”Kestävä jätteiden hallinta”
– yhteistyöhanke Venäjän
kanssa
Sveta Silvennoinen-Hiisku
Hankekoordinaattori
puh. +358 295 250 193, sveta.silvennoinen-hiisku@ym.fi

19.2.2021

1

Kestävä jätteiden hallinta Venäjällä
Ympäristöministeriön hanke (2020 – 2021), rahoittaja: UM (IBA)
• Yhteistyötahot Venäjällä: Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Environmental Industrial Policy
Center, VNII Ekologii
• Hankkeen ohjausryhmä: YM, UM, TEM, SYKE, SVKK, BF, KIVO, Kuntaliitto, YTP, SYKLI,
Kierrätyskeskus, HSY

Hankkeen tavoitteet:
• Parhaiden käytänteiden jakaminen ja venäläisten toimijoiden perehdyttäminen jätehuoltouudistuksen
kestävyyden tukemiseksi erityisesti ympäristökasvatuksen ja viranomaistoiminnan saralla
• Kiertotalousajattelun, jätteen uusiokäytön ja syntypaikkalajittelun edistäminen Venäjällä
• Ympäristön tilan parantaminen Suomen lähialueilla ja rajat ylittävien ympäristöhaittojen vähentäminen
• Suomalaisen cleantech- ja kiertotalousviennin edistäminen
• Suomen sisäinen koordinaatio ja kehittäminen

Hankkeen toiminta-alue:
• pääasiallisesti Venäjän Barents-alueet, Pietari ja Leningradin alue
• tarpeen mukaan toimenpiteitä voi toteuttaa myös federaatiotasolla ja mahdollisesti Venäjän kanssa
erikseen sovittavissa pilottikohteissa
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Toimenpiteet 2020
Hankkeen järjestämät virtuaaliset tilaisuudet
• Tuottajavastuukonferenssi, tuottajavastuu-työpaja, paneelikeskustelu kiertotaloudesta

RANEPA-kurssin webinaarit
•
•
•
•

Yleiskatsaus suomalaiseen jätehuoltojärjestelmään
Jätehuollon arvoketjun rakentaminen
Teollisuuden jätevirtojen käsittely ja kiertotalouspuistot
Kiertotalous kaupungin tasolla

Puheenvuorot venäläisissä jätealan tilaisuuksissa
Virtuaaliset tapaamiset
Videosarja suomalaisesta jätehuollosta
• Jätteiden erilliskeräys, tuottajavastuu, kunnallinen jätehuoltoyhtiön toiminta, jätteiden kierrätys,
kaatopaikat ja biokaasu, teolliset symbioosit, ympäristökasvatus, turvallinen jätteenpoltto, rakentamisen
jätteet, vesihuolto (muut, mm. eläinperäisten jätteiden käsittely, tekstiilin kierrätys)
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Toimenpiteet 2020
Ympäristökasvatuksen osahanke
• Ympäristökasvatusaiheisen verkkokurssin kehittäminen
• Toimijoiden linkittäminen toisiinsa
• YLE:n sarjan "Minne jätteet menevät" tekstitys venäjäksi

Koulutus & viestintämateriaalit
•
•
•
•
•

Haastattelut & artikkelit
Esitteet: 10 kysymystä suomalaisesta jätehuollosta
Katsaukset: tuottajavastuu, jätteiden erilliskeräyksen järjestäminen
Hankkeen nettisivut: www.finrusrecycling
Sosiaalinen media: postaukset Suomen jätehuoltojärjestelmästä ja yritysosaamisesta,
asiantuntijahaastattelut

Suomen sisäinen yhteistyö
• Virtuaalinen työpaja
• Infokirjeet
• Hankkeiden linkittäminen toisiinsa
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Toimenpiteet 2021
Koulutustilaisuudet
• Webinaarit Venäjän luonnonvaraministeriön kanssa
• Alustavat teemat: 1) Suomen jätelainsäädäntö ja kustannustehokas jätehuoltojärjestelmä; 2)
Kestävä vesihuolto, jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely; 3) Kiertotalous: valtion, kunnan ja
yritysten yhteistoiminta; 4) Kiertotalouden periaatteiden soveltaminen rakentamisessa; 5) Uudet
kestävät liiketoimintamallit, materiaalitehokkuus ja kiertotalous teollisuudessa;

• Workshopit / webinaarit hankkeen kohdealueille (mm. Pietari, Leningradin oblast, Karjala,
Murmansk, Akrangeli)
• RANEPA –webinaarit tuottajavastuusta
• Kahdenväliset tapaamiset /perehdyttämissessiot eri organisaatioiden kanssa (mm. EIPC)

Ympäristökasvatus
• Olemassa olevien ympäristökasvatusaiheisten materiaalien kääntäminen venäjän kielelle

• Temaattiset tilaisuudet, tapaamiset ympäristöjärjestöjen välillä
• Ympäristökasvatuksen verkkokurssi?
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Toimenpiteet 2021
Viestintä & materiaalit
• Nettisivut
• Videot
• Some-markkinointi
• Materiaalipaketit & katsaukset, mm. syrjäisten seutujen jätehuolto, terveydenhuollon jätteet,
eläinperäiset jätteet
• Lainsäädännön kääntäminen venäjän kielelle
• Puheenvuorot venäläisissä alan tilaisuuksissa, podcast
• Yhteinen esite BF:n kanssa jätehuollosta, kiertotaloudesta sis. yritystarjoaman

Opinto-matka Suomeen syksyllä 2021?

19.2.2021

6

www.finrusrecycling.fi
@finrusrecyсling

Sveta Silvennoinen-Hiisku
Hankekoordinaattori
sveta.silvennoinen-hiisku@ym.fi, +358 50 567 8829
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Video
Erilliskeräyksen
järjestäminen Suomessa
Videon tuotanto:
YM, SVKK, Kolmiodraama Productions
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