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Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen asettaa 
reunaehdot kaikelle, mitä teemme seuraavien vuosikymmenten ajan. Seuraavan hallituksen 
kiireellinen velvollisuus on nostaa Suomi tämän tehtävän vaatimalle tasolle. Koko yhteiskuntamme 
toiminta – koko tapamme tuottaa, kuluttaa ja elää – on sovitettava ympäristön kantokyvyn rajoihin. 
 
Ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen mukainen tavoite ilmastonmuutoksen rajoittamisesta 1,5 
asteeseen edellyttää merkittävästi nopeampia ja kunnianhimoisempia toimia kuin mihin Suomi on 
toistaiseksi sitoutunut. 
 
Fossiilisille polttoaineille on asetettava eräpäivä. Turpeen energiakäyttö tulee kieltää vuoteen 2025 
mennessä ja kivihiilen ja lämmitysöljyn 2020-luvun aikana. Fossiilisten liikennepolttoaineiden ja 
maakaasun käyttö on lopetettava 2030-luvulla.  
 
Välietapiksi matkalla päästöttömään Suomeen tulee asettaa hiilineutraalius vuonna 2030. Tämä 
merkitsee käytännössä 60% päästövähennyksiä. Heti tämän jälkeen tulee päästä tilaan, jossa nielut 
sitovat enemmän hiilidioksidia ilmakehästä kuin päästämme sinne. 
 
Ympäristölle haitalliset tuet on kymmenen vuoden sisällä ajettava alas tai suunnattava uudelleen niin 
että ne tukevat ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Kaikkein haitallisimmat tuet tulee ajaa alas 
mahdollisimman pian. 
 
Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutokseen verrattava uhka maapallolle. 
Suomi on sitoutunut monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämiseen, mutta tähänastiset toimet 
eivät ole olleet riittäviä. 
 
Metsien turvaaminen hiilinieluna näyttelee keskeistä osaa kyvyssämme ratkaista ilmastonmuutos. 
Samalla suojelemme luonnon korvaamatonta monimuotoisuutta. Molemmista syistä Sipilän 
hallituksen ajamista jättihakkuista on luovuttava. Hakkuumäärä on pienennettävä ilmaston ja 
monimuotoisuuden kannalta kestävälle tasolle. 
 
Vihreät jakavat WWF:n tavoitteen Metsähallituksen tulostavoitteen merkittävästä laskemisesta. 
Emme kuitenkaan ole ottaneet kantaa tarkkaan lukuun: jo pudotus esim. 90 miljoonaan euroon 
vuodessa olisi valtavan tärkeä teko. 
 
Etelä-Suomessa pinta-alasta on suojeltu vain murto-osa pohjoiseen verrattuna. Seuraavalla 
hallituskaudella tulee toteuttaa soidensuojelun täydennysohjelma ja saattaa METSO loppuun 
vuoteen 2025 mennessä. 
 
Suomalaiset suot ovat vaarassa: tuoreen selvityksen mukaan soidemme luontotyypeistä uhanalaisia 
on yli puolet. Hyvin valmisteltu soidensuojelun täydennysohjelma jätettiin tyngäksi: suunnitellusta 
100 000 hehtaarista vain 36 000 hehtaaria on suojeltu. Ohjelman loppuun vieminen on 
käynnistettävä heti ja loput 64 000 hehtaaria tulee suojella vuoteen 2025 mennessä. 
 
Vihreät allekirjoittavat WWF:n tavoitteen siitä, että Etelä-Suomen suojelutavoitteessa tulee nostaa 
huomattavasti kunnianhimoa. Tavoite suojella 10% Etelä-Suomen pinta-alasta on syytä ottaa Suomen 
tavoitteeksi. Sen aikaansaaminen jo ensi hallituskauden aikana edellyttäisi todennäköisesti kuitenkin 
aivan uusia instrumentteja METSOn ja soidensuojeluohjelman lisäksi, joita ei rakenneta hetkessä. Voi 
olla, että tavoitteen saavuttamiselle on annettava pitempi aika kuin yksi vaalikausi. 


