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Ympäristö asettaa
rajat
ettaaettaa 

Jotta elämä maapallolla olisi kestävää, luonnonva-
roja ei voida kuluttaa nopeammin kuin ne uusiu-
tuvat. Kulutuskeskeinen yhteiskuntamme aiheut-
taa kuitenkin maapallolle valtavia paineita. 

Euroopan ekologinen jalanjälki on maapallon 
suurimpia. Jos maailman muut ihmiset eläisivät 
eurooppalaisten tavoin, kaksikaan maapalloa ei 
riittäisi elättämään heitä. 

Useiden vuosikymmenien ajan jatkunut talous-
kasvu ja modernin teknologian kehitys ovat teh-
neet elämästämme mukavampaa ja vaivattomam-
paa. Tämä on johtanut tuotteiden ja palvelujen ja 
sen myötä energian ja luonnonvarojen yhä suu-
rempaan kysyntään. 

Tuotanto- ja kulutustapamme on osasyy moniin 
nykyisiin ympäristöongelmiin, kuten ilmaston 
lämpenemiseen, saastumiseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen ja biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymiseen. 

1
1 Johdanto

Ympäristö asettaa rajat
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Kulutuksemme vaikutukset tuntuvat kaikkialla 
maailmassa: EU on riippuvainen energian ja 
luonnonvarojen tuonnista, ja yhä suurempi osa 
Euroopassa kulutetuista tuotteista on peräisin 
muualta maailmasta. 

Kestämättömät kulutus- ja tuotantomallit vai-
kuttavat enenevässä määrin luontoon, yhteis-
kuntaan, talouteen ja liike-elämään. Meidän 
on elettävä kestävämmin eli tehtävä enemmän 
vähemmällä.

Eurooppalaisten elämänlaatu, hyvinvointi ja 
talouskasvu säilyvät muuttumattomina vain, 
jos elämme käytettävissä olevien luonnonvaro-

jen rajoissa. Sitä varten meidän on muutettava 
tapaa, jolla suunnittelemme, valmistamme, 
käytämme ja hävitämme tuotteita. Muutos 
edellyttää panosta kaikilta: yksittäisiltä ihmi-
siltä, kotitalouksilta, yrityksiltä, paikallis- ja 
valtionhallinnolta sekä kansainväliseltä yhtei-
söltä.

Tässä esitteessä selitetään, kuinka tällainen 
muutos voidaan saada aikaan. Siinä kerrotaan, 
kuinka voimme turvata riittävät luonnonvarat 
ja paremman ympäristön tuleville sukupolville 
ryhtymällä toimimaan valistuneemmin ja puh-
taammin sekä käyttämällä energiaa ja luon-
nonvaroja tehokkaammin.

 

EU:n kansalaiset muodostavat alle 
kymmenen prosenttia maailman 
väestöstä mutta kuluttavat puolet 
maailmassa tuotetusta lihasta, nel-
jänneksen sen paperista ja 15  pro-
senttia sen energiasta.
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Asuminen, taloustarvikkeet, ruoka ja matkus-
taminen aiheuttavat 70–80  prosenttia kaikista 
ympäristövaikutuksista – ympäristön pilaantu-
misesta ja kasvihuonekaasupäästöistä maankäyt-
töön ja jätteisiin.

2
Kestävällä kulutuksella ja tuotannolla tarkoitetaan luon-
nonvarojen ja energian käyttämistä tehokkaammin sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristövaikutus-
ten vähentämistä. Siinä on siis kyse tuotteiden ja palvelujen 
tuottamisesta ja käyttämisestä niin, että ympäristölle aiheu-
tuu mahdollisimman vähän haittaa. Tavoitteena on täyttää 
perustavanlaatuiset tavara- ja palvelutarpeemme mutta 
samalla parantaa elämänlaatuamme ja huolehtia siitä, että 
myös tulevilla sukupolvilla on käytettävissään riittävästi 
luonnonvaroja. 

Kestävässä kuluttamisessa on kyse elämäntyylistämme, 
ostokäyttäytymisestämme ja tavasta, jolla käytämme ja 
poistamme käytöstä tuotteita ja palveluja. Kestävässä tuo-
tannossa puolestaan keskitytään vähentämään tuotantopro-
sessien ympäristövaikutuksia ja suunnittelemaan parempia 
tuotteita.

Euroopan kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa resurssi- ja 
energiatehokkuuteen. Kestävä kulutus ja tuotanto tarjoavat 
yrityksille erinomaisen tilaisuuden muuttaa ympäristöhaas-
teet liiketoimintamahdollisuuksiksi, mikä on myös kulutta-
jien kannalta edullista.

2 Mitä ovat kestävä kulutus ja tuotanto?

kg006508FI_2.indd   5 12/07/10   08:29



6

 

kg006508FI_2.indd   6 12/07/10   08:29



7

3Eurooppalaisia kulutus- ja tuotantotapoja voi-
daan muuttaa kestävämmiksi monin tavoin, 
ilman lisäkustannuksia ja niin, että yritykset ja 
kotitaloudet hyötyvät.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot katsovat, 
että siirtyminen kestävämpään talouteen ja 
elämäntapaan on elintärkeää, ja ne ovatkin 
ryhtyneet toimiin. Euroopan komissio esitteli 
heinäkuussa 2008 kestävän kulutuksen ja tuo-
tannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimin-
taohjelman.

Sen tavoitteena on kohentaa tuotteiden yleisiä 
ympäristöominaisuuksia niiden koko elinkaa-
ren ajan, lisätä parempien tuotteiden ja tuo-
tantomenetelmien kysyntää ja auttaa kulutta-
jia tekemään parempia valintoja. Sillä pyritään 
myös kannustamaan EU:n teollisuutta hyö-
dyntämään innovaatiomahdollisuuksia, jotta 
se säilyttäisi johtoasemansa ympäristötehok-
kuuden alalla.

Toimintaohjelma perustuu olemassa ole-
viin välineisiin, kuten energiaa käyttävien 
tuotteiden ekologista suunnittelua koske-
vaan lainsäädäntöön, merkintäjärjestelmiin 
ja ympäristöjärjestelmiin, sekä kansalaisille ja 
viranomaisille tarkoitettuihin kannustimiin, 
joilla pyritään edistämään ympäristöystäväl-
listen tuotteiden hankkimista. Sillä pyritään 
luomaan yhtenäinen toimintakehys täyden-
tämällä näitä välineitä ja paikkaamalla jäljellä 
olevia aukkoja. Toimintaohjelmassa pohditaan 
myös, millä tavoin kestävää tuotantoa ja kulu-
tusta voidaan edistää kansainvälisesti.

Kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevilla 
EU:n toimilla on neljä pääasiallista tavoitetta: 
paremmat tuotteet, valistuneempi kulutus, 
kevyempi, joustavampi ja puhtaampi tuotanto 
sekä maailmanlaajuisten toimien tukeminen. 

3 Mitä EU tekee asialle? 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm
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4

 4 Kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän 

     teollisuuspolitiikan toimintaohjelma

Monet päivittäin ostamistamme ja käyttämis-
tämme tuotteista vaikuttavat merkittävästi 
ympäristöön. Vaikutuksia aiheuttavat niiden 
valmistamiseen käytetyt materiaalit ja niiden 
käyttämiseen tarvittava energia sekä jäte, jonka 
ne pois heitettyinä muodostavat.

Jotta nyky-yhteiskunta voisi olla pitkällä aika-
välillä kestävä, on ympäristölle vähiten haittaa 
aiheuttavista tuotteista tultava yleisesti hyväk-
sytty normi.

Energia- ja resurssitehokasta 
suunnittelua 

Ensimmäisenä tärkeänä askeleena on luovut-
tava asteittain tuotteista, jotka kuluttavat ylen 
määrin energiaa ja luonnonvaroja, sisältävät 
vaarallisia aineita tai aiheuttavat haitallisia 
päästöjä. Seuraavaksi on tuettava luonnon-
varoja tehokkaasti hyödyntävien, energia- ja 
ympäristötehokkaiden tuotteiden valmista-

mista. Työ on aloitettava suunnittelusta. Ar -
violta 80  prosenttia kaikista tuotteisiin liit-
tyvistä ympäristövaikutuksista määräytyy jo 
suunnitteluvaiheessa.

EU antoi vuonna 2005 direktiivin, jonka tar-
koituksena on saada valmistajat kiinnittämään 
huomiota energiankäyttöön ja muihin ympä-
ristönäkökohtiin jo tuotteen ideointi- ja suun-
nitteluvaiheessa.

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologista 
suunnittelua koskeva direktiivi antaa mah-
dollisuuden asettaa tuotekohtaisilla toimen-
piteillä ympäristövaatimuksia lukemattomille 
päivittäin käyttämillemme, paljon energiaa 
kuluttaville esineille, kuten kuumavesisäi-
liöille, vedenlämmittimille, tietokoneille ja 
televisioille. Tuotteita, jotka eivät ole näiden 
vaatimusten mukaisia, ei saa tuoda EU:n mark-
kinoille.

Parempia tuotteitaParempia tuotteitaParempia tuotteitaParempia tuotteita
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Jotta poliittiset päättäjät ja yritykset voivat arvioida 
tuotteiden ympäristötehokkuutta ja seurata kehi-
tystä, tarvitaan johdonmukaisia ja luotettavia tietoja 
ja menetelmiä. Euroopan komissiossa määritellään 
parhaillaan laatuvarmistettuja menetelmiä tuotteiden 

ympäristötehokkuuden arvioimiseksi koko niiden elinkaaren ajan. Ne tulevat teolli-
suuden ja liike-elämän saataville käsikirjan muodossa.

Vaikka direktiivin päätarkoituksena on vähen-
tää energian käyttöä, se velvoittaa myös tar-
kastelemaan tuotteiden koko elinkaarta. Val-
mistajien on siis otettava huomioon myös 
materiaalien käytön, veden kulutuksen, päästö-
jen, jätekysymysten ja kierrätettävyyden kaltai-
set ympäristönäkökohdat.

Toimintaohjelmalla direktiivi ulotetaan koske-
maan myös energiaan liittyviä tuotteita. Direk-
tiiviä sovelletaan siten myös tuotteisiin, joiden 
käyttö ei kuluta energiaa mutta jotka vaikut-
tavat suoraan energian kulutukseen. Tällaisia 
tuotteita ovat muun muassa ikkunat ja vettä 
käyttävät laitteet. Esimerkiksi vettä säästävillä 
hanoilla ja suihkusuuttimilla voidaan pienentää 
veden kulutusta ja siten vähentää veden läm-
mittämiseen kuluvaa energiaa. Tämä säästää 
sekä rahaa että luonnonvaroja. Laajennettu 
direktiivi sallii myös pakollisten vähimmäisvaa-
timusten asettamisen tällaisille tuotteille.

Tarkistetussa ekosuunnitteludirektiivissä mää-
ritetään vähimmäisvaatimusten lisäksi ympä-
ristötehokuutta osoittavia, vapaaehtoisia vii-
tearvoja. Jos esimerkiksi tietyt kuumavesisäiliöt 
vähentävät energiankulutusta enemmän kuin 
muut vastaavat tuotteet, näiden säiliöiden olisi 
toimittava viitearvona koko teollisuudenalalle. 
Vaatimuksia ja viitearvoja tarkistetaan ajoittain 
teknologian kehityksen huomioonottamiseksi.

Komissio arvioi vuonna 2012 laajennetun eko-
suunnitteludirektiivin tehokkuutta ja harkit-
see, pitäisikö se ulottaa koskemaan kaikkia 
tuotteita. Myös toimintaohjelmaa arvioidaan 
samana vuonna.

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm 

Johdonmukaisia 
tietoja ja 
menetelmiä
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Valistuneempaa
kulutusta: kestäviä

ValistuneempaaValistuneempaa
ostoksia
kestäviästävi

Kuluttajat tekevät ostopäätösten yhteydessä 
merkittäviä ympäristönsuojeluun liittyviä 
valintoja. Ympäristöä säästävien ostosten 
tekeminen on helpompaa kuin luulisi. Monet 
merkintäjärjestelmät auttavat kuluttajaa ker-
tomalla tiettyjen tuotteiden ympäristötehok-
kuudesta. Ekologista suunnittelua koskevan 
direktiivin kaltainen EU:n lainsäädäntö takaa, 
että tuotteet paranevat teknisesti, mutta mer-
kinnät auttavat kuluttajaa tekemään valistu-
neita ostopäätöksiä tarjoamalla olennaisia tie-
toja. 

Onko tuotteessa merkintä? 

Energiankulutusmerkintöjä koskevassa EU:n 
direktiivissä valmistajat ja vähittäiskauppiaat 
velvoitetaan jo nyt ilmoittamaan kuluttajille 
merkinnöin pesukoneiden, astianpesukonei-
den ja muiden kodinkoneiden energiankulu-
tus.

Toimintaohjelmassa tämä merkintäjärjes-
telmä ulotetaan koskemaan muitakin tuotteita, 
kuten energiaa käyttäviä ja energiaan liittyviä 
tuotteita. Tämä tuo monia etuja. Esimerkiksi 
ikkunoiden eristystehon osoittavien merkin-
töjen avulla kuluttajat voivat kodin remontin 
yhteydessä valita paremmat ikkunat, mutta he 
voivat myös säästää energialaskuissa.

Sekä julkisista hankinnoista vastaavat että 
yksityiset kuluttajat voivat valita markkinoiden 

ympäristöystävällisimmät tuotteet myös EU:n 
ympäristömerkin avulla, joka on helppo tun-
nistaa kukkalogosta. Merkkiä myönnettäessä 
otetaan huomioon sekä tuotteen suurimmat 
ympäristövaikutukset että sen ympäristöte-
hokkuus. Vain tuotteet, joilla on pienimmät 
ympäristövaikutukset – noin 10–20 prosenttia 
tuotteista –, täyttävät EU:n ympäristömerkin 
vaatimukset. EU:n ympäristömerkki voidaan 
tällä hetkellä myöntää puhdistusaineille, lait-
teille, paperituotteille, vaatteille, kodin tarvik-
keille ja puutarhatuotteille, voiteluaineille sekä 
joillekin palveluille, esimerkiksi majoituspalve-
luille.

Toimintaohjelmalla vahvistetaan EU:n ympä-
ristömerkkiä lisäämällä sen kattamien tuot-
teiden ja palvelujen määrää ja keskittymällä 
tuotteisiin ja palveluihin, joilla on suurimmat 
ympäristövaikutukset ja parhaat kehittymis-
mahdollisuudet. Soveltamisalan laajentaminen 
antaa mahdollisuuden 
laatia vaatimuksia myös 
elintarvikkeille ja juo-
mille. Tarkistettu EU:n 
ympäristömerkki vähen-
tää myös byrokratiaa ja 
yksinkertaistaa menette-
lyjä, joilla yritykset hake-
vat merkkiä.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm

Valistuneempaa kulutusta: 
kestäviä ostoksia

4

kg006508FI_2.indd   11 12/07/10   08:29



12

kg006508FI_2.indd   12 12/07/10   08:29



13

Ympäristönsuojelua ostamalla ja 
myymällä 

Muuttaaksemme kulutustottumuksiamme 
meidän on tiedettävä, mistä ja miten voimme 
ostaa ympäristöystävällisiä tuotteita. Vähit-
täiskauppiaat välittävät viestiä kuluttajien ja 
tuottajien välillä, ja heillä on siksi suuri valta 
lisätä ihmisten tietoisuutta ja vaikuttaa osto-
päätöksiin tuomalla kauppojen hyllyille kestä-
vämpiä vaihtoehtoja.

Vähittäiskauppiaat havaitsevat yhä useammin, 
että kestävyys tarjoaa houkuttelevan kasvu-, 
kilpailu- ja innovaatiomahdollisuuden heidän 
yrityksilleen. Vähittäismyyntialalla ja sen toi-
mitusketjussa on kuitenkin voimakkaammin 
tuotava esiin kestävämpiä tuotteita ja tarjot-
tava asiakkaille parempaa tietoa. Kauppiaat 
voivat esimerkiksi sitoutua tarjoamaan kes-
tävämpiä puutuotteita, edistämään energian-
säästölamppujen ostamista ja pienentämään 
omaa ekologista jalanjälkeään.

Euroopan komissio on perustanut tätä varten 
vähittäismarkkinoita käsittelevän foorumin, 
jossa on mukana muitakin sidosryhmiä, kuten 
tuottajia sekä kuluttajajärjestöjä ja muita kan-
salaisjärjestöjä.

Tavoitteena on saada suuret yksittäiset vähit-
täiskaupat sitoutumaan kunnianhimoisiin ja 

konkreettisiin ympäristötoimiin, joita seura-
taan säännöllisesti. Euroopan komissio tukee 
myös toimenpiteitä, joilla lisätään kuluttajien 
tietoisuutta ja autetaan heitä tekemään kestä-
vämpiä ostopäätöksiä.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm 

Vähittäismarkkinoita 
käsittelevän foorumin 
työllä pyritään kestävien 
ostokäytäntöjen yleisty-
miseen, mutta sen lisäksi 
on kehitetty useita muita 
välineitä, joilla kerrotaan 
nuorille ja aikuisille muun 
muassa kestävästä kulutuk-
sesta. Näitä ovat esimerkiksi 
koululaisille ja opiskelijoille 
tarkoitettu Eurooppa-kalenteri, jota jaetaan 
EU:n kouluissa, sekä internetin tieto- ja ope-
tussivusto, johon lisätään kestävää kulutusta 
käsittelevä osio marraskuussa 2009.

http://www.dolceta.eu 

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary 
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Julkisten varojen viisasta käyttöä

Viranomaiset ovat Euroopassa vaikutusvaltai-
sia asiakkaita. Ne kuluttavat joka vuosi tava-
roihin ja palveluihin 16 prosenttia EU:n brut-
tokansantuotteesta eli noin 2  000  miljardia 
euroa. Liittämällä julkisten hankintojen tar-
jouskilpailuihin ympäristönäkökohtia viran-
omaiset voivat säästää energiaa, vettä ja luon-
nonvaroja sekä vähentää jätteitä ja saastumista 
tehden samalla edullisia hankintasopimuksia. 
Ympäristöä säästävillä julkisilla hankinnoilla 
(green public procurement, GPP) voidaan 
merkittävällä tavalla edistää uusien tuotteiden, 
ympäristöystävällisten teknologioiden ja inno-
vaatioiden kehittämistä.

Euroopan komissio on ehdottanut, että vuo-
teen 2010 mennessä 50 prosenttia kaikista 
hankintamenettelyistä olisi toteutettava 
ympäristöä säästävällä tavalla. Tavoite liittyy 
prosessiin, jossa asetettiin yhteiset kriteerit 
kymmenelle ensisijaiselle tuote- ja palveluryh-
mälle. Komissio on laatinut koulutusaineiston 
ja ohjeiston, joiden avulla viranomaiset voivat 
soveltaa näitä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
kanssa yhdessä laadittuja kriteerejä. 

Tuore selvitys osoittaa, että ympäristöä sääs-
tävien hankintojen tekeminen kymmenellä 
ensisijaisella alalla voisi johtaa hiilidioksidi-
päästöjen vähenemiseen noin 25  prosentilla 
ja laskea julkisten hankintojen kokonaiskus-
tannuksia yhdellä prosentilla. Samasta selvi-

1. Rakentaminen
2. Elintarvikkeet ja ateriapalvelut
3. Kuljetus
4. Sähkö
5. Toimistojen tietotekniikkalaitteet
6. Tekstiilituotteet
7. Kopio- ja painopaperit
8. Kalusteet
9. Puhdistustuotteet ja -palvelut
10. Puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Kymmenen 
ensisijaista tuote- 
ja palveluryhmää, 
jotka soveltuvat 
ympäristöä 
säästäviin julkisiin 
hankintoihin:
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tyksestä käy ilmi, että seitsemässä parhaiten 
suoriutuvassa jäsenvaltiossa (Alankomaat, Itä-
valta, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdis-
tynyt kuningaskunta) ympäristönäkökohdat 
otettiin huomioon 45 prosentissa hankintojen 
kokonaisarvosta ja 55 prosentissa kaikista han-
kintasopimuksista.

Äskettäin on annettu uutta lainsäädäntöä, 
jossa asetetaan joillekin aloille ympäristöä 
säästäviä hankintoja koskevat pakolliset kri-
teerit. Energy Star -asetuksessa asetetaan 
energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaati-

mukset keskushallintoviranomaisten ja EU:n 
toimielinten hankkimille toimistolaitteille. 
Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen hankintoja koskevassa 
direktiivissä viranomaiset ja toimijat velvoite-
taan ottamaan huomioon energiankulutuksen 
sekä hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöjen elin-
kaarikustannukset. Lisäksi komissio on ehdot-
tanut energiamerkintädirektiivin tarkistuksen 
yhteydessä, että viranomaisten olisi varmistet-
tava julkisissa hankinnoissa energiaan liitty-
vien tuotteiden vähimmäissuoritustaso.

Joissakin EU:n jäsenval-
tioissa on jo käytössä kan-
nustimia, joilla kuluttajia 
ja yrityksiä rohkaistaan 
ostamaan tai tuottamaan 
”vihreämpiä” tuotteita ja 

palveluja. Kriteerit, jotka näiden tuotteiden ja palvelu-
jen on täytettävä, vaihtelevat kuitenkin huomattavasti 
maasta toiseen.

Toimintaohjelman mukaan joidenkin ensisijaisten tuot-
teiden on täytettävä tietyt energia- ja ympäristötehok-
kuusvaatimukset, jotta ne voidaan sisällyttää kannus-
tinjärjestelmiin ja jotta jäsenvaltioiden viranomaiset ja 
EU:n toimielimet voivat ostaa niitä.

Vaatimustason osoittaa tietty merkintäluokka, kun 
asian omai nen tuoteryhmä on otettu merkintävelvoit-
teen piiriin. Jäsenvaltiot päättävät itse, tarjoavatko ne 
kannustimia ja millaisia ne ovat. Euroopan komissiossa 
tarkastellaan myös, millaisia verohelpotuksia voitaisiin 
tarjota ympäristöä säästäviä tuotteita hankkiville kulut-
tajille.

Kannustimia 
ympäristöystävällisiin 
hankintoihin
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Ulos noidankehästä

Vaikka ihmiset ovat yhä tietoisempia ympä-
ristöasioista, useimmilla on vaikeuksia nähdä 
omat kulutustottumuksensa osana ilmaston-
muutosta ja muita laajempia ilmiöitä.

Tavaroiden ja palvelujen tuottamisesta ja 
kuluttamisesta aiheutuvat kokonaiskustan-
nukset eivät kuitenkaan kuvastu markkinahin-
noissa. Niissä ei oteta huomioon kulutuksen 
ja tuotannon synnyttämiä ympäristöongelmia, 
kuten kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä 
ilmastonmuutosvaikutuksia, luonnonvarojen 
liiallisesta käytöstä johtuvaa biologisen moni-
muotoisuuden köyhtymistä tai saastumisen 
aiheuttamia terveysongelmia.

Kuluttajat eivät kovinkaan usein valitse tuot-
teita, jotka ovat elinkaariominaisuuksiltaan 

parempia, koska niiden ostohinta on monesti 
korkeampi eivätkä he aina tiedä, mitä vaiku-
tuksia ja etuja tuotteilla on tulevaisuudessa. 

Heikko kysyntä ei rohkaise yrityksiä investoi-
maan tuotesuunnitteluun, joka vähentää tuot-
teiden valmistamisesta, käytöstä ja hävittämi-
sestä aiheutuvia ikäviä ympäristövaikutuksia. 
Ollaan teknologisessa pattitilanteessa, jossa 
ympäristön kannalta parempia tuotteita ja pal-
veluja ei ole markkinoilla aina saatavilla. 

Tästä noidankehästä pitäisi päästä ulos. Se 
edellyttää tuotteiden yleisen ympäristötehok-
kuuden kohentamista niiden koko elinkaaren 
ajan, parempien tuotteiden ja tuotantome-
netelmien kysynnän lisäämistä ja kuluttajien 
auttamista tekemään parempia valintoja joh-
donmukaisempien ja yksinkertaisempien mer-
kintöjen avulla. 
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Tuotteiden elinkaari

Luonnonvarojen 
hankinta

Uudelleenkäyttö, 
kierrätys, 

talteenotto

Suunnittelu 

Valmistus

Jakelu

Käyttö

Keräys
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EU:n politiikoilla on jo onnistuttu puhdista-
maan teollista tuotantoa ja kannustettu käyttä-
mään tehokkaampia prosesseja, joiden ansiosta 
saasteet ja jätteet vähenevät ja kierrätys lisään-
tyy. Materiaalien tehokkuudessa on kuitenkin 
vielä parantamisen varaa, ja innovatiivisimpia 
teknologioita on saatava sysättyä valtavirtaan.

Parantamalla resurssitehokkuutta vähenne-
tään riippuvuutta raaka-aineista, lisätään kier-
rätystä ja luonnonvarojen optimaalista käyttöä 
ja voidaan huomattavasti alentaa yritysten toi-
mintakustannuksia. 

Luonnonvarojen tuottavuus – jokaisen käyte-
tyn luonnonvaran tuottama taloudellinen arvo 
– on kymmenen viime vuoden aikana parantu-
nut EU:ssa 2,2 prosentin vuosivauhtia. Tähän 
ovat vaikuttaneet ennen kaikkea tehokkuuden 
lisääntyminen ja palvelujen kasvava merkitys 
taloudessa. Toimintaohjelmassa sitoudutaan 
kehittämään uusia välineitä resurssitehokkuu-
den seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

Uusia ratkaisuja uusiin 
haasteisiin

Vihreä teknologia – ympäristöystävällinen ja 
resurssitehokas teknologia – edistää merkit-

tävällä tavalla ympäristönsuojelua ja luonnon-
varojen tehokasta käyttöä Euroopassa. Tämän 
alan toimia toteutetaan ympäristöteknolo-
gioita koskevalla EU:n toimintasuunnitelmalla 
(ETAP). Ympäristöteollisuus on EU:n talou-
den nopeimmin kasvavia aloja, ja Eurooppa 
on siinä maailmanlaajuisesti johtavassa ase-
massa. Eurooppa hallitsee noin kolmannesta 
maailman ekoteknologiamarkkinoista, joiden 
ennustetaan kasvavan yli 2 200 miljardin euron 
arvoisiksi vuoteen 2020 mennessä. 

Ympäristöteollisuus tarjoaa ratkaisuja vedelle, 
ilmalle ja maaperälle aiheutuvien ympäristö-
haittojen mittaamiseen, ehkäisemiseen ja kor-
jaamiseen sekä jätteisiin, meluun ja ekosystee-
meihin liittyviin ongelmiin. Esimerkkejä siihen 
kuuluvista toimialoista ovat jäte- ja jätevesi-
huolto, uusiutuvat energialähteet, ympäris-
töön liittyvät konsulttipalvelut, ilmansaasteet 
ja ekologinen rakentaminen. 

Innovoinnin tasoa voidaan mitata esimer-
kiksi patenttien määrällä. Ekoinnovaatio-
patentit ovat EU:ssa lisääntymässä, ja niitä 
eniten myöntävissä jäsenvaltioissa myönne-
tään 3,5 patenttia BKT:n 1:tä miljardia euroa 
kohden. Euroopan unionissa kehitetään väli-
neitä ekoinnovoinnin viitearvojen seurantaa 

Kevyempää, joustavampaa 
ja puhtaampaa tuotantoa

Kevyempää joustavampaaKevyempää joustavampaa

joustavampaa jaja puhtaampaa tuotantoaja puhtaampaa tuotantoa

Kevyempää,Kevyempää,Kevyempää, joustavampaaKevyempää, joustavampaaKevyempää, joustavampaatavampaa

puhtaampaa tuotantoa
joustavampaa jaj p jja puhtaampaa tuotantoaja puhtaampaa tuotantoap pp p
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ja sen yleistymisen edistämistä varten osana 
laajempaa EU:n innovointipolitiikkaa. Tällai-
sia välineitä ovat muun muassa patentteihin 
perustuvat indikaattorit, tilastolliset välineet ja 
vuosikatsaukset. 

Euroopan komissiossa on tekeillä tutkimus 
ympäristöteollisuuden laajenemisen suurim-
mista esteistä. Siinä tarkastellaan innovoinnin 
rahoittamisen hallinnollisia rasitteita ja esteitä. 
Tavoitteena on edistää ympäristöteollisuuden 
kasvua luomalla yritysystävällinen sääntely-
ympäristö ja perehtymällä tieto- ja viestintä-
tekniikan ja muiden alojen tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin. 

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html 

Uusien teknologioiden 
ympäristötehokkuuden 
varmentaminen 

Ekoinnovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
ympäristöongelmia ei ole vielä hyödynnetty 
läheskään täysimääräisesti. Tähän on syynä 
muun muassa ympäristötehokkuutta koskevan 
luotettavan tiedon puute. 

Komissio on ehdottanut EU:n laajuisen ympä-
ristöteknologian varmennusjärjestelmän 
perustamista ulkopuolisen vahvistuksen saa-
miseksi uusien teknologioiden ympäristöomi-

naisuuksista. Järjestelmä olisi vapaaehtoinen 
ja osittain omarahoitteinen, ja siinä hyödyn-
nettäisiin jäsenvaltioissa jo nyt olevia elimiä ja 
asiantuntemusta. 

Järjestelmä on tarkoitettu pienille ja keskisuu-
rille yrityksille, joilla ei ole varaa tai valmiuk-
sia todistaa uusien ympäristöteknologioiden 
tehokkuutta ja siten houkutella ensimmäisiä 
sijoittajia ja asiakkaita. 

Varmentaminen perustuisi teknologian kehit-
täjien väitteisiin, ja tulokset olisivat julkisesti 
saatavilla varmennuslausuman muodossa. 

Täysi hyöty teollisuuden 
ympäristöystävällisyydestä 

Organisaatiot voivat parantaa 
ympäristönsuojelunsa tasoa muun 
muassa käyttämällä EU:n ympä-
ristöasioiden hallinta- ja auditoin-
tijärjestelmää (EMAS-järjestel-
mää) tai muuta ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmää. EMAS on 
vapaaehtoinen järjestelmä, joka 
auttaa yrityksiä optimoimaan tuotanto- ja työ-
prosessinsa ja hyödyntämään luonnonvaroja 
tehokkaammin. 

Se tarjoaa suuria etuja niille, jotka haluavat 
suojella ympäristöä ja parantavat jatkuvasti 
toimintatapojaan. 

kg006508FI_2.indd   20 12/07/10   08:29



21

Organisaatiot voivat alentaa kustannuksia 
vähentämällä energian, veden ja muiden luon-
nonvarojen kulutusta sekä käyttämällä ja haas-
kaamalla mahdollisimman vähän materiaaleja. 
Järjestelmän käyttöön ottaneet yritykset ovat 
pienentäneet kasvihuonekaasupäästöjään huo-
mattavasti muuttamalla tuotantojärjestel-
miään ja työprosessejaan. 

Komissio on tarkistanut järjestelmää vähen-
tämällä kustannuksia ja hallintoa, jotta se 
houkuttelisi paremmin erityisesti pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä mutta myös muita orga-
nisaatioita. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm 

Tukea pienille ja keskisuurille 
yrityksille 

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) 
muodostavat Euroopan talouden selkärangan, 
sillä 99  prosenttia kaikista eurooppalaisista 
yrityksistä on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät 
yli 100  miljoonaa ihmistä. Monilla pk-yrityk-
sillä on kuitenkin vaikeuksia hyödyntää täysi-
määräisesti hyvän ympäristöasioiden hallin-
nan tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Tähän ovat syynä muun muassa tiedon puute, 
riittämätön asiantuntemus ja varojen ja hen-
kilöstöresurssien vähyys. Euroopan komis-

sio on tietoinen pienyrityksiin kohdistuvista 
paineista, ja se haluaa auttaa niitä. Se tarjoaa 
pk-yrityksille tukea monien aloitteiden kautta, 
joista yksi on ympäristönsuojelun avustusoh-
jelma (ECAP). ECAP-ohjelman tavoitteena 
on parantaa pk-yritysten ympäristönsuoje-
lun tasoa auttamalla niitä ottamaan käyttöön 
helppokäyttöisiä ympäristöasioiden hallinta-
järjestelmiä, lisäämällä paikallista ympäristö-
asiantuntemusta ja tarjoamalla kohdennettua 
rahoitustukea ja tietoa. Komission Enterprise 
Europe Network -verkosto ja muut pk-yritysten 
tukiorganisaatiot ovat keskeisiä kumppaneita 
ohjelman toteuttamisessa, ja ne kannustavat 
aktiivisesti pk-yrityksiä ottamaan käyttöön 
ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita rat-
kaisuja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ne 
muun muassa kehittävät sisältöä koulutusoh-
jelmiin ja tarjoavat räätälöityä osaamista ener-
gian säästämisessä ja ympäristölainsäädännön 
noudattamisessa. Näin ne täydentävät pk-
yrityksille kilpailukyvyn ja innovoinnin pui-
teohjelman (CIP) kautta tarjottua tukea. CIP-
puiteohjelmasta tuetaan ekoinnovointitoimia, 
parannetaan mahdollisuuksia saada rahoitusta 
ja edistetään eurooppalaisten yritysten kilpai-
lukykyä.

http://ec.europa.eu/environment/sme/ 

http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm

kg006508FI_2.indd   21 12/07/10   08:29



222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

kg006508FI_2.indd   22 12/07/10   08:29



23

Tukea
maailmanlaajuisille

Tukeauke
toimille
ajuisilleajuisille

Hyvät käytänteet kansainvälisiksi

Eurooppaan on viime vuosina tuotu muualta 
maailmasta yhä enemmän kulutustavaroita 
ja teollisuustarvikkeita. Tämä tarkoittaa, että 
kulutuksestamme aiheutuvat kielteiset ympä-
ristövaikutukset eivät kohdistu vain omaan 
alueeseemme vaan myös eri puolilla maail-
maa sijaitseviin maihin, joissa käyttämiämme 
tavaroita tuotetaan. Suuri osa tuotantoalueista 
sijaitsee kehitysmaissa, joilla on kaikkein hei-
koimmat valmiudet selvitä kasvavista ympäris-
töpaineista.

Monet tuottajamaat kasvavat sekä taloudeltaan 
että väestöltään. Niiden vaurastuessa luonnon-
varojen ja energian maailmanlaajuinen kysyntä 
lisääntyy. Kestävän kulutuksen ja tuotannon 
toimintamalli tarjoaa resurssitehokkaan vaih-

toehdon pitkän aikavälin kehitykselle. EU 
tekeekin tiivistä yhteistyötä muiden maiden 
kanssa edistääkseen maailmanlaajuista siir-
tymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen 
talouteen.

Tätä varten se osallistuu aktiivisesti Marra-
keshin prosessiin, jolla autetaan maailman eri 
maita ja alueita kehittämään kestävän kulutuk-
sen ja tuotannon ohjelmia ja toimintamalleja. 
EU myös edustaa Euroopan aluetta Marra-
keshin prosessin neuvoa-antavassa komiteas -
sa, joka auttaa laatimaan kymmenen vuoden 
ohjelmakehyksen näiden aloitteiden yhdistä-
miseksi. EU:n kestävän kulutuksen ja tuotan-
non ja kestävän teollisuuspolitiikan toimin-
taohjelma on alueellisena toimintaohjelmana 
tärkeä osa Marrakeshin prosessia ja kymme-
nen vuoden ohjelmakehystä.

Tukea maailmanlaajuisille toimille

4
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Kestävyyttä muualle maailmaan

Koska Aasiassa tarvitaan puhtaampaa ja 
energiatehokkaampaa teollisuutta, Euroo-
pan komissio on käynnistänyt SWITCH Asia 
-kumppanuusohjelman. Ohjelman kohderyh-
mänä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, ja 
sillä edistetään ympäristöystävällisten teknii-
koiden ja menetelmien käyttöä sekä kulutustot-
tumusten muuttamista vähemmän haitallisten 
tuotteiden ja palvelujen suuntaan. Sillä lie-
vennetään köyhyyttä sekä suoraan tarjoamalla 
työpaikkoja ja toimeentuloa (tuotannon lisään-
tyessä ja kilpailukyvyn parantuessa) että epä-
suorasti parantamalla elinoloja (veden ja ilman 
pilaantumisen sekä jätteiden vähentyessä).

Euroopan komissio tukee myös maakohtaisia 
tapaamisia, joissa keskustellaan ja vaihdetaan 
kokemuksia ja hyviä käytänteitä kestävästä 

kulutuksesta ja tuotannosta. Tapaamisia on 
pidetty jo Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa. 

Muillakin toimilla pyritään edistämään vähä-
hiilisten teknologioiden sekä ympäristöystä-
vällisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä 
ja levittämistä. EU pyrkii edelleen kauppapo-
litiikan ja alakohtaisen vuoropuhelun avulla 
siihen, että tällaisilta tuotteilta ja palveluilta 
poistetaan tullit. Kansainvälisten ympäristö- ja 
energiatehokkuusstandardien hyväksyminen 
olisi tärkeä askel markkinoiden kehittämisessä 
kestävämmille tuotteille, ja se voisi tarjota 
uusia mahdollisuuksia ekoinnovointiyrityk-
sille. 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_
en.htm 

http://esa.un.org/marrakechprocess/ 

Euroopan komission ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
ympäristöohjelma perustivat vuonna 2007 luonnon-
varojen kestävää käyttöä käsittelevän kansainväli-
sen paneelin (International Panel for Sustainable 
Resource Management). Se on tieteellinen elin, jonka 

tehtävänä on antaa riippumattomia arvioita luonnonvarojen käytön ympäristövaiku-
tuksista tuotteiden koko elinkaaren ajan sekä neuvontaa siitä, kuinka näitä vaiku-
tuksia voidaan pienentää. Paneeli neuvoo hallituksia ja organisaatioita sekä toimii 
tärkeänä tietoperustana, jonka varassa voidaan harjoittaa kestävän kulutuksen ja 
tuotannon politiikkaa. Sen tavoitteena on lisätä resurssitehokkuutta kaikkialla maa-
ilmassa ja lopulta katkaista talouskasvun ja ympäristön pilaantumisen välinen yhteys.

Tieteeseen 
perustuvaa 
päätöksentekoa
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Euroopan komissio

Valistuneemmin ja puhtaammin
Kestävä kulutus ja tuotanto

2010 – 25 s. – 21 cm x 21 cm

ISBN 978-92-79-15748-6

Valitse mahdollisimman niukasti pakattuja tuotteita ja osta 

täyttöpakkauksia, aina kun niitä on tarjolla. Näin vähennät 

jätteiden syntymistä ja energiankulutusta.

Säästä energiaa. Sammuta valot ja laitteet ja irrota laturit säh-

köverkosta, kun et käytä niitä. 

Ajattele, ennen kuin ostat. Heittämällä pois ruokaa tuhlaat energiaa, luonnonvaroja ja rahaa. Osta 

vain sitä, mitä tarvitset, ja tarkista viimeinen myyntipäivä. 

Tarkista merkintä. EU:n ympäristömerkin kukkalogosta tunnistat ympäristöystävällisimmät tuot-

teet ja palvelut maaleista leirintäalueisiin. Ostaessasi sähkölaitteita tai elektroniikkaa tarkista, että 

niissä on EU:n energiamerkintä, joka kertoo niiden energiankulutuksen.

Vietä ekoloma. Monet matkanjärjestäjät tarjoavat kestävämpiä vaihtoehtoja, joissa majoituksen tai 

matkustamisen vaikutusta on vähennetty tai joissa voit omalla toiminnallasi parantaa ympäristöä. 

Suosi kauden tuotteita. Osta ja syö lähiseudulla tuotettuja kauden hedelmiä ja vihanneksia. Näin 

säästyy energiaa ja luonnonvaroja, joita käytetään tuotteiden kuljettamiseen kaukaa tai tehotuotan-

toon kasvihuoneissa. 

Syö vähemmän lihaa. Lihantuotanto kuluttaa paljon enemmän luonnonvaroja ja vaikuttaa ympä-

ristöön paljon enemmän kuin muut ravinnonlähteet, joten vähentämällä lihansyöntiä voit vaikuttaa. 

Vaihda vihreään sähköön. Useimmissa maissa on nykyään energiayhtiöitä, jotka voivat toimittaa 

kotiisi tai työpaikallesi uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Jos haluat mennä vielä pidem-

mälle, voit tuottaa oman sähkösi kotiisi asennetulla tuulivoimalalla tai aurinkopaneeleilla tai aurin-

kokennoilla. Monet kunnat tarjoavat taloudellisia kannustimia sähkön pientuottajille.

Jätä auto kotiin. Helpota ruuhkia ja vähennä liikenteen aiheuttamia ilmansaasteita käyttämällä jouk-

koliikennettä, pyöräilemällä tai kävelemällä.

Käytä vettä säästäen. Älä tuhlaa arvokasta juomavettä jättämällä vesi valumaan, kun harjaat ham-

paasi. 

10 tapaa pienentää 
ekologista 
jalanjälkeäsi
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