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Ohjelman laadinnasta vastasi vuonna 2018 toiminut työryhmä,
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Työryhmän jäsenenä toimivat lisäksi:
Katri Hurskainen, Anniina Liimatainen, Janne Komi, Juho Ikonen
Ympäristö- ja energiapoliittinen ohjelma on hyväksytty Keskustaopiskelijoiden liittokokouksessa Tampereella 3.-4.11.2018.

ALKUSANAT
Keskustan Opiskelijaliiton keskeinen tavoite on saavuttaa kestävä
yhteiskunnan ja ympäristön välinen tasapaino. Periaatteena on turvata
nykyisille ja tuleville sukupolville elämisen mahdollisuudet kotiseudulla, Suomessa ja muualla maailmassa. Maailman huominen ratkaistaan
ihmisten valinnoilla ja on tärkeää kasvattaa toinen toisiamme elämään
tasapainossa ympäristön kanssa.
Ilmastonmuutos, biodiversiteetin heikkeneminen, luonnonvarojen kestämätön käyttö ja ympäristön saastuminen ovat Keskustan Opiskelijaliiton mielestä paitsi ajankohtaisimmat ja haasteellisimmat ympäristö- ja
energiapoliittiset uhat, mutta myös ennen kaikkea ne uhkaavat koko
ihmiskunnan olemassaoloa.
Satsaamalla koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan
kaikkialla Suomessa saavutamme ympäristölle parempia kestävämpiä
ratkaisuja. Suomen tulee olla edelläkävijä ja aktiivinen toimija kansainvälisesti vaikuttamalla ja ratkaisemalla kohtalonkysymyksiä.

YMPÄRISTÖ
metsät

Ihminen ja luonto

Metsävaroja hoidetaan ja käytetään kestävästi ja monitavoitteellisesti huomioiden
tasapuolisesti taloudelliset, ekologiset
ja sosiaaliset tavoitteet. Suomalaisen
metsätalouden perustana ovat aktiiviset
ja ympäristötietoiset metsänomistajat
sekä koulutetut metsäalan ammattilaiset ja asiantuntijat. Näiden tekijöiden
yhteisvaikutuksella taataan metsävarojen
entistä suurempi kasvu suhteessa puuston
kokonaispoistumaan.

Suomalaisten luontosuhdekehitys aloitetaan jo koulutuspolun varhaisasteella,
minkä tarkoituksena on luoda realistinen
kuva luonnonvarojen hyödyistä ja mahdollisuuksista taloudellisesta, ekologisesta
ja sosiaalisesta näkökulmasta. Luontosuhde kehittyy yksilön koko eliniän ajan mukautuen elämän ja ympäristön vaihteleviin
vaiheisiin.
Luonnonvarojen tarkoituksenmukainen
kestävä hoito ja käyttö ovat keskeinen osa
suomalaista elinkeinotoimintaa. Keskeisimmät luonnonvarat ovat metsävarat,
luonnontuotteet, kaivannaiset, vesistöt
sekä riista- ja kalakannat. Keskustan
Opiskelijaliitto korostaa, että taloudellisen tehokkuuden tavoitteleminen ja
ympäristöarvojen huomioiminen eivät ole
ristiriidassa keskenään.

Väestön rakennekehitykseen perustuen
tulevaisuudessa keskimääräinen metsänomistaja on noin 60-vuotias korkeasti
koulutettu ja asuu kaupunkialueella,
eikä hän ole taloudellisesti riippuvainen
metsästä saatavista tuloista. Metsänomistajan passivoituminen metsien hoidossa
ja käytössä on uhka monitavoitteelliselle
metsätaloudelle, mikä heijastuu negatiivisesti metsien taloudelliseen, ekologiseen
ja sosiaaliseen kehitykseen.

Suomalaisen luonnon monimuotoisuutta
tulee vaalia. Harvinaistuvien ympäristötyyppien ja lajistojen suojeluun tulee
panostaa yhteiskuntarakentamisessa sekä
maa- ja metsätaloudessa. Myös vesistöjen
elinvoimaisuus tulee taata. Kestävyysarvioinnissa monimuotoisuuden säilyttäminen ei vaadi luonnonvarojen hoidon
ja käytön rajoittamista, sillä taloudellisen
toiminnan harjoittaminen ja ekologisten
arvojen huomioiminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Kestävä luonnonvarojen
hoito ja käyttö saavutetaan sivistyksellä, ei
säätelemällä.

Tavoitteet:
Suomen metsävarat kasvavat edelleen
Suomen metsät ovat tärkein hiiltä sitova
tekijä Suomessa
Suomen metsiä hakataan määrällisesti n.
75 % suhteutettuna vuotuiseen puuston
kokonaiskasvuun
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luonnontuotteet

Kaikki Suomen metsämaat ovat FSC-sertifikaattiluokituksessa
Metsävarat ovat monipuolisia ja terveitä

Metsästä saatavat ekosysteemipalvelut
voidaan jakaa neljään eri kokonaisuuteen:
tuotanto-, ylläpito-, säätely- ja kulttuuripalveluihin. Luonnontuotteet eli metsän
tuotantopalvelut voidaan jakaa kahteen
eri kokonaisuuteen, jokamiehenoikeudella
kerättäviin ja luvanvaraisesti kerättäviin
tuotteisiin. Luonnontuotteiden kerääminen lisääntyy sekä yksityiseen käyttöön
että kaupalliseen toimintaan. Monitavoitteinen metsätalous tukee ja edistää
luonnontuotteiden esiintymistä.

Nykyisten ja vieraslajien aiheuttamat tuhot ja taudit ovat tiedostettu ja vahingot
kyetty minimoimaan
Metsänomistajat saavat ajantasaisimman
koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan
metsien monitavoitteelliseen hoitoon ja
käyttöön
Metsässä esiintyvien vaateliaiden uhanalaisten lajien elpyminen

Jokamiehenoikeudella kerättäviin luonnontuotteisiin sisältyvät muun muassa
rauhoittamattomat kukat, metsämarjat,
sienet ja maahan pudonneet oksat, kävyt
ja terhot sieltä, missä myös liikkuminen
on sallittua. Vähintään maan-/ metsänomistajan luvalla kerättäviin tuotteisiin
sisältyvät muun muassa sora- ja maa-aines, mahla, puissa olevat oksat, pähkinät ja kävyt, jäkälä- ja sammalpeite ja
pakurikääpä.

Arvokkaiden ja uhanalaisten elinympäristöjen suojelu

Keinot
Metsäalan ammattilaisille ja asiantuntijoille mahdollistetaan elinikäinen oppiminen
ja tunnistaaa ympäristötavoitteet omassa
työssään.
Metsätilojen sukupolvenvaihdoksen prosessi on joustava

Elintarvikekäyttöön soveltuvia luonnontuotteita (marjat, sienet ja mahla)
vaalitaan monipuolisen metsänhoito- ja
käyttömenetelmin sekä kerätään kotitarvekäytön lisäksi teollisuuden jatkojalostettavaksi. Kaupalliseen tarkoitukseen
jalostettavat elintarviketuotteet jalostetaan mahdollisimman pitkälle Suomessa
sekä kansallisille että kansainvälisille
markkinoille.

Metsätutkimukseen kohdistetaan riittävät
varat
Metsämaan hoidossa ja käytössä monimuotoisuuden huomioiminen
Edistää vallitsevan eliöstön sopeutumista
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin luomalla
ja ylläpitämällä ekologisia käytäviä

Tavoitteet

Metsäsuhdekasvatusta metsien hoidon ja
käytön arvostamiseen

Suomalaiset tietävät ja tuntevat kerättävät
luonnontuotteet

Kasvatetaan vapaaehtoisen metsien suojeluohjelma Metson rahoitusta ja tavoitteita samassa suhteessa lisähakkuiden
kanssa.

Suomalaiset keräävät ja hyödyntävät entistä enemmän luonnontuotteita
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Luonnontuotteisiin liittyvä elintarviketeollisuus kukoistaa ja sen merkitys viennissä
kasvaa

Keinot
Monitavoitteinen metsätalous
Peruskouluissa oltava ympäristö ja luonnontuotteisiin liittyvää kasvatusta
Luonnontuotteista on saatavilla helposti
tietoa sähköisessä muodossa
Viennin edistämistä tehostetaan

Ruoankulutus on sekä ympäristöllisesti
kestävää että eettistä
Hyönteiset ovat Suomessa arkinen ruoka
tai elintarvike.
Suomessa lihan kulutusta tulee vähentää puoleen 2018 tasosta vuoteen 2025
mennessä.
Suomessa syödään enemmän kasviksia

Keinot:
Liharuoka korvataan yhä useammin kasvisruualla.

Ruoantuotanto ja -kulutus

Kouluissa tarjotaan joka toinen päivä
kasvisruokaa.

Kulutettavan ruoan tulee olla sekä
ympäristöllisesti kestävää että eettisesti
tuotettua. Mahdollisimman suuren osan
Suomessa kulutetusta ruoasta tulee olla
kotimaista, jotta elintarvikeketjua pystyttäisiin hallinnoimaan tehokkaasti ja jotta
kotimaiset tuottajat saisivat ansaitsemansa tuen tekemälleen työlle. Ympäristöllisesti kestävän ruoan kuluttaminen tulee
tehdä mahdollisimman helpoksi sekä
julkisissa ruokapalveluissa, ravintoloissa
että ruokakaupoissa. Ruokahävikkiä tulee
välttää viimeiseen asti kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa. Maatalouden tulee olla
monimuotoista ja tuottaa mahdollisimman paljon vastuullista ruokaa mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.

Tavoitteet:

Enemmän kasvikunnan tuotteita eläinperäisten raaka-aineiden rinnalle
Kasvatus ja koulutus ruokahävikin vähentämisen, kotimaisen tuotannon arvostamisen Minn ja nykyistä kestävämmän
ruokavalion perustana.
Elintarvikkeiden ympäristöllisen kestävyyden arvioinnista helpompaa uusien
pakkausmerkintöjen avulla (esim. hiilijalanjälki-merkintä)
Julkisissa hankinnoissa kotimaisuusastetta
nostetaan ja suositaan sesongin raaka-aineita.
Kauppaketjujen maksamista tuottajaosuuksista julkisempia
Maatalouden ympäristötuista ei tule
leikata

Kotimaisen tuotannon suurempi osuus
kotimaisesta kulutuksesta
Suomalaisten ruoankulutuksen pienempi
hiilijalanjälki
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Kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden
käytön ja käyttömäärien entistä parempi
optimointi

Vähemmän yksipuolista viljelyä maaperän
ja maatalousympäristön eliöstön vuoksi

Rikastusmenetelmiä kehitetään ympäristöystävällisemmiksi

Lisää lähiruokaa, lyhyemmät elintarvikeketjut, vähemmän ruokahävikkiä

Keskitytään tuotantomenetelmien energiatehokkuuden parantamiseen

Kauppojen ja ravintoloiden ylijäämäruokaa pyritään käyttämään mahdollisimman
tehokkaasti.

vesistöt

Suomessa lisätään kalankasvattamoita
ympäristölle kestävällä tavalla. Tarkoituksena on lisätä kotimaisen kalan käyttöä
ja vähentää liiallista lihan tuotantoa ja
kulutusta.

Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa Suomen vesistöjen ja pohjavesien kestävää ja
monipuolista käyttöä. Suomen vesistöjen
ja pohjavesien tilaa seurataan aktiivisesti
ja niiden terveyttä sekä puhtautta vaalitaan kaikissa ympäristöön kohdistuvissa
toimissa. Erityisesti tehokkailla luonnonmukaisilla vesistöjensuojeluratkaisuilla
vähennetään rehevöitymistä aiheuttavaa
kuormitusta kiintoaines- ja ravinnepäästöjen osalta.

Kaivannaiset
Kaivos- ja louhosteollisuus on vastuullista
ja kestävää taloudellisesti, ekologisesti ja
sosiaalisesti, ja tuotettavat kaivannaiset
ja mineraalit jalostetaan mahdollisimman
pitkälle Suomessa. Kaivos- ja louhosteollisuuden toiminnan harjoittamiseen
kohdistuvat ympäristövaatimukset ovat
tarkoituksenmukaisia ja mahdollistavat
teollisuuden harjoittamisen. Teollisuusalan
harjoittajilta vaaditaan erilliset ympäristön ja vesistön suojelusuunnitelmat ja
-rakenteet.

Tavoitteet
Suomen vesistöjen ja Itämeren saastuminen on pysäytetty
Suomen vesistöjä voidaan käyttää monipuolisesti ja kestävästi kalastus-, virkistys-,
energiantuotanto- ja matkailutoiminnassa
Vesistöjen rehevöityminen on pysäytetty

Tavoitteet

Vaelluskalakannat ovat elinvoimaisia

Mineraalit jalostetaan mahdollisimman
pitkälle Suomessa

Keinot

Kaivos- ja louhosteollisuus on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää

Kaikessa maankäytössä huomioidaan
riittävät ja tarpeelliset suojavyöhykkeet
vesistöihin

Keinot

Nykyisiä rakennettuja pato- ja vesienergiantuotantorakenteita tulee kehittää tai
purkaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

Lupamenettely on joustava, mutta huomioi taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen
kestävyyden
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Tavoitteet

Virtaamia hyödynnetään tehokkailla ja
nykyaikaisilla menetelmillä energiantuotannossa siten, etteivät ne vaaranna
vesistöissä eläviä kala-, rapu-, nisäkäs- ja
lintukantoja.

Riistakanta on mahdollisimman elinvoimainen.
Vahingolliset ja Suomen luontoon kuulumattomat vieraslajit pyritään poistamaan
tehokkaalla metsästyksellä.

Kunnostuksilla parannetaan aikanaan
heikentyneiden vesistöjen tilaa ja käytettävyyttä

Suomen vesistöissä elävät kalakannat
voivat hyvin

Suomi tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden valtioiden kanssa Itämeren rehevöitymisen ja saastumisen estämiseksi.

Suomessa huolehditaan eläinten hyvinvoinnista

Maatalouden vesistökuormitusta vähennetään optimoimalla lannoitusta,
lisäämällä peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja lisäämällä viljelykiertojen
monipuolisuutta

Keinot
Metsästystä säännöstellään tarpeen
vaatiessa

Riista- ja kalakannat

Vieraslajeista erityisesti minkki- ja supikoirakantoja tulee vähentää, jotta muilla
metsän lajeilla olisi paremmat selviytymismahdollisuudet kriittisessä poikasvaiheessa.

Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa
tarkoituksenmukaista riistanhoitoa, jolla
mahdollistetaan monipuoliset elinolosuhteet usealle eri riistalajille ja samalla
myös rauhoitetuille lajeille. Riistakantoja
hoidetaan ja tarkkaillaan kestävin periaattein esimerkiksi riistalaskentojen avulla.
Metsästystä rajoitetaan tarvittaessa. Riistanhoidolla ja säännellyllä metsästyksellä
ehkäistään myös eläinperäisiä tuhoja ja
tautien leviämistä.

Suomi edistää turkistarhauksen valvontaa
ja eläinten hyvinvointia Suomessa ja EU:ssa sekä edistää kansainvälisesti pitkällä
aikavälillä turkistarhauksesta luopumista.
Kalastusta seurataan ja sen määrää säännellään vallitseviin olosuhteisiin sopiviksi
Metsästäjillä ja kalastajilla on helposti
saatavissa tietoa ja koulutusta kestävästä
riistanhoidosta ja kalastuksesta

Kalastusta valvotaan tehokkaasti ja säännellään tarvittaessa, jotta kannat olisivat
elinvoimaisia myös tulevaisuudessa.
Elintarviketeollisuus ja siten myös ravintola-ala ovat alkaneet hyödyntää entistä
enemmän särkikaloja toiminnassaan osana kestävää ja monipuolista ruokavaliota.

Metsästystä ja kalastusta valvotaan riittävästi
Susien kannanhoidollista metsästystä on
lisättävä.
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Jätteiden, lietteiden ja maatalouden sivuvirtojen entistä parempi hyödyntäminen
mm. hajautettuun biokaasun tuotantoon
panosta malla.

kiertotalous
Kiertotalous
Ihminen käyttää tällä hetkellä maailmassa luonnonvaroja puolitoistakertaisen
määrän suhteessa siihen, mitä olisi varaa
käyttää. Kiertotalouden päätavoitteena on
resurssien tehokkaampi käyttö kasvattamalla tuotteen käyttöikää sekä parantamalla jätteen uudelleenkäyttöä ja uudelleen valmistusta. Keskustan Opiskelijaliitto
näkee mm. muoviongelman olevan suurin
ratkaistava ongelma kiertotalouden avulla
vuoteen 2030 mennessä.

Maatalouden ravinteiden tehokkaampi
kierrätys ja kierrätyslannoitteiden, kuten
yhdyskuntalietteiden nykyistä laajamittaisempi käyttö.
Elektroniikan ja pienmetallien parempi
kierrättäminen
Kodin sisäinen kierrättämisen tehostaminen, kuten muovin hyödyntäminen
uudelleen 3D-printtereissä.

Tavoitteet

Muovin kierrättämistä on tehostettava
välittömästi sekä muovia on korvattava
vaihtoehtoisilla biohajoavilla tuotteilla.

Suomi on kiertotalouden kehityksen ja
tutkimuksen kärkimaa.

Mikromuovi on kiellettävä kosmetiikkatuotteissa.

Kierrätys on helppoa ja kattavaa kaikkialla
Suomessa.

Kosmetiikkatuotteiden muovipakkaukset
on korvattava orgaanisilla pakkauksilla.

Muovin ja mikromuovin määrä merissä
kääntyy laskuun vuoteen 2025 mennessä.

Suomi aktiivisesti vaikuttaa kertakäyttömuovin kieltämistä myös EU:n ulkopuolella

Ruuasta syntyvä hävikki on minimaalista.
Kaikki yhteiskunnassa syntyvä jäte tulee
kierrättää täysin

Suomi luopuu muovipusseista vuoteen
2025 mennessä

Keinot

Suomessa kasvatetaan aktiivisesti kierrättämään sekä arvostamaan ympäristöä.

Takaamalla Suomessa alueellisesti riittävä
ja laadukas koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta auttaa kiertotaloustuotteiden
kehittämistä ja käyttöönottoa.

ILMASTONMUUTOS

ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos tulee pysäyttää, ja se on
kaikkien kansalaisten yhteinen asia. Vastuu ei saa siis jäädä ainoastaan valtiolle.
Valtion tulee ohjata toimintaa ja pitää
Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan
edelläkävijänä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa.

Suomessa tulee kierrättää kaikki jätteet
mahdollisimman tehokkaasti ja jätteen
polttaminen on aina toissijainen vaihtoehto. Kaatopaikoista on päästävä eroon.
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Mahdollisiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin katastrofeihin tulee varautua ennalta,
ja tuleviin muutoksiin tulee sopeutua
ajoissa. Vaikka ilmastonmuutoksesta
seuraa myös positiivisia muutoksia, tulee
vakavimpiin muutoksiin suhtautua suurella vakavuudella.

Liikennekulttuurin ja -teknologian muutos
kohti vähäpäästöisempää liikennettä
Suomi seuraa, tutkii ja ennakoi ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia vaikutuksia.
Tuotteissa on oltava näkyvissä hiilijalanjälki

Erityisesti maa- ja metsätalouden tulee
ennakoida tulevaa, ja varautua vieraslajien, tuhoojien ja ääriolosuhteiden lisääntymiseen. Näillä aloilla on erityinen rooli
myös ilmastonmuutoksen torjunnassa
niiden suuren maankäytön vuoksi.

Suomessa lihan kulutusta vähennetään
ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä
Itämeren että muiden vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseksi

liikenne

Tavoitteet:
Suomessa hiilipäästöt ja hiilensidonta on
tasapainossa vuoteen 2035 mennessä.

Keskustaopiskelijat kannattavat liikenteestä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistä merkittävänä ympäristöpoliittisena toimenpiteenä. Kansallisessa
ilmasto- ja energiastrategiassa Suomen
tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80-95 prosentilla nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että liikenteessä pitää siirtyä
ympäristöystävällisempiin polttoaineisiin
ja liikkumismuotoihin.

Suomessa panostetaan ilmastomuutoksesta syntyvien muutoksien sopeutumiseen.
Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan
edelläkävijä - myös tulevaisuudessa.

Keinot:

Keskustan Opiskelijaliiton kannattaa
edullista, ruuhkatonta, saasteetonta ja
melutonta liikkumista kaupungeissa. Liikkuminen kaupungeissa tapahtuu pääosin
julkisilla, pyöräillen, kävellen tai sähköautoilla. Kaupungeissa pyöräilyn ja kävelyn
reittejä kehitetään ja hoidetaan tasavertaisesta autoreittien kanssa.

Hiilen sitominen ja sen vapautumisen
vähentäminen kestävän maankäytön
jakauman avulla
Maa- ja metsätalouden tuhoojien tehokas
ennaltaehkäisy sisältäen mm. riskiarvioinnin.
Lämpötilan nousun johdosta on turvattava eliöstölle ekologiset käytävät siirtyä
pohjoisemmaksi

Tavoitteet:

Suomi on luomassa ja kehittämässä globaaleja ja paikallisia ratkaisuja

Suomessa on edullinen, koko maan kattava, nopea ja joustava julkinen liikenne
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Suomen lentoliikenteen päästöjä vähennetään merkittävästi, mutta kattava
lentoliikenneverkosto säilyy

Polkupyörien pysäköintiä julkisen liikenteen pysäkeillä helpotetaan ja pysäköinnin
turvallisuutta parannetaan.

Kaupungeissa on helppoa ja edullista
liikkua kävellen, pyöräilen ja julkisella
liikenteellä

Työmatkapyöräilyn kannustimia lisätään

Kaupungeissa liikkuminen on edullista,
melutonta, ruuhkatonta ja saasteetonta
Autojen öljypohjaisista polttoaineista
luovutaan vuoteen 2040 mennessä

Keinot:
Julkista liikennettä kehitetään koko maassa pohjois-etelä ja itä-länsi -suunnassa
Pienien lentokenttien tukemista jatketaan
ja lentoliikenneinfrastruktuuria kehitetään
pitkäjänteisesti vähäpäästöiseksi
Haja-asutusalueiden julkista liikennettä
kehitetään toimivaksi liikkumistarpeita ja
kyytejä yhdistämällä sekä vuoroja lisäämällä
Tuetaan taloudellisesti sähköajoneuvojen
latauspisteiden rakentamista
Taloyhtiöt tarjoavat asukkaille yhteiskäyttöajoneuvoja
Yksityishenkilöillä on helppoa käyttää
yhteiskäyttöajoneuvoja.
Jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnosta
huolehditaan kaikkina vuodenaikoina
Kaupunkien jalankulku- ja pyöräilyväyliä
kehitetään yhdenvertaisiksi autoteiden
kanssa
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energia
Ydinvoimaa tulee jatkuvasti kehittää, jotta
ydinvoimalat ja jätteiden sijoittaminen
on mahdollisimman turvallista. Keskustan
Opiskelijaliiton mielestä ydinvoima on yksi
ratkaisu ilmastonmuutoksen torjumisessa.

KESKUSTaopiskelijoiden VISIO
SUOMEN ENERGIATUOTANNOSTA
Tulevaisuudessa Suomen tulee olla suunnannäyttäjänä muille maille uusiutuvan
energian käytössä. Hiilen ja maakaasun
käytöstä energiantuotannossa tulee
luopua. Tämä vaatii väistämättä uusien
voimalaitosten rakentamista sekä vanhojen peruskorjaamista. Uusien laitosten
rakentamisessa tulee panostaa CHP-laitosten, eli yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon laitoksiin, joilla tuotannon
hyötysuhde saadaan nostettua mahdollisimman korkeaksi.

Luonnonvara-alan sekä tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen tulee jatkossakin
olla korkealuokkaista, jotta se mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen
tulevaisuudessa.

Tavoitteet
Suomen tulee olla omavarainen energiatuotannossa vuoteen 2050 mennessä
Kivihiilestä ja maakaasusta tulee luopua kaikessa energiantuotannossa 2030
mennessä

Sähkön omavaraisuusastetta tulee nostaa
nykyisestä. Nykyisellään Suomessa vuosittain tuotettu sähkö kattaa vain noin neljä
viidesosaa vuosittain kulutetusta sähköstä.
Tuontisähkön osuutta tulee pienentää
esimerkiksi peruskorjaamalla vanhoja vesivoimaloita ja nostamalla niiden tehoa.

Suomessa fossiilisista energiamuodoista
on päästy kokonaan eroon vuoteeen 2050
mennessä.
Suomessa on edelleen korkeatasoista
koulutus- ja tutkimustoimintaa luonnontieteiden ja teknologian saralla.

Keskustan Opiskelijaliiton prioriteetti energiantuotannossa on uusiutuvat
energiamuodot. Keskustan Opiskelijaliitto
kannattaa kuluttajien ryhtymistä energiantuottajaksi. Esimerkiksi aurinko-, tuuli- tai
pienvesivoiman rakentamista tulee tukea
ja tuotannon aloittamisen byrokratia tulee
pitää siedettävällä tasolla turvallisuudesta
tinkimättä.

Suomessa voidaan uusia vanhoja ydinreaktoreita.
Suomessa tulee panostaa aktiivisesti thoriumreaktoreiden tutkimiseen ja rakentamiseen.

Lisäydinvoiman rakentamista ei tule sallia,
mutta reaktoreiden uusiminen tulee sallia.

Suomi on mukana tutkimassa ja kehittämässä fuusiovoimaloita.
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Suomessa tulee luopua turpeen käytöstä
vuoteen 2030 mennessä.

Energiatuotannon perusarvojen
priorisointijärjestys:

Kuluttajan ryhtyminen energiantuottajaksi
on helppoa ja turvallista.

Keinot

1. Hiilipäästöjen vähentäminen:

Fossiilisille polttoaineille on asetettu
lisämaksuja muun muassa veronkiristysten
muodossa.

Energiaa tulee voida tuottaa joko erittäin
vähillä hiilidioksidipäästöillä tai kokonaan
päästöttömästi. Tämä on mahdollista
panostamalla uusiutuviin energianlähteisiin. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä
energiantuotannossa tulee luopua.

Suomessa lisätään uusiutuvilla energialähteillä toimivia voimaloita, jotta energiaomavaraisuus saavutetaan mahdollisimman vähällä ydinvoiman lisäämisellä.

2. Stabiilisuus:

Vesivoiman rakentamisessa hyödynnetään
tekniikkaa, joka on mahdollisimman tehokasta mutta samalla ei häiritse koskien
virtauksia tai kalakantoja

Energiantuotannon ja sitä kautta energian
saatavuuden on pysyttävä tasaisena olosuhteista riippumatta. Tasainen ja varma
energiansaanti on yhteiskunnan toimimisen, elinkeinoelämän ja teollisuuden
kannalta välttämätöntä.

Lisätään tuulivoimaa etenkin rannikko- ja
merialueilla
Suomessa hyödynnetään aaltovoimaa

3. Kotimaisuus:

Kaupungeissa ja maaseudulla on edullista
ja helppoa, sekä yksityisille maanomistajille että taloyhtiöille, rakentaa omia
pienvoimaloita

Käyttämällä kotimaisia polttoaineita
voidaan varmistaa polttoaineen laatu ja
alkuperä sekä tuottaa työtä ja toimeentuloa kotimaassa.

Tuetaan ja helpotetaan kuluttajien ryhtymistä energiantuottajiksi

4. Hinta/kustannukset:
Energiantuotannon kustannuksien on
pysyttävä kestävällä tasolla niin, että energian hinta pysyy järkevällä tasolla.

5. Turvallisuus:
Kaiken energiantuotannon tulee olla
täysin turvallista niin tuottajalle kuin
kuluttajalle.
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