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2010 GHG emissions compared to 1990 (Eurostat 2013). 
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EU-27 Tanska Saksa Suomi Ruotsi
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• Kolmessa 

EU-maassa on 

Suomea pienempi 

osuus tuulivoimaa 

(Malta, Slovenia ja 

Slovakia) 

 

• Kolmessa 

EU-maassa ei ole 

aurinkolämmölle 

tavoitetta tai tukea: 

Suomi, Viro, Romania 





1) Aurinkoenergian 

tukijärjestelmä Suomeen. 

Eduskunnan sitoumus 

vuoden 2014 loppuun 

mennessä. 

 

2) Aurinko- ja 

tuulienergiamarkkinat 

liikkeelle. Sitouduttu 

vähintään 15 uuteen 

hankkeeseen kampanjan 

ansiosta 28.2.2014 

mennessä 

 



1) Nuorten sitouttaminen ja 

ottaminen mukaan 

vaikuttamiseen: Nuorten 

vetoomus aurinkoenergian 

tukijärjestelmien puolesta, 

positiivista painetta päättäjille 

 

2) Kaupunkien, avainyritysten ja 

muiden avainorganisaatioiden 

haastaminen investointeihin. 

 

 



 



 
Kyllä aurinkoenergialle! 

 

Tämän päivän nuori haaveilee tulevaisuudesta, jossa hänellä on lapsia, kiva työ ja onnellinen elämä. Miltä 

hänen maailmansa näyttää vuonna 2050? Voiko ilmastokriisi romuttaa hänen haaveensa? Nykyinen 

elintapamme muuttaa maapalloa voimakkaasti, ja lastemme hyvinvointi on uhattuna. Nuoret ovat niitä, jotka 

joutuvat kantamaan seuraamukset ja tulemaan toimeen kuumenevalla maapallolla. Me päätämme nyt, miltä 

nuorten tulevaisuus näyttää. 

 

Aurinkoenergia on todennäköisesti ilmastokriisin tärkein ratkaisu. Suomessa kehitettävät 

aurinkoenergiatuotteet ovat maailman huippua. Suomalaisilla on tätä kautta mahdollisuus olla avainasemassa 

ilmastokriisin ratkaisemisessa. Hyvillä keksinnöillä ei ole mitään merkitystä, ellei niitä kaupallisteta ja saada 

markkinoille. Tällä hetkellä näin ei tapahdu, koska meillä ei ole toimivia kotimarkkinoita. Kotimarkkinat eivät 

toimi, koska Suomen politiikka ei ole aurinkoenergialle myönteistä. Markkinat luodaan tekemällä 

aurinkoenergian tuottaminen kannattavaksi meille tavallisille ihmisille Suomessa. 

 

91% suomalaisista haluaa lisää aurinkoenergiaa. Meidän on aika näyttää se. Muutokseen vaadittava tekniikkaa 

on jo olemassa,  enää on kyse tahdosta. 

 

Vaadimme, että aurinkoenergian tuottaminen tulee myös tavallisille ihmisille kannattavaksi Suomessa. 

 

Kansanedustajille: 

• 9/10 – suomalaisesta haluaa enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa 

• Frankfurt ja Lappeenranta ovat yhtä hyviä kaupunkeja aurinkoenergian tuotannolle 

• EU-maista vain Virossa ja Romaniassa on yhtä heikko aurinkoenergiapolitiikka kuin Suomessa 

• aurinkoenergiateollisuudella on merkittävät työllisyysvaikutukset 

 

Haluamme Suomeen pikaisesti politiikkakeinon, joka tekee aurinkoenergiainvestoinnin kotitalouksille 

kannattavaksi. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi nettomittaroinnilla, kotitalousvähennyksellä, syöttötariffilla 

tai investointituella.  
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http://www.youtube.com/watch?v=MiyJrklq5ho 
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