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2017
…ja mitä sen jälkeen?



”Käärimme hihat ja siivoamme 

Venäjän.”

— Presidentin erityisedustaja Sergei Ivanov Venäjän 

ympäristövuoden järjestelykomitean 

avauskokouksessa



Tärkeimmät tavoitteet
1. Ympäristönsuojelun lainsäädännön parantaminen ja 

lakiuudistusten käyttöönotto

2. Ympäristön tilaa kuvaavien indikaattoreiden 
kohentaminen

3. Kansalaisten ympäristötietoisuuden lisääminen

4. Venäjän kansallispuistojen kehittäminen

Tavoitteiden taustalla:

• Venäjän valtiollinen ympäristöpoliittinen tavoiteohjelma 2030 

• Venäjän valtiollinen ympäristönsuojeluohjelma 2012-2020



Tärkeimmät toimenpiteet
• Uusien ympäristöteknologioiden käyttöönotto

– Tavoitteena 70 000 tonnin päästövähennykset

• Jätehuollon kehittäminen
– 20 kaatopaikan sulkeminen, kiertotalous-pilottikokeilut Moskovan 

oblastissa ja Kazanissa, Uudet jätteenkäsittelylaitokset, jätteenlajittelua 
ja –kierrätystä tehostavan lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano

• Vesistöjen tilan kohentaminen
– 26 vedenpuhdistuslaitoksen avaaminen

• Metsien istutus
– 800 000 hehtaaria uutta metsää

• Uusien luonnonsuojelualeiden perustaminen
– 7 uutta kansallispuistoa ja 2 luonnonsuojelualuetta



Toiminta 2017
• 234 hanketta

• 600 tapahtumaa

– Konferenssit, foorumit, kilpailut, mediakampanjat ym.

• 11 uutta kansallispuistoa ja luonnonsuojelualuetta

• Kokonaisrahoitus: 5,8 mrd. € (2017: 4 mrd.)

– Federaation budjetti: 2,4 mrd. €

– Aluehallintojen budjetit: 0,2 mrd. €

– Muu rahoitus: 3,2 mrd. €
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Esimerkkejä toimenpiteistä
• Akuutit ympäristöongelmat: Krasnyij Bor

– Pietarissa on esitelty toimenpidesuunnitelma ongelmajätekaatopaikan 
sulkemiseksi

• Ympäristötietoisuuden lisääminen: Pietarin ekoklusterihanke
– Pietarin lähistölle suunnitellaan perustettavaksi ympäristönsuojeluun 

keskittyvää monitoimikeskusta

• Laittomien kaatopaikkojen sulkeminen: Murmanskin alue
– Murmanskin alue käyttää 20 miljoonaa euroa laittomien kaatopaikkojen 

sulkemiseen

• Ilmanpäästöjen vähentäminen: Sverdlovskin alue
– Sverdlovskin alue asetti tavoitteekseen 28 prosentin vähennystavoitteen 

ilmastopäästöille



Kansainvälisen yhteistyön haasteet

• Tuonninkorvauspolitiikka

• Venäjän talous ja rahoituskysymykset

• Osa hankkeista jo käynnistynyt

• Tuntematon toimintaympäristö

• Jätehuollon korruptio

• Lainsäädännön uudistusten hidas toimeenpano

• Viranomaisten ja päättäjien tahto



Mitä voi jäädä käteen?

• Ympäristövuosi 2013: Tulokset…?

• Ympäristöasiat nousseet päättäjien agendalle

• Kansalaisten ympäristötietoisuus kasvussa

• Kolmasosa rahoituksesta 2017 jälkeiselle 
ajalle

• Pilottihankkeiden toteutus ja niiden 
mahdollinen monistaminen tulevaisuudessa



Taneli Dobrowolski

taneli@svkk.fi

www.svkk.fi/uutishuo

ne/ymparistovuosi/


