Strategi

MIKKO VÄHÄNITTY

2030
VISION

UPPDRAG

En bättre miljö för
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Vi skapar en hållbar
livsmiljö och tillväxt

Strategi 2030

En bättre miljö för
kommande generationer
Statsrådet, dvs. alla ministerier tillsammans,
sammanställde för en tid sedan 15 centrala förändringsfaktorer som påverkar oss och världen.
Denna gemensamma framförhållning gav oss också
orsak att tänka över miljöministeriets strategi och
framtid.
Från och med i höstas har ministeriets anställda,
partner och intressegrupper tillsammans funderat
på vilka miljöfrågor som ska anvisas resurser nästa
årtionde och hur vi ser på Finland 2030.
Vad vill vi uppnå fram till 2030? Vi har siktet
inställt på en god miljö och biologisk mångfald. Vårt
mål är att Finland ska vara ett koldioxidneutralt
kretsloppssamhälle. Vi vill att städerna utvecklas i
en hållbar riktning.
Det väsentliga är med vilka medel vi vill förverkliga vår strategi. Hur ambitiösa mål ska vi ställa
för Finland när det gäller att minska växthusgasutsläppen? Och vad är vårt mål inom cirkulär ekonomi? Bättre materialåtervinning av hushållsavfall
före 2030 eller ny affärsverksamhet och nya produkter som baserar sig på cirkulär ekonomi? Eller
bägge? På vilket sätt kan utvecklingen i städer och
på landsbygden stöda och stå i samspel med
varandra?

Hannele Pokka
kanslichef
miljöministeriet
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Vi har satt allt större vikt vid att förverkliga strategin och kontinuerligt uppdatera åtgärderna. Ministeriets hela personal har tillsammans tagit fram
åtgärder och stakat ut riktlinjer för hur varje enskilt
mål ska nås fram till 2030.
För att förändring ska kunna ske finns det behov
av att revidera författningar, t.ex. naturvårdslagen,
vattenlagen och markanvändnings- och bygglagen.
Men vi behöver också frivilliga avtal. Tillstånds- och
tillsynsförfarandena måste digitaliseras. Bostadspolitiken bör bli mer långsiktig.
Strategins åtgärder och vägen till genomförandet av dem ska uppdateras årligen. Den väg som
stakats ut i strategin kan ibland vara krokig, men
målen står fast.

Vi skapar
en hållbar
livsmiljö
och tillväxt

1

En god miljö och
biologisk mångfald
• God miljöstatus har uppnåtts i Östersjön och i vattendragen
• Förlusten av biologisk mångfald har stoppats och ett gynnsamt
tillstånd tryggats
• Livsmiljön bidrar till människornas välbefinnande
• Miljöriskerna har identifierats och är under kontroll

2

Ett koldioxidneutralt
kretsloppssamhälle
•
•
•
•

Finland har minskat sina växthusgasutsläpp betydligt
Cirkulär ekonomi innebär samhällsförnyelse
Naturresurserna nyttjas på ett sparsamt och hållbart sätt
Byggnadernas livscykel är koldioxidsnål
och materialeffektiv

3

Hållbar
stadsutveckling
•
•
•
•

Stadsregionerna bidrar till en hållbar tillväxt i regionerna
Närmiljöerna är socialt och ekologiskt hållbara
Det finns bostäder som svarar på olika befolkningsgruppers behov
Utvecklingen i stadsregionerna och på landsbygden stöder
och står i samspel med varandra

Effektmål

1
Förändringsfaktorer

En god miljö
och biologisk mångfald

• Förändringar i den
internationella ordningen
• Klimatförändringen
• Miljöns och naturens tillstånd
• Hållbarheten i användningen
av naturresurser
• Befolkningsstrukturen
och urbaniseringen
• Den kritiska infrastrukturens
funktionssäkerhet
• Den tekniska omvälvningen
och digitaliseringen
• Den växande ojämlikheten

2
Ett koldioxidneutralt
kretsloppssamhälle

• Förändringen i värderingar
och attityder

3
Hållbar
stadsutveckling

Prioriteringar

Indikatorer

God miljöstatus har uppnåtts
i Östersjön och i vattendragen

• Andelen vatten som har god eller hög ekologisk status
• Finlands kväve- och fosforbelastning på Östersjön

Förlusten av biologisk mångfald
har stoppats och ett gynnsamt
tillstånd tryggats

• Hotade arter och naturtyper
• Fågelbestånd enligt livsmiljö
• Antalet skyddsområden och deras andel av arealen

Livsmiljön bidrar till
människornas välbefinnande

• Genomsnittlig handläggningstid för miljötillstånd
(ny verksamhet och ändring av verksamhet)
• Undersökta och restaurerade områden med
förorenad mark och exporten inom branschen
• Användningen av långlivade organiska föreningar

Miljöriskerna har identifierats
och är under kontroll

• Utsläpp av fina partiklar och sot till luft samt
svavel- och kväveutsläpp
• Den byggda miljöns tillstånd, byggnader
• Trivsamma bostadsområden

Finland har minskat sina
växthusgasutsläpp betydligt

• Växthusgasutsläpp och kolsänkor, växthusgasutsläpp
inom ansvarsfördelningssektorn
• Andelen förnybar energi i den slutliga
energiförbrukningen
• Användningen av strukturfondsmedel för
en koldioxidsnål ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär
samhällsförnyelse

• Konsumtionen av naturresurser
(RMC, raw material consumption)
• Användning och återvinning av plast
• Omsättningen inom miljöindustrin (Cleantech)

Naturresurserna nyttjas på
ett sparsamt och hållbart sätt

• Återvinningsgraden för kommunalt avfall
• Omsättningen för affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi

Byggnadernas livscykel
är koldioxidsnål
och materialeffektiv

• Byggandets koldioxidavtryck
• Nya byggnaders energiprestanda, energicertifikat klass A
• Andelen nya höghus i trä av alla nya höghus

Stadsregionerna bidrar till
en hållbar tillväxt i regionerna

• En enhetlig samhällsstruktur och
verksamhetsförutsättningar för kollektivtrafik och tjänster
• Andelen bostäder som byggts i detaljplanerade
områden av alla nya bostäder i stadsregionen
• Den befolkning och de arbetsplatser som finns
i zonerna för gångtrafik och kollektivtrafik i tätorten
i en stadsregion

Närmiljöerna är socialt
och ekologiskt hållbara

• Rekreationsområden i stadsregionerna, areal/invånare
• Inkomstfördelning enligt bostadsområde i staden

Det finns bostäder som svarar på
olika befolkningsgruppers behov

• Boendeutgifternas andel av inkomsterna
• Antalet personer över 75 år som bor hemma

Utvecklingen i stadsregionerna
och på landsbygden stöder
och står i samspel med varandra

• Sysselsättningsnivå på landsbygden
och i glesbygdsområden
• Antalet bybutiker

Möjliggörande faktorer
Samarbete
och verksamhetskultur
• En verksamhetskultur som
uppmuntrar till samarbete
och växelverkan
• Samarbete och aktivitet
i nätverk
• Utnyttjande av information
och teknik
• Främjande av internationellt
samarbete
Kompetens
och resurser
• Kontinuerlig kompetensutveckling och individens
ansvar för sin egen utveckling
• Effektivt nyttjande av
gemensamma resurser
och finansieringsinstrument
• Interaktivt och målinriktat
ledarskap
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