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Jätämmekö vain tomua jälkeemme?  

 

Nick Brandtin suuret panoraamakuvat Itä-Afrikan uhanalaisista eläimistä ja muuttuvista 

elinympäristöistä herättävät voimakkaita tunteita.  Niin eläinten kuin ihmistenkin elinolot ovat 

uhattuina alueilla, jotka ennen olivat eläinten valtakuntaa. Jätämmekö perinnöksi vain tomua? 

Kyllä, jos jatkamme tätä menoa. 

Ilmastonmuutos ja sen vakavuus on saanut paljon huomiota viime aikoina. Hyvänä esimerkkinä 

meillä Suomessa on se, että ilmastonmuutoksesta ei ole koskaan aikaisemmin pidetty niin monia 

vaalikeskusteluja kuin tänä vuonna. Ilmastonmuutos on nousemassa päätöksenteon ytimeen. 

Se tosiasia, että ilmastokriisin ratkaisemisen kanssa on kiire, tai muuten niin ihmisille, taloudelle 

kuin myös luonnolle käy huonosti, on ymmärretty. 

Nick Brandtin näyttely muistuttaa meitä toisesta isosta haasteesta: luonnon hätätilasta. 

Totuus on valitettavasti se, että luonnon monimuotoisuuden, lajien ja elinympäristöjen 

romahtaminen, horjuttaa ihmiskunnan tulevaisuutta vähintäänkin yhtä paljon kuin ilmastonmuutos. 

Ja sitä ei ole ymmärretty. 

 

Esimerkiksi arvostettu Stockholm Recilience -instituutti on arvioinut, että olemme ylittäneet 

maapallon kestävyyden riskirajat luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen suhteen 

moninkertaisesti enemmän kuin ilmastonmuutoksen suhteen.  

Monimuotoisuuden romahtaminen tapahtuu nyt niin nopeasti, että se on mitattavissa yhden ihmisiän 

kuluessa. Monien eliöiden tulevaisuus on epävarma. Vaarassa eivät ole vain eläimet ja kasvit – myös 

ihmiset kärsivät yhä enemmän luonnon heikentyneestä tilasta.  

 

Konkretisoin tätä tosiasiaa muutamilla esimerkeillä. 

WWF:n syksyllä 2018 julkaiseman LPR-raportin mukaan selkärankaisten villieläinten määrä on 

romahtanut. Niitä on nyt keskimäärin 60 % vähemmän kuin runsas 40 vuotta sitten.  

Selkärankaisia eläimiä ovat nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakkoeläimet ja kalat. Näistä siis 

keskimäärin siis 6 kymmenestä on hävinnyt planeetaltamme viimeisten runsaan 40 vuoden aikana.  

 

Alueellisesti monimuotoisuus, ja siis selkärankaisten eläinten määrä, on vähentynyt eniten matalan 

tulotason maissa, eteläisellä pallonpuoliskolla. 

Muutos huonompaan suuntaan on rajuin Etelä-Amerikassa, jossa olemme menettäneet runsaassa 40 

vuodessa keskimäärin lähes yhdeksän kymmenestä selkärankaisesta eläimestä.  

Keskimääräinen selkärankaisten eläinten lukumäärän lasku on kaksi prosenttia vuodessa, eikä 

toistaiseksi ole näkyvissä vauhdin hiipumista, jollemme rupea ripeästi toimiin tilanteen 

muuttamiseksi. 

 

Nick Branderin näyttely herättää ajatuksia selkärankaisten eläinten tilasta - luonnon hätätilasta. 



 

 

Näyttelyssä keskiössä ovat isot Afrikan nisäkkäät. Ne ovat niiden lajien joukossa, joiden määrä on 

vähentynyt rajusti. 

Annan muutamia konkreettisia lajiesimerkkejä:  

- 100 vuoden aikana olemme menettäneet noin 95 % maailman sarvikuonoista. 

- 50 vuoden aikana olemme menettäneet 50 % afrikannorsuista. 

 

Merkittävimmät uhat näille ikonisille lajeille niin Itäisessä Afrikassa kuin muuallakin kaikille 

lajeille, ovat maankäytön muutokset sekä luonnonvarojen ylikulutus. 

Maankäytön muutokset johtavat elinympäristöjen katoamiseen ja heikentymiseen. 

Esimerkiksi metsäkadon vauhti on tällä hetkellä globaalisti 1 jalkapallokentällinen kahdessa 

sekunnissa. Lisäksi jäljelle jäävät metsät pirstoutuvat kovaa vauhtia. 70 % maailman metsistä on 

sellaisia, joissa on vain 1 kilometri lähimpään metsän reunaan.  

 

Tavallisimpia syitä maalla elävien villieläinten elinympäristöjen, siis metsien, häviämiseen ja 

pirstoutumiseen ovat kestämätön maanviljely, metsien hakkuut, liikenne, asuin- tai kaupallinen 

rakentaminen, energiantuotanto ja kaivostoiminta.  

Taustalla on väestön kasvu ja sitä kautta ihmistoiminnan aiheuttamat paineet. Ei ainoastaan eteläisen 

pallonpuoliskon väestönkasvu, vaan myös meidän pohjoisen pallonpuoliskon asukkaiden lisääntyvä 

kysyntä eteläisen pallonpuoliskon resursseista. 

 

Myös me pohjoisen pallonpuoliskon hyvinvoivien valtioiden asukkaat olemme siis syyllisiä eteläisen 

pallonpuoliskon maankäytön muutoksiin ja siten luonnon romahtamiseen.  

Korkean tulotason maissa luonnonvarojen tuonti muualta on jatkuvasti kasvanut. Näin me korkean 

tulotason maat olemme osittain ulkoistaneet luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja sen 

vaikutukset matalan tulotason maihin.  

 

Yhtenä esimerkkinä on lisääntynyt tarve soijan tuotantoon etenkin syömämme sian ja siipikarjan 

rehuksi tai lisääntynyt laidunmaan tarve naudanlihan kasvavan kysynnän vuoksi.  

83 % maailman maatalousmaasta on eläinperäisen tuotannon käytössä. Tämä tuotanto on 

maankäytöltään intensiivistä. 

Maapallon nisäkkäistä tuotantoeläimiä on jo niin paljon, että ne painavat 14 kertaa enemmän kuin 

kaikki luonnossa villinä elävät nisäkkäät yhteensä. 

 

Entä miten me suomalaiset vaikutamme luonnon tilaan maamme rajojen ulkopuolella? Ruoka on 

tästäkin yksinkertaisin esimerkki. 

93 % suomalaisten kuluttaman ruoan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen on rajojemme 

ulkopuolella ja kuluttamiemme maataloustuotteiden tuottamiseen tarvittavasta viljelymaasta 40 % on 

Suomen ulkopuolella. 

 

Maankäytön muutosten ohella toisena suurena uhkana on lajien kestämätön tai laiton metsästys: 

Esimerkiksi Afrikassa joka päivä noin 55 norsua tapetaan syöksyhampaiden takia.  

Kysyntä näille hyödykkeille ei ole Nick Brandtin näyttelyn kohdealueella Itäisessä Afrikassa, vaan 

Aasiassa. Salametsästys ja salametsästettyjen eläinten osien, kuten norsujen syöksyhampaiden tai 



 

 

sarvikuonojen sarvien kauppa on rikollista toimintaa ja se on laajuudeltaan verrattavissa 

huumebusinekseen.  

Eläinten osia käytetään esimerkiksi koriste-esineinä tai potenssi- ja krapulalääkkeinä. Ratkaisun 

avaimet löytyvät vaikuttamalla markkinoihin Aasiassa. Ja vaikuttamalla siihen, että elävät 

sarvikuonot ja norsut ovat paikallisille ihmisille arvokkaita esimerkiksi ekomatkailijoiden 

houkuttelemiseksi.  

 

Nick Brandtin näyttelyssä näemme vaikuttavia kuvia maailmalta. Olisi mukava tuudittautua siihen, 

että meillä Suomessa kaikki on hyvin ja luontomme kukoistaa.   

Valitettavasti meilläkin on paljon korjattavaa.  

Suomi sitoutui Rion ympäristökokouksessa vuonna 1992 muiden maiden ohella pysäyttämään 

luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2000 mennessä, tavoitteeseen ei päästy ja uusi 

tavoite laitettiin vuoteen 2010. Maat eivät edelleenkään päässeet tavoitteeseen, Suomi mukaan 

lukien, ja uudeksi tavoitevuodeksi asetettiin 2020.  

Tämä tavoite jää saavuttamatta jälleen niin Suomessa kuin globaalisti.  

Suomessakin elinympäristöjen heikentyminen ei ole hidastunut vaan kiihtyy. 

Metsäisistä luontotyypeistämme jopa lähes 80 % on uhanlaisia.  

Lajitasolla esimerkkeinä voisin mainita hömötiaisen, joka ei ole muuttolintu, eikä uhanalaistumisesta 

voi syyttää italialaisten kyseenalaista herkuttelua pikkulinnuilla.   

Se on uhanalaistunut metsissämme olevan lahopuun vähäisestä määrästä. Kaikille meille tuttu 

hömötiainen on nyt erittäin uhanalainen. Niiden määrä on vähentynyt 40 % viimeisten 10 vuoden 

aikana! Metsämme hiljenevät, jos emme muuta metsätalouden käytäntöjä. 

Meillä on myös nisäkkäitä, esimerkiksi ahma, joka on uhanalainen, mutta sille on myönnetty 

tappolupia. 

Suomenkin luonnossa on siis elämän hätätila. 

 

Totuus on karu.  

 

Elämme nyt historiallista hetkeä planeettamme 4,5 miljardin vuoden olemassaolon aikana.  

Käynnissä on lajien sukupuutto, joka on ensimmäistä kertaa historiassa ihmisen aiheuttama. Ja joka 

tapahtuu ennen näkemättömän kovaa vauhtia. 

 

Saamme aika ajoin kysymyksiä siitä, miksi erilaisten tai tiettyjen lajien olemassa ololla on vaikutusta 

meidän ihmisten elämään. Miksi tarvitsemme erilaisia lajeja? 

 

Ensiksikin kyse on lajien oikeudesta olla olemassa siinä kuten ihmistenkin. Mutta eri lajien 

olemassaolosta riippuu myös meidän ihmisten olemassaolo. 

 

Kyseessä ei ole ainoastaan luonnon hätätila vaan sillä on vaikutusta myös meihin ihmisiin, muun 

muassa meidän ruoka- ja vesiturvaamme, terveyteemme ja taloudellisen toiminnan 

harjoittamismahdollisuuksiin.  

 



 

 

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa tulee myös 

lisäämään yhteiskunnallista epävakautta ja konflikteja ja johtamaan satojen miljoonien ihmisen 

massapakolaisuuteen 2050 mennessä. 

 

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja pohjoisen pallonpuoliskon vauraiden maiden 

aiheuttama ilmastonmuutos vaikuttavat erityisen voimakkaasta nyt Nick Brandtin näyttelyn 

kohdealueilla, kuten muissakin köyhissä maissa. 

 

Nick Brandtin näyttely saa meidät kaikki varmasti ajattelemaan:  

Onko planeetallamme – luonnolla ja ihmisillä - toivoa?  

Voiko hyvä elämä olla mahdollista kaikille ihmisille oikeudenmukaisesti niin pohjoisessa kuin 

etelässä? 

 

Nämä ovat suuria kysymyksiä. Enkä osaa antaa niihin täydellistä vastausta. 

 

Olisi kuitenkin moraalitonta nostaa kädet pystyyn ja lopettaa työ ihmisten, luonnon ja ilmaston, siis 

planeettamme puolesta. 

 

Selvää, on että me pysty pelastamaan kaikkea sitä mitä haluaisimme, mutta kuitenkin paljon 

enemmän, kun jos emme olisi koskaan yrittäneet. 

 

Voimaa on hyvä kerätä positiivisista esimerkeistä. Esimerkiksi Suomessa merikotka on pelastettu 

sukupuutolta eikä se enää ole uhanalainen. Saimaannorpan suojelu etenee hienosti ja ilveskin pääsi 

pois uhanalaisten lajien joukosta. 

 

Uhanalaisten vuorigorillojen määrä on kasvanut Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa ja 

Ruandassa. Gorillojen määrän kasvu kertoo suojelutyön onnistumisesta, sillä vielä 1980-luvulla lajin 

tilanne oli surkea. Virungan alueella tehtyjen laskentojen mukaan vuorigorilloja on nyt 604 yksilöä, 

kun vuonna 2010 niitä laskettiin olevan 480. Olemme tehneet yhdessä muiden tahojen kanssa työtä 

vuorigorillojen suojelemiseksi. 

 

Positiivista on myös se, että kaikki ratkaisut - tarvittava osaaminen ja teknologia -ilmastonmuutoksen 

ja monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi ovat tiedossa. Kyse on arvovalinnoista ja 

tahdosta.  

 

Me olemme ongelman aiheuttanut sukupolvi, mutta myös viimeinen sukupolvi, joka voi ratkaista 

ongelman. Nyt on kiire toimia, jotta emme jätä vain tomua jälkeemme! 

 

 

 

 


