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LÄÄʹDD-TAARR ČAAʹƷƷIHÅIDDAMVUʹVDD
Plaanehdtõs da pirrõsvaikktõõzzi ärvvtõõllmõš
Vuänõs
Puuʹttes čääʹcc lij juõʹǩǩnallšem jieʹllem vuâđđ. Čääʹccreeʹǧǧesvuõđi pueʹrr håiddmõš lij tõʹnt vääžnai. Ij tåʹlǩ
vââʹllj da luâđla šlaajjreeʹǧǧesvuõđ tuõrvvmõššân, pâi še pueʹr poorrâmčääʹʒʒ šlaaj, vuõjjâmčääʹʒʒ šlaaj,
meertiõrvâsvuõđ, ålgganåårrmõõžž, tiõrvvsallaž porrmõšpuuʹtʼtõõzz da puõʹtti õhttsažkååʹdd
ooudâsviikkmõõžž diõtt.
Vooudlaž čaaʹʒʒihåiddamplaan šiõttad pirrõstäävtõõzz pukid čaaʹʒʒid, nuʹt jooǥǥid, jääuʹrid,
reddtõkčaaʹʒʒid ǥu påʹnnčäcca. Pirrõstäävtõõzzin tuõrvât obbvälddsaž čaaʹʒʒi suõjjummuš da âânnmõš.
Plaanâst puätt õlmmsa, måkam pirrõõzz friskkvuõtt tän poodd lij da måkam tååimid taarbšet friskkvuõđ
huânnʼnem cõggâm diõtt, pueʹrummša leʹbe ouddlâsttmõʹšše, toʹben koʹst lij tarbb. Håiddjemplaan da tõn
tåimmprogramm õudd sektoorid tõn vuâđ, koon tõk taarbše altteem diõtt pirrõõzz pueʹreei tååimid.
Plaan miârktõs. Čaaʹʒʒihåiddamplaan miârktõs lij uʹvdded čiõlgg aʹrvvõs tõʹst, mäʹhtt haaʹleep håiddad
čaaʹʒʒid kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk perspektiivâst. Plaan lij vääžnai tuâjjneävv čääʹccasetõõzz täävtõõzzi õsttmõššân
čääʹccpirrõõzz da čääʹccreeʹǧǧesvuõđi obbvälddsaž suõjjummšest da ǩeâllʼjeei âânnmõõžžâst.
Vooudlaž čaaʹʒʒihåiddamplaan 2022–2027 ärvvtââll oʹđđest da tääʹrǩast pââʹj 2016–2021
čaaʹʒʒihåiddamplaan.
Mõõn-nalla plaan tåimmai. Čaaʹʒʒihåiddamplaan pirrõstäävtõõzz aʹlǧǧe väʹldded kååddla, vooudla da
riikkla plaanummuž da tåimmjummuž vuâđđan čaaʹʒʒihåiddamvuuʹdest. Plaan õudd vuäppõõzzid kooʹddi
mäddâânnmõʹšše da vieʹǩǩat koordinâʹstted da ohjjeed mäddâânnmõõžž vaaldšemvuõđlaid raajid
râstldeen.
Looʹvid jeät vuõss-sââʹjest uuʹd ođđ muttsid leʹbe tåimmjummša, kooi diõtt pirrõstäävtõõzz jeät õõst leʹbe
pirrõõzz friskkvuõtt huânnʼnan. Ehdtum tååimid âlgg viikkâd õõudårra da viikkâd čõõđ, nuʹt što šiõttuum
pirrõstäävtõõzz vueiʹtet õsttâd plaanâst uvddum mieʹrrääiʹj määʹttest. Jõs pirrõstäävtõõzzin čoʹrstet, tõt
õudd vuâđ mäddâânnmõš- da raajjâmlääʹjj meâldliʹžže protestta.
Pirrõõzz friskkvuõtt vaikktõõzz čaaʹʒʒihåiddamvuuʹdest. Pirrõõzz friskkvuõtt kovvââll, mii čaaʹʒʒeen kooll.
Šuurmõs pieʹǩǩin čaaʹʒʒi friskkvuõtt lij šiõǥǥ, leša meeʹst liâ še vaʹǯǯtõõzz. Jõs friskkvuõtt huânnʼnan
vueiʹvv-vueʹzzest da tääʹssteädd heärršââvv, jeäʹp vueiʹt luõʹttjed tõõzz, što luâtt pâʹstt uʹvdded miʹjjid šiõǥǥ
čääʹʒʒ pueʹttiääiʹjest. Pirrõõzz friskkvuõtt da vaikktõõzz čuäʹjte tõʹst, koin čääʹccšõdlmin âlgg viikkâd čõõđ
tååimid da måkam vaikktõõzzi vuâstta tååim aʹlǧǧe piijjâd.
Kolmm šuurmõõzz vaikktõs-šlaaj čaaʹʒʒihåiddamvuuʹdest liâ kookkasjåttjõõvvmõš (loʹssesmetallpiâstti
Ruõššjânnam suddeempäiʹǩǩindustriain), jâkkšlaaj da taaud da viõkkstroiʹttel.
Luâttčääʹccšõdlmi pirrõõzz friskkvuõtt ärvvtõõlât ekoloogla da kemiallaž friskkvuõđ pieʹǩǩest. Ekolooglaž
friskkvuõtt čuäʹjat vueiʹtlvažvuõđâst tuõʹllʼjed pueʹr da toiʹmmjeei ekosysteeʹmid, da tõt jueʹjjet viʹtte
friskkvuõttklaʹsse samai pueʹrest hueʹnes friskkvuõʹtte. Šuurâst pieʹǩǩest čäccõsvuuʹd čääʹccsõdlmin
friskkvuõtt lij pueʹrr leʹbe samai pueʹrr (87,5 %). Kemiallaš friskkvuõtt vuâđđââvv snäätnas pirrõs-suuʹlmi
očndõõttmõʹšše, da tõt lij juʹna pueʹrr leʹbe ij pueʹrr. Kemiallaž friskkvuõđ seʹlvvtem diõtt õõlǥtet
konkreettlaid tuʹtǩǩummšid jiijjâs-i čääʹccšõdlmest. Määŋgai čääʹccšõõddlmi kemiallaš friskkvuõtt lij tõʹnt
tååbdteʹmes (89,6 %).

Ǥu õhttsažkååʹdd äuʹǩǩeei tåimmjummuš lij mõttam kolggâm leʹbe fyyslaid jeällmõõžžid nuʹt, što pueʹrr
ekoloogla friskkvuõđ jeät vueiʹt õsttâd krååʹma, što tõt päʹrttad taarblânji tåimmjummuž miârktõõzz,
meäʹrtõõlât čääʹccsõõddâlm viõkkšânji muʹttemnalla (VMVM). Viõkkšânji muttum čääʹccšõdlmi pirrõõzz
friskkvuõtt jueʹjjet viʹtte friskkvuõttklaʹsse samai pueʹrest hueʹnes friskkvuõʹtte ekoloogliʹžže potentiaaʹle.
Pirrõstäävtõõzz Juâkksast čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd čääʹccšõdlmest lij jiijjâs pirrõstäävtõs, kååʹtt âlgg õsttâd
snäätnas mieʹrrääiʹj määʹttest. Čääʹccasetõõzz mieʹldd âlgg juõʹǩǩ pâjjčääʹʒʒ vueʹlǧǧemsââʹjjen õsttâd pueʹrr
ekolooglaž da kemiallaš friskkvuõtt eeʹjj 2027 loʹppe mõõneeʹst. Jõs miârkteei kuul leʹbe jeeʹres loʹsses
ääʹšš, mâʹte teknla määin leʹbe luâđ jeällmõõžž nuʹt õõlǥte, vueiʹtet täävtõõzzi õsttmõõžž mââʹjeed.
Jiijjâsnallšem šõddmõõžžin, koin õhttsažkådda äukkas tåimmjummuš tuejjad pirrõstäävtõõzzi õsttmõõžž
vueiʹtʼteeʹmen leʹbe mååžnteeʹm kaallšen, šiõtteet lääiʹvab pirrõstäävtõõzz.
Viõkkšânji muttum čääʹccvõddsid âlgg suõjjeed huânnʼnummšest da pueʹreed miârktõssân vuäǯǯad
čääʹccšõdlma uuʹccmõsân pueʹrr ekolooglaž potentiaal da pueʹrr kemiallaš friskkvuõtt. Pueʹrr ekoloogla
potentiaal jeärasm pueʹrest ekoloogla friskkvuõđâst tõʹst, što täävtõssân ij leäkku ǩiččlõõttâd âlddsin
friskkvuõʹtte, pâi pueʹrmõʹsse vueiʹtlviʹžže friskkvuõʹtte õõlǥteeʹl čääʹccšõõddâlm âânnmõõžž juätkkjummuž.
De jõs realistlaž pirrõõzz koʹrjjeei tååim jeäʹla ni vooʹps, vueiʹtet čääʹccšõdlma šiõtteed lääiʹvab
pirrõstäävtõõzzid.
Vueʹlnn åårrai kartt čuäʹjat pirrõstäävtõõzz luâđ- da viõkkšânji muttum čääʹccšõdlmid. Toʹben koʹst lij vaarr
pirrõstäävtõõzz õõstǩâni kuâđđjummšest mieʹrrääiʹj määʹttest, feʹrttai altteed tååimid pirrõstäävtõõzz
õsttmõššân.

Tõin čääʹccšõdlmin, koid Ruõššjânnam suddeempäiʹǩǩindustria loʹssesmetallpiâstti liâ vaikktam, ij kemiallaž
pirrõstäävtõõzzi õsttmõš leäkku realistlaž eeʹjjest 2027, da pirrõstäävtõs lij ehdtum mââʹjeemnalla puõʹtti
plaanpâjja (2033). Jeeʹres čääʹccšõdlmin âlgg õsttâd pueʹrr kemiallaš friskkvuõtt eeʹjjest 2027.

Ehdtum tååim plaanpâjja 2022–2027. Plaanpâjja 2022–2027 liâ ehdtum õhttseʹžže pâʹjjel čueʹđ tååim.
Tuʹtǩǩummuž/teâđ da njeäʹšščääʹʒʒ kuõskki tååim šõõddte kuhttu nuʹt kuälmõõzz tååimin, tõn mâŋŋa
puäʹtte sovrrai ââʹbr (loʹssesmetallpiâstti Ruõššjânnam suddeempäiʹǩǩindustriain) kuõskki tååim. Jeeʹres
tååim tillʼlâʹvve pillšõõvvâm maddu/miârrpånna, jâkkšlaaʹjid, poorrâmčääʹʒʒ suõjjlummša da jeeʹres
čäccõõzz muttsi ouddlâsttmõʹšše.
Puk tåimmehdtõõzz da tõi õhttmõš jeeʹres vaikktemšlaajid lij kovvuum tääʹrǩben čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd
tåimmprograammâst.
Sektorveʹrǧǧniiʹǩǩin lij vasttõs eʹtǩǩeed tååimid jiijjâs vasttõsvuuʹdeezvuiʹm. Puk riikk sektorveʹrǧǧneeʹǩǩ,
koin liâ vaikktõõzz čaaʹʒʒihåiddamvuuʹdest, liâ vuässõõttâm plaanummša da ehdtam da rekisterâsttam
tååimid Vann-Nett-teâttnorldõʹǩǩe. Kååʹdd liâ vuässõõttâm čäccõsvuʹvdd õhttsažtuâj pääiʹǩ.
Čäccõsvuʹvddkoordinõʹstti lij rekisterâsttam kooʹddi ehdtem tååimid Vann-Nett-teâttnorldõʹǩǩe.
Täävtõõzzi õsttmõš da meädda åårrai vaikktemkuånst. Ǥu tåimmvuʹvddveʹrǧǧniiʹǩǩin lij vasttõs tååimi
ehdtummšest da čõõđ viikkmõõžžâst, tõk õuʹdde pirrõstäävtõõzzi premiissid da tõi õsttmõõžž ääiʹjpoodd.
Määŋgain čääʹccšõdlmin pirrõstäävtõõzz õõstât ekka 2027 mõõneeʹst ehdtum tååimi veäkka, leša liâ še
määŋg čääʹccšõõddâlm, kooi pirrõstäävtõõzzi õsttmõõžž liâ mââʹjuum leʹbe tõi pirrõstäävtõõzz liâ
suåvldum.
Kooi-ne čääʹccšõdlmi da vaikktemšlaaji beäʹlnn lij kuuitâǥ vaiggâd ärvvtõõllâd, kuäʹss pirrõstäävtõõzz liâ
vueiʹtlvaž õsttâd. Mäinnan lij jeäʹrbi mieʹldd pannaainâs teâttvuâđđ da meädda åårrai tååimi
rekisterâsttmõš Vann-Nett-teâttnorldõʹǩǩe.
Sektorveʹrǧǧniiʹǩǩi tääʹrǩmõš tuejjummuš čaaʹʒʒihåiddamplaan jääʹǩǩtummšest lij juʹn åårrmõõžžâst åårrai
vaikktemkuånsti âânnmõʹšše välddmõš. Määŋg tååimin liâ tõk, kook kuuitâǥ viiǥǥât čõõđ jeeʹres šiõttõõzzi
mieʹldd, soorčǩani čääʹccasetõõzzâst da vooudlaž čaaʹʒʒihåiddamplaanâst.
Määŋg tåimmprograamm tååimin liâ vueiʹtlvaž viikkâd čõõđ juʹn åårrai vaikktemkuånstin. Kuuitâǥ lij
tääʹrǩes mušttʼted, što taarbšet ođđ, pueʹruum vaikktemkuånstid, leʹbe vuâmmšõõzz lââʹzztummuž puõʹtti
vuuʹdid, što meersaž vuäppõõzz da čääʹccasetõõzz pirrõstäävtõõzz pââʹstet õsttâd ekka 2027 mõõneeʹst:
- Organisâsttmõõžž da teâđhaʹŋǩǩummuž čäccõsvuuʹdin da kooʹddin
- Njeäʹšščääʹcc
- Šmâʹǧǧluõss
- Viõkkstroiʹttel
- Pillšõõvvâm miârrpåʹnn.
Priorisâsttmõõžž. Kooi-ne čääʹccšõdlmi tääʹrǩesvuõđ âlgg kuuitâǥ teäʹddeed, da priorisâʹstted tõid kuõskki
tååimi čõõđ viikkmõõžž:
- Čääʹccšõõddâlm, koin liâ ärvvsa da vaarvuâla šlaaj
- Čääʹccšõõddâlm, koin liâ jiijjâsnallšeeʹm vaarrtõõvvâm luâttšlaaj
- Čääʹccšõõddâlm, koin almmjest liâ vääžnai ââʹnnemintreeʹss (odm. kueʹllšeellmõš- da ålgganåårramvuuʹd))
- Čääʹccšõõddâlm, kook õõlǥte jiijjâsnallšeeʹm suõjjlummuš (odm. poorrâmčääʹʒʒ kõlmmkääiv da meersa
luõssjooǥǥ da -vuõn)
- Kooi-ne čääʹccšõdlmin lij teâttvuâđđ samai hueʹnes tååimi taarb ärvvtõõllmõššân. Nåkam vuuʹdin âlgg
priorisâʹstted seuʹrrjummuž da kaartʼtõõzz teâttvuâđ pueʹrummšen.

- Vuâmmšõõzz lââʹzztummuš plastikk-kaaʹstid čääʹccpirrõõzz vaʹǯǯtõssân.
Mäʹhtt kontrollââʹstet da vieʹǩǩtet pirrõstäävtõõzzi õsttmõõžž da seeiltummuž.Trooms da Finnmaark
lääʹnnhalltõs lij raajjâm čäccõsvuuʹdi vooudla seuʹrrjemprograamm. Vooudlaž čääʹccšõdlmi
seuʹrrjemprogramm lij veäʹǩǩ-kuånstt tuʹtǩǩeen vaikktõõzzid da pirrõõzz friskkvuõđ di kontrollõõđeen
pirrõstäävtõõzzi õsttmõõžž.
Čaaʹʒʒihåiddamplaaʹne 2022–2027 liâ rajjum vooudlaž vuäppõõzz kooʹddi plaanummša.
Vuänõs pirrõsvaikktõõzzi ärvvtõõllmõõžžâst. Pirrõsvaikktõõzzi ärvvtõõllmõõžž miârktõs lij uʹvdded
obbčuäjtõs čaaʹʒʒihåiddamplaan miârktõõzzâst pirrõʹsse da õhttsažkådda.
Kolmm vaajtõsmääin liâ tuʹmmjum pirrõsvaikktõõzzi ärvvtõõllmõõžžâst:
- Vaajtõsmäinn 0 (jõs tääʹrǩstum čaaʹʒʒihåiddamplaan jeät viiǥǥ čõõđ)
- Vaajtõsmäinn 1 (šuurmõs; puk pirrõstäävtõõzz tääʹrǩstum čaaʹʒʒihåiddamplaanâst õõstât ekka 2027
mõõneeʹst)
- Vaajtõsmäinn 2 (realistlaž; tääʹrǩstum čaaʹʒʒihåiddamplaan viiǥǥât čõõđ ââʹneeʹl čoʹrstummuž
pirrõstäävtõõzzâst toʹben, koʹst tõt vieʹltʼteeʹm).
Luâđ määŋghämmsažvuõʹtte vueiʹtte seuʹrrjed jeeʹresnallšeeʹm negatiivla seuʹrrjõõzz, jõs jeät tääʹrǩstum
čaaʹʒʒihåiddamplaan viiǥǥ čõõđ. Vaʹstteeinalla lij šuurab ǩiččlõõttmõš plaan tiuʹddepiijjmõõžžâst positiivla
luâđ määŋghämmsažvuõđ lââʹzztummša. Tääʹrǩstum čaaʹʒʒihåiddamplaan teâuddjummšest liâ tåʹlǩ
positiivla seuʹrrjõõzz meersai da meeraikõskksai pirrõstäävtõõzzi kõskkvuõđâst. Ekosysteeʹmkääzzkõõzz liâ
sõrččai päärtʼteeʹmin da puârast toiʹmmjeei ekosysteeʹmin. Tääʹrǩstum čaaʹʒʒihåiddamplaan raavad luâđ
oodd ââʹnned huõl ekosysteeʹmkääzzkõõzzin.
Narooʹde, meertiõrvâsvuõʹtte da aunnsallšaid äärvaid täin koolmin vaajtõsmääinain liâ nuʹt negatiivla ǥu
positiivla vaikktõõzz. Viõkkšab poorrâmčääʹʒʒ suõjjlummuš, puuʹttes vuõjjâmčääʹʒʒ, kueʹlles čääʹʒʒ da
vâʹlljšlaajjlaž pirrõs liâ positiivla seuʹrrjõõzz narooʹde da meertiõrvâsvuõʹtte. Puuʹttes čääʹcc lij še vääžnai
pueʹrr jälstempirrõõzzid, da tõt vuäitt lââʹzzted ǩiiddâlm äärv. Pueʹrr čääʹccpirrõõzzin lij positiivlaž vaikktõs
še pääiklaž turiʹsmme da jieʹllemvueʹǩǩjieʹllma. Oddlumõs vaajtõsmäinn vuäitt kuuitâǥ šõddeed lâssneei
njeäʹšščääʹccmääusaid aassjid, lââʹsskuulid sektorveʹrǧǧniiʹǩǩid da industriaaʹje.
Čääʹccpirrõõzz suõjjeemtååimin vueiʹtte leeʹd miârktõõzz še määdd eroosiooʹje, porrmõõžžid da rajjsa.
Määŋgain tååimin lij positiivlaž miârktõs čääʹʒʒ tuõʹllstõõllmõõžžâst luâđast, nuʹt što šâʹdde hääʹrvben da
uuʹccab tuʹlvvšõddmõõžž
Šuurmõs vaajtõsmäinn vuäitt šõddeed čääʹccenergiahääʹvjummuž da nääiʹt negatiivlaid ekonoomlaž
seuʹrrjõõzzid õhttsažkådda. Seämmaäiggsânji vuäitt čääʹccviõkkpuuʹtʼtõõzz occnummuš leeʹd ǩiõldlaž
šâddeempõrttpiâsttji kõskkvuõđâst. Čääʹccsuõjjeemplaan vuäitt vaikkted vaalmâšvuõʹtte da pärttriʹsǩǩe
poorrâmčääʹcckõlmmkääivai suõjjlummšest, kaaʹstpiâsttjin, tuʹlvvsuõjjlummšest da joottlõkstaanvuõđâst.
Kulttuurkueʹstlma tääʹrǩstum čaaʹʒʒihåiddamplaan lij vueiʹvvääʹššest positiivlaž, ǥu luâđlain čäccõõzzin
reuʹnnrääʹssvuõđineez ââʹnet huõl da tõid ouddlââʹstet. Kook-ne kulttuurmošttmiârk liâ sõrččai riʹjttjeeʹjest
čääʹʒʒest seillmõõžž peäʹlest, ǥu eʹpet nuuʹbb kulttuurmoošt vueiʹtte skääđšõõvvâd tääʹrǩstum plaan
tååimin. Čääʹccpirrõõzz suõjjeem- da pueʹruum tååim vaikkte pukveeʹzz vuõss-sââʹjest positiivlânji
säʹmmliʹžže luâtt- da kulttuurvuõđđu.
Sektoorid, koin liâ tarbbsumõs vaikktõõzz čaaʹʒʒid, kuâskk takainalla tõt, što tååimi priorisâsttmõš da čõõđ
viikkmõš čääʹccpirrõõzz pueʹreem diõtt šâdd tõn mieʹldd ǥu ǩiččlõõttmõš čaaʹʒʒihåiddamplaan čõõđ
viikkmõʹšše šâdd.

Vuâlbu ǩiččlõõttâmtääʹzzest, leʹbe jõs tääʹrǩstum čaaʹʒʒihåiddamplaan jeät viiǥǥ čõõđ, kuâđđje määŋg
pirrõstäävtõõzz õõstǩâni. Vueiʹtet še viggâd, što kooi-ne čääʹccšõdlmi pirrõõzz friskkvuõtt huânnʼnan.
Oddlumõs vaajtõsmäinn, kååʹtt ǩiččlââtt õsttâd puk pirrõstäävtõõzzid plaanpââʹjest, õõlǥteʹči kuuitâǥ
šuurab vaaldšemvuõđla kapasiteeʹtt da kompeteeʹns määŋgain sektorveʹrǧǧniiʹǩǩin, da jeäʹrben šuurab
budjeʹttraamid.
Takainalla vueiʹtet särnnad, što vaajtõsmäinn, koon sektorveʹrǧǧneeʹǩǩ âʹnne realistsubân, vuâđđââvv
priorisâsttmõõžžid – kååʹtt meersâžnalla uʹvddmid leʹbe vooudlast tääʹzzest raajjmid. Priorisâsttmõõžži
raajjmõõžžâst vääʹldet lokku kuull-äuʹǩǩanalyys, ââʹnnemnalla åårrai resuurs, tååimi vueiʹtlvažvuõtt da
čääʹccšõõddâlm pirrõsärvv.

