Å Tuottajavastuuiltapäivässä verkostoituttiin tehokkaasti. Presidentti Tarja Halosen ia
kansliapäällikkö Hannele Pokan välissä kuulolla Pirkanmaan ELY-keskuksen Olli Madekivi

Vmnkkmkauppe
Eri tuottajayhteisöjen edustajat

h uomioon

tuottajavastu ussa

kokoontuivat marraskuun alussa Tampereelle tuottajavastuu-

iltapäivään. Paikalla oli yli sata alan asiantuntijaa sekä sidosryhmien edustajia.
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uottaj ayhteisöjen neuvottelukunnaksi

TEKSTI JA KUVA VESA KEINONEN

(TYNK) jär-

jestaytyneet 13 fuottajayhteisöä ovat jo muutaman
vuoden ajan tehneet yhteistä viestintää. Ajatus seminaaristakin on o1lut hautumassa", sanoo neuvot-

telukunnan pää-sihteerinä toimiva EijaJokela.
Tlrottajan näkökulmasta tilaisuudessa puhui toimitusjohtaja
Antti Ruhanen Bassadone Automotive Nordic Oy:stä.
Hänen mukaansa viime lttonna aloitettu romutuspalkkiokokeilu oli menestys. Sen avu1la vanhoja, saastuttavia ja eiturvallisia autoja saatiin pois liikenteestä ja takapihoilta.
"Kuluttajat pystyivät palkkion ar.rulla hankkimaan turvallisempia ja vähemmän saastuttavia autoja. Valtiolle tuli lisää verotuloja
ja samalla autoalakin sai tarvitsemansa piristysruiskeed', Ruhanen
luettelee.

Kchti palvelua ja arvön kierrättåmistä
Ympäristöministeriön kansliapääIliLkö Hannele Pokan mukaan
ministeriö ei tällä hetkellä suunnittele uusia tuottajavastuualueita. Sen sijaan on syntymässä uudeniaisia tapoja sopia tuottajavastuusta, kuten ns. GreenDeal-sopimus.

"Esimerkiksi ministeriömme ja Kaupan liitto sopivat lokakuussa vapaaehtoisista toimista muovikassien kulutuksen vä-

hentämiseksi."

Tuottajavastuuiltapäivän päätöspuheewuoron käytti presidentti Tarja Halonen. Hänen mielestään kestdvä kehitys ei onnistu pelkästään hallifusten toimenpitein. Mukaan pitää saada
kaikki toimijat.
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on toivottavaa, mutta [sä'i<si pitää huomioida myös sosiaalinen sekä ekologinen ulottuwus."
Presidentin mukaan yksi kestävän kehityksen tavoitteista on
uudistaa teollisuus kestävälle pohjalle.

"Taloudellinen

kasrT.r

"Perinteisestä materiaalikierrätyksestä tulisikin jatkossa edetä

kohti palvelua ja arvon kierrättämistä."
Tarja Halonen muistutti myös siitä, että kiertotalouden uusissa
innovaatioissa puhutaan milj ardiluokan mahdollisuuksista. Suo-

malaistenklo ruottajayhteisöjen rulisi o11a hereillä.
"Kannattaa pohtia sitä, onko niiden teht'avtnz hoitaa vain
jäsenyritystensä kierrärystä, vai pitäisikö tuottajayhteisöjen toimia
aktiivisesti myös kiertotalouden seuraavilla tasoilla?"
Halosen mukaan yksi asia on varma. Maapallon resursseja
ylikäyetään ja koko tuotanto- ja kulutusjrirjestelmän on pakko
uudistua. Ti.rottaj al,hteisöiilä on kehityksessä oma roolinsa.
"Ne toteuttavat tehtdväänsä hyvin, vaikka §seessä onkin vasta
osaratkaisu monien haasteiden edessä."

Miten sitten asiassaedetään? Pääsihteeri EijaJokelå$mukaankasvavat kierätystavoitteet ovat yksi tuottajayhteisöjä puhuttava asia.
"Laskentaperusteet ja tilastointi pitäisi harmonisoida koko
EU:n alueeila, jotta eri maiden lulut olisivat vertailukelpoisia."
Myöskiän koko ajan lisääntiruää verkkokauppaa ei vielä o1e
tuottaiavastuilasioissa kunnolla huomioitu.
"Erityisesti ulkomaiset verkkokaupat jäävät nyt tuottajavasfuun

ulkopuolelle. Velvoitteensa hoitavat kotimaiset toimijat maksavat
kustannukset myös tdltä osiri',Jokela muistuttaa. E
Lisåtietoja. www.tuottajayhteiso.fi

