: poliittiselta tasolta toiminnaksi

• ilmastonmuutoksen hallinta (toimintaa)
• energiansaanti
• raaka-aineet
• päästöt ja jätteet
• biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut
• ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• inhimilliset tekijät: ruoka, muuttoliike,…
• puhdas vesi ja jätevesien käsittely (kehittyvät maat)
• maankäyttö (poliittisella tasolla, ei toimintaa)
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2  Resurssitehokkuus 

Resurssitehokkuusajattelu, johon kuuluvat materiaali- ja energiatehokkuus sekä veden sääste-
liäs käyttö, on noussut merkittäväksi teemaksi EU-agendalla EU:n kasvustrategian eli EU2020-
strategian myötä. Resurssitehokkuudesta ei kuitenkaan ole EU:ssa vielä yhtenäistä strategiaa. 
Vuoden 2011 lopulla on odotettavissa poliittisia linjauksia, mutta konkreettisia lainsäädännöllisiä 
ehdotuksia on odotettavissa vasta vuoden 2012 aikana. Resurssitehokkuuden taustalla olevaa 
pyrkimystä kestävään kehitykseen käsitellään luvussa 3.1. Resurssitehokkuuden osa-alueista ma-
teriaalitehokkuuteen paneudutaan tarkemmin luvussa 3.3 ja energia-asioita, energiatehokkuus 
mukaan lukien, käsitellään omana laajempana kokonaisuutenaan luvussa 4. Luku 3.2 käsittelee 
nykyisiä resurssitehokkuusajatteluun liittyviä aloitteita alkaen EU2020-strategiasta.

2.1  Resurssitehokkuus osana 
 kestävää kehitystä

Kestävä kehitys on laaja asiakokonaisuus. Kestä-
vään kehitykseen liittyvä lainsäädäntö on EU:ssa 
toistaiseksi vielä strategia- ja toimintasuunnitel-
matasolla, mutta eri säädöksiin on sisällytetty 
kestävän kehityksen teemoja. Tässä luvussa kä-
sitellään kestävää kehitystä erityisesti resurssite-
hokkuuden näkökulmasta.

Maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen teemojen 
taustalla on muun muassa Brundtlandin raportti ”Our 
Common Future” (1987), jossa ensimmäistä kertaa 
määritellään termi kestävä kehitys. Vuonna 1992 Rio de 
Janeirossa pidetyssä YK:n huippukokouksessa keskityt-
tiin ympäristö- ja kehitysasioihin ja laadittiin niin kutsut-
tu Rion julistus. Kymmenen vuotta myöhemmin vuon-
na 2002 pidettiin Kestävän kehityksen huippukokous 
(CSD, Conference on Sustainable Development) Rio+10 
Johannesburgissa. Siellä laadittiin Johannesburgin julis-
tus ja sen toimeenpanosuunnitelma. Seuraava huippu-
kokous Rio+20 pidetään vuonna 2012 jälleen Rio de 
Janeirossa. Kokouksessa keskitytään kahteen teemaan: 
vihreä talous kestävässä kehityksessä ja köyhyyden pois-
tamisessa ja kestävän kehityksen institutionaalinen ke-
hys. Kokousta varten EU-komission ympäristöasioiden 
pääosasto laatii tiedonannon EU:n strategisia kokous-
tavoitteita varten. Kokoustavoitteiden tulee olla linjas-
sa EU:n seuraavan vuosikymmenen kasvustrategian eli 
EU2020-strategian kanssa. Huippukokouksen ohella re-
surssitehokkuuteen liittyviä kansainvälisiä aloitteita voi 
synnyttää myös YK:n ympäristöohjelman (UNEP, United 
Nations Environment Programme) alainen Marrakech-

prosessi, jolla pyritään edistämään kestävää kulutusta 
ja tuotantoa.

UNEPin suojeluksessa toimii vuonna 2007 perustettu 
kansainvälinen luonnonvarapaneeli (International Panel 
for Sustainable Resource Management). Sen tarkoi-
tuksena on antaa riippumattomia tieteellisiä neuvoja 
päättäjille resurssien kestävästä käytöstä ja niiden ym-
päristövaikutuksista tuotteen koko elinkaaren aikana. 
Paneelin toimintaan kohdistuu suuria odotuksia: sen 
toivotaan kehittyvän hallitustenvälistä ilmastopaneelia 
vastaavaksi paneeliksi (IPCC, Intergovernmental Panel 
on Climate Change). 

EU:n kestävän kehityksen strategia perustuu vuonna 
2001 annettuun komission tiedonantoon KOM(2001) 
264. Sitä on uudelleentarkasteltu muun muassa vuonna 
2005 annetuissa komission tiedonannoissa KOM(2005) 
218 ”Julistus kestävän kehityksen pääperiaatteista” 
sekä KOM(2005) 658 ”Kestävän kehityksen strategi-
an uudelleentarkastelusta”. Vuoden 2005 julistus oli 
sisällöltään hyvin yleisellä tasolla, mutta tiedonannon 
liite sisälsi useita konkreettisia lainsäädännöllisiä toi-
menpiteitä. Neuvosto hyväksyi tarkastellun strategian 
kesäkuussa 2006, ja tässä neuvoston dokumentissa on 
esitetty yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Vuoden 2009 
strategian uudelleentarkastelussa KOM(2009) 400 on 
esitetty uusia suuntaviivoja siitä, mihin strategian toi-
meenpanoa tulisi suunnata.

Yhdennetty tuotepolitiikka tunnetaan paremmin eng-
lanninkielisellä lyhenteellään IPP, joka tulee sanois-
ta Integrated Product Policy. Komission tiedonanto 
KOM(2003) 302 ”Yhdennetty tuotepolitiikka – Elin-
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kaariajattelu politiikan perustana” loi perustan tuottei-
den ympäristövaikutuksiin liittyvälle politiikalle. Se on 
vaikuttanut esimerkiksi EuP/ekosuunnittelu-, EMAS- ja 
EU:n ympäristömerkkisäädösten sekä vihreiden julkis-
ten hankintojen sisältöön tuomalla muun muassa elin-
kaariajattelun osaksi tuotelainsäädäntöä. Tiedonannon 
taustalla on vihreä kirja yhdennetystä tuotepolitiikasta 
KOM(2001) 68. Komission yhteisen tutkimuskeskuksen 
(JRC, Joint Research Centre) projektissa tunnistetaan 
niitä tuotteita, joilla on suurimmat ympäristövaikutuk-
set. IPP:tä ei ilmeisesti uudelleentarkastella sellaisenaan, 
vaan se on kirjoitettu osaksi esimerkiksi kestävän ku-
lutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan 
SCP/SIP-toimintaohjelmaa ja Luonnonvarojen kestävä 
käyttö -strategiaa.

Luonnonvarojen kestävä käyttö perustuu komission 
tiedonantoon KOM(2005) 670 ”Luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia”. Sen 
tavoitteena on vähentää resurssien käytön kokonais-
vaikutuksia ympäristöön kasvavassa taloudessa. Tähän 
pyritään lisäämällä resurssien tuottavuutta ja ekotehok-
kuutta sekä etsimällä parempia vaihtoehtoja käytetty-
jen resurssien jatkohyödyntämiselle. Komission on teh-
tävä toimintakertomus strategian edistymisestä viiden 
vuoden välein vuodesta 2010 alkaen. Tarkoituksena on 
myös tarkastella tätä strategiaa yhdessä kestävän kehi-
tyksen strategian kanssa.

 

Kestävä kehitys

•  Ei lainsäädäntöä EU:ssa, strategia- ja toimintasuunnitelmatasolla
  • Säädöksiin on kuitenkin sisällytetty kestävän kehityksen teemoja.
•  SCP/SIP-toimintaohjelman uudelleentarkastelu vuonna 2012
•  YK:n ympäristöohjelman UNEPin alainen Marrakech-prosessi
•  YK:n alainen Maailman kestävän kehityksen huippukokous (CSD)
 vuonna 2012 Rio de Janeirossa

2.2  EU2020-strategia

EU2020-strategiaa ja erityisesti sen resurssite-
hokkuusaloitteita tarkastellaan tässä aloite- ja 
suunnitelmatasolla, koska resurssitehokkuudesta 
ei vielä ole lainsäädäntöä. Alla on esitetty tähän 
mennessä julkaistut tai julkaistavat taustapape-
rit. EU2020-strategia voi johtaa EU-lainsäädännön 
painopisteiden, sisällön ja lähestymistavan huo-
mattavaankin muuttumiseen, joten yritysten on 
seurattava sen kehittymistä.

Vuonna 2010 julkaistiin uusi EU:n kasvustrategia 
(EU2020-strategia) seuraavalle vuosikymmenelle komis-
sion tiedonantona KOM(2010) 2020 ”Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”. 
Strategia jakautuu nimensä mukaisesti kolmeen osa-
alueeseen, jotka puolestaan sisältävät seitsemän eril-
listä niin kutsuttua lippulaivahanketta. Näistä kestävän 
kasvun hankkeita ovat ”Resurssitehokas Eurooppa” 
KOM(2011) 21 ja ”Globalisaation aikakauden yhden-
netty teollisuuspolitiikka” KOM(2010) 614. Komissio 

antoi helmikuussa 2011 myös uuden tiedonannon 
KOM(2011) 25 ”Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-
aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen”. On huomat-
tava, että näissä dokumenteissa termillä resurssi tarkoi-
tetaan teollisuuden raaka-aineiden (energia, metallit ja 
mineraalit) lisäksi maataloushyödykkeitä ja elintarvik-
keita.

Vuonna 2011 on odotettavissa komission työpaperi, 
joka liittyy kestävän kasvun vihreisiin näkökulmiin – eri-
tyisesti sen periaatteisiin, ongelmakohtiin ja seuranta-
työkaluihin. Työpaperin perusteella voidaan laatia po-
liittisia suosituksia, joilla pyritään vihreämpään kasvuun. 
Vuoden 2011 syksyllä julkaistaneen ”Resurssitehokkaan 
Euroopan etenemissuunnitelma”, jonka tavoitteena on 
lisätä luonnonvarojen tuottavuutta ja irrottaa talous-
kasvu luonnonvarojen käytöstä. Lisäksi tavoitteena on 
lisätä kilpailukykyä sekä edistää toimitusvarmuutta ja 
riippumattomuutta luonnonvaroista EU:ssa.

Seuraavat aloitteet kuuluvat Resurssitehokas Eurooppa 
-lippulaivahankkeen alaisuuteen. 
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Julkaistut 2010–2011:
• ”Energia 2020: Strategia kilpailukykyisen, kestä-

vän ja varman energiansaannin turvaamiseksi”, 
KOM(2010) 639, julkaistu 10.11.2010.

• ”Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 
2020 ja sen jälkeen – Suunnitelma integroitua 
eurooppalaista energiaverkkoa varten”, KOM(2010) 
677, julkaistu 17.11.2010.

• ”Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin 
liittyviin haasteisiin vastaaminen”, KOM(2011) 25, 
julkaistu 2.2.2011. 

• ”Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailuky-
kyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050”, 
KOM(2011) 112, julkaistu 8.3.2011.

• ”Energiatehokkuussuunnitelma 2011”, KOM(2011) 
109, julkaistu 8.3.2011.

• ”Valkoinen kirja. Yhtenäistä Euroopan liikennealu-
etta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailu-
kykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää”, 
KOM(2011) 144, julkaistu 28.3.2011.

• ”EU 2020 biodiversiteettipolitiikka ja -strategia”, 
KOM(2011) 244, julkaistu 3.5.2011 

• ”EU ja sen lähialueet: Uusi lähestymistapa liiken-
nealan yhteistyöhön”, KOM(2011) 415, julkaistu 
7.7.2011

Tulossa 2011–
(aikataulut arvioita)
• ”Resurssitehokkaan Euroopan tiekartta”, syksyllä 

2011.
• ”Kestävän liikenteen paketti: Strateginen liikenne-

teknologiasuunnitelma”, syksyllä 2011.
• Vesipuitedirektiivissä mainittujen prioriteettiaineiden 

uudelleentarkastelu, syyskuu 2011.
• ”Energiatiekartta 2050”, syksyllä 2011.
• ”Eurooppalainen strategia ja toimintasuunnitelma 

kestävän biotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2020 
mennessä”, vuoden 2011 aikana.

• ”EU:n rakennusalan kestävää kilpailukykyä koskeva 
strategia”, syksyllä 2011.

 

EU2020-strategia

•  Voi tuoda kestävän kehityksen mukaista EU-lainsäädäntöä.
   •  Muuttaa lainsäädännön painopisteitä, sisältöä ja lähestymistapaa.
•  Strategian lippulaivahankkeista erityisesti resurssitehokkuusaloite on tärkeä 
 teknologiateollisuudelle. 
  •  Myös ilmasto- ja energia-asiat käsitellään sen alla.
•  Odotettavissa on haastavia tavoitteita ja vaatimuksia vuoteen 2050 asti

2.3  Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus on yksi resurssitehokkuuden 
osa-alueista. Materiaalitehokkuus voidaan mää-
ritellä kilpailukykyisen tuotteen tuottamiseksi 
siten, että vähennetään materiaalipanoksia ja ai-
heutetaan vähemmän haitallisia ympäristövaiku-
tuksia tuotteen elinkaaren aikana. 

Materiaalitehokkuutta koskevaa lainsäädäntöä ei 
EU:ssa tällä hetkellä ole, eikä materiaalitehokkuus 
välttämättä näy tulevaisuudessakaan yrityksille 
erillisenä lainsäädäntönä. Materiaalitehokkuu-
teen liittyviä vaatimuksia voi esiintyä esimerkiksi 

ympäristöluvassa tai jätelainsäädännössä. Tässä 
luvussa tarkastellaan materiaalitehokkuuteen liit-
tyviä lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja aloitteita 
tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Eri toimialoilla 
materiaalitehokkuuden lisäämisellä on erilaiset 
edellytykset – materiaalitehokkuus voi olla tuote-
ryhmäsidonnaista jo yhdelläkin toimialalla. Kan-
sainvälisesti esimerkiksi Japanissa ja Etelä-Koreas-
sa on jo materiaalitehokkuuslakeja.

Kuva 4 esittää tuotteen elinkaaren aikana esiintyviä ma-
teriaalikiertoja. 
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2.3.1  Luonnonvarat

Kehittyvien talouksien kasvu lisää luonnonvarojen ky-
syntää. Sen vuoksi materiaalitehokkuus ja luonnon-
varojen kestävä käyttö ovat olennainen osa globaalia 
ympäristötehokkuutta. Kysyntä nostaa raaka-aineiden 
hintoja, ja luonnonvarojen riittävyys nousee yhä tär-
keämmäksi kysymykseksi. Esimerkiksi tietotekniikan, 
viestinnän, uusien ympäristö- ja energiateknologioiden 
ja muiden huipputekniikoiden sovelluksissa tarvittavien 
harvinaisten maametallien saatavuus on jo keskeinen 
kysymys. On arvioitu, että huipputeknologian tuot-
teiden kysynnän lisääntyminen lisää näiden kriittisten 
raaka-aineiden tarvetta monikymmenkertaiseksi vuo-
teen 2030 mennessä. Luonnonvarojen hallintaan olisi 
tärkeää kiinnittää huomiota myös lainsäädännössä ja 
muodostaa siitä oma lainsäädäntökokonaisuutensa. 

Raaka-ainealoite
EU on riippuvainen usean teollisuuden raaka-aineen 
tuonnista EU:n ulkopuolisista maista. Euroopan komis-
sion antamassa raaka-ainetiedonannossa (RMI, Raw 
Materials Initiative) on tunnistettu ja listattu EU:lle kriit-
tiset metallit ja mineraalit. Tietyistä raaka-aineista Kiina 
tuottaa jopa 90 %, ja sillä on käytössään vuosittaiset 
kiintiöt niiden viennille. Nämä kiintiöt voivat vaikuttaa 
niin komponenttien hintaan kuin teollisuuden kilpailu-
kykyynkin. Myös Suomi tuo osan teollisuuden tarvitse-
mista raaka-aineista joko raaka-aineina tai komponen-
teissa. Osa kriittisistä raaka-aineista olisi saatavilla myös 
EU:n alueelta, mutta viime vuosien raaka-aineiden epä-
varmojen hintojen vuoksi kaivoksia ei ole avattu. 

Suomi on usean metallin ainoa tai suurin tuottaja tai 
raaka-aineen potentiaalinen lähde EU:ssa. Suomen 
kansallisessa luonnonvaraselonteossa nostetaan esille 
tarve keventää ja parantaa luonnonvarojen kestävää 
käyttöä rajoittavaa sääntelyä. Suomen maaperästä hyö-

dynnettävien raaka-aineiden saatavuuden turvaamisek-
si säädettävän lainsäädännön tulee edistää yritystoimin-
taa. Suomessa lähtökohtana materiaalitehokkuuden 
lisäämisessä on ensisijaisesti käyttää vapaaehtoisia ma-
teriaalitehokkuussopimuksia. Luonnonvarastrategias-
ta on julkaistu syksyllä 2010 selonteko eduskunnalle. 
Selonteossa käsiteltiin myös resurssitehokkuutta. Ma-
teriaalitehokkuutta on käsitelty Suomessa kansallisessa 
luonnonvarastrategiassa (Sitra 2009), ENVIMAT-selvi-
tyksessä (SYKE 2009) ja Suomen mineraalistrategiassa 
(TEM 2010).

2.3.2  Raaka-aineiden kierrätys

Materiaalitehokkuuteen lukeutuu jätepuitedirektiiviin 
pohjautuva jätelaki ja sen jätehierarkian kohta ”jätteen 
synnyn ehkäisy”. Materiaalitehokkuuden ideana on, 
ettei ole olemassa jätettä – ainoastaan käyttämätöntä 
raaka-ainetta. Kansallista jätelakia, joka sisältää mate-
riaalitehokkuussuunnitelman, ja kansallista jäteveroa, 
jolla on ekologinen tausta, voidaan käyttää ohjauskei-
noina. Jätteistä raaka-aineina on lisätietoa luvussa 6.

Materiaalitehokkuuden lisäämisen ajavina voimina ovat 
materiaalien ja raaka-aineiden kustannukset, pyrkimys 
luonnonvarojen kestävään käyttöön ja raaka-aineiden 
hankinnan ja materiaalien käytön ympäristövaikutuk-
set. Kierrätys ja kierrätysvaatimukset lisääntyvät, joten 
uutta tekniikkaa on kehitettävä esimerkiksi kriittisten 
raaka-aineiden erottamiseen jätevirroista hyötykäyt-
töön. Nykyään kriittisiä raaka-aineita ei eroteta esimer-
kiksi metallien kierrätyksessä vaan ne sekoittuvat käsit-
telyprosesseissa epäpuhtauksiksi. 

Teollisuuden kaatopaikkoja käytetään mahdollisesti tu-
levaisuudessa uusiokaivoksina, mutta yhdyskuntajätteen 
kaatopaikkojen hyödyntäminen on jätteen heterogee-
nisuuden vuoksi kyseenalaista. Vanhoja kaatopaikkoja 

Kuva 4. Materiaalin käyttö ja kierto tuotteen elinkaaren aikana

Luonnon-
varat Hävitys:
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Kaatopaikka

Osien kierrätys

Raaka-
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Käyttö
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aletaan käyttää materiaalilähteinä, kun neitseellisen 
materiaalin hinta nousee riittävästi ja tarpeelliset erot-
telutekniikat on kehitetty. EU-komission raaka-aineita 
koskevan aloitteen KOM(2008) 699 resurssitehokkuus-
periaate voi synnyttää lainsäädännöllisiä aloitteita.

2.3.3  Tuotesuunnittelu

Tuotteita koskevia materiaalitehokkuusvaatimuksia voi 
tulla esimerkiksi ekosuunnitteludirektiivistä, kun tuote-
lähtöinen ympäristöpolitiikka otetaan huomioon tuo-
tesuunnittelussa. Materiaalitehokkuusvaatimuksia voi 
tulla tuoteketjuun myös muusta ympäristölainsäädän-
nöstä, kuten REACH-asetuksesta, joka voi esimerkiksi 
velvoittaa vaihtamaan tiettyjä kemikaaleja tuotteissa tai 
tuotannossa. Lisäksi on otettava huomioon tuotetur-
vallisuus ja sitä koskeva lainsäädäntö, vaikka tavoitteet 
ja vaatimukset olisivatkin ristiriidassa materiaalitehok-
kuusajattelun kanssa. Uusia materiaalitehokkuusvaati-
muksia voidaan asettaa myös EU:n ympäristömerkin eli 
EU-kukan merkintävaatimuksissa.

2.3.4  Haasteet

Mittaaminen ja ohjaaminen
Materiaalien kierrätystä ja materiaalitehokkuutta on 
tulevaisuudessa tehostettava. Materiaalitehokkuuden 
mittaaminen on kuitenkin vaikeampaa kuin energiate-

hokkuuden. Materiaalitehokkuuden ohjaaminen aset-
tamalla ympäristöluvassa rajoituksia eri raaka-aineille 
on kyseenalainen keino. Ohjaamiseen voitaisiin mah-
dollisesti soveltaa samantyyppistä lähestymistapaa kuin 
energiatehokkuudelle tällä hetkellä. Materiaalitehok-
kuusratkaisut ovat kuitenkin usein laitoskohtaisia ja siksi 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan määrittäminen 
materiaalitehokkuuden parantamiseksi on vaikeaa. Jä-
senvaltioiden välillä ei myöskään saa olla tulkintaeroja. 
Materiaalitehokkuusvaatimuksen on koskettava koko 
tuotantoketjua, jonka jokainen vaihe on kokonaisuu-
den kannalta optimoitu. Tuotteiden tai tuotantoket-
jujen kokonaismateriaalitehokkuus olisi määritettävä 
vapaaehtoisin keinoin. Jätteenkäsittelyä voidaan ohjata 
yhteisötason lainsäädännöllä, mutta materiaalitehok-
kuuden ohjauksen olisi hyvä perustua vapaaehtoisiin 
menettelyihin.

Valvonta
Valvonnan toteuttaminen on tärkeä kysymys myös tule-
vaisuudessa. Materiaalitehokkuutta ei voi valvoa ilman 
luotettavia mittareita materiaalien ja raaka-aineiden 
kustannuksille, luonnonvarojen kestävälle käytölle ja 
ympäristövaikutuksille. Materiaalitehokkuuden valvon-
taan tarvitaan sekä mikro- että makrotason mittareita. 
Materiaalitehokkuutta ei tulisi mitata vain massaan pe-
rustuvasti, vaan rinnalle tarvitaan myös laadullisia mit-
tareita.

 

Materiaalitehokkuus

• On osa resurssitehokkuutta.
• Materiaalitehokkuusajattelu on vahvistumassa.
  • Ei välttämättä muodostu heti erilliseksi lainsäädännöksi, vaan näkyy 
   vapaaehtoisina sitoumuksina ja osana muuta lainsäädäntöä
  • Jätelainsäädäntö ja jätehierarkia liittyvät vahvasti materiaalitehokkuus-
   ajatteluun: lisää materiaalin kierrätystä ja uusiokäyttöä.
  • Elinkaaritarkastelut ovat tulossa lainsäädäntöön.
• Materiaalitehokkuuslainsäädännön haasteita ovat
  • mittaaminen – mitä mitata ja miten
  • ohjaaminen – millä keinoin
  • valvonta – ilman päteviä mittareita mahdotonta
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3  Energia

Tulevien vuosien trendi on energiatehokkuussääntelyn lisääntyminen ja tehokkuusvaatimusten 
kiristyminen. Paluuta vanhaan ei ole. EU:ssa energiatehokkuudesta on tullut vasta viime vuosi-
kymmenellä lainsäädännöllisesti tärkeä asia, ja se linkittyy vahvasti EU2020-strategiaan. Energia-
tehokkuuslainsäädännöstä voidaan nostaa esille esimerkiksi energiapalveludirektiivi, tuotteiden 
suunnittelua koskeva ekosuunnitteludirektiivi, rakennuksia koskeva rakennusten energiatehok-
kuusdirektiivi (luku 8.2) ja tuotteiden energiamerkintää koskeva direktiivi (luku 8.4). Erillistä lain-
säädäntöä ovat ajoneuvoja koskevat päästörajat (luku 7.2), koska ajoneuvot eivät ole ekosuun-
nitteludirektiivin alainen tuoteryhmä. 

EU:n edellisellä energiastrategialla, joka koski vuosia 
2006–2009, ei todennäköisesti olisi saavutettu kaikkia 
2020-tavoitteita, ja pidemmän aikavälin haasteisiin se 
olisi ollut täysin riittämätön. EU:n energia- ja ilmastota-
voitteet on nyt sisällytetty kesällä 2010 hyväksyttyyn Eu-
rooppa 2020 -strategiaan ja sen lippulaivahankkeeseen 
”Resurssitehokas Eurooppa”.

Lokakuussa 2010 komissio antoi tiedonannon 
KOM(2010) 639 ”Energia 2020 - Strategia kilpailuky-
kyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaami-
seksi”, jossa määritellään energiasektorin ensisijaiset 
toimenpiteet vuosille 2011–2020. Tämän pohjalta ko-
mission on laadittava konkreettisia lainsäädännöllisiä 
aloitteita ja ehdotuksia. 

Ohjauskeinot
Suomessa energian tuotannon ja kulutuksen välillä ei 
ole nykyisin sääntelyä, vaan ohjauskeinona on pitkälti 
käytetty vapaaehtoista energiatehokkuussopimusjär-
jestelmää. Sopimusjärjestelmässä ovat mukana elin-
keinoelämä, kiinteistöala, kunta-ala, öljyala, tavara- ja 
joukkoliikenne sekä maatalous. Tämän sopimusjärjes-
telmän jatkuvuuteen vaikuttavat saavutettavat tulokset. 
Jos riittäviä tuloksia ei saavuteta, on mahdollista ottaa 
käyttöön muita ohjauskeinoja. Suomessa liittyminen so-
pimusjärjestelmään on vapaaehtoista eivätkä tavoitteet 
ole pakottavia. Hollannissa liittyminen on vapaaehtoista, 
mutta tavoitteet ovat pakottavia. Ruotsissa sopimuksiin 
liittyneet saavat verohelpotuksia. Suomessa ohjauskei-
noina käytetään myös erilaisia tukia, joita ministeriöillä 
on käytössään.

Kansalliset energiansäästötavoitteet asetetaan EU:ssa, 
mutta keinot niiden saavuttamiseksi päättää kukin val-
tio itse: EU ei siis sanele, miten tavoitteisiin tulee pääs-
tä. Energiatehokkuuden parantamiselle EU on asetta-
nut 20 prosentin tavoitteen vuoteen 2020 mennessä, 
ja kukin jäsenmaa on asettanut oman tavoitteensa ja 
tehnyt suunnitelman tämän tavoitteen toteuttamiseksi. 
Energiatarkasteluissa on tärkeää erottaa, puhutaanko 
tehosta vai energiasta: mikäli mahdollista, on kannatta-
vampaa varastoida energiaa kuin nostaa hetkellistä te-
hoa huippukulutusaikoina. Esimerkiksi veden lämmitys 
Suomessa kuumavesivaraajilla on energian varastointia, 
kun taas ja Hollannissa veden lämmitys suoralla maa-
kaasupolttimella on hetkellistä tehoa.

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät niin sa-
notut valkoiset sertifi kaatit ovat nousemassa poliittisen 
tason tarkasteluun EU:ssa yhtenä mahdollisena ohjaus-
keinona. Suomesta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
(VATT) on osallistunut aiheesta tehtyyn eurooppalaiseen 
selvitykseen. Italiassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa 
tällaiset sertifi kaatit ovat jo käytössä. Valkoisten serti-
fi kaattien tarkoituksena on velvoittaa energian myyjät 
ja jakelijat edistämään energiatehokkuutta. Jos ener-
giayhtiö ylittää tehostamistavoitteensa, se voi myydä 
ylitystä vastaavan tehostamisosuuden toiselle energia-
yhtiölle, joka ei ole saavuttanut tavoitettaan. Valkoisten 
sertifi kaattien käytössä on kuitenkin muutamia ongel-
mia. Säästötoimenpiteiden kustannukset ja valkoisten 
sertifi kaattien hinta siirtyvät tyypillisesti energian käyt-
täjän maksettavaksi. On myös kyseenalaista, että te-
hostamisvelvoite on energian myyjällä eikä käyttäjällä. 
Vaihtoehtona valkoisille sertifi kaateille voitaisiin kehi-
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tettää ESCO-toimintaa (Energy Service Company). Sii-
nä yritys tarjoaa kuluttajille energiatehokkuuspalvelua, 
josta hyötyvät molemmat osapuolet. Kuluttaja voi kil-
pailuttaa energiapalveluyrityksiä ja päätös palveluiden 
valinnasta on aina kuluttajalla. 

Uusiutuvalle energialle voidaan myöntää vihreä ser-
tifi kaatti. Vihreiden sertifi kaattien tarkoituksena on 
poistaa sähkönsiirron tuomia rasitteita sekä lisätä uu-
siutuvien energialähteiden käyttöä siellä, missä se on 
kustannustehokkainta. Yritys, joka on ylittänyt uusiu-
tuvien energialähteiden käytön lisäämisvelvoitteensa, 
voi myydä ylimääräiset kiintiöt niin sanottuina vihreinä 
sertifi kaatteina sellaisille yrityksille, jotka eivät ole saa-
vuttaneet tavoitteitaan. Ongelmana on kuitenkin se, 
että vihreiden sertifi kaattien hinnat asettuvat margi-
naalihinnoittelun mukaan kalleimman käytössä olevan 
uusiutuvan energialähteen mukaan. Näin vihreät sertifi -
kaatit nostavat sähkön markkinahintaa. Syntyy saman-
tapainen windfall-voittojen ongelma, joka on jo nykyi-
sin olemassa sähkömarkkinoilla päästökaupan takia. 
Koska eri EU-mailla on erilaiset velvoitteet uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseksi, niiden tukimuotojen-
kin on oltava kansallisia. Suomessa on otettu käyttöön 
markkinahinnan mukaan muuttuvat syöttötariffi t, joil-
la edistetään tuulivoiman, metsähakkeen ja biokaasun 
energiakäyttöä. Syöttötariffi n lisäksi ei tarvita vihreitä 
sertifi kaatteja.

Markkinavalvonta
Komission yksiköt ovat tuottaneet ja ovat tuottamassa 
suuren määrän uutta lainsäädäntöä, mutta markkina-
valvonta jäsenvaltioiden on järjestettävä itse. Markki-
navalvonta on EU:n heikko kohta etenkin tuotteiden 
energiankulutuksessa (ekosuunnittelu) tai rakennustuo-
teasetuksen (CPR) ainesisällössä. Tavaroiden vapaan liik-
kuvuuden tulee olla mahdollista sisämarkkinoilla, mutta 
lainsäädännön tulkintojen vaihtelevuus jäsenmaiden 
viranomaisten välillä haittaa yritystoimintaa. Tämän 
ongelman välttämiseksi esimerkiksi ekosuunnittelu- ja 
energiamerkintädirektiivien toimeenpanovälineet ovat 
komission asetuksia, jotka tulevat voimaan jäsenmaissa 
identtisinä eli sellaisinaan ilman erillistä toimeenpanoa. 
Komissio on vahvistamassa ja tehostamassa markkina-
valvontaa yhdessä jäsenmaiden markkinavalvontavi-
ranomaisten kanssa muun muassa perustamalla uuden 
ekosuunnittelu- ja merkintädirektiivien hallinnollisen yh-
teistyön työryhmän (ADCO). Suomessa Tukes eli Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto toimii useiden lakien tapauk-
sessa toimivaltaisena markkinavalvontaviranomaisena. 
Jos Tukesin rooli markkinavalvonnassa vastaisuudessa 
laajenee, viranomaisten työmäärä kasvaa ja tarvitaan 
lisää resursseja.

3.1  Energiatehokkuus

Viimeisten parin taloustaantumavuoden aikana 
energiatehokkuuden painoarvo on laskenut ylei-
sön silmissä. Energiatehokkuus olisi kuitenkin 
otettava huomioon yhä laajemmin ja vaatimukset 
vietävä yhä pidemmälle tuotteiden lisäksi raken-
tamisessa, liikenteessä ja teollisuudessa. Tähän 
asti on tarkasteltu vain suoraan mitattavissa ole-
vaa tuotteen käyttämää energiaa. Pelkästä ener-
giaa kuluttavien tuotteiden tarkastelusta ollaan 
kuitenkin siirtymässä myös sellaisten tuotteiden 
tarkasteluun, jotka liittyvät energiankulutukseen. 
Rakentamisessa määräykset rakennuksien käyttä-
mästä energianlähteestä ja vaatimukset vanhojen 
rakennusten korjaamisesta kiristyvät.

Tällä hetkellä on voimassa kaksi energiatehokkuut-
ta koskevaa komission tiedonantoa: KOM(2006) 545 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaksi vuosille 
2007–2012 ja KOM(2008) 772 ”Energiatehokkuus: 20 
prosentin tavoitteen saavuttaminen”, jossa on esitetty 
20-20-20-tavoite (vuoteen 2020 mennessä 20 % uu-
siutuvaa energiaa, 20 % vähemmän kasvihuonekaasu-
päästöjä ja 20 % parempi energiatehokkuus).

Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on päivi-
tetty vastaamaan nykyisiä haasteita ja tavoitteita, ja 
maaliskuussa 2011 esiteltiin uusi Euroopan energiate-
hokkuuden toimintasuunnitelma vuosille 2012–2020 
(KOM(2011) 109). Tiedonannon perusteella esitetään 
keskeisiä toimenpiteitä, joilla 20 prosentin energian-
säästöpotentiaali voidaan kustannustehokkaasti saa-
vuttaa vuoteen 2020 mennessä kaikilla toimialoilla, esi-
merkiksi rakennusalalla ja yleishyödyllisissä palveluissa, 
liikenne ja teollisuus mukaan lukien. 

Nykyinen energiapalveludirektiivi (2006/32/EY) kor-
vataan energiatehokkuutta ja energiansäästöä kos-
kevalla lainsäädännöllä – komissio antoi ehdotuksen 
KOM(2011) 370 energiatehokkuusdirektiiviksi kesä-
kuussa 2011. Tämä aloite on jatkoa Euroopan energia-
tehokkuussuunnitelmalle. Toteutuessaan säädös antaisi 
puitteet jäsenvaltioiden energiatehokkuus- ja energian-
säästöpolitiikalle, ja käsittelisi myös energiapalveluiden 
markkinoiden kehittämistä ja energiayhtiöiden roolia 
energiansäästön edistäjänä koko energian toimitusket-
jussa loppukäyttäjät mukaan lukien. Lainsäädännössä 
annetaan reunaehdot myös energian tuotannon, siir-
ron ja jakelun tehostamiselle ja vahvistetaan sähkön ja 
lämmön yhteistuotannon sekä kaukolämmön ja -jääh-
dytyksen edistämistä. 
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Energiapalveludirektiiviin sisältyvät myös kansalliset 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat (NEEAP). 
Niitä on arvioitu ensimmäisen kerran komission tiedon-
annossa KOM(2008) 11. Suomen toimintasuunnitel-
man vuosille 2008–2010 voi ladata esimerkiksi Motivan 
sivuilta.

Neuvosto ei kannata laillisesti sitovia tehokkuustavoit-
teita. Parlamentti puolestaan teetti oman raporttinsa 
ja äänesti selvästi sitovien tavoitteiden puolesta (Draft 
report Energy effi ciency action plan (2010/2107(INI)). 
Komissio on ilmoittanut, että sitovia kansallisia tavoit-

teita ei oteta käyttöön vielä, mutta asiaa arvioidaan uu-
delleen vuonna 2012.

Kuten materiaalitehokkuuden, myös energiatehokkuu-
den mittaaminen on vaikeaa. Eri mittaristojen ongelmi-
na ovat niiden huono vertailtavuus ja ei-absoluuttisuus. 
Yksikäsitteisiä yhteisiä mittareita ei siis ole. Tulevaisuu-
den mittareissa standardien merkitys korostuu. EU:ssa 
on jo 15 vuotta kehitetty ja ylläpidetty Odyssee-tietokan-
taa, joka sisältää tietoa yli 200 indikaattorista Euroopan 
laajuisesti ja kaikilta sektoreilta. Tietoja on hyödynnetty 
esimerkiksi energiapalveludirektiivin seurannassa. 

 

Energiatehokkuus

• On osa resurssitehokkuutta.
• Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät tulevaisuudessa edelleen.
  • Tarkastelussa ovat hiilidioksidipäästöt ja uusiutuvan energian käyttö.
  • 20-20-20-tavoitteet vuodelle 2020 ovat saavutettavissa.
  • 85–90 %:n päästövähennystavoite vuodelle 2050 vaatii uuden ajattelu-
   ja toimintatavan.
• Lainsäädännössä
  • energiaa käyttävistä tuotteista (mitattavissa) siirrytään
   energiankulutukseen vaikuttaviin tuotteisiin
  • tuotteiden lisäksi vaatimukset viedään yhä pidemmälle myös
   teollisuudessa, rakentamisessa ja liikenteessä

3.2  Energiaa käyttävät tuotteet 
 ja ekosuunnittelu

Energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuot-
teille on asetettu puitedirektiivin nojalla suunnit-
teluvaatimuksia, jotka koskevat lähinnä energia-
tehokkuutta. Alkuperäisen puitedirektiivin, niin 
kutsutun EuP-direktiivin (Energy using Products, 
2005/32/EY) ja sen kumonneen ekosuunnitteludi-
rektiivin (EcoDesign, 2009/125/EY) alaiset tuotteet 
kattavat suuren osan liikenteen ulkopuolisesta 
energiankulutuksesta. Tämän direktiivin rinnalle 
on annettu uusi merkintädirektiivi (2010/30/EU), 
jonka soveltamisalaan kuuluvat kaikki energiaan 
liittyvät tuotteet. Toistaiseksi merkintävaatimuk-
set koskevat lähinnä kuluttajatuotteita. 

Ekosuunnittelu- ja merkintädirektiivi ovat luonteeltaan 
puitedirektiivejä, joiden perusteella annetaan erillisiä 
tuoteryhmäkohtaisia toimeenpanosäädöksiä. Säädök-

set annetaan komission asetuksina ja niiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset tuotteille tulevat voimaan kai-
kissa jäsenmaissa ilman erillistä toimeenpanoa. Eko-
suunnitteludirektiivin tehokkuus ja toimivuus tulee ar-
vioida vuoteen 2012 mennessä ja tulosten perusteella 
komissio voi ehdottaa direktiivin uudelleentarkastelua. 
Merkintädirektiivi arvioidaan vastaavasti vuoteen 2014 
mennessä. Lisäksi jokainen tuoteryhmäkohtainen toi-
meenpanosäädös sisältää vaatimusten uudelleenarvi-
ointimääräpäivät. Toivottavaa on, että ekosuunnittelu- 
ja merkintädirektiivi ja niiden toimeenpanotoimenpiteet 
käsiteltäisiin jatkossa samanaikaisesti, ei erikseen.

Molempien direktiivien perusteella on vasta annettu en-
simmäisiä toimeenpanosäädöksiä, joten vielä ei pystytä 
arvioimaan, onko tämä toimintatapa oikea ja tehokas. 
Korjattavia kohtia on kuitenkin jo havaittu, ja ne käsi-
teltäneen seuraavan uudelleentarkastelun yhteydessä. 
Alustavaa keskustelua käydään myös näiden kahden 
puitedirektiivien mahdollisesta yhdistämisestä.
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Järjestelmien mukaan ottaminen direktiivin  
soveltamisalaan
Järjestelmät ovat ekosuunnitteludirektiivin soveltamis-
alan ulkopuolella, mutta niiden sisällyttämisestä so-
veltamisalaan keskustellaan. Tällaisia järjestelmiä ovat 
esimerkiksi lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Järjes-
telmät voivat tulla sääntelyn piiriin ekosuunnitteludirek-
tiivin uudelleenlaadinnan yhteydessä vuoden 2012 jäl-
keen. Järjestelmien sisällyttäminen lainsäädäntöön voi 
olla haastavaa – hankalia kysymyksiä ovat muun muas-
sa, miten järjestelmän ympäristötehokkuus määritetään 
ja kuka sen määrittää. Järjestelmien erot ovat myös 
merkittävä haaste lainsäätäjille: lämmitys- ja ilmanvaih-
tojärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia ja palvella yhtä 
huonetta, huoneistoa, kerrosta tai koko rakennusta. 
Eri toiminnot, kuten lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaih-
to voidaan hoitaa yhdellä järjestelmällä tai hajautetusti. 
Järjestelmän toiminnon sijasta pitäisikin ehkä tarkastel-
la sen tuottamaa lopputulosta – esimerkiksi lämpötilaa, 
kosteutta, puhtautta tai valaistustasoa.

Urakoitsijat vastaavat järjestelmien rakentamisesta, 
mutta urakoitsijoilla tulisi olla kiinnostusta myös ympä-
ristötehokkuuteen ja hyötysuhteisiin. Lähestymistapa 
järjestelmiin voisi olla samantapainen kuin tuotetur-
vallisuutta edistävissä pienjännite-, kone- ja painelai-
tedirektiiveissä. Mainituissa direktiiveissä lopullisen toi-
minnallisen kokonaisuuden valmistanut toimija laatii 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja muun tarpeelli-
sen dokumentaation. Tätä lähestymistapaa voisi sovel-
taa myös ympäristönäkökohtiin, mutta se vaatisi osaa-
mista urakoitsijoilta.

Muut resurssit kuin energia 
Ekosuunnittelussa ovat esillä energian lisäksi muut 
tuotteen käyttämät resurssit, joista mainitaan myös 
EU:n resurssitehokkuusaloitteessa. Käytännössä ainoa 
keino toteuttaa muiden resurssien käytön tarkkailu lie-
nee ilmoitettu laitosmenettely, eli se, että jokin kolmas 
osapuoli auditoi tuotantoa tai tuotteita. Haasteena on 
mittaamisen vaikeus ja kustannukset. Myös teollisuus-
salaisuudet voivat muodostua ongelmaksi.

Elinkaariajattelu 
Ekologisen profi ilin laatiminen tai elinkaariarviointi 
(LCA, Life Cycle Assessment) saattaa tulla pakolliseksi 
tulevaisuudessa ekosuunnitteludirektiivin uudistami-
sen yhteydessä. Näihin tarpeisiin on kehitteillä erilaisia 
LCA-malleja. Myös tärkeimmät ympäristösuorituskyvyn 
muuttujat (KEPI, Key Environmental Performance Indi-
cator) ovat olleet esillä vaihtoehtona. KEPIä on perus-
teltu vaihtoehtona LCA:lle muun muassa sillä, ettei LCA 
ole absoluuttinen tai vertailukelpoinen eri tuotteiden 
tai eri valmistajien välillä. Lisäksi KEPI ottaisi riittävästi 

huomioon ympäristölle oleellisia asioita eikä se olisi pk-
yrityksille yhtä haasteellinen toteuttaa kuin LCA. LCA:ta 
suppeampi elinkaariajattelu (LCT, Life Cycle Thinking) 
on kuitenkin jo integroitu ekosuunnitteludirektiiviin.

Laadulliset kriteerit 
Millekään tuoteryhmälle ei ole vaadittu tai esitetty laa-
dullisia kriteerejä, vaikka nämä saattavat olla erittäin 
oleellisia tuotetta valittaessa. Esimerkiksi ilmanvaihto-
koneissa kiinnitetään huomiota vain energian kulutuk-
seen, vaikka sisäilman laatu on yhtä oleellinen tekijä. 
Myös valaistuksessa laadulliset kriteerit ovat yhtä tär-
keitä kuin energiatehokkuus – tehokkain valaistus olisi 
pelkkä ympärisäteilevä hehkulamppu, mutta tämä ei 
täytä valaistuksen laatukriteereitä. Laadullisten kriteeri-
en huomioon ottamisesta keskustellaan jo eri tahoilla, 
mutta sääntelyyn laadulliset kriteerit voisivat tulla ai-
kaisintaan ekosuunnitteludirektiivin uudistamisen yh-
teydessä. Oma rinnakkainen lainsäädäntö laadullisille 
kriteereille ei olisi toivottavaa.

Työsuunnitelma ja soveltamisalan määrittäminen
Työsuunnitelman perusteella valitaan ne tuotteet tai 
tuoteryhmät, joille laaditaan suunnitteluvaatimuksia. 
Uusi työsuunnitelma laaditaan kolmen vuoden välein. 
Työsuunnitelma laaditaan komission teettämän sel-
vityksen pohjalta sekä sidosryhmien ja jäsenmaiden 
edustajien panoksella. Työsuunnitelmien laatiminen ja 
tuoteryhmien soveltamisalan määrittäminen on ollut 
epäselvää ja epämääräistä. Uusin työsuunnitelma vuo-
sille 2012–2014 on parhaillaan valmistella.

Työsuunnitelman pohjalta komissio määrittelee selvitet-
tävät tuoteryhmät ja valitsee tarjouspyynnön perusteel-
la konsultit tutkimaan, mille tuotteille tai tuoteryhmille 
tulisi laatia toimeenpanosäädös. Selvitykset (preparato-
ry study) tehdään noudattaen komission hyväksymää 
MEEuP-menetelmää (Methodology for Ecodesign of 
Energy-using Products). Selvitystyö on sidosryhmille 
avointa ja sidosryhmiä kuullaan selvityksen aikana. Sel-
vitystyö aloitetaan aina soveltamisalan kartoituksella. 
Jos tuoteryhmä on laaja (esimerkitsi keskuslämmitys-
laitteet), käynnistetään selvitys soveltamisalan rajauk-
sella. Lopullisen soveltamisalan ja sen laajuuden pitäisi 
määräytyä sidosryhmäkeskusteluissa selvityksen aikana. 
Selvityksiä tekevien konsulttien kompetenssi suhtees-
sa selvityksen alaisiin tuotteisiin vaihtelee paljon, joten 
myös selvitysten taso vaihtelee. Kokemuksen mukaan 
lopullisen asetuksen soveltamisala voi olla tarkasti rajat-
tu tai hyvin laaja.

Yhtymäkohdat muuhun lainsäädäntöön
EuP- ja ekosuunnitteluselvitysten yhteydessä käsitellään 
todellisuudessa useaa tuotteita koskevaa säädöstä tai 
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vaatimusta. Selvityksissä määritettävät paras käytettä-
vissä oleva tekniikka (BAT, Best Available Techniques) 
ja paras ei vielä saatavilla oleva tekniikka (BNAT, Best 
Not yet Available Techniques) määrittelevät myös muun 
muassa tulevien vihreiden julkisten hankintojen (GPP, 
Green Public Procurement) sekä energiamerkinnän tuo-
teryhmäkohtaisia kriteeristöjä. Tämä on tullut ilmi tie-
tyissä tuoteryhmissä, kun selvitysten BAT/BNAT-tuloksia 
on löytynyt suoraan kopioituina muun lainsäädännön 
sisältämissä kriteeristöissä. Tämä on kyseenalainen lä-
hestymistapa, koska eri säädösten tavoitteet ja toimin-
tatavat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Mikäli näin 
toimitaan jatkossakin, tämä olisi tuotava avoimesti julki 
jo selvitystä tehtäessä. Julkisissa hankinnoissa energia-
merkintäluokitus toimii ei-velvoittavana suosituksena.

Ekosuunnittelu tulevaisuudessa 
Ekosuunnittelussa suunta on melko selvä: soveltamisala 
laajenee koskemaan laajasti tuotteita, resurssien kulu-
tukselle asetetaan vaatimuksia ja todellisen elinkaari-
ajattelun on tultava osaksi yritysten toimintaa. Tulevai-
suudessa ekosuunnitteludirektiivin voisi yhdistää myös 
muihin tuotteita koskeviin ympäristösäädöksiin, kuten 
WEEE-, RoHS- sekä akku- ja paristodirektiiviin. Tuote-
turvallisuutta koskeva lainsäädäntö säilynee erillisenä. 
Säädösten yhdistäminen helpottaisi sekä viranomai-

sia että yrityksiä, koska tällöin ei esimerkiksi tarvittaisi 
kuin yksi tietoportaali, josta löytyisi kaikki tuotteeseen 
liittyvä tarpeellinen tieto. Uusi lähestymistapa tosin vaa-
tii kokonaan uuden ajattelutavan, joten muutosta ei 
ole odotettavissa aivan lähitulevaisuudessa. Leasing ja 
muut palvelut, joiden avulla tavaroita saa käyttöönsä, 
valtaavat alaa myynniltä. B2B-kaupankäynti on lähellä 
itsesäätelyä, koska asiakkailla on usein omat, tiukem-
mat vaatimuksensa kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. 
Tällöin voidaan kyseenalaistaa B2B-tuotteille asetetta-
vat lainsäädännölliset vaatimukset.

Vapaaehtoiset sitoumukset
Teollisuudella on mahdollisuus ehdottaa vapaaehtoisia 
sopimuksia esimerkiksi ekosuunnitteludirektiivin artiklan 
17 mukaisesti. Toistaiseksi vain kaksi teollisuudenalaa – 
lääkinnällisten laitteiden ja työstökoneiden valmistajat 
– on ehdottanut vapaaehtoisia sitoumuksia direktiivin 
voimassaoloaikana. Muu teollisuus on halunnut selkeän 
lainsäädännöllisen perustan pitääkseen vapaaehtoisen 
sopimuksen vastaisesti toimivat valmistajat ja maahan-
tuojat pois markkinoilta. Vapaamatkustajia syntyy, kun 
markkinavalvonta on puutteellista. Jos vapaaehtoisten 
sitoumusten tavoitteita ei saavuteta, tavoitteet voidaan 
muuttaa sitoviksi esimerkiksi asetuksella.

Ekosuunnittelu

• Ekosuunnitteluun liittyvät puitedirektiivit: 
   • ekosuunnitteludirektiivi (aiemmin EuP) energiaan liittyvistä tuotteista
   • merkintädirektiivi energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä
• Komissio asettaa ekosuunnittelu- ja merkintävaatimukset tuoteryhmä-
 kohtaisin täytäntöönpanosäädöksin.
   • Tuoteryhmät on esitetty komission työohjelmassa vuosille 2009–2011.
   • Uusi ohjelma vuosille 2012–2014 on valmisteilla.
   • Säädöksiä valmistellaan jatkuvasti.
• Ekosuunnitteludirektiivin toimivuus ja tehokkuus arvioidaan vuoden 2012 aikana. 
 Mahdollisessa uudelleentarkastelussa on odotettavissa:
   • soveltamisalan laajennus
   • järjestelmät mukaan, nyt vain yksittäiset tuotteet
   • muiden resurssien kuin käytön aikaisen energian huomioon
   ottaminen vaatimuksissa
   • elinkaariarviointi tai ympäristösuorituskyvyn päämuuttujien (KEPI) 
   arviointi mahdollisesti myöhemmin mukaan
   • laadullisia kriteereitä resurssien rinnalle
   • vapaaehtoiset sitoumukset edelleen mahdollisia. 
• Tuotteita koskevien ympäristösäädösten yhdistämisiä on odotettavissa tulevaisuudessa.
• Kannattaa seurata tuotteita koskevia kriteereitä ja vihreiden julkisten hankintojen kriteereitä.
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3.3  Energialähteet 

Useat tietolähteet jakavat sen perusajatuksen, 
että uusiutuvan energian käyttö lisääntyy tule-
vaisuudessa. Ydinvoimallakin on sijansa energian-
tuotannossa, fossiiliset polttoaineet, etenkin hiili, 
säilyvät käytössä ja jätteiden energiahyötykäyttö 
lisääntyy. Energiantuotannossa markkinavoimat 
ohjaavat yhä enemmän energian raaka-aineiden 
käyttöä taloudellisuuden perusteella eli vaikut-
tavat siihen, tuotetaanko energiaa esimerkiksi 
neitseellisistä polttoaineista vai jätteestä. Niuk-
kuus voi ohjata erityisesti energiaintensiivisen 
teollisuuden toimintaa – kun energia on tarpeeksi 
kallista, voi olla kannattavaa pysäyttää tuotanto 
ja myydä pelkästään energiaa. Energiantuotan-
non ohjaamiseen voidaan käyttää lainsäädäntöön 
pohjautuvia ohjausinstrumentteja, kuten veroja ja 
syöttötariffeja.

Eri energiamuotojen tulevaisuudesta kiinnostuneiden 
kannattaa tutustua Kansainvälisen energiajärjestön 
IEA:n julkaisuihin, komission energia-asioiden pää-
osaston sivustoihin ja Energiateollisuus ry:n julkaisuun 
”Haasteista mahdollisuuksia – sähkön ja kaukolämmön 
hiilineutraali visio vuodelle 2050”.

RES-direktiivillä (2009/28/EY) luodaan puitteet uusiu-
tuvan energian käytön lisäämiselle. Direktiivi asettaa 
sitovat kansalliset tavoitteet uusiutuvan energian osuu-

delle energian loppukulutuksesta ja uusiutuvan ener-
gian osuudelle liikenteessä. Se myös sisältää sääntöjä 
jäsenvaltioiden välisistä tilastollisista siirroista, alkuperä-
takuista ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energi-
an pääsystä sähköverkkoon. Lisäksi siinä vahvistetaan 
kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja bionesteille. Suo-
messa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut 
kesäkuussa 2010 kansallisen toimenpidesuunnitelman 
uusiutuvan energian käytölle (NREAP).

Uusiutuvan energian käytön edistymistä on tarkas-
teltu komission tiedonannossa KOM(2011) 31 ”Uu-
siutuva energia: edistyminen vuoden 2020 tavoitteen 
saavuttamisessa” sekä työasiakirjoissa SEK(2011) 129, 
SEK(2011) 130 ja SEK(2011) 131.

Uusiutuvan energian käytön lisäämistä vastustetaan 
muun muassa sademetsien tuhoutumisen ja ruoantuo-
tantoon kelpaavan maan energiakäytön argumenteilla. 
Näitä eri näkökohtia on tarkasteltu komission tiedonan-
nossa KOM(2010) 811 ”Biopolttoaineisiin ja bionestei-
siin liittyvistä epäsuorista maankäytön muutoksista”.

Vuoden 2011 aikana annettava tiedonanto energian 
toimitusvarmuudesta ja kansainvälisestä yhteistyös-
tä sisältää analyysin EU:n energiapolitiikan ulkoisesta 
ulottuvuudesta. Siinä määritetään EU:n ulkoisen ener-
giayhteistyön painopisteet perustamissopimuksessa 
mainittujen EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.
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4  Kemikaalit ja ainesisältö

Kemikaaleille ja tuotteiden ainesisällölle asettavat vaatimuksia sekä kansainväliset sopimukset 
että Euroopan unionin ympäristölainsäädäntö. EU:n lainsäädännön pohjana voi olla kansain-
välisiä sopimuksia, joiden prosessit ovat rinnakkaisia EU:n lainsäädännön prosesseille. Sääntely 
voi olla myös EU:n omista lähtökohdista laadittua. Usein EU:ssa tehdään kemikaaleihin liittyviä 
säädöksiä jo ennen kuin ne sisältyvät kansainvälisiin sopimuksiin. Lisäksi EU:lla on yleisesti otta-
en kansainvälisiä sopimuksia tiukemmat vaatimukset ja pitkät perinteet aineiden arvioinnissa ja 
sääntelyssä. 

Kansainväliset sopimukset on saatettava voimaan EU:ssa ja kansallisella tasolla. Kansainvälisiä 
sopimuksia ovat esimerkiksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) koskeva Tukholman yleissopimus, 
joka on EU:ssa toimeenpantu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 850/2004, 
ja vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin 
yleissopimus, joka on EU:ssa toimeenpantu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1013/2006. 

Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntö jakautuu karkeasti jaoteltuna yleiseen ja spesifi seen, 
tiettyjä aineita tai tuotteita koskevaan kemikaalilainsäädäntöön. Lisäksi kemikaalien käyttöä sää-
dellään jätteitä ja päästöjä koskevassa lainsäädännössä sekä kauppaa ja kuljetusta koskevassa 
lainsäädännössä. Omana erityisenä ryhmänään ovat valmistavaa teollisuutta ja kauppaa koskevat 
tuotelainsäädännön määräykset tuotteiden ainesisällöstä. Kemikaaliasioista vastaa komissiossa 
yritystoiminta- ja teollisuusasioiden pääosasto yhdessä ympäristöasioiden pääosaston kanssa. 

Suomen kemikaalilainsäädäntö on yhtenäistetty EU:n lainsäädännön kanssa, minkä vuoksi tässä 
luvussa on Suomen lainsäädäntöön vain harvoja viittauksia. Monista muista maista poiketen 
Suomessa ei ole kuluttajan suojelua haitallisilta kemikaaleilta aktiivisesti ajavaa etujärjestöä. So-
siaali- ja terveysministeriö vastaa kemikaaleihin liittyvistä terveysasioista ja työ- ja elinkeinominis-
teriö kuluttaja-asioista.

Kemikaalilainsäädäntöön liittyviä aloitteita tekevät 
useat eri tahot: teollisuusjärjestöt, ympäristöjärjestöt, 
EU-parlamentti ja jäsenvaltiot. Hallitustenvälisen kemi-
kaaliturvallisuusfoorumin (IFCS) ”Strateginen lähesty-
mistapa kansainväliseen kemikaalihallintaan” (SAICM) 
jakaa tehtäviä muille järjestöille kuten YK:n ympäris-
töohjelmalle (UNEP) tai YK:n Euroopan talouskomissi-
olle (UNECE). Kansalaisaloitteita voivat tehdä ainakin 
kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt sekä työntekijäjärjestöt. 
Työsuojeluun liittyvät aloitteet tulevat usein työmarkki-
najärjestöiltä.

Kemikaalilainsäädäntö on nykyään ennakoivaa, kun se 
ennen painottui syntyneiden vahinkojen korjaamiseen. 
Lainsäädännössä on tärkeää löytää tasapaino eri näkö-
kulmien välillä: yritysten kilpailukyvyn, työ- ja kuluttajan-
suojelun sekä ympäristön kestokyvyn välillä. Ennalta va-

rautumisen periaatetta on hyvä soveltaa aineisiin ennen 
niiden saattamista markkinoille, kunhan huolehditaan, 
ettei periaate hidasta tai estä uusien turvallisempien ja 
ympäristöystävällisempien teknologioiden ja tuotteiden 
käyttöönottoa. 

4.1  Yleinen kemikaalilain-
 säädäntö – REACH ja CLP

EU:n yleinen kemikaalilainsäädäntö koostuu ny-
kyisin REACH- ja CLP-asetuksista, mutta lisäksi 
edelleen on voimassa siirtymäajan jälkeen väisty-
vää lainsäädäntöä, esimerkiksi vaarallinen aine- ja 
vaarallinen valmiste -direktiivit. Väistyvään lain-
säädäntöön viitataan tässä luvussa vain tarvitta-
essa. REACH koskee kemikaalien rekisteröintiä, 
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arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia. CLP kos-
kee aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja 
pakkaamista. Teollisuuden ja viranomaisten kan-
nalta suurimmat haasteet liittyvät REACH- ja CLP-
asetusten asianmukaiseen soveltamiseen, koska 
asetusten toimeenpano kestää vuoteen 2018 asti. 

EU:lta ei todennäköisesti ole tulossa uutta laajaa 
taustapaperia kemikaaleista johtuen meneillään 
olevasta REACHin ja CLP:n toimeenpanosta. Tie-
dossa ei ole myöskään pitkän aikavälin suunni-
telmaa kemikaalilainsäädännön kehittämisestä. 
Yritysten on kuitenkin otettava huomioon Suo-
men kansallisen kemikaalilain uudistus, jossa ta-
voitteena on saattaa uusi kemikaalilaki voimaan 
yhtä aikaa EU:n biosidiasetuksen kanssa, arviolta 
vuoden 2013 alussa. 

4.1.1  Valmisteilla tai aloitteena olevia 
muutoksia

Soveltamisala
REACHin vuoden 2012 uudelleentarkastelussa sovel-
tamisalasta käsiteltäneen nanomateriaalit ja aineiden 
kemiallinen yhteisvaikutus. Vuoden 2018 uudelleen-
tarkastelussa käsiteltäneen polymeerien sisällyttäminen 
soveltamisalaan.

Aineet esineissä
REACHin ”Aineet esineissä” -artikloiden (7 ja 33 vel-
voitteet) suurin ongelma on, kuinka määritetään aineen 
0,1 painoprosentin pitoisuus esineissä. Kuusi jäsenvalti-
ota ja Norja tulkitsevat asetusta eri tavoin kuin komis-
sion lakitekninen palvelu. Poikkeava tulkinta perustuu 
”once an article, always an article” -lähestymistapaan, 
jossa tuote ei voi menettää statustaan esineenä kerran 
sen saatuaan.

Maineestaan tarkkojen yritysten sekä ympäristö- ja kan-
salaisjärjestöjen paine voi vaikuttaa REACH-asetuksen 
luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla lueteltujen, 
erityistä huolta aiheuttavien aineiden, eli SVHC-ainei-
den (Substances of Very High Concern), käytön rajoitta-
miseen esineissä. Yritysten on hallittava tuotteen koko 
toimitusketjua varmistaakseen, että tuotteen osat eivät 
sisällä luvanvaraisia tai kiellettyjä aineita ja että osat ovat 
ainerajoitusten mukaisia. Tämä voi olla haaste erityisesti 
EU:n ulkopuolisissa toimitusketjun osissa. 

Uudet kiellot ja rajoitukset
Aineiden uusille rajoituksille ja luvanvaraisuuksille ei ole 
olemassa tiekarttaa, vaan Kemikaaliviraston aierekisteri 
(RoI, Registry of Intentions) on ainut työkalu seurata tu-
levia ainekohtaisia muutoksia.

Jäsenvaltiot tekevät aloitteita uusista rajoituksista, jotka 
toimeenpannaan REACHin muutoksilla. Uusia rajoituk-
sia tulee arviolta viidestä kymmeneen yhden vuoden 
aikana. Rajoitusten tulisi painottua aineisiin, joista ai-
heutuu laajaa haittaa EU-tasolla.

REACHistä voidaan myös poistaa rajoituksia. Esimerkik-
si kun kansainvälistä pysyviä orgaanisia yhdisteitä kos-
kevaa POP-sopimusta ja vastaavaa EU:n asetusta (EY) 
N:o 850/2004 päivitettiin, asetuksen ainekieltoluette-
loon lisättiin perfl uorioktaanisulfonaatti- eli PFOS- ja 
pentabromiyhdisteitä. Samalla nämä aineet poistettiin 
REACHin liitteestä XVII ”Tiettyjen vaarallisten aineiden, 
seosten ja esineiden markkinoille saattamisen ja käytön 
rajoitukset”.

Kansallisten rajoitusten antaminen ei ole lähtökohta, 
mutta REACH-asetuksen suojalauseke (129 artikla) kui-
tenkin mahdollistaa tämän. Kansallisista rajoituksista on 
ilmoitettava komissiolle. Ainakin Tanska, Ruotsi, Norja 
ja Alankomaat ovat rajoittaneet joidenkin yksittäisten 
aineiden käyttöä.

Luvanvaraisuus
Ensimmäiset aineet lisättiin luvanvaraisten aineiden lu-
etteloon (REACH-asetuksen liite XIV) 17.2.2011. Euroo-
pan kemikaalivirasto on jo priorisoinut muitakin aineita 
kandidaattilistalta eli suosittanut niitä lisättäväksi luvan-
varaisten aineiden luetteloon ja ilmaissut aikomuksensa 
priorisoida seuraavat aineet. Jatkossa uusia aine-eh-
dokkaita lupaprosessiin tulee vuosittain vähintään 20. 
Komissio on asettanut tavoitteeksi, että vuoden 2012 
loppuun mennessä luvanvaraisten aineiden kandidaat-
tilistalla olisi 106 ainetta. Näistä 106 aineesta 15:ttä 
ehdottaa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja loput 
ehdotukset tulevat jäsenvaltioilta. Päätös pohjautuu 
Alankomaiden ja muutaman muun jäsenvaltion laati-
maan Member state -ainelistaan. Päätöksen taustalla 
lienee myös eri järjestöjen lobbaus. Tällaisessa toimin-
tatavassa ei ole otettu huomioon jäsenvaltioiden ja ke-
mikaaliviraston kykyä laatia vaadittuja tietoaineistoja 
aineiden luvanvaraisuudesta päättämiseksi. 

Lupamenettely tuskin laajenee muihin aineryhmiin kuin 
REACHin artiklassa 57 määriteltyihin SVHC-aineisiin. 
SVHC-aineiksi määritellään karsinogeeniset, mutagee-
niset ja lisääntymistoksiset CMR-aineet (57a–c), py-
syvät, biokertyvät ja myrkylliset PBT-aineet (57d), erit-
täin pysyvät ja erittäin biokertyvät vPvB-aineet (57e) ja 
muut vastaavaa huolta aiheuttavat aineet (57f). Aineita 
on nostettu luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle 
CMR-ominaisuuksiensa perusteella runsaasti. REACHin 
PBT/vPvB-kriteerejä täydennettiin vuoden 2011 alku-
puolella, ja uudet kriteerit astuivat voimaan 19.3.2011. 
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Artikla 57 f mahdollistaa vastaavaa huolta aiheuttavien 
aineiden luvanvaraisuuden, mutta toistaiseksi kriteeris-
tö puuttuu. SVHC-aineisiin saatetaan tulevaisuudessa 
laskea myös hengitysteitä ärsyttävät aineet (respiratory 
sensitisers) kuten ne on määritelty CLP:ssä, mutta tämä 
vaatinee ainakin tulkintamuutoksen.

Hormonitoimintaa häiritsevät aineet
Hormonitoimintaa häiritseviä aineita (ED, Endocrine 
Disrupters) koskevaa lainsäädäntöä ei ole vielä olemas-
sa, vaan aineita on käsitelty komission tiedonannois-
sa ja strategiatasolla. ED-aineita voitaisiin kuitenkin jo 
säännellä REACHin artiklan 57f perusteella. Komission 
on tarkoitus tarkastella strategiaa vuoden 2011 aika-
na, ja sen perusteella päätettäneen mahdollisuuksista 
tiukentaa hormonaalisina haitta-aineina pidettävien ai-
neiden valmistukseen, tuontiin, sallimiseen ja käyttöön 
kohdistuvaa valvontaa ja rajoituksia. Komission katsaus 
kemiallisesta yhteisvaikutuksesta ja hormonitoimintaa 
häiritsevistä aineista julkaistaan vuonna 2011 tai 2012. 
Lainsäädännöllisellä tasolla nämä muutokset näkyisivät 
vuosina 2012–2013.

Ympäristö- ja kansalaisjärjestöt ajavat hormonitoimin-
taa häiritsevien aineiden mahdollisimman laajaa kieltoa, 
vaikka EU-tasolla ei ole vielä sovittu kriteereitä aineille. 
Komission ympäristöasioiden pääosasto on koonnut si-
vustolleen listan hormonitoimintaa häiritsevistä aineis-
ta, joiden vaikutuksesta on näyttöä tai joita epäillään 
häiritseviksi. Osa luetelluista kemikaaleista on yleisesti 
käytettyjä teollisuuskemikaaleja, esimerkiksi tina- ja fe-
noliyhdisteitä sekä ftalaatteja.

Komission epäiltyjen hormonitoimintaa häiritsevien ai-
neiden listalla on kaikkiaan 564 kemikaalia. Näistä 147 
luokitellaan joko luonnossa pysyviksi (P, Persistent) tai 
suurina volyymeina tuotetuiksi (HPV). Selvää näyttöä ai-
neen häiritsevästä toiminnasta on osoitettu olevan 66 
aineella (listassa category 1). Category 1 -luokan 66 ai-
neesta ihmiset todennäköisesti altistuvat 60:lle. Lisäksi 
52 ainetta on luokiteltu mahdollisesti häiritseviksi (lis-
tassa category 2). Kategorioiden 1 ja 2 yhteensä 118 
ainetta ovat priorisoituja aineita. 

Aineiden yhteisvaikutus
Kemikaalien yhteisvaikutuksesta ei ole vielä olemassa 
lainsäädäntöä. Neuvosto on hyväksynyt joulukuussa 
2009 päätelmän kemikaalien yhteisvaikutuksesta. Ko-
mission katsaus kemiallisesta yhteisvaikutuksesta ja hor-
monitoimintaa häiritsevistä aineista on tulossa vuonna 
2011 tai 2012. Ei ole vielä tiedossa, kuinka yhteisvaiku-
tusta koskevaa lainsäädäntöä voidaan toimeenpanna, 
koska se vaatisi olemassa olevan kemikaalilainsäädän-
nön muuttamista tai uuden antamista. 

REACH-asetukseen yhteisvaikutus voitaisiin sisällyttää 
aikaisintaan vuoden 2012 uudelleentarkastelun yhte-
ydessä. REACH-asetuksessa ei nykyään oteta huomi-
oon aineiden yhteisvaikutuksia, koska asetus käsittelee 
vain yksittäisiä aineita. Kun aineiden yhteisvaikutukset 
ovat tiedossa, se vaikuttanee myös epäpuhtauksien ja 
pääkomponenttien ilmoitusvelvollisuuteen. Tällöin ai-
neen koko identiteetti, kuten pääkomponentin ja epä-
puhtauksien väliset yhteisvaikutukset, olisi tunnettava 
REACHissä nykyistä paremmin.  

Nanomateriaalit
Nanomateriaaleille ja -teknologioille ei ole omaa lain-
säädäntöä. Niitä on käsitelty komission tiedonannoissa 
KOM(2004) 338: ”Tavoitteena eurooppalainen nano-
teknologiastrategia” sekä KOM(2005) 243: ”Nanotie-
de ja nanoteknologia: Toimintasuunnitelma Euroopalle 
2005–2009”. 

Komissio antoi syksyllä 2010 oman ehdotuksensa na-
nomateriaalin määritelmäksi. Määritelmäsuosituksen 
ongelmina ovat sen tieteellisen perustan ja riittävän 
tarkkuuden puute. Tärkeää on myös, miten määritel-
mässä otetaan huomioon se, onko kyseessä synteetti-
nen vai luonnon nanomateriaali ja mitataanko massa 
hiukkasten kokojakauman vai hiukkasten määrän mu-
kaan. Komissio antanee vuoden 2011 aikana lopullisen 
ehdotuksensa nanomateriaalien määritelmäksi.

Komissio antanee alkuvuodesta 2012 tiedonantona 
edistymisraportin nanomateriaalien sääntelyn kehitty-
misestä. Tiedonannossa on käsiteltävä nanomateriaa-
leihin liittyviä mahdollisia riskejä sekä sitä, kuinka ne ar-
vioidaan ja kuinka niitä hallitaan EU:n lainsäädännössä. 
Tiedonannon perusteella esitettäneen lainsäädännölli-
siä toimenpiteitä nanomateriaaleille ja -teknologioille. 
Vaihtoehtoina on esitetty, että nanomateriaalit sisälly-
tettäisiin REACH-asetukseen tai niille annettaisiin omat 
säädöksensä. REACHin muutos tulee mahdolliseksi 
aikaisintaan vuoden 2012 uudelleentarkastelun yhte-
ydessä. Nanomateriaalit ja ultrapienet partikkelit ovat 
nousseet esille myös komission suunnitelmissa ilman-
suojelulainsäädännön uudistamiseksi.

Euroopan kemikaalivirasto on käynnistänyt seuraavat 
projektit nanomateriaalin sisällyttämiseksi REACHiin: 
RIP-oNs 1 REACH-rekisteröinnistä, RIP-oNs 2 REACH-
tietovaatimuksista sekä RIP-oNs 3 REACH-riskinarvioin-
nin tekemisestä (REACH Implementation Projects on 
Nanomaterials eli RIP-oNs). Lisäksi useat jäsenmaat ovat 
käynnistäneet omia rekisterihankkeita nanomateriaali-
en rekisteröimiseksi.
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Komissio esittää mahdollisesti vuoden 2011 aikana 
”Nanoteknologioiden tiekartta 2011–2015”  toiminta-
suunnitelman, jossa tarkastellaan nanoteknologioihin 
liittyvää innovointia ja turvallista ja vastuullista lähes-
tymistapaa ottaen huomioon energiaan, terveyteen ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat ja haasteet.

Mustat listat
Eri ympäristö-, kuluttaja- ja työntekijäjärjestöt sekä 
kansainväliset suuryritykset ovat laatineet omia listo-
jaan haitallisista aineista. Järjestöt pyrkivät näillä listoil-
la ohjaamaan kemikaalilainsäädäntöä ja vaikuttamaan 
kuluttajien ostokäyttäytymiseen lisäämällä tietoisuutta 
haitallisista kemikaaleista. Yrityksen on hyvä tarkastel-
la ainelistoja oman toimintansa näkökulmasta, etenkin 
onko listoilla esiintyvissä aineissa oman toiminnan kan-
nalta kriittisiä aineita ja millaisen riskin ne saattavat yri-
tykselle aiheuttaa.

Esimerkiksi ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen perusta-
man yhteistyöelimen Chemical Secretariatin kemikaali-
en korvaamista ajavalla SIN-listalla (Substitute It Now) 
on tällä hetkellä 378 ainetta. Järjestöt ajavat näitä 
kaikkia aineita REACHin luvanvaraisten aineiden kan-
didaattilistalle. Vastaavasti työntekijäjärjestöjen euroop-
palaisella katto-organisaatiolla (ETUC) on ainelista, jolle 
lisätään aineita, joihin on havaittu liittyvän työperäisiä 
sairauksia. Heinäkuussa 2010 julkaistulla listalla on 334 
ainetta. Listaa päivitetään vuoden 2011 aikana. ETUCin 
tavoitteena on saada mahdollisimman monta listattua 
ainetta luvanvaraiseksi. 

Suuryrityksillä, kuten Nokia, Puma, SonyEricsson, Fujitsu 
ja Borealis, on käytössä omat listansa kielletyistä, ra-
joitetuista tai tarkkailtavista aineista. Näiden yritysten 
listojen taustalla voi olla esimerkiksi muuttuvan kemi-
kaalilainsäädännön ennakointi, haitallisten aineiden 
korvaaminen sekä vastaaminen kuluttajien vaateisiin.

Työsuojelullinen lainsäädäntö
REACH ei korvaa kemikaaleja koskevaa työsuojelullista 
lainsäädäntöä. Tarkastelussa on esimerkiksi säädöseh-
dotus, jolla muutettaisiin direktiiviä CMR-aineista työ-
paikoilla eli virallisesti ehdotus ”työntekijöiden suojele-
misesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen 
työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY 
muuttamisesta”. Tavoitteena on antaa ehdotus vuoden 
2011 aikana ja saattaa se voimaan vuonna 2013. Tar-
koituksena on tarkastella voimassa olevaa lainsäädän-
töä syöpäriskien vähentämisestä hyväksyttävälle tasolle, 
parantaa riskien hallintaa ja arvioida direktiivin sovelta-
misalan laajentamista. Uudet riskitekijät ja lisääntymis-
kykyä heikentävät aineet tulisi ottaa huomioon.

Kemikaalilainsäädäntö ja vesiympäristön suojelu 
REACHin mukaisella aineiden rekisteröinnillä on suora 
linkki vesien laatunormien ja vesistöille vaarallisten pri-
oriteettiaineiden listojen valmisteluun. Vastaavasti myös 
vesien prioriteettiaineiden listan valmistelussa saatavaa 
tietoa käytetään REACHin mukaisissa riskinarvioinneis-
sa. Vesipuitedirektiivin 16 artiklan mukaan prioriteetti-
aineiksi valitaan aineita, joista aiheutuu merkittävä riski 
vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä. Aineet 
asetetaan tärkeysjärjestykseen niiden vesiympäristölle 
tai vesiympäristön välityksellä aiheuttaman riskin mu-
kaan. Riski määritetään yksinkertaistetulla, tieteellisiin 
periaatteisiin perustuvalla riskinarvioinnilla, jossa ote-
taan erityisesti huomioon: 
• tiedot kyseisen aineen haitallisista ominaisuuksista, 

erityisesti sen myrkyllisyydestä vesiympäristölle sekä 
aineen vesiympäristön välityksellä ihmisille aiheutta-
masta myrkyllisyydestä, 

• seurannasta saadut tiedot laaja-alaisesta ympäristön 
saastumisesta, sekä 

• muut todennetut tekijät, jotka voivat viitata mah-
dolliseen laaja-alaiseen ympäristön saastumiseen, 
kuten kyseisen aineen tuotanto- ja käyttömäärä 
sekä käyttötavat. 

Komissio antaa direktiiviesityksen vesien prioriteettiai-
nelistan tarkistamisesta syksyllä 2011. Priorisoinnin jat-
kotyötä varten perustettaneen myös niin sanottu watch 
list, jonka tarkoituksena on kerätä jäsenmaista tietoa 
yhdisteiden ympäristövaikutuksista.

4.1.2  REACHin mahdollisia kehitys -
suuntia

”REACH kattaa kaiken”
REACH ei todennäköisesti kehity nopeasti kemikaalilain-
säädännön sateenvarjoksi, mutta se hillinnee erityislain-
säädännön lisäämistä ja kehittämistä. Lisäksi REACHin 
perusajatus on koota tietoa hallittua altistumis-skenaa-
riota varten, jolloin se ohjaa muun kemikaalilainsäädän-
nön kehittämistä tietosisällöllisesti. 

Nykyinen kemikaalilainsäädäntö koostuu eritasoisista 
ja eri aikaan annetuista lainsäädännöllisistä instrumen-
teista. Yleinen kemikaalilainsäädäntö, jätelainsäädäntö 
ja tuotteita koskeva kemikaalilainsäädäntö säilynevät 
erillisinä toistaiseksi, vaikka ovatkin osittain päällekkäis-
tä lainsäädäntöä. Myös työsuojelulainsäädäntö säilynee 
itsenäisenä, koska se on REACHiä täydentävää, ei sen 
kanssa päällekkäistä lainsäädäntöä. Eri lainsäädäntöko-
konaisuuksien yhdistämistä ja yhtenäistämistä haittaa 
se, että niillä on muun muassa eri perusta, soveltamis-
ala ja valvontaorganisaatiot. Esimerkiksi työsuojelulain-
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säädäntö on minimitason sääntelyä, kun taas REACH 
on harmonisointisäädös.

Ainakaan ennen vuotta 2018 ei ole odotettavissa, että 
REACHin alle kerättäisiin muuta kemikaaleja koskevaa 
sääntelyä. Muita tuotteita, eri jätevirtoja ja muita vas-
taavia aiheita koskevaa lainsäädäntöä yhtenäistetään 
REACHin kanssa, kun näitä instrumentteja ajanmukais-
tetaan. Tuotteita koskevat säädökset voivat ennemmin-
kin yhdistyä, kuten RoHS ja ekosuunnittelu. Jätelain ja 
kemikaalilain suhde muuttunee. Kaikki tuotteen aihe-
uttamat päästöt koko elinkaaren aikana on otettava 
huomioon. 

REACHin menettelyjen implementointi muuhun 
lainsäädäntöön
REACHin menettelyjä voisi soveltaa myös muussa lain-
säädännössä. Monet REACHin menettelyistä ovat aikaa-
vieviä ja byrokraattisia, mutta perusteellisia. Menettelyt 
hoitavan viranomaisen resurssitarpeet olisikin sen vuok-
si selvitettävä. Kemikaaliviraston vastuulle tullee uuden 
REACHin lisäksi biosidiasetuksen hoito. Biosidiasetuk-
seen on ehdotettu (KOM (2009) 267) samankaltaista 
luvanvaraisuusprosessia kuin REACHissä.  

Kauempana tulevaisuudessa 
Tulevaisuudessa on hallittava aineen koko elinkaari ja 
otettava huomioon myös sen kierrätys. Tällöin kiinnite-
tään todennäköisesti aiempaa huomattavasti enemmän 
huomiota siihen, mihin eri raaka-aineita saa käyttää. 
Tämä voi johtaa eri aineiden käyttötarkoitusten vertai-
luun ympäristösuorituskyvyn mukaan.

Maanosien välinen yhteistyö on mahdollista, koska 
REACHin kaltaista sääntelyä on tulossa tai on jo nyt 
muuallakin maailmassa. Lisäksi Euroopan kemikaalivi-
raston tietokantoja käyttää jo nyt muu maailma, eten-
kin Kiina, Japani, USA ja Venäjä. On mahdollista, että 
eurooppalaiset asiakkaat maksavat REACHin mukaisen 
tiedonkeruun, käsittelyn ja testauksen kustannukset, 
mutta muu maailma kerää hyödyn.

Jokin vasta tulevaisuudessa havaittava ilmiö saattaa 
osoittaa, että esimerkiksi mikrobit tai niiden aineen-
vaihduntatuotteet ovatkin suurempi riski ihmisille kuin 
kemikaalit. Mikrobeja on pystytty tutkimaan vasta suh-
teellisen lyhyen aikaa (alle 30 vuotta). Havainnon seu-
rauksena keskustelun ja huolenaiheen painopisteet 
voivat muuttua radikaalisti. Tulevaisuuden uhkakuvana 
on myös, että REACH-asetuksen uudelleentarkasteluis-
sa päädytään vaatimaan esineiden sisältämien kaikkien 
aineiden, ei ainoastaan SVHC-aineiden, ilmoittamista.

Kemikaalit ja ainesisältö

• REACHissä keskustelun alla ovat
  • aineet esineissä: 0,1 painoprosentin SVHC-aineen pitoisuuden laskenta
   • hormonitoimintaa häiritsevät aineet
   • kemikaalien yhteisvaikutus
  • polymeerit: mukaantulon arviointi REACHin uudelleentarkastelussa
   vuonna 2018
• Aineiden luvanvaraisuus, kiellot ja rajoitukset
  • Ensimmäinen luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH) julkaistiin 
   helmikuussa 2011.
   • Ainerajoituksia, -kieltoja ja aineiden luvanvaraisuuksia on 
   odotettavissa lisää: kemikaalivirastolla RoI-lista.
   • Noin 1400 ainetta on eri ehdokaslistoilla (Member State -lista, 
   ETUCin ja ChemSecin listat).
 • Nanomateriaalit ja -teknologiat
   • Mikä on nano ja miten sen ominaisuuksia tulee tarkastella?
   • Erillinen lainsäädäntö on mahdollista.
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 4.2  Ainesisältöön vaikuttava 
 lainsäädäntö

Tiettyjä kemikaaleja koskevaan lainsäädäntöön 
kuuluvat tärkeimpinä RoHS-direktiivi eli direktiivi 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta säh-
kö- ja elektroniikkalaitteissa, EU-ympäristömerk-
kiä koskeva asetus, fl uorattuja kasvihuonekaasuja 
koskeva F-kaasuasetus ja otsonikerrosta heikentä-
viä aineita koskeva ODS-asetus. Kemikaaleja sään-
nellään myös päästöissä ilmaan ja veteen, jätteis-
sä sekä kasvinsuojeluaineissa ja biosidituotteissa. 

4.2.1  Vaaralliset aineet sähkö- ja elektro-
niikkalaitteissa – RoHS

Direktiivin 2002/95/EY korvannut uusittu RoHS-direktiivi 
(2011/65/EU) koskee vaarallisia aineita sähkö- ja elektro-
niikkalaitteissa. Se julkaistiin 1.7.2011 ja astui voimaan 
21.7.2011. Direktiivi on toimeenpantava kansallisesti 
2.1.2013 mennessä. Uusi RoHS-direktiivi tuo haasteita 
toimijoille, koska siihen on sisällytetty runsaasti tarkas-
tus- tai muutospäivämääriä, jotka joko tarkentavat tai 
muuttavat direktiivin toimeenpanoa. Tulevina vuosina 
on siis odotettavissa soveltamisalaan liittyviä muutoksia, 
uusia ainekieltoja ja ainekieltojen poikkeuksiin liittyviä 
muutoksia. Koko RoHS-direktiivin uudelleentarkastelu 
on tarkoitus tehdä 10 vuoden kuluttua sen voimaantu-
losta eli vuoteen 2021 mennessä.

Uusitussa RoHS-direktiivissä on uusia määritelmiä, jotka 
koskevat esimerkiksi soveltamisalaa, talouden toimijoi-
ta ja homogeenista materiaalia. Uudet määritelmät sel-
keyttävät toimijoita ja niiden vastuita. Ainekiellot koske-
vat hyvin laajasti kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
sisältäen niiden liitäntäjohdot ja varaosat. Direktiivissä 
on niin kutsuttu avoin soveltamisala eli sen vaatimukset 
koskevat käytännössä kaikkia laitteita, joissa on säh-
köisiä toimintoja. Soveltamisalan laajenemisen myötä 
mukana ovat uusina laiteluokkina lääkinnälliset laitteet 
sekä erilaiset mittaus- ja valvontalaitteet. Direktiivissä 
on kuitenkin esitetty poikkeuslista soveltamisalaan kuu-
lumattomista laitteista, jolloin soveltamiseen liittyvät 
tulkintaongelmat säilyvät. Direktiivin soveltamisalaa tar-
kastellaan uudelleen kolmen vuoden kuluessa direktii-
vin voimaantulosta, eli 22.7.2014 mennessä.

Uusi RoHS-direktiivi ei sisällä uusia ainerajoituksia vaan 
rajoituslista sisältää jatkossakin kuusi ainetta (lyijy, elo-
hopea, kadmium, kuudenarvoinen kromi, polybromi-
bifenyyli (PBB) ja polybromidifenyylieetteri (PBDE)). Ai-
nerajoituksia tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden 
kuluessa direktiivin voimaantulosta, eli 22.7.2014 men-
nessä ja tämän jälkeen säännöllisin väliajoin. Ainera-

joituksiin on myös mahdollista saada sovelluskohtaisia 
poikkeuksia. Poikkeuskäytännölle on määritelty direktii-
vissä kriteerit ja menettelytavat.

Merkittävä muutos on, että tuotteille on laadittava 
vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja valmiiseen tuottee-
seen on kiinnitettävä CE-merkintä. Yrityksen on siis 
osoitettava, että kaikki sen käyttämät materiaalit ja 
komponentit tai sen maahantuoma laite täyttävät aine-
sisältövaatimukset. Tämä tarkoittaa käytännössä, että 
laitevalmistajien on kerättävä kaikista materiaaleista ja 
komponenteista riittävät todistukset osoittaakseen vaa-
timustenmukaisuuden.

4.2.2  Fluoratut kaasut

F-kaasuasetus koskee fl uorattuja kasvihuonekaasuja 
(fl uorihiilivedyt eli HFC:t, perfl uorihiilivedyt eli PFC:t ja 
rikkiheksafl uoridi). Komissio julkaisee vuoden 2011 ai-
kana 12 erillistä kohtaa sisältävän selvityksen F-kaasu-
asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta saaduis-
ta kokemuksista. Joulukuussa 2011 on odotettavissa 
asetuksen uudelleentarkastelu ja uusi säädösehdotus.

Uudelleentarkastelussa keskeistä on todennäköisesti 
asetuksen vahvistaminen ja suuntaaminen ilmaston-
muutoksen vaatimiin toimenpiteisiin. Tarkoituksena on 
myös ennakoida kansainvälisten sopimusten, erityisesti 
otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin 
pöytäkirjan, tuomia muutoksia ja sitoumuksia. 

HFC-aineiden päästöt kuuluvat jo kasvihuonekaasu-
päästöjä koskevan Kioton pöytäkirjan alaisuuteen, mut-
ta aineiden liittäminen Montrealin pöytäkirjaan toisi 
rajoituksia HFC-aineiden valmistukselle ja käytölle. Po-
liittisella tasolla on jo annettu julistus, jossa esitetään, 
ettei HFC-aineita käytettäisi otsonikerrosta heikentä-
vien aineiden korvaamiseen niiden suuren kokonais-
lämmitysvaikutuksen vuoksi. Lisäksi on jo esitetty, että 
vuoteen 2030 mennessä HFC-aineiden käyttöä vähen-
nettäisiin 85 % nykytasosta. Tällöin jäljelle jäisivät vain 
kriittiset käyttötarkoitukset, joihin ei lasketa esimerkiksi 
ilmastoinnin jäähdytystä tai elintarvikeketjun kylmäpii-
rejä.

4.2.3  Otsonikerrosta heikentävät aineet

Uusi otsonikerrosta heikentävien aineiden ODS-asetus 
annettiin syksyllä 2009, joten uutta asetusta ei ole odo-
tettavissa lähivuosina. Asetusta voidaan tarvittaessa 
muuttaa, mikäli Montrealin pöytäkirjaan tehdään muu-
toksia. Tässä asetuksessa piilee mahdollisuus teollisuu-
delle, koska kaikki asetuksen alaisilla aineilla toimivat 
laitokset on korvattava, kun ne tulevat elinkaarensa 
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päähän. HCFC-aineiden käyttö ei ole sallittua myöskään 
huoltotöissä enää 31.12.2014 jälkeen. On arvioitu, että 
yksistään Suomessa on tuhansia uusittavia laitoksia.

4.2.4  Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

Tukholman yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdis-
teiden (POP) käytöstä koskee 12:n hitaasti hajoavan 
yhdisteen tuotannon, käytön ja kaupan lopettamista 
sekä päästöjen rajoittamista. Näille aineille on ominais-
ta pysyvyys luonnossa, biokertyminen ravintoketjussa 
ja kaukokulkeutuminen syntylähteestään maailman-
laajuisesti. POP-yhdisteitä on käytetty torjunta- ja kas-
vinsuojeluaineina (esimerkiksi DDT) ja aiemmin yleisesti 
teollisuuskemikaaleina (esimerkiksi PCB). Lisäksi niitä 
syntyy tahattomina sivutuotteina teollisuuden proses-
seissa (esimerkiksi dioksiinit ja furaanit). Euroopan par-
lamentin ja neuvoston pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
antaman asetuksen (POP-asetuksen) (EY) N:o 850/2004 
muutoksessa vuonna 2010 aineluetteloon (liite I) lisät-
tiin perfl uorioktaanisulfonihappo (PFOS), jota on käy-
tetty esimerkiksi tekstiilin, nahan ja paperin vettä ja li-
kaa hylkivien ominaisuuksien parantamisessa, metallin 
pinnoituksessa ja sammutusvaahdoissa. 

Tukholman POP-yleissopimuksen liitteitä päivitettiin 
vuonna 2009, ja nämä muutokset saatettiin EU:ssa voi-
maan 26.8.2010 POP-asetuksen muutoksilla (komissi-
on asetukset EY N:o 756/2010 ja 757/2010). Asetuksen 
muutoksissa aineluetteloon lisättiin yhdeksän uutta yh-
distettä. Keskeinen muutos on palonsuoja-aineena käy-
tetyn pentabromidifenyylieetterin suurimman sallitun 
bromipitoisuuden laskeminen 0,001 painoprosenttiin 
sekä PFOS:n pitoisuuden rajoitus 0,001 %:iin. Lisäk-
si uudella asetuksella säädetään jätteiden sisältämistä 
POP-yhdisteistä. Asetuksessa määrätään lopullisesti 
hävittämään POP-yhdisteitä sisältävät jätteet ja anne-
taan kierrätyskielto tietyn raja-arvon ylittäville jätteille: 
esimerkiksi tiettyjä bromattuja palonestoaineita sisäl-
tävien muoviosien kierrätys kielletään. POP-asetukseen 
lisätään uusia aineita sitä mukaa, kun tietämys kasvaa; 
raja-arvolle on siis oltava tieteellinen perusta. Näiden ra-
joitusten avulla tavoitellaan erityisesti EU:n ulkopuolelta 
maahantuotujen tuotteiden POP-yhdistepitoisuuksien 
vähenemistä.  

EU:n POP-asetusta voidaan muuttaa, jos Tukholman 
POP-sopimukseen tai muihin kansainvälisiin sopimuksiin, 
kuten kaukokulkeutumissopimuksen POP-pöytäkirjaan, 
tulee muutoksia. Muutokset voivat koskea esimerkiksi 
uusien aineiden lisäämistä ja niiden raja-arvoja. On huo-
mattava, että EU:n asetusten raja-arvot saattavat poi-
keta sopimuksen ja pöytäkirjan raja-arvoista erityisesti 
tiukempaan suuntaan. EU:n POP-asetuksen muutoksilla 

on vaikutuksia myös muuhun EU:n ympäristölainsää-
däntöön. Esimerkiksi tietyn raja-arvon ylittäviä tuotteita 
ei saa kierrättää, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi WEEE:n 
kierrätystavoitteisiin. 

4.2.5  Elohopea

EU:lla on ollut vuodesta 2005 alkaen elohopeastrate-
gia, joka sisältää 20 keinoa suojella ihmisiä elohopea-al-
tistukselta sekä vähentää elohopean päästöjä, kysyntää 
ja tarjontaa. Strategian myötä muun muassa elohope-
aa sisältävien mittauslaitteiden myyntiä on rajoitettu ja 
luotu elohopean varastointia koskevia sääntöjä. Tuot-
teiden ainesisältöä säädellään muun muassa REACH-
asetuksen ja RoHS-, WEEE- ja ELV-direktiivien avulla ja 
päästöjä muun muassa IE-direktiivin (aiemmin IPPC- ja 
WI-direktiivit) avulla. Elohopean käytön rajoituksia on 
esitetty esimerkiksi REACHin liitteessä XVII. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 22.10.2008 
asetuksen (EY) N:o 1102/2008 elohopean viennin kiel-
tämisestä ja turvallisesta varastoinnista eli niin kutsutun 
elohopean vientikieltoasetuksen, jonka kiellot astuivat 
voimaan 15.3.2011. Komissio antoi loppuvuodesta 
2010 tiedonannon elohopeastrategian uusimisesta 
(KOM(2010) 723). Tiedonanto sisältää 20 kohdan toi-
menpideohjelman elohopean haittojen minimoimisek-
si. 

Elohopean aiheuttamien ympäristöongelmien hallitse-
miseksi YK:n ympäristöohjelma UNEP on käynnistänyt 
neuvottelut kansainväliseksi sitovaksi elohopeasopi-
mukseksi. Tavoitteena on saattaa neuvottelut loppuun 
ennen vuoden 2013 maailman ympäristöministerien 
kokousta. Eräs esitetyistä toimintamalleista on Mont-
realin pöytäkirjan tapainen sopimus, jolla rajoitetaan 
elohopean valmistusta ja käyttöä tai kielletään valmis-
tus tai käyttö kokonaan.

4.2.6  Dioksiini

Polykloorattuja dioksiiniyhdisteitä (PCDD, polyklooratut 
dibentsoparadioksiinit) ei valmisteta teolliseen käyttöön, 
vaan ne esiintyvät muiden kemikaalien epäpuhtauksina 
ja niitä saattaa muodostua tahattomina sivutuotteina 
tietyissä olosuhteissa poltto- ja teollisuusprosesseissa. 
Dioksiinipäästöjä ilmaan säädellään useilla kansainvä-
lisillä sopimuksilla ja EU:ssa usein säädöksin. EU:n ko-
mission dioksiinistrategia käsittelee myös furaaneja ja 
PCB-yhdisteitä. Näitä kaikkia koskee myös edellä oleva 
luku pysyvistä orgaanisista yhdisteistä.

Vaikka dioksiinistrategian alaisten aineiden päästöt 
teollisuudesta ovatkin laskeneet jo noin 80 % viimeis-
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Kemikaalit ja ainesisältö

• Trendinä on:
   • haitalliset aineet joko ensin luvanvaraiseksi, mitä seuraa kielto, tai suoraan kieltolistalle
   • vähemmän haitalliset aineet rajoituslistalle
• Aineryhmät, joille asetetaan kieltoja
   • halogenoidut palonestoaineet, erityisesti bromatut
   • CMR-aineet
   • PBT/vPvB-aineet
   • POP-aineet
   • fl uorattujen kylmäaineiden kielto F-kaasuasetuksen
   uudelleentarkastelun yhteydessä vuonna 2011–2012
• Uusi RoHS astui voimaan 21.7.2011.
   • Koskee kaikkia tuotteita, joissa on sähköisiä toimintoja (avoin 
   soveltamisala), soveltamisalan uudelleentarkastelu 22.7.2014 mennessä.
   • Ei uusia ainerajoituksia, rajoitusten uudelleentarkastelu 22.7.2014 mennessä.
   • Laitteilta vaaditaan CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.
   • Direktiiviä uudelleentarkastellaan vuoteen 2021 mennessä.

ten parinkymmenen vuoden aikana, uusien päästöjen 
rajoitusten uskotaan edelleen pienentävän näitä pääs-
töjä. Jäljelle jäävät päästölähteet ovat pieniä yksittäisiä 

teollisia lähteitä ja ei-teollisia lähteitä, joiden päästöjen 
rajoittaminen on tehokkaampaa paikallisella sääntelyllä 
kuin EU-tason sääntelyllä. 
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5  Jätteet

Jätteitä on EU:ssa säännelty jo 1970-luvulta alkaen, mutta vasta viime vuosina on ilmaantunut 
vakavaa keskustelua jätteen todellisen hyödyntämisen vaihtoehdoista: tuleeko jäte nähdä ener-
giana, uusioraaka-aineena vai kierrätettynä materiaalina tai komponenttina? Taloudellisissa tar-
kasteluissa jäte ei ole ollut houkutteleva raaka-aine, koska neitseellinen raaka-aine on ollut hel-
posti ja edullisesti saatavilla. Jätevastuukysymykset ovat voimistuneet ja voimistuvat koko ajan.

5.1  Jätehierarkia

Jätehuollon etusijajärjestys, joka tunnetaan myös 
jätehierarkiana (kuva 5), tarkoittaa EU:n jätestra-
tegiassa määriteltyä jätehuollon tavoitteiden tär-
keysjärjestystä. Jätehierarkiassa tiivistyvät myös 
Suomen jätehuollon keskeiset periaatteet. Jäte-
hierarkian mukaisesti ensin on pyrittävä estämään 
jätteen synty. Jos jätteen syntyä ei pystytä välttä-
mään, tulisi jäte valmistella uudelleenkäyttöön tai 
hyödyntää materiaalina. Syntyvästä jätteestä laji-
tellaan ongelma- ja erityisjätteet sekä materiaali-
kierrätykseen menevät hyötyjätteet. Jos jätettä ei 
pystytä hyödyntämään materiaalina, se tulisi hyö-
dyntää energiana. Viimeisenä jätehierarkiassa on 
jätteen turvallinen loppusijoitus kaatopaikalle.

 

Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys
Jätteiden synnyn ehkäisy- ja kierrätysstrategia on jul-
kaistu komission tiedonantona KOM(2005) 666. Tämän 
vuoden (2011) alussa on julkaistu komission kertomus 
KOM(2011) 13 edistymisestä strategian keskeisissä toi-
menpiteissä. Tästä kertomuksesta yritysten kannattaa 
lukea erityisesti jakso ”Päätelmät”. Tiiviisti sanottuna 
jätelainsäädäntöä ollaan viemässä osaksi resurssipoli-
tiikkaa, kohti uusioraaka-aineita ja resurssitehokkuutta. 
Tuotesuunnittelussa elinkaariajattelun tarve lisääntyy.

Komissio aikoo esittää vuonna 2012 uusia konkreettisia 
ehdotuksia edistääkseen EU:n kehittämistä resurssite-
hokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Tuotesuunnitteluun 
voi tulla kierrätysmateriaalien vähimmäiskäyttöastetta, 
tuotteiden kierrätettävyyttä ja kestävyyttä sekä vaaral-
listen aineiden käytön vähentämistä koskevia sääntöjä.

Kuva 5. JätehierarkiaK 5 Jät hi ki

1. Ehkäiseminen

2. Valmistelu uudelleenkäyttöön

3. Kierrätys

4. Muu hyödyntäminen,
esimerkiksi energiana

5. Loppukäsittely
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Tulevaisuudessa myös kuluttajille saatetaan asettaa lisää 
kierrätysvelvoitteita, jotta hyödyllistä materiaalia ei pää-
tyisi enää jätejakeisiin. Kuluttajaa suoraan koskevaa pa-
kottavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan laadittane, vaan 
vaatimukset tullevat kiertoteitse esimerkiksi kuluttaja-
tuotteita koskevan tuotelainsäädännön kautta.

Jäte, raaka-aine vai tuote?
Raaka-aineiden niukkuus ja vaihtelevat markkinahinnat 
lisäävät kierrätystä. Kierrätyksen kannalta raaka-ainei-
den niukkuus ei kuitenkaan näy vielä riittävästi niiden 
hinnassa. Kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön voidaan 
ohjata myös lainsäädännöllä ja esimerkiksi jäteveroil-
la. Verolle tai vastaavalle ohjaavalle instrumentille ase-
tetaan minimitaso ja tavoitteita kiristetään vähitellen. 
Näin osoitetaan suunta toivottavalle kehitykselle. 

Tuotesuunnittelu voi vaikuttaa jätteen muuttumiseen 
hyödylliseksi resurssiksi, mutta ajattelutavan on ensin 
muututtava. Koko materiaaliketju on suunniteltava ja 
otettava huomioon tuotteissa. Jäteajattelusta pitäisi 
siirtyä materiaalivirta-ajatteluun. Materiaalille voidaan 
määrittää End-of-Waste (EoW) -kriteerit eli jätteeksi 
luokittelun päättymisen kriteerit, joiden täyttyessä ma-
teriaali ei ole enää jätettä ja jätelainsäädännön alaista 
vaan tuotelainsäädännön alaista. Uudelleenkäytön pe-
riaatteena on, että toimivan ja testatun tuotteen saa 
saattaa takaisin markkinoille. 

Tulevaisuudessa ympäristönsuojelullisia vaatimuksia 
mahdollisesti yhdenmukaistetaan riippumatta siitä, kä-
sitelläänkö tuotannossa jätteitä vai neitseellisiä tuottei-
ta. Vaatimuksia ei kuitenkaan voida täysin yhtenäistää, 
vaan on otettava huomioon jätteisiin liittyvät erityiskysy-
mykset, kuten epäpuhtaudet, joita ei ole neitseellisissä 
raaka-aineissa. Myös kansainväliset sopimukset voivat 
rajoittaa yhtenäistämistä: esimerkiksi Baselin sopimus 
rajoittaa vaarallisen jätteen viemistä EU:sta, mutta vaa-
rallisia kemikaaleja saa viedä.

5.2  Jätteisiin liittyvä lainsäädäntö

EU:ssa jätelainsäädäntö on yhä tiiviimmässä yhte-
ydessä tuotelainsäädäntöön, kuten ekosuunnitte-
ludirektiiviin. Tuotteet on suunniteltava kestäväm-
miksi, ja niiden tuotannossa on otettava huomioon 
materiaalien säästö ja jätehierarkian periaatteista 
erityisesti jätteen synnyn ehkäisy, jolle voidaan 
asettaa määrällisiä irtikytkentätavoitteita. Myös 
uudelleenkäytölle voidaan asettaa kriteerejä. Kau-

empana tulevaisuudessa jätelainsäädäntö saattaa 
keskittyä yhä enemmän jätteiden keräykseen ja 
kuljetukseen materiaalitehokkuusvaatimusten ja 
kierrätyksen yleistymisen myötä.

Jätepuitedirektiivi
Jätepuitedirektiivi (2008/98/EY) luo yleiset puitteet jäte-
lainsäädännölle, mutta eri jätejakeita koskevat erilliset 
säädökset säilyvät. Erillisiä säädöksiä tarvitaan, koska 
jätepuitedirektiivi on puitedirektiivinä yleisluontoinen ja 
kuvaa tahtotilaa, ei keinoja. Operatiiviseen toimintaan 
tarvitaan täsmennettyä lainsäädäntöä. Jätehuollossa jä-
senvaltiolla on erilaisia toimintatapoja, joita ohjaa kan-
sallinen lainsäädäntö. Suomessa uusi jätelaki hyväksyt-
tiin eduskunnassa maaliskuussa 2011. Uusi lainsäädäntö 
tulee voimaan vuoden kuluttua lain vahvistamisesta eli 
keväällä 2012. Jätelain muutoksella selkeytetään toimi-
joiden vastuita.

Jätepuitedirektiivi sisältää jätteiden hallintaa koske-
vat perusmääritelmät. Jätepuitedirektiivi esittää muun 
muassa jätehierarkian eri tasot, loppukäsittely- ja hyö-
dyntämistoimenpiteet sekä määrittelyt, milloin jäte on 
luettava vaaralliseksi. Koska direktiivi on puitedirektiivi, 
komiteamenettelyssä tehdään tarkentavia päätöksiä 
muun muassa vaaraominaisuuskriteereistä ja raja-ar-
voista, jäteluokituksesta, jätteeksi luokittelun päättymi-
sen kriteereistä ja sivutuotekriteereistä, kierrätysasteen 
laskentamenetelmistä sekä jätteenpolton luokittelemi-
sesta hyödyntämiseksi tai loppukäsittelyksi.  Direktiivis-
sä asetetut uudet kierrätystavoitteet vaikuttavat kansal-
liseen jätehuoltojärjestelmään ja todennäköisesti yhä 
uusille jätevirroille asetetaan jatkossa kierrätystavoittei-
ta. Jäteluokituksen ja vaaraominaisuuksien kriteerien 
muutoksilla on vaikutusta jätehuoltoinfrastruktuuriin, 
esimerkiksi vaarallisten jätteiden käsittelylle asetetaan 
rajoituksia.

Tietyt tuotekohtaiset jätesäädökset, kuten direktiivi 
romuajoneuvoista ja direktiivit loppuun käytetyistä pa-
ristoista ja pakkauksista ovat uudelleentarkastelussa ja 
mukautetaan jätepuitedirektiiviin. Tavoitteena on ana-
lysoida kierrätystä koskevat EU-direktiivit. Lainsäädän-
töehdotus jätelainsäädännön yksinkertaistamisesta on 
odotettavissa vuoden 2011 aikana. 

Seuraavassa puitedirektiivin uudelleentarkastelussa 
vuonna 2014 tarkastellaan kierrätystavoitteita ja jät-
teen synnyn ehkäisylle asetetaan mahdollisesti samalla 
tavoitteet. Suomessa uuden valtakunnallisen jätesuun-
nitelman valmistelu alkaa vuonna 2013 ja sen pitäisi 
valmistua vuonna 2016.



33

Jätepuitedirektiiviä todennäköisesti täydennetään uu-
silla tuottajavastuusäädöksillä sekä uusilla käsittelyä ja 
hyödyntämistä koskevilla säännöksillä (biojäte, hyödyn-
tämismenetelmien minimistandardit).

EU:n jäteluettelopäätös (List of Waste) on valmistelus-
sa ja sisältää tarkemmat kriteerit, joilla jäte luokitellaan 
vaaralliseksi. Jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit 
(EoW-kriteerit) annetaan komitologiapäätöksillä ma-
teriaalikohtaisesti ottaen huomioon myös hyödyntä-
misnäkökohdat. EoW-kriteereitä on mahdollista antaa 
myös kansallisesti.

Rakennus- ja purkujätettä koskevaa erityislainsäädäntöä 
ei EU:ssa toistaiseksi ole vaan rakennus- ja purkujätettä 
käsitellään osana jätepuitedirektiiviä. Tämä jätejae kat-
taa noin 25–30 % kaikesta EU:ssa syntyvästä jätteestä. 
Jätepuitedirektiivin tavoitteena on, että vuoteen 2020 
mennessä 70 % ei-haitallisesta rakennus- ja purkujät-
teestä uudelleenkäytetään tai kierrätetään, jolloin ma-
teriaalit otetaan talteen. Seuraavassa jätepuitedirektiivin 
uudelleentarkastelussa vuonna 2014 käsitellään myös 
rakennus- ja purkujätteen vaatimuksia.

Elinkaariajattelu on tulossa osaksi ympäristölainsäädän-
töä: jätepuitedirektiivin mukaan jätehierarkiasta voidaan 
poiketa elinkaariarvioinnin perusteella. Elinkaariajattelu 
vahvistuu sitä mukaa kuin elinkaariarviointiin saadaan 
lisää hyväksyttyjä, standardoituja työkaluja.

Akku- ja paristodirektiivi
Akku- ja paristodirektiivin yhtenä tavoitteena on kieltää 
elohopeaa ja kadmiumia sisältävien paristojen ja akku-
jen saattaminen markkinoille. Direktiivissä kielletään 
yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa ja 0,002 paino-
prosenttia kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen 
myyminen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.  
Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kaikentyyppiset 
paristot ja akut, riippumatta niiden muodosta, tilavuu-
desta, painosta, koostumuksesta ja käyttötarkoitukses-
ta tai siitä, milloin ne on saatettu markkinoille. Tietyt 
akku- ja paristotyypit ovat kiellettyjä ja jäsenvaltioiden 
on järjestettävä niiden erilliskeräys. Lisäksi direktiivin 
alaisia akkuja ja paristoja sisältävät laitteet on merkittä-
vä. Valmistajien on suunniteltava laitteet sellaisiksi, että 
paristot ja akut ovat helposti poistettavissa.

Direktiivin toisena tavoitteena on edistää käytettyjen pa-
ristojen sekä akkujen keräystä ja kierrätystä. Paristoille 
ja akuille on oltava toimivat keräysjärjestelmät. Tuottajat 
rahoittavat kaikki nettokustannukset, jotka aiheutuvat 
näistä toiminnoista. Tuottaja on se, joka saattaa paris-
toja tai akkuja (mukaan lukien ajoneuvoihin ja laittei-
siin sisältyvät paristot ja akut) markkinoille ensimmäistä 

kertaa kyseisen jäsenvaltion alueella. Kaikki tuottajat 
tulee rekisteröidä myöhemmin määritellyn menettelyn 
mukaan. Jakelijoiden on otettava käytetyt kannettavat 
paristot ja akut takaisin kuluttajalta maksutta. Direktii-
vissä säädetään myös kuluttajille tiedottamisesta sekä 
paristojen ja akkujen merkitsemisestä.

Komissio tarkastelee loppuvuodesta 2011 ”johdot-
tomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitetuille kan-
nettaville paristoille ja akuille myönnettyä kadmiumin 
käyttökieltoa koskevaa poikkeusta”. Kertomuksessa 
KOM(2010) 698 komissio toteaa, ettei se kannata poik-
keuksen kumoamista ennen vertailevan elinkaariarvi-
oinnin tuloksia.

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Tuottajien jätehuoltovastuuta käytöstä poistetuista säh-
kö- ja elektroniikkalaitteista koskeva WEEE-direktiivi 
2002/96/EY astui voimaan 13.8.2005. Tuottajavastuulla 
tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia mark-
kinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän 
jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jäte-
huollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustan-
nuksista. Jätehuoltovastuu koskee sekä kotitalouksien 
että yritysten käytöstä poistuvia laitteita. Soveltamis-
alaan kuuluvat suuret ja pienet kodinkoneet, tieto- ja 
teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaistuslait-
teet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, vapaa-ajan- 
ja urheiluvälineet, terveydenhuollon laitteet ja tarvik-
keet, tarkkailu- ja valvontalaitteet sekä automaatit.

WEEE-direktiivi on ollut usean vuoden ajan uudelleen-
tarkasteltavana. Parlamentin istunnossa 3.2.2011 hy-
väksytty päätöslauselma sisältää muun muassa avoimen 
soveltamisalan, jolloin kaikki sähkö- ja elektroniikkalait-
teet kuuluisivat direktiivin piiriin lukuun ottamatta poik-
keuslistan tuoteryhmiä. Lisäksi päätöslauselma sisältää 
jäsenvaltiolle vaativammat kierrätystavoitteet. 

Kemikaalilainsäädäntö vs. jätelainsäädäntö
REACH-asetuksen mukaisesti kemikaalien markkinoil-
le saattamista koskevan riskinarvioinnin on katettava 
myös kemikaalien jätevaihe. Uusiomateriaalien markki-
noille saattamiseen sovelletaan REACH-asetusta, koska 
myös kierrätystuotteiden on oltava rekisteröinnin piiris-
sä. Kierrätystuotteiden sisältämät aineet on rekisteröi-
tävä joko neitseellisinä aineina tai kierrätettyjä aineita 
markkinoivien on tehtävä erillinen rekisteröinti.

Kemikaalikeskustelussa nyt huolta aiheuttava kysymys 
näkyy jätekeskustelussa noin kymmenen vuoden vii-
veellä. Bromatuista palonestoaineista ja niiden käytön 
kieltämisestä aloitettiin keskustelu noin 15 vuotta sit-
ten. Vuonna 2004 kiellettiin EU:ssa pentabromidifenyy-
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lieetterin (PeBDE) ja oktabromidifenyylieetterin (OBDE) 
käyttö ja vuonna 2009 ne liitettiin Tukholman yleisso-
pimukseen pysyvistä orgaanisista yhdisteistä. Kiellettyjä 
aineita sisältävät tuotteet tulisi poistaa kierrosta, ei siis 
kierrättää. Ongelmat näkyvät jätehuollossa niin kauan 
kuin kyseisiä tuotteita ja laitteita on käytössä, mikä voi 
kestää vuosikymmeniä.

Kemikaalikeskustelussa uusia aiheita ovat nanomateri-
aalit ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet. Niitä kos-
kevia EU:n kemikaalisäännöksiä voi tulla arviolta 5–7 
vuoden kuluttua ja samaan aikaan voi alkaa keskustelu 
myös jätteiden EU-säädösehdotuksista. REACH-asetuk-
sen tarkoitus on toimia siten, että jatkossa kemikaalia 
ei saisi tuoda markkinoille ennen kuin on varmistuttu, 
ettei mistään sen elinkaaren vaiheesta aiheudu ongel-
mia. Jo markkinoilla oleviin aineisiin liittyviä ongelmia 
se ei ratkaise. Kun aineeseen liittyvät riskit varmistuvat, 
kemikaali on yleensä ollut jo pitkään markkinoilla, jol-
loin osa siitä on jo jätettä tai on tulossa sellaiseksi. Pe-
rinteisen kemikaalilainsäädännön mukainen tuotannon 

kieltäminen ratkaisee vain tulevien ongelmien hallinnan 
– olemassa olevien jätteiden ongelmaa sillä ei voi pois-
taa.

Kemikaalisäädökset ovat harmonisointisäädöksiä, kun 
taas jätesäädökset ovat minimidirektiivejä, mikä vai-
keuttaa säädösten yhteensovittamista. Tämä voi lisätä 
paineita antaa myös jätesäädöksiä harmonisointipää-
töksinä. Nyt esimerkiksi jätesiirtosäännöt on annettu 
EU-asetuksella, ja tulevaisuudessa myös jätteeksi luokit-
telun päättymisen säännökset annettaneen EU-asetuk-
sina. Tällä hetkellä kansallinen jätevaiheen lainsäädäntö 
voi olla joissakin jäsenvaltioissa ristiriidassa CLP-asetuk-
sen tiedonantovaatimusten kanssa. Jäte voidaan tietyin 
edellytyksin luokitella kansallisessa jätelainsäädännössä 
vaaralliseksi jätteeksi, vaikka se olisi yhteisön jäteluet-
telossa luokiteltu tavanomaiseksi jätteeksi. Esimerkiksi 
Suomen lainsäädännössä luokitellaan kaikki kuluttajilta 
ja terveydenhuollosta peräisin olevat lääkejätteet ongel-
majätteiksi, kun taas EU-lainsäädäntö luokittelee vaa-
rallisiksi vain sytostaatit ja sytotoksiset lääkejätteet.

 
 

Jätteet

• Jätepuitedirektiivin jätehierarkiaa vahvistetaan.
• Jätteen, raaka-aineen ja tuotteen rajanveto on epäselvää.
• Resurssi- ja materiaalitehokkuusajattelu vaikuttavat tuotteen jätevaiheeseen.
• Jätelainsäädäntö on yhä tiiviimmin yhteydessä tuotelainsäädäntöön.
• Luonnonvarojen hallinta eriytyy mahdollisesti omaksi lainsäädännökseen.
• WEEE-direktiivin uudelleentarkastelu on meneillään.
• Jätelainsäädännön uudistus on odotettavissa: eri jätejakeita koskevien
 säädösten ja puitedirektiivin yhdistäminen (kuten teollisuuden päästö-
 direktiivi IED:ssä)?
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6 Päästöjen hallinta ja ympäristön-
suojelu

Ilmapäästöjä on säännelty EU:ssa 1970-luvulta lähtien. Säädökset muodostavat monipuolisen 
kokonaisuuden, joka käsittää muun muassa ilmanlaadun suojelun, teollisuuden päästöjen sään-
telyn, kasvihuonekaasujen päästökaupan ja kuljetusten päästöt. Myös kansainvälinen ilmansuo-
jelu- ja ilmastopolitiikka ovat tärkeitä rajat ylittävien ilmapäästöjen hallinnassa. Ilmapäästöjen 
lisäksi ympäristönsuojelun tärkeä tavoite on vesistöjen ja maaperän suojelu.

Ympäristönsuojelu Suomessa
Suomen lainsäädännössä päästöjä ilmaan ja veteen 
sekä maaperän suojelua säännellään ympäristönsuo-
jelulailla (86/2000) ja -asetuksella (169/2000). Nykyi-
sen ympäristönsuojelulain päätavoitteena on ehkäistä 
ympäristön pilaantumista ja siitä aiheutuvia vahinkoja. 
Ympäristönsuojelulaki pyrkii turvaamaan ihmiselle elin-
kelpoisen ympäristön, takaamaan ympäristön viihtyi-
syyden, estämään elinympäristön haitallisia muutoksia 
sekä ehkäisemään ekologisia muutoksia ja käyttämään 
luonnonvaroja kestävästi. Keskeisenä instrumenttina 
on ympäristölupa, jonka avulla pyritään ehkäisemään 
ympäristöön syntyviä kuormituksia ja vähentämään pi-
laantumisen haitallisia vaikutuksia. EU-lainsäädännön 
tuomien muutostarpeiden vuoksi ympäristönsuojelula-
kia on muutettu useaan kertaan, mutta rakenteellista 
kokonaisarviointia laille ei ole vielä tehty. 

Ympäristönsuojelulain uudistamiseen tulee paineita 
useilta tahoilta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
todennut ympäristönsuojelulain olevan kokonaisuutena 
vaikeaselkoinen. Vuoteen 2015 jatkuva valtion tuotta-
vuusohjelman toimeenpano edellyttää aluehallintoviras-
tojen (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
(ELY) lupa- ja valvontatoimien tehostamista sekä lupa- ja 
valvontamenettelyjen kehittämistä. Lisäksi valtioneuvos-
to on hyväksynyt periaatepäätöksen toimintaohjelmaksi 
yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi vuosille 
2009–2012. Sen mukaan yritysten hallinnollista taak-
kaa tulee vähentää 25 % vuoteen 2012 mennessä.

6.1  Ilmapäästöjen sääntely

Ilmansaasteet ovat olleet poliittinen päähuolenaihe 
1970-luvulta lähtien. Nykyisen ympäristösääntelyn an-
siosta EU:n 27 jäsenvaltion alueella rikkidioksidipääs-
töt (SO2-päästöt) ovat vähentyneet 72 % ja typenok-

sidipäästöt (NOx-päästöt) 36 % vuosina 1990–2007. 
Vastaavasti Suomessa samalla ajanjaksolla päästöt ovat 
vähentyneet 68 % (SO2) ja 39 % (NOx). Päästöskenaa-
rioiden avulla laskettuna päästöt vähenevät edelleen 
vuoteen 2020 mennessä noin 9 % (SO2) ja 51 % (NOx) 
nykyisillä toimilla. Viime aikoina eniten ovat olleet esil-
lä hiilidioksidipäästöt, joita puidaan kansainvälisissä il-
mastokeskusteluissa. Ilmastokeskustelujen varjoon ovat 
jääneet esimerkiksi pienhiukkaset, SOx ja NOx. Meneil-
lään olevalla EU:n ilmansuojelupolitiikan uusimisella 
tähdätään ilmanlaadun parantamiseen muun muassa 
kontrolloimalla liikenteen ja koneiden päästöjä, polt-
toaineiden laadulla sekä kansainvälisen ilmansuojelun 
kaukokulkeumasopimuksella.

Ilman saastumista koskeva temaattinen strategia 
Vuonna 2005 komissio julkaisi kuudenteen ympäris-
tönsuojeluohjelmaan (EAP) liittyvän temaattisen ilman-
suojelustrategian ja Clean Air For Europe (CAFE) -ohjel-
man, joiden tavoitteena on saavuttaa ilman laatu, josta 
ei aiheudu riskiä tai kohtuuttomia vaikutuksia ihmisen 
terveydelle ja ympäristölle. Strategia asetti muun muas-
sa seuraavia pitkän aikavälin tavoitteita vuodelle 2020 
verrattuna vuoden 2000 lähtötasoon:
• hiukkasille altistumisesta johtuvan eliniänodotuksen 

menetyksen vähentäminen 47 % 
• otsonista johtuvien akuuttien kuolemantapausten 

vähentäminen 10 % 
• happopäästöjen vähentäminen metsäalueilla 74 % 

ja makean veden alueilla 39 % 
• rehevöityneiden alueiden vähentäminen 43 %. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rikkidioksidipäästö-
jä olisi vähennettävä 82 %, typen oksidien päästöjä 60 
%, VOC-yhdisteiden päästöjä 51 %, ammoniakkipääs-
töjä 27 % ja suoraan ilmaan päästettävien primaarihiuk-
kasten päästöjä 59 % vuoden 2000 päästöihin nähden. 
Strategian toimeenpanemiseksi annettiin muun muassa 
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ilmanlaatudirektiivi (2008/50/EY) ja aloitettiin työ kan-
sallisten päästökattojen tarkistamiseksi, päästökattodi-
rektiivi eli NEC-direktiivi (2001/81/EY) ja IPPC-direktiivin 
(2008/1/EY) uusiminen teollisuuden päästöjen vähentä-
miseksi. Komissio on ilmoittanut vuoden 2011 tavoit-
teiksi muun muassa polttoaineiden rikkipitoisuudesta 
annetun direktiivin uusimisen, liikenteen ja koneiden 
päästöjä säätelevien säädösten uusimisen ja aktiivisen 
vaikuttamisen ilman päästöjä sääteleviin kansainvälisiin 
neuvotteluihin, erityisesti UNECEn Göteborgin pöytäkir-
jan uusimiseen

Ilmanlaatudirektiivi
Ilmanlaatudirektiivin (2008/50/EY) avulla on annettu 
ilmanlaatua pilaaville yhdisteille laatutavoitteet ja il-
man epäpuhtauksien raja-arvot. Tämä direktiivi yhdisti 
vanhan puitedirektiivin ja sen pohjalta annetut kolme 
tytärdirektiiviä. Neljäs tytärdirektiivi (2004/107/EY) il-
massa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, 
nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä on 
tarkoitus yhdistää uuteen direktiiviin vuonna 2013 teh-
tävässä yleisessä uudelleentarkastelussa. 

Päästökattodirektiivi
Päästökattodirektiivin (NEC, 2001/81/EY) tavoite on 
happamoittavien ja rehevöittävien epäpuhtauksien ja 
otsonin esiasteiden rajoittaminen. NEC-direktiivin uu-
distaminen on ollut työn alla jo vuodesta 2006 lähtien, 
mutta komissio on lykännyt direktiivin uusimista, koska 
työn alla ovat olleet muun muassa energia- ja ilmas-
topaketti ja polttoaineiden rikkipitoisuutta koskeva 
lainsäädäntö. NEC-direktiivin uudistuksessa oli tarkoi-
tus asettaa jäsenvaltiokohtaiset päästörajat neljälle jo 
säännellylle yhdisteelle (SOX, NOX, NMVOC ja NH3) ja 
pienhiukkaspäästöille (PM2,5). NEC-direktiivillä on liit-
tymäkohtia myös kaukokulkeutumissopimuksen (CLR-
TAP) Göteborgin moniainepöytäkirjaan.

Teollisuuden päästödirektiivi
IPPC-direktiivin (96/61/EY, kodifi oitu 2008/1/EY) tarkoi-
tuksena on estää ja vähentää teollisuuslaitosten aiheut-
tamaa ympäristön pilaantumista tarkastelemalla laitos-
ten päästöjä ja ympäristövaikutuksia kokonaisuutena. 
Uusi teollisuuden päästödirektiivi (IED, 2010/75/EU) 
tuli voimaan 6.1.2011, ja se tulee saattaa kansalliseen 
lainsäädäntöön 6.1.2013 mennessä. IED aiheuttaa mer-
kittäviä muutoksia Suomen ympäristönsuojelulakiin ja 
-asetukseen. Myös suuria polttolaitoksia, jätteenpolttoa 
ja teollisuuden liuottimien käyttöä koskevia asetuksia 
on muutettava. Keskeinen IED-direktiivin muutos on 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen, 
mikä muuttaa lupamääräyksiä, tarkkailua, luvan tarkis-
tamista, lupahakemuksesta ja lupapäätöksestä tiedot-
tamista sekä toiminnan lopettamista. 

Direktiivin myötä täytäntöönpanokomiteassa tehtävät 
päätökset BAT-päätelmistä ovat keskeisessä asemassa 
päätettäessä ympäristölupien päästöraja-arvoista ja lu-
paehtojen tarkistamisesta. Lupaehdot on tarkistettava 
neljän vuoden kuluessa siitä, kun laitoksen pääasiallista 
toimintaa koskevista BAT-päätelmistä tehdyt päätökset 
on julkaistu. Maaperän ja pohjaveden suojeluun liittyen 
toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa laatia lähtöti-
lanneraportti ennen uuden toiminnan aloittamista tai 
luvan uusimisen yhteydessä. Direktiivi tiukentaa myös 
suurten polttolaitosten SO2- ja NOx-päästöjen raja-
 arvoja. Direktiivi rajoittaa kansallisen lupaviranomaisen 
tapauskohtaista harkintaa ja voi heikentää päästöjen 
kokonaisvaikutusarviointia, koska BAT-päätelmissä esi-
tettävät päästötasot koskevat vain jotakin tiettyä osa-
kokonaisuutta tai ympäristön osaa.

Direktiivin mukaista BATin täytäntöönpanoa pyritään 
harmonisoimaan BAT-vertailuasiakirjojen (BREF) ja BAT-
päätelmien avulla. EU:n BREF-asiakirjat sisältävät sekto-
rikohtaisia energia- ja materiaalitehokkuusnäkökulmia 
ja kemikaaleihin liittyviä asioita, esimerkiksi tietoja raa-
ka-aineiden ja veden kulutuksesta. IED:n BAT-päätelmät 
ovat velvoitteita toiminnanharjoittajille, mutta yritykset 
voivat käyttää BAT-vertailuasiakirjoja myös väylänä tie-
dottaa EU:n laajuisesti tai globaalisti tekniikan ympä-
ristötehokkuudesta ja uusista teknologioista. Yleiset 
teollisuuden päästödirektiiviin liittyvät säännökset vai-
kuttavat myös jätteenkäsittelyyn, jos kierrätysteknolo-
giakohtaisia BAT-päätelmiä valmistellaan.

Päästökauppa
Kasvihuonekaasujen päästökauppadirektiivi (2003/87/
EY) koskee tiettyjä toimintoja – lähinnä energiantuo-
tantoa ja energiaintensiivistä teollisuutta – ja direktiivin 
liitteessä II lueteltuja kasvihuonekaasuja (hiilidioksidi, 
metaani, typpioksiduuli ja F-kaasut eli fl uorihiilivedyt, 
perfl uorihiilivedyt ja rikkiheksafl uoridi). SOx/NOx-pääs-
tökaupasta on tehty tutkimuksia, mutta komissio on 
päättänyt olla viemättä hanketta eteenpäin.

EU:n päästökauppadirektiivin taustalla on YK:n ilmasto-
sopimuksen alainen Kioton pöytäkirja, jossa määritellään 
teollisuusmaille sitovat kasvihuonekaasujen päästövä-
hennysvelvoitteet vuosille 2008–2012 eli ensimmäiselle 
Kioto-kaudelle. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa 
ei ole päästy sopuun Kioton toisesta kaudesta tai Kio-
ton ensimmäisen kauden jatkamisesta. 

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupääs-
töjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuo-
den 1990 tasoon. Lisäksi EU on sitoutunut ehdollisesti 
nostamaan tavoitetta 30 %:iin, mikäli saadaan kattava 
globaali ilmastosopimus. EU:n kolmannesta päästö-
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kauppakaudesta 2013–2020 on säädetty päästökaup-
pa-direktiivin muutosdirektiivissä 2009/29/EY.

Komission ilmastopääosasto julkaisi toukokuussa 2010 
tiedonantona analyysin Euroopan mahdollisuuksista 
nostaa kasvihuonekaasujen 20 prosentin päästövähen-
nystavoitetta. Keväällä 2011 komissio julkaisi osana 
Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahanketta tiekartan 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050. Muun muassa 
näiden pohjalta tehdystä raporttiehdotuksesta ”Analyy-
si mahdollisuuksista nostaa kasvihuonekaasujen pääs-
tövähennystavoitetta 20 %:sta” äänestettiin kesäkuus-
sa 2011. Raportissa ehdotetaan, että EU:n tulisi nostaa 
päästövähennystavoitetta yhteensä 30 %:iin. Vaikka 
parlamentin päätös ei ole sitova, se luo komissiolle pai-
neita.

Kasvihuonekaasujen monitorointipäätös (280/2004/EY) 
on tarkistettavana. Tarkistuksessa otetaan huomioon 
Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosta ja EU:n ilmasto- 
ja energiapaketin hyväksymisestä saadut kokemukset. 
Lisäksi lainsäädäntöä ja erityisesti raportointimenettelyä 
pyritään yksinkertaistamaan. Komission pitäisi julkistaa 
muutosehdotus heinäkuussa 2011. 

UNECEn kaukokulkeutumissopimuksen Götebor-
gin moniainepöytäkirjan uusiminen
Kaukokulkeutumissopimuksen tavoitteena on rajoittaa 
ja asteittain vähentää ilman pilaantumista, mukaan lu-
kien rajojen yli kulkevat ilmansaasteet. Sopimuksen osa-
puolia on 51: Pohjois-Amerikka, EU- ja ETA-maat, Itä- ja 
Kaakkois-Eurooppa, Kaukasus ja Keski-Aasia. Vuonna 
1998 Göteborgissa hyväksytyn moniainepöytäkirjan ta-
voitteena on vähentää happamoitumista, rehevöitymis-
tä tai alailmakehän otsoninmuodostusta aiheuttavien 
rikin, typen oksidien, ammoniakin ja haihtuvien orgaa-
nisten yhdisteiden päästöjä. Nykyisessä pöytäkirjassa on 
asetettu kansalliset päästökatot vuodelle 2010. Tämän 
moniainepöytäkirjan kansalliset päästövähennystavoit-
teet ovat lähes samat kuin NEC-direktiivin (2001/81/EY) 
mukaiset velvoitteet Suomelle. Meneillään olevassa Gö-
teborgin pöytäkirjan uusimisessa keskitytään erityises-
ti teknisten liitteiden raja-arvojen päivittämiseen, sekä 
rikin ja typen oksidien, ammoniakin, VOC-yhdisteiden 
ja pienhiukkasten (PM2,5) jäsenmaakohtaisten päästö-
kattojen asettamiseen vuodelle 2020.

6.2  Kuljetusten päästöt ilmaan

Tieliikenne
Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ja tyyppihyväksyntää 
käsittelee usea EU-asetus ja -direktiivi. Päästöistä on 
määritelty vaiheittaiset hiilidioksidipäästöportaat eri 

ajoneuvotyypeille vuoteen 2015 mennessä. Ajoneuvot 
on jaettu kevyisiin (henkilö- ja pakettiautot ja vastaavat) 
ja raskaisiin (esimerkiksi bussit ja kuorma-autot), ja näil-
le on annettu erillistä lainsäädäntöä.

Kevyille ajoneuvoille on tällä hetkellä voimassa Euro 4 
luokka, joka on määritelty direktiivissä 98/69/EY, Euro 
5 luokka astui voimaan syksyllä 2009 ja Euro 6 luokan 
pitäisi astua voimaan tammikuussa 2014. Euro 5 luokan 
päätavoite on pienentää dieselautojen hiukkaspäästöjä 
arvosta 25 mg/km arvoon 5 mg/km.  Euro 6 luokan on 
tarkoitus vähentää dieselautojen NOx-päästöjä arvosta 
180 mg/km arvoon 80 mg/km. Euro 5 luokan tavoittei-
den on täytyttävä 1.1.2011 alkaen myytävissä ja rekiste-
röitävissä uudentyyppisissä autoissa. Lisäksi hiukkassuo-
datin tuli pakolliseksi varusteeksi dieselautoihin. Euro 6 
luokka tulee pakolliseksi tyyppihyväksynnässä 1.9.2014 
ja myynnissä ja rekisteröinnissä 1.9.2015 alkaen.

Raskaille ajoneuvoille on voimassa Euro 4 luokka, joka 
on määritelty direktiiveissä 2005/55/EY ja 2005/78/EY. 
Nämä direktiivit määrittelevät myös lokakuussa 2008 
voimaan tulleen Euro 5 luokan. Lisäksi ne määrittele-
vät ei-sitovan ”erittäin ympäristöystävällinen ajoneu-
vo” luokan. Euro 6 luokka tulee raskaisiin ajoneuvoihin 
vuonna 2012 tarkoituksenaan vähentää edelleen NOx- 
ja hiukkaspäästöjä. Ajoneuvoja koskevia muita aloittei-
ta on esitelty luvussa 8.1.

Meriliikenne
Vuoden 2011 aikana voi tulla lainsäädäntöaloite, joka 
toisi meriliikenteen päästöt mukaan EU:n kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämissitoumukseen, ellei kyseisiä 
päästöjä ole sisällytetty kansainvälisen sopimuksen vä-
hentämistavoitteisiin sitä ennen. Tämä aloite voi tulla 
esiin säädösehdotuksena vuoden 2012 aikana.

Lentoliikenne
Lentoliikenne tulee mukaan EU:n päästökauppaan 
vuoden 2012 alusta alkaen. Ilmailutoiminnan sisäl-
lyttämisestä päästökauppaan on säädetty direktiivillä 
2008/101/EY.

Liikkuvat työkoneet
Liikkuville työkoneille on asetettu päästörajoja vuodesta 
1997 lähtien. Direktiivillä 97/68/EY rajoitetaan NOx- ja 
hiukkaspäästöjä ja sen soveltamisalaan kuuluvat muun 
muassa kaivinkoneiden, puskutraktoreiden, kauhakuor-
maajien ja kompressorien dieselmoottorit. Direktiiviä 
tarkastellaan vuoden 2011 aikana, ja tarkoituksena on 
määrittää ja asettaa uudet päästörajat kaikille sovelta-
misalaan kuuluville moottorityypeille ja laajentaa sovel-
tamisalaa uusiin moottoriryhmiin. Toisena tavoitteena 
on yksinkertaistaa testausmenettelyjä kansainvälisten 



38  

normien perusteella ja vähentää valmistajille testauk-
sesta aiheutuvia kustannuksia. Pienten polttomoottoril-
la varustettujen työkoneiden päästöjä, etenkin hiilivety-
päästöjä, rajoitetaan direktiivillä 2002/88/EY. Direktiivin 
piiriin kuuluvat esimerkiksi moottorisahat ja muut pie-
nemmät liikuteltavat työkoneet. Tähän direktiiviin ei ole 
tiedossa muutoksia.

Polttoaineet
Huhtikuussa 2009 hyväksyttiin uusi polttoainedirektiivi 
2009/30/EY, joka muuttaa polttoaineiden laatudirektiiviä 
98/70/EY. Uusi direktiivi muuttaa polttonesteiden spe-
sifi kaatioita sekä tuo polttoaineiden tarjoajille velvolli-
suuden vähentää tiepolttoaineiden kasvihuonekaasuin-
tensiteettiä. Lisäksi direktiivi esittää kestävyyskriteerit 
biopolttoaineille, mikäli niitä käytetään polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteetin vähentämiseen.

Meneillään oleva EU:n rikkidirektiivin (1999/32/EY) 
uusiminen perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjes-
tön IMOn Marpol-sopimuksen 6. liitteen muutokseen. 
Komissio antanee kesän 2011 aikana ehdotuksen rik-
kidirektiivin linjaamisesta IMO-päätöksen mukaiseksi. 
Tavoitteena on vähentää SO2- ja hiukkaspäästöjä di-
rektiivin alaisten nestemäisten polttoaineiden poltos-
sa. Kodifi ointia käsitellään sen jälkeen, kun molemmat 
lainsäätäjät ovat hyväksyneet direktiivin uudelleentar-
kastelun. Suomessa valtioneuvosto on antanut me-
renkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) nojalla 
asetuksen merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010), 
jolla rajoitetaan meriliikenteessä käytettävien polttoöljy-
jen rikkipitoisuutta. Rikkidirektiivin muutoksen kustan-
nusvaikutuksia yhteiskunnallemme ei ole selvitetty.

6.3  Vesistöjen suojelu

Vesi aiheuttaa Euroopassa moninaisia haasteita. Etelä-
Eurooppa kärsii kuivuudesta ja Keski-Eurooppa toistu-
vista tulvista. Puhtaan veden niukkuus koettelee tule-
vaisuudessa tiettyjä alueita. Parhaillaan on valmisteilla 
säädösluonnos ”Euroopan vesivarojen turvaamiseksi”. 
Sen tavoitteena on varmistaa, että saatavilla on riittävä 
määrä hyvälaatuista vettä ja vesiekosysteemejä ihmi-
sen tarpeita tyydyttävää kestävää käyttöä ja taloudel-
lisia tarkoituksia varten. Säädösehdotuksen pohjana 
on nykyisen vesipolitiikan uudelleentarkastelu, jossa 
on otettava huomioon veden niukkuus, vedensaannin 
haavoittuvuus ja kuivuus. EU:n vedensäästöpotentiaalin 
on arvioitu olevan 40 %. Vedensäästön edistämiseksi 
julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa odotetaan lainsää-
dännöllistä aloitetta vesitehokkuudesta vuonna 2012. 

Vesipuitedirektiivi
Niin kutsutun vesipuitedirektiivin eli direktiivin yhteisön 
vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY) tarkoituksena on 
yhtenäistää EU:n vesien suojelua ja luoda puitteet jäsen-
maiden sisämaan pinta- ja pohjavesien sekä rannikko-
vesien suojelulle. Puitedirektiivin liitteessä X on esitetty 
myös prioriteettiaineluettelo, jonka uudelleentarkas-
telu on meneillään; komissio antaa direktiiviesityksen 
mahdollisesti syyskuussa 2011. On todennäköistä, että 
prioriteettiaineluettelo laajenee nykyisestä 33 aineen 
tai aineryhmän luettelosta. Direktiivin 16 artiklan mu-
kaan prioriteettiaineiksi valitaan aineita, joista aiheutuu 
merkittävä riski vesiympäristölle tai vesiympäristön väli-
tyksellä. Niiden torjunta on osa EU:n vesien kemiallisen 
saastumisen torjuntaan tähtäävää strategiaa. Tavoit-
teiden saavuttamisen takaraja on jäsenvaltioissa vuo-
si 2015, mutta tavoitteiden saavuttaminen voi kestää 
jopa vuoteen 2027 asti. 

Ympäristölaatunormidirektiivi
Ympäristölaatunormidirektiivin (2008/105/EY) tarkoi-
tuksena on suojella vesiympäristöä haitallisten aineiden 
aiheuttamilta riskeiltä. Komission direktiivi 2009/90/EY 
käsittelee veden, sedimentin ja eliöstön tilaa koskevan 
kemiallisen analysoinnin ja seurannan teknisten eritel-
mien määrittämistä. Edellä mainitut direktiivit on tuotu 
kansalliseen lainsäädäntöön asetusmuutoksilla, joilla 
täydennetään vaarallisten aineiden luetteloa ja asete-
taan ympäristönlaatunormit, joilla määritetään pinta-
vesien hyvä kemiallinen tila. Useimpien aineiden osalta 
laatunormit on asetettu vedelle, eliöstön osalta on ase-
tettu normi kalan elohopeapitoisuudelle.

Pohjavesidirektiivi
Tammikuussa 2007 voimaan tulleella pohjavesidirektii-
villä (2006/118/EY) säädetään pohjavesien kemiallisen 
tilan arviointikriteereistä. Pohjavesidirektiivi on annettu 
vesipuitedirektiivin nojalla ja sillä vahvistetaan vesipui-
tedirektiivissä edellytetyt erityiset toimenpiteet pohja-
vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. 
Toimenpiteiden, joilla estetään tai rajoitetaan pilaavien 
aineiden pääsy pohjaveteen, tulee olla jäsenvaltioiden 
käytössä siten, että vesipuitedirektiivissä asetetut ympä-
ristötavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2015 men-
nessä. Pohjavesidirektiivin liitteessä I on esitetty pohja-
vedelle ympäristölaatunormit. Tiedossa ei ole muutoksia 
tähän direktiiviin, mutta liitteitä voidaan muuttaa tarvit-
taessa. Tekniset määräykset on määrä tarkastella uudel-
leen vuonna 2013 ja sen jälkeen joka kuudes vuosi. 
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Tulvadirektiivi
Tulvadirektiivi (2007/60/EY) tuli voimaan 26.11.2007, ja 
se tuotiin kansalliseen lainsäädäntöön lailla tulvariskien 
hallinnasta (620/2010) ja valtioneuvoston asetuksella 
tulvariskien hallinnasta (659/2010). Tulvariskialueille 
laaditaan tulvakartat ja -suunnitelmat tulvariskien hal-
litsemiseksi. Tulvariskien hallintasuunnitelmat on laa-
dittava 22.12.2015 mennessä, ja ne sovitetaan yhteen 
vesienhoitosuunnitelmien kanssa.

Meristrategiadirektiivi
Euroopan komission vuonna 2005 julkaiseman meri-
ympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevan strate-
gian mukaisesti annettiin direktiivi yhteisön meripoli-
tiikan puitteista (2008/56/EY). Direktiivi astui voimaan 
15.7.2008. Se velvoittaa jäsenvaltiot laatimaan merialu-
eilleen kansallisen meristrategian ja toimenpideohjel-
man merialueen hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitä-
miseksi vuoteen 2020 mennessä. Direktiiviä sovelletaan 
merialueille, jotka ulottuvat sisävesien ulkorajan mää-
rittävästä perusviivasta jäsenvaltioiden aluevesien ulko-
rajaan, jolla se saa käyttää lainkäyttöoikeuksia. Jäsen-
valtioiden tulee laatia näille merialueille meristrategia 
ja toimenpideohjelmia. Niiden jäsenmaiden sekä EU:n 
ulkopuolisten maiden, jotka jakavat merivesiä samalla 
merialueella, on tehtävä yhteistyötä ja koordinoitava 
toimiaan direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi, esi-
merkiksi käyttämällä meriä koskevia alueellisia yleis- tai 
yhteistyösopimuksia (esimerkiksi Helsingin sopimus Itä-
meren suojelussa). Meristrategian toimenpideohjelmat 
tulisi laatia vuoteen 2016 mennessä. Suomessa tämä 
direktiivi on tuotu kansalliseen lainsäädäntöön lailla ve-
sienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä (272/2011); 
samassa yhteydessä lisättiin muutokset ympäristönsuo-
jelulakiin, vesilakiin, Suomen talousvyöhykkeestä annet-
tuun lakiin, merensuojelulakiin ja viranomaisten suunni-
telmien ja ohjelmien ympäristövaikutuksesta annettuun 
lakiin. Lainsäädäntö tuli voimaan 1.4.2011.

Helsingin sopimus 
Yksi Suomelle tärkeimmistä alueellisista yleissopimuk-
sista on Itämeren merellistä suojelua koskeva yleisso-
pimus eli ns. Helsingin sopimus (2/2000), jonka ovat 
allekirjoittaneet Itämeren ympärysvaltiot sekä Euroopan 
talousyhteisö EEC. Sopimuksen toteuttamista varten 
perustettiin Itämeren ympäristön suojelukomissio eli 
Helsingin komissio (HELCOM). HELCOMin Itämeren 
suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan) hy-
väksyttiin marraskuussa 2007. Ohjelman tavoitteena 
on palauttaa Itämeri hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 
2021 mennessä. Ohjelmassa asetettiin vähentämista-
voitteita rehevöitymiselle ja meriympäristölle vaarallisille 
aineille, toimenpiteitä merenkulusta aiheutuvien pääs-
töjen ja riskien vähentämiseksi sekä toimenpiteitä uhat-

tujen ja vähenevien lajien suojelulle ja merien biodiversi-
teetille. Esimerkiksi Venäjän tulee vähentää vuosittaisia 
fosforipäästöjä 2500 tonnilla (54 %) ja typpipäästöjä 
noin 7000 tonnilla (7 %) vuosien 1997–2003 päästöjen 
tasosta.

Alueelliset strategiat: EU:n Itämeri-strategia ja 
arktisen alueen strategia
Kesällä 2009 EU:n komissio antoi tiedonannon EU:n 
Itämeristrategiasta (KOM(2009) 248), jossa on neljä 
kokonaisuutta: Itämeri kestävän ympäristöpolitiikan 
alueena, taloudellisesti menestyvänä alueena, kiinnos-
tavana ja hyvien yhteyksien varassa toimivana alueena 
sekä turvallisena alueena. Itämeristrategian toiminta-
suunnitelmista Suomi koordinoi muun muassa ohjelmia 
ravinnepäästökuormituksen vähentämiseksi, kestävän 
maa- ja metsätalouden aikaansaamiseksi, merenkulun 
turvallisuuden parantamiseksi sekä valtioiden rajat ylit-
tävän rikollisuuden torjumiseksi.

EU:n komissio antoi vuonna 2008 tiedonannon EU:n ja 
arktisen alueen suhteesta, jonka kulmakivinä ovat ark-
tisen alueen suojelu sopusoinnussa sen väestön kanssa, 
luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja arkti-
sen alueen hallinnon kehittäminen tarpeellisin sopimuk-
sin ja järjestelyin. EU painottaa Arktisen neuvoston ja 
kansainvälisen yhteistyön merkitystä arktisissa asioissa. 
Suomi julkaisi oman arktisen linjauksensa seitsemäntenä 
kahdeksasta Arktisen neuvoston jäsenmaasta. Suomen 
4.6.2010 hyväksytyn arktisen strategian teemoja ovat 
ympäristö ja ilmasto, taloudellinen toiminta ja osaami-
nen, liikenne ja infrastruktuuri, alku-peräiskansat, arkti-
sen politiikan välineet, Euroopan unionin arktinen poli-
tiikka ja turvallisuus. Arktisen strategian toteutukseen 
liittyy toimenpiteitä niin tutkimus- ja innovaatiopolitii-
kan kuin liikenne- ja infrastruktuuripolitiikan alueilla.

6.4  Maaperänsuojelu

Maaperänsuojelustrategia koostuu komission antamas-
ta tiedonannosta KOM(2006) 231, maaperänsuojelun 
puitedirektiiviehdotuksesta ja vaikutusten arvioinnista. 
Strategian tavoitteena on suojella ja parantaa maape-
rän laatua ja edistää maaperän kestävää käyttöä. Maa-
peränsuojelun direktiiviehdotuksessa esitetään yhteisön 
toimia laajojen uhkien torjumiseksi ja kansallisia toimia 
maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentä-
miseksi. Direktiiviehdotus annettiin vuonna 2006 ja 
se hyväksyttiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
marraskuussa 2007, mutta käsittely neuvostossa on yhä 
kesken. Teollisuuden päästödirektiivin myötä teollisuu-
den maaperänsuojeluun liittyvää sääntelyä on pyritty 
harmonisoimaan.
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6.5  Tuotteiden käyttövaiheen 
 aikaiset päästöt

Tuotteet aiheuttavat elinkaarensa aikana erilaisia välil-
lisiä ja suoria päästöjä. Viime vuosikymmeninä tuottei-
den käyttövaiheen päästöjen osuus on kasvanut teol-
lisen toiminnan päästöjen vähentyessä. Tuoteperäisten 
päästöjen osuuden kasvuun on syynä myös tuotteiden 
määrän lisääntyminen. Erityisinä huolenaiheina ovat 
tuotteiden sisältämien kemikaalien määrän lisääntymi-

nen, kemikaalien vapautuminen tuotteista käytön aika-
na ja näiden kemikaalipäästöjen vaikutukset. Suomessa 
tuoteperäisistä päästöistä (kuluttajatuotteet) ja niiden 
arviointimenetelmistä on koottu tietoa Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tukemaan ja Suomen ympäristö-
keskuksen koostamaan raporttiin ”Releases from the 
Use of Products” (2011). Tuotteiden kemikaalisisältöä 
säännellään luvussa 5 kuvatuin lainsäädännöllisin me-
netelmin.

Päästöt

• Päästöt ilmaan
   • Hiilidioksidipäästöt ovat eniten keskustelussa, mutta myös muut
   päästöt, kuten SOx, NOx ja hiukkaset olisi otettava huomioon.
   • Teollisuuden päästöjä säädellään uudella IED-direktiivillä, voimaan
   kansallisesti tammikuussa 2013.
   • Liikenteen päästöjä kontrolloidaan määräämällä polttoaineiden
   laadusta sekä asettamalla ympäristönsuojelullisia vaatimuksia.
   • Globaalin päästökaupan jatkuminen vuodesta 2012 alkaen on 
   epävarmaa: Kioton pöytäkirjan toinen kausi?
   • EU:lla on omat päästövähennystavoitteensa ja päästökauppa jatkuu.
• Päästöt veteen
   • vesipuitedirektiivin prioriteettiaineluettelon päivitys
   • valmisteilla säädösluonnos Euroopan vesivarojen turvaamiseksi
• Maaperänsuojelusta on annettu strategia ja direktiiviehdotus. 
• Tuotteiden päästöjä tarkastellaan esimerkiksi elinkaariarvioinnilla.
   • välilliset ja suorat päästöt
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7  Tuotteita koskevia muita   
 aloitteita

Tässä luvussa käsitellään vain suppeasti tuotteita ja tuotantoa koskevaan lainsäädäntöön tiedos-
sa olevia muutoksia ja lainsäädännöllisiä turvallisuusvaatimuksia ja -kriteereitä.

7.1  Ajoneuvot

Ajoneuvoja koskeva EU2020-strategian Resurssitehok-
kuus-lippulaivahankkeeseen liittyvä komission tiedon-
anto KOM(2010) 186 puhtaista ja energiatehokkaista 
ajoneuvoista annettiin huhtikuussa 2010. Tavoitteena 
on lisätä esimerkiksi sähköä, vetyä tai biokaasua käyt-
tävien ajoneuvojen osuutta Euroopassa. Nämä uudet 
ajoneuvot ovat tärkeitä pyrittäessä vähähiiliseen tielii-
kenteeseen vuoteen 2020 mennessä. 

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevaa pui-
tedirektiiviä 2007/46/EY on ehdotettu muutettavaksi 
vuoden 2011 aikana siten, että kaikki EU:n markkinoille 
tuotavat moottoriajoneuvot sekä niihin tarkoitetut jär-
jestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt täyt-
tävät vaatimukset. Näin voidaan varmistaa turvallisuu-
den ja ympäristönsuojelun korkea taso. 

Lisäksi autonrenkaille on tulossa vaatimus polttoaine-
tehokkuusmerkinnästä marraskuusta 2012 alkaen. Ym-
päristöperusteinen verotus on jo ohjannut markkinoita 
vähemmän kuluttavien ajoneuvojen suuntaan.

7.2  Rakentaminen

Seuraavat 10 vuotta ovat rakennusalalle työn-
täyteisiä, koska useiden säädösten toimeenpano 
on vaativaa. Rakennusalalla on otettava huomi-
oon erityisesti seuraavat säädökset ja säädösmuu-
tokset:
• rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD, 

Energy Performance of Buildings Directive) tavoittei-
neen, joihin kuuluu ”lähes nollaenergiatalo”

• uusiutuvien energioiden RES-direktiivi (Renewable 
Energy Sources) tavoitteineen

• ekosuunnittelu- ja merkintädirektiivien laajenemi-
nen soveltamisalaltaan myös rakennustuotteisiin

• rakennustuotedirektiivin (CPD, Construction Product 
Directive) korvaaminen uudella rakennustuotease-
tuksella (CPR, Construction Product Regulation)

Rakennusten energiatehokkuus 
Uusi rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD 
(2010/31/EU) julkaistiin kesällä 2010, ja se astuu Suo-
messa voimaan heinäkuussa 2012. EPBD:n sääntely ja 
määräykset yltävät aina vuosiin 2019 ja 2020 asti. Uusia 
rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä lainsäädän-
nöllisiä aloitteita ei ole odotettavissa ennen EPBD:n en-
simmäistä uudelleentarkastelua, joka on määrä tehdä 
vuoden 2016 loppuun mennessä. EPBD vaikuttaa tällä 
hetkellä myös eri energiamuotojen käyttöön, esimerkik-
si siihen, miten suhtaudutaan kaukolämpöön tai säh-
köön lämmitysmuotona. Suomen rakennusmääräykset 
asettavat asteittain kiristyviä vaatimuksia vuosiin 2019 
ja 2020 saakka.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin perusperiaat-
teet on hyväksytty jo vuonna 2002, joten direktiivin vaa-
timusten edellyttämät muutokset rakentamisessa ovat 
olleet jo pitkään tiedossa. Direktiivi tuo rakentamiseen 
”lähes nollaenergiarakennukset”, joiden määritelmäs-
tä käydään keskustelua. Vielä ei ole selvää, mitä tämä 
käytännössä tarkoittaa. Komission kustannusoptimoin-
timääritelmähanke liittyy myös osittain asiaan. EPBD:n 
soveltamisalaan kuuluvat kaikki uudet rakennukset ja 
vanhat rakennukset silloin, kun niihin tehdään huomat-
tavia korjauksia.

EPBD:n myötä siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun 
entisen osatarkastelun sijaan. Tarkastelu perustuu ra-
kennuksissa käytettävien eri energiamuotojen primääri-
energiakertoimiin, mikä voi vaikuttaa myös energiantuo-
tantoon. Nykyisestä tiukasta ylhäältä alas -sääntelystä 
siirrytään vapaampaan energian käyttöön – oleellista on 
vain se, että energian käyttö rakennuksissa on vähäistä. 
Edellä mainittujen määräysten muutosten vaikutuksista 
ei ole tehty selvityksiä. EPBD edellyttää, että jäsenvalti-
oiden on asetettava vaatimukset korjausrakentamiselle. 
Suomessa nämä vaatimukset ovat valmisteilla ympäris-
töministeriössä. Tähän asti korjausrakentamisella ei ole 
ollut tavoitteita eikä taloudellisia ohjausinstrumentteja. 
Ensimmäiset rakennusten kokonaisenergiatarkasteluun 
perustuvat rakentamismääräykset julkaistiin 30.3.2011 
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ja ne astuvat voimaan 1.7.2012. Nämä rakentamismää-
räykset koskevat uudisrakentamista; vastaavia ener-
giatehokkuusmääräyksiä korjattaville rakennuksille on 
valmisteilla.

Määräysten tilanne on muuttumassa siten, että raken-
nusmääräyskokoelmaa supistetaan ja määräysten tilalle 
tulee standardeja. Tämä kehitys on käynnissä, mutta 
kestää ainakin tämän vuosikymmenen. Teknisen doku-
mentaation pääasiallinen sisältö perustuu eurooppalai-
siin EN-standardeihin. Esimerkiksi EPBD:n pohjalta on 
annettu 60 standardia ja näissä on yhteensä yli 2000 
sivua. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen perustuu 
standardien mukaiseen tuoteominaisuuksien testauk-
seen. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmannen osapuo-
len osallistumista ainakin tulosten tarkastukseen. EPBD 
ja ekosuunnitteludirektiivi voisivat täydentää toisiaan, ja 
standardien pitäisi olla tässä mukana yhteisenä nimit-
täjänä. 

Rakennustuoteasetus 
EU:n uusi rakennustuoteasetus (CPR) (EU) N:o 305/2011 
hyväksyttiin huhtikuussa 2011 ja se astuu voimaan hei-
näkuussa 2013. Asetus sitoo sellaisenaan jäsenmaita, 
joten rakentamiseen liittyvät kansalliset säädökset on 
kumottava. 

CPR korvaa vanhan rakennustuotedirektiivin (CPD) 
(89/106/ETY). Direktiivipohjainen sääntely ei ole toimi-
nut toivotulla tavalla ja CPD on implementoitu eri jäsen-
valtioissa eri tavoin. Rakennustuotteet eivät ole voineet 
liikkua EU:ssa vapaasti maakohtaisten vaatimuserojen 
vuoksi. Rakennustuotteiden CE-merkintävaatimus säi-
lyy myös CPR:ssä. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseen ja vaadittavien ominaisuuksien määrittä-
miseen tarvittavia harmonisoituja standardeja laaditaan 
tai päivitetään noin 400 (mandaatti noin 500 standardil-
le). CPR:ssä standardit ovat pakollisia ja juridisesti sito-
via. Kansallisten määräysten yhteensovittaminen CPR:n 
ja harmonisoitujen tuotestandardien kanssa on jäsen-
valtioille suuri urakka. Suomessa valvovana viranomai-
sena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

CPR:n liite I esittää rakennuskohteelle vain seitsemän 
olennaista vaatimusta, joista voidaan mainita mekaa-
ninen kestävyys, palonkestävyys, ympäristövaikutukset 
ja energiatehokkuus. Lisäksi CPR:n perusvaatimuksena 
on luonnonvarojen kestävä käyttö, mutta vielä ei tie-
detä, millainen vaikutus tällä vaatimuksella on. Komis-
sio tekee vuoteen 2013 mennessä muistion siitä, mikä 
merkitys kestävän käytön vaatimuksella on lainsäädän-
tömandaateille. 

Rakennusmateriaalien emissiot sisäilmaan ja aineiden 
liukeneminen materiaaleista maaperään ja vesistöön 
voidaan nyt määrittää vapaaehtoisesti, mutta seuraa-
van kymmenen vuoden aikana näille on tulossa materi-
aalikohtaisia raja-arvoja.

Rakentamiseen liittyviä aloitteita
Vesipulasta ja kuivuudesta annetun komission tiedon-
annon KOM(2007) 414 täytäntöönpano on johtanut 
rakennusten vesitehokkuutta koskevaan säädösehdo-
tukseen. EU:n vedensäästöpotentiaalin on arvioitu ole-
van 40 %. Vedensäästön edistämiseksi julkisissa ja yksi-
tyisissä rakennuksissa voitaisiin asettaa sitovia sääntöjä. 
Ehdotus julkaistaneen loppuvuodesta 2011. Vielä ei ole 
tiedossa, annetaanko se direktiivinä vai suosituksena.

Rakennusten käyttöikää koskeva aloite on valmisteilla. 
Ajatuksena on, että rakennus olisi suunniteltava ja ra-
kennettava kestämään esimerkiksi 100 vuotta käyttöä. 
Tämä voisi tuoda moduuliajattelun myös rakennus-alal-
le; tiettyjä moduuleja vaihtamalla esimerkiksi rakennuk-
sen tekniikka voitaisiin aina tarvittaessa päivittää vas-
taamaan kulloisiakin määräyksiä.

7.3  Paloturvallisuus

Vuosittain Suomessa on yli 10 000 tulipaloa, jois-
sa syntyy haitallisia aineita ja aiheutuu aina hal-
litsemattomia päästöjä ympäristöön. Esimerkiksi 
Abloy Oy:n Joensuun tehtaan tulipalosta tammi-
kuussa 2009 aiheutui huomattavia raskasmetalli- 
ja syanidipäästöjä maaperään ja sammutusvesien 
mukana kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Tuli-
palojen merkittävin syttymislähde ovat sähkölait-
teet ja tärkein syttyvä materiaali on tekstiili.

Tulipaloja pyritään ehkäisemään muun muassa palo-
neristyksellä ja -rajoittimilla sekä materiaalivalinnoilla 
rakentamisessa. Tuotteissa käytetään palonsuoja-ai-
neita, joista tärkein ryhmä on halogenoidut yhdisteet. 
Palonsuoja-aineissa käytetään halogeenina pääasial-
lisesti bromia, mutta käytössä on myös klooriyhdistei-
tä. Halogenoidut palonestoaineet ovat nousseet esille 
kemikaalilainsäädännössä ympäristölle ja ihmisten ter-
veydelle haitallisten ominaisuuksiensa vuoksi. Esimer-
kiksi pentabromidifenyylieetteri (PeBDE) ja oktabromi-
difenyylieetteri (OBDE) kiellettiin EU:ssa vuonna 2004. 
Polystyreenissä ja tekstiileissä palonestoaineena käy-
tetty heksabromisyklododekaani (HBCDD) on nostettu 
PBT-ominaisuuksiensa (hitaasti hajoava, biokertyvä ja 
myrkyllinen) vuoksi REACH-asetuksessa luvanvaraisek-
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si aineeksi 18.2.2011. Myös RoHS-direktiivissä rajoite-
taan kahden bromatun palonestoaineen (PBDE ja PBB) 
käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Kategorinen 
halogenoitujen palonestoaineiden kielto voi johtaa on-
gelmiin sähkölaitteiden suojauksessa. Bromiyhdisteille 
ei välttämättä löydy sopivia korvaavia aineita. Lisäksi 
tulipalojen päästöt maaperään, vesistöön ja ilmakehään 
voivat olla suurempi haitta ympäristölle kuin bromiyh-
disteiden valmistus ja käyttö.

Uusia paloturvallisuuteen suoraan liittyviä aloitteita ei 
ole tiedossa, mutta ympäristöperustaista lainsäädäntöä 
laadittaessa myös paloturvallisuusseikat tulisi ottaa huo-
mioon. Vastaavasti rakennuksissa energiatehokkuus on 
ollut pääasiallinen kiinnostuksen kohde. Hyvää energi-
aluokkaa tai murtovarmuutta tavoiteltaessa paloturval-
lisuusseikat voivat jäädä tarkastelematta, esimerkiksi ik-
kunat voivat olla vaikeasti rikottavissa pelastautumisen 
kannalta.

 

Ajoneuvot, rakentaminen ja paloturvallisuus

• Ajoneuvot
   • esimerkiksi sähköä, vetyä, biokaasua tai nestemäisiä biopolttoaineita
   käyttävien ajoneuvojen lisääntyminen
   • tiukentuvat päästörajat
• Rakentaminen
   • rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD: ”lähes 
   nollaenergiarakennukset” ja vaatimukset korjausrakentamiselle
   • rakennustuotedirektiivistä (CPD) rakennustuoteasetukseen (CPR)
   • ehdotus rakennusten vesitehokkuudesta
   • aloite rakennusten käyttöiästä
• Tuotteiden ja rakennusten paloturvallisuus
   • tärkeää ympäristövaatimusten täyttymisen lisäksi
   • halogenoidut palonestoaineet esillä kemikaalilainsäädännössä, 
   mahdollisia ainekieltoja
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7.4  Tuotteisiin liittyvät merkinnät

Tuotteisiin liittyviä merkintöjä on paljon, joten 
kaikkia ei ole ollut mahdollista ottaa esille tässä 
katsauksessa. Tässä luvussa on esitetty muutamia 
keskeisiä tuotteita koskevia merkintöjä. Näiden 
tuotemerkintöjen lisäksi yksistään rakennuksille 
on olemassa omia ympäristömerkintöjä ja -luoki-
tuksia noin 250 (esimerkkeinä LEED ja BREEAM).

Luultavasti kaikilta tuotteilta vaaditaan tulevai-
suudessa jokin merkki tai merkintä. Mahdollisia 
merkintöjä olisivat esimerkiksi hiilijalanjälki, EU-
kukka tai merkintädirektiivin mukainen ympäris-
töluokitus. Erilaisia ympäristömerkkejä ja -mer-
kintöjä on runsaasti, eikä mikään merkintä erotu 
selvästi joukosta. Ellei ympäristömerkkejä karsita, 
merkinnät voivat menettää merkityksensä koko-
naan. Tiettyjä merkkejä on myös arvosteltu myön-
tämiskriteerien keveydestä. 

CE-merkintä
Vanha päätös CE-merkinnästä 
93/465/ETY korvattiin vuonna 2008 
uudella tuotteiden kaupan pitämis-
tä koskevalla lainsäädäntöpaketilla, 

joka sisältää kaksi asetusta (EY) N:o 764/2008 ja (EY) 
N:o 765/2008 ja yhden päätöksen 2008/768/EY. CE-
merkinnästä säädetään asetuksessa (EY) N:o 765/2008. 
Tästä lainsäädäntöpaketista on käytetty epävirallisia ly-
henteitä AMS (Accreditation and Market Surveillance) 
ja NLF (New Legal Framework). Paketin tarkoituksena 
on selkeyttää ja yhdenmukaistaa vuosien mittaan muo-
dostunut lainsäädäntö ja koota se yhteen. CE-merkin-
nän tuotekohtaisiin vaatimuksiin tämä lainsäädännön 
uusiminen ei tuonut muutoksia.

Energiamerkintädirektiivi
Energiamerkintädirektiivi 
(2010/30/EU) uudelleenlaadit-
tiin vuonna 2010, jolloin sen 
soveltamisala tuli koskemaan 
energiaan liittyviä tuotteita ja 
”tuotteiden energian ja mah-
dollisesti muiden olennaisten 
voimavarojen käytönaikaista 
kulutusta”. Direktiivin perus-
teella eri tuotteille ja tuote-
ryhmille voidaan antaa sitovia 
vaatimuksia energian- ja re-
surssienkulutuksesta kerto-
vista merkinnöistä ja määrätä 
tietojen antamisesta myyntiti-
lanteessa. Näkyvin näistä mer-

kinnöistä on energiankulutuksen luokitus A–G-luokkiin. 
Kuvassa on annettu esimerkki kylmälaitteen energia-
merkinnästä.

Energy Star -asetus
Toimistolaitteille on vapaaehtoinen 
energiatehokkuuden merkintäohjel-
ma, jonka säännöt vahvistetaan niin 
kutsutussa Energy Star -asetuksessa 
(EY) N:o 106/2008. 

Ympäristömerkit
Ympäristömerkintöjä ja -merkke-
jä on paljon: esimerkiksi EU-kukka 
(katso seuraava kohta EU:n ympäris-
tömerkki) ja pohjoismainen Joutsen-
merkki (kuvassa), luomutuotemerkit 
ja Reilun kaupan merkki elintarvik-
keissa. Ruotsalainen TCO-merkki 
tunnetaan nykyisin kansainvälisesti IT-laitteissa ja toi-
mistohuonekaluissa. Erilaisten merkintöjen runsaus voi 
kääntyä niitä vastaan, koska kohderyhmät, kuten kulut-
tajat, eivät välttämättä tunne niitä tai erota niitä toisis-
taan. Lisäksi merkintöjä on laajennettu koko ajan uusiin 
tuotteisiin. Eri merkkien kriteerit tai myöntämisperusteet 
eivät ole tunnettuja, jolloin niiden luotettavuus tai ym-
päristömyötäisyys ei tule selvästi esille. Ympäristömerkit 
ovat kaikki vapaaehtoisia, mutta vain EU-kukka pohjau-
tuu lainsäädäntöön, siinä missä muut ympäristömerkit 
pohjautuvat standardeihin.

EU:n ympäristömerkki (EU-kukka)
EU-kukan  (kuvassa)  eli EU:n 
ympäristömerkkiasetuksen  
(EY N:o 66/2010)   taustalla 
on komission tiedonanto kes-
tävän kulutuksen ja tuotan-
non ja kestävän teollisuus-
politiikan toimintaohjelmasta 
KOM(2008) 397. EU:n tavoitteena on vahvistaa EU-
kukan tunnettuutta ja saada siitä mahdollisimman kat-
tava. EU-kukkaa on kritisoitu kriteerien löysyydestä ver-
rattuna esimerkiksi Joutsenmerkin kriteereihin. 

Jalanjälkilaskenta
Erityyppiset jalanjälkilaskelmat ovat olleet muutaman 
viime vuoden ajan vahvasti esillä. Ympäristölainsäädän-
tö ei vaadi esittämään laskelmia. Jalanjäljistä tunnetuin 
ja käytetyin on hiilijalanjälki. EU-tasolla ei ole tällä het-
kellä tiedossa hiilijalanjälkialoitteita, mutta Ranska on 
ottanut hiilijalanjäljen jo lainsäädäntöönsä. On mahdol-
lista, että se tulee myös EU-lainsäädäntöön. Komissio 
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on järjestänyt aiheeseen liittyen pari kuulemista, joissa 
on todettu tulosten vertailun tuotteiden välillä olevan 
vaikeaa tai mahdotonta. Tulosten vertailun vaikeus pä-
tee muussakin elinkaarilaskennassa.

Nykyään yksittäisen tuotteen hiilijalanjälkilaskenta on 
epävarmaa ja epätarkkaa. Hiilijalanjälkilaskennan pitäisi 
olla yrityksessä koko ajan toimiva prosessi eikä yksittäi-
nen laskentatulos. Laskennassa käytettyjen tietojen lä-
pinäkyvyys on tärkeää; oletusten ja rajausten on oltava 
selvästi ilmoitettuja, jotta eri tuloksia voitaisiin vertail-
la keskenään. Tuotekohtaisen laskennan sijaan tulisi-
kin miettiä toimintojen tai koko arvoketjun laskentaa. 
Tällöin esimerkiksi koko arvoketjun päästöt voitaisiin 
määrittään toimipaikka- ja toimittajatasolle asti. Ranska 
ja Japani ovat siirtymässä tuotekohtaiseen hiilijalanjäl-
keen, mutta Iso-Britannia ilmeisesti suuntaa toiminto-
kohtaiseen laskentaan. 

Kun vastakkain ovat kustannus ja ympäristökustannus, 
raha ja taloudelliset arvot ohjaavat kuitenkin toimintaa 
enemmän kuin hiilijalanjälki. Esimerkiksi Kiinassa val-
mistetaan edullisia tuotteita ja komponentteja, mutta 
tuotantoon tarvittava energia pohjautuu suuripäästöi-
seen kivihiileen. Hiilijalanjälki pitäisi saada aidosti pää-
töksentekoon vaikuttavaksi mittariksi.

Muita jalanjälkilaskentoja ovat vesi- ja maankäyttöjalan-
jälki. Vesijalanjälki antaa vain karkean tason tuloksen. Li-
säksi maankäytöllä ja vedellä on erilainen stressitaso eri 
puolilla maailmaa. Esimerkiksi Suomessa vedenkäyttö ei 
aiheuta yhtä suurta stressitasoa kuin kuivuudesta kärsi-
villä alueilla. Yhdistelmäjalanjälkeä, jossa olisi yhdistetty 
esimerkiksi hiili-, vesi- ja maankäyttöjalanjäljet yhdeksi 
tunnusluvuksi, ei ole helppoa laskea, koska lähtötiedot 
eivät vielä ole riittävän laadukkaita. Yrityksen päätök-
sentekoa voi ohjata arvottamalla tai painottamalla eri 
mittareita.

 

Merkintätrendejä

• CE-merkinnän käytön valvontaa vahvistetaan osana sisämarkkina- ja 
 markkinavalvonta-aloitteita.
• Merkintädirektiivin soveltaminen laajenee: voidaan merkitä myös muut
 resurssit kuin energia.
• EU:n ympäristömerkki (EU-kukka): pyritään vahvistamaan koko EU:ssa.
• Joutsenmerkki ja muut kansalliset merkinnät vs. EU-kukka -> mitkä säilyvät?
• Tulevaisuudessa tuotteilta saatetaan vaatia enemmän jalanjälkitietoja ja
 jokaiselle tuotteelle jokin merkintä (”ympäristöystävällisyysluokitus”).
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7.5  Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön 
uudenaikaistaminen on käynnissä ja tavoitteena 
on julkistaa uusi säädös vuoden 2011 lopussa. Uu-
denaikaistamisessa tarkastellaan julkisia hankin-
toja osana EU:n kasvustrategian eli EU2020-stra-
tegian tavoitteita. Erityistä huomiota kiinnitetään 
julkisten hankintojen kustannustehokkuuteen. 
Lisäksi EU2020-strategian ilmastonmuutokseen ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet tulee ot-
taa paremmin huomioon. 

Julkisten hankintojen lisäksi puhutaan erikseen vihreistä 
julkisista hankinnoista (GPP, Green Public Procurement). 
Vihreitä julkisia hankintoja koskevaa varsinaista lainsää-
däntöä ei vielä ole vaan hankinnat perustuvat komissi-
on tiedonantoihin ”kestävän kulutuksen ja tuotannon 
ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmasta” ja 
”Vihreä kirja: Yhdennetty tuotepolitiikka” (IPP, Integra-
ted Product Policy) sekä neuvoston päätelmiin. GPP on 
suositus, mutta muutamissa maissa, kuten Norjassa ja 
Saksassa, se on jo osana kansallista pakottavaa lainsää-
däntöä. Suomessa valtioneuvoston periaatepäätös val-

tion hankinnoista määrittelee hankintojen olevan nyky-
ään 75-prosenttisesti ja vuonna 2015 100-prosenttisesti 
ympäristömyötäisiä.

Yhteisiä tuoteryhmäkriteerejä on 18 tuoteryhmälle, 
kuten toimistoissa käytettäville atk-laitteille ja rakenta-
miselle. Kriteerit perustuvat eri ympäristönäkökohtiin: 
energiankulutukseen, haitallisten kemikaalien käyttöön 
ja kierrätettävyyteen. EU-kriteerit ovat usein lähellä 
pohjoismaisia Joutsenmerkin kriteerejä. GPP Advisory 
group ohjaa kriteerien laadintatyötä. Seuraavien 10 
vuoden aikana on kaksi päälinjaa: yhteisiä tavoitteita 
asetetaan EU:n laajuisesti esimerkiksi henkilöautoille ja 
GPP:n kriteereissä otetaan huomioon energiamerkin-
nän vaatimukset. 

Julkisiin hankintoihin ja erityisesti vihreiden hankintojen 
kriteereihin liittyy myös paljon muuta EU-tason lainsää-
däntöä, esimerkiksi REACH- ja CLP-asetukset, ekosuun-
nittelu- ja merkintädirektiivit ja EU:n ympäristömerk-
kiasetus. Erilaiset viittaukset voivat sisältää keskenään 
ristiriitaisia vaatimuksia ja johtaa ympäristötehokkaam-
pien ratkaisujen estymiseen.
 

Julkiset hankinnat ja GPP

• Hanke julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön uudenaikaistamiseksi
 on parhaillaan käynnissä.
• Julkisten hankintojen mukauttamisessa EU2020-tavoitteisiin otetaan 
 huomioon 
   • julkisten hankintojen kustannustehokkuus
   • EU2020-strategian ilmastonmuutosnäkökohta
   • ympäristönsuojelulliset näkökohdat
 • Vihreät julkiset hankinnat, GPP, perustuvat komission tiedonantoihin – on vain suositus.
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7.6  Vapaaehtoiset sitoumukset

Yritysten toimintaa ohjaavat myös vapaaehtoi-
set sitoumukset, joista tunnetuimpia ovat laatu- 
ja ympäristöjärjestelmät. Nousevana trendinä on 
yritysten yhteiskuntavastuu, josta on julkaistu 
uusi ISO-standardi 26000:2010. Myös energianhal-
lintajärjestelmä on standardoitu.

Standardeilla ei itsessään ole lainvoimaa, mutta niiden 
avulla yritys voi osoittaa toimivansa tietyn lainsäädän-
nön vaatimusten mukaan. Standardien käyttö on peri-
aatteessa vapaaehtoista, mutta käytännössä niiden mu-
kaan toimiminen on pakollista. Standardeista tulee yhä 
merkityksellisempiä, koska useissa direktiiveissä vaati-
muksenmukaisuuden osoittaminen perustuu tiettyyn 
standardiin. Esimerkiksi eri tuotteille annettujen eko-
suunnittelu- ja merkintädirektiivien tai rakennustuote-
asetuksen tuoteominaisuusvaatimusten määrittäminen 
perustuu tuotestandardeihin.

Euroopan nykyisen standardointijärjestelmän uudel-
leentarkastelu ja uudistus on käynnissä. Standardoinnis-
ta on tehty aloite, joka liittyy EU:n Innovaatiopakettiin. 
Aloitteella pyritään nopeuttamaan ja nykyaikaistamaan 
standardointia, jotta mahdollistetaan yhteensopivuus 
ja edistetään innovointia nopeasti muuttuvilla maail-
manlaajuisilla markkinoilla. Säädösehdotus on tarkoitus 
saattaa voimaan 2013 mennessä.

Ympäristöjärjestelmät – EMAS vs. ISO 14001
EMAS on vuonna 2009 uusittuun asetukseen 
(EY) N:o 1221/2009 pohjautuva vapaaehtoinen ym-
päristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (Eco-
Management and Audit Scheme). Tätä lähinnä oleva 
vapaaehtoinen standardiin perustuva järjestelmä on 
ISO 14001 -standardin ympäristöjärjestelmä. ISO 14001  
järjestelmä on huomattavasti yleisemmässä käytössä 

yrityksissä kuin EMAS. Tämän vuoksi Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitea (ETSK) on antanut helmikuussa 2011 
lausunnon, että EMAS olisi saatettava lähemmäs ISO 
14001 -järjestelmää. Lisäksi ETSK huomauttaa, että 
EMAS-järjestelmän tiukemmat hallinto- ja tarkastusvaa-
timukset haittaavat selvästi järjestelmän yleistymistä ja 
sulkevat pienet ja keskisuuret yritykset sen ulkopuolel-
le. 

Yritysten yhteiskuntavastuu
Komissio antaa vuonna 2011 uuden tiedonannon yritys-
ten yhteiskuntavastuusta. Painopisteenä on Euroopan 
kansalaisten luottamuksen palauttaminen yrityksiin. 
Tiedonannossa käsitellään yrityksen ohjausjärjestelmää 
sekä sitä, miten yritykset julkistavat ympäristö- ja sosi-
aaliasioita koskevaa tietoa. Toinen esiin nouseva aihe on 
yritykset ja ihmisoikeudet viimeaikaisten YK:ssa käytyjen 
keskustelujen perusteella. Kolmanneksi tiedonannolla 
tuetaan yritysten kansainvälisen yhteiskuntavastuun 
instrumentteja ja vaikutetaan niihin. Esimerkkeinä voi-
daan mainita YK:n Global Compact, monikansallisia yri-
tyksiä koskevat OECD:n ohjeet ja yhteiskuntavastuuta 
koskeva ISO 26000 -standardi. Toistaiseksi ei ole tiedos-
sa, miten tuleva tiedonanto suhtautuu yleisesti käytössä 
olevaan kansainväliseen yritysten ja organisaatioiden 
yhteiskuntavastuun GRI-raportointiohjeistoon (Global 
Reporting Initiative).

Energianhallintajärjestelmä
Vuonna 2010 on julkaistu EN-standardi 16001 ener-
gianhallintajärjestelmistä. Standardin tavoite on auttaa 
organisaatioita luomaan energiatehokkuuden paranta-
miseen tarvittavat järjestelmät ja prosessit. EN 16001 
korvautuu vastaavalla, EN-standardista hieman muo-
katulla EN ISO 50001 -standardilla, joka julkaistaan 
vuoden 2011 loppuun mennessä. ISO 50001 -standar-
diluonnos tuli lausunto- ja äänestyskierrokselle heinä-
elokuussa 2011.

 

Vapaaehtoiset sitoumukset

• EMAS lähemmäksi ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää
• Yritysten yhteiskuntavastuusta on tulossa komission tiedonanto vuonna 2011.
   • Ei ole vielä tiedossa, miten liittyy ISO 26000- tai GRI-menettelyyn tai vastaaviin.
• Energianhallintajärjestelmästandardia uudistetaan.
• Standardien merkitys kasvaa, esimerkiksi ekosuunnittelu- ja 
 merkintädirektiivin toimeenpanosäädösten ja rakennustuoteasetuksen
 mukainen toiminta osoitetaan standardien avulla.
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8 Johtopäätökset – ympäristö-
 sääntelyn kehityssuuntia

Tässä luvussa esitetään ehdotuksia ympäristölainsäädännön ja sen seurannan kehittämiseksi  
tulevaisuudessa.

8.1  Ympäristölainsäädännön 
 kehittäminen

Ympäristölainsäädännön kehittämisen tulisi pe-
rustua sekä EU:ssa että kansallisesti yhdistä-
 yksinkertaista-arvioi-menettelyyn. Samaan aihe-
alueeseen tai tuotteeseen liittyvää olemassa 
olevaa lainsäädäntöä olisi yhdistettävä ja yksin-
kertaistettava ja lainsäädännön vaikutukset arvi-
oitava. 

Lähtökohtana ympäristösäädösten valmistelussa, 
niin EU-säädöksissä kuin kansainvälisissä sopi-
muksissa ja lainsäädännön kehittämisessä, tulisi 
olla horisontaalinen kokonaisuuksien tarkastelu, 
vaikutusten yhdennetty arviointi ja erityisesti pk-
teollisuuden toimintaedellytysten parempi huo-
mioon ottaminen. Taustaselvitysten vaikutusten-
arviointien laatua tulisi parantaa. Yhdennetyssä 
arvioinnissa tulisi ottaa jo valmisteluvaiheessa 
huomioon koko olemassa oleva säädöskenttä.

Ekosuunnitteludirektiivin toimeenpanosäädösten laa-
dinta on hyvä esimerkki puutteellisesta lainsäädännön 
valmistelusta ja koordinaatiosta. Sama tuote voi kuu-
lua jopa kahdeksan eri toimeenpanosäädösehdotuksen 
alaisuuteen. Kaikissa näissä esitetään tuotteelle vaati-
muksia, jotka voivat olla ristiriitaisiakin keskenään. Täl-
lainen toimeenpano ei saisi olla mahdollista eikä hyväk-
syttävää.

Lainsäädäntö ei saa olla itseisarvo ja lähtökohta, vaan 
ympäristöasioiden kehittäminen ja parantaminen tulisi 
aloittaa vapaaehtoisilla sitoumuksilla. Jos vapaaehtoi-
silla toimilla ei saavuteta asetettuja tavoitteita, voidaan 
ohjauskeinoina käyttää veroja, haittamaksuja tai lain-
säädäntöä. 

Ympäristölainsäädännön laatu on oleellinen asia EU:n 
kilpailukyvyn kannalta. Toivottavaa olisi, että lainsää-
dännön vaikutuksia arvioivissa taustaselvityksissä tar-
kasteltaisiin, missä määrin olisi mahdollista yhdistää 

toisiaan tukevia olemassa olevia ja/tai uusia toimeen-
panovälineitä. Teollisuuden päästödirektiivi (IED) ja ke-
mikaaliasetukset REACH ja CLP ovat hyviä esimerkkejä 
siitä, mitä tiettyihin asiakokonaisuuksiin liittyvän lain-
säädännön yhdistämisellä voidaan saavuttaa.

Pienillä yrityksillä ei yksin ole mahdollisuuksia seurata 
ympäristölainsäädäntöä, saati vaikuttaa lainsäädännön 
sisältöön. Vaikutusarvioinneissa tulisikin kiinnittää huo-
miota erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiin, jot-
tei jokin toimeenpanoväline muodostaisi pk-yrityksien 
markkinoille pääsylle ylitsepääsemättömiä esteitä.

Lainsäädäntöhankkeissa arvioidaan usein ympäristövai-
kutuksia, mutta taloudellisten vaikutusten arviointi jää 
vähemmälle. Ympäristölainsäädännön muutosten kan-
santaloudellisia vaikutuksia tutkitaan, muttei riittäväs-
ti. Vaikka vaikutusarviointia on EU:ssa ohjeistettu, sen 
toteuttaminen on jäsenvaltiotasolla vaikeaa. Taloudel-
lisissa tarkasteluissa tulisi ottaa huomioon päästöjen ja 
muiden ympäristövaikutusten ulkoiset kustannukset eli 
kolmansille osapuolille aiheutuvat haittakustannukset. 
Ohjauskeinojen tulee olla ympäristön kannalta kustan-
nustehokkaita, ja niissä tulee ottaa huomioon eri toi-
menpiteiden vaatimukset sekä päästöjen että kustan-
nusten osalta.

8.2  Uusi ajattelutapa 
 ympäristösääntelyyn

Todellinen ympäristölainsäädännön kehittämi-
nen vaatii radikaalin ajatustavan muutoksen: olisi 
päästävä eroon nykyisestä pirstaloituneesta, pää-
osastojen ja ministeriöiden siilojen mukaisesti jär-
jestetystä ympäristölainsäädännöstä ja siirryttävä 
resurssi- ja/tai tuotesuuntautuneeseen lainsää-
däntöön.

Ympäristösäädöksissä on ollut tapana tarkastella vain 
yksittäistä vaihetta tuotteen elinkaaressa eikä koko 
elinkaarta, mikä on johtanut osittain päällekkäiseen 
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lainsäädäntöön. Ympäristölainsäädännön kehittämisen 
tulisi perustua horisontaaliseen kokonaisuuksien tarkas-
teluun, joka voidaan toteuttaa kahdella seuraavalla eri 
tavalla – tai näiden yhdistelmillä.

1) Resurssisuuntautunut lainsäädäntö käsittelee 
asioita tietyn resurssin näkökulmasta läpi koko sen elin-
kaaren. Resurssi voi olla esimerkiksi metalli, muovi tai 
vesi. Tällöin ei eritellä tuotteita, joissa resursseja on käy-
tetty, vaan tarkastellaan vain itse resurssin kiertokulkua 
neitseellisestä raaka-aineesta käyttöön, käytöstä pois-
toon ja uudelleenkäsittelyyn tai kierrätykseen.

2) Tuotesuuntautunut lainsäädäntö käsittelee asioi-
ta tietyn tuotteen näkökulmasta läpi koko sen elinkaa-
ren. Tuote voi olla esimerkiksi auto, tietokone, ruoka tai 
suihkuhana. Tässä tapauksessa ei eritellä resursseja, joita 
tuotteessa on käytetty, vaan tarkastellaan vain itse tuot-
teen kiertokulkua tuotteen valmistuksesta neitseellisistä 
raaka-aineista tuotteen käyttöön, käytöstä poistoon ja 
uudelleenkäsittelyyn tai kierrätykseen. Tuotekohtainen 
lainsäädäntö sisältää kaiken tuotetta koskevan tarpeel-
lisen sääntelyn.

Kuva 6. Tiedon suodatus lainsäädäntöprosesseista yrityksen käyttöön

Lainsäädäntöprosessit

Keskusjärjestöt
(EU-tason ja kansalliset)

Toimialaliitot
(Teknologiateollisuus ry)

Toimialaryhmät

Yritys
Toimitusketju

Tiedonvaihto

Yleinen taso

 

 Tarkastelun 
 laajuus

Spesifi nen taso

8.3  Roolit ympäristölainsäädäntö-
  hankkeiden seurannassa

Ympäristölainsäädäntö muuttuu seuraavien vuo-
sien aikana nopeasti, mikä vaatii eri tahoilta aktii-
vista lainsäädäntöprosessien seurantaa ja hankkei-
siin vaikuttamista. Yrityksillä, liitoilla ja järjestöillä 
on kaikilla roolinsa ympäristölainsäädännön seu-
rannassa ja siihen vaikuttamisessa. Viime kädessä 
vastuu on kuitenkin jokaisella yrityksellä itsellään. 
Lainsäädäntöhankkeiden seurannan tärkeyden 
yrityksille voisi tiivistää kolmeen kohtaan: 1) lain-
säädäntö ja ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä 
elämää, 2) vastuuta ei voi siirtää edes sopimalla ja 
3) länsimaisessa oikeuskäytännössä ”en tiennyt” 
ei kelpaa oikeudessa.

Aihealueesta riippuen noin 70–98 % lainsäädännös-
tä laaditaan EU:ssa ja toimeenpannaan kansallisesti. 
Yritysten mahdollisuudeksi jää joko sopeutua tuleviin 
muutoksiin tai fokusoida toimintansa uudelleen. Lain-
säädännön muutokset eivät tule yllätyksenä, joten 
niihin voi ja tulee varautua. Muutosten seuraaminen 
vaatii resursseja niin yrityksiltä kuin toimialaliitoilta ja 
keskusjärjestöiltäkin. Suurien yritysten tulisi myös akti-
voitua toimitusketjuissa olevien yritysten ohjaamiseen ja 
alihankkijoiden kouluttamiseen. Kuvassa 6 on esitetty 
eri tahojen mahdollisia rooleja lainsäädäntöhankkei-
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den seurannassa. Yritys voi kuulua toimialaryhmään ja/
tai toimialaliittoon ja toimialaliiton kautta keskusjärjes-
töön.

Keskusjärjestöt ja toimialaliitot voivat seurata ympäris-
töasioihin liittyviä signaaleita, taustapapereita, ympä-
ristölainsäädäntöaloitteita ja lainsäädännön muutoksia 
suhteellisen yleisellä tasolla etenkin, jos jäsenkunta on 

heterogeeninen. Resursseja tulisi kohdentaa enemmän 
erityisesti signaalien ja taustapaperien seurantaan eli 
ennakointiin. Tämä materiaali voidaan välittää eteen-
päin yritysten muodostamille toimialaryhmille ja yksit-
täisille yrityksille, joita kyseessä oleva asia mahdollisesti 
koskee. Yritykset voivat pyrkiä tuomaan esiin kantansa 
eri ehdotuksiin ja aloitteisiin toimialaryhmien, -liittojen 
ja keskusjärjestöjen kautta.
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Maailma vuonna 2050 
– haastateltujen tulevaisuudenkuvia

Tässä luvussa on koottuna haastatteluissa ja työpajoissa esiin tulleita näkemyksiä siitä, miltä maa-
ilma mahdollisesti näyttää vuonna 2050 ja mikä tilanteeseen on johtanut. Erityisesti on tarkas-
teltu sitä, missä kehitysvaiheessa luvussa 2 esitetyt tärkeät teemat ovat vuonna 2050. Tämän 
luvun sisältö ei täytä tieteellisen tarkastelun kriteerejä vaan tarkoituksena on antaa ajattelemisen 
aihetta lukijalle.

Selvitystä varten haastateltiin yhteensä 45 henkilöä: 18 henkilöä komissiosta ja ministeriöistä 
(STM, YM, TEM), 13 viranomaista, 10 järjestöjen edustajaa ja neljää muuta toimijaa. Lisäksi 12 
Teknologiateollisuuden jäsenyritystä osallistui selvityksen aikana erilaisiin työpajoihin.

2010-luvun tärkeät teemat 
vuonna 2050

Kuluttaminen, kuluttaja ja ihminen
Haastatellut visioivat, että vuonna 2050 nykyinen tuh-
laava elintapa on tullut tiensä päähän ja kulutus on 
kohtuullisempaa. Kehitystä ovat ohjanneet edelläkävi-
jät, jotka ovat vaikuttaneet ihmisten käyttäytymiseen 
näyttämällä, kuinka toimia kestävällä tavalla. Ikuisesta 
kasvusta on irtaannuttu ja kasvu on määritetty uudel-
leen kestävyyden pohjalle. Matkustaminen on vähenty-
nyt huomattavasti ja muuttunut hitaammaksi. 

EU:ssa ja muilla kehittyneillä alueilla kohtuullistamis- 
ja hidas ruoka -liike sekä muut vastaavat liikkeet ovat 
saavuttaneet lisää suosiota. Kehittyviin maihin ne eivät 
vielä ole juurtuneet, koska näissä maissa on edelleen 
perustarpeita tyydytettävänä. Maailman väestön lisään-
tyminen ja kehittyvien alueiden elintason parantaminen 
ovat edelleen vaikeita kysymyksiä ratkaistaviksi. Globaali 
kulutus on lisääntynyt kehittyvien maiden vetämänä. 

Vuonna 2050 ihmisten materiaaliset valintamahdolli-
suudet ovat rajoittuneet kapeammiksi kuin 2010-luvul-
la. Ihmisestä itsestään johtuvat ongelmat ovat säilyneet 
muuttumattomina, mikä johtaa esimerkiksi sotiin. Ihmi-
nen on kuitenkin kekseliäs ja mahdollisuuksia on pal-
jon. Tiedollinen tasavertaistuminen on mahdollistanut 
ihmiskunnan kehittymisen parempaan. Ihminen on so-
peutunut muutoksiin, mutta tähän on opittu ylilyöntien 
ja kriisien kautta. Tervehdyttävä yhteisöllisyys on tullut 
yksilökeskeisen käyttäytymisen tilalle. 2010-lukuun 

verrattuna ajattelutavan ja käyttäytymisen on täytynyt 
muuttua dramaattisesti – ja suuri muutos on herättänyt 
suurta vastustusta.

Haastateltujen näkemysten mukaan edellä mainittu voi 
toteutua edelläkävijöiden ohjauksen myötä tai ylilyön-
tien kautta tapahtuvana kehityksenä, mutta myös osta-
miselle ja omistamiselle asetettujen radikaalien rajoi-tus-
ten kautta, mikä kuitenkin vaatisi jo likimain diktatuuria. 
On myös mahdollista, että jonkinlainen katastrofi  pa-
kottaa keskittymään vain tarpeellisten ja haitattomien 
tuotteiden tekemiseen. Herättävänä kokemuksena voi 
olla esimerkiksi havainto, että jokin aiemmin turvallisek-
si luultu ilmiö vaikuttaakin erittäin negatiivisesti luon-
toon ja ihmiseen. Sinänsä epätoivottu yllätys voi johtaa 
positiiviseen kehitykseen, jonka ansiosta vaikeita asioita 
saadaan ratkaistuksi ympäristöystävällisesti, helposti ja 
edullisesti.

Tuotteet ja teknologiat
Haastatellut arvioivat, että vuosien 1970–2010 aikana 
eniten on kehittynyt tietotekniikka ja että seuraavan 40 
vuoden aikana kehittyvät erityisesti biotekniikka ja nan-
otekniikka. Muitakin uusia teknologioita voi syntyä tie-
teen kehittymisen myötä: vuonna 2050 kaiken miniaty-
risointi ja uudet materiaalit ovat ratkaisseet aikaisempia 
ongelmia, mutta uusia on tullut tilalle. Lääketieteellisiä 
läpimurtoja ja muita korkeateknologisia murroksia on 
toteutunut. Monet haastatelluista uskovat, että vuonna 
2050 tuotteet ovat hyvin suunniteltuja, ympäristömyö-
täisiä ja kestäviä; ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu 
ja ekologinen suunnittelu ovat arkipäivää. Elinkaarinä-
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kökulma on kaikessa mukana. Tuotteiden myyntitiedois-
sa on aina esitetty ”selkäreppu”, joka kertoo tuotteiden 
raaka-aineiden kulutuksen ja energiankulutuksen koko 
elinkaaren aikana. Kierrätys on muuttunut pakolliseksi, 
samoin jätteen uudelleenkäyttö. Energia- ja materiaa-
litehokkuuden tavoitteet on toteutettu yleisen proses-
sikehityksen avulla kaikissa toiminnanvaiheissa koko-
naisnäkemyksellisesti, ei siis osaoptimointina. Sivuvirrat 
käytetään hyödyksi, aineet kierrätetään ja raaka-aine-
pankkeja syntyy.

Kemia ja kemikaalit
Kemianteollisuus näkyy useiden haastateltujen visioissa 
vuonna 2050 edelleen vahvana teollisuudenalana, jossa 
uusiutuvien raaka-aineiden osuus on kasvanut. Uusiu-
tuvat raaka-aineet eivät perustu satoon tai ruoka- tai 
rehuaineisiin, vaan leviin, bakteereihin, hiivoihin ja mui-
hin biopohjaisiin aineisiin. Vihreä kemia on edistynyt ja 
on laajasti käytössä. Teollisuuden prosessit jäljittelevät 
luonnon omia prosesseja. 

Haastatellut uskovat, että jatkuvan kemikalisoitumisen 
tuomat riskit ovat 2050-luvulla hallinnassa, ja uudet 
vaaralliset aineet tai ominaisuudet havaitaan jo varhai-
sessa vaiheessa. Aineiden haittavaikutukset ihmiseen ja 
luontoon sekä aineiden yhteisvaikutukset ovat tiedos-
sa. Hormonitoimintaa häiritsevien ja muiden erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden vaikutukset on minimoitu. 
REACHillä on ollut päärooli haitallisten kemikaalien kor-
vaamisessa turvallisemmilla vaihtoehdoilla. 

Kemikaalilainsäädännön tavoitteet ovat pitkälti toteu-
tuneet, mutta vaikeuksien kautta. Nanomateriaaleja ja 
muita uusia materiaaliryhmiä on vastustettu uskomuk-
silla, ei tiedolla, kuten nykyään geenimuunneltuja orga-
nismeja. Muu maailma on seurannut EU:ta laatiessaan 
samansisältöisen kemikaalilainsäädäntönsä.

Haastateltujen joukossa vallitsee näkemys, että öljypoh-
jaisen talouden merkitys on heikennyt huomattavasti 
vuodesta 2030 eteenpäin helposti saatavan öljyn niuk-
kuuden vuoksi. Korvaavien tuotteiden saatavuus ja hin-
ta suhteessa öljypohjaisten tuotteiden hintaan on mää-
ritellyt muutoksen nopeuden. Kuluttajien vaatimukset 
tuotteiden puhtaudesta ovat edesauttaneet muutosta. 
Myös lainsäädännöllä on vaikutettu muutosnopeuteen.

Vuoteen 2050 mennessä on siirrytty öljypohjaisista 
tuotteista uudistuviin luonnon raaka-aineisiin. Öljy-
pohjainen kemia on säilynyt vuoteen 2050, mutta raa-
kaöljyä tuotetaan öljyhiekasta ja vastaavista vaikeasti 
hyödynnettävistä raaka-ainelähteistä. Bioperäisten raa-
ka-aineiden valmistus vuonna 2050 on vaatinut teolli-
sessa mittakaavassa laajoja uusinvestointeja prosessien 

alkupäähän, mutta jatkojalostusvaiheet ovat pysyneet 
muuttumattomina. Esimerkiksi fermentointi ei ollut 
petrokemianteollisuudessa käytetty standardiprosessi 
vielä 2010-luvulla.

Energia, liikenne ja autot
Haastatellut ennustavat, että vuonna 2050 maailmas-
sa on energiapula, vaikka energiakysymyksen ratkaise-
miseksi on otettu käyttöön kaikki mahdolliset keinot. 
Energiatehokkuudesta on muodostunut kaiken toimin-
nan kivijalka, mikä on vaatinut suuria muutoksia ihmis-
ten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Uudet autot eivät 
käytä öljy- tai kivihiilipohjaisia polttoaineita tai sähköä, 
vaan vetykennoja tai muita polttokennoja. Maailman-
laajuinen logistiikka on ilman fossiilisia polttoaineita 
muuttunut vaikeaksi.

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista on vähentynyt dra-
maattisesti 2010-luvulta vuoteen 2050. Öljyä ja maakaa-
sua käytetään vuonna 2050 edelleen, mutta enintään 
puolet vuoden 2010 määristä. Fossiiliset polttoaineet 
tuotetaan vaikeasti hyödynnettävistä lähteistä. Autoista 
osa toimii edelleen öljypohjaisilla polttoaineilla, mutta 
suurempi osa polttokennoilla ja sähköllä. Polttomootto-
rien on täytynyt kehittyä 2010-luvulta tehokkuudeltaan 
dramaattisesti säilyäkseen kilpailukykyisinä.

Uusiutuvaa energiaa käytetään vuonna 2050 laajasti. 
Aurinkoenergiaa sovelletaan kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti, ja muutkin jo 2010-luvulla tun-
netut uusiutuvan energian tuotantoteknologiat, kuten 
tuulivoima, maalämpö ja aaltoenergia, ovat käytössä. 
Myös 2010-luvulla kehitysasteella olevia uusiutuvan 
energian tuotantotapoja on laajemmin käytössä: on 
esimerkiksi kehitetty leviä, jotka pystyvät tuottamaan 
energiantuotantoon kelpaavia öljymäisiä jakeita. Ydin-
voimatekniikassa fi ssioenergian lisäksi fuusioenergia on 
vihdoin saatu käyttöön. 

Resurssitehokkuus
Moni haastatelluista toivoo, että vuoteen 2050 mennes-
sä planeetan rajallisuus on vihdoin kyetty ymmärtämään 
ja kääntämään mahdollisuudeksi. Globaali konsensus ja 
keinot resurssien jakamiseen ja kuluttamiseen on saa-
vutettu, koska alueelliset ratkaisut eivät ole toimineet. 
Valtiot tai alueet toimivat eri rooleissa: jokin alue on 
raaka-ainelähde, toinen jatkojalostaja ja niin edelleen. 
Resurssien tarve kasvaa jatkuvasti, jolloin tarpeita ei 
täytetä pelkällä aineiden tai materiaalien kierrätyksellä, 
vaikka materiaalikierrot ovatkin likimain suljettuja. Ener-
gian ja materiaalien kulutusta on täytynyt vähentää ja 
kierrätystä lisätä huomattavasti.
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Vuonna 2050 uusiutuvien resurssien kulutuksen ja tuo-
tannon tasapaino on saavutettu. Tasapainoon ei ole 
päästy vapaaehtoisilla toimilla, vaan rinnalle on tarvittu 
pakottavaa lainsäädäntöä. Ohjauskeinoina on käytetty 
erilaisia kiintiöitä muun muassa päästöille ja raaka-ai-
neille. Luonnonvarat ja niiden saatavuus ovat merkit-
tävä globaali huomionaihe. Maailmanlaajuisesti suurin 
ongelma on puhtaan veden niukkuus, eikä tätä ongel-
maa ole vieläkään ratkaistu.

Haastatteluissa annetaan ennuste, että ekotehokkuu-
den kehittymistä vuoteen 2050 ohjataan pitkän aika-
välin tavoitteilla, jotka hyväksytään vuonna 2022 YK:n 
Rio+30-kokouksessa eurooppalaisten maiden ajamina. 
Kokouksessa kaikki maat sitoutuvat absoluuttiseen irti-
kytkentään, jolloin päästöjen ja muiden haittojen rajoja 
saadaan tiukennetuksi riittävästi. Samalla muodostetaan 
toimiva, globaalisti sitova ilmasto- ja luonnonvarasopi-
mus Globe2100, jossa hallinnoidaan ilmastoasioiden 
lisäksi esimerkiksi meren ja biosfäärin toimintakykyä ja 
sen palautumista. Sopimuksen kantavana ajatuksena 
on oikeudenmukaisuus.

Jätteet, päästöt ja kierrätys
Jätelainsäädäntö koskee osan haastatelluista mukaan 
vuonna 2050 vain käytöstä poistetun tuotteen ja mate-
riaalin keräilyä ja kuljetusta. Jätehuolto ei ole enää eril-
linen toimiala, vaan osa raaka-ainehuoltoa. Kaatopai-
koille päätyy alle prosentti kaikesta raaka-ainehuollon 
keräämästä, käytöstä poistetusta materiaalista. Mate-
riaalien kierrosta on muodostunut kokonaisnäkemys, 
eikä materiaalia enää luokitella neitseelliseksi materi-
aaliksi tai kierrätysmateriaaliksi. Myöskään lainsäädän-
tö ei enää erottele materiaalia neitseelliseksi, uudeksi 
tai kierrätetyksi.  Ainetaseita tarkastellaan kokonaisina 
elinkaarikiertoina eikä yksittäisinä elinkaaren vaiheina. 
Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet takaisin ar-
voonsa. Yritykset hakevat tuotteidensa sisältämät mate-
riaalit ja komponentit takaisin. Panttijärjestelmiä, veroja 
ja muita taloudellisia ohjauskeinoja käytetään.

Vuonna 2010 jätehuollosta joidenkin haastateltujen 
mukaan vielä puuttui pitkän tähtäimen näkemys, mikä 
kuitenkin korjataan kansallisen jätestrategian uudelleen-
laadinnassa. Uusitun strategian myötä vuonna 2050 siis 
tarkastellaan ympäristönäkökohdat huomioon ottaen, 
mitä kansallisella tasolla merkittäviä ainevirtoja sisältyy 
jätteisiin ja miten nämä liittyvät huoltovarmuuteen.

Ilmasto ja ympäristö
Haastatellut visioivat, että 2010-luvun unelma kestäväs-
tä tulevaisuudesta on vuonna 2050 todellisuutta kehit-
tyneissä talouksissa, mutta globaalisti ilmastonmuutos 
asettaa edelleen reunaehdot kaikelle toiminnalle. Ym-

päristö on muuttunut merkittävästi, ja ääri-ilmiöt ja 
luonnonkatastrofi t ovat lisääntyneet. Kaikki nämä teki-
jät yhdessä aiheuttavat suuria väestön siirtymiä. Elinti-
lan uusjako on käynnissä ja alueellinen ruoantuotanto 
on kriittinen tekijä. Vuonna 2050 on edelleen avoinna 
monia ympäristökysymyksiä, esimerkiksi jatkuuko ilmas-
tonmuutos siinä laajuudessa kuin odotetaan ja miten 
tämä vaikuttaa inhimillisiin tekijöihin, kuten ravinnon-
saantiin tai muuttoliikkeisiin.

Alueellisesti painottuvat teemat 
vuonna 2050

Suomi
Haastatellut näkevät Suomen katukuvan ja koko yh-
teiskunnan vuonna 2050 muuttoliikkeiden johdosta 
monikulttuurisempana kuin vuonna 2010. Ympäristön 
ääriolosuhteet ja vuosittaiset vaihtelut ovat lisääntyneet 
Suomessakin.

Haastateltujen vuodelle 2050 visioimien ”Suomi 
50-50-50-tavoitteiden” mukaisesti vuonna 2050 kai-
kesta Suomen energiasta 50 % on päästötöntä ja asu-
miseen ja liikenteeseen liittyvän energian kulutus on 
laskenut 50 % vuoden 2010 tasosta. Suomen luonnon-
varastrategia on toteutettu ja kaivostoiminta on lisään-
tynyt huomattavasti kansallisessa omistuksessa. Suomi 
on energiaomavarainen, kun uraanikaivoksia on alettu 
hyödyntää uusiutuvien energioiden rinnalla. 

Vuonna 2050 Suomessa näkyvät 2030-luvulla toteute-
tut suuret, hyvinvoinnin säilyttämiseksi tehdyt raken-
teelliset muutokset, joiden pääpainona on jalostusas-
teen moninkertainen nosto ja osittainen siirtyminen 
materiaalitaloudesta immateriaalitalouteen. Globaaleil-
la markkinoilla ei vuonna 2050 enää riitä 2010-luvul-
la harjoitettu yritysten vientiponnistelujen tukeminen, 
vaan julkiset toimijat ja yritykset muodostavat valmiita 
konsortioita kokonaistoimituksiin.  

EU ja Eurooppa
Osa haastatelluista visioi, että vuonna 2050 EU:ta ei ole 
olemassa sellaisessa muodossa kuin 2010-luvulla, vaan 
EU:n tilalla on yhteistyöjärjestö Euroopan kansallisval-
tioiden välillä. EU:n hajoaminen alkaa, kun se kasvaa 
liian suureksi ja monijäseniseksi jatkuvan laajenemisen 
takia. Laajeneminen lamauttaa päätöksenteon, koska 
EU:n toimintatapoja ei uudisteta riittävästi liittovaltion 
mallin mukaan. Laajeneminen johtaa lopulta EU:n si-
säisten klikkien syntyyn, jolloin valtiot alkavat vähitellen 
erota EU:sta. Pohjoismaat ja Baltia ovat kuitenkin vuo-
teen 2050 mennessä muodostaneet Kalmarin unioni 
II:n, joka on vuonna 2050 maailman kymmenenneksi 
suurin talous.
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EU:n hajoamisen myötä globaali taloudellinen paino-
piste on vuonna 2050 Aasiassa ja Eurooppa on maail-
manlaajuisesti marginaalissa Pohjois-Amerikan kanssa. 
Osa haastatelluista epäilee, että liika suojelu ja sääntely 
näivettävät kehittymisen ja kehittämisen EU:ssa. EU:n 
perintönä valtiot ovat kuitenkin vahvoja toimijoita ener-
gia- ja materiaalitehokkuudessa. 

Globaali väestönkasvu ja muuttoliikkeet ovat muutta-
neet Euroopan väestörakennetta edullisempaan suun-
taan. Venäjän taloudellinen kehitys vuoteen 2050 on 
haastatelluille arvoitus. Venäjän ja Euroopan yhteistyö-
järjestön välillä on kuitenkin ”Energialiitto rauhan puo-
lesta”.

Aasia
Aasian vuoden 2050 tilanteen kannalta on ratkaisevaa, 
miten yhteiskunnat ovat kehittyneet ja onko ihmisten 
keskuudessa kasvanut enemmän tyytyväisyys vai tyy-
tymättömyys. Aasian väestönkasvun ja elintason para-
nemisen välinen kytkentä on suurelta osin ratkaissut 
maailman muuttumisen 2010-luvulta vuoteen 2050. 
Esimerkiksi Kiinan demokratian kehittyminen ja keski-
luokan elintason parantuminen ovat vaikuttaneet huo-
mattavasti maailman kehittymisen suuntaan. Kiina on 
alueen johtava voima, ja Intian rooli on vahvistunut.  

Muut alueet ja maailmanpolitiikka
Yhdysvaltojen, kuten Venäjänkin, kehittyminen 2050-lu-
vulle tultaessa on haastatelluille arvoitus. Yhdysvaltojen 
liittovaltion kuitenkin ennustetaan olevan olemassa, 
koska sisäisiä tai ulkoisia paineita hajoamiselle ei ole ol-
lut. Vuonna 2050 Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko kuu-
luvat Pohjois-Amerikan unioniin.

Afrikan tilanne on kehittynyt 2010-luvulta vuoteen 
2050 monella tavoin parempaan suuntaan, mutta kil-
pailu materiaaliresursseista on johtanut konfl ikteihin. 

Kansallisvaltioiden rooli on muuttunut, ja uusia ryhmit-
tymiä on syntynyt. Sivilisaatioiden välillä on ollut näke-
myseroja (esimerkiksi islam vs. kristityt), mutta ne eivät 
ole johtaneet maailmanlaajuisiin konfl ikteihin. Kriisit 
ovat helpottaneet suurien muutosten läpiviemistä.

Poliittiset voimasuhteet ja kuluttamisen voimasuhteet ja 
painopisteet ovat vuonna 2050 muuttuneet radikaalis-
ti 2010-luvulta. Haastatteluissa todetaan, että tällaisia 
muutoksia voi olla vaikea ennustaa, koska arvopoh-
ja vuonna 2050 on toisenlainen. Kehitys on kuitenkin 
johtanut jopa parempaan kuin odotettiin: vuonna 2050 
eturistiriitoja ja blokkiajattelua ei enää esiinny – kuten 
ei myöskään veroparatiiseja. Globalisaatio on kääntynyt 
täysin paikallisesti tuotettuihin hyödykkeisiin.
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Liite 1. Keskeiset lyhenteet

Lyhenne Merkitys

ADCO Administrative Cooperation = Hallinnollinen yhteistyö
AMS Accreditation and Market Surveillance = Akkreditointi ja markkinavalvonta
B2B Business-to-business = Yritysten välinen kaupankäynti
BAT/BNAT Best Available Technology/Best Not Available Technology = Paras käytettävissä oleva tekniikka/paras 

tekniikka, joka ei vielä ole (yleisesti) saatavilla
BKT Bruttokansantuote
BREF BREF-asiakirjat = BAT-vertailuasiakirjat
CAFE Clean Air for Europe
CE Conformité Européenne, eurooppalaisten vaatimusten mukainen tuote
CHP Combined Heat and Power = Lämmön ja sähkön yhteistuotanto
CLP Classifi cation, Labelling and Packaging = Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen
CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution = Ilmansaasteiden kaukokulkeutumissopimus
CMR Carsinogenic, Mutagenic and Reprotoxic = Syöpää ja solumuutoksia aiheuttavat ja lisääntymis-

vaaralliset aineet
CPD Construction Product Directive = Rakennustuotedirektiivi
CPR Construction Product Regulation = Rakennustuoteasetus
CSD Conference on Sustainable Development = YK:n kestävän kehityksen huippukokous
DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs =  Iso-Britannian ympäristöministeriö
DG Director General = Komission pääosasto, joista seuraavat esiintyvät tekstissä
 CLIMA = Ilmastoasioiden pääosasto
 ENER = Energia-asioiden pääosasto 
 ENVI = Ympäristöasioiden pääosasto 
 ENTR = Yritysasioiden pääosasto
 TRANS = Liikenteen pääosasto 
EAP Environment Action Programme = Komission ympäristönsuojeluohjelma
ECHA European CHemicals Agency = Euroopan kemikaalivirasto
EEC European Economic Community = Euroopan talousyhteisö
ED Endocrine Disrupting = Hormonitoimintaa häiritsevä (aine)
ELV End of Life Vehicle = Loppuun käytetty ajoneuvo (romuajoneuvo)
EMAS Eco-Management and Audit Scheme = Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä 
EoW End-of-Waste = Jätteeksi luokittelun päättyminen
EPBD Energy Performance of Buildings Directive = Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
ESCO Energy Service Company = Energiapalveluyritys
ETAP Environmental Technologies Action Plan = Ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma
ETSK Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
ETUC European Trade Union Confederation = Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö
EuP/ErP Energy using Product/Energy related Product = Energiaa käyttävä tuote/energiaan liittyvä tuote
(G)PP (Green) Public Procurement = (Vihreät) julkiset hankinnat
GRI Global Reporting Initiative = Kansainvälinen yritysten ja organisaatioiden yhteiskuntavastuun 
 raportointiohjeisto
HELCOM Helsinki Commission = Helsingin komissio
HFC Hydrofl uorocarbon = Fluorihiilivedyt
IEA International Energy Agency = Kansainvälinen energiajärjestö
IED Industrial Emissions Directive = Teollisuuden päästödirektiivi
IFCS Intergovernmental Forum on Chemical Safety = Hallitustenvälinen kemikaaliturvallisuusfoorumi
IMO International Maritime Organisation = Kansainvälinen merenkulkujärjestö
IPP Integrated Product Policy = Yhdennetty tuotepolitiikka
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change = Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (UNEP ja WMO)
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control = Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
 vähentämisen yhtenäistäminen
ISO International Organization for Standardization = Kansainvälinen standardoimisjärjestö
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Lyhenne Merkitys 

JRC Joint Research Centre = Komission yhteinen tutkimuskeskus
KEPI Key Environmental Performance Indicator = Tärkein ympäristösuorituskyvyn osoitin
KOM Komission asiakirja; komission lainsäädäntöesitys perusteluineen, komission vihreät kirjat ja valkoiset 

kirjat, komission tiedonannot, erilaiset raportit ja suuntaviivat
LCA Life Cycle Assessment = Elinkaariarviointi
LCT Life Cycle Thinking = Elinkaariajattelu
LNG Liquefi ed Natural Gas = Nesteytetty maakaasu
NEC National Emission Ceiling = Kansallinen päästökatto
NEEAP National Energy Effi ciency Action Plan = Kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma
NLF New Legal Framework = Uudet lainsäädännölliset puitteet
NREAP National Renewable Energy Action Plan = Kansallinen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma
ODS Ozone Depleting Substances = Otsonikerrosta heikentävät aineet
PBB Polybromibifenyyli
PBDE Polybromidifenyylieetteri
PBT/vPvB Persistent, Bioaccumulative,Toxic/very Persistent, very Bioaccumulative = Pysyvä, biokertyvä, 
 myrkyllinen/erittäin pysyvä, erittäin biokertyvä
PCDD Polychlorinated Dibentso-para-Dioxins = Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit
PFC Perfl uorocarbons = Perfl uorihiilivedyt
PFOS Perfl uorioktaanisulfonaatti
POP Persistent Organic Pollutants = Pysyvät orgaaniset yhdisteet
RAC Risk Assessment Committee
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals = Kemikaalien rekisteröinti, 
 arviointi, lupamenettely ja rajoittaminen
RES Renewable Energy Sources = Uusiutuvat energialähteet
RIP-oNs REACH Implementation Projects on Nanomaterials = Projektit nanomateriaalien sisällyttämiseksi 

REACHiin
RMI Raw Materials Initiative = Raaka-ainealoite
RoHS Restriction Of Hazardous Substances = Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen
RoI Registry of Intentions = Euroopan kemikaaliviraston aierekisteri
SAICM Strategic Approach to International Chemicals Management = Strateginen lähestymistapa 
 kansainväliseen kemikaalihallintaan
SCP/SIP Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy = Kestävä kulutus ja 
 tuotanto ja kestävä teollisuuspolitiikka
SEAC Socio-Economic Analysis Committee
SEK Komission pääsihteeristön laatima tausta- tai valmisteluasiakirja
STEK Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry
STM Sosiaali- ja terveysministeriö
TCO Tjänstemännens Centralorganisation = Ruotsin Virkamiesten Keskusliitto
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
UNECE United Nations Economic Commission for Europe = YK:n Euroopan talouskomissio
UNEP United Nations Environment Programme = YK:n ympäristöohjelma
Valkoinen Komission laatima valmisteluasiakirja, jossa esitellään toimenpide-ehdotukset lainsäädäntöhankkeen
kirja toteuttamiseksi
Vihreä kirja Komission laatima valmisteluasiakirja, jossa esitellään tulevien lainsäädäntöhankkeiden suuntaviivoja
VOC Volatile Organic Compounds = Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment = Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
WFD Waste Framework Directive = Jätepuitedirektiivi
WI Waste Incineration = Jätteenpoltto 
WMO World Meteorological Organization
YM Ympäristöministeriö
YVA Ympäristövaikutusten arviointi


