Avoin vastaus WWF:n vaalikyselyyn 2019
Siniset
a) Suomen kansallinen päästövähennystavoite vuodelle 2030 nostetaan vähintään 60 prosenttiin 1,5
asteen tavoitteen mukaisesti.
Vastasimme ei, koska 8 puolueen yhteisessä kannanotossa tavoitteeksi asetettiin, että hiilineutraaliuden
saavuttaminen EU:ssa vuosisadan puoliväliin mennessä edellyttää 2030 päästövähennysvelvoitteen
tiukentamista vähintään 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Olemme tällä hetkellä sitoutuneet edellä
mainittuun 55 prosentin tavoitteeseen. Tavoitteen nostaminen täytyy tapahtua yhteisesti EU-tasolla.
b) Fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetetaan vuoteen 2035 mennessä.
Vastasimme ei, koska näemme, että fossiilisista polttoaineista ei ole mahdollista päästä esimerkiksi
raskaassa liikenteessä eroon vielä 2035 mennessä.
c) Energiantuhlaukseen ja fossiilisten energiamuotojen käyttöön kannustavat tuet lopetetaan seuraavalla
hallituskaudella.
Vastasimme ei, sillä emme halua luopua esimerkiksi dieselin alennetusta verokannasta. Se on tärkeä
logistiikkakustannusten hillitsemiseksi.
d) Valtion budjetista käytetään vuosittain 100 miljoonaa euroa luonnonsuojelualueiden hankintaan ja
korvauksiin.
Vastasimme ei, sillä tällä hetkellä rahaa käytetään noin 26 miljoonaa vuodessa. Emme näe, että rahoitusta
voitaisiin heti nelinkertaistaa, mutta sitä tulee kyllä kasvattaa seuraavalla hallituskaudella.
e) Metsähallituksen vuotuista tulostavoitta lasketaan enintään 60 miljoonaan euroon vuodessa.
Vastasimme ei, sillä metsähallituksen tulostavoite on ollut tuolla tasolla viimeksi yli vuosikymmen sitten.
Metsät ovat kasvaneet merkittävästi vuosikymmenen aikana, joten niistä myös saadaan enemmän tuloja
metsähallitukselle.
f) Valtion budjetissa lisätään kehitysyhteistyömäärärahoja niin, että vuotuinen tuki nousee kahden
hallituskauden aikana 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.
Vastasimme ei, koska mielestämme kehitysyhteistyömäärärahat tulisi suhteuttaa valtion talouden
kulloiseenkin tilanteeseen.
g) Valtion budjetissa osoitetaan valtionavustusta miljoona euroa vuosittain kasvispainotteisen ruokailun
kehittämiseen.
Vastasimme ei, koska näemme, että jokainen suomalainen voi lisätä kasviksia ruokavalioonsa omasta
aloitteestaan, ilman valtion tukea.
h) Valtion budjetissa osoitetaan kouluille valtionavustusta miljoona euroa vuosittain peruskoulun
opetussuunnitelman ympäristökasvatustavoitteisiin liittyvään täydennyskoulutukseen.
Pidämme ympäristökasvatusta tärkeänä, mutta emme ota tässä vaiheessa kantaa täydennyskoulutuksen
rahoittamiseen.
i) Etelä-Suomen pinta-alasta on suojeltuna pysyvästi vähintään 10 prosenttia hallituskauden päättyessä.
Vastasimme ei, koska tässä puhutaan Etelä-Suomen pinta-alasta. Relevantimpi kysymys olisi, jos
puhuttaisiin esimerkiksi Etelä-Suomen metsien pinta-alasta.
j) Suojeltuja suoalueita lisätään 100 000 hehtaaria hallituskauden aikana.
Vastasimme kyllä, koska näemme, että tämä tavoite auttaa luonnonmonimuotoisuuden suojelemisessa.

k) Ojitettuja soita ennallistetaan 100 000 hehtaaria hallituskauden aikana.
Kts. edellinen perustelu.
l) Maatalouden ympäristöohjelmaan kirjataan vähintään 80 prosentin talviaikainen kasvipeitteisyys
eroosioherkimmille alueille.
Kasvipeitteisyydellä voitaisiin vähentää eroosiota, ravinteiden huuhtoumaa Itämereen ja sitoa hiiltä.
Ympäristön näkökulmasta tämä olisi hyvä asia, mutta sen toteuttaminen vaatisi lisää tukea maanviljelijöille.
Tässä vaiheessa emme pysty ottamaan kantaa siihen, olisiko tämä toimenpide toteutettavissa ja
rahoitettavissa.
m) Virtavesistä puretaan vähintään 100 kappaletta vesivoiman tuotannosta poistuneita tai
energiantuotannon kannalta merkityksettömiä patoja hallituskauden aikana.
Vastasimme kyllä, koska näemme, että tuotannosta poistuneita patoja voitaisiin poistaa ja näin purkaa
virtavesiesteitä.
n) Metsälakia muutetaan lisäämällä säännökset, joilla rajoitetaan avohakkuita ja edistetään luonnon
hoitoa.
Vastasimme ei, sillä emme halua kieltää avohakkuita. Näemme kuitenkin, että eri-ikäismetsänkasvatusta
voitaisiin Suomessa lisätä.
o) Vesilakia muutetaan niin, että ajantasaiset kalatievelvoitteet voidaan sisällyttää kaikkiin vesilupiin.
Vastasimme kyllä, sillä näemme, että kalatievelvoite pitäisi olla mahdollista asettaa jälkikäteen
tapauskohtaisesti.
p) Suomi tukee EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin säilyttämistä ennallaan.
Otamme kantaa EU-direktiiveihin vasta lähempänä EU-vaaleja.

