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Voiko kiertotalous edistää 
luonnon elpymistä?

Jäsenmaissa nousi häly, kun Euroopan komissio julkaisi 
kesällä 2022 asetusehdotuksen luonnon tilan 
parantamiseksi. Ennallistamisen taustalla on globaali 
luontokato. 

Millaista taustatukea kiertotalous voi antaa luonnon 
monimuotoisuuden elvyttämiseen? Urbaani kiertotalous 
kytkee mukaansa useita kestävyyden ulottuvuuksia, joten 
kiertotalouden tutkimus kaupungeissa voi antaa tähän 
vastauksia.

Kaupunkien politiikkaprosessit
Luontopohjaiset ratkaisut (nature-based solutions) voidaan 
yhdistää kiertotalouden periaatteisiin. Veden kierrot ja 
hulevesien hallinta ymmärretään kaupungeissa jo uudella 
tavalla (Kujala ym. 2022). Vielä suorempi yhteys 
kiertotalouteen on paikallisella ruoantuotannolla, 
kaupunkiviljelyllä ja hajautetulla ravinnekierrolla (Särkilahti 
ym. 2021), mikä vahvistaa kaupunkiluontoa ja paikallista 
sopeutumista muutoksiin.
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Lähtökohta
Kiertotalouden määritelmissä ja politiikkaohjelmissa 
esitetään oletus, jonka mukaan kiertotalouden vakiintuessa 
luonnon heikentyminen hidastuu, koska neitseellisiin 
luonnonvaroihin kohdistuva rasitus ja luonnolle haitallinen 
maankäyttö vähenevät. Suomessa tehty alustava arviointi 
vahvistaa oletuksen, mutta myönteiset luontovaikutukset 
riippuvat suuresti toimialasta ja arviointimenetelmistä 
(Ruokamo ym. 2021).

Ehdotus
On tarpeen kohdentaa kiertotalous nykyistä suoremmin 
luonnon elvyttämiseen. Kiertotalouden ydinkäsitteet 
”uudistaminen” (regeneration) ja ”kiertojen periaate” 
(circularity) voidaan asiantuntijatyön avulla laajentaa 
koskemaan luonnon monimuotoisuuden vahvistamista. 
Käsitteiden tuominen uuteen yhteyteen voi johtaa uusiin 
oivalluksiin ja poliittiseen nosteeseen (Nylén & Jokinen 
2022).

Vaihtoehtoiset tulevaisuudet
Horisontaalinen näkökulma kaupunkien kestävyyteen 
osoittaa, että kiertotalousmuutos voi vahvistua moneen 
suuntaan (Turku ym. 2022). Yhteistoiminta, muutosareenat, 
oppiminen ja projektit ovat tärkeitä, kun lisätään 
kiertotalouden ja luonnon elvyttämisen välisiä yhteyksiä. 
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