Luonnonsuojelujärjestöt tekivät historiaa
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114. vsk.

ähän asti on totuttu siihen, että eri luonnonsuojelujärjestöt ovat korostaneet omaa profiiliaan ja esittäneet omalle organisaatiolleen tärkeimpiä
tavoitteita ja vaatimuksia. Ne tulevat varmasti tekemään niin vastaisuudessakin, mutta nyt eduskuntavaalien alla ne ovat yhdistäneet voimansa ja esittäneet hyvissä ajoin tammikuussa kaikkien puolueiden edustajille yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa. Parasta on, että tavoitteet on kirjattu sellaiseen muotoon, jota hallitusohjelmissa yleensä käytetään. Tämä on äärettömän tärkeätä,
sillä kuinka tulos voisi olisi parempi, jos luonnonsuojelujärjestöt eivät pystyisi keskenään sopimaan tärkeistä tavoitteistaan ja ne kävisivät omine tavoitteineen yksi kerrallaan eri puolueiden puheilla kuten tähän asti. Voidaan siis sanoa, että järjestöt ovat tehneet historiaa.
Tavoiteohjelma on otsikoitu ”Ympäristövastuullinen ja hyvinvoiva Suomi”.
Ei ole syytä käydä yksityiskohtaisesti läpi kaikkia tavoitteita, joita on perusteluineen kolme ja puoli liuskaa. Jotta tavoitteista kuitenkin saisi yleiskuvan, on
hyvä esittää keskeiset aihepiirit, joita ovat hiilineutraali Suomi, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja kohtuutalous,
vahva ympäristöhallinto sekä puhdas maatalous ja kirkas Itämeri.
Yksityiskohtaisista tavoitteista voi todeta, että osa niistä on hyvin kunnianhimoisia ja niiden siirtyminen hallitusohjelmaan on poliittisesti ongelmallista
ja riippuu kovastikin siitä, mitkä puolueet hallituksen toukokuussa lopulta
muodostavat. Esimerkki tavoitteesta, joka ei tähän asti kuultujen kommenttien
mukaan saa kaikkien puolueiden kannatusta, on vaatimus kansallisesti velvoittavasta ilmastolaista, jossa säädettäisiin vuotuiset päästövähennykset. Hyvin
mielenkiintoinen ja kannatettava on järjestöjen ehdotus itsenäisestä asiantuntijaelimestä, joka neuvoisi hallitusta hiilibudjettien laatimisessa. Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksut saattavat ennen pitkää tulla, mutta luonnonsuojelujärjestöjen tavoite vuodesta 2012 vaikuttaa liian nopealta.
Luonnonsuojelualueverkon laajentamiseen ja hoitoon sekä uhanalaisten
luontotyyppien ja lajien suojeluun esitetään vähintään 100 miljoonan euron
vuosittainen lisärahoitus. Näin saataisiin varsinkin Etelä-Suomen uhanalaiset
vanhat metsät ja arvokkaat luontotyypit, kuten suot, paremmin suojelluiksi. Tavoite on erittäin perusteltu ja kiireellinen alkuperäisluonnon pelastamisen kannalta. Erittäin tärkeä on myös tavoite metsälainsäädännön uudistamiseksi niin,
että se tukee metsien monipuolisempaa käyttöä ja uusia metsänkorjuumenetelmiä. Paljaaksihakkuupohjainen metsänhoito on aikansa elänyt.
Suomen luonnonvarojen kulutus halutaan kestäväksi, ja vaihtoehtoisten kansantalouslaskelmien käyttöönottoa selvitetään. Osallistutaan mm. EU:n Beyond GDP -projektin kehitystyöhön. Tavoitteena tulee myös olla verotuksen
painopisteen siirtäminen työn verotuksesta luonnonvarojen kulutuksen verottamiseen.
Järjestöt kiinnittävät suurta huomiota vahvaan ympäristöhallintoon ja vaativat merkittävää ministeriörakenteen uudistamista. Työ- ja elinkeinoministeriön
alaisuudessa olevat ilmasto- ja energia-asiat sekä liikenne- ja viestintäministeriön tehtävät liikenteen osalta tulee siirtää osaksi ympäristöministeriöön, samoin osia maa- ja metsätalousministeriöstä. Myös ympäristökasvatuksen asemaa tulee vahvistaa. Maatalouden osalta järjestöillä on monia uudistustavoitteita. Koko maatalouden ympäristötukijärjestelmä on muutettava paremmin tukemaan vesien puhtautta ja luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen läheisyyteen on rakennettava kosteikkoja ja tehtävä riittävät suojavyöhykkeet ravinteiden valumien estämiseksi.
Edellä on kuvattu yleisluontoisesti vain osaa Suomen seitsemän johtavan
luonnonsuojelujärjestön tavoitteista. Nyt tavoitteista on päästävä tuloksiin, ja
siksi kaikkien luonnosta huolta kantavien tulee tukea niiden kirjaamista hallitusohjelmaan mahdollisimman laajalti. Kokemuksesta voin sanoa, että eduskunnan luonnonsuojeluhenkisyys on tähän asti ollut uskomattoman heikkoa ja
varsin harvojen eri puolueisiin lukeutuvien edustajien varassa. Nyt on mahdollista aikaansaada muutos ja edellyttää ehdokkailta, puolueisiin katsomatta, sitoutumista suomalaisen luonnon pelastamiseen. Ohjelmalliset tavoitteet on nyt
lyöty pöytään!
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