
Suomen hallitus jarruttaa Euroopan unionissa ilmastopäästöjen 
vähentämistä
Hallitus ei toteuta edes Kioton ilmastosopimuksen ensivaiheen 
päästövähennyksiä
Se täyttää ilmastosopimuksen velvoitteet vain muodollisesti 
ostamalla päästöoikeuksia
Se ei tee juuri mitään uusia toimia uusiutuvan energian ja energian 
säästön edistämiseksi
Se suosii ydinvoimaa, johon liittyy suuria riskejä

SKP vaatii 

ilmastopäästöjen vähentämistä  
30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä
energiahuollon ottamista valtion ja 
kuntien hallintaan
energiayhtiöiden voittojen leikkaamista 

Suomen hallitus 
ilmastopolitiikan jarrumiehenä



Ilmastotekojen aika

Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii välittömiä toimia. 
Hidastelu pahentaa ilmastonmuutosta ja lisää sen kustannuksia.

Hallituksen linja on lyhytnäköinen ja vastuuton. Se ei vähennä 
päästöjä eikä luo uusia työpaikkoja. Energiamarkkinoiden 
kilpailun vapauttaminen ei palvele kuluttajien etuja eikä 
ympäristönsuojelua. 

Energiatalouden ekologinen rakennemuutos

Energia-alaa hallitsevien suurten yhtiöiden voitontavoittelulle 
on pantava sulku ja niiden ylivoittoja on leikattava. Kotitalouksia 
palveleva ja muu yhdyskuntien energiatuotanto tulee ottaa valtion 
ja kuntien hallintaan. Kotitalouksien energiamaksut porrastetaan 
edullisempaan välttämättömyyskulutukseen ja sen ylimenevään 
kalliimpaan kulutukseen.

Suomelle on tehtävä tuulienergian, biokaasun ja muiden 
biopolttoaineiden investointiohjelma. Liikenteelle laaditaan 
biopolttoaineohjelma, joka perustuu kotimaisiin raaka-aineisiin ja 
hajautettuun tuotantoon. 

Energiaverotus on uudistettava niin, että veron määrä perustuu 
energialähteiden hiilipitoisuuteen. Veron tulee ohjata etenkin 
puunjalostusteollisuutta energiansäästöön.

Julkisen liikenteen budjettituki on palautettava vähintään vuoden 
2003 tasolle eli 83 miljoonaan euroon nykyisestä 53 miljoonasta 
eurosta. Valtion budjetista on tuettava kaupunkien raideliikennein
vestointeja. Rautateitä ei pidä avata kilpailulle, jonka seurauksista 
on jo varoittavia esimerkkejä muista maista.
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Ei ydinvoimaa

Nykyisistä eduskuntapuolueista 
useimmat kannattavat 
ydinvoimaa. Se ei ole edes 
vihreille kynnyskysymys 
hallitusratkaisuissa. SKP vastustaa 
kuudennen ydinvoimalan 
rakentamista.

Ydinvoimaa ei tarvita 
lisää hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi. Jo viidennen 
voimalan kapasiteetti riittäisi 
korvaamaan kivihiili- ja 

turvevoimalat. Ydinvoima 
perustuu uusiutumattomaan 
polttoaineeseen ja vain 
hidastaa siirtymistä kestävään 
energiantalouteen.

Ydinvoima tuottaa radioaktiivisia 
jätteitä koko polttoaineketjun 
pituudelta, uraanin louhimisesta 
korkea-aktiivisiin ydinjätteisiin 
saakka. Ydinvoimalle on 
vaihtoehtoja, jotka ovat 
turvallisempia, työllistävämpiä ja 
taloudellisempia.

Uusiutuva energia  
tuo työtä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
luo maailmanlaajuiset uusiutuvien 
energialähteiden ja energiaa 
säästävän teknologian markkinat, 
jotka kasvavat 30-40 % vuodessa. 
Energiateknologian vienti on 
jo nyt kuusi prosenttia Suomen 
viennistä.

Lähivuosina luodaan 
uusiutuvien energialähteiden 
ja energiansäästön osaaminen. 
Suomen omat toimet 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
ovat tie myös kansainvälisille 
markkinoille. 

On siirryttävä sanoista tekoihin! 
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