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Euronau�i

Lisää kiertotaloutta – ettei arvoa katoaisi
tuhkana tuuleen

Jos juhliin pääsee Arvovieras paikalle, häntä ei kannata päästää ihan heti lähtemään. Juhlĳana
pitäisin ennen kaikkea huolen siitä, e�ä tunnistan Arvovieraan, vaikka hän kuinka sulautuisi
massaan. Enhän itsekään haluaisi tulla kohdelluksi välinpitämä�ömästi. Jos juhlissa meno käy liian
ankaraksi, Arvovieras katoaa helposti kuin tuhka tuuleen. Siksi vaatii järjestäjiltä energiaa ja
kekseliäisyy�ä saada vieras viihtymään. Sillä sitä hyödyllisempää on Arvovieraan kestitseminen,
mitä useamman juhlĳan ju�usilla häntä ehtii kierrä�ää.

E�ei tarina aivan karkaisi käsistä, lienee syytä paljastaa, e�ä jutun juurena on kiertotalous.
Kiertotaloudessa materiaalien, tuo�eiden ja resurssien arvoa pyritään hyödyntämään
maksimaalisesti, mahdollisimman pitkään. Päinvastoin toimitaan, jos esimerkiksi raaka-aine�a
hukataan jä�eenä tai vain poltetaan menemään. Eihän niin toimi�aisi Arvovieraankaan kanssa
juhlissa. Sellaisesta tulisi sanomista.

Kiertotalous on ollut kuuma aihe Suomessa jo viimeisten parin vuoden ajan. Perusteet tuntee
jokainen, sillä idea on tärkeä jokaisessa kotitaloudessa ja yrityksessä, jokaisessa mökissä ja
konferenssitalossa: kuinka säästää ja tehdä jotakin paremmin – muu�amalla toimintatapoja,
tuo�eita tai ajatusmalleja. Aiheen laajuus voi silti yllä�ää. Et ole vielä hyödyntänyt kiertotalouden
mahdollisuuksia täysin, jos osaat lai�aa banaaninkuoret oikeaan keräysastiaan. Jos poltat kaiken
ylimääräisen, saatat tehdä uusista bisnesideoista tomua. Todellista bisnesvainua on tunnistaa
tulevaisuuden Arvovieras, ennen kuin muut ehtivät tarjota ti�eleitä ja palkintoja.

Komission kunnianhimoiseen kiertotalouspake�iin sisältyy EU:n toimintasuunnitelma
(h�p://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?
uri=CELEX:52015DC0614&from=EN), jossa tarjotaan mi�areita ka�avasti koko kierron ajalle:
tuotannosta kulu�amiseen ja jätehuoltoon sekä toisen asteen raaka-aineiden markkinoihin. EU:n
kiertotaloussivusto (h�p://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm)
tarjoaa laajan ka�auksen aiheesta.

Suomessa taas Sitra julkisti syyskuussa 2016 kiertotalouden tiekartan: “Kierrolla kärkeen –
Suomen tiekar�a kiertotalouteen 2016–2025”
(h�ps://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia117.pdf). Tiekartassa
esitellään hyviä käytäntöjä ja pilo�eja. Selvityksessä hahmotellaan seuraavat painopistealueet
Suomelle: 1) kestävä ruokajärjestelmä, 2) metsäperäiset kierrot, 3) tekniset kierrot, 4) liikkuminen ja
logistiikka sekä 5) yhteiset toimenpiteet. Kiertotalous on hallituksen kärkihanke
(h�p://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/biotalous/karkihanke3).

Eurooppalainen yhteistyö on yksi tapa juurru�aa EU-politiikkaa kansalliselle ja paikalliselle tasolle.
”Circular Economy for SMEs” eli CESME-projekti (h�p://www.interregeurope.eu/cesme)
alkoi huhtikuussa 2016 osana Interreg Europe (h�p://www.interregeurope.eu/) -

rahoitusohjelmaa. Se kuuluu teemaan 4: Ympäristön ja luonnonvarojen käytön tehokkuus.
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rahoitusohjelmaa. Se kuuluu teemaan 4: Ympäristön ja luonnonvarojen käytön tehokkuus.
Kestävämmällä luonnonvarojen käytöllä pyritään kehi�ämään alueiden vetovoimaa ja
yritystoimintaa.

CESMEssä partnerit jakavat kokemuksia, tunnistavat parhaita käytäntöjä ja tarjoavat alueillaan
pk-yrityksille opastusta kiertotalouteen sekä pää�äjille tietoa vihreän talouden mahdollisuuksista.
Tavoi�eena on parantaa politiikan välineiden tehokkuu�a. Nelivuotisessa hankkeessa on 10
partneria kuudesta EU-maasta. Projektin kokonaisbudje�i on 1,63 miljoonaa euroa, josta ohjelman
rahoitusta on 1,39 miljoonaa. Koordinoin hanke�a itse Etelä-Pohjanmaan liitossa, ja maakunnassa
toisena partnerina on Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu.

Ainoastaan ruohonjuuritasolla voi tehdä näkyviä muutoksia. Siksi pidän CESME-projektin
tärkeimpänä odote�una tuloksena sitä, e�ä saisimme alueelle rahoitusta pilo�iprojekteihin.
Jatkohankkeita suunnitellessa on oiva tilaisuus tiedo�aa myös Euroopan strategisten
investointien rahastosta (ESIR) (h�p://esir.fi/).

Arvovieras on syytä pyytää kahdenkeskiseen tapaamiseen, jo�a olisi mahdollista tutustua kunnolla.
Ehkä hän ei lähde juhlista jatkossa kulumallakaan, vaan tuo arvovaltaisia ystäviäänkin mukanaan.
Arvon ylläpitäminen ja lisääminen vaatii muutosta ja tutkimusta, mu�a parhaimmillaan sekä
ympäristö e�ä talous kii�ävät.

Elina Keränen

Kirjoi�aja on projektikoordinaa�ori Etelä-Pohjanmaan liitossa ja
toimii maakunnan Europe Direct -tiedotuspisteessä.
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