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PUHEENVUORO

Suomen on kannettava vastuunsa 
luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemisestä

S
elkärankaisten eläinten määrä on 
romahtanut maapallolla. WWF:n Li-
ving Planet -raportin mukaan selkä-
rankaisten villieläinten populaatiot 

ovat pienentyneet maailmassa keskimää-
rin 60 prosenttia vuodesta 1970.

Määrän väheneminen ei jakaudu ta-
saisesti. Kun Euroopan, Pohjois-Afrikan, 
Venäjän ja Itä-Aasian kattavalla alueella 
eläinpopulaatiot ovat pienentyneet 31 pro-
senttia, lajirikkaissa Etelä- ja Keski-Ameri-
kan maissa ne ovat pienentyneet 89 pro-
senttia. Suurimmat syyt eläinten määrän 
vähenemiseen ovat luonnonvarojen yliku-
lutus ja maankäytön muutokset erityises-
ti maatalouden tarpeisiin. 
Ne selittävät yhdessä jopa 
kaksi kolmasosaa eläinten 
määrän vähenemisestä.

Vaikka Suomessa luon-
non monimuotoisuuden 
köyhtyminen ei ole ollut 
yhtä nopeaa kuin tropii-
kissa, suomalaiset eivät 
voi ummistaa silmiään 
koko maapalloa kosket-
tavalta eläinkadolta. Ylikulutuksemme 
vaikutukset eivät suurimmaksi osaksi näy 
Suomessa, sillä monet tuotteistamme tai 
niiden raaka-aineet tulevat muualta. Yli-
kuluttamisen seurauksena luonnon moni-
muotoisuus on heikentynyt eniten kehit-
tyvissä maissa.

Myös kansainvälisen luontopaneelin 
IPBES:n mukaan elinympäristöjen heik-
keneminen on jo kriittisellä tasolla. Se 
uhkaa 3,2 miljardin ihmisen hyvinvointia, 
tappaa lajeja sukupuuttoon ja voimistaa il-
mastonmuutosta. Elinympäristöjen heik-
keneminen pakottaa miljoonat ihmiset 
muuttamaan asuinalueiltaan, sillä maail- 
man ruokaturva perustuu luonnon kanto-
kykyyn. Ensimmäiseksi viljelyolosuhteiden 
heikkenemisestä kärsivät köyhimmät pien-
viljelijät, joista suuri osa on naisia. 

Suomen kehitysyhteistyö on tärkein ka-
nava vaikuttaa siihen, että elinkeinot ja oi-
keus luonnonvaroihin säilyvät kehittyvissä 

maissa paikallisilla ihmisillä. Suomen ke-
hitysrahoitus luonnolle ja ilmastonmuu-
toksen hillintään on kuitenkin ollut riit-
tämätöntä.

Vuonna 2017 OECD arvioi Suomen kehi-
tysyhteistyötä. OECD:n tekemässä vertais-
arviossa Suomi sai moitteita siitä, ettei se 
ole sisällyttänyt ympäristösektoria ja ilmas-
tonmuutosta kehitysyhteistyön tavoitteisiin 
riittävästi. Suomen rahoitus ympäristösek-
torille oli OECD-maiden keskiarvoa huo-
mattavasti vähäisempää.

Esimerkiksi vuonna 2017 Suomen tuki 
YK:n ympäristöohjelmalle UNEP:lle oli 
vain 1,28 miljoonaa, kun se vielä vuonna 

2015 oli 6,5 miljoonaa. Sa-
manaikaisesti Suomi on 
sitoutunut YK:n biodi-
versiteettisopimukseen, 
jonka tavoite on luonnon 
monimuotoisuuden köyh-
tymisen pysäyttäminen 
vuoteen 2020 mennessä.

Suomen on kannettava 
vastuunsa monimuotoi-
suuden heikkenemisestä 

maissa, joista Suomi tuo elintarvikkeita ja 
tuotteita tai joissa suomalaisilla yrityksillä 
on hankintoja ja investointeja.

Suomen pitää turvata riittävät resurssit 
luonnon suojeluun ja vaatia yrityksiltä ny-
kyistä kestävämpää tuotantoa. Lisäksi on 
edistettävä globaalien rahavirtojen uudel-
leenohjausta luonnon ja ilmaston kannalta 
kestäviin ratkaisuihin.  Vastuuta pitäisi kan-
taa myös nostamalla kehitysyhteistyömää-
rärahat nykyistä kunnianhimoisemmalle ta-
solle. Suomen kehitysyhteistyörahoitus on 
tänä vuonna vain 0,38 prosenttia bruttokan-
santuotteesta, kun kansainvälinen tavoite 
on 0,7 prosenttia.

Tarvitsemme poliittisilta päättäjiltä nyt 
selkärankaa toimia luonnon puolesta niin 
Suomessa kuin kehitysmaissakin. J
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Ylikulutuksemme 
vaikutukset eivät 

suurimmaksi osaksi 
näy Suomessa.

Autoista on helpompi 
luopua kuin naudoista

▶▶ Ilmastonmuutosta käsittelevässä 
artikkelissa ”Juuri sinä voit vaikut-
taa” (SK 47/2018) kehotetaan jät-
tämään hyvästit lehmälle. Näin on 
jo tehty. Suomessa on enää vajaat 
280 000 lypsylehmää, kun niitä 
vuonna 1950 oli noin 1 200 000. 
Autoja oli tuolloin 100 000, nyt nii-
tä lienee aktiivikäytössä yli kolme 
miljoonaa. Yhden henkilöauton 
keskimääräiset kasvihuonekaasu-
jen päästöt vastaavat aika tarkoin 
lehmän vastaavia. Lienee helpompi 
eliminoida 300 000 autoa kuin lo-
pettaa karjatalous.

Suomessa naudanlihantuotan-
to on maidontuotannon sivuvirtaa. 
Maito on kelpo ravintoaine, jonka 
tuottamiseen maamme olosuhteet 
sopivat hyvin. Metsäluontoomme-
kin kohdistuvat ihan eri uhkat kuin 
uusien laitumien raivaaminen.

Artikkelissa  mainitaan hypoteet-
tinen, saastuttavuudessaan omaa 
luokkaansa oleva Nautojen liitto-
tasavalta. Sekin on jo olemassa. 
Maailman naudoista kolmannes on 
Intiassa. Tunnetusti niitä hyödynne-
tään hyvin rajoitetusti. Kasvihuone-
kaasuja ne silti röyhtäilevät, vaikka 
Suomessa lehmämme lahtaisim-
mekin. 

Jos haluat vaikuttaa ilmaston-
muutokseen, jätä ajokortti hankki-
matta, jos olet kaupunkilainen. Sit-
ten voit nauttia hyvillä mielin viilisi 
ja piimäsi, sunnuntaipihvisi ja em-
mentaljuustosi ruisleivän päällä. J 
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Oikaisu
▶▶ Pääministeri Juha Sipilän puo-

luekanta on keskusta eikä kokoo-
mus, toisin kuin ”Sukupuutto met-
sissä” -jutussa (SK 47/2018) luki. J
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