ELINYMPÄRISTÖJEN HEIKKENEMINEN UHKAA
ELÄMÄÄ - MITÄ SUOMI VOI TEHDÄ?
Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 3/2018

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PELASTAMINEN
ON ILMASTONMUUTOSTA ISOMPI HAASTE

Luonnon monimuotoisuudesta ollaan vaarassa menettää
40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, varoitti kansainvälinen luontopaneeli IPBES maaliskuussa 2018 julkaistussa arviointiraportissaan.

Vain vajaa neljännes maapallon pinta-alasta on säästynyt
merkittäviltä ihmisvaikutuksilta. Tämän pinta-alan ennustetaan kutistuvan alle kymmeneen prosenttiin vuoteen
2050 mennessä. Maankäytön muutokset ovat ensisijaisia
luonnon monimuotoisuuden katoamisen aiheuttajia. Merkittävimmät monimuotoisuuden köyhtymistä aiheuttavat
sektorit ovat maatalous, metsätalous ja infrastruktuurin
rakentaminen.

Elinympäristöjen heikentyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat vakavia uhkia ihmiskunnalle ja
vaikuttavat jo nyt haitallisesti kahteen viidestä ihmisestä
maailmassa. Elinympäristöjen heikentymisen pysäyttäminen ja elinympäristöjen ennallistaminen parantaisi maailmanlaajuisesti miljoonien ihmisten elämää ja hyvinvointia.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmaston
lämpeneminen kiihdyttävät toisiaan. Maatalousmaan
köyhtyminen, metsäelinympäristöjen heikentyminen
ja metsien hävitys sekä soiden kuivattaminen ja poltto
voimistavat ilmaston lämpenemistä. Elinympäristöjen
heikkenemisestä koituvat kasvihuonepäästöt ovat olleet
2000 -luvulla arviolta 3,6 - 4,4 miljardia hiilidioksiditonnia

Suomen Luontopaneelin ja Ympäristötiedon foorumin
tilaisuudessa 28.5.2018 esiteltiin IPBES:n tuoreita raportteja globaalista elinympäristöjen tilasta sekä etsittiin
ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
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vuodessa, mikä tarkoittaa 10-20 prosenttia kaikista globaaleista päästöistä.

Ajamme planeettaa kohti kuudetta
massasukupuuttoa

Elinympäristöjen heikentämisen välttäminen ja vähentäminen ovat tehokkaimmat ja edullisimmat keinot monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi. Myös jo heikennettyjen elinympäristöjen ennallistaminen on taloudellisesti
kannattavaa: ennallistamisesta koituvat hyödyt ovat keskimäärin kymmenen kertaa sen kustannuksia korkeammat.

• Vuoteen 2050 mennessä maailman monimuotoisuudesta menetetään 38–46 prosenttia.
• Euroopan ja Keski-Aasian lajeista 28 prosenttia
on tällä hetkellä uhanalaisia.

LUONTO YLLÄPITÄÄ ELÄMÄÄ MAAPALLOLLA MONIMUOTOISUUDEN VÄHENEMINEN UHKAA
MYÖS IHMISTÄ

• Euroopan linnuista kolmasosa on kadonnut
viimeisten 15 vuoden aikana. Lintujen kato on
todennäköisesti seurausta pölyttäjäkadosta.

Elinympäristöjen heikentyminen lisää yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa yhteiskunnallista epävakautta ja
konflikteja etenkin haurailla alueilla, mikä johtaa vuoteen
2050 mennessä 50 - 700 miljoonan ihmisen massapakolaisuuteen.

•M
 aailman selkärankaisten lajien populaatiot
ovat pienentyneet 58 prosenttia vuosien 1970 2012 aikana. Makeanveden lajien populaatioista
tänä aikana on hävinnyt 81 prosenttia.
• Suot ja kosteikot ovat rajuimman hävityksen
kohteena. Niistä on menetetty 87 prosenttia.

Elinympäristöjen heikentymisen vaikutukset ulottuvat
ruokaturvaan, turvalliseen juomaveteen, uusiutuviin luonnonvaroihin, maaperän muodostumiseen, tulvien säätelyyn sekä muihin ekosysteemipalveluihin.

• Yli kolmannes maapallon maapinta-alasta on
maatalouden käytössä. Tästä maatalousmaasta
30 prosenttia on rehutuotannossa.

Maailman viljelykasveista 75 prosenttia tarvitsee pölyttäjän. Saksassa hyönteisten määrän on huomattu vähentyneen 75 prosentilla 27 viime vuoden aikana maatalouden
tehostumisen ja asutuksen tiivistymisen myötä. Pölyttäjäkadon vuoksi esimerkiksi Kiinassa pölytetään jo nyt hedelmäpuita ihmiskäsin. Vuoteen 2050 mennessä viljelysmaiden tuotantokyvyn ennustetaan laskevan keskimäärin
kymmenen prosenttia, mutta paikoin jopa 50 prosenttia,
samalla kun väestömäärä edelleen kasvaa.

lueiden ja -rakenteiden monimuotoisuutta huomattavasti
ja suosia urbaanissakin rakenteessa mahdollisimman
luonnontilaisia viheralueita.
ELINYMPÄRISTÖJEN HEIKENTYMINEN KIIHTYY
ILMAN MITTAVIA KANSALLISIA INVESTOINTEJA

Monimuotoinen luonto on myös tärkeä terveytemme ylläpitäjä. Kosketus luontoon hyödyttää ihmisen mikrobistoja,
vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta.
Kaupunkien suunnittelussa on mahdollista lisätä vihera-

Olemme sitoutuneet osana YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita pysäyttämään elinympäristöjen heikentämisen
ja monimuotoisuuden häviämisen. Globaali elinympäristöjen heikentyminen on kuitenkin kiihtymässä.
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Suomi on sitoutunut Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaan ja sen toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden
köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä.
Tavoite ei ole toteutumassa nykyisten investointien, toimenpiteiden ja poliittisen ohjauksen varassa yhdessäkään
valtiossa.
Korkean kulutuksen elämäntyyli ja väestönkasvu ovat
perimmäiset syyt elinympäristöjen heikkenemisen ja
lajien häviämisen taustalla. Talouskasvun ja elinympäristöjen heikentymisen välillä on riippuvuus, jonka purkaminen edellyttää muutoksia politiikassa sekä yhteiskunnallisten ohjauskeinojen luomista ja käyttöönottoa.
Esimerkiksi vääristävien tukien kartoittamista ja poistamista tulee jatkaa.

MEHILÄISENHOITOA.
PÖLYTTÄJÄKATO UHKAA
VILJELYKSIÄMME.

Toimenpiteitä, joilla väestönkasvua voidaan hillitä ovat
koulutuksen, tasa-arvon ja vapaaehtoisen perheneuvonnan lisääminen sekä sosiaaliturvan takaaminen vanhuksille maissa joissa se on olematon. Useissa kehittyneissä
maissa, kuten Suomessa, tarjottavia syntyvyyteen
kannustavia tukia voi olla syytä uudelleen harkita.
Kansainvälisistä ja kansallisista ponnisteluista on myös
hyviä kokemuksia. Niiden avulla on Euroopassa onnistuttu tehokkaasti rajoittamaan esimerkiksi happamoitumista aiheuttavien rikkiyhdisteiden ja rehevöitymistä
lisäävien typpiyhdisteiden päästöjä.

MIKROMUOVIEN EHKÄISYSSÄ
TÄRKEINTÄ ON MUOVIN
KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN.

MUUTOKSIA SUOMALAISIIN TUOTANTO- JA
KULUTUSTOTTUMUKSIIN TARVITAAN
Tarvitsisimme neljän maapallon resurssit, jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset. Suomi on muun Euroopan ohella
riippuvainen luonnonvarojen tuonnista alueen ulkopuolelta. Alueen asukkaat käyttävät siis enemmän uusiutuvia
luonnonvaroja kuin alueella tuotetaan. Ruuantuotannostamme lähes 40 prosenttia tulee tällä hetkellä Suomen
rajojen ulkopuolelta, jolloin iso osa ympäristövaikutuksista näkyy ulkomailla. Luonnon monimuotoisuuden
ja ekosysteemipalveluiden heikkeneminen globaalisti
vaikuttaa täten myös suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kestävästi tuotetun lähiruuan merkitys korostuu, kun
haluamme ohjata kulutustapojamme kestävämmiksi.
TUOTANNON JA KULUTUKSET YMPÄRISTÖHAITAT
TEHTÄVÄ NÄKYVIKSI JA KOMPENSOITAVA
Väestönkasvun ohella korkea kulutus on elinympäristöjen heikennyksen perimmäinen ajuri.
Ympäristöhaitat eivät näy tuotteiden hintalapuissa,
vaikka elinympäristöjen heikentymisestä ja monimuotoisuuden häviämisestä johtuvat taloudelliset kustannukset
ovat jo nyt yli 10 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta.
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.
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN SUOJELU ON
VALTAVIRTAISTETTAVA LÄPI YHTEISKUNNAN
Jotta luonnon monimuotoisuuden kato voidaan pysäyttää, tulee tavoite integroida kaikkeen päätöksentekoon

Elinympäristöjen tila Suomessa:
Suomi on sitoutunut kansainväliseen 15 prosentin
ennallistamistavoitteeseen. Elinympäristöjen tilan
edistäminen Suomessa -raportin mukaan metsien
tilaa on heikennetty keskimäärin 68 prosenttia. Soiden tilaa on heikennetty keskimäärin 43 prosenttia ja
kaikkia elinympäristöjä yhteensä on heikennetty noin
61 prosenttia.
Suomen peltolinnuista noin 40 prosenttia on kadonnut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana.
Uhanalaisten lintulajien määrä on kasvanut 87 lajiin,
mikä on 36 prosenttia Suomen lintulajeista. Vuonna
2015 tehdyssä uhanalaisuusarvioinnissa Suomen
nisäkkäiden tilanne oli hieman parantunut. Seuraava
Suomen kaikkien lajien uhanalaisuusarviointi on
tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2019.
Vuosina 2000 - 2011 Suomessa raivattiin noin 100
000 hehtaaria uutta peltoa - saman verran kuin
METSO-ohjelman suojeltavan metsän tavoite vuosille 2008 - 2025.
Suomi on sitoutunut kansainväliseen elinympäristöjen 17 % suojelutavoitteeseen. Tavoite pitää sisällään
kaikki maa- ja sisävesielinympäristöt, sekä kaikki
monimuotoisuuden turvaamiskeinot. Luonnonsuojelu- ja erämaalakien perusteella Suomen maapinta-alasta on suojeltu noin 10 % (Tilastokeskus
1.1.2018).

LUONTOTUNTEMUS AUTTAA
YMMÄRTÄMÄÄN BIODIVERSITEETIN
ARVON

ja kaikille sektoreille. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja
biodiversiteetin suojelu tulee sisällyttää keskeisiin muutosajureihin: maankäyttöön, ilmastonmuutoksen torjuntaan
sekä kulutus- ja tuotantotapoihin. Meidän tulee ottaa
monimuotoisuuden suojelu osaksi kaikkea suunnittelua
sekä sisällyttää kompensaatiovelvoite kaikelle ympäristön
tilaa heikentävälle toiminnalle.

luonnon monimuotoisuutta tukevia metsänhoitomenetelmiä talousmetsissä. Yritys- ja maataloustukien uudelleentarkastelua on jatkettava, ympäristölle haitallisista
tuotantomääriin perustuvista tuista on luovuttava ja tukia
on suunnattava ympäristöystävällisiin tuotantotapoihin.
Luontotuntemus ja asennekasvatus ovat keskiössä biodiversiteetin arvon ymmärtämisessä.

Globaalisti soista ja kosteikoista on menetetty jo 87
prosenttia. Laajan suopinta-alan takia Suomella on suuri
vastuu kosteikkojen ja suoluonnon suojelussa sekä
suolintukantojen säilymisestä Euroopan Unionin alueella.
Soiden ennallistamista on tutkittu Suomessa 2000-luvulla.
Yli puolet lähes 10 miljoonasta suohehtaarista on ojitettu Suomessa metsätalouskäyttöön. Lähes viidennes
metsätalouskäyttöön ojitetuista soista tuottaa kuitenkin
heikosti puustoa.

OSAAMINEN KÄYTTÖÖN JA RATKAISUT
KESKIÖÖN
Transformatiivisen muutoksen toteuttaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, yhteistä visiota ja poliittista linjausta.
Poliitikoilta ja rahoituksesta päättäviltä tahoilta tarvitaan
selkeät raamit ja politiikkaohjeet, joiden avulla eri sektoreiden on mahdollista tehdä isojakin suunnanmuutoksia
ja suunnitella toimintaansa pitkällä aikajänteellä.

Luotettava, ekologiset, sosiaaliset ja taloudellisen kestävyyskriteerit yhteensovittava metsäsertifiointi edistää
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Elinympäristöjen suojelussa on huomioitava alueelliset
erot. Tavoitteiden jalkauttaminen tapahtuu usein paikallisesti ja Suomessa kunnat ovat keskeisessä roolissa
määrittelemässä maankäytön käytäntöjä.

Luontopaneelit vahvistavat tutkijoiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua

Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen vaatii taloudellista ohjausta, regulaatiota ja vahvaa kannustusta kohti
kiertotaloutta. Ekosysteemilähestymistapa tarjoaa hyvän
lähtökohdan niin maankäytön suunnittelulle, maa- ja
metsätaloudelle kuin ihmisen toimintaan vesialueilla. Ekosysteemilähestymistavan soveltaminen kestävästi vaatii
kuitenkin taustalle jatkuvasti päivittyvää tutkimustietoa.
Tutkimustiedon lisäksi elinympäristöjen suojelussa on
tunnistettava ja ymmärrettävä myös alkuperäiskansojen
kokemuksellisen tiedon arvo.

Kansainvälinen luontopaneeli, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services), vahvistaa tieteen ja päätöksentekijöiden välistä vuoropuhelua globaalilla tasolla.
IPBES:n maaliskuussa 2018 julkaisemat raportit
muodostavat laajimman tähänastisen luonnon
monimuotoisuuden tilasta tehdyn selvityksen.
IPBES:ssä on mukana 130 jäsenmaata. Viimeisimpien
arviointiraporttien laatimiseen osallistui 1300 tutkijaa ympäri maailmaa.

Koulutuksen, tiedon jakamisen ja osallistavan päätöksenteon kautta saavutettavat pitkän aikajänteen yhteiskunnalliset muutokset ovat tehokkaimpia askeleita kohti
kestävämpää tulevaisuutta.

IPBES:n neljä tehtävää ovat:
1. tuottaa tietoa päätöksentekoon olemassa olevaa
tieteellistä tietoa hyödyntäen
2. tuottaa arviointeja biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden tilasta
3. tukea politiikkojen muotoilua ja toteuttamista
tunnistamalla sopivia työkaluja ja metodeja
4. parantaa tieteen ja politiikan välistä vuorovaikutusta
Suomen Luontopaneeli tukee kansallisesti IPBES:n
työtä sekä poliittisten toimenpiteiden suunnittelua
ja toteuttamista luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi. Luontopaneelissa on 24
jäsentä Yliopistoista, tutkimuslaitoksista, Suomen
Akatemiasta ja ministeriöistä ja sen ensimmäinen
toimikausi on 2015–2018.

SUOSITUKSET:
• Priorisoidaan suojelu- ja ennallistamistoimet: Suomen
on ensisijassa panostettava kosteikkojen, soiden ja
metsien suojeluun ja varattava tähän riittävä rahoitus.

• Elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseen on osoitettava tarvittavat investoinnit
ja rahoitus, jotta tavoite luonnon monimuotoisuuden
vähenemisen pysäyttämiseksi saavutetaan ja biodiversiteettisopimukset toteutuvat.

• Vahvistetaan tietopohjaa biodiversiteetin tilasta ja
hyödyistä ja otetaan uudet tutkimusmenetelmät
aktiivisesti käyttöön. Ohjataan kulutusvalintoja kohti
kiertotaloutta tukevia käytäntöjä. Ohjataan kasvispohjaiseen ruokavalioon ja pysäytetään ruokahävikki.

• Elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun valtavirtaistamista läpi yhteiskunnan on jatkettava. Biodiversiteetin turvaamiseen on sitouduttava
käytännön tasolla kaikilla sektoreilla.

• Ymmärretään paikallisen ja alkuperäiskansojen kokemuksellisen tiedon merkitys. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii laaja-alaista osallistavaa
päätöksentekoa.

• Sisällytetään ympäristöhaittojen kustannukset tuotantokustannuksiin ja kuluttajahintoihin. Toimijat,
jotka heikentävät luonnon monimuotoisuutta, on velvoitettava kompensoimaan tai hyvittämään luonnolle
aiheuttamansa haitta.

• Turvataan arkiluonnon säilyminen ja lisätään sen
monimuotoisuutta kaupunkisuunnittelussa.

• Suojelualueiden määrää tulee lisätä. Monimuotoisuuden turvaaminen vaatii entistä laajempia ja toisiinsa
paremmin kytkeytyneitä suojelualueita. METSO-ohjelma on syytä laajentaa kaikkiin elinympäristöihin ja
sen tavoitteiden toteuttamiseksi on varattava riittävä
rahoitus.

• Suunnataan kehitysyhteistyövaroja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, tyttöjen koulutukseen
ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.
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KUVA: RIKU LUMIARO

Julkaisu on koostettu Luontopaneelin ja Ympäristötiedon foorumin
28.5.2018 järjestämän-seminaarin esitysten, tilaisuudessa käydyn
keskustelun sekä IPBES-arviointiraporttien pohjalta. Tilaisuudessa
tutkija- ja asiantuntija-alustuksia pitivät Jari Niemelä (Helsingin
yliopisto), Janne Kotiaho (Jyväskylän yliopisto), Tiina Nieminen
(Luonnonvarakeskus), Petteri Vihervaara (Suomen ympäristökeskus),
Marina von Weissenberg (ympäristöministeriö) sekä Johanna NiemivuoLahti (maa- ja metsätalousministeriö). Tilaisuuden avauspuheenvuoron
piti ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Paneelikeskusteluun
osallistuivat Liisa Rohweder (WWF), Jan Saijets (saamelaiskäräjät), Liisa
Pietola (MTK) sekä Mikko Routti (FIBS). Puheenjohtajana toimi Eeva
Primmer (Suomen ympäristökeskus) ja paneelia fasilitoi Laura Höijer
(ympäristöministeriö).
Julkaisun on koonnut Outi Silfverberg, Ympäristötiedon foorumi.
Tutustu suomenkielisiin tiivistelmiin IPBES-arviointiraporteista:
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/
uploads/2018/05/IPBES-tiiistelmät_suom-230518.pdf

