TII V I ST E L M ÄT
Tiivistelmissä esitetään kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) arviointeja luonnon
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tilasta globaalisti sekä Pohjois-Eurooppaan
keskittyvällä tasolla (IPBES-6 plenary outcomes 2018)

TIIVISTELMÄ GLOBAALISTA ELINYMPÄRISTÖJEN
HEIKENNYKSEN JA ENNALLISTAMISEN ARVIOINTIRAPORTISTA
Elinympäristöjen heikentämisen välttäminen ja
vähentäminen ovat edullisimmat keinot monimuotoisuuden häviämisen estämiseen. Myös jo heikenA) Elinympäristöjen heikentäminen on laajamit- nettyjen elinympäristöjen ennallistaminen on taloutainen systeeminen ilmiö: heikennystä on aiheu- dellisesti kannattavaa: ennallistamisesta koituvat
tettu kaikissa maailman maaekosysteemeissä ja hyödyt ovat keskimäärin 10 kertaa sen kustannuksia korkeammat.
heikennys ilmenee monissa muodoissa.

Pääviestit

B) Ellei toimenpiteisiin ryhdytä kiireellisesti, väestönkasvu yhdessä ennen näkemättömän kulutuksen, globalisoituvan talouden ja ilmastonmuutoksen kanssa johtaa kiihtyvään elinympäristöjen heikentymiseen.

Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseksi tarvitaan kiireellisiä toimia,
joilla näitä kaikkea elämää ja ihmisen hyvinvointia
ylläpitäviä elementtejä voidaan suojella.
Elinympäristöjen heikentyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat vakavia uhkia ihmiskunnalle ja vaikuttavat jo nyt haitallisesti kahteen viidestä ihmisestä maailmassa. Vuoteen 2050
mennessä elinympäristöjen heikentyminen yhdessä
ilmastonmuutoksen kanssa lisää yhteiskunnallista
epävakautta ja konflikteja, ja johtaa 50–700 miljoonan ihmisen massapakolaisuuteen. Viljelysmaiden
tuotantokyky laskee 10 %, paikoin jopa 50 %, kun
samalla väestö kasvaa 30 %. Elinympäristöjen heikentyminen ja monimuotoisuuden häviäminen ovat
myös taloudellinen uhka: vuonna 2010 näistä johtuvat kustannukset nousivat jo 10 %:iin globaalista
bruttokansantuotteesta.

Perimmäiset elinympäristöjen heikentymisen ajurit ovat erittäin korkean kulutuksen elämäntyyli kehittyneissä maissa, samaa tavoittelevien kehittyvien
maiden kulutuksen kasvu sekä globaali väestönkasvu.
Tietoisuuden lisääminen näistä elinympäristöjen heikentymisen ajureista on välttämätöntä, jotta korkean
tason poliittisista tavoitteista päästään siirtymään
kansallisen ja paikallisen tason täytäntöönpanoon.
Koska kulutus on elinympäristöjen heikennyksen
perimmäinen ajuri, haittojen tekemin näkyväksi kuluttajalle on avain kestävämpään kulutukseen. Kulutusvalintojen ympäristövaikutukset jäävät usein
piiloon, koska kauppa on globaalia ja kulutus ja tuotanto tapahtuvat eri puolilla maapalloa. Tehokas kulutusta ohjaava keino olisi ympäristöhaittojen kustannusten sisällyttäminen tuotantokustannuksiin.
Päätöksentekijöiden onkin huolehdittava, että jokainen elinympäristöä heikentävä toimija velvoitetaan sisällyttämään aiheuttamiensa ympäristöhaittojen korjaamisen tai hyvityksen kustannukset tuotteidensa hintaan.
Globaali väestönkasvu on toinen elinympäristöjen
tilaan vaikuttava perimmäinen ajuri. Toimenpiteitä,
joilla väestönkasvua voidaan hillitä ovat koulutuksen, tasa-arvon ja vapaaehtoisen perheneuvonnan

Yli kolmannes maapallon maapinta-alasta on
maatalouden käytössä. Vajaa neljännes pinta-alasta
on säästynyt merkittäviltä ihmisvaikutuksilta mutta vuoteen 2050 mennessä tämä pinta-ala kutistuu
alle 10 %:iin. Rajuimman hävityksen kohteena ovat
olleet kosteikot ja suot, joista 87 % on menetetty
viimeisten kolmen vuosisadan aikana. Elinympäristöjen tuhoaminen kiihtyy ja ajamme planeettaa
kohti kuudetta massasukupuuttoa. Projektioiden
mukaan vuoteen 2050 mennessä maailman monimuotoisuudesta 38–46 % menetetään.
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lisääminen, sosiaaliturvan takaaminen vanhuksille
maissa joissa se on olematon sekä useissa kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, tarjottavien syntyvyyteen kannustavien tukien uudelleen harkinta.

Nykyiset monenväliset ympäristösopimukset muodostavat ennennäkemättömän laajan ja kunnianhimoisen tavoitepaletin, jolla pyritään välttämään ja
vähentämään elinympäristöjen heikennystä sekä
ennallistamaan jo heikennettyjä elinympäristöjä.
Vahvempi sitoutuminen ja tehokkaampi yhteistyö
näiden vakiintuneiden mekanismien käytössä ja tavoitteiden toteutuksessa kansallisella ja paikallisella tasolla on kuitenkin elintärkeää. Kansallisella panostuksella kansainvälisesti sovittujen tavoitteiden
toteuttamiseen voimme saavuttaa maailman, jossa
elinympäristöjen kokonaisheikentymättömyys on
totta, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen
on pysäytetty ja ihmiskunta kukoistaa hyvinvoivana.

C) Elinympäristöjen heikennyksen pysäyttäminen ja elinympäristöjen ennallistaminen parantaisi maailmanlaajuisesti miljoonien ihmisten elää ja
hyvinvointia. Mitä kauemmin odotamme ennen
kuin alamme toteuttaa tunnettuja ja todistettuja
toimia elinympäristöjen heikennyksen torjumiseksi, sitä vaikeammaksi ja kalliimmaksi toimet tulevat.
Vähittäiset toimenpiteiden lisäykset eivät enää riitä estämään elinympäristöjen peruuttamatonta
tuhoutumista vaan tarvitaan merkittävä muutos
elinympäristöjen ennallistamiseen panostuksessa.

Taulukko SPM.2

Tavoitteita ja keinoja joilla elinympäristöjen heikentymistä voidaan rajoittaa
Table SPM.2
Aspirations for addressing land degradation and possible actions and pathways
The appropriateness and relevance of different aspirations varies from place to place, depending on regional and national contexts. The lists of actions are indicative, non-exhaustive and
non-exclusive.
Aspirations

Possible actions and pathways

Safeguarded biodiversity

Greater protection of biodiversity through enlarged and more effective
protected area systems, halting conversion of natural land, large-scale restoration of degraded land, biodiversity offsetting where land transformation is unavoidable

Low-consumption lifestyles

Lower per-capita consumption patterns, including the adoption of less
land-degrading diets, such as more vegetable-based diets, and low- and renewable-energy-based housing, transportation and industrial systems

Global human population at
near-zero growth

Improving gender equality and moving towards improved access to education, voluntary family-planning, and social-welfare for ageing populations

Circular economy

Reduced food loss and waste, sustainable waste and sanitation management systems, reuse and recycling of materials

Low-input production systems and resource management

More land-, energy-, water-, and material-efficient and low-emission production systems for food, fiber, bioenergy, mining, and other commodities

Sustainable land management

Sustainable land management practices in croplands, rangelands, forestry,
water systems, human settlements, and their surrounding landscapes, specifically directed at avoiding, reducing and reversing land degradation
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Taulukko SPM 3.

Kriittisiä tietopuutteita elinympäristöjen heikennyksen ja ennallistumisen ymmärtämisessä.
Critical gaps in knowledge and understanding of land degradation and restoration
The summary for policymakers of this assessment represents the current state of knowledge regarding the biophysical, social and economic consequences and drivers of land degradation and
restoration as well as approaches for avoiding, reducing and reversing land degradation. The research areas listed below represent the highest priorities identified by the assessment team to
further enable evidence-based decisions regarding land degradation and restoration.
The evidence b ase required to address land degradation

Priority gaps in each area of knowledge

What are the consequences of
land degradation for biodiversity, ecosystem functioning, natures contributions to people, and
human well-being?

• Methods to effectively monitor and map changes in different forms
of degradation over time and at relevant spatial scales and resolutions
• Spatial and temporal patterns of, and changes in, soil health
• Consequences of land degradation on freshwater and coastal ecosystems, including mangroves and seagrass systems
• Consequences of land degradation for physical and mental health and
spiritual well-being
• Consequences of land degradation for infectious disease prevalence
and transmission
• The potential for land degradation to exacerbate climate change

What are the causes of land
degradation?

• The social and environmental consequences of interactions between
climate change and land degradation drivers, including for efforts to
avoid land degradation and restore degraded land
• Linkages between land degradation and restoration and distant social,
economic and political processes
• Interactions among land degradation, poverty, climate change and the
risk of conflict and of migration

What are the key factors that
can facilitate efforts to avoid,
reduce and reverse land degradation?

• Effectiveness of mechanisms for raising awareness and influencing the
behaviour of actors across all stages of supply chains in ways that may
improve the sustainability of internationally traded commodities
• The relative importance of various enabling conditions for avoiding,
reducing and reversing land degradation in different social, cultural,
economic and governance contexts, including regarding technical capacities, technologies, data and information access, knowledge-sharing, decision support tools and institutional competencies
• Methods for integrating conventional science and indigenous and local knowledge, in order to achieve a more broadly-based understanding of the causes and consequences of land degradation, its progression over time (including future projections) and potential solutions
• Methods and tools for achieving a more inclusive understanding of the
short, medium and long-term monetary and non-monetary implications of various approaches to the restoration of degraded land
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The evidence b ase required to address land degradation

Priority gaps in each area of knowledge

What needs to be done to avoid,
reduce and reverse land degradation, and what is the effectiveness of different approaches
available?

• Interactions amongst policies and land and resource-management
practices to address different Sustainable Development Goals and
other multilateral agreements, and the consequences of these efforts for land degradation and restoration outcomes
• Methods for internalizing the environmental and social costs of unsustainable production practices into commodity prices, and the allocation of such costs to different stages of production, processing
and consumption in the life cycle of a product
• Evaluation of the effectiveness of different policy instruments designed to avoid, reduce and reverse land degradation, including legal,
regulatory, social and economic instruments, for both environmental and social outcomes
• Spatially-explicit multi-model scenarios of change in biodiversity
and ecosystem services and the implications of these scenarios for
achieving progress towards multilateral agreements, including land
degradation neutrality at the national level
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TII V I ST E L M ÄT

TIIVISTELMÄ ALUEELLISESTA ARVIOINNISTA LUONNON
MONIMUOTOISUUDEN JA EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN
TILASTA EUROOPASSA JA KESKI-AASIASSA
Hallitustenvälinen luonnon monimuotoisuus minen edellyttää luonnon monimuotoisuuden ylja ekosysteemipalvelupaneeli “IPBES luonto- läpitoa, sillä heikentynyt biodiversiteetti ei pysty
paneeli”
tuottamaan riittävästi hyötyjä ihmiselle. Elintärkeitä hyötyjä ovat mm. kasvien pölytys, makean veden
Pääviestit
määrä ja laadun ylläpito, maaperän muodostuminen ja tulvien säätely.
A) Luonto arvokkaana pääomana ja sen tuottaEuroopan ja Keski-Aasian alue on suuresti riipmat hyödyt ihmisen hyvinvoinnille Euroopassa ja puvainen uusiutuvien luonnonvarojen tuonnista
Keski-Aasiassa.
muualta, sillä alueen asukkaat käyttävät enemmän
uusiutuvia luonnonvaroja kuin alueella tuotetaan.
Luonnon hyödyt ihmisille (kts kuva SPM.2 ja liite) Keski- ja Länsi-Euroopan rehun ja ruoan tuonti vaskattaen niiden ekosysteemipalvelut, ovat ensiarvoi- taa 35 miljoonan peltohehtaarin tuotantoa (Saksan
sen tärkeitä elinkeinoille, taloudelle ja hyvän elämän kokoinen alue).
laadulle. Siksi luonto ja sen tuottamat hyödyt ovat
Luonnon hyödyt jakautuvat epätasaisesti Eurooelintärkeitä ihmisen tulevaisuudelle. Luonto tuot- pan ja Keski-Aasian alueiden ja maiden välillä. Ruoan
taa meille lukuisan joukon hyötyjä ravinnosta ja raa- saatavuudessa, sekä ruokahuollossa ja -varmuuka-aineista lähtien aina virkistykseen ja rentoutumi- dessa on eroavaisuuksia alueiden välillä ja 15% Kesseen. Taloudellisena arvona mitattuna luonto ylläpi- ki-Aasian asukkaista on vailla puhdasta juomavettä.
tää makean veden laatua noin 1600 euron arvosta
hehtaaria kohti, ilmaston säätelyä noin 380 euron
B.) Euroopan ja Keski-Aasian luonnon monimuoarvosta ja ilman laadun säätelyä noin 240 euron artoisuus on ainutlaatuinen mutta uhanalainen.
vosta hehtaaria kohden
Luonnon ihmiselle tuottamat hyödyt ovat uhat- Biodiversiteetti Euroopassa- ja Keski-Aasiassa on
tuina luonnon monimuotoisuuden jatkuvan vähe- jatkuvassa ja selvässä laskussa. Luonnonvaraisten
nemisen johdosta. Luonnon hyötyjen varmistaelinympäristöjen laajuus on supistunut merkittä-
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västi. Esimerkiksi kosteikot ovat vähentyneet puoleen vuodesta 1970. Suomessakin useat elinympäristöt ovat vähentyneet ja jotkut ovat jopa vaarassa
kadota kokonaan. Pahin tilanne on perinnebiotooppien kohdalla, joista joidenkin tyyppien pinta-alat
ovat vähentyneet jopa yli 90 prosenttia viimeisten
50 vuoden aikana.
Euroopan- ja Keski-Aasian arvioiduista lajeista
28% on uhanalaisia. Suomessa tilanne on parempi ja vuoden 2010 arvioinnin mukaan arvioiduista
lajeista 10,5% on uhanalaisia. Uutta tietoa Suomen
uhanalaisista lajeista saadaan vuoden 2019 lopulla.
Viime vuosien kansalliset ja kansainväliset kestävän
kehityksen ja luonnonsuojelupäätöksien toimet
ovat auttaneet estämään eräitä kielteisiä luonnon
monimuotoisuuteen kohdistuvia muutoksia. Suomessa esimerkiksi merikotkan ja saimaannorpat
kannat ovat kasvaneet viime vuosikymmenien aikana.
Kaiken kaikkiaan, muutos kohti terveitä ja elinkelpoisia elinympäristöjä on vielä riittämätöntä.

Maankäytön muutokset ovat merkittävin luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden heikkenemisen ajuri Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Tuotantoon kytketyt tuet ovat johtaneet
maa- ja metsätalouden tehostumiseen mikä yhdessä kaupungistumisen kanssa on johtanut luonnon
monimuotoisuuden vähenemiseen. Perinteisten
maankäyttömuotojen väheneminen on johtanut
esimerkiksi perinteisten maatalousympäristöjen
(perinnebiotooppien) supistumiseen ja niiden monimuotoisuuden vähenemiseen.
Ilmastonmuutoksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja sen tuottamiin hyötyihin voimistuu
nopeasti ja on todennäköistä, että se on yksi merkittävimmistä muutosten ajureista tulevaisuudessa. Luonnonvarojen hyödyntäminen, saastuminen
ja haitalliset vieraslajit ovat aiheuttaneet merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja näiden ekosysteemipalveluille. Nämä tekijät
aiheuttavat tulevaisuudessakin merkittäviä uhkia
luonnon monimuotoisuudelle etenkin yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa.
C) Luonnon monimuotoisuus ja sen tuottamat Talouskasvu on kytköksissä ympäristön laadun heikhyödyt ihmisille ja muutosten ajurit Euroopassa ja kenemiseen. Tämän kytköksen (decoupling) katkaiKeski-Aasiassa
seminen edellyttää muutosta politiikassa ja verotusuudistuksia koko alueella. Myös vääristävien tukien kartoittaminen ja poistaminen tulee jatkaa.
RIKU LUMIARO, SYKE
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D) Euroopan ja Keski-Aasian tulevaisuus

sen ja julkisen sektorin toimijoille. Näiden käyttöönotto ja toimeenpano tulee vahvistaa muutosajureiden huomioimiseksi, luonnon monimuotoisuuden
suojelemiseksi ja luonnon hyötyjen takaamiseksi
hyvän elämän tarpeisiin.
Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön valtavirtaistaminen kaikkiin eri yhteiskunnan sektoreihin ja sen ylläpitämät ja tarjoamat
hyödyt ihmiselle voidaan saavuttaa huomioimalla
proaktiivisemmin ympäristötavoitteet eri suunnitelmissa, ohjelmissa, strategioissa kohdentamalla ja
tavoitteellisemmalla lähestymistavalla.
Luonnon monimuotoisuuden integrointi läpileikkaavasti eri toimintasektoreihin, koordinoimalla hyvää hallinnointia ja luonnon tarjoamia hyötyjä, tarjoaa mahdollisuuksia saavuttaa kestävyyttä ja estää
kielteiset vaikutukset ihmisiin ja luontoon.
Osallistumisen ja osallisuuden syventäminen
edistää erilaista osaamista ja tiedon kytkemistä päätöksentekoon ja yhteisvastuuta.

Muutosajureiden ja nykyisten ja aiempien trendien
ja paineiden jatkuessa vuoteen 2030 saakka ja sen
jälkeen estää kestävän kehityksen (SDG) ja vastaavien tavoitteiden saavuttamisen (business-asusual skenaario). Sellaiset tulevaisuuden skenaariot tai
vaihtoehdot, jotka huomioivat tasapainoisen luonnon hyötyjen tuotannon ja jotka huomioon arvomaailmojen kirjon, saavuttavat todennäköisemmin
kestävyystavoitteet.
Koulutuksen, tiedon jakamisen ja osallistavan
päätöksenteon kautta saavutettavat pitkän aikajänteen yhteiskunnalliset muutokset ovat tehokkaimpia askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta.
E) Lupaavia vaihtoehtoja hyvän hallinnon malleista Euroopalle ja Keski-Aasialle
Joukko erilaisia yhdistelmiä hyvän hallinnon-, politiikan- ja hoidon keinoista ovat tarjolla alueella yksityi-

KUVA SPM.2

Nature’s contributions to people and their relation to quality of life in terms of instrumental and
relational values
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LIITE:
LUONNON IHMISELLE TARJOAMAT HYÖDYT

This appendix describes the evolving concept of
nature’s contributions to people and its relevance
to this IPBES regional assessment.1
Nature’s contributions to people are all the contributions, both positive and negative, of living nature (i.e., diversity of organisms, ecosystems and their
associated ecological and evolutionary processes)
to the quality of life of people. Beneficial contributions from nature include such things as food provision, water purification, flood control and artistic inspiration, whereas detrimental contributions
include disease transmission and predation that
damages people or their assets. Many of nature’s
contributions to people may be perceived as benefits or detriments depending on the cultural, temporal or spatial context.
The concept of nature’s contributions to people
is intended to broaden the scope of the widely-used
ecosystem services framework by more extensively considering views held by other knowledge systems on human-nature interactions. It is not intended to replace the concept of ecosystem services.
The concept of nature’s contributions to people is
intended to engage a wide range of social sciences
and humanities through a more integrated cultural
perspective on ecosystem services.
Ecosystem services has always included a cultural component. For example, the Millennium Assessment2 defined four broad groups of ecosystem
services:

services are perceived and valued. In addition, the
groups of ecosystem services have tended to be
discrete, while nature’s contributions to people allow for a more fluid connection across the groups.
For example, food production, traditionally considered to be a provisioning service, can now be categorized both as a material and a non-material
contribution by nature to people. In many – but not
all – societies, people’s identities and social cohesion are strongly linked to growing, gathering, preparing and eating food together. It is thus the cultural context that determines whether food is a material contribution by nature to people, or one that
is both material and non-material.
The concept of nature’s contributions to people
was developed to address the need to recognize
the cultural and spiritual impacts of biodiversity, in
ways that are not restricted to a discrete cultural
ecosystem services category, but instead encompasses diverse world views of human-nature relations. Nature’s contributions to people also make it
possible to consider negative impacts or contributions, such as disease.
There are 18 categories of nature’s contributions
to people, many of which closely map onto classifications of ecosystem services, especially for provisioning and regulating services. These 18 categories
of nature’s contributions to people are illustrated in
Figure SPM.2. The 18 categories fall into one or more
of three broad groups of nature’s contributions to
people - regulating, material and non-material.

• Supporting services (now part of “nature” in
the IPBES Conceptual Framework)
• Provisioning services
Regulating services
Cultural services

1
Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z., Hill, R., Chan,
K.M.A., Baste, I.A., Brauman, K.A., Polasky, S., Church, A., Lonsdale, M., Larigauderie, A.,
Leadley, P.W., van Oudenhoven, A.P.E., van der Plaat, F., Schröter, M., Lavorel, S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukvareva, E., Davies, K., Demissew, S., Erpul, G., Failler, P., Guerra, C.A.,
Hewitt, C.L., Keune, H., Lindley, S., Shirayama, Y., 2018. Assessing nature’s contributions to
people. Science 359, 270–272. https://doi.org/10.1126/science.aap8826

At the same time, there has been a long-standing
debate in the ecosystem services science community, and in policy circles, about how to deal with
culture. The social science community emphasizes
that culture is the lens through which ecosystem

2
Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and human well-being. (Island
Press, Washington, D.C.).
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