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q  Venäjä on lakaissut pitkään jäteongelmansa 
havumaton alle, mutta nyt valtio on herännyt 
huomaamaan, että jätehuolto on saatava kun-
toon.

Venäjän korkein poliittinen johto perusti 
keväällä asiantuntijaryhmän ratkaisemaan jä-
teongelmaa, joka on karkaamassa käsistä.

Ryhmiä on perustettu myös paikallistasolla, 
muun muassa Pietarin kaupungin ja sen ym-
päristöalueen Leningradin oblastin infrahank-
keita varten.

”Venäjällä on nyt murrosvaihe. Maassa on 
herätty ympäristötietoisuuteen”, tiivistää Itä-
Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n projek-
tipäällikkö Karoliina Tanskanen. Hän kertoo, 
että kehitys on tapahtunut nopeasti: Vielä vii-
tisen vuotta sitten Venäjä ei ollut kypsä toteut-
tamaan kansainvälisen tason jätehuoltohank-
keita, mutta nyt venäläiset etsivät aktiivisesti 
ideoita ja malleja, kuinka jätehuolto-ongelmia 
on ratkaistu maailmalla.

TilasToT peTTäväT

Venäjän laittomat kaatopaikat peittävät tuoreen 
arvion mukaan yhteensä jo noin 17 000 heh-
taarin alueen, siis noin neljän Saimaa-järven 
verran maata.

Venäjän valtion ympäristöviranomainen 
ilmoitti kesällä, että Venäjällä on kahden vii-
me vuoden aikana löydetty yli 55 000 laitonta 
kaatopaikkaa. Laittomat dumppauspaikat pal-
jastuivat asukasvihjeiden avulla, kertoo Suo-
men Pietarin konsulaatin ympäristöasioiden 
konsuli Riitta Hemmi.

”Laillisillakin kaatopaikoilla on arvioiden 
mukaan jätettä jo noin 90 miljardia tonnia. Pre-
sidentti Putin on todennut, että jätteitä syntyy 
Venäjällä noin 3,5 miljardia tonnia vuosittain”, 
Hemmi kertoo.

Jätteenkäsittelylaitoksia on, mutta ne periy-
tyvät usein neuvostoajoilta ja pohjautuvat pit-
kälti jätteiden manuaaliseen lajitteluun, jossa 
työntekijät perkaavat hihnalta kierrätyskelpoi-
sia materiaaleja käsin.

Virallisten tilastojen mukaan Venäjän jä-
temääristä kierrätetään 25 prosenttia, mutta 
Hemmi arvioi todellisen määrän olevan lähem-
pänä viittä prosenttia.

Hemmin mukaan suomalaisyritysten osaa-
mista ja asiantuntemusta tarvittaisiin monella 
jätehuollon osa-alueella Venäjällä.

Duuma valmistelee paraikaa uutta lainsää-
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däntöä jätehuoltoon ja ongelmajätehuoltoon. 
Valmistelu on kestänyt pitkään. Ongelmajä-
telainsäädännön aikaan saamisessa venäläiset 
ovat konsultoineet suomalaisiakin ja kuulleet, 
kuinka vaarallisten jätteiden jätehuoltoa ja lu-
vitusta säädellään EU:ssa.

Hemmi ennustaa, että suomalaisosaamiselle 
on jatkossa kysyntää esimerkiksi kaatopaikko-
jen hallitussa sulkemisessa ja maisemoinnissa 
sekä uusien, EU-normien mukaisten loppusi-
joitusalueiden perustamisessa.

”Pelkästään Pietarin ympäristössä on yksi-
toista virallista kaatopaikkaa, jotka ovat täysin 
ylikuormitettuja. Niihin on puututtava aika 
pian”, Hemmi sanoo.

Suomalaiset voisivat olla mukana myös jät-
teenkäsittelylaitoshankkeissa. Ratkaisuja tar-
vitaan etenkin vaarallisten jätteiden ja maata-
lousjätteiden käsittelyyn sekä hyötykäyttöön 
lannoitteena ja energiana.

”Venäläiset tietävät, että suomalaisilla on 
osaamista näillä alueilla. Sieltä on käyty vuo-
sikausia tutustumassa esimerkiksi Ekokemin 
laitoksiin. Maatalousjätehuoltoon löytyy suo-
malaista osaamista, mutta tilakoot ovat tietysti 
Venäjällä moninkertaisia”, Hemmi huomauttaa.

saksalaiseT ovaT jo siellä

Suomalaisyritysten ei ole helppo päästä maan 
ympäristömarkkinoille. Tarvitaan kontakteja 
oikeisiin viranomaisiin, investointitahoihin ja 
hankesuunnittelijoihin jo siinä, että saa vihiä 
vireillä olevista projekteista ja tarjouskilpai-
luista.

Saksalaiset ja itävaltalaiset ovat kovia kil-
pailijoita suomalaisille cleantech-ratkaisuille. 
Keskieurooppalaisilla suurilla yrityksillä on tu-
kenaan rahoitus- ja lainoitusmahdollisuuksia, 
joita suomalaisilla ei välttämättä ole. Suomalai-

Suomalaiset ympäristöyritykset 
tähtäävät Idän-markkinoille

Venäjä tarttuu talikkoon
venäjä alkaa etsiä ratkaisuja maan valtavaan jäteongelmaan, mikä tuo 

bisnesmahdollisuuksia suomalaisille jätehuoltoyrityksille.

suomalaisyritykset tutustuivat syyskuussa MpBo 2 -jätteenkäsittelylaitoksen toimintaan. laitosta 
esitteli pR-johtaja Dmitry astakhov.
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set ratkaisut on usein suunniteltu huomattavas-
ti pienemmille jätevirroille kuin mitä Venäjällä 
tarvittaisiin.

Hemmin mukaan pienten suomalaisyri-
tysten on osattava löytää yhdessä kokoonpa-
noja, jotka toimivat Venäjän-markkinoilla. 
Ratkaisuja on osattava suunnitella ja skaalata 
suurempaan mittakaavaan, erilaiseen lainsää-
däntöön ja tariffipolitiikkaan. Rahoituksen löy-
tymisessä investointihankkeisiin voivat auttaa 
rahoituselimet kuten Pohjoisen ulottuvuuden 
ympäristökumppanuusrahasto NDEP (The 
Northern Dimension Environmental Partner-
ship Support Fund).

Hemmin mukaan suomalaisella ympäristö-
teknologialla on Venäjällä kuitenkin hyvä ja 
luotettava maine.

Samaa mieltä on Itä-Suomen Businessedus-

suudessa suomalaiset pienet ja keskisuuret jäte-
alan yritykset pääsivät tapaamaan mahdollisia 
asiakkaita, rahoittajia ja yhteistyökumppaneita 
Venäjän jätehuoltohankkeissa.

Mukana oli myös investoijia, jotka kertoivat 
tulevista jätehuoltohankkeista seudulla. Esi-
merkiksi Krasnyi Borissa on käynnistymässä 
ongelmajätteen käsittelylaitoksen saneeraus.

Krasnyi Borissa, vain kymmenien kilometri-
en päässä Pietarista sijaitseva ongelmajätealue 
on seudun murheenkryyni. Sen savipohjaisiin 
maa-altaisiin on dumpattu ongelmajätteitä 
kohta 50 vuoden ajan.

spetstrans avtopark 1:n tehtaalla työntekijät 
lajittelevat jätteet käsin hihnalta.

spetstrans avtopark 1:n tehtaan toimintaa esitteli suomalaisvieraille laitoksen johtaja anatoly 
valadimirovich Yazev.

Altaat vuotavat yli ja uhkaavat läheistä Suo-
menlahtea. Kaatopaikalla on ollut usein tuli-
paloja.

Pääministeri Medvedev lupasi huhtikuussa 
Pietarissa pidetyssä Itämerifoorumissa, että 
Krasnyi Bor tullaan nykyaikaistamaan ja että 
rahat laitosten rakentamiseen on jo budjetoitu. 
Nyt saneeraushanke on siis lähdössä käyntiin.

Verkottumistilaisuuden järjestelyissä olivat 
mukana myös Suomen Pietarin pääkonsulaatti, 
Miset Oy ja Miktech Oy. Yrityksistä mukana 
olivat muun muassa CrossWrap, CTS Engtec, 
Ekokem, Enevo, Lassila ja Tikanoja sekä Pöyry.

tusto ISBE Oy:n projektipäällikkö Karoliina 
Tanskanen. Hän vetää syyskuun lopussa päät-
tyvää Yritysten ympäristötiedotuskeskus Pie-
tarissa -hanketta.

Hanke etsii ratkaisuja Pietarin seudun jäte- ja 
ympäristöongelmiin lisäämällä yhteistyötä ve-
näläisten ja suomalaisten ympäristöalan yritys-
ten välillä. Idea hankkeen perustamisesta tuli 
Tanskasen mukaan Pietarin kaupungilta, jolla 
on tarve kehittää ympäristöteknologiasektoria.

Budjetiltaan noin miljoonan euron hanke 
oli ensimmäisiä, joka sai rahoitusta Euroopan 
naapuruusohjelma ENPIn kautta.

veRkosTo säilYY

Hankekumppanit Suomen ja Venäjän puolella 
ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi organisoi-
malla verkottumistilaisuuksia ja järjestämällä 
matkoja ja näyttelyosastoja ympäristö- ja jäte-
alan messutapahtumiin Venäjälle.

Hankekumppanit ovat perustaneet markki-
nointi- ja tiedotuskanavakseen verkkopalvelun 
(www.ecoprofi.info).

Viimeisin jätealan verkottumistapaaminen 
pidettiin Pietarissa syyskuun puolivälissä. Tilai-

Ympäristökonsuli Riitta Hemmi, NeFCon kari Homanen ja ekokemin vesa soini keskustelivat 
seminaarin verkottumisosuudessa.
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Vuosien työ poiki sopimuksen
l  akkuser oy:n toimitusjohtajalla Jarmo Pu-
daksella on voimassa vuoden monikertaviisu-
mi venäjälle. kertaviisumi ei riittäisi, sillä sen 
verran usein siellä on tullut käytyä viime aikoina.

Pudas on matkustanut venäjälle monta 
kertaa viimeisten kolmen vuoden aikana kes-
kustellakseen viranomaisten ja Pietarin kau-
pungin virkamiesten kanssa hankkeesta, joka 
näyttää nyt toteutuvan. vuosi sitten Pudas sai 
ensimmäiset nimet paperiin.

”Siinä on kuvattu hankeosapuolet sekä aie-
sopimuksen tahtotila”, Pudas kertoo.

tarkoituksena on, että Pudaksen johtama 
akkuser tarjoaa Pietarin kaupungille lajittelu-
teknologiaa vaaralliseksi jätteeksi luokitelta-

van akku- ja paristojätteen turvalliseen ja 
ekologiseen säilytykseen ja esikäsittelyyn.

kaupunki on kerännyt akkuja ja paristoja 
nyt varastoon muutaman vuoden esimer-
kiksi kiertävällä keräysautolla. Seuraavaksi 
pohditaan, tuodaanko materiaali Suomeen 
millaisissa erissä kontilla. ne käsiteltäisiin 
akkuserin nivalan-laitoksella. venäläiset vi-
ranomaiset ovat käyneet tutustumassa kui-
vateknologiaan nivalassa.

Pudas kertoo, että yhteistyön käynnistely 
oli vaikeaa ja vaati oikean tahon löytämistä. 
asiassa auttoi uudenmaan ElY-keskuksen 
Pietari-seminaari muutama vuosi sitten. 
osanottajien joukossa ei oikeaa kontaktia 

ollut, mutta löytyi joku, joka tiesi, kenel-
le soittaa.

Pudaksen mukaan olennainen osa so-
pimuksen syntymistä on ollut rahoitusneu-
votteluilla.

”vaikka alkuinvestointi on pieni, kau-
punki hakee projektia, jolla esirahoitus 
saadaan taattua.”

venäjän-markkinat houkuttelevat ak-
kuseriä, joka rakentaa paraikaa nivalan-
laitokselleen laajennusta.

”venäjällä on potentiaalia yrityksemme 
kasvuun. Pelkästään Pietarin kaupungin 
asukasmäärä on sama kuin koko Suo-
men”, Pudas kiteyttää. l
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karoliina Tanskanen kertoi seminaarivieraille 
”Yritysten Ympäristötiedotuskeskus pietarissa” 
-hankkeesta.

Tanskasen mukaan verkottumistilaisuudet 
ovat edistäneet suomalaisyritysten pääsyä Ve-
näjän-markkinoille.

”Tiedämme, että keskustelut ovat käynnissä 
monella taholla. Venäläiset ovat kiinnostuneita 
suomalaisesta teknologiasta ja pitävät suoma-
laiskumppaneita luotettavina osaajina. Myös 
fyysinen läheisyytemme Pietariin on etu, jota 
kannattaa hyödyntää”, Tanskanen näkee.

Vaikka kaksivuotinen hanke nyt päättyy-
kin, sen synnyttämiä bisnesmahdollisuuksia ei 
päästetä valumaan hukkaan. Tanskanen siir-
tyy lokakuussa Miktech Oy:lle ylläpitämään 
luotuja verkostoja ja edistämään jatkossakin 
suomalais-venäläisiä yhteistyöhankkeita. l


