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Turvallinen elinympäristö? 

Planeettamme rajat 

• Vihreä ”turvallinen”;  

• Keltainen: epävarma – 

kasvanut riski 

• Ilmastonmuutos 

• Maankäytön 

muutokset 

 

• Punaiset näyttävät, millä 

osa-alueilla kantokyvyn 

rajat on jo ylitetty, mm.: 

• Biodiversiteetin 

kato 

• Typen kierto 

 

Lähde: Steffen and others, 16 January 
2015, Science  



Resurssienkäytön laskentakaava 

 

 

 Väestönkasvu x käytettävissä oleva tulo x 

tuotteiden kirjo x tuotteiden lyhentynyt 

käyttöikä 



Vanha: karteesiolainen, 

industrialistinen ja siiloajattelu; 

Ihmiskeskeinen; 

Joko – tai  

Uusi:  

holistinen; 

Luontokeskeinen; 

Sekä – että  

 

Lähde: Rockström&Wijkman: Bankrupting 

Nature (2012) 

Paradigman muutos 



Biodiversiteetin katoaminen 

 Maailmanlaajuisesti ¼ nisäkkäistä ja 1/8 
lintulajeista vaarassa kuolla 
sukupuuttoon (IUCN 2010) 

– elin- ja asuinympäristön tuhoutuminen 

– salametsästys 

 IUCN:n ”Punainen kirja” 
uhanalaisimmista lajeista: sukupuuton 
tahti nykyisin 100-1.000 –kertainen 
normaaliin kehityskulkuun verrattuna 

 TEEB: hinta luonnon tarjoamille 
palveluille (’ecosystem services’)
  

 Vuosittain n. $1 mrd biodiversiteetin 
kannalta haitallisiin julkisiin tukiin 
(maatalous, kalatalous, liikenne, 
energia…) 

 



EU ja luonnon monimuotoisuus 

 2001 EU asetti tavoitteekseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisen vuoteen 2010 mennessä→ei saavutettu; uusi strategia 
vuoteen 2020, sama päätavoite 

 Työkalut? 
– Lintu- ja luontodirektiivit (Natura-alueet) 
– Vihreiden infrastruktuurien ennallistaminen; varmistetaan, ettei luonnon 

monimuotoisuuden nettohävikkiä tapahdu 
– Vihreämpi CAP 
– CFP uudistus: kalakantojen tervehdytys 
– Haitallisten vieraslajien torjuminen 
– Luonnon monimuotoisuuden häviämisen välillisten tekijöiden vähentäminen – 

globaali aspekti 

 Väliaikatarkastelu 2015: ei tavoiteltua edistymistä 
biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi – lähes ¼ Euroopan lajeista 
uhkaa kuolla sukupuuttoon http://www.eea.europa.eu/soer  

 Lisätietoa strategiasta: 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/202
0%20Biodiversity%20Factsheet_FI.pdf   

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/soer
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020 Biodiversity Factsheet_FI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020 Biodiversity Factsheet_FI.pdf


Resurssitehokkuus – miten 

se saavutetaan? 

 Kiertotalous (circular economy) 

1. Uusiutumattomat kiertävät suljetussa järjestelmässä; uusiutuvia 

käytetään kestävyyden rajoissa 

2. Jäte ”suunnitellaan pois” systeemistä 

3. Syntyvä jäte kerätään tehokkaasti ja sitä käytetään uusien tuotteiden 

valmistukseen 

4. Uusia raaka-aineita (virgin raw materials) käytetään vain, kun tarjolla ei 

ole kierrätettyjä materiaaleja. 

 Käyttöhierarkia (cascading use or resources) 

 Jätehierarkia 

 Tuottajavastuu (extended producer responsibility) 

 Teolliset symbioosit 

 Kestävät hankintastandardit 

 Uudet bisnesmallit   

 

 



Parlamentin oma-aloitemietintö 

resurssitehokkuudesta: 

1. Tavoitteet ja indikaattorit 

2. Tuotepolitiikka 

3. Jätepolitiikka 

4. Muut toimenpiteet 



Tavoitteet ja indikaattorit 

• Tavoitteet ja mittarit eivät ole vain numerohelinää. Ne ohjaavat 

käyttäytymistämme. 

• Onnistuneen luonnonvarapolitiikan kannalta olisi olennaista 

saada luotettavaa tietoa siitä, miten resurssitehokkuus kehittyy 

Euroopassa.   

• Mietinnössä esitän, että komissio asettaa 

resurssitehokkuusmittarin, jolla mitataan EU:n, jäsenvaltioiden 

ja teollisuuden resurssitehokkuutta. 

• Kunnianhimoiset tavoitteet: EU:n on parannettava 

resurssitehokkuutta 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 

Myös jokaiselle jäsenvaltiolle on asetettava tavoitteet, ja ne on 

otettava osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa.  



Tuotepolitiikka 

• Jo nyt tuotteille asetetaan lukuisia vaatimuksia, jotka liittyvät 

esimerkiksi niiden turvallisuuteen. 

Energiatehokkuusvaatimuksia sääntelee niin sanottu 

ecodesign-direktiivi.  

• Ecodesign-direktiiviä tulee laajentaa kahdella tavalla: sen 

täytyy säätää myös muista resurssitehokkuuden osa-alueista 

kuin energiatehokkuudesta, esimerkiksi kierrätettävyydestä. 

Vaatimukset on ulotettava muihinkin kuin energiaa käyttäviin 

tuotteisiin.  

• On parannettava valvontaa, jolla varmistetaan, että myös 

tuontituotteet kunnioittavat näitä vaatimuksia. 

• Tuotteiden takuuaikojen pidentäminen.  
 



Jätepolitiikka 

• Uusien kaatopaikkojen rakennuskielto. 

• Ei uusia kaatopaikkoja tai jätteenpolttolaitoksia EU-rahalla. Julkinen tuki 

ohjattava kierrätyslaitosten rakentamiseen. 

• Rajoituksia jätteen sijoittamiselle kaatopaikoille: Vuonna 2025 kielto 

sijoittaa kaatopaikalle kierrätettävää jätettä tai biojätettä. Vuonna 2030 

mitään jätettä ei saa sijoittaa kaatopaikalle. 

• Kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksujen korottaminen. 

• Kierrätystavoitteen nostaminen 70 prosenttiin (yhdyskuntajätteen ja 

teollisuusjätteen). 

• Biojätteen kierrätys pakolliseksi Euroopassa.  

• Tavoite vähentää merien roskaantumista Euroopassa 50 prosentilla. 

 



Muut toimenpiteet 

• Julkisten hankintojen viherryttäminen.  

• Ympäristölle haitallisten tukien karsiminen. 

• Ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelma. 

• Rakennusten resurssitehokkuudelle 

indikaattorit ja tavoitteet. 

• Olemassa olevan lainsäädännön arviointi 

resurssitehokkuuden näkökulmasta.  



Viherryttäminen yhteisessä 
maatalouspolitiikassa  

 Yhteinen maatalouspolitiikka jakautuu 

– I-pilari: suorat maataloustuet  

– II-pilari: maaseudun kehittämisraha 

 Ympäristötoimia mm:  

– Viljelyn monipuolistaminen vähintään kolmen viljelykasvin 
kautta  

– Pysyvän nurmialan säilyttäminen  

– Maatalousmaan varaaminen ekologiseen alaan. Ekologista 
alaa voisivat olla esimerkiksi kesannot ja suojakaistat. 

–  Luomutilat olisivat automaattisesti oikeutettuja 
viherryttämistukeen luomuviljelyyn kuuluvan peltoalan osalta. 

 

Viherryttämistuet 

osana tätä 



Viherryttämisvaatimukset 
ohjelmakaudella 2014-2020 

 Ekologisen alan vaatimuksen soveltamista vaaditaan vasta yli 
15 hehtaarin tiloilla. 

 Viljelyn monipuolistamisen vaatimukset: 

 Yli 10 hehtaaria - kaksi kasvia 

 Yli 30 hehtaaria - kolme kasvia 

 Pääkasvi max. 75 prosenttia peltoalasta 

 Kaksi pääkasvia max. 95 prosenttia  

 Useat luonnonsuojelujärjestöt ovat kritisoineet parlamentin, 

neuvoston ja komission viherryttämiskompromissia - lisää 

haitallista monokulttuuria, uhkaa biodiversiteettiä, eikä hillitse 

maaperää/vesistöjä vahingoittavaa tehomaataloutta. 

 



Viherryttäminen – arvio  

 Ensimmäisen toimintakauden jälkeen tehty 
arvio viherryttämistoimista: 
– 12,5 mrd € vuodessa 

– Tehokkaaksi luokitellut (high ecological effectivity) 
toimet koskevat 2,3 % viljelymaata (osuus pitäisi 
olla 10-15 % biodiversiteetin säilyttämiseksi) 

– Viherryttämistoimet vaihtelevat merkittävästi 
jäsenmaiden välillä – usein maat valitsevat 
sellaiset viherryttämistoimet, jotka muuttavat 
mahdollisimman vähän nykykäytäntöjä 



Luomulainsäädännön uudistus 

 Luomuviljelyä 9,6 miljoonaa hehtaaria 

EU:ssa (5,5 %), luomu on kasvuala 9 % / 

vuosi. 

 Pinta-alaansa nähden eniten luomua 

viljellään Itävallassa, Ruotsissa, Tsekissa ja 

Virossa. 

 Suomen tavoite: 20 % viljelypinta-alasta 

luomua vuoteen 2020 mennessä. 

 



 
 
 
Komission ehdotus luomuasetukseksi 
(maaliskuu 2014) 
 

 Suurin muutos alkutuotantoon: kaikkien poikkeusten poistuminen (paitsi 
hätätilassa) 

 Tilojen oltava 100 % luomutuotantoa (ei enää sekatiloja) 

 Siementen ja siemenaineen oltava luomua 

 Tiukemmat rehuvaatimukset: vähintään 90 % tultava samalta tilalta/alueelta 
kuin missä karja on 

 Ryhmäsertifikaatit pienviljelijöille (alentaa valvonta- ja sertifiointikustannuksia) 

 Myös vähittäiskauppa valvonnan ja raportointivaatimusten piiriin (toistaiseksi 
ollut jäsenvaltioiden päätettävissä) 

 Ympäristövaikutusten mittaamisen myös muun ketjun osalta (muut kuin itse 
tuottajat) 

 Torjunta-ainejäämille EU-tason raja-arvot 

 Eläinten kytkeminen kiellettyä (paitsi hoitotilanteissa) 

 Kolmansien maiden tuontituotteille samat yhtäläiset vaatimukset kuin EU-
alueella (aiemmin riittänyt, että EU hyväksynyt kolmannen maan 
luomujärjestelmän) 

 



Käsittely parlamentissa ja 
neuvostossa 2014-2016 
 
Ympäristövaliokunnan lausunto (Pietikäinen): 

 Euroopan-laajuinen tavoite luomulle: 20 % peltopinta-alasta vuoteen 2030 mennessä 

 Maantieteellisten poikkeusten huomioinen (esimerkiksi kasvihuoneviljely ja 

tavanomaisten siementen käyttö Suomessa jatkossakin tärkeää) 

 Tasapaino luomutuottajien edellytysten turvaamisen ja kuluttajien luottamuksen 

säilyttämisen välillä (sekatilojen ja tavanomaisen lisääntymisaineksen säilyttäminen myös 

jatkossa) 

 Eläinten hyvinvointitason parantaminen (ulkona pito, kuljetusajat, teurastus 

tainnutettuna) 

 Kloonaus ja GMOt poissa luomutuotannosta 

 Luomun uskottavuuden säilyttäminen: torjunta-ainejäämien raja-arvoille tarvitaan 

yhteinäinen taso ja myös toimenpiteiden oltava yhtenäiset 

 Bio-torjunta-aineiden käytön edistäminen 

 Luomuvalvonta säilytettävä erillisenä kunnes tavanomaista elintarvikevalvontaa 

käsittelevä lainsäädäntöuudistus on saatu valmiiksi. Valvonnassa on korostettava 

riskiperusteisuutta. Tuonnin osalta on tutkittava mahdollisuutta lisätä 

omavalvontajärjestelmien käyttöä, joita auditoi kolmas, itsenäinen toimija. 



Maatalousvaliokunnan kanta:  

 Sekatilat mahdollisia myös tulevaisuudessa, edellyttäen, että kyseessä 
eri laji 

 Tuonti EU-alueen ulkopuolelta: tuottajien noudatettava EU-
lainsäädäntö tai alueellista, EU-komission hyväksymää standardia 

 Valvonnassa riskiperusteisuus, mutta myös vuosittainen valvonta 
säilyy 

 Ei merkittäviä muutoksia eläinten hyvinvointiin  

 Tuottajan on varauduttava torjunta-ainejäämistä aiheutuviin ongelmiin. 
Jos jäämät eivät ole tuottajan toimista ja varautumisesta riippuvaisia, 
"saastuttaja maksaa" –periaate käyttöön. 

 ”Soil-bound cultivation” – poistaisi kasvihuonetuotannon 

 



Jäsenvaltioiden kanta: 

- Sekatilat mahdollisia myös jatkossa, edellyttäen että kyseessä 
eri laji (paitsi kalataloudessa) 

- Vuotuinen valvontakäynti 

- Eläinten hyvinvointia koskevat säännökset pääosin 
jäsenmaakohtaisiksi 

- Tuonti EU-alueen ulkopuolelta: tuottajien noudatettava EU:n 
hyväksymää standardia 

- Torjunta-aineiden käsittely tapauskohtaisesti jäsenmaiden 
käytännöillä, kuten tähänkin asti, vuoteen 2020 mennessä 
komissio raportoi torjunta-ainekäytäntöjen toimivuudesta (ja 
tekee tarvittaessa lakiesityksen) 

 

 



 Kiitos osallistumisestasi! 

 Tästä ja muista aiheista voit lukea lisää 

osoitteesta www.sirpapietikainen.eu 

 Samasta osoitteesta voit myös tilata 

uutiskirjeeni. 

http://www.sirpapietikainen.eu/

