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ELINYMPÄRISTÖT OVAT 

UHATTUNA

Yli kolmannes maapallon maapinta-alasta on maatalouden käytössä
- 30 % maatalousmaasta on rehutuotannossa eläimille

- Vuoteen 2050 mennessä eläinperäisten tuotteiden kysyntä kaksinkertaistuu vuoteen 
2000 verrattuna

Vajaa neljännes maapallon pinta-alasta on säästynyt merkittäviltä 
ihmisvaikutuksilta

- Vuoteen 2050 mennessä tämä pinta-ala kutistuu alle 10 %:iin

- Ihmisen tarpeisiin käyttökelvotonta autiomaata, vuoristoa ja tundraa

Rajuimman hävityksen kohteena ovat olleet kosteikot ja suot, joista 
globaalisti 87 % on menetetty, 54 % viimeisen sadan vuoden aikana

Elinympäristöjen heikennyksestä johtuva globaali CO2 päästö on 2000-
luvulla ollut 3,6 – 4,4 miljardia tonnia vuodessa

- Keskeiset syyt maatalousmaan köyhtyminen, metsäelinympäristöjen heikennys, 
metsien hävitys, soiden kuivatus ja soiden poltto



Suomessa metsien tilaa heikennetty keskimäärin 68 %
- Viimeisen 15 vuoden aikana yli 160 vuotiaista metsistä Suomessa on 

metsätalouden käytössä olevalla maalla hakattu 300 000 ha (> 40%)

Suomessa soiden tilaa heikennetty keskimäärin 43 %

Suomessa kaikkia elinympäristöjä yhteensä heikennetty 61 %

Suomessa vuosina 2000 – 2011 raivattu n.100 000 ha uutta peltoa

METSO-ohjelman tavoite 2008 – 2025 suojella n.100 000 ha metsää

Globaalista ja Suomessa elinympäristöjen heikentäminen ei ole 
hidastunut vaan kiihtyy

Sopimukset ovat olemassa, mutta ilman välittömiä massiivisia 
kansallisia investointeja sopimusten toteutukseen, niiden tavoitteet, 
kuten kestävän kehityksen tavoite pysäyttää elinympäristöjen 
heikennys vuoteen 2030 mennessä, jäävät saavuttamatta

ELINYMPÄRISTÖT OVAT 

UHATTUNA



Maailman selkärankaisten lajien populaatiot ovat pienentyneet 
kaikkiaan 58% vuosien 1970 ja 2012 välillä

Makeanveden lajien populaatiot ovat pienentyneet 81%

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA

Kaikki selkärankaiset

(14152 populaatiota, 3706 lajia)

Makeanveden lajit

(3324 populaatiota, 881 lajia)



Linnuista 1/3 hävinnyt Euroopasta viimeisten 15 vuoden aikana

Suomen tilanne ei yhtään parempi:
- Peltolinnut -40% 30 vuodessa

- Suolinnut -30% 30 vuodessa

- Metsälinnut -20% / 20v (-50% vuodesta 1960)

- Hömötiainen -40% 10 vuodessa

- Töyhtötiainen -50% 10 vuodessa

Vuonna 2000 Suomen linnuista 35 (14%) oli luokiteltu uhanalaisiksi

Vuonna 2015 luku oli jo 87 lajia (36%) 

Uhanalaisella lajilla on korkea todennäköisyys kuolla sukupuuttoon

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA



Entäs hyönteiset?

75% maailman viljelykasveista ja 35% ruoantuotannon volyymistä 
tarvitsee pölyttäjän

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA



Vuoteen 2050 mennessä maailman monimuotoisuudesta 38–46 % 
menetetään

 Vastaa täydellistä alkuperäisen monimuotoisuuden katoa 1,5 
kertaa USA:n kokoisella pinta-alalla

 Ajamme planeettaa kohti kuudetta massasukupuuttoa

Merkittävimmät monimuotoisuuden köyhtymistä aiheuttavat sektorit 
ovat maatalous ja metsätalous sekä infrastruktuurien rakentaminen 

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA



IHMISKUNNAN TULEVAISUUS 

ON UHATTUNA

Elinympäristöjen heikentäminen ja luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen vaikuttavat jo nyt haitallisesti kahteen viidestä ihmisestä 
maailmassa

Vuoteen 2050 mennessä viljelysmaiden tuotantokyky laskee 10%, 
paikoin jopa 50%, kun samalla väkimäärä kasvaa 30%

Vuoteen 2050 mennessä elinympäristöjen heikentyminen yhdessä 
ilmastonmuutoksen kanssa lisää yhteiskunnallista epävakautta ja 
konflikteja, ja johtaa 50 – 700 miljoonan ihmisen massapakolaisuuteen

Elinympäristöjen heikentymisestä ja monimuotoisuuden häviämisestä 
johtuvat taloudelliset kustannukset ovat jo yli 10% globaalista 
bruttokansantuotteesta

http://en.unesco.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/


KESKEISET SYYT 

ELINYMPÄRISTÖJEN 

HEIKKENEMISEEN JA LAJIEN 

HÄVIÄMISEEN OVAT KORKEAN 

KULUTUKSEN ELÄMÄNTYYLI 

JA VÄESTÖNKASVU 

http://en.unesco.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/


MITÄ VOIMME TEHDÄ?



MITÄ VOIMME TEHDÄ?

Syntyvyys pysyy

nykyisellä tasolla

Syntyvyys ½ lasta

yli / alle itsen

korvaavuuden

Syntyvyys laskee itsen

korvaavaksi

(2005: 9.8 => 2015: 11.2 

mrd)



EI KOSKE SUOMEA?

#synnytystalkoot

Suomen väestönkasvu todella sakkaa: Viime kuussa 
väkiluku kasvoi yhdellä ihmisellä



MITÄ VOIMME TEHDÄ?

Onko väestön kasvu jatkossa Suomessa epätodennäköistä?

 Vuonna 2015 EU sai 1,3 miljoonaa pakolaista

 Suomeen näistä saapui yli 30 000

 Samalla suhteella laskien 50 miljoonaa pakolaista EU:ssa 
tarkoittaisi yli miljoonaa pakolaista Suomeen

Väestömme kasvaa kyllä, keskitymmekö oikeisiin asioihin?



MITÄ VOIMME TEHDÄ?

Populaation kasvuun perustuva talous on pyramidihuijaus

Koska väestön määrä uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta, 
väestönkasvua on rajoitettava

Syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike ja ensisynnytyksen ajankohta
 Jos 2 lasta ja ensimmäinen 20 vuotiaana, 100 vuoden kuluttua 32 lasta

 Jos 2 lasta ja ensimmäinen 33 vuotiaana, 100 vuoden kuluttua 8 lasta

Tyttöjen koulutukseen on panostettava

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on edistettävä

Ehkäisy ja raskauden keskeytys on sallittava

Sosiaaliturva vanhuksille maissa joissa se on olematon

Syntyvyyteen kannustavien tukien uudelleen harkinta 
kehittyneemmissä maissa
 Porrastetusti lapsiluvun mukaan laskeva peruslapsettomuuslisä 

 Lapsiluku säilyy samana mutta ensisynnytys viivästyy?



Kulutus on toinen elinympäristöjen heikennyksen perimmäisistä syistä

Haittojen tekemin näkyväksi kuluttajalle on avain kestävämpään 
kulutukseen

Tehokas poliittinen keino olisi velvoittaa ympäristöhaittojen 
kustannusten sisällyttäminen tuotantokustannuksiin ja kuluttajahintoihin

- Ekologiset kompensaatiot vrt. saastuttaja maksaa periaate?

Hallitus voi kannustaa kuluttajia oikeisiin valintoihin asettamalla 
haittaveroja tuotteiden ympäristöhaittojen jalanjäljen mukaan

- Haittojen mukaan porrastettu ALV?

Jokainen meistä voi kieltäytyä hankkimasta sen seuraavankin my little

ponyn tai littlest pet shopin

Jokainen meistä voi vähentää lihan syömistä

Jokainen meistä voi lopettaa ruoan pois heittämisen

MITÄ VOIMME TEHDÄ?



Osuus ruoasta joka pilaantuu tai heitetään pois

MITÄ VOIMME TEHDÄ?



MITÄ VOIMME TEHDÄ?
Ympäristösopimusten tavoitteiden toimeenpano tapahtuu 
pääsääntöisesti kansallisella tasolla

Kansalliset investoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi ovat 
systemaattisesti riittämättömiä 

Yhdenkään todennäköisenä pidetyn kehitysskenaarion mukaan, 
vuoteen 2050 mennessä emme tule saavuttamaan globaalisti sovittuja 

- suojelutavoitteita

- ennallistamistavoitteita

- elinympäristöjen heikennyksen pysäyttämistavoitteita 

- monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistavoitetta

- ilmastotavoitteita

Nämä voidaan saavuttaa ainoastaan suurilla transformatiivisilla
muutoksilla

- väestönkasvun aktiivisessa hillitsemisessä

- tuotantotavoissa ja kulutustottumuksissa

- ympäristöhaittoihin perustuvalla veropolitiikalla

- mittavilla kansallisilla investoinnilla kansainvälisten ympäristösopimusten 
täytäntöönpanoon
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