HYPÄHDYS IHMISEN AIKAAN
M onet m a ap allon til a a t ark a stelleet selvit yk set ov at
p ä ät yneet siihe n , et t ä ihmiskunt a ylit ti ke st äv y yden r ajat
joss ak in v aihee ss a 19 0 0 - luvun jälk ipuoliskoa .

Ihmisen toiminta vastaa suuruus-

luokaltaan maapalloa muovaavia
geologisia voimia, kuten maanjäristyksiä, tulvia ja eroosiota. Ihmisen
aiheuttaman ympäristökuormituksen
takia planeetta Maa on muuttumassa
oloiltaan oleellisesti. Uusi maapallo
on ilmastoltaan lämpimämpi ja
elonkirjoltaan köyhtynyt, yhden lajin
muokkaama planeetta.
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Ihmisen vaikutus maapalloon on näkynyt jo kauan. Suuria murroksia ovat olleet maanviljelyksen synty 10 000 vuotta sitten
ja teollistumisen alku suunnilleen 250 vuotta sitten. Osa nykyään elävistä ihmisistä on kokenut 1900-luvun käännekohdan:
toista maailmansotaa seuranneen nopean teollisen tuotannon
ja kulutuksen kasvun.
Ympäristökuormituksen nopea kasvu alkoi toisen maailmansodan jälkeen ja jatkuu vielä ehkä vuosikymmenen tai pari. Muutosten vauhti näkyi 1900-luvun loppupuoliskolla esimerkiksi
maailman väestömäärän kaksinkertaistumisena. Öljyn kulutus
nelinkertaistui. Käyttöön otettiin yli 100 000 keinotekoista
kemikaalia. Kalansaaliit kasvoivat ja tärkeimmät kalakannat
romahtivat. Rajujen muutosten lista on miltei loputon.

Ekologinen jalanjälki kasvaa
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Ekologinen jalanjälki kuvaa ihmisten vuosittain käyttämien
uusiutuvien luonnonvarojen määrää ja kokonaisenergian
kulutusta. Biokapasiteetti kuvaa käytettävissä olevien uusiu
tuvien luonnonvarojen riittävyyttä sekä luonnon kykyä käsi
tellä ihmisten tuottamia päästöjä ja jätteitä. Ihmiskunta voi
lyhytaikaisesti käyttää enemmän uusiutuvia luonnonvaroja
kuin niitä syntyy, mutta pitkällä aikavälillä tämä johtaa vää
jäämättä romahdukseen. Kuviossa on arvioitu miten paljon
ekologinen jalanjälki kasvaisi, jos nykyisen kaltainen kehitys
jatkuisi muutamia vuosikymmeniä.

YMPÄRISTÖSSÄ TÖRMÄÄ KYNNYKSIIN

R ajuimmill a an k ynnys ar von
ylit yk se st ä seur a a aiv an
uudent y y ppinen ekosystee mi,
jot a ei voi pal aut t a a entiselleen.

Ekologiselle kynnysarvolle on monia

määritelmiä. Yleisesti kynnysarvo
voidaan hahmottaa raja-arvona, jonka
kohdalla vähäinenkin muutos riittää
aiheuttamaan suuren seurauksen.

Kynnysarvo on raja-arvo, jonka ylityttyä vähäinenkin muutos aiheuttaa voimakkaan seurauksen. Usein on kyse siitä, että pitkään
jatkuneen kuormituksen seurauksena ekosysteemin vastustuskyky muutoksille on heikentynyt. Tällöin romahdus voi aiheutua
sellaisestakin kuormituksesta, joka ei aiemmin ole aiheuttanut
juuri mitään haittoja. Toisen määritelmän mukaan kynnysarvo
tarkoittaa tilannetta, jossa yhdessä systeemin osassa tapahtuva
pieni muutos johtaa paljon suurempaan muutokseen systeemin
toisessa osassa.
Dramaattinenkin myllerrys voi kuulua ekosysteemin tavanomaiseen kehitykseen. Salaman sytyttämän maastopalon tai rankkasateista seuranneen tulvan jäljiltä maisema voi näyttää murskatulta, vaikka kyse on ekosysteemin luontaisesta kiertokulusta.

Eri määritelmät painottavat erilaisia kynnysarvojen ominaisuuksia. Yhteistä on muutosten nopeus, epäjatkuvuus, heikko palautuvuus ja vaihtoehtoiset vakaustilat. Ekologisen kynnysarvon
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Kasvun rajat
Jatkuva
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Jatkuva kasvu vaatii, että ekosysteemin kantokyky kasvaa
jatkuvasti. Tasaantuva kasvu on mahdollinen, jos kantokyky
tunnetaan tarkasti ja kuormituksen kasvu pystytään pysäyt
tämään ennen kuin kuormitus ylittää kantokyvyn. Kantokyvyn
ylittymisestä voidaan selvitä miltei säikähdyksellä, jos kuormi
tusta pystytään vähentämään riittävän nopeasti ja kantokyky
palautuu kuormituksen vähennyttyä. Ylilyönnistä voi myös
seurata sekä kantokyvyn että kuormituksen ja kuormitusta
aiheuttavan ihmistoiminnan romahtaminen.

S atoja t ai tuh ansi a vuosi a ke st äv ä
ilm aston muut tuminen etenee
ihmisen n äkökulm ast a hit a asti hivut t autuen.
Ilm astohistori an n äkökulm ast a k yse on
nope ast a hum auk se st a , joss a ilm aston
omin aispiir teet muut tuv at perinpohjaise sti.

HUMAUKSIA JA HIVUTTAUTUMISTA
Monet peruuttamattomiksi

luullut ekosysteemien muutokset
ovat palautuvia, mutta niin hitaita
ettei palautumisella ole merkitystä
yksittäisten ihmisten, yritysten tai
yhteiskuntien kannalta.
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Ilmaston humahdus
Ympäristö muuttuu aina. Luonnosta ei löydy paikallaan pysyvää
tasapainoa, vaan kaikkein vakaimmiltakin näyttävät luonnon osat
muuttuvat: mantereet liikkuvat, vuoristot rapautuvat ja maapallon
rata vaihtelee. Tällaiset hitaat muutokset ovat hivuttautumista,
vähittäisesti ja vasta pitkällä aikavälillä selvästi erottuvaa kehitystä.
Toiset muutokset taas ovat nopeita humahduksia.
Hivuttautumista tapahtuu esimerkiksi Itämeren pohjoisilla rannoilla.
Maankohoamisen takia merenpohja paljastuu ja muuttuu vähitellen
rantaekosysteemiksi, joka korvautuu maakasvillisuudella ja muuttuu lopulta metsäksi. Erilaisten ekosysteemien välinen kynnysarvo
ylitetään pehmeästi liukuen.
Kynnysarvo voi ylittyä myös äkillisesti humahtaen. Lajin sukupuutto on esimerkki peruuttamattomasta humahduksesta. Evoluution
kilpajuoksussa kaikki lajit läkähtyvät kuoliaaksi ennemmin tai myöhemmin. Uusia lajeja syntyy kuitenkin tilalle, ja pitkällä aikavälillä
nykyinenkin lajikato voi korjautua uudenlaisten lajien kehittyessä.
Tähän kuluu kuitenkin niin pitkä aika, että ihminenkin on sitä ennen
ehtinyt muuttua toiseksi lajiksi tai kuollut sukupuuttoon.

Hiilidioksidin ennennäkemättömän nopea lisääntyminen ker
too ihmisen vaikutuksesta maapallon ilmakehään. Nykyään
pitoisuus on suurempi kuin kertaakaan ainakaan 800 000
vuoteen. Tämän vuosisadan aikana pitoisuus saattaa vielä yli
kaksinkertaistua nykyisestä.

Ilm astoke skustelun ydink ysymys
on muutosten luonne ja nopeus ,
ei niiden ole m ass aolo.

IHMINEN ILMASTOSSAAN
Ilmasto muuttuu, vaikka ihminen ei

vaikuttaisi siihen mitenkään. Kaikkein
verkkaisimmin maapallon ilmastoon
vaikuttaa auringon aktiivisuuden
lisääntyminen miljoonien vuosien
aikana. Pitkällä aikavälillä maapallon
ilmastoa muokkaavat myös mannerten
liikkeet ja maapallon kiertoradan
muutokset. Asteroiditörmäykset ja
suuret tulivuorenpurkaukset sen sijaan
voivat heilautella koko maapallon
ilmastoa nopeasti.
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Ihmisestä on tullut tärkeä ilmastoon vaikuttava elollinen tekijä. Öljyn, kivihiilen ja muiden hiilipitoisten polttoaineiden
käyttö sekä maatalous ja metsien hävitys ovat suurimpia päästölähteitä. Osa päästöistä syntyy suoraan ihmisen toiminnan
seurauksena, osa taas välillisesti. Välittömiä päästöjä voidaan
vähentää esimerkiksi tehostamalla polttoprosesseja, käyttämällä polttoaineita vähemmän, muuttamalla ruokavaliota
kasvispainotteiseksi ja pitämällä metsät nopeasti kasvavina.

Lisää hiiltä

Välillisesti syntyviä päästöjä on hankalampi hallita, sillä niihin
vaikuttaa moni muukin seikka kuin ihmisen toiminta. Esimerkiksi Siperian soista ja kylmistä merenpohjista pelätään
vapautuvan jättimäisiä määriä ilmastonmuutosta kiihdyttävää
metaanikaasua. Muutos voi kiihdyttää itse itseään, kun lumen
ja jään alta paljastuva maa ja vesi imevät itseensä entistä enemmän lämpöä. Tällöin myös metaanin vapautuminen kiihtyy.
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Fossiilisista polttoaineista syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat
kasvaneet erityisesti 1950-luvun jälkeen. Maailmanlaajuisesti
huolestuttavaa on päästöjen nopea kasvu 2000-luvulla. Ku
viossa ei ole mukana esimerkiksi puun poltosta ja metsien
häviämisestä aiheutuvia päästöjä.

SULAVAT JÄÄTIKÖT

Jäätiköiden sulamisen on pelätty

johtavan kauheuksiin. Kuvitteellisissa
tieteistarinoissa on maalailtu
esimerkiksi kuvia, joissa Grönlannin
jäätikkö vyöryy äkillisesti mereen,
aiheuttaen jättimäisen hyökyaallon ja
globaalin vedenpaisumuksen.
Teoriassa Grönlannin jäätikön
sulaminen riittäisikin aiheuttamaan
merenpinnan nousun noin seitsemällä
metrillä, mutta hetkessä jäätikkö ei
mereen luiskahda.

w w w.y m p aris t o.f i/sy ke /vede np aisumu s
Valokuva: Ahti Kaukoniemi

A ie mmin jä ätik kötut k ijat pitiv ät
m a apallon suuri a jä ätiköit ä
v ar sin pysy vin ä ja muut tum at tomin a .
Ilm astonmuutostut k imus on
muut t anut k äsit yk set perin pohjin.

Kaikkein katastrofaalisimmat ennusteet jäätiköiden sulamisesta ja merenpinnan noususta ovat liioiteltuja. Tämä ei kuitenkaan ole erityisen lohdullista, sillä jo pienetkin muutokset
ovat aidosti pelottavia. Puolen metrin pinnannousussa riittää
ihmiskunnalle haastetta, koska valtaosa maailman suurkaupungeista sijaitsee kirjaimellisesti veden rajassa.
Pohjoisnavalla sulamisen on arvioitu kiihtyneen jo niin paljon,
että pahimmillaan koko Pohjoinen Jäämeri lainehtii kesäisin
vapaana kiintojäästä jo muutaman vuosikymmenen kuluessa.
Sulamisen pelätään saavuttavan kriittisen pisteen, kun kesällä
paljastuneet tummat vesimassat varastoivat yhä enemmän
lämpöä ja talvipakkasten voima riittää vuosi vuodelta pienempien talvijäiden synnyttämiseen.

Jäiden lähtö
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Mannerjäätiköiden sulamiseen kuluu vuosisatoja, mutta vuo
ristojäätiköiden ja merijään muutokset ovat nopeampia. Kuvi
ossa laatikoiden korkeus kuvaa lämpötilaa, jossa laajamittai
nen sulaminen alkaa. Laatikoiden leveys kuvaa sulamisvaiheen
arvioitua kestoa. Esimerkiksi Pohjoisen Jäämeren kesäaikaisen
jääpeitteen arvioidaan sulavan, kun lämpötila nousee 0,5–2
astetta ja sulaminen tapahtuu noin vuosikymmenessä.

Ilm astonmuutost a voit aisiin oike ast a an
kut su a vedenmuutok sek si, sill ä
auringon energi an jälkeen ve si on
ylivoim aise sti t ärkein ilm astoon
v aikut t av a yk sit t äinen tek ijä .

MYLLERRYSTÄ MERELLÄ
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Merten syvät vedet
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Fossiiliset polttoaineet

Palauteketjut lomittuvat toisiinsa, joten niiden kokonaisvaikutuksen arviointi on hankalaa. Esimerkiksi pilvet voivat sekä
lämmittää että kylmentää ilmastoa sen mukaan, millaisista pisaroista ne muodostuvat ja mille korkeudelle ja mihin aikaan
ne syntyvät.

Miljardia tonnia hiiltä
38 000
Esiteolliset hiilivarannot
Ihmisen aiheuttama lisäys
Ihmisen aiheuttama vähennys

Kasvillisuus ja maaperä

muutosten kohteeksi kuin ilmakehä,
mutta merten ahdinkoa on pohdittu
2000-luvun kansainvälisessä
ympäristöpolitiikassa ja julkisessa
keskustelussa paljon vähemmän
kuin ilmastokysymyksiä. Meret
ovat hidastaneet nykyistä ilmaston
lämpenemistä tuntuvasti. Yksi
tulevaisuuden suurista uhkista onkin
se, että meret muuttuvat hiilidioksidin
nieluista sen lähteiksi.

Vesihöyry on kasvihuonekaasu, joka lämmittää ilmakehää voimakkaammin kuin hiilidioksidi. Veden olomuodon muutoksiin
jään ja lumen, nesteen ja höyryn välillä liittyy monia erilaisia
palauteketjuja, jotka hidastavat tai nopeuttavat muutoksia.
Kun aurinko lämmittää meren pintaa entistä voimakkaammin, haihtuu vesihöyryä aiempaa enemmän. Tämä puolestaan
voimistaa kasvihuoneilmiötä ja lisää entisestään veden haihtumista.

Ilmakehä

Meret ovat joutuneet suurempien

Hiiltä meressä
Merien hiilivarastojen
suuruus muuttuu hi
taasti, mutta varastoi
tuneen hiilen suuren
määrän takia vähäi
setkin muutokset ovat
ilmaston kannalta
merkittäviä. Varsinkin
syviin vesiin on varas
toitunut paljon hiiltä.
Ihmisen toiminnan
takia fossiilisten polt
toaineiden sisältämä
hiilimäärä on vähen
tynyt ja ilmakehän
hiilivaranto kasvanut.
Maa-alueet ja meret
ovat toistaiseksi toimi
neet hiilinieluina.

ITÄMERI – SAIRAIN JA SUOJELLUIN

It ämer t a on v äitet t y
m a ailm an s air aimm ak si merek si.
Väit teelle onk in v ank alt a
v aikut t av at perusteet .

Itämeri on palvellut ikiaikaisena

kulku- ja kauppareittinä ja kalastuspaikkana. Teollisuus, maatalous
ja kaupungit ovat kuormittaneet
merta ravinteilla ja kemikaaleilla.
Mereen on upotettu jätteitä, ja
pohjassa makaa niin laivanhylkyjä kuin
merimiinojakin. Meren syvänteitä
vaivaa happikato. Tulevaisuutta
varjostavat ilmastonmuutos, vieraslajit
ja lisääntyvät öljykuljetukset.
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Itämeren haavoittuvuus ei kuitenkaan perustu poikkeuksellisen suureen kuormitukseen, vaan siihen, että jo suhteellisen
vähäinenkin kuormitus voi aiheuttaa suuria haittoja hitaasti
vaihtuvassa ja viileässä vedessä. Haavoittuvuutta lisää se, että
Itämeren vähäsuolaisessa murtovedessä monet kasvit ja eläimet elävät levinneisyysalueensa rajoilla. Tämän takia vähäinenkin ylimääräinen stressi voi koitua kohtalokkaaksi.
Viime vuosikymmeninä pahimpien ympäristömyrkkyjen päästöjä sekä pistemäisistä lähteistä tulevaa ravinnekuormitusta
on onnistuttu vähentämään. Itämerta voidaankin väittää paitsi
maailman saastuneimmaksi, myös maailman suojelluimmaksi
mereksi. Meren tilan kohentuminen edellyttää kuitenkin, että
suojelutyötä jatketaan entistäkin määrätietoisemmin.

Rehevöitymisen noidankehä
Typpikuormitus
mereen
Fosforikuormitus
mereen
Fosforia vapautuu pohjasta
Pohjan olot
muuttuvat
hapettomiksi

Erityisesti typestä
hyötyvien levien
kasvu kiihtyy
Erityisesti fosforista
hyötyvien sinilevien
kasvu kiihtyy
Orgaanisen aineksen
hajoaminen ja hapenkulutus lisääntyy

Sedimentaatio
lisääntyy

Merenpohjien hapettomuus on ongelma, koska useimmat
pohjaeläimet vaativat happea selvitäkseen. Kriittisenä rajaarvona vesieliöiden selviytymiselle on yleisesti pidetty kahta
milligrammaa happea vesilitrassa, mutta monet eliöt kärsivät
vaikka happea olisi enemmänkin. Happikadot ovat yleistyneet
maailman merillä. Ilmaston lämpenemisen arvioidaan johta
van hapettomien alueiden kasvuun, vaikka ravinnekuormitus
ta saataisiinkin rajoitettua. Hapettomista pohjista vapautuu
ravinteita, erityisesti fosforia. Jos fosforia on paljon suhteessa
typpeen, runsastuvat erityisesti sinilevät.

Tut k imustiedon perusteell a pyst ymme
yh ä pare mmin h ahmot t am a an ain ak in
p ä äpiir teiss ä än , mit ä k ynnys ar von ylit t ymise st ä
seur a a ja milloin k ynnys uhk a a ylit t y ä .

KYNNYSARVOJEN KANSSA VOI OPPIA ELÄMÄÄN
Kynnysarvojen tarkka

paikantaminen on osoittautunut
vaikeaksi jo tarkasteltaessa
yksittäisiä ongelmia rajatuilla alueilla,
puhumattakaan eri tyyppisten
kehityskulkujen maailmanlaajuisista
ja pitkän aikavälin yhteisvaikutuksista.
Samantyyppisiinkin ekosysteemeihin
liittyy erilaisia kynnysarvoja.
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Kynnysarvot vaihtelevat suuresti eri alueiden ja aikojen välillä.
Jätevedet vaikuttavat avonaisella rannikolla aivan eri tavoin kuin
puolisuljetussa lahdessa, jossa vesi vaihtuu hitaasti. Kynnysarvot
vaihtelevat myös eri aikoina. Veteen livahtava öljypäästö kalojen
kutuaikaan tai vesilintujen pesintäaikaan on paljon tuhoisampi kuin
päästö muuna aikana.
Yksiselitteinen ja varma tieto kynnysarvoista olisi eittämättä hyödyllistä, sillä siihen tukeutuen voitaisiin perustella selkeitä ympäristönsuojelun toimintavaatimuksia haittojen ehkäisemiseksi. Käytännössä tällaista tietoa on saatavilla vain harvoin, sillä ekosysteemit
ja niihin liittyvät kynnysarvot ovat perusluonteeltaan dynaamisia,
jatkuvasti muuttuvia.
Varoitukset kynnysarvojen ylittymisestä on monesti jätetty huomiotta. Useimmiten toimiin on tartuttu sitten, kun haitalliset
muutokset ovat jo käynnistyneet. Ihmisten arvot ja mielipiteet
vaihtelevat, eivätkä suuretkaan muutokset ole kaikkien mielestä
haitallisia. Ympäristönsuojelussa tarvitaan aktiivista keskustelua siitä, minkä tyyppisten kynnysarvojen ylitys on syytä välttää ja miten
paljon voimavaroja ongelmien ratkaisuyrityksiin kannattaa käyttää.

Kymmenen kynnysarvokäskyä
● Ota opiksi aiemmista kynnysarvojen ylityksistä ja
hyväksy palautumattomien kynnysarvojen
olemassaolon mahdollisuus.
● Hyväksy tiedon epävarmuus toiminnan lähtökohdaksi.
● Hyväksy, että joustokyvyn ylläpito ja muutoksiin
sopeutuminen aiheuttaa kustannuksia ja voi
vaatia lyhytaikaisista eduista tinkimistä.
● Kehitä paikallisiin oloihin soveltuvia ratkaisuja.
● Hyväksy ratkaisujen epätäydellisyys ja jatkuva
tarve niiden parantamiseen.
● Varaudu eri tyyppisten kynnysarvojen ylittymisten
yhteisvaikutuksiin.
● Opettele huomioimaan ihmisten erilaiset
tiedot ja arvostukset.
● Etsi keinoja joiden avulla ihmiset saavat parhainta
mahdollista tietoa ja kiinnostuvat siitä.
● Luovu nykyisistä käytännöistä silloin kun ne ovat
osoittautumassa kestämättömiksi.
● Usko muutoksen mahdollisuuteen.

