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Kestävä kemia –
mahdollisuudet vihreään kasvuun
YK:n tavoitteena on minimoida kemikaalien ja jätteiden haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön
vuoteen 2020 mennessä ja saavuttaa luonnonvarojen
kestävä ja tehokas käyttö vuoteen 2030 mennessä.
Suomessa bio- ja kiertotalouden edistäminen on hallitusohjelman kärkihankkeita ja parhaillaan valmistellaan tiekarttaa kiertotalouteen. Tavoitteena on lisätä
työllisyyttä ja hyvinvointia vaarantamatta luonnon
toimintaedellytyksiä, joten uusia kestävämpiä ratkaisuja kulutukseen ja tuotantoon tarvitaan.
Kestävä kemia hyödyntää luonnonaineita, joilla on yhä
kasvava merkitys esimerkiksi metsien kestävämmässä
hyödyntämisessä, uusien lääkkeiden kehitystyössä sekä
hyvinvointi-, kosmetiikka- ja elintarvikealalla. Ympäristöministeriö ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät
24.5.2016 seminaarin, joka kokosi kansainväliset asiantuntijat, viranomaiset, tutkijat ja liike-elämän edustajat
tarkastelemaan kestävän kemian mahdollisuuksia.
Kestävän kemian sovittaminen Suomen bio- ja kiertotaloustavoitteisiin voisi avata uusia mahdollisuuksia
vihreään kasvuun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi Suomen kestävän
kemian osaaminen ja maine puhtaasta luonnosta

tarjoavat hyvän lähtökohdan vahvemman brändin
rakentamiseen ja kotimaisen viennin edistämiseen.
Nämä edellyttävät julkisen ja yksityisen sektorin välistä
tiiviistä yhteistyötä sekä riittävää panostusta kestävän
kemian tutkimukseen ja kehitystyöhön.
Kestävä kemia, mitä se on?
1990-luvulla kehitetyn kestävän kemian lähtökohtana
ovat menetelmien ympäristöystävällisyys ja yksinkertaisuus. OECD on työskennellyt pitkään kestävän
kemian parissa ja luonut sille virallisen käsitteen.
Ihmisten hyvinvointi ja yhteiskuntien toiminta riippuu
Kestävä kemia
Kestävä kemian avulla pyritään tehostamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä kemikaalituotteiden ja
-palveluiden kehittämisessä.
Kestävä kemia on tieteellinen käsite, joka pitää
sisällään kemikaalituotteiden ja -prosessien tehokkaamman, turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän suunnittelun, valmistuksen ja käytön.
Lähde: OECD

laajasti kemiaan pohjautuvista ratkaisuista, ja kemian
ala on yksi tärkeimpiä teollisuudenaloja Euroopassa.
Kemikaaleista aiheutuu kuitenkin sekä terveys- että
ympäristöriskejä, jotka tulee minimoida koko niiden
elinkaaren ajalta. Kestävä kemia pyrkii vastaamaan
tähän tarpeeseen.
Globaali tarkastelu tarpeen
Kemikaalien käytön kestävyyttä on tarkasteltava
globaalisti, sillä tuotantoketjut ja kemikaalien aiheuttamat ongelmat ovat maailmanlaajuisia. Kemikaaleja
tuotetaan ja kierrätetään yhä enenevissä määrin
kehittyvissä maissa, joissa ongelmat voivat kärjistyä
mm. puutteellisen lainsäädännön vuoksi. Tällaisia
ongelmia ovat mm. lyijyn kierrättämisen aiheuttamat
terveysongelmat ja palmuöljyn tuotannossa esiintyvät
puutteelliset työolosuhteet. Kestävä kemia tarjoaa
paljon mahdollisuuksia YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamiseen myös yhteiskunnallisesta
näkökulmasta.
REACH lisää kemikaalitietoa
REACH eli EU:n kemikaaliasetus velvoittaa kemikaalivalmistajat rekisteröimään kemikaalit, selvittämään
kemikaaleista aiheutuvat riskit sekä opastamaan
kemikaalien turvalliseen käyttöön. Aiemmin viranomaisten vastuulla oli tarvittaessa todistaa kemikaalin
aiheuttavan riskejä ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja ryhtyä riskinhallintatoimiin.
Nykyisin kemikaalien riskit ympäristölle ja ihmisille
tulevat kemikaalien valmistuslaitosten pistepäästöjen
sijaan paljolti erilaisten tuotteiden kuten muovien,

Vihreän kemian periaatteet
1. Jätteen synnyn ehkäisy
2. Atomiekonomia
3. Vaarattomat kemialliset synteesit
4. Turvallisten kemikaalien suunnittelu
5. Turvallisten liuottimien käyttö ja apuyhdisteiden käytön välttäminen
6. Energian käytön minimoiminen
7. Uudistuvien lähtöaineiden käyttö
8. Tarpeettoman johdosten muodostumisen
välttäminen
9. Katalyyttien suosiminen
10. Tuotteiden hajoaminen elinkaaren lopussa
11. Reaaliaikaiset analyysit
12. Onnettomuuksien välttäminen esimerkiksi
oikeilla kemikaalivalinnoilla

tietokoneiden jne. sisältämistä kemiallisista yhdisteistä. Merkittävää onkin, että kemikaalien valmistajan
on tiedotettava kemikaalien riskeistä ja turvallisesta
käytöstä hankintaketjussa alaspäin, jotta tieto tavoittaa jatkokäyttäjät ja lopulta myös kuluttajan.
REACH on tuonut saataville valtavan määrän kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevaa
tietoa, jota voidaan käyttää nykyistä turvallisempien
kemikaalien kehittämisessä. Yritysten tulisi tuntea
käyttämänsä kemikaalit ja ottaa tuotekehityksessään
huomioon kemikaalien riskit.

REACH-ASETUKSEN AVULLA KEMIKAALITIETO TAVOITTAA MYÖS
KULUTTAJAN.

Kuusen kuorista syöpälääkkeeksi
Puun korjauksesta jää oheistuotteena kuusen kuorta,
josta on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kehittämällä menetelmällä eristetty stilbeeniyhdisteitä. Stilbeenit ovat luonnon antioksidantteja,
jonka avulla puut puolustautuvat esimerkiksi tuholaisia vastaan. Kestävän kemian keinoin stilbeenejä on
jalostettu lääkkeiksi ja puunsuoja-aineiksi perinteisten
kemikaalien sijaan. Stilbeenit pystytään irrottamaan
kuoresta ja lisäämään niihin eri ”palikoita” tarpeen
mukaan, esimerkiksi syöpälääketutkimuksessa aineiden antituumoraalisia vaikutuksia lisätään.

mangaani saataisiin talteen. Kustannustehokkaita ratkaisuja teollisen mittakaavan talteenotolle on etsitty
pitkään. Perinteiset alkaliparistojen käsittelymenetelmät ovat olleet liian monivaiheisia, kustannustehottomia ja lisäksi aiheuttaneet sekundääriongelmia kuten
suuria määriä jätevettä.
Oulun yliopiston ja yritysten yhteistyönä on kehitetty tehokas menetelmä lannoitukseen sopivan
sinkki-mangaanilannoitehivenaineen tuottamiseksi
alkaliparistoista. Uuden kemiallisen menetelmän
avulla vältetään jätevesikuormitus ja se mahdollistaa
paristojen kierrätysasteen nousun 90 %:iin.

Paristot lannoitehivenaineeksi

Kestävä kemia – kiertotalouden mahdollistaja?

Suomalaiset käyttävät vuodessa keskimäärin yhdeksän alkaliparistoa, jotka muodostavat valtaosan paristomassasta. Uusia ratkaisuja alkaliparistojen kierrätykseen kaivataan, jossa EU:n 45 % kierrätystavoite tulisi
täyteen ja paristojen sisältämät arvokkaat sinkki ja

Megatrendit vaikuttavat yhteiskuntien toimintaan.
Ilmastonmuutos ja resurssiniukkuus määrittävät
lisääntyvässä määrin yritysten toimintaa alalla kuin
alalla, myös kemianteollisuudessa.

Kestävä kemia tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia
ilmastonmuutoksen hillintään. Vallankumouksellisissa, uusissa ideoissa veden- ja energiankulutuksen
vähentämiseksi taustalla on usein eri alojen yhteistyö.
Tuotekehityksessä aikaa tulee varata riittävästi tieteidenväliseen vuoropuheluun. Lisäksi kansainvälinen
verkostoituminen on yhä tärkeämpää.
Suomen talouteen haetaan kiivaasti potkua uusista lähteistä, nyt erityisesti bio- ja kiertotaloudesta.
Uusien taloudellisten ”ekosysteemien” synty vaatii
teollisuudenalat ylittäviä yhteyksiä yritysten välillä. Verrattuna muihin nouseviin ekosysteemeihin,
kemianteollisuuden ekosysteemissä uudentyyppistä
teollista toimintaa ei voida havaita. Perinteiset toimialat eivät ”silloitu” toisiinsa ja suurin osa rahan liikkeistä on perinteistä uusiutumattomien raaka-aineiden,
kemikaalien ja lopputuotteiden välillä tapahtuvaa
toimintaa.
Kemian alalla on uudenlaista liiketoimintaa, mutta
alan prosessit ovat hitaampia kuin esimerkiksi tietoliikenteessä ja aikajänne siten pidempi. Uutta toimintaa
sijaitseekin osin piiloutuneena vanhoihin rakenteisiin.
Kestävä kemia voi nousta tärkeämpään rooliin Suomen talouden uudessa nousussa vain, jos teollisuus
saa sysäyksen ulkopuolelta esimerkiksi sääntelyn
muodossa (vrt. REACH).
Suomesta kestävän kemian mallimaa?
Suomen pitkä historia metsäteollisuuden vahvana
maana on luonut korkeaa osaamista kemian alalla.
Suomessa tulisi keskittyä ainutlaatuisiin vahvuuksiimme ja suunnata katse samalla Suomen rajojen ulkopuolelle. Etujamme ovat mm. suorat ja hyvät yhteydet

KESTÄVÄN KEMIAN KEINOIN JALOSTETAAN PUUNKUORESTA SYÖPÄLÄÄKKEITÄ.

viranomaisten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan
välillä sekä korkealaatuinen yliopisto-osaaminen.
Pienten yritysten saaminen idusta kasvuun on kemian
alalla haasteellista. Uudet innovaatiot ja teknologiat
vaativat investointeja kalliiseen laitteistoon sekä
mentorointi- ja rahoitustukea, joiden järjestymistä
tulisi helpottaa. Usein esimerkiksi EU-rahoituksen
hakeminen vie liikaa aikaa ja keskittyy yhteistyöverkostojen luomiseen, kun kasvuyrityksen tarve olisi
rahoitus laitteistoon.
Uusi kemian osaajien sukupolvi
Kemian perustutkimus mahdollistaa kestävän kemian
sovellukset, ja sen arvo tulisikin tunnustaa paremmin.
Kemia kietoutuu kaikkeen! Alan koulutuksen suosion
nostamisessa kestävän kemian korostaminen voisi olla
vetovoimatekijä - eettisyys ja alan vastuullisuus on tärkeää nuorille, kun he valitsevat työpaikkaansa.

Suosituksia:
• Kestävä kemia tarjoaa mahdollisuuden terävöittää
toimia minimoidaksemme kemikaalien ja jätteiden
haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön
vuoteen 2020 mennessä.
• Tarvitaan yritysten, viranomaisten ja yliopistojen
kumppanuuksia, jotta voidaan paremmin kaupallistaa hyvät ideat.
• Pienten kestävän kemian yritysten markkinoille
lähtöä tulisi sääntelyn kannalta sujuvoittaa. Julkista rahaa olisi suunnattava vahvemmin pienille
kasvuyrityksille ja sen testaamiseen, ovatko niiden
ideat tuotteistettavissa. Tutkimusinfrastruktuurin
yhteiskäyttöä tulisi lisätä, sillä laitteistoon vaaditut suuret investoinnit ovat pienten, aloittelevien
yritysten ongelma.
• Yritysten tulisi käyttää REACH-asetuksen tuottamaa kemikaalitietoa laajemmin tunteakseen käyttämänsä kemikaalit ja niiden riskit, kehittääkseen

KESTÄVÄ KEMIA PYRKII MINIMOIMAAN KEMIKAALEISTA AIHEUTUVAT
RISKIT TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE.

uusia kestävän kemian ratkaisuja sekä arvioidakseen
materiaalien ja tuotteiden kierrätettävyyttä.
• Tulisi paremmin tunnistaa, että haitalliset kemikaalit, kuten muovien ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämät pysyvät ja vaaralliset yhdisteet tai
palonestoaineet tekstiileissä, voivat olla este tuotteiden kierrätykselle.
• Yritysten tulisi aloitteellisesti integroida kemikaaliturvallisuus osaksi tuotekehitystä ja kehittää kemikaaleille kestäviä vaihtoehtoja.
• Uusien, palveluihin perustuvien liiketoimintamallien
vieminen kehittyviin maihin voisi vähentää kemianteollisuuden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Kemikaalien leasing on esimerkki uudenlaisesta
liiketoimintamallista, jossa yritysten voitto syntyy
suurten kemikaalimäärien myymisen sijaan palveluista.
• Yrityksillä on vastuu kemian alan tunnettuudesta.
Yritysten ja yliopistojen - myös koulujen - välistä
yhteistyötä tulisi lisätä entisestään.
•Kuluttajien tietoa kestävän kemian merkityksestä
tulisi lisätä, jotta maksuhalukkuus kestävämmistä
tuotteista olisi suurempi.
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