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nysarvoja. Pörssikurssien romahtaminen, kattilan
kiehuminen yli, auton hajoaminen, puun kaatuminen
myrskyssä ja ihmisen paniikkireaktio johtuvat kaikki sii
tä, että joku tiettyyn kokonaisuuteen vaikuttava voima
on ylittänyt kriittisen kynnysarvon.
Ympäristönsuojelussa kynnysarvot ovat erityisen tär
keitä. Ilmastonmuutoksen pelätään kiihtyvän ja aiheut
tavan kestämättömiä seurauksia, jos lämpeneminen
ylittää kahden asteen kynnyksen. Todellisuudessa ei
tiedetä, onko vaarallisen ilmastonmuutoksen kynnysar
vo täsmälleen kaksi astetta, mutta äkillisesti kiihtyvien
ja peruuttamattomien muutosten uhka on todellinen.
Mitä tapahtuu kynnysarvon kohdalla? Joskus kyse on
epäjatkuvuuskohdasta – kynnysarvo on raja, jonka
ylittäminen johtaa täysin uudenlaiseen tilanteeseen.
Sarjakuvasankari jatkaa juoksuaan jyrkänteen reunan
yli, kunnes huomaa kipittävänsä tyhjän päällä ja putoaa.
Muutos on jyrkkä ja totaalinen. Joskus kynnysarvo
edustaa kohtaa, jossa entisen kaltainen kehitys kiihtyy.
Ennen pitkää kehitys johtaa kokonaan uuteen tilantee

seen, mutta polku on kuitenkin tunnistettavissa, eikä se
katkea epäjatkuvuuskohtaan.
Fysikaalisissa ilmiöissä kynnysarvo voidaan mitata hyvin
täsmällisesti, mutta muissa yhteyksissä niiden hahmot
taminen voi osoittautua vaikeaksi. Ekosysteemeissä ja
yhteiskunnissa kynnykset rakentuvat monien tekijöiden
yhteispelissä ja usein on käytännössä mahdotonta osoit
taa yhtä tekijää ratkaisevaksi. Epävarmuus onkin monen
kynnysarvon väistämätön seuralainen.
Kynnysarvoihin liittyy se, ettei kehitys palaa takaisin
vanhaa polkua pitkin, vaan syntyy viiveitä ja uusia mut
kia matkaan. Joskus paluu on jopa mahdotonta, sillä on
ylitetty rajapyykki, josta ei ole paluuta. Ympäristöön
laajalle levinnyttä kemikaalia ei voida kerätä takaisin,
eikä voimakkaasti rehevöitynyt vesistö muutu takaisin
kirkasvetiseksi hetkessä, vaikka siihen johdettavat vedet
puhdistettaisiin viimeisen päälle.
Helsingissä, elokuussa 2009
Jari Lyytimäki & Mikael Hildén

Ekologisten kynnysarvojen tutkailun on mahdollistanut EU:n kuudennen tutkimuksen puiteohjelman
Thresholds of Environmental Sustainability -hanke sekä Koneen Säätiön tuki. Kiitokset tuesta myös
Suomen ympäristökeskukselle (SYKE).
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Joudumme koko ajan kohtaamaan monenlaisia kyn

Ihmisen vaikutus maapalloon lisääntyy
Ihminen on lisännyt lintulajien sukupuuttoja luontaiseen tasoon verrattuna
Ihmisen aiheuttama vedenalainen melu on voimistunut merissä 1960-lukuun verrattuna
Ihminen on lisännyt elohopealaskeumaa luontaiseen tasoon verrattuna
Ihminen on voimistanut viljelymaiden eroosiota luontaiseen tasoon verrattuna
Ihminen on voimistanut typen kiertoa ekosysteemeissä
Ihminen on lisännyt ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta esiteolliseen aikaan verrattuna
Ihminen on käyttänyt viljelyyn tai laidunmaaksi maapallon maa-alasta
Ihminen on hävittänyt tai vaurioittanut koralliriutoista
Ihminen on hävittänyt rannikoiden mangrovemetsistä

Ainakin 100-kertaiseksi
10-kertaiseksi
3–5-kertaiseksi
4-kertaiseksi
Yli 1,5-kertaiseksi
1,4-kertaiseksi
Noin 40 %
40–60 %
Noin 35 %

Ihmisen toiminta vastaa suuruusluokaltaan 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.

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 ko
kenut 1900-luvun käännekohdan: toista maailmansotaa
seuranneen nopean teollisen tuotannon ja kulutuksen
kasvun.
Maapallon kiihkein muutos ei välttämättä ole vielä edes
alkanut. Kiinan, Intian ja muiden nousevien talousmah
tien kasvun jäljet voivat lähitulevaisuudessa osoittautua
suurimmaksi kynnyskohdaksi.
Ympäristökuormituksen nopea kasvu alkoi toisen maa
ilmansodan jälkeen ja jatkuu vielä ehkä vuosikymmenen
tai pari. Muutosten vauhti näkyi 1900-luvun loppupuo
liskolla esimerkiksi maailman väestömäärän kaksin

Ekologinen jalanjälki kasvaa
Ekologinen jalanjälki kuvaa ihmisten vuosittain käyttä
mien uusiutuvien luonnonvarojen määrää ja kokonais
energiankulutusta. Biokapasiteetti kuvaa käytettävissä
olevien uusiutuvien luonnonvarojen riittävyyttä sekä
luonnon kykyä käsitellä ihmisten tuottamia päästöjä ja
jätteitä. Ihmiskunta voi lyhytaikaisesti käyttää enem
män uusiutuvia luonnonvaroja kuin niitä syntyy, mutta
pitkällä aikavälillä tämä johtaa vääjäämättä romahduk
seen. Kuvioissa on arvioitu miten paljon ekologinen
jalanjälki kasvaisi, jos nykyisen kaltainen kehitys jatkuisi
muutamia vuosikymmeniä.

kertaistumisena. Kaupungeissa elävien ihmisten osuus
kasvoi alle kolmanneksesta noin puoleen. Ylipainoisten
ihmisten määrä saavutti aliravitsemuksesta kärsivien
määrän. Öljyn kulutus nelinkertaistui. Käyttöön otet
tiin yli 100 000 keinotekoista kemikaalia. Kalansaaliit
kasvoivat ja tärkeimmät kalakannat romahtivat. Rajujen
muutosten lista on miltei loputon.
Monet maapallon tilaa tarkastelleet selvitykset ovat
päätyneet siihen, että ihmiskunta ylitti kestävyyden rajat
jossakin vaiheessa 1900-luvun jälkipuoliskoa. Esimerkik
si niin sanottua ekologista jalanjälkeä kuvaavat laskelmat
osoittavat, että ihmiskunta ylitti maapallon kestokyvyn
rajat jo 1980-luvulla. Nykyään kulutamme luonnonva
roja niin paljon, että tarvitsisimme periaatteessa neljä
maapalloa, jos kaikki ihmiset kuluttaisivat resursseja
yhtä paljon kuin keskimääräinen teollisuusmaan asukas.

Ekologinen jalanjälki (maapalloina)
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HYPÄHDYS IHMISEN AIKAAN

Kasvun rajat
Jatkuva kasvu vaatii, että ekosysteemin kantokyky
kasvaa jatkuvasti. Tasaantuva kasvu on mahdollinen,
jos kantokyky tunnetaan tarkasti ja kuormituksen
kasvu pystytään pysäyttämään ennen kuin kuormi
tus 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 ihmistoi
minnan romahtaminen.

Jatkuva
kasvu
kantokyky

ympäristön
kuormitus
aika →

Tasaantuva
kasvu

Ylilyönti ja
heilahtelu

Ylilyönti ja
romahdus

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. Toisen
määritelmän mukaan kynnysarvo tarkoittaa tilannetta,
jossa yhdessä systeemin osassa tapahtuva pieni muutos
johtaa paljon suurempaan muutokseen systeemin toi
sessa osassa. Usein on kyse siitä, että pitkään jatkuneen
kuormituksen seurauksena ekosysteemin vastustusky
ky muutoksille on heikentynyt. Tällöin romahdus voi
aiheutua sellaisestakin kuormituksesta, joka ei aiemmin
ole aiheuttanut juuri mitään haittoja.

Dramaattinenkin myllerrys voi kuulua ekosysteemin
tavanomaiseen kehitykseen. Salaman sytyttämän
maastopalon tai rankkasateista seuranneen tulvan jäl

jiltä maisema voi näyttää murskatulta, vaikka kyse on
ekosysteemin luontaisesta kiertokulusta.
Eri määritelmät painottavat erilaisia kynnysarvojen
ominaisuuksia. Yhteistä on kuitenkin eri tavoin ilmenevä
muutosten nopeus tai epäjatkuvuus, heikko palautuvuus
ja vaihtoehtoiset vakaustilat.
Ekologisen kynnysarvon ylityttyä ekosysteemi ei välttämättä enää palaa alkuperäisen kaltaiseen tilaan,
vaikka se saisi toipua rauhassa pitkänkin ajanjakson.
Kynnysarvon ylityksestä seuraa aivan uudentyyppinen
ekosysteemi, jota ei voi palauttaa ennalleen.

Muutosten mallit

Lineaarinen
muutos

Epälineaarinen
muutos

Ympäristön tila

Ympäristön tila voi muuttua tasaisesti, tai muutos
voi kiihtyä tietyn kynnysarvon ylityttyä. Kynnysarvo
voi olla luonteeltaan liukuva tai hyppäyksellinen. Pa
lautuminen muutoksesta voi vaatia, että kuormitus
ta pitää vähentää paljon alle sen tason, jolla muutos
alun perin tapahtui.

Ympäristön kuormitus

Hyppäyksellinen
muutos

Hyppäyksellinen
viivästyen
palautuva
muutos
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YMPÄRISTÖSSÄ TÖRMÄÄ KYNNYKSIIN

Hiilidioksidin pitoisuus
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Ilmaston humahdus
Hiilidioksidin ennennäkemät
tömän nopea lisääntyminen
kertoo ihmisen vaikutuksesta
maapallon ilmakehään. Ny
kyään pitoisuus on suurempi
kuin kertaakaan ainakaan
800 000 vuoteen. Tämän
vuosisadan aikana pitoisuus
saattaa vielä yli kaksinkertais
tua nykyisestä.

Ympäristö muuttuu aina. Luonnosta ei löydy paikallaan pysyvää tasapainoa, vaan kaikkein
vakaimmiltakin näyttävät luonnon osat muuttuvat: mantereet liikkuvat, vuoristot rapautuvat
ja koko maapallon rata vaihtelee. Tällaiset hitaat muutokset ovat hivuttautumista, vähittäisesti
etenevää ja vasta pitkällä aikavälillä selvästi erottuvaa kehitystä. Toiset muutokset taas ovat
nopeita humahduksia.

Hivuttautumista tapahtuu esimerkiksi Itämerellä,

jossa jääkauden aikaisten jäämassojen alaspäin rutistama
maa kohoaa edelleen verkkaisesti hidastuvalla vauhdilla.
Itämeren pohjoisilla rannoilla näkyy, miten merenpohja
paljastuu ja muuttuu vähitellen rantaekosysteemiksi,
joka korvautuu maakasvillisuudella ja muuttuu lopulta
metsäksi. Nämä ovat ilmiselvästi erilaisia ekosysteeme
jä, mutta selvää rajalinjaa niiden kehityksessä on vaikea
havaita. Erilaisten ekosysteemien välinen kynnysarvo
ylitetään pehmeästi liukuen.
Kynnysarvo voi ylittyä myös äkillisesti humahtaen.
Lajin sukupuutto on esimerkki peruuttamattomasta
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humahduksesta. Evoluution kilpajuoksussa kaikki lajit
läkähtyvät kuoliaaksi ennemmin tai myöhemmin. Uu
sia 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.
Monet peruuttamattomiksi luullut ekosysteemien muu
tokset ovat palautuvia, mutta niin hitaita, ettei palautu
misella ole merkitystä yksittäisen ihmisen, yrityksen tai
yhteiskunnan kannalta. Tämän takia hitaasti korjautuvia
muutoksia kannattaa välttää aina kun mahdollista.

Viivyttelevä palautuminen
Esiteollisena aikana hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä oli
noin 280 miljoonasosaa (ppm). Nykyään pitoisuus on noin
385 ppm, eikä huippua ole vielä saavutettu. Pitoisuuden
kasvu on ollut nopeaa, mutta sen vähentyminen tulee
olemaan hidasta, sillä kerran ilmaan päästetty hiilidioksidi
pysyy ilmakehässä pitkään. Kuviossa on mallitettu sitä,
miten muutokset jatkuvat, jos hiilidioksidipäästöt lopete
taan kokonaan siinä vaiheessa, kun hiilidioksidipitoisuuden
maksimitaso on saavutettu. Veden lämpölaajentumisesta
johtuva merenpinnan nousu jatkuu vielä pitkään senkin
jälkeen, kun hiilidioksidin määrä ilmakehässä laskee.
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HUMAUKSIA JA HIVUTTAUTUMISTA

Asteroidien
törmäykset
Yläilmakehä
Tulivuorten
toiminta
Mannerten
liikkeet

Valtameret,
syvä vesi

Jäätiköt

Otsonikerrosta
tuhoavat kaasut
Planeetan
liikkeet

Alailmakehä

Valtameret,
pintavesi

Ihmisen toiminta

Auringon
aktiivisuus

Maaekosysteemit

Merenpohjan sedimentit,
kivihiili, metaani, öljyesiintymät, kalkkikivi

Kasvihuonekaasut
Hiukkaspäästöt
Metsien hakkuut ja
muu maankäyttö
Merien kuormitus

Ilmasto muuttuu, vaikka ihminen ei vaikuttaisi siihen mitenkään. Nykyään tätä pidetään
itsestäänselvyytenä. Ilmastokeskustelun ydinkysymys on muutosten luonne ja nopeus, ei niiden
olemassaolo. 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.

Ilmastoon vaikuttaa myös elollinen luonto, sen kehityskulut
ja vuorovaikutukset. Meret, metsät, suot ja muut ekosystee
mit sitovat ja vapauttavat vaihtelevia määriä kasvihuonekaa
suja, varsinkin vesihöyryä, hiilidioksidia ja metaania.

Ihmisestä on tullut tärkeä ilmastoon vaikuttava elollinen
tekijä. Öljyn, kivihiilen ja muiden hiilipitoisten polttoaineiden
käyttö sekä maatalous ja metsien hävitys ovat suurimpia pääs
tölähteitä. Osa päästöistä syntyy suoraan ihmisen toiminnan
seurauksena, osa taas välillisesti. Välittömiä päästöjä voidaan
vähentää esimerkiksi tehostamalla polttoprosesseja, käyt
tämällä polttoaineita vähemmän, muuttamalla ruokavaliota
kasvispainotteiseksi ja pitämällä metsät nopeasti kasvavina.

◄ Vuorovaikutusten

moninaisuus

Ilmastonmuutokseen liittyy monenlaisia eri aikajänteillä ja
eri tavoin eri alueilla ilmeneviä kehityskulkuja. Yksittäis
ten muutosten sijaan oleellista on, miten eri muutokset
vahvistavat tai kumoavat toisiaan. Maan kiertoradan
muutokset ja mannerten liikkeet ovat esimerkkejä hitaasti
etenevistä muutoksista. Asteroiditörmäykset ja ihmisen
toiminta taas muuttavat ilmastoa nopeasti.
►

Lisää hiiltä
Fossiilisista polttoaineista syntyvät hiilidioksidipäästöt
ovat kasvaneet erityisesti 1950-luvun jälkeen. Maail
manlaajuisesti huolestuttavaa on päästöjen nopea kasvu
2000-luvulla. Kuviossa ei ole mukana esimerkiksi puun
poltosta ja metsien häviämisestä aiheutuvia päästöjä.

Välillisesti syntyviä päästöjä on hankalampi halli
ta, 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 ilmake
hään voi vapautua metaania, joka kiihdyttää lämpe
nemistä entisestään. Näiden päästöjen ehkäisyyn
ei ole juuri muuta keinoa kuin estää maapallon
ilmaston liiallinen lämpeneminen vähentämällä
nopeasti muita päästöjä.

Hiilidioksidipäästöt maailmassa
milj. t. CO 2
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IHMINEN ILMASTOSSAAN

Jääpeitteen minimilaajuus

Pohjoisnapa paljastumassa

milj. km2
9

Pohjoisnavan jääpeitteen laajuutta on
seurattu satelliittikuvien avulla vuo
desta 1979 lähtien. Kesällä 2008 jäätä
oli ennätysmäisen vähän lämpimien
sääolojen takia. Myös seuraavana
kesänä jää suli laajoilta alueilta, vaikka
lämpötilat eivät olleet poikkeuksellisen
korkeita. Kuviossa on jäätikön keski
määräinen ala syyskuussa.
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Jäätiköiden sulamisen on pelätty johtavan kauheuksiin. Kuvitteellisissa tieteistarinoissa on
maalailtu 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.

Kaikkein katastrofaalisimmat ennusteet jäätiköiden sula

misesta ja merenpinnan noususta ovat liioiteltuja. Tämä ei
kuitenkaan ole erityisen lohdullista, sillä jo pienetkin muutok
set ovat aidosti pelottavia. Puolen metrin pinnannousussakin
riittää ihmiskunnalle haastetta, koska valtaosa maailman
suurkaupungeista sijaitsee kirjaimellisesti veden rajassa.
Aiemmin jäätikkötutkijat pitivät maapallon suuria jäätiköitä
varsin pysyvinä ja muuttumattomina. Ilmastonmuutostutki
mus on muuttanut käsitykset perin pohjin. Jäätiköiden on
todettu kutistuvan yllättävän nopeasti. Muutokset ovat olleet
silminnähtäviä jo muutamassa vuosikymmenessä.

Pohjoisnavalla sulamisen on arvioitu kiihtyneen
jo niin paljon, että pahimmillaan koko Pohjoinen
Jäämeri lainehtii kesäisin vapaana kiintojäästä jo
muutaman vuosikymmenen kuluessa. Sulamisen
pelätään saavuttavan jossakin vaiheessa kriittisen
pisteen, jonka jälkeen sulaminen etenee vääjää
mättömästi, kun kesällä paljastuneet tummat
vesimassat varastoivat itseensä yhä enemmän
lämpöä ja talvipakkasten voima riittää vuosi
vuodelta pienempien talvijäiden synnyttämiseen.

Maapallon keskilämpötilan poikkeama jaksolta 1980–1999, °C

Jäiden lähtö

4,0

Mannerjäätiköiden sulamiseen kuluu vuosisatoja,
mutta vuoristojäätiköiden ja merijään muutokset
ovat nopeampia. Kuviossa laatikoiden korkeus ku
vaa lämpötilaa, jossa jäätikön laajamittainen sulami
nen alkaa. Laatikoiden leveys kuvaa sulamisvaiheen
arvioitua kestoa. Esimerkiksi Pohjoisen Jäämeren
kesäaikaisen jääpeitteen arvioidaan sulavan, kun
lämpötila nousee 0,5–2 astetta ja sulaminen tapah
tuu noin vuosikymmenessä.
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SULAVAT JÄÄTIKÖT

◄ Hiiltä

miljardia tonnia hiiltä
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Meret ovat hidastaneet nykyistä ilmaston lämpenemistä tuntuvasti. Yksi
tulevaisuuden uhkista onkin se, jos meret muuttuvat hiilidioksidin nie
luista sen lähteiksi. Tällöin ilmaston lämpeneminen kiihtyisi entisestään.
Merien hiilivaraston suuruus muuttuu hitaasti, mutta varastoituneen
hiilen suuren määrän takia vähäisetkin muutokset ovat ilmaston kan
nalta merkittäviä. Varsinkin syviin vesiin on varastoitunut paljon hiiltä.
Ihmisen toiminnan takia fossiilisten polttoaineiden sisältämä hiilimäärä
on vähentynyt ja ilmakehän hiilivaranto kasvanut. Maa-alueet ja meret
ovat toistaiseksi toimineet hiilinieluina.
► Merien

tukala tila

Koralliriuttojen sekä rannikkomerien ja jokisuistojen ekosysteemit ovat
monin paikoin erittäin vaarantuneita. Avovesien ekosysteemejä ihminen
kuormittaa vähemmän, mutta koskemattomana ei ole säilynyt mikään
merialue.

Meret ovat joutuneet suurempien muutosten kohteeksi kuin ilmakehä, mutta merten ahdinkoa on
pohdittu 2000-luvun kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa ja julkisessa keskustelussa paljon vähemmän kuin
ilmastokysymyksiä. Ilmastonmuutosta voitaisiin oikeastaan kutsua vedenmuutokseksi, sillä auringon energian
jälkeen vesi on ylivoimaisesti tärkein ilmastoon vaikuttava yksittäinen tekijä.

Vesihöyry on kasvihuonekaasu, joka lämmittää

ilmakehää voimakkaammin kuin hiilidioksidi. Veden
olomuodon muutoksiin jään ja lumen, nesteen ja höy
ryn välillä liittyy monia erilaisia palauteketjuja, jotka
hidastavat tai nopeuttavat muutoksia. Kun aurinko
lämmittää meren pintaa entistä voimakkaammin, haih
tuu vesihöyryä aiempaa enemmän. Tämä puolestaan
voimistaa kasvihuoneilmiötä ja lisää entisestään veden
haihtumista. Palauteketjut lomittuvat toisiinsa, joten
niiden kokonaisvaikutuksen arviointi on hankalaa. Esi
merkiksi pilvet voivat sekä lämmittää että kylmentää
ilmastoa sen mukaan, millaisista pisaroista ne muodos
tuvat ja mille korkeudelle ja mihin aikaan ne syntyvät.
Merten lämmössä muhivat hirmumyrskyt, joista on
viime vuosina koitunut aiempaa enemmän tuhoja.

Lisääntyneet tuhot johtuvat kuitenkin pääasiassa siitä, että
myrskyille alttiit alueet ovat yhä tiiviimmin rakennettuja
ja asutettuja. Rannikoilta on myös raivattu pois metsiä ja
muuta kasvillisuutta, jotka aiemmin toimivat suojana myrs
kyjä vastaan. Ilmaston lämpenemisen pelätään sekä voi
mistavan myrskyjä että lisäävän niiden esiintymistiheyttä.
Ilmastotutkijat ovat jo pitkään tienneet, että meret sitovat
ilmakehän hiilidioksidia. Merten hiilinieluun vaikuttavat
sekä elollinen luonto että aineiden kemiallis-fysikaalinen
kierto. Mitä enemmän levät ja vesikasvit yhteyttävät, sitä
enemmän hiiltä voi varastoitua pitkällä aikavälillä pohjan
uumeniin. Hiilidioksidia myös liukenee suoraan veteen.
Hiilidioksidi kuitenkin lisää merten happamuutta, mikä
voi johtaa odottamattomiin seurauksiin merten ekosys
teemeissä.

Muutosten aiheuttajat

Seuraukset

Merten
avovedet

• Liikakalastus
• Muutosten kertautuminen ravintoketjuissa
• Merien lämpeneminen ja happamoituminen

• Avoveden saaliskalojen kannat vähentyneet 50–90 %
• Merien lämpökerrostuneisuus voimistunut
• Planktoneliöstön rakenne muuttunut

Rannikoiden
läheiset
kalastusalueet

• Liikakalastus erityisesti pohjatrooleilla
• Muutosten kertautuminen ravintoketjuissa
• Ravinnepäästöt ja ympäristömyrkyt
• Vieraslajit
• Merien lämpeneminen ja happamoituminen

• Pohjaeläimistön monimuotoisuus vähentynyt
• Saaliskalojen ja haiden kannat vähentyneet 50–99 %
• Ravinteiden kierto häiriintynyt
• Myrkylliset leväesiintymät lisääntyneet

Jokisuistot
ja rannikot

• Liikakalastus
• Ravinnepäästöt ja ympäristömyrkyt
• Vieraslajit
• Maankäyttö rannikoilla
• Merien lämpeneminen

• Suoalueet, mangrovemetsät ja vedenalaiset niityt vähentyneet 67– 91 %
• Kala- ja äyriäiskannat vähentyneet 50–80 %
• Rehevöityminen ja pohjien happikadot yleistyneet
• Myrkylliset leväesiintymät lisääntyneet
• Eläin- ja kasvitaudit yleistyneet

Koralliriutat

• Liikakalastus
• Ravinnepäästöt ja ympäristömyrkyt
• Vieraslajit
• Merien lämpeneminen ja happamoituminen

• Korallit vähentyneet 50–93 %
• Kalakannat pienentyneet 90 %
• Suurikokoisista eliöistä valtaosa hävinnyt
• Merilevät vallanneet koralliriuttoja
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MYLLERRYSTÄ MERELLÄ

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

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

Sedimentaatio
Sedimenta
lisääntyy

Merenpohjien hapettomuus on ongelma, koska useimmat pohja
eläimet vaativat happea selvitäkseen. Kriittisenä raja-arvona
vesieliöiden selviytymiselle on yleisesti pidetty kahta milligrammaa
happea vesilitrassa, mutta todellisuudessa monet eliöt kärsivät ja
jopa kuolevat vaikka happea olisi tätä enemmänkin. Happikadot ovat
yleistyneet maailman merillä. Ilmaston lämpenemisen arvioidaan
johtavan hapettomien alueiden kasvuun, vaikka ravinnekuormitusta
saataisiinkin rajoitettua. Kerran hapettomaksi päässyt merenpohja
voi pysyä hapettomana pitkään, sillä hapettomista pohjista vapautuu
ravinteita, erityisesti fosforia. Itämeren ulapoilla pohjasta vapautuva
fosfori on ajoittain suurin yksittäinen ravinnelähde. Jos fosforia on
paljon suhteessa typpeen, runsastuvat erityisesti sinilevät.

Itämerta on väitetty maailman sairaimmaksi mereksi. Väitteelle onkin vankalta vaikuttavat
perusteet. Meren valuma-alueella asuu miltei 90 miljoonaa ihmistä 9 eri valtiossa. Meri
on palvellut ikiaikaisena kulku- ja kauppareittinä ja kalastuspaikkana. Teollisuuslaitokset,
maatalous ja kaupungit ovat kuormittaneet merta ravinteilla ja kemikaaleilla. Mereen on
upotettu jätteitä, ja pohjassa makaa niin laivanhylkyjä kuin merimiinojakin. Meren syvänteet
ovat muuttuneet laajoilta alueilta hapettomiksi ja miltei elottomiksi. Tulevaisuutta varjostavat
ilmastonmuutos, vieraslajit ja lisääntyvät öljykuljetukset.

Itämeren haavoittuvuus ei kuitenkaan perustu poik

keuksellisen suureen kuormitukseen, vaan siihen, että jo
suhteellisen vähäinenkin kuormitus voi aiheuttaa suuria
haittoja hitaasti vaihtuvassa ja viileässä vedessä. Kylmissä
oloissa haitalliset yhdisteet hajoavat hitaasti. Itämeri
on matala, joten siinä on suhteellisen vähän vettä. Voi
makkaat vuorovedet eivät huuhtele epäpuhtauksia pois
Itämeren rannoilta, toisin kuin valtamerten rannikoilta.
Haavoittuvuutta lisää se, että Itämeren vähäsuolaisessa
murtovedessä monet kasvit ja eläimet elävät levinnei
syysalueensa rajoilla. Tämän takia vähäinenkin ylimää
räinen stressi voi koitua kohtalokkaaksi.

Viime vuosikymmeninä Itämereen kohdistuvassa kuormi
tuksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Pahimpien
ympäristömyrkkyjen päästöjä ja pistemäisistä lähteistä
tulevaa ravinnekuormitusta on onnistuttu vähentämään.
Itämeren tilaa seurataan hyvin tarkasti ja sen muutoksis
ta tiedetään paljon useimpiin muihin meriin verrattuna.
Itämeren tilan kohentamiseksi on tehty valtioiden välistä
yhteistyötä laaja-alaisemmin ja pitempään kuin missään
muualla. Itämerta voidaankin väittää paitsi maailman
saastuneimmaksi, myös maailman suojelluimmaksi me
reksi. Meren tilan kohentuminen edellyttää kuitenkin
että suojelutyötä jatketaan entistäkin määrätietoisemmin.

Havaittuja vieraslajeja Itämerellä
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Viimeisten kahden vuosisadan aikana Itäme
reen tiedetään päässeen noin 120 tulokaslajia,
joista noin 80 on kotiutunut sinne pysyvästi.
Tulokaslajit ovat eliöitä, jotka leviävät uudelle
alueelle ihmisen toiminnan seurauksena.
Merialueille tulokaslajeja kulkeutuu erityisesti
laivaliikenteen mukana. Vieraslajien leviäminen
ei ole pikkujuttu. Maailmanlaajuisesti niiden
on arvioitu olevan toiseksi suurin luonnon
monimuotoisuuden uhka heti elinympäristöjen
tuhoutumisen jälkeen.
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ITÄMERI – SAIRAIN JA SUOJELLUIN

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.

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. Tutkimustiedon perusteella pystymme kuitenkin yhä paremmin hahmottamaan,
mitä kynnysarvon ylittymisestä seuraa ja milloin kynnys uhkaa ylittyä.

Kynnysarvot vaihtelevat suuresti eri alueiden ja aiko

ja niihin liittyvät kynnysarvot ovat perusluonteeltaan
dynaamisia, jatkuvasti muuttuvia.

jen välillä. Jätevedet vaikuttavat avonaisella rannikolla
aivan eri tavoin kuin puolisuljetussa lahdessa, jossa vesi
vaihtuu hitaasti. Kynnysarvot vaihtelevat myös samassa
paikassa eri aikoina. Veteen livahtava öljypäästö kalojen
kutuaikaan tai vesilintujen pesintäaikaan on paljon tu
hoisampi kuin muuna aikana tapahtuva päästö.

Toinen suuri pulma on, että varoitukset kynnysarvojen
ylittymisestä on monesti jätetty huomiotta. Useim
miten toimiin on tartuttu vasta 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.

Yksiselitteinen ja varma tieto kynnysarvoista olisi
eittämättä hyödyllistä, sillä siihen tukeutuen voitaisiin
perustella selkeitä ympäristönsuojelun toimintavaati
muksia haittojen ehkäisemiseksi. Käytännössä tällaista
tietoa on saatavilla vain harvoin, sillä ekosysteemit

Rannikkoalueiden asiantuntijoiden näkemyksiä kynnysarvoista
Media liioittelee yleisesti kynnysarvoihin liittyviä riskejä
Maallikot ymmärtävät kynnysarvojen olemuksen herkästi väärin
Kynnysarvojen hallinnan tulisi perustua varovaisuusperiaatteelle
Kynnysarvojen ylittymisestä ajoissa varoittavia järjestelmiä on mahdollista kehittää
Kynnysarvon ylittyessä ekosysteemin osien vuorovaikutus muuttuu radikaalisti
Kynnysarvon ylitys on aina palautumaton prosessi
Yksittäisen kynnysarvon ylitys laukaisee aina monia muita muutoksia ekosysteemeissä
Kynnysarvot ylittyvät aina varoituksetta
Kynnysarvot ylittyvät aina äkillisesti
0
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Tietoa tarvitaan
Kynnysarvoista tarvitaan lisätie
toa, mutta tämän lisäksi tarvitaan
kykyä ja halua hyödyntää olemas
sa olevaa tietoa. Rannikkoaluei
den tilaan perehtyneille asiantun
tijoille tehdyssä kansainvälisessä
kyselyssä selvisi, että enemmistö
tutkijoista piti suurempana
ongelmana yhteiskunnallisten
ohjausmekanismien puutteelli
suutta kuin sitä, että kynnysarvot
tunnetaan puutteellisesti.
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KYNNYSARVOJEN KANSSA VOI OPPIA ELÄMÄÄN

Johtaako ilmaston lämpeneminen peruuttamattomiin ka
tastrofeihin? Millaisia muutoksia kiihdyttäviä yllätyksiä muhii
merten uumenissa?

Muutokset ilmastossa ja merissä ovat saman ongelmavyyhdin
eri säikeitä. Vähäisetkin muutokset ilmakehässä voivat nopeut
taa muutoksia merissä – ja päinvastoin. Esimerkiksi jäätiköiden
sulaminen tai metaanin vapautuminen arktisista soista ja meren
pohjista voi johtaa ilmaston rajuun lämpenemiseen ja ihmisten
hyvinvoinnin romahtamiseen.
Jälkeemme vedenpaisumus? tuo esille ympäristömuutos
ten kynnysarvoja, joiden ylittymisen jälkeen paluu entiseen voi
olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Teos pohtii myös sitä, millaiset
pelot ovat perusteltuja ja milloin uhkia liioitellaan.
Uuden tekniikan kehittäminen ja käyttöönotto, kansainvä
lisen ilmastopolitiikan harppaukset ja yksittäisten ihmisten
elämäntapojen muutokset voivat edistää ympäristönsuojelua
ennakoimattoman nopeasti. Muutoksen hallinnan avaimet ovat
löydettävissä.
Teoksen kirjoittaja Jari Lyytimäki toimii vanhempana tutki
jana Suomen ympäristökeskuksessa.

JÄLKEEMME VEDENPAISUMUS?
Jari Lyytimäki

I lm a s t o n m uu t o k se n j a m e r ie n suoje lun e kologise t k y n nys ar vot

ISBN 978-952-495-122-7 (nid.), B5, 271 sivua
Myynti: kirjakaupat kautta maan www.gaudeamus.fi

