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LIITE 7: OTE PÄÄMINISTERI MATTI VANHASEN HALLITUKSEN 

OHJELMASTA 24.6.2003 

 

10. Ympäristöpolitiikka  

 

Ympäristöpolitiikan tavoitteena on Suomen aseman vakiinnuttaminen korkeasta 

ympäristönsuojelun tasosta tunnettuna tieto- ja osaamisyhteiskuntana, jonka kilpailukyky 

perustuu ekologisesti kestävän kehityksen ehdot täyttävään kulutukseen ja tuotantoon.  

 

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön globaalien ympäristöongelmien 

ratkaisemiseksi ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan edistämiseksi. Ympäristöarvot on 

otettava huomioon kansainvälisen kaupan pelisääntöjä kehitettäessä. Suomi tukee vahvan 

YK:n ympäristöjärjestön perustamista. Kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisessä 

asemassa Suomen globalisaation hallintaa koskevassa toiminnassa.  

 

Ilmastomuutoksen hidastamiseksi toteutetaan Kioton pöytäkirjan velvoitteet kansallisen 

ilmasto-ohjelman mukaisesti ja edistetään sopimuksen pikaista ratifiointia. Ilmastomuutoksen 

pysäyttämiseksi toimitaan aktiivisesti kaikki maat kattavan uuden neuvottelukierroksen 

aloittamiseksi.  

 

Itämeren suojeluohjelman toteuttamista jatketaan. Itämeri pyritään saamaan nimetyksi 

erityisen herkäksi merialueeksi (PSSA). Hallituksen tavoitteena on lisätä Itämeren painoarvoa 

Euroopan unionissa, erityisesti EU:n pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmassa ja 

ympäristökumppanuusrahastossa. Rehevöitymistä vähennetään pienentämällä muun muassa 

maatalouden ja yhdyskuntien aiheuttamaa kuormitusta sekä panostamalla lähialueiden 

haitallisten päästöjen vähentämiseen. Öljy- ja kemikaalikuljetusten sekä muiden vaarallisten 

kuljetusten aiheuttamia riskejä vähennetään. Kansainvälisten, erityisesti talvimerenkulkua 

koskevien teknisten määräysten kehittämistä ja voimaantuloa pyritään nopeuttamaan. 

Öljyntorjuntavalmiuteen lähialueilla panostetaan. Öljyntorjuntavalmiuden parantamiseksi 

hankitaan uusi öljy- ja kemikaalitorjuntaan soveltuva monitoimimurtaja. Mahdollisuudet 

uuden öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustamiseksi selvitetään.  

 

YK:n kestävän kehityksen Johannesburgin kokouksen toimenpideohjelman käytännön 

toteuttamista edistetään. Laaditaan kansallinen, hallinnonalat ylittävä ohjelma ekologisesti, 

sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävistä tuotanto- ja kulutustavoista. Osana ohjelmaa 

edistetään ympäristökasvatusta. Osallistutaan aloitteellisesi ko. kansainvälisen puiteohjelman 

valmisteluun. Tavoitteena on materiaalien ja energian käytön tehokkuuden lisääminen 

tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ympäristöteknologiaan perustuvaa tuotantoa ja 

osaamista edistetään.  

 

Verotuksen rakennetta uudistetaan edistämään kestävää kehitystä. Ekologisella 

verouudistuksella vähennetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, ympäristöhaittoja 

ja edistetään kierrätystä sekä tuotteiden, niiden kulutuksen ja energiankäytön ekotehokkuutta. 

Selvitetään mahdollisuudet vähentää ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta haitallisia 

tukia.  

 

Yhdyskuntajätteen kokonaismäärää vähennetään sekä lisätään jätteiden hyötykäyttöä raaka-

aineena ja energialähteenä. Jätemäärien vähentämiseen käytetään niin taloudellisia kuin 

teknisiäkin ohjauskeinoja. Kehitetään juomapakkausten valmisteveroperusteista 

ympäristönohjausjärjestelmää.  
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Kierrätyskelvottoman jätteen loppukäsittelyn haitat ympäristölle minimoidaan. Aiheuttamis-

periaatetta laajennetaan useampiin tuoteryhmiin ja kaupan vastuuta pakkausjätteistä lisätään. 

Kaatopaikkakaasujen talteenottoa ja käyttöä energiantuotannossa parannetaan ja laajennetaan. 

Biojätteen erilliskeräys ja -käsittely toteutetaan kattavasti.  

 

Valmistellaan kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma. Uusien tuotteiden 

mahdollisten ennakoimattomien haittavaikutusten minimoimiseksi korostetaan varovaisuus-

periaatetta. Annetaan periaatepäätös valtakunnallisesta meluntorjunnan toimintaohjelmasta.  

 

Huolehditaan pohjavesien laadusta sekä edistetään saastuneiden maa-alueiden 

kunnostamisesta.  

 

Kaupunkien ja asutuskeskusten ympäristön laatua parannetaan ottaen huomioon erityisesti 

lapset ja muut erityisryhmät. Tavoitteen saavuttamiseksi tehostetaan liikenteestä ja poltosta 

syntyvien pienhiukkasten päästöjen vähentämistä, edistetään lähiluonnon ja virkistysalueiden 

saavutettavuutta muun muassa edistämällä kaupunkipuistojen perustamista. Maankäytön 

suunnittelussa korostetaan arvokkaiden luonto- ja kulttuurimaisemien säilymistä edistäviä 

toimia.  

 

Luonnonsuojeluohjelmien toteuttamisesta huolehditaan vuonna 1996 hyväksytyn rahoitus-

ohjelman mukaisesti. Luonnonsuojelun toteuttamisen rahoitustarvetta tarkastellaan uudelleen 

vuonna 2005. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojelun toimintaohjelma 

toteutetaan. Luonnonsuojelualueiden hoidosta huolehditaan. Luonto- ja virkistysmatkailua 

kehitetään työllisyyden parantamiseksi.  

 

Natura 2000-verkostoon sisällytettävien alueiden osoittaminen saatetaan loppuun yhteistyössä 

EU:n komission kanssa. Natura 2000-alueiden hoitoa ja käyttöä edistetään yhteistyössä 

maanomistajien ja paikallisten tahojen kanssa. Perinteisen maatalouden tuottamien 

arvokkaiden elinympäristöjen hoito turvataan osana maataloutta.  

 

Ympäristökeskusten roolia asiantuntijana maakunnallisen kehittämistyön tukena edistetään. 

Lupamenettelyä ja asioiden käsittelyä nopeutetaan sekä palvelun asiakaslähtöisyyttä 

vahvistetaan.  

 

Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma uudistetaan vuonna 2005.  

 

Toimitaan aktiivisesti eläinsuojelulainsäädännön ja sen toimeenpanon tiukentamiseksi 

EU:ssa. Kansallista eläinsuojeluvalvontaa ja rikosseuraamusten käyttöä tehostetaan. 

Eläinkokeita vähennetään. Oikeusvaltion periaatteita kunnioittavia eläinsuojelujärjestöjä 

tuetaan.  
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