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LUONTO ON HYVINVOINTIMME JA MENESTYKSEMME PERUSTA.
LUONNON MONIMUOTOISUUS ON VÄHENTYNYT NOIN 30 PROSENTTIA
MAAILMANLAAJUISESTI JA TROOPPISELLA VYÖHYKKEELLÄ 60 % VUOSIEN
1970 JA 2008 VÄLILLÄ. LUONNONVAROJEN KYSYNTÄ ON KAKSINKERTAISTUNUT
VUODESTA 1966, JA TÄLLÄ HETKELLÄ TARVITSEMME1,5 PLANEETTAA
VASTAAVAN MÄÄRÄN LUONNONVAROJA. KORKEAN TULOTASON MAIDEN
JALANJÄLKI ON VIISINKERTAINEN MATALAN TULOTASON MAIHIN VERRATTUNA.
LUONNON MONIMUOTOISUUDELTAAN RIKKAAT ALUEET TUOTTAVAT TÄRKEITÄ
EKOSYSTEEMIPALVELUJA: HIILIVARASTOJA, ENERGIA, PUUTA, PUHDASTA
MAKEAA VETTÄ JA MERIKALAKANTOJA. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN
JA SIIHEN LIITTYVIEN EKOSYSTEEMIPALVELUJEN HEIKKENEMINEN
VAIKUTTAA ERITYISESTI MAAILMAN KÖYHIMPÄÄN VÄESTÖNOSAAN,
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JONKA SELVIYTYMINEN ON KAIKKEIN SUORIMMIN RIIPPUVAINEN NÄISTÄ
PALVELUISTA. JOS TOIMINTATAPOJAMME EI MUUTETA, TULEMME
ENNUSTEIDEN MUKAAN VUOTEEN 2030 MENNESSÄ TARVITSEMAAN KAHTA
PLANEETTAA VASTAAVAN MÄÄRÄN LUONNONVAROJA KATTAAKSEMME
YHDEN VUODEN TARPEET. LUONNON PÄÄOMAA – SEN MONIMUOTOISUUTTA,
EKOSYSTEEMEJÄ JA EKOSYSTEEMIPALVELUJA – ON SUOJELTAVA JA
TARVITTAESSA MYÖS UUDISTETTAVA, SILLÄ SE ON IHMISKUNNAN TALOUSJA YHTEISKUNTAJÄRJESTELMIEN PERUSTA. WWF:N YHDEN PLANEETAN
AJATTELUMALLI ESITTÄÄ TAPOJA, JOILLA LUONNON PÄÄOMAA VOIDAAN
HOITAA, KÄYTTÄÄ, HALLITA JA JAKAA MAAPALLON EKOLOGISET REUNAEHDOT
HUOMIOIDEN. JALANJÄLKEÄ VOIDAAN PIENENTÄÄ, KUN TUOTETAAN
ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ JA KULUTETAAN JÄRKEVÄMMIN JA VÄHEMMÄN.
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Peltotöitä Ghatassa, Nepalissa.
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Pidetään maapallostamme parempaa huolta
WWF:n uusi Living Planet 2012
-raportti on korutonta kertomaa:
Elämme yli varojemme. Tällä hetkellä
me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja ja energiaa kolminkertaisesti
maapallon kantokykyyn nähden. Globaalisti ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on puolitoistakertaa maapallon
kantokykyä suurempi. Jos sama tahti
jatkuu globaalisti, tarvitsemme vuonna
2030 jo kaksi maapalloa tyydyttämään
tarpeemme. Samalle kulutuksemme
uhkaa luonnon monimuotoisuutta,
joka on heikentynyt 30 prosentilla
vuodesta 1970.
Epätoivoon vaipuminen on kuitenkin turhaa. Living Planet -raportti kertoo myös keinot, joiden avulla voimme
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden
heikkenemisen ja samalla turvata
sen, että ruokaa, vettä ja energiaa
riittää vuonna 2050 kaikille maailman
yli yhdeksälle miljardille ihmiselle.

Esimerkiksi riittävä ruuan tuotanto on mahdollista. Ratkaisevassa
asemassa ovat kaatopaikalle päätyvän
ruoan määrän vähentäminen, paremmat viljelymenetelmät sekä joutomaiden palauttaminen viljelyyn. Lihan
kulutuksen pienentäminen on myös
tärkeää. Trooppisilla alueilla lihan
tuottamiseen liittyvä eläinten laiduntaminen ja maankäytön muutokset
uhkaavat luonnontilaisia sademetsiä
ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Kun
syömme kasvit kasveina, emmekä ensin syötä niitä eläimille, ruokaa riittää
useammalle.
Vesi on elämän perusedellytys.
Puhdasta vettä täytyy olla riittävästi
kaikille maailman ihmisille. Järvien,
jokien ja kosteikkojen ekosysteemien
säilyttäminen ja kunnostus sekä veden
käytön tehokkaampi hallinta ovat
avaimia puhtaan veden riittämiselle
kaikille.

Energian tuotanto- ja kulutustavoillamme on suuri merkitys kestävälle
tulevaisuudelle. Ehdottomasti tärkeintä on energiatehokkuuden lisääminen
ja energiankulutuksen vähentäminen.
Tarvittava energia tulisi tuottaa uusiutuvilla energiamuodoilla.
Living Planet -raportin viesti on
selkeä: suunnan on muututtava, jotta
luonnon monimuotoisuuden lasku
pysähtyy ja kulutuksemme saadaan
kestävälle tasolle. Positiivista on, että
muutos on mahdollinen. Siihen tarvitaan yhteinen tahtomme säilyttää
maapallo hyvinvoivana ja elävänä
planeettana.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri
WWF Suomi
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Seitsemän miljardia toivetta, yksi planeetta
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Living Planet 2012 -raportti kertoo
luonnon monimuotoisuuden vähenemisen huolestuttavasta tahdista:
maailmanlaajuisesti se on vähentynyt
30 % vuosien 1970 ja 2008 välillä.
Raportissa korostetaan, että nykyistä
kehityssuuntaa voidaan vielä muuttaa
tekemällä parempia valintoja, jotka
asettavat luonnon keskiöön, oli kyse
sitten taloudesta, liiketoimintamalleista tai elämäntavoista.

LIVING PLANET REPORT 2012

Ohut elämän kerros ympäröi yhtä planeettaa maailmankaikkeuden valtavassa äärettömyydessä. Miljoonat erilaiset
lajit kukoistavat allaan kallioperä,
yllään avaruus. Ne muodostavat yhdessä ekosysteemejä ja elinympäristöjä,
joista Maa tunnetaan. Ne synnyttävät
myös ekosysteemipalveluja, joista ihmiset ja elämä ovat riippuvaisia.
Luonnon monimuotoisuuteen
kohdistuu kuitenkin valtava paine,
sillä ihminen käyttää jatkuvasti lisää
luonnonvaroja. Tämä on uhka ekosysteemipalvelujen säilymiselle, mikä
varjostaa samalla myös oman lajimme
turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuudessa.
Nykyisellä kulutustahdillamme
maapallo tarvitsisi 1,5 vuotta voidakseen tuottaa uudelleen luonnonvarat,
jotka käytämme yhden vuoden aikana.
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Living Planet 2012 -raportti
Tämä esite on tiivistelmä WWF:n yhdeksännestä Living Planet
-raportista (LPR). Maapallon tilaa kuvaava raportti julkaistaan
joka toinen vuosi. Siinä tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden,
ekosysteemien ja ihmiskunnan kuluttamien luonnonvarojen
määrän vaihtelua ja esitellään niiden vaikutuksia luonnon
monimuotoisuudelle ja ihmisille. Aihetta yksityiskohtaisesti
käsittelevän englanninkielisen raportin koko tekstin voi ladata
sivuilta www.wwf.fi/lpr.

Nanjing Road, Shanghai, Kiina.
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Kuva 2: Trooppisten ja
lauhkeiden vyöhykkeiden
LPI-indeksit
Maailman trooppisilla alueilla
indeksi osoittaa yli 60 %:n laskua
vuosina 1970–2008. Maailman
lauhkeilla vyöhykkeillä indeksi
osoittaa 30 %:n nousua samalla
ajanjaksolla (WWF/ZSL, 2012).

+31%

Figure 2: The Tropical and Temperate
Living Planet indices
The global tropical index shows a decline of
around
61% between
1970 and 2008. The
Metsänvartija rengastaa
ruskosuulan
poikasta.
global temperate index shows an increase
of around 31% over the same period (WWF/
ZSL, 2012).
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Kuva 1: Maailmanlaajuinen
Living Planet -indeksi
Indeksissä näkyy noin 30 prosentin
lasku aikavälillä 1970–2008. Tiedot
perustuvat 9 014 populaatioon, jotka edustavat 2 688 lintu-, nisäkäs-,
sammakkoeläin-, matelija- ja kalalajia (WWF/ZSL, 2012). Varjostus
tässä ja kaikissa Living Planet
-indeksin kuvissa ilmentää trendiin
liittyvää 95 %:n varmuusrajaa.
Mitä laajempi varjostus on, sitä
enemmän trendissä on vaihtelua.
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Living Planet -indeksi kuvaa luonnon
monimuotoisuuden tilaa maapallolla. Indeksin taustalla on 9 014 populaation koon
kehitys. Populaatiot edustavat 2 688 nisäkäs-, lintu-, matelija-, sammakkoeläin- ja
kalalajia, jotka elävät erilaisissa biomeissa
eli eloyhteisöissä ja eri alueilla. Aivan kuten pörssien yleisindeksit, myös LPI laskee
aikavälin keskimääräiset muutokset. Usean
lajin kohdalla tapahtuneita suuria muutoksia voidaan pitää merkittävänä indikaattorina maapallon ympäristön tilasta.
Living Planet -indeksi osoittaa, että
luonnon monimuotoisuus on vähentynyt
maailmanlaajuisesti 28 % vuodesta 1970
(Kuva 1). Trooppisten vyöhykkeiden Living
Planet -indeksissä näkyy yli 60 prosentin
lasku vuosina 1970–2008, lauhkeiden
vyöhykkeiden indeksissä taas 30 prosentin
nousu samalla ajanjaksolla (Kuva 2).
Äskettäin tapahtunut populaatioiden
keskimääräinen kasvu ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että lauhkeiden vyöhykkeiden ekosysteemit olisivat paremmassa
kunnossa kuin trooppisten alueiden.
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Living Planet -indeksi

Tietoa luonnonvaraisten eläinpopulaatioiden kehityksestä
kerätään lukuisilla eri seurantamenetelmillä. Indeksin sisältämien
tietojen keräämisessä on käytetty
useita menetelmiä populaation yksilöiden laskemisesta kamera-ansoihin,
pesintäpaikkojen tutkimiseen ja
eläinten jälkien seurantaan.
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Tutkija jääkarhun kanssa.
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Ekologinen jalanjälki kartoittaa ihmisten biosfääriin kohdistamia tarpeita
vertaamalla kulutettuja uusiutuvia
luonnonvaroja biokapasiteettiin eli
maapallon kykyyn uudistua: tosiasiallisesti käytettävissä olevaan alueeseen,
joka tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja
ja sitoo hiilidioksidipäästöjä.
Sekä ekologista jalanjälkeä että
biokapasiteettia kuvataan samalla
yksiköllä, globaalihehtaarilla. Yksi
gha vastaa yhtä biologisesti tuottavaa
hehtaaria maailman keskituottavuuden
mukaisesti.
Ekologisessa jalanjäljessä näkyy
jatkuvan liikakulutuksen trendi (kuva 3).
Vuonna 2008 maapallon biokapasiteetti oli kokonaisuudessaan 12 miljardia globaalihehtaaria, eli 1,8 gha henkeä kohti, kun samanaikaisesti ihmis-
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kunnan ekologinen jalanjälki vastasi
18,2 miljardia gha, eli 2,7 gha henkeä kohti. Hiilidioksidipäästöjen
sitomiseen tarvittavan metsän pintaala on on ekologisen jalanjäljen suurin osatekijä (55 %).
Tämä ero tarkoittaa, että olemme ekologisen liikakulutuksen tilanteessa: maapallolta kestää 1,5 vuotta
tuottaa täysin uudestaan ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka kulutamme
vuodessa. Emme elä koroilla, vaan
kulutamme luonnon pääomaa.

Ekologinen jalanjälki (maapallojen lukumäärä)

Ihmiset tarvitsevat planeetalta enemmän kuin se pystyy tuottamaan
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Kuva 3: Maailmanlaajuinen ekologinen
jalanjälki osa-alueittain,
1961–2008.
Hiilijalanjälki (55 %) on
ekologisen jalanjäljen suurin
yksittäinen osatekijä (Global
Footprint Network, 2011).
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Maiden välillä on
huomattavia eroja
ekologisen jalanjäljen koossa
Jos kaikki eläisivät kuten
suomalaiset, tarvitsisimme lähes 3,5 planeettaa.
Suomessa ekologisen
jalanjäljen keskiarvo
asukasta kohti on 6,21/
gha/henkilö. Jos koko
ihmiskunta eläisi kuten
Indonesiassa keskimäärin, tarvittaisiin käyttöön
vain kaksi kolmasosaa
planeetan biokapasiteetista. Jos kaikki eläisivät
kuten argentiinalaiset,
ihmiskunta tarvitsisi
käyttöönsä yli puolikkaan ylimääräisen
planeetan, ja jos kaikki
eläisivät kuten keskivertoyhdysvaltalainen,
tarvitsisimme yhteensä
neljä maapalloa, jotta
planeetta voisi täyttää
ihmisten vuosittaisen
luonnonvarojen tarpeen.

Hiilidioksidin varastointi
Kuvaa sitä määrää metsää, joka
tarvittaisiin varastoimaan fossiilisten
polttoaineiden käytöstä syntyvät
hiilidioksidipäästöt, jos ei huomioida
valtamerten sitomaa osuutta.

Viljelysmaat

Laidunalueet

Kuvaa viljelysmaita,
joita käytetään viljelyyn
ihmisten ravinnoksi tai
tekstiilikuiduiksi, eläinten
ravinnoksi tai biopolttoaineiksi.

Kuvaa laidunkäytössä
olevia alueita, joita
käytetään eläintuotantoon
eli liha- tai maitokarjan
kasvatukseen tai nahan ja
villan tuotantoon.

Metsät

Rakennetut alueet

Kalastusalueet

Kuvaa puutavaran, sellun,
kuidun ja polttopuiden
tuotantoon tarvittavien
metsäalueiden määrää.

Kuvaa maa-alueita, joissa on ihmisen
rakentamaa infrastruktuuria kuten.
liikennereittejä, asutusta, tuotantorakennuksia ja vesivoimaloiden tekoaltaita.

Laskettu arvioidusta alkutuotannosta,
joka tarvitaan pyydettyjen kala- ja äyriäismäärien turvaamiseen. Perustuvat merija makeanveden lajien pyyntitietoihin.
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Eri maissa erikokoiset jalanjäljet
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Kasvihuonekaasupäästöjen seuraukset näkyvät jo nyt. Kasvillisuus ja
meret eivät pysty sitomaan kaikkia
kaasupäästöjä, joten hiilidioksidin
määrä ilmakehässä lisääntyy. Tämän
seurauksena maapallon keskilämpötila
nousee ja ilmastonmuutos sekä merten
happamoituminen nopeutuvat. Vaikutukset rasittavat luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemejä sekä ihmisten
kipeimmin tarvitsemia luonnonvaroja
yhä enemmän.

Kuva 5: Ekologinen
jalanjälki maantieteellisten alueiden mukaan,
1961–2008.
Muutos keskimääräisessä
jalanjäljessä henkeä kohden
sekä väestömäärissä maailman eri alueilla. Pylväät
edustavat kyseisen alueen
kokonaisjalanjälkeä (Global
Footprint Network, 2011).
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Keskimääräinen ekologisen jalanjäljen suuruus maailmassa oli 2,7 gha vuonna 2008
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Kuva 4: Maiden ekologiset
jalanjäljet asukasta kohden
vuonna 2008
(Global Footprint Network, 2011).

Ihmisen vuosittaiset luontoon
kohdistuvat tarpeet ovat ylittäneet
1970-luvulta alkaen tahdin, jolla maapallo uusiutuu vuodessa. Aivan kuten
pankkitilikin lopulta ylittyy, myös
luonnonvarat kuluvat väistämättä
loppuun. Nykyisellä kulutustahdilla
jotkin ekosysteemit romahtavat jo
ennen kuin luonnonvarat on kulutettu
kokonaan.
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Ekologinen jalanjälki (gha/henkilö)

Ekologinen jalanjälki – globaalihehtaarien määrä / henkilö
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Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna sekä
väestön määrä että jalanjäljen keskiarvo henkeä kohti ovat kasvaneet vuodesta 1961. Näiden tekijöiden suhteellinen vaikutus ekologisen jalanjäljen
kokonaiskasvuun vaihtelee alueittain.
Biokapasiteetin määrä henkeä kohden
laski lähes puoleen saman ajanjakson
aikana (Kuva 5).
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Käytettävissä olevan biokapasiteetin
määrä / henkilö v. 2008 (1,8 gha)
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on ainoastaan 0,6 gha. Yhdistyneiden
arabiemiirikuntien väestön tarpeisiin
tarvitaan siis muiden maiden luonnonvaroja. Suomen biokapasiteetti on
maailman seitsemänneksi suurin,
12,9 gHa henkeä kohden. Luonnonvaroja on entistä rajallisemmin,
joten myös kilpailu niistä kiristyy, ja
erot luonnonvaroiltaan rikkaiden ja
köyhempien maiden välillä saanevat
huomattavaa geopoliittista merkitystä
tulevaisuudessa.

Kamppailu maasta: ravinto ja polttoaine
Ulkopuoliset sijoittajat kamppailevat kaikkialla kehittyvässä maailmassa
taatakseen itselleen maatalousmaata tulevaisuuden ruoantuotantoa varten.
On arvioitu, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälin
jälkeen maasopimuksissa on vaihtanut omistajaa lähes Länsi-Euroopan
kokoinen alue. Viimeisin viljelysmaakuume sai alkunsa vuosien 2007–2008
ruokakriisistä. Pitkän aikavälin tekijöitä ovat väestönkasvu, maailmanlaajuisesti vähemmistönä olevan väestönosan kasvava kulutus ja ravinnon,
biopolttoaineiden, raaka-aineiden ja puutavaran markkinakysyntä.
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Kuva 6: Biokapasiteetin
top 10 maat vuonna 2008
Kymmenen maata, joiden
alueilla sijaitsi 60 % maapallon kokonaisbiokapasiteetista
vuonna 2008. Näihin kuuluvat
viisi kuudesta BRIICS-maasta:
Brasilia, Venäjä, Intia,
Indonesia ja Kiina (Global
Footprint Network, 2011).

Muu maailma

38.8%

Korkean tulotason maat tuhlaavat luonnonvaroja
Korkean tulotason maiden ekologinen
jalanjälki henkeä kohti laskettuna jättää
matalan ja keskitason maat täysin varjoonsa. Sen sijaan matalan ja keskitason
maissa luonnonvarojen tarve pysyi
henkeä kohti pienempänä kuin maailmanlaajuisesti käytettävissä oleva biokapasiteetti aina vuoteen 2006, jolloin
keskitulon maat ylittivät kyseisen arvon.
Korkean tulotason maiden Living
Planet -indeksi osoittaa 7 %:n kasvua
vuosien 1970 ja 2008 välillä (Kuva 8).
Taustalla on luultavasti useita tekijöitä.
Yksi tärkeimmistä lienee se, että korkean tulotason maat kykenevät ostamaan
ja tuomaan luonnonvaroja matalamman tulotason maista.
Matalan tulotason maissa indeksi
sen sijaan on laskenut jyrkästi kuuteenkymmeneen prosenttiin. Kehityssuunta
saattaa olla katastrofaalinen, ei ainoastaan luonnon monimuotoisuudelle vaan
myös näiden maiden asukkaille. Vaikka
me kaikki olemme lopulta riippuvaisia
ekosysteemipalveluista ja luonnon-

varoista, maailman köyhin väestönosa
kokee ympäristön pilaantumisen vaikutukset kaikkein suorimmin. Jos saatavilla ei ole puhdasta vettä, viljelymaata,
riittävästi ruokaa, polttoainetta ja
raaka-aineita, heikoimmassa asemassa
olevat eivät pysty murtautumaan köyhyysloukusta kohti parempaa elämää.
Kuva 7: Ekologisen jalanjäljen
muutokset henkeä kohden korkean,
keskitason ja matalan tulotason
maissa, 1961–2008.
Katkoviiva kuvaa maailman biokapasiteetin keskiarvoa vuonna 2008 (Global
Footprint Network, 2011).
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Kuva 8: Living Planet -indeksi
maiden tulotason mukaan.
Indeksi osoittaa 7 %:n kasvua korkean
tulotason maissa, 31 %:n laskua keskitason maissa ja 60 %:n laskua matalan
tulotason maissa vuodesta 1970 vuoteen
2008 (WWF/ZSL, 2012).

Ekologinen jalanjälki (gha henkeä kohti)

Joissain maissa biokapasiteetti on
suuri, mutta ekologinen jalanjälki pieni. Esimerkiksi Boliviassa ekologisen
jalanjäljen keskiarvo henkeä kohden
on 2,6 gha, mutta biokapasiteetin keskiarvo 18 gha. Täytyy kuitenkin muistaa, että biokapasiteettia voidaan myös
viedä, jolloin muut maat hyödyntävät
sitä. Esimerkiksi Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (UAE) ekologinen jalanjälki on 8,4 gha henkeä kohti, mutta
maan biokapasiteetti asukasta kohden
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Väestö

Luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen ja ihmisen yhteydet
Luonnon monimuotoisuus on elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja elinkeinoille. Elävät organismit – kasvit,
eläimet ja mikro-organismit – luovat
vuorovaikutuksessa monimutkaisia,
keskenään yhteydessä olevia ekosysteemien ja elinympäristöjen verkostoja. Ne puolestaan tuottavat lukemattomia ekosysteemipalveluja, joihin
kaikki elämä perustuu. Teknologialla
voidaan korvata osa ekosysteemipalveluista sekä suojella niitä. Monet
eivät kuitenkaan ole korvattavissa ja
vielä useammat ekosysteemipalvelut,
kuten puhdas pohjavesi, ovat liian
kalliita korvattaviksi teknologialla.
On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää luonnon monimuotoisuuden,
ekosysteemipalvelujen ja ihmisten
välistä vuorovaikutusta, jotta voidaan
kääntää edellisillä sivuilla esiteltyjen
kehityskulkujen suunta ja turvata ihmisyhteisöjen turvallisuus, terveys ja
hyvinvointi myös tulevaisuudessa.
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Kaikki ihmisen toiminnot hyödyntävät ekosysteemipalveluja: samalla ne kuitenkin myös rasittavat
luonnon monimuotoisuutta, jolle
järjestelmät rakentuvat. Ekosysteemipalveluiden uhat johtuvat suurimmaksi osin ihmisten tarpeesta tuottaa
ravintoa, energiaa, vettä ja erilaisia
materiaaleja. Myös ihmisten elintila
kasvaa. Maa-, metsä- ja kalatalouden
sekä teollisuuden eri toimijoiden on
ymmärrettävä, että kestävän kehityksen on oltava kaiken tuotannon
taustalla. Näin voimme päästä pois
ylikulutuksesta ja takaisin kestävän
kehityksen tielle, jossa tuotamme vettä, ruokaa ja energiaa kaikille yhden
planeetan rajoissa.

Living Planet -indeksin muutostekijät
Luonnon monimuotoisuus heikkenee ihmisen siihen kohdistaman rasituksen seurauksena. Viisi merkittävintä suorasti
rasittavaa tekijää ovat:
• Elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen, kun maata muutetaan maa- ja kalatalouden, teollisuuden tai kaupungistumisen tarpeisiin. Myös patoaminen ja
muu jokivesistöjen muokkaus esimerkiksi kasteluun ja virtausten säätelytarkoituksiin vaikuttaa voimakkaasti lajeihin.
• Luonnonvaraisten lajien liikakäyttö. Eläin- ja kasvilajien käyttö ravinnoksi, raaka-aineiksi tai lääkkeiksi niiden
lisääntymistä nopeammalla tahdilla.
• Saastuminen, joka johtuu pääasiassa maataloudessa ja
kalankasvatuksessa käytetyistä liiallisista torjunta-aineista,
kaupunkiympäristöjen ja teollisuuden jätevesistä, kaivostoiminnan päästöistä sekä ylilannoituksesta.
• Ilmastonmuutos, joka johtuu kasvihuonekaasujen liiallisesta määrästä ilmakehässä. Aiheuttajina ovat ennen kaikkea
fossiilisten polttoaineiden käyttö, metsien hävittäminen ja teolliset prosessit.
• Haitalliset vieraslajit, jotka on tahattomasti tai tarkoituksella siirretty alueelta toiselle. Niistä tulee alkuperäislajien
kilpailijoita, saalistajia ja loisia.
Uhat syntyvät merkittäviltä osin ihmisen kasvavasta ravinnon, veden, energian ja raaka-aineiden tarpeesta sekä infrastruktuuria varten tarvittavasta maasta.

Kulutus

Resurssitehokkuus (teknologia)

Aiheuttavat tekijät
Epäsuorat vaikuttajat /
Jalanjäljen osa-alueet
Luonnon
monimuotoisuutta
rasittavat tekijät

Luonnon
monimuotoisuuden
maailmanlaajuinen tila

Vaikutus
ekosysteemipalveluihin

Maa- ja metsätalous Kalastus, metsästys Kaupunkiteollisuus,
kaivostoiminta

Saastuminen

Liikakäyttö
Elinympäristöjen
katoaminen

Maalajit

Energia, liikenne

Vesi

Haitalliset
vieraslajit

Ilmastonmuutos

Makean veden lajit

Merilajit

Ihmisten saamat hyödyt ekosysteemipalveluista
Palvelujen
tuottaminen
• Ruoka
• Lääkkeet
• Puu
• Kuidut
• Bioenergia

Säätelypalvelut
• Veden suodatus
• Jätteen hajottaminen
• Ilmaston säätely
• Pölytys
• Tartuntatautien
ehkäisy

Tukipalvelut

Kulttuuripalvelut

• Ravinteiden kierto
• Yhteyttäminen
• maa-aineksen
muodostuminen

• Virkistyminen
• Estetiikka
• Henkiset
arvot
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Metsät: tärkeitä hiilivarastoja
ja ilmaston vakauttajia
Maapallon metsien toiminta hiilivarastoina on ensiarvoisen tärkeää ilmaston
vakauttamiselle. Erilaisten metsien
varastoiman hiilen määrä vaihtelee:
trooppiset metsät varastoivat eniten
hiilidioksidia. Tropiikissa lähes puolet
maan pinnalle sitoutuneesta hiilidioksidista on Latinalaisen Amerikan metsissä, 26 % Aasiassa ja 25 % Afrikassa.
Pohjoisen laajat metsät havu- ja
leveälehtisine puineen ovat myös tärkeitä hiilivarastoja. Lauhkean vyöhykkeen metsät on vuosisatojen saatossa
lähes tuhottu. Nyt ne ovat jälleen laajentumassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja synnyttävät näin myös uusia
hiilivarastoja. Talousmetsien hiilivarastot ovat kuitenkin selkeästi alhaisemmat kuin luonnontilaisten metsien
ja metsäbiomassan intensiivinen hyödyntäminen pienentää hiilivarastoja.
Joillakin alueilla metsät kasvavat

Matécho-metsää Ranskan Guayanassa.
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suomaalla, jolloin maaperään saattaa
olla sitoutuneena enemmän hiilidioksidia puustoon kuin itse metsään.
Jos Eurooppa ja Yhdysvallat jätetään pois laskuista, maailman metsät
tuhoutuvat tai heikentyvät ihmisen
toiminnan vuoksi jatkuvasti. Samalla
ilmakehään vapautuu kasvihuonekaasupäästöjä, erityisesti hiilidioksidia.
Vuosina 2000–2010 noin 13 miljoonaa
hehtaaria metsää tuhoutui maailman-

laajuisesti joka vuosi. Metsän hävittäminen ja niiden tilan heikkeneminen
aiheuttavat tällä hetkellä maailmanlaajuisesti noin 20 % ihmislähtöisistä
hiilidioksidipäästöistä. Se on heti hiilen ja öljyn jälkeen kolmanneksi suurin
hiilidioksidin lähde. Metsiensuojelu on
siis ensiarvoisen tärkeää, jos globaaleja
kasvihuonekaasupäästöjä halutaan
merkittävästi vähentää.

Metsäkato ja metsäalueiden
heikentyminen edesauttavat
ilmastonmuutosta
ja ilmastonmuutos osaltaan
saattaa vaurioittaa metsiä ja
niiden ekosysteeminpalveluja.
19
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Padottujen jokien määrä

Makean veden ekosysteemit kattavat
vain noin prosentin maapallon pintaalasta, mutta niissä elää noin 10 % kaikista tunnetuista eläinlajeista. Näiden
ekosysteemin etuna on sijainti, joka
yhdistää maabiomit ja rannikon suolaisen veden biomit. Jokien tuottamat
ekosysteemipalvelut ovat elintärkeitä
ihmisten hyvinvoinnille ja tasapainolle: esimerkiksi kalavedet, maanviljelyn
kasteluveden ja kotitalouksien käyttöveden turvaaminen, veden virtaaman
sääntely, vesikuljetuksen mahdollisuudet ja kauppareitit, päästöjen hillintä
ja myrkkyjen puhdistus. Kaikkialla
maailmassa jokien ja järvien veden laatua ja riittävyyttä uhkaavat kuitenkin
lukuisat yhdessä ja erikseen vaikuttavat tekijät, joita ovat esimerkiksi muutokset maankäytössä, veden kulutus,
laajentuva infrastruktuuri, saasteet ja
maailmanlaajuinen ilmastonmuutos.
Nopeat muutokset vesitalouden
infrastruktuurissa kuten padot, penkereet, tulvavallit ja ohituskanavat,

Suurten valjastamattomien jokien määrä

Valjastamattomat vedet: ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edellytys

On ehdottoman tärkeää ymmärtää valjastamattomien jokien merkitys
ja kehittää infrastruktuuria pitäen
mielessä koko jokialue. Näin on mahdollista suojella makean veden ekosysteemien ylläpitämien prosessien monimuotoisuutta, johon kuuluvat muun
muassa lietteen ja ravinteiden kuljetus
– tärkeää tulva-alueiden ja suistomaiden maanviljelijöille – sisämaan
kalastukselle olennaiset kalojen vaellusyhteydet ja alavirran kaupungeille
merkittävä tulvasuojaus.

Selite
Padotut joet
Valjastamattomien
jokien määrä
Kuva 9: Yli tuhannen
kilometrin pituisten
valjastamattomien
jokien määrän
kehitys maailmanlaajuisesti.
Määrän kehitys
1900-lukua edeltävältä
ajalta nykypäivään
ja arvio vuoteen 2020
(viiva) verrattuna
padottuihin jokiin
(pylväät) (WWF, 2006).

Kalastaja levittää verkkoja kuivumaan Papua-Uusi-Guineassa.
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Valtameret: tärkeä proteiininlähde
Maailman valtameristä pyydettävä kala
ja äyriäiset ovat tärkeitä proteiininlähteitä miljardeille ihmisille. Meret
tuottavat myös merilevää ja -kasveja, joita käytetään elintarvikkeiden,
kemikaalien, energian ja rakennustarvikkeiden valmistuksessa. Meren
elinympäristöt, esimerkiksi mangrovet,
rannikoiden suoalueet ja riutat muodostavat erittäin tärkeitä suoja-alueita
myrskyjen ja tsunamien varalta sekä
varastoivat merkittävästi hiiltä. Koralliriuttojen kaltaisten elinympäristöjen
ympärille syntyy tärkeitä matkailuelinkeinopalveluja. Meren aallot, tuulet ja
virtaukset mahdollistavat myös uudenlaisten uusiutuvien energiamuotojen
kehittämisen. Ekosysteemipalveluilla
on merkittävä arvo niin elintarviketuotannossa, tulonlähteinä kuin suojelemassa omaisuutta, maata, elämää ja
taloudellisia toimintoja vahingoilta ja
menetyksiltä.
Liikakulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja saastuminen uhkaavat
22

kuitenkin valtamerten terveyttä. Viimeisen sadan vuoden aikana merten ja
niiden tuottamien palveluiden käyttö
on tehostunut useilla toimialoilla
kalastuksesta matkailuun, laivaliikenteestä öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä
merenpohjan kaivostoimintaan.
Kalastuksen lisääntymisellä on
ollut dramaattisia vaikutuksia. Vuosien

1950 ja 2005 välillä “teolliset” kalastusalueet ovat levinneet Pohjois-Atlantin ja luoteisen Tyynenmeren rannikkovesiltä eteläiselle pallonpuoliskolle
saakka. Kolmasosa maailman meristä
ja kaksi kolmasosaa mannerjalustoista
on kalastuskäytössä. Ainoastaan Pohjois- ja Etelämantereiden vesialueilla
kalastuspaine on lähes olematon.

Vaikutukset merien ekosysteemeihin
Kalastus on lisääntynyt globaalisti lähes viisinkertaisesti, 19 miljoonasta
tonnista 87 miljoonaan tonniin, vuosien 1950 ja 2005 välillä. Tämä on
johtanut ylikalastukseen monilla alueilla. Suurten petokalojen, kuten tonnikalojen sekä marliinien ja purjekalojen, saalismäärät ovat vähentyneet
dramaattisesti viimeisten 50 vuoden aikana etenkin Pohjois-Atlantin ja
pohjoisen Tyynenmeren rannikkoalueilla. Suuriin petokaloihin suunnattu
kalastus on muuttanut merien ekologisia yhdyskuntia, kun alempana
ravintoketjussa olevien pienempien lajien määrä on lisääntynyt ja suurten
lajien kannat ovat pienentyneet. Tämä muutos taas vaikuttaa korallien
terveyteen ja levien kasvuun.

Kuva 10: Maailman kalastuslaivastojen
levittäytyminen ja vaikutus vuosina
a) 1950 ja b) 2006.
Kartta osoittaa maailman kalastuslaivastojen
maantieteellisen alueen laajenemisen vuodesta 1950 vuoteen 2006 (tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot). Kansainvälisten kalastuslaivastojen pyyntialueet ovat kymmenkertaistuneet vuodesta 1950. Vuonna 2006 kalastus
vaikutti merkittävästi jo noin 100 miljoonan
neliökilometrin alueella, joka vastaa noin
kolmasosaa maailman merten pinta-alasta.
Määrittääkseen kuinka tehokasta kalastus
eri alueilla on Swartz et al. (2010) laskivat
alkutuotantomäärät käyttä- Selite
mällä eri maisVähintään 10 % alkusa pyydettyjen
tuotannon pyyntiaste
kalojen määrää.
Alkutuotantovähintään 20% alkumäärä kuvaa
tuotannon pyyntiaste
kalan kasvuun
vähintään 30% alkutarvittavan
tuotannon pyyntiaste
ravinnon kokonaismäärää.
Perustuotanto kuvaa sitä
Sinisellä merkityillä alueilla määrää ravintoa, minkä
laivaston saalis kala tarvitsee kasvaakseen
tietyllä alueella.
vastasi vähintään 10 % tästä
energiasta. Oranssi merkitsee vähintään
20 %:n pyyntiastetta ja punaisella on merkitty eniten kalastetut, potentiaaliset liikakalastusalueet, joilla määrä on vähintään 30 %.
WWF ja Sea Around Us -hanke laativat yhteistyössä kartta-animaation, joka kuvaa
tapahtuneita muutoksia ja EU:n kalastuslaivaston kasvua. Animaatio on nähtävissä
osoitteessa http://www.wwf.eu/fisheries/
cfp_reform/external_dimension/ (englanniksi).

1950

2006
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YKSI PLANEETTA

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Suurin osa ihmisistä haluaa pohjimmiltaan samoja asioita: tarpeet tyydyttävää
elämää, turvaa ja terveyttä, mahdollisuuden toteuttaa itseään ja lisätä hyvinvointiaan.
Jos haluamme kääntää laskevan
Living Planet -indeksin suunnan, mukauttaa ekologisen jalanjälkemme planeetan reunaehtoihin, välttää vahingollisen ilmastonmuutoksen ja toteuttaa
kestävää kehitystä tulee meidän asettaa
talouden, liiketoimintamallien ja elämäntapojen perustaksiperimmäinen
realiteetti: maapallon luonnon pääoma
– luonnon monimuotoisuus, ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut – on rajallinen.

WWF:n yhden planeetan malli esittää, että luonnon pääomaa tulee hoitaa,
käyttää, hallita ja jakaa maapallon ekologisten reunaehtojen mukaisesti. Luonnon
pääoman turvaamisen ja uudistamisen
lisäksi WWF pyrkii löytämään parempia
vaihtoehtoja koko tuotanto- ja kulutusketjuun. Rahavirtojen uudelleenjärjestely
ja luonnonvarojen oikeudenmukaisemman jaon hallinta tukevat tätä prosessia.
Kaikkea tätä tarvitaan, jotta kestämättömän kulutuksen kehitys saadaan katkaistua, kasvihuonekaasupäästöjä voidaan
välttää, ekosysteemien eheyttä ylläpitää
ja köyhiä tukevaa kasvua ja kehitystä
edistää.

-AJATTELUN
MUKAISET PAREMMAT VALINNAT
Yhden planeetan ajattelu muistuttaa meitä siitä, että valintamme vaikuttavat toisiinsa. Luonnon pääoman
suojeleminen vaikuttaa esimerkiksi
tuotanto- ja kulutustapoihin liittyviin
päätöksiin ja niiden mahdollisiin
seurauksiin. Rahavirrat ja hallintorakenteet määrittävät myös pitkälti sitä,
onko tuotantoon ja kulutukseen liittyvillä valinnoilla todellisuudessa merkitystä luonnon monimuotoisuuden suojelemisen, ekosysteemien vaalimisen
ja, mikä tärkeintä, ravinnon, puhtaan
veden ja energian saatavuuden turvaamisen kannalta.

Luonnon pääoman suojelu
Rahavirtojen
uudelleenjärjestely

• Tärkeimpien elinympäristöjen häviämisen
pysäyttäminen.
• Vahingoittuneiden ekosysteemien ja
ekosysteemipalveluiden kunnostaminen.

Parempaa tuotantoa

Luonnon arvostus
Ympäristö- ja
sosiaalisten
kustannusten
huomioiminen.
Suojelun, kestävän
luonnonvarojen
käytön ja
innovaatioiden
tukeminen ja
palkitseminen.

Luonnonvarojen
oikeudenmukaisemman
jaon hallinta

• Suojeltujen alueiden verkoston merkittävä
laajentaminen maailmanlaajuisesti.

• Tuotantojärjestelmissä tarvittavan
raaka-aineen ja syntyvän jätteen määrien
merkittävä vähentäminen.
• Raaka-aineiden kestävän kehityksen
mukainen käyttö.
• Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen.

WWF:n yhden planeetan
malli kuvaa luonnonvarojen
käyttöä, hoitoa ja jakoa
maapallon reunaehtojen
mukaisesti.

Käytössä olevien
luonnonvarojen
jakaminen
Reilut ja ympäristötietoiset valinnat

Järkevämpää kulutusta

Menestyksen
arvioiminen muutenkin
kuin BKT:n avulla

• Energiankulutusmallien muuttaminen.
• Terveiden kulutusmallien edistäminen.
• Pyrkiminen elämäntapaan, jonka ekologinen
jalanjälki on pienempi.

EKOSYSTEEMIEN
TOIMIVUUS
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MONIMUOTOISUUDEN
SUOJELEMINEN

RUOKA-, VESI- JA
ENERGIATURVA
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1. Luonnon pääoman suojelu:
luonnon monimuotoisuuden suojelu
Toimien on kohdistuttava suojelemaan
ja uudistamaan erityisesti niitä elinympäristöjä ja ekologisia prosesseja, jotka ovat
ravinnon, veden ja energian saatavuuden
turvaamisen kannalta tärkeimpiä. Luonnon
monimuotoisuus edistää ilmastokestävyyttä
ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja on
siten paras turva ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia vastaan. Maapallon lajien
ja elinympäristöjen monimuotoisuutta tulee suojella myös niiden itseisarvon vuoksi.
2. Parempaa tuotantoa
Viisaat raaka-ainevalinnat sekä resurssitehokkaat suljetun kierron tuotanto- ja kulutusjärjestelmät edistäisivät ihmiskunnan
ekologisen jalanjäljen pienentämistä ympäristön asettamiin ehtoihin. Ne vähentäisivät ihmisten maankäyttöön, veteen, energiaan ja muihin luonnonvaroihin kohdistuvaa kulutustarvetta merkittävästi.
3. Järkevämpää kulutusta
Kulutusvalinnoistamme johtuvan luonnon26

varojen kulutuksen ei tule ylittää maapallon
uusiutumiskykyä. Ensimmäiseksi on keskityttävä korkean tulotason maiden väestöjen
ekologisen jalanjäljen, erityisesti hiilijalanjäljen, huomattavaan pienentämiseen. Rikkaan
väestönosan ruokailutottumusten muutos
mm. lihankulutusta merkittävästi vähentämällä ja elintarvikejätteen määrän vähentäminen ovat tärkeitä muutoksia. Myös maltilliset asumisratkaisut sekä vähentynyt ja
tehostunut liikkuminen ovat avainasemassa.
4. Rahavirtojen uudelleenohjaus
Luonnonvarojen liikakäyttö ja ekosysteemien vahingoittaminen ja tuhoaminen synnyttävät turhan usein merkittäviä tuottoja
kouralliselle osakkeenomistajia lyhyellä
aikavälillä. Luonnon pääoman suojelemisen pitkän aikavälin taloudellisia hyötyjä ei
arvosteta riittävästi tai lainkaan. Rahavirtojen uudelleenohjaus niin, että ne tukevat
ympäristönsuojelua ja ekosysteemien kestävää hallintaa onkin keskeinen edellytys
sekä luonnon pääoman säilyttämiselle että
paremmille tuotanto- ja kulutusvalinnoille.
Lisäksi sillä voidaan varmistaa, etteivät

tulevat sukupolvet joudu maksamaan meidän velkojamme.
5. Luonnonvarojen oikeudenmukainen jako ja käytön rajat
Luonnonvarojen oikeudenmukainen jako
on toinen olennainen edellytys, jotta luonnonvarojen käyttö vähenee ja jakautuu
paremmin yhden planeetan uusiutumiskyvyn rajoissa. Tarvitsemme globaalit ja kansalliset rajat luonnonvarojen käytölle sekä
korkeammat standardit terveydenhuoltoon
ja koulutukseen sekä toteuttamiskelpoiset
talouden kehittämissuunnitelmat sellaisten lainsäädännöllisten ja poliittisten
kehysten puitteissa, jotka takaavat tasavertaisen ravinnon, veden ja energian saatavuuden. Niiden tueksi tarvitaan kattavat
prosessit, jotka edistävät kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hallinnoitua
luonnonvarojen ja maankäyttöä. Luonnonvarojen oikeudenmukaisen jaon hallinta
vaatii myös hyvinvoinnin ja menestyksen
uudelleenmäärittelyä niin, että se ottaa
huomioon myös henkilökohtaisen, yhteisöllisen ja ympäristön hyvinvoinnin.
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Yhden planeetan mallin mukaisia parempia valintoja
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tarkoituksiin on sallittu ilman tekijänoikeuksien haltijan
erillistä kirjallista ennakkosuostumusta. WWF pyytää
kuitenkin toimittamaan kirjallisen ennakkoilmoituksen sekä
varmistamaan asianmukaiset viittauskäytännöt. Julkaisun
kopiointi myyntiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin on
kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan erillistä kirjallista
ennakkosuostumusta.
Maantieteellisten kokonaisuuksien valinta tähän kirjaan
ja aineiston esitykset eivät sisällä WWF:n mielipiteiden
ilmaisuja koskien minkään maan, itsehallinnollisen alueen,
alueen tai sen viranomaisten oikeudellista asemaa tai
sen rajojen tai raja-alueiden määrittämistä.

Araljärvi avaruudesta kuvattuna.
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BIOKAPASITEETTI
LUONNON
MONIMUOTOISUUS
Luonnon monimuotoisuus,
ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut ovat luonnon
pääomaa. Sitä on suojeltava,
sillä se on meidän yhteisen
hyvinvointimme perusta.

• LIVING PLANET 2012 -RAPORTTI

Maapallolta kuluu 1,5 vuotta
ihmisten vuoden aikana
kuluttamien uusiutuvien
luonnonvarojen tuottamiseen
ja syntyneiden hiilidioksidipäästöjen sitomiseen.

Paperi on

FSC-

sertifioitua

PAREMMAT VALINNAT
Ekologisten reunaehtojen
mukaiseen elämään tarvitaan
globaaleja kulutus- ja
tuotantomalleja, jotka ovat
tasapainossa maapallon
biokapasiteetin kanssa.

Miksi meitä tarvitaan?
WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät sopusoinnussa.

OIKEUDENMUKAINEN JAKO
Luonnonvarojen oikeudenmukaisen
jaon hallinta on olennainen tekijä
niiden käytön vähentämisessä ja
tasapuolisemmassa jakautumisessa.

panda.org/lpr

® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland,

Lisätietoja raportista: wwf.fi/lpr sekä: panda.org/lpr (englanniksi)
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