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Y

mpäristöongelmat ovat luonteeltaan hyvin monimutkaisia ja koskettavat kaikkia
yksilöitä ja yhteiskunnan aloja. Esimerkiksi metsänhoitaja, siivooja, päiväkodin
johtaja, peruskoulun opettaja ja oppilas, autonasentaja, opiskelija, vuorineuvos ja
perheenisä törmäävät jatkuvasti elämässään ympäristökysymyksiin. Ympäristönsuojelu on
monitieteinen ja laaja ala, joten peruskurssilla yksittäisiä kysymyksiä ci voida käsitellä kovin
syvällisesti. Päähuomio on keskitettävä eri kysymysten välisten yhteyksien etsimiseen, esimer
kiksi mitä tekemistä Suomen maatalouspolitiikalla on kasvihuoneilmiön kanssa.
Kirja on laadittu ympäristönsuojelun peruskurssin oppimateriaaliksi yliopistoille ja kor
keakouluille. Teksti on pyritty kirjoittamaan niin, että sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi
kansalaisopistojen kursseilla sekä lukion ympäristöopetuksen oheislukemistona ja opettajan
tietopakettina. Lisäksi toivomme kirjan tarjoavan lehtitietoja syvällisemmän kuvan muillekin
ympäristöasioista kiinnostuneille ihmisille.
Kirja on tehty, koska maastamme on kokonaan puuttunut luonnontieteiden ja ihmistie
teiden rajat jouhevasti ylittävä suomenkielinen ympäristöalan perusteos. Aiheesta on kirjoitet
tu hyviä artikkelikokoelmia, mutta ei kokonaisvaltaisia tarkasteluja yksissä kansissa.
Ympäristönsuojelun voi mielestämme kiteyttää kolmeen kysymykseen:
—Millaisia ympäristöongelmia on?
—Miksi ympäristöongelmia on?
—Miten ympäristöongelmia voi ratkaista? (Kuva I.)
E K O L O G IN E N Y M P Ä R IST Ö

Y H T E IS K U N N A L L IN E N Y M P Ä R IST Ö

SY Y T
M iksi ym päristöongelm ia on?
M U U TO K SET
M illaisia ym päristöongelm ia on?
R A T K A ISU K E IN O T
M iten ym päristöongelm ia voi ratkaista?
Kuva I. Kirjan jäsennys.

Kirja jakautuu neljään jaksoon. Ensimmäisessä eli johdantojaksossa (luvut 1—5) käsitellään
taustoja, joiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan ympäristönsuojelun kokonaisuutta.
Näihin johdannossa esiteltäviin asioihin kuuluvat ympäristönsuojelun erilaiset määritelmät,
luonnon evoluutio ja ihmisen materiaalisen luontosuhteen historia sekä nykyisen luonnon
ympäristönsuojelun kannalta keskeiset piirteet. Toisessa jaksossa (luvut 6—9) esittelemme
ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia luonnossa. Kahden ensimmäisen jakson näkökul
ma on selkeästi ekologisesti painottunut.
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Kirjan kolmas (luvut 10—15) ja neljäs jakso (luvut 16 ja 17) etsivät vastauksia kysymyksiin,
miksi meillä on ympäristöongelmia ja miten niitä voitaisiin ratkaista. Ongelmien syyt ja
mahdolliset ratkaisukeinot eivät löydy luonnosta, vaan ihmisen ja yhteiskunnan toiminnasta,
joten näissä osissa näkökulma on selvästi teknisesti ja yhteiskunnallisesti painottunut. Kol
mannessa jaksossa käymme läpi viisi tärkeää suomalaisen yhteiskunnan alaa ympäristönsuo
jelun kannalta. Näiksi aloiksi on valittu energiantuotanto, liikenne, metsä- ja maataloussek
torit sekä kotitalouksien kulutus. Neljännen jakson aluksi tarjoamme pika-annoksen filosofiaa
ympäristökeskustelun jäsenryneemmäksi ymmärtämiseksi. Sitten tutkaillaan erilaisten tie
teenalojen tarjoamia tapoja selittää ympäristöongelmien syitä sekä näistä ajattelutavoista
johdettuja ratkaisumalleja. Lopuksi pohditaan laajana yhteenvetona, millaisia ominaisuuksia
olisi ekologisesti kestävällä yhteiskunnalla.
Ympäristöongelmat ovat globaaleja, koko maapallon yhteisiä. Toisaalta ratkaisut löytyvät
usein paikallistasolta. T äm ä jännite on suuri haaste ihmiskunnalle, joka on tottunut hoita
maan asioitaan valtioihin ja kansakuntiin jakautuneena. Kirjaa tehdessämme meille oli jatkuva
ongelma se, miten paljon tulisi keskittyä Suomen asioihin ja missä määrin ottaa globaalinen
näkökulma. Valitsimme kompromissin: kirjassa liikutaan molemmilla tasoilla melkein yhtä
paljon, joskin kolmas jakso on rajattu Suomi-painotteiseksi.
Kirja on tehty Helsingin yliopiston Maatalous-mctsätieteellisen tiedekunnan ympäristön
suojelun peruskurssin oppimateriaalin pohjalta. Teoksen suunnittelusta ja kokoamisesta
vastaa edellä mainitun tiedekunnan Ympäristönsuojelun osaston työryhmä, johon kuuluvat
tuntiopettaja Kati Berninger, assistentti Petri Tapio ja lehtori Risto Willamo. Johdantojakson
olemme kirjoittaneet yhdessä, joskin Kati Berningerin panos on ollut merkittävin luvussa 3
ja Risto Willamon luvuissa 4 sekä 5. Ympäristöongelmia esittelevä toinen jakso on Kati
Berningerin ja Risto Willamon käsialaa. Risto on tehnyt enemmän työtälukujen 6 ja 7.1-7.3
eteen, kun taas luvut 7 .4 ,7 .5 ,8 ja 9 ovat lähes täysin Katin kirjoittamia. Luvuissa 4 ja 7.1 näkyy
hieman Leena Ylä-Monosen ja luvussa 9.4 Martin Lodeniuksen kädenjälki. Kolmannessa
jaksossa on yhteiskunnan aloja käynyt läpi ensisijaisesti Petri Tapio, Risto on ollut mukana
erityisesti luvuissa 14 ja 15. Viimeisen johtopäätös- ja pohdintajakson kirjoittivat Petri Tapio
ja Risto Willamo. Olemme yhdessä käyneet koko tekstin läpi ja kommentoineet toistemme
tekstejä ristiin, joten kannamme vastuun sekä teoksen sisällöstä että virheistä.
Kirjan kehittämiseen on osallistunut myös runsaasti ympäristönsuojelun pää- ja sivuaine
opiskelijoita. Suunnittelutyön alussa oli mukana ympäristönsuojelun professori Martin
Lodenius sekä seitsemän opiskelijan työryhmä, ja parikymmentä opiskelijaa on kommentoi
nut tekstiä, osa erittäin tarkasti. Olemme saaneet kommentteja ja parannusehdotuksia myös
noin kolmeltakymmeneltä eri alan asiantuntijalta. Erikseen on mainittava oppiaineemme
tuntiopettajanakin toimiva tekn. lis. Tim o Laukkanen, joka uhrasi useita lomapäiviään
kommentointiin. Ympäristönsuojelun kirjaston hoidosta vastaava Hannele Pulkkinen teki
tarkkaa työtä toimittaessaan kirjan kuvia. Laitoksemme yliteknikko EsaTulisalo kuvitti kirjaa
kulttuuritietoisella huumorillaan ja väänsi meille kemiaa rautalangasta. Kustannustoimittaja
M arjo Haapa-aho teki suurtyön toimittaessaan tekstin painokuntoon. Kaikille parhaat kii
tokset! Haluamme myös kiittää ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä emeritusprofessori Pekka
Nuortevallc, joka antoi meidän toimia ympäristönsuojelun oppiaineessa vapaasti, vaikka
olimmekin usein eri mieltä asioista.

vi

M atkaevästä

Kiitokset kommenteistapa vastauksista hankaliin kysymyksiimme seuraaville: Harri Ajomaa,
Esa-Taneli Aro-Heinilä, Frank Berninger, Hannu Braunschvveiler, Sirpa Braunschweiler,
Helena Dahlbo, Ulla Eronen, Harri Hakala ”junior” , Harri Hakala ”senior” , M arko Hamilo,
Jaana Heiskanen, Marjukka Hiltunen, Jukka Hoffren,Tanja Holme, M arjatta Hytönen, Anna
Kaksonen, Anja Kiviluoto, Keijo Koskinen, Harri Kuosa, Sari Lamminsalo, Kim m o Lapintie,
Ari Lehtinen, Hannu Lehtonen, Markku Lehtonen, Merja Lehtonen, Johanna Leskinen,
Matti Lindholm, Johanna Logrén, Marjatta Maikki, Tapani Mikkola, Kari Mäkelä, Jaana
Nikkilä, Markku Oksanen, Jari Paldanius, Kalle Ruokolainen, Kim m o Ruosteenoja, Juhani
Ruuskanen, Sisko Salomaa, Mika Seppälä, Ari Seppänen, Kaisa Sirkko, M iia Sirviö, Petteri
Sollo, Brita Suokas, Sanna Syri, Olli Tammilehto, Juhani Tirkkonen, Pirjo Turtinen, Lauri
Virrankoski, Tim o Voipio, Pirkko Väätäinen, Leena Ylä-Mononen.
Viikissä sateisessa heinäkuussa 1996
K ati Berninger
Petri Tapio
Risto Willamo

••
VII

Y mpäristönsuojelun

perusteet

M atkaevästä

Luonto on m ykkä eik ä an n a neuvoja;
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J ohdanto

1. M itä ympäristönsuojelu

on ?

1 .1 . H istoriaa

Y

mpäristöä on suojeltu läpi ihmisen historian. Varhaista ympäristönsuojelun kirjalli
suutta kirjoitettiin Hippokrateen teksteihin jo antiikin Kreikassa. Antiikin Roomassa
taas työskentelivät ensimmäiset ympäristövirkamiehet, jotka ottivat kantaa kuparin
valmistuksen clohopeapäästöihin. Englannin kuningas Edward I sääti keskiajalla, vuonna
1273 lain, jossa kiellettiin erään haitalliseksi tiedetyn hiililaadun poltto. Suomessa ympäris
tönsuojelun juuret juontuvat ainakin vuodesta 1647, jolloin Ruotsi-Suomen valtiopäivät
rajoittivat sahojen perustamisoikeutta puun säästämiseksi. Keisari Aleksanteri 1 antoi vuonna
1802 määräyksen, joka kielsi Punkaharjun metsien hakkaamisen. Aikakauden päätöksenteon
hitautta kuvaa, että Suomen senaatti lunasti alueen valtiolle vasta vuonna 1840. Varsinainen
kansallispuistoaate levisi Suomeen 1880-luvulla, kun tiedemies ja tutkimusmatkailija A dolf
Nordenskiöld piti tunnetun puheensa, jossa hän ehdotti valtakunnanpuistojen perustamista
Suomeen. N äkökulm a oli tästä eteenpäin aina 1960-luvulle asti vahvasti kansallisromanttinen
ja esteettinen: haluttiin säilyttää kauniita luonnonmaisemia tuleville sukupolville ja erityisiä
ekosysteemejä tieteellistä tutkimusta varten.1 Kausi henkilöityi kasvitieteilijä Reino Kallio
laan, joka toimi valtion luonnonsuojeluvalvojana vuosina 1939-1972.
Yhdysvaltalainen kirjailija Rachel Carson julkaisi vuonna 1962 kirjan Äänetön kevät, jossa
hän käsitteli ympäristömyrkkyjen vaikutuksia luonnossa. Sen herättämää maailmanlaajuista
keskustelua pidetään usein lähtölaukauksena ympäristöongelmien yhteiskunnallisuuden tie
dostamiselle. Japanilaisen M inamatan lahden saastumisesta’ alkanut ja Rachel Carsonin
toisessa muodossa esiin tuom a elohopeakeskustelu huipentui Suomessa 1960- ja 1970lukujen vaihteessa kiistaan kalojen elohopeapitoisuuksista ja elohopeaa vesistöihin päästäneil
tä teollisuuslaitoksilta vaadituista korvauksista. Samoihin aikoihin keskusteltiin myös ravin
toketjuissa rikastuvasta D D T :stä, jota käytettiin hyönteismyrkkynä (ks. luku 7.1). Suomessa
elohopeakeskustelu henkilöityi eläintieteilijä Pekka Nuortevaan, josta tuli ympäristönsuoje
lun professori Helsingin yliopistoon vuonna 1975. N äm ä myrkkykeskustelut nostivat ensim 
mäisen kerran yleiseen tietoisuuteen kysymyksen, saastuttaako ihminen luonnon m aailman
laajuisesti.
Vuonna 1972 pidettiin Tukholmassa kansainvälinen ympäristökonferenssi, jossa maapal
lon päättäjät ensimmäisen kerran kerääntyivät yhteen pohtimaan ympäristöongelmia. K o
kouksen ansiosta perustettiin myös YK:n ympäristöohjelma U N E P ( United N ations Environ
ment Programme), joka toimii Nairobista käsin. Samana vuonna ilmestyi niin sanotun
Rooman klubin tutkijoiden raportti Kasvun rajat. Raportissa esitettiin tietokonemallien
perusteella tehtyjä laskelmia siitä, miten väestö kasvaa, luonnonvarat loppuvat ja maapallo
saastuu, jos jatkamme elämäntapaamme nykyisellään. Ennusteet olivat synkeitä ja raportti
herätti laajaa keskustelua. Vuosien 1973—1974 ensimmäinen energiakriisi lisäsi huolestunei
suutta luonnonvarojen loppumisesta. Myöhemmin monet kirjan ennusteista ovat onneksi
osittain kumonneet itsensä, sillä niiden varoitukset herättivät kehittämään puhdistustekniikkaa ja käyttämään luonnonvaroja entistä säästäväisemmin. M yös Suom essa heräsi ym päristön
saastumisesta keskustelua, joka oli kiivainta Koijärven suojelua ajaneen liikkeen aikaan
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vuonna 1979, ja raskaan teollisuuden päästöjä ruvettiin maassamme reilusti vähentämään
1980-luvulla. Edistysaskelista huolimatta ympäristökeskustelussa säilyi myös synkkä juonne,
jonka puhutuin edustaja on kalastaja Pentti Linkola.
Keskustelu ympäristöongelmista lisääntyi ja laajeni entisestään. Vuosina 1983—1986
työskenteli YK:n asettama Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli Brundtlandin
komissio, jonka raportti Yhteinen tulevaisuutemme lienee myös 1990-luvun alkupuolen
puhutuin ympäristöalan teos. Siinä pohdittiin kehityksen suhdetta ympäristöongelmiin ja
tuotiin keskusteluun uusi käsite, kestävä kehitys. Raportissa todettiin tähänastisen kehityksen
olleen ekologisesti kestämätöntä ja hahmotettiin parempaa strategiaa, jonka noudattamiseen
ihmiskunnan tulisi siirtyä. Suomessa keskustelu toisaalta laajeni Brundtlandin komission
viitoittamaa tietä maailmanlaajuiseksi ja toisaalta konkretisoitui käytännön tasolle esimerkiksi
kierrätysliikkeen toiminnassa ja päivänpolitiikassa. Ympäristökysymykset pyrittiin sisäistä
mään viralliseen päätöksentekoon perustamalla ympäristöministeriö vuonna 1983 ja kunnal
linen ympäristöhallinto vuonna 1986.
Kesällä 1992 järjestettiin Rio de Janeirossa YK:n kansainvälinen ympäristö-ja kehityskon
ferenssi, jossa eri maat pyrkivät löytämään yhteistä politiikkaa ympäristöongelmien ratkaise
miseksi. Luonnon monimuotoisuuden suojelusta päästiin yksimieliseen ohjelmajulistukseen
Yhdysvaltojen presidentin vaihduttua. Sen sijaan yhtenäiseen ilmastonmuutoksen torjunnan
strategiaan ei riittänyt poliittista tahtoa, vaikka ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus
Riossa solmituinkin. Rio de Janeiron konferenssissa hyväksyttiin myös laaja ympäristöä ja
kehitystä koskeva toimintaohjelma, Agenda 21, jota on pyritty kansallisen tason lisäksi
toteuttamaan myös paikallistasolla eli kunnissa.
Suomessa ympäristöongelmat on jätetty osin työttömyysongelmien varjoon taloudellisen
laman aikana 1990-luvulla. Samalla on alettu keskustella siitä, missä määrin massatyöttömyys
johtuu tuotannon koneellistamisesta ja onko ympäristönsuojelu työttömyyden syy vai sen
estämiskeino. Vaikka ympäristönsuojelun uutuudenviehätys onkin julkisessa keskustelussa
hieman laimentunut, se on vakiinnuttanut paikkansa käytännön toimintaa ohjaavana tekijänä.

1 .2 . Y mpäristönsuojelun

näkemyksistä

Ympäristönsuojelu käsitteenä on peräisin vasta 1970-luvun alusta. Sen käsitteellinen edeltäjä
oli luonnonsuojelu, joka oli vallitseva termi Nordenskiöldin ajoista ainakin 1960-luvulle
saakka. Tämän jälkeen etenkin tiedotusvälineet alkoivat puhua ihmisen elinympäristön
suojelusta, joka käytännön syistä lyhennettiin ympäristönsuojeluksi.
Ympäristönsuojelun sisältöä ja etenkin sitä, mitä ympäristönsuojelu käytännön toiminnas
sa merkitsee, on yritetty määritellä jatkuvasti niin Suomessa kuin muuallakin. Julkisen
keskustelun aallokossa hyvin monenlainen toiminta luetaan ympäristönsuojelun piiriin
alkaen puihin kahliutumisesta erämaissa ja päätyen siihen, että mainoksen mukaan auton voi
tankata ”luonnon puolesta”. Käytiinpä keskustelua ympäristönsuojelun sisällöstä käsitettä
määrittelemällä tai käytännön toiminnalla, erilaiset näkemykset ovat aiheuttaneet sen, ettei
yleisesti hyväksyttyä määritelmää ole.
1980-luvun loppuun asti ympäristönsuojelusta keskustelivat lähinnä luonnontieteilijät ja
ym päristönsuojelua pidettiin ekologiaan perustuvana toimintana. Kuitenkin jo 1970-luvulta
lähtien ja erityisesti 1990-luvulla ovat myös yhteiskuntatieteilijät tulleet mukaan ja keskustelu
ympäristökysymysten luonteesta on laajentunut uusille tasoille. Monet pitävät niitä nykyisin
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samalla tavoin yhteiskunnallisina ongelmina kuin esimerkiksi työttömyyttä. Selvän yh
teiskunnallisen leiman saanut termi kestävä kehitys on noussut julkisuudessa yhä enem
män ympäristönsuojelun rinnalle; tosin tällekään termille ei löytyne yleisesti hyväksyttyä
määritelmää.
Ympäristönsuojelun käsitteen moniselitteisyyden vuoksi olisi ympäristönsuojelun opetuk
sessa aina tärkeää selvittää, millaista näkemystä opettajat edustavat. Näin opiskelijat voisivat
suhteuttaa kuulemansa tai lukemansa jotakin taustaa vasten ja suhtautua siihen kriittisesti.
Niinpä esitämme seuraavassa eräitä määritelmiä sekä keskeisiä osia omasta ajattelutavastamme.
Ympäristönsuojelu on pyrkimystä ratkaista ympäristöongelmia tai estää niiden syntymi
nen, mutta käsitykset siitä, mitä ongelmia nimityksen alle kuuluu, mitkä niistä ovat merkit
tävimpiä ja miten niitä pitää ratkaista, vaihtelevat huomattavasti. O nko esimerkiksi saastumi
nen kivihiilen polton vuoksi pahempi ongelma kuin ydinvoiman käyttöön liittyväsäteilyriski?
Toinen ” tappaa tasaisesti” , kun taas toinen on normaalisti paljon vaarattomampi, mutta
sisältää pienen todennäköisyyden suureen tuhoon. Oikeaa vastausta tähän kysymykseen ei ole;
jokaisella meistä on oma ympäristönsuojelunäkemyksemme. Toivottavasti tämä kirja auttaa
myös lukijaa muodostamaan omansa.
Kun mietitään, mitä ympäristönsuojelu on, joudutaan vastaamaan ainakin seuraavanlai
siin kysymyksiin:
1) Miten aikaisessa vaiheessa ympäristöongelmiin puututaan?
—Painotetaanko ennalta ehkäisevää ympäristönsuojelua vai jo olemassa olevien ongelmien
ratkaisemista?
2) M ikä on suojelun kohde? Mitkä ongelmat kuuluvat ympäristönsuojelun alaan?
—Luontoon kohdistuvat ongelmat vs. ihmiseen kohdistuvat ongelmat.
3) M ikä on ympäristönsuojelun näkökulma?
—Ekologinen, terveydellinen, taloudellinen tai kulttuurinen (maisema, virkistysarvot).
4) Mihin ympäristönsuojelu voi perustua?
—Luonnontieteilijöiden asiantuntijapäätöksiin tai yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun.
3) Miksi ympäristöongelmia on?
—Annettuja moninaisia selityksiä on koottu lukuihin 10—17.
6) Miten ympäristöongelmista pääsisi eroon?
—Esitettyjä moninaisia strategioita on koottu lukuihin 10—17.
7) M ikä on ympäristöongelmien tärkeysjärjestys?
— Painotetaanko ajallisesti kauaskantoisia, maantieteellisesti laaja-alaisia vai runsaasti
seurausvaikutuksia aiheuttavia ongelmia?
Seuraavien ympäristönsuojelun määritelmien avulla voidaan hahmottaa ympäristönsuojelunäkemysten eroja.
YKmTaloudellinen ja sosiaalinen neuvosto (E C O SO C ) määritteli vuonna 1968 luonnon
suojelun seuraavasti {Luonnonvarat j a ym päristö 1972, s. 11):
Luonnonsuojelu voidaan määritellä maapallon luonnonvarain järkeväksi käytöksi,
jonka päämääränä on korkein mahdollinen elämisen taso koko ihmiskunnalle.
Suomessa Ympäristönsuojelutoimikunta määritteli vuonna 1970 ym päristönsuojelu-käsit
teen ympäristön pilaantumisen avulla (Leinonen 1981, s. 54):
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Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaisia ihmisen ympäristössä tapahtuvia
fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia muutoksia, joista on haittaa ihmisen fyysiselle ja
psyykkiselle terveydelle tai jotka vaikeuttavat ihmisen aineellisten tai henkisten tarpei
den tyydyttämistä. Ympäristönsuojelu on ympäristön pilaantumista ehkäisevää ja
vähentävää toimintaa.
Helsingin yliopistoon perustettiin vuonna 1971 ympäristönsuojelun professuuri, jonka
oppialan Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta määritteli seuraavasti (M aatalous-metsätieteellisen... 1972, s. 221):
--- luonnon, luonnonvarojen ja ihmisen elinympäristön suojelu ja hoito sekä näiden
ekologiset perusteet.
Edellä mainittuun ympäristönsuojelun professorin virkaan valittu Pekka Nuorteva oli asetustekstin kanssa eri linjoilla määrittäessään ympäristönsuojelun seuraavasti (M aatalous-metsätieteellisen... 1992, s. 339):
Ympäristönsuojelun eli luonnonsuojelun tavoitteena on suojella elämää maapallolla
ylläpitävää luonnontalouskoneistoa niiltä haittapaineilta, joita ihminen kohdistaa siihen
yrittäessään tietonsa voimalla ammentaa itselleen luonnosta hyvinvoinnin aineksia.
E C O S O Q n ja Ympäristönsuojeluroimikunnan määritelmät ovat lähtökohdiltaan selvästi
ihmiskeskeisiä. Professuurin asetusteksti sisältää sekä luonto- että ihmiskeskeisen näkökul
man. Nuorteva edustaa puhtaasti luontokeskeistä ajattelua. Suojelun kohteena E C O S O C
näkee luonnonvarat taloudellisesta näkökulmasta, kun taas Nuorteva ja Ympäristönsuojelutoimikunta näkevät luonnon ekologisesta näkökulmasta. Ympäristönsuojeluroimikunnan
ympäristökäsitykseen voi katsoa kuuluvan myös rakennetun ympäristön. Ainoastaan profes
suurin asetustekstistä voi havaita piirteitä esteettisestä näkökulmasta, vaikka maisemien ihailu
on ollut käytännön ympäristönsuojelussa pitkään keskeinen arvo. Edellä mainituista määrit
telijöistä vain Nuorteva on sisäistänyt määritelmäänsä teorian ympäristöongelmien syistä ja
ratkaisutavasta. Ympäristönsuojelun tehtävänä on osoittaa luonnon asettamat reunaehdot
ihmisen toiminnalle. Siksi ympäristönsuojelu perustuu hänen mielestään keskeisesti luonnon
tieteilijöiden asiantuntijapäätöksiin.
Tämän kirjan kirjoittajat määrittelevät ympäristönsuojelun seuraavalla tavalla:
Ympäristönsuojelu on ympäristöongelmien ratkaisemista.
Ympäristöongelmat ovat ilmiöitä, jotka syntyvät, kun ihmiset kokevat ympäristössä
tapahtuvan muutoksen ongelmaksi.
Ympäristömuutos on ihmisen aiheuttama.3Se voi tapahtua sekä menneisyydessä että
nykyisyydessä. Muutos voi tapahtua myös mahdollisesti tulevaisuudessa, jolloin on kyse
ympäristöriskistä.
Ihminen aiheuttaa jatkuvasti ympäristömuutoksia. Ympäristöongelmia niistä tulee
vasta, kun joku ihminen kokee ne ongelmiksi. Erilaisten ongelmien asettaminen
tärkeysjärjestykseen on arvokannanotto ja yhteiskunnallisen päätöksenteon asia, eikä
siihen ole olemassa (luonnon)tictcclliscsti oikeaa vastausta (mikä ci tietenkään tarkoita
sitä, ettei luonnontieteilijä saisi ottaa kantaa arvokeskustelussa).
Ympäristöllä tarkoitetaan yleensä fyysistä ympäristöä seuraavalla tavalla painottaen:
Fyysiseen ympäristöön kuuluu koko jatkumo alkupcräisluonnosta täysin rakennettuun
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ympäristöön. Fyysistä ympäristöä sisällytetään ympäristönsuojelun alaan enemmän,
kun ihmisen käden jälki vähenee (kuva 1.1). Näin ollen esimerkiksi Finlandia-talon
rapautuminen ilmansaasteiden vuoksi ei ole ympäristöongelma yhtä suuresssa määrin
kuin happamoituminen, vaan se on enemmänkin kulttuurinen ongelma. Fyysisen
ympäristön jatkumossa ci tule rajata jyrkästi, mikä kuuluu ympäristönsuojelun alaan ja
mikä ei, kuten esimerkiksi pcltockosysteemin ja kedon suhteen tehdään usein.
Ympäristönsuojelun näkökulma voi olla sekä ekologinen, terveydellinen, taloudelli
nen että kulttuurinen. Ekologisessa näkökulmassa painotetaan luonnon prosesseja ja
lajeja sinänsä, terveydellisessä näkökulmassa ihmistä muiden lajien yläpuolelle nostettu
na, taloudellisessa näkökulmassa luontoa raaka-ainevarastona ja kulttuurisessa näkökul
massa luontoa esteettisen nautinnon ja muun virkistyksen lähteenä. Näin ollen haital
listen kemikaalien leviäminen ympäristöön, maan tuotantokyvyn ehtyminen sekä
ulkoilumahdollisuuksien ja maiseman kauneuden heikentyminen ovat kaikki ympäris
töongelmia.
Kuuluvuus ympäristönsuojelun oloon lisääntyy
<■

aarnimetsä

talousmetsä

keto

pelto

piha

talo

Ihmisen käden jälki lisääntyy

------------------------------------------------------------------ >
K u v a 1 .1 . Tämän kirjan määritelmä ympäristöstä.

Mielestämme ei siis ole olemassa mitään objektiivista kriteeriä ongelmien tärkeysjärjestykselle
(kysymys 7). Siitä seuraa, ettei asiantuntijoiden tule päättää muiden kansalaisten puolesta
hyvää ympäristön laatua (kysymys 4). Teoriaa ympäristöongelmien syistä (kysymys 5) ja
ratkaisustrategioista (kysymys 6) emme ole määritelmäämme sisäistäneet. N iitä teorioita
käsittelemme luvuissa 10—17. Millainen on sinun määritelmäsi ympäristönsuojelusta? Kuu
luuko siihen maisemansuojelu? Entä kauniiden rakennusten tai kaupunkipuistojen suojelu tai
eläinyksilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen? Kuka mielestäsi saa päättää, mitä milloinkin
pitää suojella ja millä tavalla?
Kirjassa on painotettu paljon julkisuutta saaneita kysymyksiä, joilla on yleensä suuri
ekologinen painoarvo. T äm ä on kirjoittajien valinta, ei itsestäänselvyys. O lisim m e voineet
painottaa myös esimerkiksi taloudellisesti tai ihmisen terveyden kannalta tärkeimpiä kysy
myksiä. Tällöin kirjan sisältö olisi ollut selkeästi toisenlainen. Tarkem m in asiaa on käsitelty
luvussa 6.
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2 . Evoluutio

H

istoria on avain laajojen kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Ilman luonnontalouden
kehityshistorian hahmottamista on vaikea saada kokonaiskuvaa siitä, miten merkit
täviä ihmisen nykyisen toiminnan aiheuttamat ympäristömuutokset ovat. Toisaalta,
mitä kaukaisempia asioita tutkitaan, sen epävarmempaa tietoa niistä voidaan saada. Tässä
esitetään eräitä käsityksiä maapallon ja elämän syntyajoista. Kuvauksen pohjaksi kuvassa 2.1
esitetään geologiset maailmankaudet ja eläinkunnan kehityshistorian päälinjoja.

2 .1 . Fysikaalis- kemiallinen

evoluutio ja elämän synty

Nykyisen tieteellisen tietämyksen m u
kaan aurinkokuntamme syntyi noin viisi
miljardia vuotta sitten. Syntyvaiheista on
olemassa erilaisia teorioita, mutta melko
yksimielisiä ollaan siitä, että alussa maa
pallon muodostuessa on vallinnut valta
va kuumuus japaine, minkä vuoksi hiuk
kasilla on ollut runsaasti liike-energiaa.
Näin ne törmäilivät toisiinsa ja tapahtui
kemiallisia reaktioita. Reaktioiden seu
rauksena syntyi paljon yhdisteitä, joista
suurin osa oli kiinteässä olomuodossa ja
muodosti kallioperän. Siitä aurinko, jää
kausien aikaiset jäämassat ja muut voi
mat ovat murentaneet irti hienoa ainesta,
joka muodostaa kallioperän päälle irtai
men maaperän. N äitä nimitetään yhdes
sä kivikehäksi eli litosfääriksi.
Myös kaasukehä eli atmosfääri m uo
dostui vähitellen. Aluksi kaasuina esiin
tyi ilmeisesti vain vetyä ja heliumia, joista Kuva 2 .1 . Geologiset maailmankaudet ja eläinkunnan his
suuri osa karkasi kevyenä pois maan veto torian päälinjoja (Tahvanainen 1987).
voimakentästä. Ilmakehättömän kalliopallon tiivistyessä sen vetovoimakenttä voimistui ja kallioperän uumenissa muodostui uusia
kaasuja kemiallisten reaktioiden seurauksena. N äm ä muodostivat aikanaan pysyvän kaasuke
hän, jossa esiintyi vulkaanisia kaasuja, lähinnä vetyä sekä vety-yhdisteitä, kuten metaania,
ammoniakkia ja vesihöyryä. Näin ollen maan kaasukehä oli aluksi pelkistävä, kuten se on yhä
muilla aurinkokuntamme planeetoilla. Fotosynteesin myötä ilmaan tullut happikaasu on
muuttanut sen myöhemmin hapettavaksi.
Muista yleisistä aineista poiketen vesi esiintyi maapallon olosuhteissa nestemäisenä. N äin
se synnytti hydrosfäärin - vesikehän.
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Alkumeressä aJkoi vallitsevien ionisidosten lisäksi syntyä myös kovalenttisidoksia.'1T är
keimmäksi kovalenttisidosten muodostajaksi nousi hiili, jolla on mahdollisuus tehdä neljä
kovalenttisidosta eli siihen voi liittyä neljä atomia. Näin hiili kykenee muodostamaan
pitkäketjuisia, haaraisia yhdisteitä. Lopulta jokin hiileen perustuva molekyyli, mahdollisesti
nukleiinihappo, kopioi itsensä eli kykeni lisääntymään. Syntyi elämä. Täm ä on eräs teoria
elämän synnystä, jota tukee se, että oletettua alkumerta ja kaasukehää vastaavissa olosuhteissa
on saatu sähköpurkausten avulla syntymään aminohappoja, joita pidetään elämän lähtöainei
na. Toinen usein esitetty ajatus on, että elämän siemen on tullut maapallolle avaruudesta.

2 .2 . B iologinen

evoluutio

Elämän syntyminen ajoitetaan noin 3 miljardin vuoden päähän, jolloin alkuaan radioaktiiviset
aineet olivat suurelta osin stabiloituneet ja lämpötila maapallolla jäähtynyt nykyisenkal täiselle
elämälle sopivaksi. Elämän kehittyminen oli mahdollista, koska ei ollut vapaata happea tai
muitavoimakkaitahapettimia reagoimassa ja rikkomassa hiiliketjuja. Myös auringon säteilyltä
suojaavan vesikehän syntyminen oli tärkeää, sillä siihen aikaan nykyisenkaltaiselle elämälle
tuhoisa ultraviolettisäteily pääsi vielä vapaasti kaasukehän läpi. Evoluution edistyessä eliöille
kehittyi suojakuoria esimerkiksi kalkista suojaamaan herkkiä hiilirakenteita hapen hapetusvoimaa, auringonvaloa ja kuivuutta vastaan.
Ensimmäiset eliöt lienevät olleet bakteereita tai muita prokaryootteja eli esitumallisia, jotka
käyttivät hyväkseen alkumereen liuenneita yhdisteitä. Mutta nimenomaan yhteyttävien
eliöiden kehittyminen merkitsi suurta muutosta maapallon olosuhteissa. Auringon valon
energian sitominen yhteyttämisen avulla orgaanisiin yhdisteisiin on mahdollistanut toisenvaraisten eliöiden monimuotoisen kehittymisen. Yhteyttäminen muutti ratkaisevasti ilmake
hän koostumuksen. Vapaan hapen pitoisuus alkoi nousta: Ilmakehään ilmestyi voimakas
hapetin, joka oli kemialliselta reaktiivisuudeltaan ylivoimainen muihin läsnä olleisiin aineisiin
nähden. Hapen hapetusvoiman avulla fotosynteesissä synnytettyjen orgaanisten yhdisteiden
hajottaminen takaisin lähtöaineikseen tehostui huomattavasti.
Kasvien tuottamasta hapesta kehittyi myös elämää suojeleva otsonikerros, joka mahdollisti
eliöiden siirtymisen vedestä maalle. Ennen otsonikerroksen syntyä ainoastaan paksu vesipatsas
riitti suojaamaan eliöitä liialliselta ultraviolettisäteilyltä. T ätä vuosimiljoonien saatossa synty
nyttä elämän suojamekanismia on viime vuosikymmeninä nopeasti tuhottu (ks. luku 7-5).
Kambrikaudella noin 570 miljoonaa vuotta sitten eliöstö lisääntyi nopeasti veden pinta
kerroksessa. Koska kuluttajia oli vähän, syntynyt orgaaninen aines sedimentoitui meren
pohjaan. N äistä sedimenteistä syntyivät ajan myötä muun muassa öljykerrostumat. Kaivaessam m e näitä kerrostumia nyt esiin ja polttaessamme niitä palautamme kierrosta jo kerran
poistuneen hiilidioksidin takaisin ilmakehään. Näin kasvihuoneilmiö voimistuu (ks. luku 7.4)
ja ilmasto lämpenee. Samalla palautamme kiertoon myös haitallisia aineita, kuten raskasme
talleja, jotka olivat sedimentoituneet syrjään. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien alenemi
seen satojen miljoonien vuosien takaisista hyvin korkeista pitoisuuksista nykyiseen suuruus
luokkaan on vaikuttanut osaltaan myös se, että valtamerien korallieliöstö on sitonut ilmake
hän hiiltä. Kuolleiden korallien kerrostuessa meren pohjalle on syntynyt karbonaattimineraalikerrostumia, kuten suuria kalkkikiviesiintymiä.
Yhteyttämisen rinnalla kehittyi myös soluhengitys eli kyky vapauttaa sokeriin sitoutunutta
energiaa fotosynteesin tuottaman hapen avulla. Koska vapaa happi on hyvin reaktiivista,
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hengitysjärjestelmä syöttää sitä soluun hitaasti ja kohdennetusti, jottei reaktiivinen happi
tuhoaisi herkkiä molekyylirakenteita. Eläimet pystyivät soluhengityksen ansiosta käyttämään
kasveja ravinnokseen, syntyi eläinten ja kasvien välinen vuorovaikutussuhde, joka on muokan
nut eliöiden kehittymistä. Tuottajien, kuluttajien ja hajottajien välille syntyi tasapainotila,
joten kuollut orgaaninen aines ei enää fossiloitunut samassa määrin kuin ennen. Monien
ekosysteemien, esimerkiksi suomalaisten metsien, toiminnan kannalta on kuitenkin oleellista,
että tuotanto on koko ajan hieman hajotusta tehokkaampaa. Näin maan pinnalla säilyy
jatkuvasti hedelmällinen, vain osittain hajonnutta ainesta sisältävä ruokamultakerros. Tosin
tällä vuosisadalla ihmisen toimet ovat kaikkialla maapallolla kiihdyttäneet eroosiota niin
paljon, että tuo elämälle välttämätön kerros on nopeasti huuhtoutumassa vesistöihin (ks. luku
8 -I }.
Ilmakehän happipitoisuuden kohoaminen mahdollisti eliöiden siirtymisen maalle. Varhai
simmat tunnetut maakasvit ovat peräisin kambrikaudelta ja maaeläimet siluurikaudclta.
Maalle siirtyminen oli eliöille suuri muutos, sillä olosuhteet olivat hyvin erilaiset. Eliöille
kehittyi sopeutumia uudenlaisiin olosuhteisiin. Kasveilla oli maalla eläessään pulaa vedestä,
joten niille kehittyi vedenotto- ja haihtumisen säätelyjärjestelmät. Lisäksi kehittyi kasveja,
jotka kykenivät tehokkaasti lisääntymään maaoloissa, ensin itiökasveja ja myöhemmin
siemenkasveja. Eläinten hengityselimet eivät kestäneet kuivumista. Niitä suojaamaan kehit
tyivät ensin kidukset ja myöhemmin keuhkot. Elimistön suolapitoisuuden ylläpitämiseksi
kehittyi myös sääteleviä ihorakenteita, esimerkiksi hikirauhaset.
Hiilikaudella noin 300 miljoonaa vuotta sitten esiintyi Euramerikassa eli Pohjois-Amerikan ja Euroopan muodostamallasuurmantereella rehevää trooppista kasvillisuutta; kortepuut,
siemensaniaiset ja sammalet kukoistivat, kunnes ilmaston viilenemisen seurauksena nämä

11

Y mpäristönsuojelun perusteet
mcrsät hävisivät vähitellen. Nykyiset hiilikerrostumat koostuvat paljolti juuri näiden metsien
jäännöksistä. Taas hiiltä fossiloitui syrjään luonnon kierrosta, mikä osaltaan vaikutti ilmake
hän hiilidioksidipitoisuuksiin.
Jura- ja liitukaudet olivat niin sanottuja matelijoiden valtakausia. Dinosauruksia esiintyi
silloin runsaasti ja niiden monimuotoisuus oli suuri. Kehittyi myös lentokykyisiä ja vesielämään sopeutuneita liskoja. Jo tällöin oli olemassa nisäkkäitä, mutta niiden ekologisen
merkityksen on katsottu olleen pieni hallitsevien matelijoiden rinnalla.
Liitukauden lopussa, 6 5 -6 7 miljoonaa vuotta sitten, ilmasto alkoi kylmetä. Oletettavasti
tämä johtui siitä, että maahan osui meteoriparvi ja törmäyksessä ilmakehään nousi niin paljon
hiukkasia, että maan pinnalle pääsevä auringon säteily heikkeni. Silloin vallalla olleet matelijat
kuolivat lähes kokonaan sukupuuttoon (vrt. luku 8.2). Ilmaston kylmenemisen vaikutuksesta
matelijoiden elintoiminnot hidastuivat eivätkä nahkakuoriset munat kehittyneet. Ne yksilöt,
joilla oli karva- tai höyhenpeite ja jotka pitivät huolta munistaan ja poikasistaan, tuottivat
eniten jälkeläisiä. Kehittyi vähitellen tasalämpöisiä lintuja ja nisäkkäitä, jotka syrjäyttivät
matelijat. Niiden verenkierto oli tehokkaampaa nelilokcroisen sydämen ansiosta. Aivot saivat
enemmän happea ja niiden toiminta tehostui. Kalkkikuorisct munat ja kohtu kehittyivät
suojaamaan näiden eläinten nuoruusvaiheita. Ne alkoivat myös huolehtia poikasistaan.
Vähitellen eriytyi lukuisia lintu- ja nisäkäslajeja, jotka sopeutuivat erilaisiin olosuhteisiin,
käyttämään erilaista ravintoa. Ihmisen oletetaan kehittyneen savanneilla aluksi puissa, myö
hemmin maassa eläneistä kädellisistä. Biologisen evoluution lisäksi jo ihmisen esi-isien
kehitykseen vaikutti kulttuurievoluutio, joka perustuu tiedon kasautuvaan siirtämiseen
yksilöltä ja sukupolvelta toiselle kielen ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Viimeisten
kymmenien tuhansien vuosien aikana kulttuurievoluutio on kiihtynyt siten, että ihmisen
biologinen evoluutio on ehkä hidastunut. Ihminen on biologisen evoluution sijaan alkanut
sopeutua ympäristönsä muutoksiin älyllisesti ja sosiaalisesti. Toisaalta nykyihminen usein
pikemminkin muokkaa ympäristöään kuin sopeutuu siihen. Kuva 2.2 havainnollistaa evoluu
tion päävaiheiden aikataulua. Jos maapallon ikä muutetaan yhdeksi vuodeksi, jossa jokainen
päivä on 12 miljoonaa vuotta, ihmisen kulttuuric%'oluutio on viimeisestä tunnista alle
minuutti.
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ykyihmisen (Homo supiens) kehityksen arvellaan alkaneen 45 000 —40 000 vuotta
sitten, yleisimmän käsityksen mukaan Afrikassa. Sieltä ihminen levisi melko no
peasti eri puolille maapalloa. Ihminen on koko olemassaolonsa ajan muuttanut
ympäristöään. Alussa, kun ihmisiä oli vähän ja ruoka saatiin lähinnä keräilemällä ja metsästä
mällä, ihmisen vaikutus ympäristöönsä oli suhteellisen pieni. Sittemmin ruoanhankkimistapojen ja tekniikan kehittyessä ihmisen vaikutus ympäristöönsä on aina vain kasvanut. Tässä
luvussa käsitellään ihmisen elinkeinojen kehittymistä ja sitä, miten eri elinkeinoja harjoittavat
ihmisyhteisöt ovat muuttaneet ympäristöään.

N

3 .1 . M etsästäjä- keräilijäkulttuurit
Vanhin tapa hankkia ruokaa on erilaisten kasvinosien ja hyönteisten keräily yhdistettynä
metsästykseen. Aluksi ihmispopulaatiot olivat pieniä. Ihminen kehitti vähitellen tehokkaam
pia metsästysaseita ja -menetelmiä ja parantuneen ruokavalion ansiosta ihmisten määrä
lisääntyi5 jääkauden lopulla. Tällöin ihmisen vaikutus metsästämiensä eläinten populaatioi
hin kasvoi. Tulen käytön omaksumisella oli ratkaiseva merkitys tässä vaiheessa. Eräiden
arvioiden mukaan jo tuon ajan metsäpaloista suuri osa oli ihmisen aiheuttamia.
Jääkauden lopulla 40 000 — 10 000 vuotta sitten pcuraoli tärkein saaliseläin Euroopassa.
Myös mammutteja, hevosia ja alppikauriita metsästettiin. Etelä-Ranskasta on löydetty merk
kejä siitä, että ihminen olisi metsästänyt ajamalla suuria hevos- ja alkuhärkälaumoja alas
vuorenrinteeltä tai suohon. Suomessa arkeologit ovat havainneet noin 9 000 vuotta vanhoja
merkkejä metsästyksestä ja keräilystä. On myös arveltu, että ihminen olisi osaksi vaikuttanut
suurten nisäkäslajien sukupuuttoon kuolemiseen jääkauden lopulla. Euroopasta hävisivät
mammutti, villasarvikuono ja jättiläishirvi sekä Pohjois-Amerikasta samoihin aikoihin jättiläislaiskiainen, hevonen, kameli ja jättiläisbiisoni. Suomessa grönlanninhyljc tapettiin suku
puuttoon 6 000 vuotta sitten. Pääasiallisena syynä näiden suurten nisäkkäiden häviämiseen
katsotaan olevan jääkauden lopun ilmastonmuutos ja mannerjään sulaminen, mutta entistä
tehokkaammin metsästämään oppineella ihmisellä on oletettavasti ollut om a osuutensa
asiaan. Tehokkuutta edisti metsästysmenetelmicn kehittymisen lisäksi siirtyminen omavaraistaloudesta vaihdantatalouteen, sillä työnjako lisäsi metsästyksen tehokkuutta.
Metsästäjä-keräilijätkin siis jossakin määrin muuttavat luontoa, mutta voidaan sanoa, että
nykyisistä kulttuureista metsästäjä-keräilijöiden vaikutus ympäristöönsä on joidenkin ympä
ristöönsä hyvin sopeutuneiden maatalouskulttuurien rinnalla kaikkein pienin. T äm än voi
daan katsoa olevan osoitus kulttuurisesta oppimisesta: jääkauden jälkeiset tärkeiden riista
eläinten kuolemiset sukupuuttoon ovat ilmeisesti opettaneet metsästäjä-keräilijät elämään
paremmin luonnon ehdoilla. T äm ä elämänmuoto on säilynyt yleensä suurilla metsäalueilla ja
muilla vaikeasti lähestyttävillä syrjäisillä alueilla.
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3 .2 . M aatalouskulttuurit
Maanviljely alkoi samanaikaisesti eri puolilla maailmaa, eri kulttuureissa toisistaan riippumat
ta. Tärkeimm ät keskukset olivat Lähi-idässä, missä alettiin viljellä vehnää ja ohraa noin 10 000
vuotta sitten, Koillis-Kiinassa, missä hirssin viljely alkoi noin 7 000 vuotta sitten, ja VäliAmerikassa, joka oli maissin ja pavun viljelyn alkukoti noin 7 000 vuotta sitten. Suomessa
siirryttiin ainakin osin maanviljelyyn noin 4 000 vuotta sitten. Aluksi viljelyn rinnalla
keräiltiin ravinnoksi myös luonnonvaraisia kasveja. Siirtyminen maanviljelykulttuuriin ta
pahtui muutaman tuhannen vuoden kuluessa ja maatalous levisi kaikkialle maailmaan.
Muutokseen liittyi vaeltavan elämän lopettaminen ja pysyvän asuinsijan perustaminen sekä
väkiluvun kasvu. Pysyvä asuinsija mahdollisti omaisuuden keräämisen, sillä tavaroita ei enää
tarvinnut kuljettaa mukana. Eräät tutkijat pitävät väestönkasvua sekä maanviljelyn aloittami
sen syynä että seurauksena. Toinen usein esitetty syy maanviljelyyn siirtymiseen on ilmaston
muutos. Yhtenä syynä maanviljelyyn siirtymiselle on myös esitetty uskonnollisia riittejä,
joihin on tarvittu suuria määriä tiettyjä kasveja.
Viljelykasvien lisäksi myös kotieläimet ovat tärkeitä maatalousyhteiskunnille. Niistä saa
proteiinipitoista ravintoa, vaatteita ja lantaa ja niitä voi käyttää kuljetukseen. Lammas, vuohi,
nauta ja sika kesytettiin ensimmäisinä Lähi-idässä noin 11 000 - 8 000 vuotta sitten, ehkä jo
ennen maanviljelyn alkua. Maanviljelyyn siirtyminen lisäsi ihmisen vaikutusta ympäristöön
sä. Jo viljelykasvien tietoinen tai tiedostamaton jalostaminen muutti ympäristöä: kasvilajien
perimää. Peltoja raivattiin metsiin ja maata muokattiin. Kotieläinten laidunnus muutti
kasvillisuutta asutuksen lähellä.
Ihmisen toiminta synnytti ensimmäiset todella näkyvät vaikutuksensa, kun jokilaaksoihin
eri puolille maailmaa syntyi kasteluviljelyyn perustuneita korkeakulttuureita. Ensimmäiset
niistä syntyivät Mesopotamiassa Eufratin ja Tigrisin laaksossa 3300-luvulla ja Egyptissä
3 100-luvulla ennen ajanlaskumme alkua sekä Indusjokilaaksossa ja Keltaisen joen laaksossa
noin 2 000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Amerikan mantereella näitä korkeakulttuurei
ta esiintyi Perussa suunnilleen ajanlaskumme alussa ja Keski-Amerikassa noin vuonna 100
ajanlaskumme alusta. Kastelua varten rakennettiin patoja ja kanavia, jotka muuttivat jokien
virtaamaa. Patoja ja kanavia ei aina kyetty ylläpitämään, jolloin ne pääsivät liettymään.
Tutkimusten mukaan ainakin osa näistä korkeakulttuureista kaatui taitamattoman kastelun
aiheuttamaan viljelymaan vettymiseen ja suolaantumiseen. Keinokasteluun perustuneiden
maatalousjärjestelmien lisäksi maailmassa on ollut ja on vieläkin monia muita perinteisiä
maanviljclymuotoja, jotka vaihtelevat ympäristövaikutuksiltaan. Monet Pohjois-Amerikan
intiaanien vanhat maatalouskulttuurit pitkälle kehittyneine peltometsäviljelyjärjestelmineen6
olivat lähes yhtä luonnonmukaisia kuin metsästäjä-keräilijäkulttuurit.
Monilla alueilla maailmassa kaskiviljely on perinteinen viljelymuoto. Kaskiviljelyllä tarkoi
tetaan kiertoviljelyä, jossa alueella oleva kasvillisuus, yleensä metsä, poltetaan, jotta saataisiin
ravinteikasta tuhkaa. Muutaman vuoden kuluttua ravinteet ehtyvät tuhkasta ja alue jätetään
uudelleen metsittymään. Kun ihmisiä on vähän, kiertoajat pysyvät pitkinä (jopa kymmeniä
vuosia) ja maan hedelmällisyys ehtii palautua. Mutta väestön kasvaessa kiertoajat ovat
lyhentyneet ja maa köyhtynyt. On esitetty, että Suomessa kaskikierron tiheys ylitti luonnon
sietokyvyn 1800-luvun lopulla. Tämän jälkeen kaskiviljelystä vähitellen luovuttiin maas
samme.
Paimentolaisuus on perinteinen karjankasvatusmuoto varsinkin karuilla tai kuivilla alueil
la, jossa maanviljely ei ole mahdollista. Paimentolaisuus perustuu karjan liikkumiseen
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vuodenaikojen mukaan niille paikoille, joilla laidunta ja vettä on riittävästi. Kuivilla alueilla,
kuten Sahdissa, karja laiduntaa kuivan kauden aikana pysyvien vedenlähteiden lähellä ja
sadekaudella kauempana. Kun laidunalueet olivat laajoja ja eri vuodenaikoina laidunnettiin
eri alueilla, ei ylilaidunnusta päässyt syntymään. Eri heimoilla oli myös om a sosiaalinen
kontrollinsa siitä, mille alueelle kukin sai eläimensä viedä. Maankäyttöpaineiden lisääntyessä,
esimerkiksi laajojen alueiden poistuttua alkuperäisten asukkaiden käytöstä, laiduntamiseen
käytettävissä olevat alueet ovat vähentyneet ja laiduntamispaine pinta-alaa kohti on lisäänty
nyt. Monet paimentolaiset ovat asettuneet asumaan yhteen paikkaan ja myös perinteinen
sosiaalinen kontrolli, jonka avulla on rajoitettu kotieläinten määrää ja ohjailtu niiden liikkeitä
ylilaidunnuksen välttämiseksi, on murtunut monin paikoin. N äm ä seikat ovat lisänneet
ylilaidunnusta. Myös poliittiset olot, valtioiden rajojen vetäminen ja sodat ovat estäneet
paimentolaisia siirtymästä laitumilleen.

3 .3 . V arhainen

teollistumisen aika

Teollinen vallankumous7 alkoi Englannissa 1700-luvun puolivälissä ja levisi muualle Euroop
paan ja Pohjois-Amerjkkaan 1800-luvulla. Teollisen vallankumouksen on oletettu alkaneen
siitä, että Englannissa oli kestämättömän metsien käytön takia pula polttoaineena ja rakennus
materiaalina käytetystä puusta. Puupulan takia alettiin polttaa maan pinnassa olevia runsaita
hiilikerrostumia. Keksittiin hiilivoimalla toimiva höyrykone, aluksi veden pumppaamista
varten. Höyrykoneen kehittämisen jälkeen alettiin keksiä yhä uusia koneita, jotka toimivat
hiilellä ja myöhemmin öljyllä. Ihmisen vaikutus ympäristöön lisääntyi myös talousjärjestel
män uudistuessa. Jo ennen teollista vallankumoustaoli siirrytty kansainväliseen rahatalouteen,
joka tehosti entisestään työnjakoa ja lisäsi tuotannon kasvua.
Teollisen vallankumouksen eteneminen merkitsi siirtymistä uusiutuvien energialähteiden,
puun ja vesivoiman, käytöstä uusiutumattomien hiilen, öljyn ja maakaasun käyttöön. Lisäksi
energian kulutus henkeä kohti alkoi kasvaa nopeasti. Uusien koneiden myötä siirryttiin
paikallisesta pienimuotoisesta käsityötuotannosta keskitettyyn koneellistettuun tehdastuo
tantoon. Tehtaita siirrettiin kaupunkeihin, kun ne eivät olleet enää riippuvaisia puusta.
Toisaalta kaupunkeja perustettiin tehtaiden ympärille ja tehtaita sinne, missä oli esimerkiksi
hiiltä, rautaa tai vesivoimaa. M aataloustuotanto hehtaaria ja viljelijää kohti alkoi lisääntyä
etenkin 1900-luvulla tehokkaampien koneiden, keinolannoitteiden ja uusien kasvilajikkeiden
myötä.
Maatalouden koneellistaminen, väestönkasvu ja tehtaiden tarjoamat työpaikat saivat
monet jättämään viljelyn ja muuttamaan kaupunkeihin. Tavaroiden tuotanto lisääntyi,
samoin kaupankäynti ja kuljetukset. Väkiluku kasvoi nopeasti, sillä ihmisillä oli entistä
enemmän ruokaa ja tuloja käytettävissään. Väestönkasvua lisäsivät myös monet muut seikat,
kuten lääketieteen kehitys ja yhteiskunnalliset muutokset.
Varhaisten teollisuuskaupunkien ilma oli hyvin saastunutta, koska teollisuuslaitokset
sijaitsivat kaupunkialueella eikä niiden savukaasuja puhdistettu. Useissa kaupungeissa esiintyi
savusum ua eli sm ogia, joka m uodostui ilman epäpuhtauksista, erityisesti rikkidioksidista, ja
aiheutti ihmisille hengitysvaikeuksia ja muita terveyshaittoja. Pahat savusumujaksot aiheutti
vat jopa kuolemantapauksia. Esimerkiksi vuonna 1880 Lontoossa savusumu aiheutti noin
tuhannen ihmisen kuoleman. Suomen teollistuminen lähti liikkeelle metsäteollisuudesta.
Kivihiiltä poltettiin sekä kaupunkiasuntojen lämmittämiseksi että veturien polttoaineena.
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Varhaisen teollistumisen ajan kaupungeissa ei ollut tyypillisesti juurikaan toteutettu jäteveden
puhdistusta eikä jätehuoltoa. 1900-luvun loppupuolella tällainen tilanne vallitsee monien
voimakkaassa teollistumisen vaiheessa olevien maiden suurkaupungeissa, esimerkiksi Pekin
gissä. Muutenkin monet luvussa 3.3 kuvatuista seikoista ovat tyypillisiä tämän hetken
teollistuville kehitysmaille.

3 .4 . M oderni

teollisuusyhteiskunta

Tällä vuosisadalla kehityksen vauhti on teollisuusmaissa edelleen kiihtynyt. Ensimmäisen
maailmansodan jälkeen kehitettiin entistäkin tehokkaampia koneita ja massatuotantomenetelmiä. Tavaroiden tuotanto ja kulutus alkoivat kasvaa voimakkaasti. Syntyi riippuvuus
uusiutumattomista raaka-aineista ja energianlähteistä. Luonnonmateriaalien sijaan kehitet
tiin suuri määrä synteettisiä materiaaleja, joista osa hajoaa luonnossa hyvin hitaasti.
Maataloudessa 1950-luvulla alkanut ”vihreä vallankumous” toi kemiallis-teknisen tehovil
jelyn runsastuottoisten lajikkeiden jalostuksineen, keinolannoitteinecn, torjunta-aineineen,
keinokastelujärjestelmineen ja työprosessien koneellistamisineen teollisuusmaiden lisäksi
myös myös kehitysmaihin. Se oli ratkaiseva tekijä tuotannon kasvulle kehitysmaissa, mutta toi
mukanaan myös runsaasti ympäristöongelmia, kuten haitallisten kemikaalien leviämistä
ympäristöön, vesistöjen rehevöitymistä ja kastelualojen suolaantumista. Maailman viljasato
lähes kolminkertaistui vuosina 1950-1990, mutta lannoitteiden käyttö kymmenkertaistui.
Lisäksi vihreä vallankumous ei ole aina onnistunut edes tuotannon nostamisessa, vaan
paikalliset lajikkeet ovat monesti osoittautuneet uusia paremmiksi vaikeissa olosuhteissa.
Toisaalta vihreän vallankumouksen katsotaan lisänneen sosiaalista eriarvoisuutta kehitysmais
sa, silläseonsuosinutvarakkaitaviljelijöitä, joillaon varaa sijoittaa kalliisiin tuotantopanoksiin.
Modernissa teollisuusyhteiskunnassaenergian käyttö kuljetukseen, tuotantoon, maatalou
teen, lämmitykseen ja valaistukseen on jatkuvasti kasvanut (kuva 3.1), samoin energian
tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät päästöt. Ihmisen teknis-taloudelliset mahdollisuudet
käyttää luontoa hyväkseen ja tätä kautta ihmisen toimintojen ympäristövaikutukset ovat
voimakkaasti kasvaneet. Suomessa siirtyminen maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta moder
niin teollisuusyhteiskuntaan on tapahtunut yhden sukupolven aikana, mikä on kansainväli
sesti katsottuna erittäin nopeaa. Toisaalta muutosvauhti on ollut ympäristönsuojelun kannalta
hyvä asia, koska nopea muutos on mahdollistanut vähemmän saastuttavan tekniikan kehittä
misen; toisaalta nykyistä muutoksen vauhtia ja suuntaa on vaikea hallita.
Yhteiskunnallisesti muutos on ollut valtava. Kauppa, tieto ja pääoma ovat ylikansallistu
neet, palveluelinkeinojen ja julkisen sektorin osuus on kasvanut ja samaan aikaan perustuo
tannossa työskentelevien osuus on laskenut teollisuusmaissa. Yksilön kannalta elämä on
m uuttunut toisaalta helpommaksi, mutta toisaalta siihen vaikuttavien tekijöiden hallinta on
vaikeutunut yhteiskunnan toiminnan monimutkaistumisen vuoksi. T äm ä on tyypillistä
jälkiteolliselle informaatioyhteiskunnalle, joksi nykyistä länsimaista yhteiskuntaa usein nimi
tetään.
Ympäristöongelmien vakava ja globaali luonne on alettu ymmärtää 1970-luvulta alkaen ja
ym päristönsuojelutoim iaon tehostettu. Saastuttamisen määräon länsimaissa saatu eräiltä osin
vähenemään merkittävästi. 1980- ja 1990-luvulla on rikkaissa teollisuusmaissa onnistuttu
vähentämään tiettyjä päästöjä, kuten rikkipäästöjä ilmaan ja vesistöjä rehevöittäviä päästöjä.
Toiset päästöt, kuten hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt ilmaan, ovat kuitenkin lisääntyneet
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Kuva 3.1. Suora ja epäsuora energiankulutus henkeä kohti ihmisen eri kultuureissa
(Miller 1992, s. 32).

tai pysyneet ennallaan. Parhaassakin tapauksessa menee vielä vuosikymmeniä, ennen kuin
ihmiskunnan maapallon luonnontalouteen kohdistama kokonaisrasitus voi pienentyä. T äm ä
johtuu voimakkaasta väestönkasvusta, länsimaiden suuresta kulutuksesta ja siitä, että monissa
maissa kiivas teollistuminen on vasta alkanut.

3 .5 . V äestönkasvu

ja kaupungistuminen

Ihmisten lukumäärä on lähes koko 1900-luvun kasvanut hyvin nopeasti, eksponentiaalisesti
(kuva 3.2). Minkään muun eliölajin populaatio ei liene pystynyt pitämään yllä näin kauan
kestänyttä eksponentiaalista kasvua, vaan se on törmännyt ravinnon, tilan tai jonkin muun
resurssin puutteeseen. Ihminen on kulttuurievoluution avulla mahdollistanut suuren väestön
kasvun, mutta voidaan olettaa, että ympäristön kantokyvyn rajat tulevat ihmiselläkin pian
vastaan. Väestönkasvu liittyy ympäristöongelmiin monella tavalla. Lisääntyvä väestö tarvitsee
lisää elintilaa, ruokaa, energiaa, metalleja, puuta ja muita raaka-aineita. M itä korkeampi
aineellinen elintaso väestöllä on, sitä suurempi on väestönkasvun ympäristövaikutus. 1990luvulla yksi neljäsosa maailman väestöstä kuluttaa kolme neljäsosaa luonnonvaroista eli
voidaan sanoa, että väestön lisäys teollisuusmaissa vaikuttaisi ympäristöön huomattavasti
enemmän kuin samansuuruinen väestön lisäys kehitysmaissa.
Maailman väestö kasvoi suhteellisesti nopeimmin vuonna 1970 eli noin 2 % vuodessa, kun
vuosittainen kasvuprosentti oli vuonna 1995 alle 1.6. Absoluuttisesti vuoden 1995 väestön
kasvu oli kuitenkin kolmanneksen suurempi kuin vuonna 1970. Absoluuttinen kasvuvauhti
hidastui onneksi hieman vuosina 1989-1995, joten eksponentiaalisen kasvun vaihe ilmeisesti
loppui 1980-luvulla.
M onissa teollisuusmaissa väestö ei enää kasva, useissa entisen Neuvostoliiton maissa
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väkiluku on jopa pienenty
nyt 1990-luvun aikana. Esi
merkiksi Venäjällä väes
tö pieneni 0.6 prosentilla
vuonna 1995. Teollisuus
maat ovat käyneet läpi de
mografisen transition neljä
vaihetta. Aluksi syntyvyys
ja kuolleisuus olivat mo
lemmat korkeita. Vähitel
len terveydenhuollon ja hy
gienian parantumisen an
siosta kuolleisuus laski ja
syntyvyyden pysyessä yhä
korkeana väestö kasvoi no
o > o > o > a > a > o o > o > o > o >
peasti. Tällainen hyvin no
pean väestönkasvun vaihe
K u va 3 .2 . Väestönkasvu maailmassa vuosina 1 9 0 0 -1 9 9 5 (W orld oli Euroopassa 1800-luvulResources 1987, s. 8 -9 ; Brown ym. 1994, s. 99; Maailman lila 1996,
la. Sitten syntyvyys alkoi vä
s. 9).
hitellen laskea lapsikuollei
suuden vähennyttyä, alkoi hidastuvan kasvun vaihe. Demografisen transition neljännessä
vaiheessa väestönkasvu tasaantui.
Usein kehitysmaiden katsotaan olevan demografisen transition nopean väestönkasvun
vaiheessa ja on ennustettu, että niiden väestönkasvu tasaantuisi samaan tapaan kuin teollisuus
maissa on tapahtunut. Toisaalta on esitetty, ettei samaa mallia voi soveltaa kulttuuriltaan ja
elinolosuhteiltaan niin erilaisiin maihin. Elinolot eivät monissa kehitysmaissa ole olennaisesti
parantuneet, kuten tapahtui teollisuusmaissa väestönkasvun hidastuessa. Kuitenkin perustur
vallisuuden, kuten jonkinlaisen eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän sekä terveydenhuollon ja
koulutuksen, on havaittu tehokkaasti hidastavan väestön kasvunopeutta. Varmuus siitä, että
syntyneet lapset jäävät eloon, vähentää lapsilukua. Myös sukupuolten välinen tasa-arvo
vaikuttaa väestönkasvuun, sillä tasa-arvon puute saattaa estää naisia puhumasta perhesuunnit
telusta ja käyttämästä ehkäisyä.
Kehitysmaissa, joissa väestönkasvu on suurinta, suurin osa ihmisistä on nuoria. Nuorten
ikäluokkien runsaus näkyy väestöpyramidissa alaosan leveytenä. Teollisuusmaiden väestöpyramidi on tasapaksu (kuva 3.3). Lisäksi ensimmäiset lapset synnytetään usein paljon nuorem
pana kuin länsimaissa, joissa perhe perustetaan yleensä vasta koulutuksen jälkeen. Nuoren
ikärakenteen takia väestö saattaa kasvaa vielä usean vuosikymmenen ajan siitä, kun syntyvyys
laskee korvaustasolle eli keskimäärin vähän yli kahteen lapseen perhettä kohti.
Jos koko maailmassa saataisiin ihmisille järjestettyä paremmat olot, väestönkasvu oletetta
vasti vähenisi huomattavasti. Onko meillä tahtoa ja mahdollisuuksia järjestää olot niin hyvin,
ettei väestö enää kasva?
Nopean väestönkasvun lisäksi yhä suurempi osa maapallon väestöstä asuu kaupungeissa.
1950-luvulla maailman väestöstä 83 % asui maaseudulla, mutta viimeisimpien arvioiden
mukaan vuoteen 2000 mennessä enää noin puolet. Ihmiset ovat lähteneet pakoon maaseudun
köyhyyttä siinä toivossa, että kaupungista löytyisi parempi toimeentulo, mutta usein kaupun
kien olot ovat vielä kurjemmat. Hyvin nopean kaupungistumisen seurauksena on syntynyt
suurkaupunkeja8, joissa ongelmat, kuten työttömyys, riittämättömät asuinolot, jätehuollon ja
iljardia henkilöä
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viemäröinnin puute ja rikollisuus, kärjistyvät. Muita suurkaupunkien vakavia ongelmia ovat
liikenteen hallitsematon kasvuja ilmansaasteet. Nykyisen hallitsemattoman kaupungistum i
sen hillitsemisen edellytyksenä olisi maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen ja keskiko
koisten kaupunkien kehittäminen.

Kuva 3 .3. Ikäpyramidi kehitysmaissa ja teollisuusmaissa 1985 (W orld Resources 1 9 8 8 -1 9 8 9 , s. 16).
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4 . Luonnonympäristön
SUURET ELEMENTIT

Y

mpäristökysymysten ymmärtämiseksi on luonnon ja ihmisen luontosuhteen kehitty
misen lisäksi olennaista tuntea nykyisen luonnon keskeisiä piirteitä ja ymmärtää sen
toimintaa. Siksi tässä luvussa esitellään maapallon suuria elementtejä ja niiden välisiä
eroja. Elollinen luonto ja ekosysteemit sijaitsevat vain ohuena kerroksena maapallon pinnalla.
Sitä osaa maapallosta, jossa elämää esiintyy, sanotaan elonkehäksi eli biosfääriksi. Se käsittää
—vesikehän eli hydrosfäärin kokonaan,
—ilmakehän eli atmosfäärin alimmat osat (noin 6 000 m),
—kivikehän eli Iitosfäärin ohuen pintakerroksen (enintään peruskallioon asti),
—elollisen luonnon muodostaman ympäristön osan, jota voidaan nimittää eliökehäksi.
Mittasuhteita on usein havainnollistettu sanomalla, että jos maapallo olisi biljardipallon
kokoinen, olisi biosfääri tilavuudeltaan samaa luokkaa kuin saippuakalvo, joka jää biljardipal
lon pinnalle, kun se kastetaan saippualiuokseen.
Maa, ilma, vesi ja eliöt muodostavat yhdessä suuren systeemin, johon tulee ulkopuolista
energiaa ja jossa ainetta kiertää jatkuvasti elollisen ja elottoman osan välillä. Nykyisen
kaltaisille eliöille tarpeeton tai haitallinen aine on poistunut kierrosta, kiertoihin osallistuu
vain biologisesti tärkeä osa. Myös eliöille haitallisten energiamuotojen esiintyminen on
suurelta osin eliminoitunut. Maapallon energian lähteenä on aurinko, jota maa kiertää. Tästä
planetaarisuudesta on seurauksena alueelle tulevan säteilyn jaksottuminen vuorokauden- ja
vuodenajan mukaan. Auringon energia rytmittää elollisen luonnon tapahtumat, mutta
ylläpitää myös elottoman luonnon ilmiöitä, kuten rapautumista, veden kiertoa ja tuulia.
Elämä esiintyy eliölajeina, joita tunnetaan eli on tieteellisesti kuvattu jo lähes 2 miljoonaa
ja joita todellisuudessa on erilaisten arvioiden mukaan 5—100 miljoonaa, todennäköisimmin
noin 10 miljoonaa. Ihminen on kehityksessään tullut vaiheeseen, jossa kolmen perinteisen
luonnon järjestelmän, energiavirtojen, aineen kierron ja DNA- pohjaisen elämän, rinnalle on
syntynyt uudenlainen systeemin toimintaan vaikuttava voima, tietoisuus. Niinpä kivi-, ilma-,
vesi- ja eliökehän rinnalle voidaan nostaa viideskin elementti, jota joskus kutsutaan tietoisuuskehäksi eli noosfaäriksi. Se ei koostu aineesta tai energiasta, vaan ajatuksista, tiedoista,
tunteista, kulttuureista ja yhteiskunnallisista rakenteista. Eri elementtien keskinäisestä vuoro
vaikutuksesta on seurauksena se, ettei eri systeemejä, kuten ekosysteemejä tai luontoa ja
yhteiskuntaa, kannata tarkastella jyrkästi erillään toisistaan esimerkiksi yhteiskunnallisia
päätöksiä tehtäessä.
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4 .1 . M aa
Maapallo on kerrosrakenteincn. Sisimpänä siinä on kaksikerroksinen ydin, ytimen ympärillä
vaippa ja päällimmäisenä on maan kuori, suhteellisen ohut ja kiinteä kerros. Biosfääriin
kuuluu vain osa tästä litosfäärin ylimmästä osasta, ja se voidaan jakaa kolmeen osaan:
kallioperään, sedimentteihin ja maaperään.
Kallioperän muodostumiseen ovat vaikuttaneet useat ilmiöt (kuva 4.1). Ihmisen onneksi
arvokkaat metallit tai mineraalit eivät sijaitse hajallaan maankuoressa, vaan ne ovat keskitty
neet parempiin tai huonompiin esiintymiin. Kallioperä on sedimenttien ja maaperän kiven
näisainesten lähde. Kallioperän merkittävä ominaisuus onkin sen rapautumisherkkyys. Eri
kivilajit ovat kovuudeltaan erilaisia ja siksi niiden rapautumisherkkyyskin vaihtelee. Esimer
kiksi kalkkikivi ja hiekkakivi rapautuvat helposti, kun taas graniitti rapautuu hitaasti.
Kallioperän rapautumisnopeuteen vaikuttavat myös kiveä mekaanisesti tai kemiallisesti
kuluttavan veden määrä ja lämpötilanvaihtelut. Suomessa veden jäätyminen kallionkoloissa
on merkittävä rapautumista aiheuttava tekijä. Esimerkiksi kivien pinnalla kasvava jäkälä tai
kasvien juuret aiheuttavat biologista rapautumista. Kallioperä määrää pinnanmuodot eli
topografian ja siten suurelta osin sekä maa- että vesiekosysteemien tyypin ja levinneisyyden.
Kallioiden rapautumisherkkyys määrää maisemanmuodot helposti rapautuvien kallioiden
kuluessa ja kestävien säilyessä maastossa korkeampina kohtina. Alueellisesti tarkasteltuna
suuret maaston muodot, kuten vuoristot, tasangot ja valtameret määräävät kunkin alueen
ilmasto-olot. Topografia vaikuttaa veden kiertoon, maa-aineksen ja ravinteiden jakautum i
seen sekä eliöiden levinneisyyteen. Kallioperä on myös merkittävä pohjaveden varasto. Monet
kalliot ovat huokoisia ja kiteisissäkin kallioissa on aina halkeamia, joita pitkin vesi voi
levittäytyä ja muodostaa pohjavesiesiintymiä.
Sedim entit ovat kallioperästä rapautunutta epäorgaanista tai osittain hajonnutta orgaanis
ta ainesta, jota tuuli, vesi tai jää on kuljettanut. Sedimenttejä muodostuu siellä missä
kuljettavan väliaineen nopeus hidastuu, kuten joen laskiessa järveen tai mereen.

Kuva 4 .1 , Suuret geologiset kierrot (Leinonen 1981, s. 19).
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M aaperät ovat sedimenttejä monimutkaisempia. Maaperä on sekoitus kallioperän ainek
sia, pitkälle muuttuneita mineraaleja, orgaanista hajoavaa ainesta sekä eläviä eliöitä. Maaperän
muodostumiseen ja koostumukseen vaikuttavat sen lähtöaineina olevan kallioperän ja sedi
mentin koostumus sekä ilmasto, joka toisaalta vaikuttaa aineiden huuhtoutumiseen maape
rässä ja toisaalta orgaanisen aineksen hajotusnopeuteen. Eliöt tuottavat maaperän orgaanisen
aineksen tuottamalla kariketta ja hajottamalla sitä. Kylmässä ilmastossa hajotus on hitaampaa
kuin lämpimässä. Eliöt myös sekottavat mineraalimaata ja orgaanista ainesta keskenään.
Topografia vaikuttaa osaltaan maaperän paksuuteen ja mikroilmaston kautta myös sen
koostumukseen. Maaperä on maakasveille ravinteiden lähde ja myös suurin osa kasvien
tarvitsemasta vedestä on maassa. Maaperässä toimivat hajottajat, jotka palauttavat ravinteet
kiertoon. Sen viljavuuden määräävät lähinnä kolme tekijää: saatavilla olevien ravinteiden
määrä ja laatu, vedenpidätyskyky sekä ilmavuus (ks. luku 8.1).
Fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien yhteisvaikutuksesta syntyy maaperän
pintaosiin eri laatuisten kerrosten muodostama maannosprofiili, jolla puolestaan on suuri
merkitysalueen ekologisissa olosuhteissa. Suurmaantieteelliscsti ilmastolla jäsen elementeistä
etenkin lämpötilalla ja sademäärällä on tärkein merkitys maannoksen synnyssä. Eri ilmastovyöhykkeillä voidaankin erottaa kullekin tyypillinen maannostyyppi. Suomessa vallitseva
maannostyyppi on havumetsävyöhykkeellä yleinen podsolimaannos (ks. luku 7.3).

4 .2 . I lma
Aineen kaasumaisen olomuodon tyyssijana maapallolla on ilmakehä. Ilmakehä eli atmosfääri
ulottuu maan pinnasta noin tuhannen kilometrin korkeuteen. Tarkkaa rajaa ei kuitenkaan ole;
ilma vain hiljalleen harvenee ylöspäin mentäessä. Ilmakehä voidaan jakaa lähinnä lämpötilan
muuttumisen mukaan neljään eri kerrokseen (kuva 4.2).
Alin noin kymmenen kilometrin korkeuteen ulottuva kerros on troposfääri. Yli 90 %
ilmakehän massasta on keskittynyt tähän kerrokseen. Troposfäärissä lämpötila laskee alinta
kilometriä lukuun ottamatta tasaisesti ylöspäin mentäessä noin kuusi astetta kilometrillä.
Troposfäärin ja stratosfäärin erottavan tropopaussin lämpötila on noin -50°C. Troposfääri on
monen kaasun seos, ja suurin osa kaasuista esiintyy varsin tasaisesti ja pysyvinä pitoisuuksina.
T äm ä koskee nimenomaan pitkäikäisiä kaasuja, kuten typpeä, happea, hiilidioksidia ja
jalokaasuja, saasteista esimerkiksi CFC-yhdisteitä. Useimmat saasteet, kuten rikkidioksidi ja
typenoksidit, ovat sen sijaan lyhytikäisiä eivätkä esiinny tasaisina pitoisuuksina. Alemmissa
kerroksissa esiintyy runsaasti vesihöyryä ja myös hiukan kiinteitä hiukkasia, mutta niiden
määrä vaihtelee paljon. Useimmat sääilmiöt tapahtuvat troposfäärissä, ja se sisältää eliöille
välttämättömät kaasut.
Troposfäärin yläpuolella sijaitseva stratosfääri eroaa alemmasta kerroksesta suuresti. Stra
tosfäärissä lämpötila kohoaa ylöspäin mentäessä saavuttaen kerroksen yläosan stratopaussissa
noinO°C. Kohoaminen johtuu siitä, että stratosfäärin yläosassa ultraviolettisäteily absorboituu
otsonikerrokseen, jolloin säteily muuttuu lämmöksi (ks. luku 7.5).
Koska lämpötila kohoaa ylöspäin mentäessä, ei stratosfäärissä synny pystysuuntaisia
virtauksia. Lämmin ilma on kevyempää kuin kylmä, joten kylmä pysyy alhaalla ja lämmin
ylhäällä. T ästä seuraa, ettei stratosfäärissäsynny pilviä eikä sateita. Taivaalla näkyvät pilvet ovat
troposfäärissä, jonne ne muodostuvat, kun lämmin ilma jäähtyy kohotessaan ylöspäin ja vesi
tiivistyy. Ylhäältä alasimen muotoisiksi levinneet ukkospilvet ja ydinräjähdyksen sienimäinen
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muoto syntyvät juuri siksi, ettei ilma enää
Korkeus/km
stratosfäärissä kohoa.
Edellisestä seuraa, etteivät vcsiliukoisetkaan saasteet tule stratosfääristä alas
sateen myötä kuten troposfääristä. T ä 
män vuoksi korkealle päässeiden saastei
den ilmastovaikutukset ovat suuret. Tro
posfäärin ja stratosfäärin välillä tapahtuu
kaasujen ja partikkeleiden vaihtoa varsin
vähän, mutta esimerkiksi tulivuoren pur
kauksessa stratosfääriin joutuneet pölypilvet saattavat säilyä siellä vuosikausia.
Otsonikerros sijaitsee stratosfäärissä ja
on tiheimmillään noin 20 kilometrin kor
keudessa. Stratosfäärin sekoittumattomuus selittää myös otsonikerroksen m uo
dostumisen: Otsoni on voinut rikastua,
koska ilma on liikkumatonta. Merkittävä
poikkeus on kuitenkin Etelämantereen
päällä, jossa lämpötila sikäläisen talven
Kuva 4 .2 . Ilmakehän kerrokset (Moran ym. 1980, s. 260).
aikana laskee niin alas, että muodostuu
pilviä. Tällöin kiteiden pinnalla tapahtuu
kemiallisia reaktioita, jotka kuluttavat otsonia. Näin selittyy Etelämantereen yllä havaittu
otsoniaukko (ks. luku 7.5).
Mesosfääri sijaitsee 5 0 -8 4 kilometrin korkeudessa. Siellä lämpötila taas laskee ylöspäin
mentäessä, joten mesosfääriin voi muodostua pilviä (ns. valaisevat yöpilvet). Mesopaussissa,
joka erottaa mesosfäärin ja termosfäärin toisistaan, lämpötila on noin -100°C. Term osfaäri on
ilmakehän ylin kerros 8 5 -6 5 0 kilometrin korkeudessa. Sen atomit ovat osaksi ionisoituneita.
Termosfäärin lämpötila kohoaa aina +1000°C saakka, joskaan siellä ilma ei tuntuisi lämpim äl
tä, koska aine on niin harvassa. Lämpötilalla tarkoitetaan tässä molekyylien liikettä. Termosfäärissä muodostuvat revontulet. M aapalloa kosmiselta säteilyltä suojaavaan ionosfääriin
kuuluvat mesosfäärin ylin osa, mesopaussi ja termosfääri.

4 .3 . V esi
Vesi on ominaisuuksiltaan poikkeuksellinen ja hyvin tärkeä aine maapallolla. Elämä alkoi
vedessä ja vesi on edelleen välttämätöntä kaikille elämän muodoille. Vesi on päätekijä
kallioiden rapautumisessa, prosessissa, jonka tuloksena maaperä on muodostunut. Vesi
aiheuttaa myös eroosiota, jonka seurauksena maata huuhtoutuu vesistöihin ja lopulta meriin.
Vesi peittää yli 70 % maapallon pinnasta ja näissä pintavesissä toimii lukemattomia erilaisia
vesiekosysteemejä. Veden kierto hydrosfäärin ja atmosfäärin välillä on keskeinen tekijä
ilmaston määräytymisessä.
Veden ainutlaatuisimmat ominaisuudet ovat fysikaalisia. Suurimmaksi osaksi vesi esiintyy
maapallolla nesteenä. Sillä on melko suuri viskositeetti, joten sen vastus on paljon esimerkiksi
ilman vastusta suurempi. Vesi siis kannattelee, eivätkä vedessä elävät eliöt tarvitse energiaa
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tukirakennelmien rakentamiseen siinä määrin kuin maaeliöt.
Veden lämpötilan ja tiheyden suhde on poikkeuksellinen. Se on tiheintä +4 "C:ssa, toisin
kuin aineilla yleensä, joten sen kiinteä olomuoto eli jää on nestemäistä vettä kevyempää.
Täm än seurauksena jää kelluu, millä seikalla on valtava ekologinen merkitys. Jos vesi olisi tässä
suhteessa ”normaalisti” käyttäytyvä aine, järvet jäätyisivät pohjasta alkaen. Ainakin matalim
mat niistä jäätyisivät kovina talvina täysin umpeen, jolloin nykyisenkaltainen elämä ehkä
mikrobeja lukuun ottamatta olisi niissä mahdotonta.
Koska dipolisten vesimolekyylicn välillä on voimakkaita sähköisiä vuorovaikutuksia, veden
ominaislämpökapasiteetti on poikkeuksellisen suuri. Veden lämmittämiseen tarvitaan siis
suhteellisen paljon energiaa. Tästä seuraa, että vesi voi varastoida ja vapauttaa lämpöä suuria
määriä ilman, että sen lämpötila juurikaan muuttuu. Akvaattisessa ekosysteemissä lämpötila
vaihteleekin paljon vähemmän kuin samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevassa terrestrisessä ekosysteemissä. Veden lämmittävä vaikutus näkyy myös maa-alueilla, joilla vallitsevat tuulet
puhaltavat vesistön yli. Merellinen ilmasto on lauhaa ja tasaista äärevään mannerilmastoon
verrattuna. Kun aurinko lämmittää vettä, osa vedestä haihtuu. Haihtuminen sitoo energiaa,
joka muuten nostaisi veden lämpötilaa. Vastaavasti, kun vesistö jäätyy, siitä vapautuu runsaasti
lämpöäympäristöön. Lisäksi vesistö on iso massa, joka pitää aina lämmittää tai jäähdyttää lähes
kokonaan. Veden voi siis sanoa olevan hyvin
puskurikykyinen lämpötilamuutoksia vastaan.
a.
+
Tämän vuoksi vesistöjen lähellä on keväisin
b. § § §
viileämpää ja syksyisin lämpimämpää kuin
ympäristössä.
suolakide
Vesi on erinomainen liuotin ionisidoksiNaCI
sille yhdisteille, koska sen molekyylit pola
„< « >
risoituvat9sähköisesti. Vesi pystyy siten purka
maan muita sähköisiä sidoksia, ”tunkeutu
maan väleihin” (kuva 4.3). Erityisen hyvin se
liuottaa epäorgaanisia yhdisteitä, jotka koos
Kuva 4,3. Vesi on polaarinen molekyyli (a). Kun tuvat useimmiten sähköisesti varautuneista
aine liukenee veteen, sen kiderakenne (b) hajoaa
hiukkasista eli ioneista (samanlainen liuottaa
molykyyleiksi ja aine jakautuu liuottimeen tasaisesti
samanlaista).
Oletettavasti kaikki luonnolliset
(c ).
aineet ovat veteen edes jossain määrin liukene
via, joten niitä myös esiintyy luonnonvesissä. Tästä syystä luonnossa ei esiinny puhdasta
H ,0 :ta , vaan siinä on aina liuenneena erilaisia aineita. Veden liuotusvoima näkyy myös kallion
kemiallisessa rapautumisessa, sillä vettä kestävää kivilajia ei ole. Myös monet orgaaniset
yhdisteet ovat vesiliukoisia.
Vesi on luonnon tärkein kuljetin eli väliaine, joka siirtää aineita sfääristä ja paikasta toiseen.
Vain veden kuljettamina elämälle välttämättömät aineet voivat siirtyä elottoman luonnon
puolelta sisään eliöihin ja siellä juuri niihin kohteisiin, joissa niitä tartutaan. Kaikkein
kuivimmassakin maaekosysteemissä ravinteet kulkeutuvat kasvien juuriin vesiliuoksessa. Kun
eläin hengittää, happi liukenee keuhkoissa ensin veteen, ennen kuin se voi läpäistä keuhkorakkulan kalvon ja siirtyä vereen, joka sekin on vesiliuos.
Vesi on tärkein aineita kuljettava tekijä myös elottomassa luonnossa. Hydrologinen kierto
(kuva 4.4) on järjestelmä, jossa lämpösäteilyn liike-energiaa eli kineettistä energiaa lisäävän
vaikutuksen ansiosta vesimolckyylit saadaan kaasumaiseen muotoon. Kaasuna vettä siirtyy
auringon energian turvin painovoimavaikutuksen vastaisesti ylöspäin, jolloin potentiaali
energia kasvaa. T äm ä potentiaalienergia muuttuu taas kineettiseksi energiaksi sateen langetes-
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sa ja veden rynniessä rinteitä pitkin ylängöiltä alangoille. Näin syntyneen kineettisen energian
avulla vesi siirtää valtavia määriä ravinteita, humusta ja savea ylhäältä alas, vuorilta laaksoihin,
millä on ratkaiseva merkitys esimerkiksi rehevyyden ja karuuden sekä tätä kautta eri ekosys
teemien jakaantumiseen maapallolla.
Tärkeä ominaisuus on myös veden suuri pintajännitys. Sillä on merkitystä esimerkiksi
siitepölyn kulkeutumisessa vesistöissä sekä eräiden eliöiden liikkumiselle, mutta suurempi
merkitys sillä on maaperässä. Pintajännitys sallii maan pidättää kapillaarisesti huomattavan
paljon vettä ja siten vettä säilyy kasvien juurten ulottuvilla, eikä kaikki valu heti alas.

4 .4 . E liöt
Biosfäärin elollinen osa poikkeaa monessa suhteessa elottomasta luonnosta. Elämän määritel
mä ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Biologit katsovat, että parhaimmillaankin voidaan vain
luetella mahdollisimman monille tunnetuille elämän muodoille yhteisiä piirteitä. Yhteisiä
piirteitä ovat eliöiden kyky kasvaa ja tuottaa itsensä kaltaisia jälkeläisiä, liikkuminen,10
itsesäätelykyky, kyky reagoida ympäristöstä saapuviin ärsykkeisiin sekä kyky pitää yllä jatkuvaa
aineenvaihduntaa. Hämmentävää on, että ihmisen tekemällä koneellakin voi olla edellä
luetellun kaltaisia ominaisuuksia.
Keskeinen eliöiden ominaisuus on niiden sopeutum iskyky, kyky muuntautua sekä yksi
löinä että lajeina ympäristönmuutosten mukaan. T äm ä mahdollistaa elämän esiintymisen
toisistaan valtavasti poikkeavissa ympäristöissä. Evoluution myötä eliölajit" ovat eriytyneet ja
niille on kehittynyt sopeumia tiettyyn kasvupaikkaan tai tietynlaiseen ravintoon. Esimerkiksi
kaktukset tulevat hyvin toimeen kuivissa paikoissa veden varastointikykynsä ansiosta ja
käpylintujen ristinokka on erityisen soveltuva käpyjen avaamiseen. Samanlaisissa olosuhteissa
on havaittu kehittyneen samantapaisia rakenteellisia ratkaisuja, vaikka eliöt eivät olisikaan
sukua toisilleen. Esimerkkinä voidaan mainita Australian pussieläinten ja muun maailman
nisäkkäiden hämmästyttävä yhdennäköisyys.
Lajien m onim uotoisuus on tärkeä osa luonnon toim intaa ylläpitävää biologista m oni
muotoisuutta (ks. luku 8.2). Tiettyjä lajeja pidetään kuitenkin ekosysteemien toiminnan
kannalta tärkeämpinä kuin toisia. Niiden häviäminen saattaisi m uuttaa koko ekosysteemin
toiminnan. Tällaisia lajeja kutsutaan avainlajeiksi. Avainlajeina pidetään ainakin pölyttäjinä
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toimivia hyönteisiä, lintuja ja lepakoita, kasvien siemeniä levittäviä eläimiä sekä niukkana
vuodenaikana ravintoa tuottavia kasveja.
Myös saman lajin eri yksilöt ovat erilaisia. Ne eroavat sekä ulkoisilta (fenotyyppi) että
geneettisiltä (genotyyppi) ominaisuuksiltaan. Saman lajin eri yksilöt sietävät myös ympäris
töolosuhteita eri lailla. Pohjoissuomalainen ja eteläsuomalainen mänty ovat sopeutuneet
erilaisiin ilmasto-oloihin eikä niiden jälkeläisten kasvupaikkaa voisi menestyksellisesti vaihtaa.
Alueelliset erot perustuvat geneettisiin eroihin, ne ovat osa geneettistä monimuotoisuutta,
joka helpottaa luonnon sopeutumista ympäristömuutoksiin, kuten ihmisen aiheuttamaan
ilmastonmuutokseen. Hyönteisille ja mikrobeille voi suhteellisen lyhyessä ajassa kehittyä
tietylle torjunta-aineelle tai lääkkeelle vastustuskykyisiä eli resistenttejä kantoja. Tällöin
joudutaan kemiallisessa torjunnassa kehittämään yhä uusia aineita, kun vanhat eivät enää
tehoa. Yksilöiden sopeutuminen ympäristöönsä voi perustua myös käyttäytymiseen. Vaaran
uhatessa eläin voi paeta paikalta tai käpertyä palloksi.
Tietyt ympäristövaatimukset, kuten auringon energian ja veden tarve sekä ilmakehän
koostumus, ovat kuitenkin kaikille nykyisin tavattaville eliöille yhteisiä. Eliöt eivät vain
sopeudu, vaan ne myös jatkuvasti muuttavat ympäristöään. Ekosysteemien sukkessiokehitys
paljaasta maasta pioneerivaiheen heinäkasvillisuuden ja muiden eri vaiheiden kautta kliimaksivaiheescen, vaikkapa suomalaiseen aarniometsään, on osoitus kasvien kyvystä muuttaa
ympäristöään.
Eliöt voidaan jakaa yksisoluisiin ja monisoluisiin eliöihin sekä toisaalta kasveihin, eläimiin,
sieniin, bakteereihin ja viruksiin. N äm ä jaetaan edelleen sukulaissuhteidcnsa mukaan pääryh
miin (eläimet) tai kaariin (kasvit), luokkiin, lahkoihin, heimoihin, sukuihin, lajeihin ja jopa
alalajeihin (taulukko 4.1). Kasvit ovat useimmiten omavaraisia eli autotrofisia eliöitä, jotka
tuottavat yhteyttämällä eli fotosynteesin kautta ilman hiilidioksidista ja vedestä auringonvalon
avulla sokeria. Eläimet taas ovat toisenvaraisia eliöitä eli ne käyttävät ravinnokseen joko
kasveja (ensimmäisen asteen kuluttajat) tai eläimiä (toisen asteen kuluttajat). Kasveista
yksisoluisia ovat jotkut levät ja eläimistä esimerkiksi ameeba. Bakteerit ja virukset ovat
yksisoluisia tai oikeastaan virus ci ole kokonainen solu, vaan se pystyy lisääntymään vain kasvitai cläinsolujen sisällä. Bakteerit ovat sienten ohella tärkeitä kuolleen kasvi- ja eläinmateriaalin
hajottajia. Sienet ovat lehtivihreättömiä itiöiden avulla lisääntyviä eliöitä, jotka saavat ravin
tonsa muilta eliöiltä, useimmiten kuolleesta kasviaineksesta, mutta sienet saattavat myös olla
loisia eli ottaa ravintonsa elävistä kasveista tai eläimistä. Myös eläinkunnassa loisiminen on
melko yleistä, mistä esimerkkejä ovat loispistiäiset, jotka tappavat isäntänsä loisinnan päättyes
sä, sekä lapamadot. Loiskasvit ovat loiseläimiä harvinaisempia, Suomen kasvilajeista täysloisia
ovat vain humalanvieras ja suomukka.
Tuottajat, eri asteiden kuluttajat ja hajottajat muodostavat yhdessä ravintoketjun. Useista
ravintoketjuista muodostuu ravintoverkko (kuva 4.5), joka voi olla hyvin monimutkainen
monien eläinten käyttäessä samaa ravintoeliötä tai yksinkertainen, tiettyyn ravintoon erikois
tuneiden eläinten yksittäinen ravintoketju. Ravintoketjun alkupään eliöiden biomassa ja
tuotanto ovat suurempia kuin loppupään eliöiden, sillä joka asteella kuluu energiaa elintoi
mintoihin. Karkeasti arvioiden voidaan sanoa, että jokaisen jäniskilon tuottamiseen tarvitaan
kymmenen kiloa kasveja ja vastaavasti jokaisen susikilon tuottamiseen tarvitaan kymmenen
kiloa jäniksiä.
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Taulukko 4 .1 . Esimerkki kasvien luokituksesta [Retkeilykasvio 1984).

Kaari

Siemenkasvit (Magnoliophytit)

Luokka

Kaksisi rkkaiset (Magnoliopsicla)

Lahko

Violates

Heimo

Orvokkikasvit ( Violaceae)

Suku

Orvokit {Viola)

Laji

Keto-orvokki ( Viola tricolor)

Peto-saalissuhde on tärkeä eläinten populaatioita säätelevä tekijä. Petojen populaatio saattaa
vaihdella voimakkaasti niiden saaliseläinten populaation mukaan. Toisaalta pedon hävitessä
tai huomattavasti vähentyessä saaliin populaatio voi kasvaa haitallisen suureksi. M aataloudessa
hyönteismyrkkyjä käytettäessä hävitetään tuholaisen ohella myös tuholaisen luontaiset vihol
liset ja heikennetään ekosysteemin luontaista populaation säätelykykyä. Tällöin tullaan
riippuvaiseksi kemiallisesta tuholaistorjunnasta.

Kuva 4 .5 . Esimerkki ravintoverkosta Itämeressä (Sisula 1980, s. 96).

Sen lisäksi, että eliöt käyttävät toisiaan ravinnoksi, niillä on muitakin keskinäisen vuorovaiku
tuksen muotoja. Sym bioosissa molemmat osapuolet hyötyvät vuorovaikutussuhteesta. Jäkä
lät ovat esimerkki kiinteästä symbioosisuhteesta: jäkälän leväosakas yhteyttää ja sieniosakas
ottaa vettä ja ravinteita samalla kun se suojaa leväosakasta. Toinen Suomen luonnosta tuttu
esimerkki symbioosista on metsäsienten ja puiden välinen symbioosi, sienijuuri eli mykoritsa.
Sienijuuri tehostaa puun veden ja ravinteiden ottoa saaden itse samalla käyttöönsä ravintoa
isäntäkasviltaan. Myös pölyttäjät ja pölytettävät kasvit elävät keskinäisessä symbioosisuhteessa. Muut kuin tuulipölytteiset kasvit ovat täysin riippuvaisia pölyttäjistä. Hyönteismyrkkyjen
käyttäminen vähentää pölyttäjähyönteisten määrää ja siten saattaa heikentää kasvien lisääntymiskykyä sekä marja- ja hedelmäsatoja.
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Tärkeä eliöiden välisen vuorovaikutuksen muoto on myös kilpailu elintilasta, valosta,
ravinteista tai ravinnosta. Kilpailua voi tapahtua kahden lajin välillä tai saman lajin eri
yksilöiden välillä. Lajien välinen kilpailu aiheuttaa lajien erikoistumista resurssien käytössä.
Jokaisella lajilla on oma ekologinen lokeronsa, joka muodostuu sen käyttämistä resursseista.
Kilpailu rajoittaa ekologista lokeroa siten, ettei laji välttämättä voi käyttää parhaita mahdollisia
resursseja hyväkseen. Poissulkevan kilpailun teorian mukaan kaksi täysin samoja resursseja
käyttävää lajia ei voi kauan elää samalla alueella, vaan vähitellen heikompi kilpailija häviää, ellei
tapahdu resurssien käytön erilaistumista. Ympäristön heterogeenisyys saattaa kuitenkin
mahdollistaa heikomman kilpailijan paikoitraisen säilymisen. Toisaalta pedot saattavat pitää
yksilömäärät niin pieninä, ettei kilpailua tapahdu. Yksilöiden välistä kilpailua voi tapahtua
myös riippumatta siitä, mihin lajiin yksilöt kuuluvat, esimerkiksi kahden vierekkäin kasvavan
kasviyksilön välillä. Ympäristöongelmat voidaan biologisessa mielessä käsittää seurauksiksi
ihmisen yrityksistä laajentaa omaa ekologista lokeroaan.

4 .5 . E ri

sfäärien alkuainekoostumus

Energia ja aine esiintyvät erilaisina eri sfääreissä. Maapallon kivi-, vesi- ja ilmakehän koostu
mukset poikkeavat toisistaan huomattavasti ja monet aineet esiintyvät lähes pelkästään
yhdessä näistä, esimerkiksi rauta maassa, vety vedessä ja typpi ilmassa.Tämän vuoksi kosketus
eri faasien välillä voidaan katsoa yhdeksi elämän perusedellytykseksi.
Aineet esiintyvät eri suhteessa eri sfääreissä, koska ne luonteensa mukaan jakautuvat eri
lailla kaasumaisen, nestemäisen ja kiinteän olomuodon välillä. Typpi pyrkii aerofiilisenä
aineena kaasukehään, jossa sitä onkin runsaasti. Koska typpi on eliöille tärkeää, mutta vain
harvat eliöt pystyvät ottamaan sitä suoraan ilmasta, esiintyy typen puutetta kuitenkin herkästi
sekä maa- että vesiekosysteemeissä. Fosfori taas on vesiekosysteemien elämää rajoittava
minimitekijä, sillä se saostuu saostuu herkästi pohjasedimenttiin pois vesimassasta. Ihmisen
aiheuttamat ympäristömuutokset voivat osaltaan vaikuttaa tähän sfäärijakoon. Esimerkiksi
järven happamoituminen aiheuttaa kemiallisten tasapainoreaktioiden kautta veden epäor
gaanisen hiilen muuttumista bikarbonaatista hiilidioksidiksi (ks. luku 7.3). Hiilidioksidi on
niukkaliukoinen kaasu, joten se ei liukene veteen, vaan pyrkii ilmakehään. Näin happamoi
tuminen voi aiheuttaa hiilen, fotosynteesin lähtöaineen, määrän vähenemistä vesiekosystee
missä.
Elollinen luonto kykenee keräämään itseensä alkuaineita eri suhteissa kuin niitä esiintyy
ympäristössä. Tällä on ollut huomattavia seurauksia aineiden jakaantumiseen myös elotto
massa luonnossa. Aiemmin jo mainittiin turve- ja kalkkikivikerrostumat eliöiden aikaansaan
noksina. Alla on hiukan tarkemmin tarkasteltu kutakin sfääriä.
Hydrosfaäri: M akea vesi on käytännössä sataprosenttisesti vetyä ja happea ja merivesikin
on yli 99-prosenttisesti vetyä, happea, klooria ja natriumia. Kun puhutaan veden saas
tumisesta, ollaan tekemisissä suhteellisesti todella pienien ainemäärien kanssa. Esimerkiksi
elohopean kohdalla puhutaan saastumisestajosilloin.kunsenpitoisuusvedessäonO.OOOOOOl
painoprosenttia. Lisäksi on huomattava, että monet muualla yleiset aineet puuttuvat hydrosfääristä lähes täysin, muun muassa pii (Si), alumiini (AI), rauta (Fe) ja fosfori (P).
Atm osfääri: Puhdas, kuiva ilma taas koostuu typestä (noin 78 paino-%), hapesta (noin 21
paino-%) ja argonista (noin 1 paino-%). Lisäksi vesihöyryä voi olla ilmassa jopa 5 %. N äm ä
neljä ainetta muodosravat ilman painosta yli 99.9 %. Ilmansaastumiseen pätee siis sama, mitä
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edellä mainittiin vesistä. Jos esimerkiksi ilman rikkidioksidipitoisuus on 40 |Ug/m3, sen
katsotaan jo aiheuttavan pitkän ajan kuluessa kasvillisuusvaurioita. Ilmassa on tällöin rikki
dioksidia noin 0.000003 painoprosenttia.
Litosfaäri: Vedestä ja ilmasta poiketen m aa-ja kallioperä on kemiallisesti paljon heterogeenisempi ja aineet eivät siinä liiku niin helposti. Näillä seikoilla on suuri ympäristönsuojelul
linen merkitys, sillä maaperän kemiallinen tasapaino ci järky saastumisesta yhtä helposti kuin
ilman ja veden. Lähes kaikilla aineilla on päävarastonsa litosfäärissä, m utta esimerkiksi hapclla,
vedyllä, hiilellä, typellä, rikillä, kloorilla ja natriumilla on suurehkoja varastoja myös hydro- tai
atmosfäärissä. Litosfäärin ekologisesti merkittävimmässä osassa, aivan maaperän pintakerrok
sessa, aineiden määräsuhteet ovat toisenlaiset kuin varsinaisessa kallioperässä. Esimerkiksi
hiiltä ja typpeä on kuollutta orgaanista ainetta sisältävässä pintamaassa paljon runsaammin
kuin kallioperässä. Monet aineet, etenkin helppoliukoiset metallit, kuten kalium (K), natrium
(Na), kalsium (Ca), magnesium (Mg), ovat puolestaan huuhtoutuneet sadeveden mukana
syvemmälle maahan tai vesistöihin.
Elollinen luonto: Eliöiden alkuaineiden pitoisuuksista eli konsentraatioista puhuttaessa
on tärkeää tietää, puhutaanko tuorepainosta vai kuivapainosta, jolloin ennen punnitusta on
kaikki vesi haihdutettu pois. Vettä on eliöissä aina runsaasti yli 30 %, usein jopa yli 90 % .
Kasvien ja eläinten alkuainekoostumus poikkeaa konsentraatiosuhteiltaan selvästi ympäris
töstään. Elävillä soluilla on taipumus ottaa ympäristön liuoksista aineita niiden konsentraatiogradienttia vastaan.12Täm än mahdollistaa solun mctabolisten reaktioiden tuottama ener
gia. Tyypillisiä eliöihin rikastuvia eli biofiilisiä alkuaineita ovat muiden muassa hiili, typpi,
rikki ja fosfori sekä eläimillä myös kalsium. Myös hapen rikastuminen vereen tarjoaa
esimerkin: normaalisti happea liukenee vcsilitraan noin 30 ml, mutta hemoglobiinin hapensitomiskyvyn ansiosta hapen liukoisuus ihmisen vereen on noin 200 ml/1. Elohopeaa voidaan
taas käyttää esimerkkinä saastumisen mittasuhteista. Sen rikastuminen eliöstöön on selvästi
havaittavissa, mutta tällöinkin on kyse määristä, jotka ovat korkeintaan miljoonasosia eliön
biomassasta. Esimerkiksi hauen lihan täydelliseen myyntikieltoon johtava elohopeapitoisuus
1 mg/kg tarkoittaa, että tuoreen kalan painosta on 1 miljoonasosa elohopeaa.
K irjallisuus

Antikainen, P. J. 1989. Elämän elementit. Tietoteos, Espoo. 172 s.
Croall, S. & Rankin, \V. 1982. Ekologiaa aloittelijoille. Tammi, Helsinki. 171 s.
Jantunen, M. & Nevanlinna, L. 1990. Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja Suomi. Teknillistieteelliset
akatemiat 1, Jyväskylä. 166 s.
Kankaanrinta, I. & Virtanen, L. 1982. Nuoren luonnontutkijan opas. Otava, Helsinki. 158 s.
Laihonen, P., Salo, J. & Vuorisalo, T. 1986. Evoluutio. Miten elämä kehittyy. Otava, Keuruu. 392 s.
Leinonen, M. 1981. Ympäristöekologia. Kirjayhtymä, Helsinki. 159 s.
Moran, J. M., Morgan, M. D. & Wicrsma, J. H. 1980. Introduction to EnvironmentalScience. Freeman,
San Francisco, CA. 658 s.
Retkei/ykasvio. 1984. Hämct-Ahti, L., Suominen, ]., Ulvinen, T , Uotila, P, & Vuokko, S. (toim.)
Suomen luonnonsuojelun tuki Oy., Helsinki. 544 s.
Sisula, H. 1980. Ekologian perusteet. WSOY, Porvoo. 226 s.
Suomalainen luonto. 1981. Kotimaan maisema lähikuvassa. Valitut Palat Oy, Helsinki. 475 s.
Wahlström, E. 1990. Ympäristökäsikirja —ympäristömme mitat ja arvot. Schildt, Helsinki. 221 s.
World Resources Institute, The World Conservation Union & United Nations Environment Program
me. 1992. Global Biodiversity Strategy. Guidelines for Action to Save, Study, and Use Earth's Biotic
Wealth Sustainably and Equitably. 244 s.

29

5 . Luonnon
5 . 1 . Luonnon

systeemit ja ympäristönsuojelu

systeemien ympäristönsuojelullisesti keskeisiä piirteitä

T

ässä luvussa pyritään soveltamaan edellä esitettyjä tietoja luonnonelementtien toimin
nasta ympäristönsuojeluun. Esitetyt väitteet ovat nyrkkisääntömäisiäyksinkertaistuk
sia, joiden tarkoituksena on havainnollistaa luonnon ympäristönsuojelun kannalta
olennaisia piirteitä.
Kaikki liittyy kaikkeen, pieni muutosjossakin
voi aiheuttaa suuren muutoksen toisaalla.

Kaaosteorian keskeinen käsite, herkkyys alkuarvoille, korostuu ympäristömuutoksissa. Tun
netuimman kaaosteoriaa havainnollistavan esimerkin mukaan perhosen siivenisku täällä
tänään voi aiheuttaa ensi viikolla hirmumyrskyn maapallon toisella puolella. Yleisemmin
voidaan sanoa, että vähäpätöiseltä tuntuva muutos voi aiheuttaa merkittäviä seurauksia, jotka
ovat vaikeasti ennustettavissa. Niinpä on vaikea tietää, mikä aiheuttamamme ympäristömuutos
lopulta muodostaa ympäristöongelman.
Luonto on laikuttainen eikä homogeeninen.
On tärkeää oppia ymmärtämään luonnossa esiintyvä vaihtelu ja sen syitä. Lämpöä, valoa,
ravinteita jne. ei ole ripoteltu tasaisesti joka paikkaan, vaan luonto on laikuttainen ja
lähekkäistenkin laikkujen välillä voi olla hyvin suuri ero. Yksilöt saman lajin sisällä taikka
saman kudoksen eri solut eivät myöskään ole täysin samanlaisia. Vaihtelun lainalaisuudet ovat
suurelta osin ihmiselle tuntemattomia ja niistä käytetäänkin nimitystä sattuma. T äm ä sattuma
hankaloittaa kaikkea luonnontutkimusra aiheuttaen tilastotieteellisen ilmiön nimeltä hajonta,
jonka ymmärtäminen on luonnontutkimuksen A ja O. Alusveden happipitoisuudet vaihtelevat samankin järven eri paikoissa ja kaksi saman eläinlajin yksilöä saattaa reagoida samaan
myrkkypitoisuuteen eri tavalla. Keskiarvot eivät välttämättä ole merkittäviä lukuja luonnon
kannalta.
Jokaisen systeemin kestokyky on rajallinen.
Loputon kasvu on mahdotonta kaikissa systeemeissä. Erityisen mahdoton kehitysmalli on niin
sanottu J-käyrä, joka perustuu jatkuvasti kiihtyvään eli eksponentiaaliseen kasvuun. Kuiten
kin esimerkiksi maapallon väestönkasvu ja tavaroiden tuotannon kasvu teollisuusmaissa ovat
1990-luvulle asti noudattaneet tätä mallia.
M onimutkaisen systeemin sietokyky on usein parem pi kuin yksinkertaisen.
T äm ä lause pätee etenkin kemiallisten muutosten suhteen. Kemiallisesti yksinkertaiset ilma
ja sisävedet ovat tietyssä mielessä herkempiä saastumisesta aiheutuville laajamittaisille muu-
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coksille kuin heterogeenisemmat merivesi ja etenkin maaperä. Toinen havainnollistava esi
merkki on Suomen karu maaperä, joka ei pysty puskuroimaan yhtä suurta happokuormaa
kuin keskieurooppalainen rehevä. Elollisen luonnon suhteen asia ei ole yhtä selvä. Perinteisen
käsityksen mukaan diversiteetin eli monimuotoisuuden kasvu yleensä lisää systeemin vakautta
ja puskurikykyä muutoksia vastaan (ks. luku 8.2). Esimerkiksi tundra ja ihmisen luomat
monokulttuurit häiriintyvät herkästi vaikkapa yhden hyönteislajin massaesiintymisistä. Toi
saalta nykyinen tutkimus on antanut viitteitä siitä, että myös monimuotoiset ekosysteemit
ovat herkkiä muutoksille, erityisesti tiettyjen ekosysteemiä ylläpitävien avainlajien häviämiselle.
Tietyn muutoksen vaikutus on erilainen eri kohteissa.
Esimerkiksi eri lajit, ikäryhmät ja sukupuolet usein reagoivat eri tavoin samaan muutokseen.
Samasta ympäristömuutoksesta hyötyy joku ja kärsii joku toinen. Ikäryhmissä yleensä nuoret
kehitysvaiheet ovat herkimmät. Esimerkiksi ionisoiva säteily vaikuttaa voimakkaimmin
sikiöihin ja vesistöjen happamoituminen vaikuttaa eniten kalojen mätimuniin ja pieniin
poikasiin.

T ietty

muutos ei vaikuta kaavamaisesti

Puskurimekanismit
Eräs luonnonlaki on, että systeemi pyrkii vastustamaan siihen ulkoapäin tulevaa muutospai
netta. Laajennettuna tämän voi käsittää siten, että systeemi pyrkii eliminoimaan haitallisia
muutospaineita aiheuttavat ulkoiset tekijät, jotta voisi hitaasti sopeutua muutokseen. Ympä
ristön systeemien kykyä vastustaa ulkoapäin tulevaa muutospainetta nimitetään usein nimellä
puskurikyky. Tyypillisiä esimerkkejä puskurikyvystä ovat maaperän ja veden kemialliset
mekanismit, joilla ne vastustavat H*- ja OH'-ionien aiheuttamaa happamuuden eli pH :n
muutospainetta.13 M uita esimerkkejä puskurointisysteemeistä ovat eliöiden aineenvaihdun
nan puolustusmekanismit, kasvien pinnalla elävän luontaisen mikroeliöstön kyky eliminoida
taudinaiheuttajamikrobien iskeytymistä kasviin sekä haitallisten aineiden, kuten raskasmetal
lien, hautautuminen sedimentteihin, pois ravintoketjujen kierroista.
Synergia ja antagonismi
Synergialla tarkoitetaan sitä, että vähintään kaksi ympäristötekijää voimistaa toistensa vaiku
tusta eli niiden yhteisvaikutus ekosysteemissä on suurempi kuin niiden erikseen laskettujen
yksittäisvaikutusten summa. Antagonismi taas tarkoittaa päinvastaista tapausta, vastaanvaikuttamista, jossa tekijät heikentävät toistensa vaikutusta. (Kuva 5.1.) Seuraavassa esitetään
pari esimerkkiä synergiasta ja antagonismista. H appam uus on tyypillinen synergistisesti tai
antagonistisesti vaikuttava ympäristötekijä, sillä sen muutos vaikuttaa monien haitallisten
aineiden kemialliseen käyttäytymiseen (esim. liukenemiseen ja sakkautumiseen), mikä sääte
lee näiden aineiden haitallisuutta. Toisena esimerkkinä voidaan mainita seleeni, joka monien
tutkimusten mukaan tehostaa planktonlevien fosforin käyttöä, jolloin seleenilisä vesistössä
voimistaa fosforin aiheuttamaa rehevöitymistä. T äm ä kuitenkin pätee vain tapauksissa, joissa
seleenistä on puutetta. Kolmanneksi esimerkiksi otettakoon kalsium, joka toimii luonnossa
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monien muiden metallien antagonistina eli haitallisten metallien aiheuttamat vauriot vähene
vät, jos ympäristöön lisätään kalkkia. Lisäksi humusyhdisteillä on kyky sitoa raskasmetalleja
ja toimia siten niiden antagonistina.

LOPULLINEN
VAIKUTUS

Kuva 5.1. Ympäristövaikutuksen muuttuminen puskurimekanismien sekä synergislisten ja antagonististen il
miöiden johdosta.

Äkillinen muutos on pahem pi kuin hidas.
Jos muutos luonnossa on hidas, systeemitason vaikutukset ovat usein hämmästyttävän pienet.
Lajit ehkä korvautuvat toisilla, mutta systeemin toiminta säily)' suunnilleen ennallaan. Tämän
vuoksi esimerkiksi maaperän happamoitumisen vaikutuksia ekosysteemin toimintaan on aika
vaikea ennustaa. Sen sijaan määrällisesti pienikin äkillinen muutos voi olla vaikea: joen läpi
kulkeva sekoittumaton jätevesitulppa voi tappaa lähes kaikki kalat mennessään.
Luonnon systeemeillä on tietty toipumiskyky,
mutta toipuminen oti usein hidasta.
Mitä suurempi muutos tapahtuu ekosysteemissä, sen kauemmin vie palautuminen. Mutta kun
riittävästi odotetaan, asfalttiset parkkipaikatkin heinittyvät ja kaatopaikoille kehittyy muoveja
ravintonaan käyttävä mikrobikanta. M utta ympäristönsuojelun näkökulmasta luonnon oma
palautumiskyky voi olla liian hidas.
Luontoon päästettyä on vaikea kerätä takaisin.
Piipusta päästyään rikkidioksidi leviää tuhansien kilometrien päähän. Suomeen istutettu
piisami levittää sukunsa joka niemeen ja notkoon. Helpompaa on estää kadmiumin pääsy
ympäristöön kuin koettaa jälkikäteen saada sitä pois pelloilta ja puutarhoista.
Hyvin pienet muutokset aineen j a energian
virroissa riittävät synnyttämään haittoja.
Kymmenen pisaraa elohopeaa tasaisesti levinneenä tekisi uima-altaalliscn vettä juomakelvot
tomaksi. Kun poltetaan 0.02 g eli noin nuppineulan pään kokoinen pala rikkiä, syntyy
tulitikkulaatikollinen rikkidioksidikaasua. Jos tämä päästetään suuren täysin tiiviin huoneen
ilmaan, saastuu ilma teoriassa niin pahoin, etteivät kasvit voi siinä pitkään elää.
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Myös luonto itse "saastuttaa'.
Esimerkiksi rikkiä tulee ilmakehään luonnon prosesseista koko ajan vähintään yhtä paljon
kuin ihmisen aiheuttamista päästöistä. Toisaalta rikin tapauksessa nimenomaan ihmisen
aiheuttama lisä on johtanut tietyillä alueilla suuriin muutoksiin, koska ihmisen päästöt ovat
keskittyneet paikallisesti. Luonnon omat aineet voivat myös olla akuutisti hyvinkin myrkyl
lisiä, kuten maapähkinöiden homehtuessa muodostuva aflatoksiini.
Selitys ympäristöongelmille on yleensä väärä aika, paikka, m äärä tai muoto.
Todella myrkyllisiä aineita on varsin vähän (esim. T C D D M). Kaikki aineet ovat myrkkyjä liian
suurena määränä ja kaikki eliöt tai energiamuodot ovat tuhoisia ympäristölleen massoittain
esiintyessään. Väärä tarkoittaa tässä vakiintuneesta tai normaalista poikkeavaa. Esimerkiksi
hiilidioksidia on ilmassa väärä määrä, enemmän kuin ennen, ja systeemi on toistaiseksi
sopeutunut vanhaan pitoisuuteen. Lauhdcvoimalan lämpö vedessä talvella on väärään aikaan
ja minkki on Suomessa monen mielestä väärässä paikassa. Typenoksidit ovat väärä muoto
typelle ilmakehässä.
Ympäristössä esiintyy gradientteja.
Ympäristömuutoksia tutkittaessa tärkeä käsite on gradientti. Sillä tarkoitetaan jonkin tekijän
tietynsuuntaista muuttumista (suurenemista tai pienenemistä) jonkin toisen tekijän suhteen.
Tyypillisiä esimerkkejä ovat ilmanpaineen ja lämpötilan laskeminen siirryttäessä ilmakehässä
ylöspäin, tiettyjen ympäristömyrkkyjen pitoisuuksien kasvu siirryttäessä ravintoketjussa ylös
päin tai saastepitoisuuden lasku etäännyttäessä pistemäisestä saastelähteestä. Aineen tai
energian siirtäminen gradientin vastaisesti vaatii ulkopuolista energiaa.
R ajapinnat ovat luonnossa tärkeitä.
Suuri osa oleellisista luonnon tapahtumista tapahtuu erilaisilla rajapinnoilla, esimerkiksi
järvessä vesimassan ja pohjasedimentin rajalla, solukalvoilla, kiinteiden hiukkasten ja kappa
leiden pinnoilla. Näin eri sfäärien kohtaaminen on yksi elämän perusedellytys.
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5 .2 . Suomi

ympäristönsuojelun kohdemaana

Ympäristönsuojelun kannalta on tärkeää tuntea isänmaansa hyvin. Historiallisen kehityksen
tarkastelu on taas avainasemassa, jotta voisi ymmärtää sen, miksi Suomen luonto näyttää nyt
juuri tällaiselta. Alueen luonnon erityispiirteiden tunteminen auttaa havaitsemaan
ympäristönsuojelullisesti tärkeimmät kohdat systeemissä. Väestön ja elinkeinoelämän tarkas
telu puolestaan kertoo ydinasioita ympäristöongelmien laadusta ja määrästä. Seuraavassa
käsitellään lyhyesti keskeisiä seikkoja Suomesta ympäristönsuojelun kohdemaana.

I lmasto

Ekosysteemit eivät synny sattumanvaraisesti, vaan tiettyjen sääntöjen ohjaamina. Suuressa
mittakaavassa tärkein säätelijä on ilmasto ja etenkin sen kaksi keskeistä elementtiä eli vuoden
keskilämpötila ja sademäärä. Ne määräävät eniten, millainen ekosysteemi kuhunkin maa
pallon osaan synty}' (kuva 5.2). Elämme aika viileässä ja kuivassa ilmastossa. Keskimääräinen
vuotuinen sadesumma vaihtelee Pohjois-Lapin ja Pohjanmaan 400 millimetristä EteläSuomen 800 millimetriin ja keskilämpötila vaihtelee Lounais-Suomen saariston +5.5°C:sta
Enontekiön -2 °C:een.
Sademäärämme on pieni verrattuna maapallon muihin osiin. Viileän ilmaston vuoksi
ilmastomme on silti humidinen eli vettä sataa enemmän kuin sitä haihtuu. Alhaisen haihtuvuuden vuoksi vähäinen sademäärä riittää myös melko monipuolisen kasvillisuuden ylläpitä
miseen. Yhtä niukalla vesimäärällä maapallon lämpimämmille alueille syntyy aavikoita.
Keskilämpötilamme on Golfvirran lämpövaikutuksen takia korkea verrattuna muihin
samoilla leveysasteilla sijaitseviin maa-alueisiin. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tammikuus
sa on yhtä pohjoisessa keskimäärin 20 astetta ja osissa Siperiaa jopa 30 astetta kylmempää kuin
Suomessa. Tundraa ja ikuisen roudan maata on sekä Pohjois-Amerikassa että Siperiassa
Helsinkiä etelämpänä. Golfvirran lisäksi ilmastoamme luonnehtii sijainti mereisen Fenno
skandian niemimaan ja suuren Siperian mantereen rajalla. Sää on vaihtelcvaa ja oikukasta,
mereisyys ja mantercisuus vaikuttavat eri osissa maata eri tavalla. Vallitsevat tuulet puhaltavat
lounaasta, jonne katsottuna olemme Norjan ja Ruotsin korkean Skandien vuoriston takana.
Täm ä vuoristo kerää paljon sateita, mikä osaltaan selittää sateidemme vähyyden.
Pohjoisen ilmaston kylmyys lyö leimansa kaikkeen luontoomme. Se on joutunut sopeu
tumaan talven pimeässä ja kuivassa kituuttamisen ja kesän valossa kylpemisen vaihteluun,
lumeen ja jäähän sekä yleiseen niukkuuteen. Suomen lyhyttä kasvukautta kompensoivat
valoisuus ja puiden ikivihreys, mutta toisaalta havupuut joutuvat kestämään kylmyyden ja
kuivuuden aiheuttaman fysiologisen stressin talvella. Suomessa on selvät vuodenajat valo- ja
lämpötilaerojen suhteen, mikä vaikuttaa muun muassa epäpuhtauksien muutuntaan ilmassa:
Kesällä tapahtuu paljon valokemiallisia reaktioita, talvella taas ei. Lisäksi jäätyminen syksyllä
ja lumen sulaminen keväällä tapahtuvat nopeasti, mikä rasittaa etenkin vesistöjä. Nopea
jäätyminen aiheuttaa usein vesistöjen lämpötilan jäämisen korkeaksi, jolloin vesistön biologi
nen aktiivisuus jää korkeaksi ja hapentarve talvella kasvaa. Lumen nopea sulaminen taas
aiheuttaa keväällä voimakkaan hetkellisen ainevirtaaman piikin vesistöön, kun jopa puolen
vuoden sademäärä epäpuhtauksineen huuhtoutuu muutaman viikon aikana vesiin.
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Kuva 5.2. Erilaisen maakasvillisuuden sijoittuminen vuoden keskilämpötilaan ja sademäärään nähden. Suo
men sijoittuminen on merkitty soikiolla (mukaillen Suomen Luonto 1 /1 9 8 0 , s. 88).

Jääpeite viipyy vesissä kauan (4 -7 kk) .joten lisähappea joudutaan usein odottamaan vesistöis
sä pitkään keväällä. Ilmasto-oloissamme järviin syntyy yleensä lämpötilakerrostuneisuus,
mikä vaikuttaa suuresti vesistöjen saasteiden sietoon. Lumipeitteellä on keskeinen suojaava
rooli luontomme ekologiassa. Vähälumiset, mutta kylmät talvet ovat kasveille ja eläimille
vaikeimpia. Vallitsevat tuulet puhaltavat Euroopan teollisuuskeskuksista päin tuoden muka
naan ilmansaasteita. Suomen alueella on vaihteleva sää ja sekä mantereista että mereistä
ilmastoa. Säännöllisiä pitkiä säätilanteita on harvoin jasäärintamien esiintyminen on runsasta.
Kaikki tämä vaikuttaa merkittävästi ilmansaasteiden leviämiseen.
Ultraviolettisäteily on Suomen leveysasteilla heikkoa, mikä vaikuttaa ilmansaasteiden
muutuntaan ja mahdollisen otsonikadon seurauksiin. Heikon auringonsäteilyn ja pitkän
lumipeitekauden takia maanpinta säteilee avaruuteen usein talvisin enemmän energiaa kuin
se saa ja tällöin voi syntyä poikkeuksellisen pitkään kestäviä säteilyinversioksi kutsuttuja
tilanteita, joissa ilma maanpinnan lähellä on kylmempää kuin ylempänä. Tällaisessa tilanteessa
saasteet saattavat kerääntyä lähelle maanpintaa. Kylmyyden vuoksi biologiset prosessit, kuten
tuotanto ja hajotus, ovat hitaita ja kylmimpänä vuodenaikana täysin pysähdyksissä. Luonto
pysty)' hitaasti korjaamaan kärsimänsä vauriot ja jäteaineksen hajotus eli luonnon oma
puhdistusprosessi on hidas.

K allio -

ja m aaperä sekä topografia

Ilmastollisten tekijöiden hahmottamisen jälkeen tarkastelkaamme kallioperää, joka antaa
puitteet alueen maaperän kasvuvoimalle, rehevyydelle. Suomen kallioperä on osa laajasta, pari
miljardia vuotta vanhasta peruskalliolohkosta. M annerjäätiköiden hiomistyö eri jääkausina
on osaltaan vaikuttanut siihen, että tämä kallio on useissa kohdin peräti näkyvissä tai
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korkeintaan ehkä metrin paksuisen irtaimen maaperän peittämänä. Monissa muissa maapal
lon osissa kallioperä on jopa satojen metrien paksuisen maaperän alla.
Ikivanha, maailman vanhimmaksi sanottu kallioperä on oleellinen osa luontomme kuvaa
ja ympäristönsuojelullisesti tietynlainen kiviriippa. Menneiden vuosimiljoonien sateet ovat
huuhtoneet ja jääkaudet muovanneet siitä kaiken liukenevan aineksen pois. Jäljellä on vain
karuja, lähinnä piistä rakentuvia graniitteja ja gneissejä. Näistä kivilajeista irtoavat aineet
tekevät liuottavasta vedestä hapanta, siksi niitä kutsutaan happamiksi kivilajeiksi.
Happamasta kallioperästä syntyy hapanta maaperää, tämän painaumiin happamia vesistö
jä ja päälle ”hapanta kasvillisuutta” , kuten suoturvetta ja havupuita. Kaikki heijastavat
kallioperän alkuainekoostumusta. Alueita, jotka ovat kallioperän takia ympäristöään viljavampia, on toki paikoitellen. Tällaisia ovat kohdat, joissa kalsium konsentroituu ja työntyy
kalkkipitoisina liuskeina graniittien väleistä esiin. Näitä kohtia on kuitenkin varsin vähän
verrattuna moniin muihin maapallon osiin. Tunnettuja kalkkialueita on esimerkiksi Kuusa
mossa sekä Lohjan ja Paraisten seudulla.
Kallioperän päällä oleva maaperä on nuorta ja koostuu etupäässä hippusista, joita jäätikkö,
aurinkoja muut voimat ovat rapauttaneet irti kalliosta. Se on keskimäärin 3—4 metriä paksuna
kerroksena kallion päällä. Maaperän ohuus korostaa sen huonoa puskurikykyä happam oitu
mista vastaan, sillä paksummassa
maassa olisi suuremman tilavuuden
ansiosta enemmän neutraloivia
aineita. Puskurikyky on huono eten
£25 Mannerjäätikkö
kin korkeilla ylänkömailla.
w
Tundramaisla
Maaperämme ymmärtämiseksi
kasvillisuutta
on
keskeistä
hahmottaa, että täällä
Pajukoila
on ollut äskettäin jääkausi. Alle
Koivuja
10 000 vuotta sitten suurin osa
Mäntyjä
maastamme oli joko jään tai veden
peitossa (kuva 5.3). Pohjoisessa val
Pähkinäpensaila
litsi vielä tundramainen kasvillisuus
Kuusia
samaan aikaan kun Tanskaan oli jo
saapunut pähkinäpensas. Jäätikön
maaperää kuluttava ja järjestävä vai-'
kutus näky)' luonnossamme kaik
K uva 5.3. Pohjola vajaat 10 0 0 0 vuotta sitten. Mannerjäätikkö kialla. Muinaisen Itämeren suolais
ten ja makeiden vaiheiden vaihtelut
peitti vielä suuren osan alueesta ja Atlantin valtameri ulottui KeskiRuotsin kautta nykyiseen Itämereen (Suomen Luonto 1 /1 9 8 0 , s.
ovat jättäneet vahvan kemiallisen
101) .
leimansa meren alla olleeseen maaperään. Siitä on ekologisesti ja geologisesti ajateltuna varsin lyhyt aika.
Jääkausi jätti jälkeensä Suomenniemelle lähinnä ohuen maton moreenia, eri kokoisista
rakeista koostuvaa, Iajittumatonta kivennäismaata. Jonnekin sentään kasautui harjuja ja
lajittui hiukan savikoita. Sulamisvaiheen aikana huljuneet valtavat vesimäärät kuljettivat näet
jokia pitkin valtaisat määrät hienojakoista maata, etenkin savea, mereen. Nyttemmin nämä
silloiset rannikkovedet ovat kuivaa maata ja niillä on hedelmällistä savikkoa. Kaikkein
runsaim mat savikot ovat Salpausselkien eteläpuolella sekä etenkin viljavista pelloistaan ja
sameavetisistä joistaan kuuluisassa Lounais-Suomcssa. (Kuva 5.4.)
Humidinen ilmasto15 yhdessä hitaan hajoamisen kanssa aiheuttaa, että lähes kaikkialla
maaperässämme on hapan ja huonosti puskuroitu podsolimaannos. Lounais-Suomessa on
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jonkin verran rehevää ruskomaaca kalkkipi
|
| Moreenia
toisilla alueilla. Yleisin maalaji Suomessa on
Pitkittäis- ja poi kittaisharjuja
moreeni, joka ei ole lajittunutta vaan sisältää
|
|
Hiekkaa
ja hi
jO
jääkauden jäljiltä eri kokoisia rakeita sekaisin.
Savea
ja
hiesua
Tällä on tärkeä vaikutus vesitalouteen, koska
maaperän vedenpidätyskyky riippuu paljolti
raekoosta. Maaperä on useimmiten varsin
kivistä, mikä vaikeuttaa peltoviljelyä. Elope
räiset maalajit ovat myös karuja, yleisin tyyppi
on hapan kangashumus.
Kallio- ja maaperään liittyvä tärkeä tekijä,
joka määrää luonnon piirteitä, on topografia.
Veden virtaus rinteitä alaspäin on suuri voi
ma, joka järjestelee luonnossa aineita ja tätä
kautta ekosysteemejä paikasta toiseen. Jos kor
keuserot ovat suuret, vaikuttavat pinnanmuo
dot lämpötilaan ja sademääriinkin. Suomessa
ei suuria korkeuseroja ole, koska jäätiköt ovat
höylänneet vuoristomme mataliksi pyöreälinjaisiksi vaaroiksi ja tuntureiksi. Pienet kaltevuuserot aiheuttavat vesistöihin pienet vir
tausnopeudet, mikä taas alentaa jokiemme
saasteiden sietokykyä. Koska Suomessa on Kuva 5.4. Suomen irtaimet maalajit (Suomen Luonto
pienet korkeuserot, täällä ci esiinny vuoristoi- 1 /1 9 8 0 , s. 144).
semmille alueille tyypillisiä ilmiöitä, kuten
vuori-laaksotuulia tai sateiden keskittymistä vuoristoalueille. Meillä pinnanmuotojen ehkä
tärkein merkitys liittyy vesistöihin: pinnanm uo
dot sanelevat veden virtaussuunnat ja vedenja
kaja-alueet. Kuvassa 5.5 Suomi on hahmotettu
tästä näkökulmasta. M aamme kaksi suurta ve
denjakajaa ovat Suomenselkä ja Maansclkä.
Edellinen jakaa Etelä- Suomen vedet virtaamaan
etelään Suomenlahteen ja Laatokkaan sekä poh
joiseen Pohjanlahteen. Jälkimmäinen taas tekee
Pohjois-Suomessa saman jaon Pohjanlahden ja
Jäämeren välille. Poikkeuksia muodostavat K o
kemäenjoen alue, jonka vedet kiepauttavat
Suomenselän eteläpuolitse Pohjanlahteen sekä
Oulankajoen alue, jolta vesi virtaa Maanselän
eteläpuolelta Vienanmereen. Aivan etelässä ovat
vielä Salpausselät, joiden eteläpuolelta alkavat
etelärannikon pienet joet ja jotka osaltaan vai
kuttavat Kokemäenjoen mainittuun kouk
Kuva 5.5. Veden virtaussuunnat, päävedenjakajat, kaukseen. Sen sijaan Vuoksi ja Kymijoki ovat
vesistöalueet ja vastaanottajavesistöt Suomessa.
voimalla puhkoneet tiensä Salpausselkien läpi.
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V esistöt

Pinta-aloirtain tarkasteltuna vesistämme suurin osa päätyy Pohjanlahden eri osiin. Suomen
lahti saa osakseen paljon vähemmän, joskin Laatokan vedet aikanaan päätyvät myös sinne.
Piskuinen Laatokka ottaa vastaan vedet, jotka suurin jokemme Vuoksi kerää alueelta, joka on
yli seitsemäsosa maamme pinta-alasta. Jäämereen päätyvät vain Maanselän pohjoispuoliset
vedet, Vienanmereen pääty)' tätäkin vähemmän vettä.
Kuvaan 5.5 on myös merkitty erikseen Suomen kahdeksan suurinta vesistöaluetta. Tietoja
niistä on koottu taulukkoon 5.1. Suurimpien jokien alaisuudessa ovat myös suurimmat
järvemme. Suurjärviä (yli 200 km ’) meillä on Lokan ja Porttipahdan tekojärvet mukaan
luettuina 19, kun niitä muualla Euroopassa on yhteensä 29. Järvisyys onkin omaleimainen
piirre Suomen luonnossa. Ulkomaalaisen silmissä järvemme ovat kummallisen muotoisia.
Jäätikkö muovasi sulaessaan tänne ainutlaatuisen mutkikkaita järviä. Salmia, saaria, niemiä ja
lahtia on käsittämätön määrä. Järvet muodostavat reittejä, joten monta järveä on oikeastaan
yksi järvi ja yksi järvi taas salmien ja kannasten rikkomana monta eri järveä. Järvet ovat
kuitenkin matalia. Järvien määrä nostaa sisävesien suojelun merkityksen aivan toiselle tasolle
kuin yleensä muissa maissa. Verisyydestä on herkästi seurauksena myös maan happikato.
Maassamme järvien osuus sisävesistä on poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi Keski-Euroopassa
vedet ovat etupäässä jokia ja vesiensuojelu on luonteeltaan toisenlaista. Matalat ja muodoltaan
monimutkaiset järvet sietävät saasteita paljon vähemmän kuin pinta-alaltaan samankokoiset
syvät ja rantaviivaltaan vähemmän mutkikkaat järvet. Mataluus ja monimutkaisuus on
tyypillistä myös Itämerelle.
Maaperän ohuus selittää osaltaan järvien suurta määrää: kallioperän päällä makaava
pohjavesi ulottuu helposti ohuen maan pinnan päälle. Sama seikka selittää myös asemamme
maailman suhteellisesti soisimpana valtiona —noin kolmasosa pinta-alastamme on ollut suota
ennen ojituksia. Kallioperän kemiallisen luonteen määräämänä suomme ovat karuja ja
suoturve hapanta, rahkasammaleista koostuvaa. Soiden runsaus taas näkyy vesiemme laadus
sa, sillä ne ovat valtaosin humuksen ruskeiksi värjäämiäeli dystrofisia. Tämän vuoksi veremme
ovat luontaisesti happamia mutta kestävät happamoitumista paremmin kuin esimerkiksi
Etelä-Ruotsin ja Etelä-Norjan yhtä karut mutta kirkasvetiset järvet.
Merialueemme kuuluvat Itämereen eli maailman suurimpaan murtovesialtaaseen. Itäme
ren eri vaiheet ovat jättäneet jälkensä myös maaluontoon. Itämeren nuori ikä tekee siitä
ekosysteeminä varsin erikoisen. Vaikka sen suolaisuus on alle prosentin, ei siis valtamerien
luokkaa, sen puskurikyky on esimerkiksi happamoitumista vastaan monin verroin parempi
kuin sisävesien.
Jääkauden jälkeen eliöt palasivat alueelle ja tämä vaellus jatkuu yhä. Suomessa on vasta
muutamien kymmenien puusukupolvien ajan kasvanut metsää ja sadevesi on huuhtonut
maaperää. Vanhimmille maille on ehtinyt muodostua podsolimaannosta, turvekerrostumia ja
järvisedimenttejä. Mutta Pohjanlahden rannikolla tämä kaikki on vasta alussa; maa nousee
parhaillaan meren sylistä.

38

Luonnon systeemit ja ympäristönsuojelu
Taulukko 5.1. Suomen suurimmat vesistöalueet.

Vuoksi
Kemijoki
Kymijoki
Kokemäenjoki
Oulujoki
Paatsjoki
Iijoki
Tornionjoki

Valuma-alue kur

Suuretjärvialtaat

52 390
49 765
37 235
27 100
22 635
14 575
14 3S5
14 255

Saimaa, Kalla, Pielinen
Lokka, Porttipahta (tekojärviä)
Päijänne, Keitele
Näsijärvi, Längelmävesi
Oulujärvi
Inarinjärvi
—

E liöstö

Maamme on melko pitkä ja ympäristöolot vaihtelevat huomattavasti etelä-pohjoissuunnassa.
Kasvillisuusvyöhykkeitä esiintyy aina tammimetsistä tundraan; pääosa Suomesta kuuluu
kuitenkin pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen (kuva 5.6). Suomen erityispiirre on soiden ja
harjujen suuri määrä ja niihin erikoistunut lajisto. Suomi sijaitsee varsin kaukana eliöiden
leviämiskeskuksista; monet lajit ovat täällä aivan esiintymisalueensa äärirajoilla. M aamme
sijaitsee eläinmaantietcellisesti kolmen faunatyypin vaihtumisvyöhykkeessä, arktisen, siperia
laisen ja eurooppalaisen. Osaksi tämän takia maassamme on lähes yhtä paljon nisäkäslajeja
kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.
Ylipäänsä lajistomme on kuitenkin niukka. Kasvillisuus on muutaman lajin, lähinnä
männyn ja kuusen, leimaamaa, jos
kin vaihtelu maan eri osissa on suur
ta. Itämeren rannikkoekosysteemi
on paljolti yhden lajin, rakkolcvän,
varassa. Kylmän ilmaston takia
maassamme on vain viisi matelija- ja
viisi sammakkoeläinlajia, mikä on
huomattavasti vähemmän kuin Kes
ki-Euroopassa. Lähes puolet maam
me eliölajeista eli noin 20 000 kasvija eläinlajia on metsälajeja. Lajim ää
rä vähenee etelästä pohjoiseen ja re
heviltä kasvupaikoilta karuille men
täessä. Suomessa on eurooppalaisit
tain suuret suurpetojen kannat.
1980-luvun loppupuolella Suomes
sa arvioitiin olevan noin 4 0 0 -5 0 0
karhua ja 500 ilvestä. Karhuja kaa
detaan vuosittain noin 50. 1800luvun kaskikulttuurin vaikutus nä
kyy yhä Itä-Suomessa koivikoiden
yleisyytenä ja tiettyjen kaskikulttuu
rin myötä lisääntyneiden ruohojen,
kuten ruusuruohon, runsautena.

39

Y mpäristönsuojelun perusteet
Mannerjään sulamisesta on kulunut vain alle 10 000 vuotta, joten nykyinen eliöstö on
varsin lyhyen kehityksen tulosta. T äm ä näkyy muun muassa siinä, että endeemisiä eli
kotoperäisiä lajeja ei Suomessa juuri ole. Saimaannorppa on jääkauden reliktilaji ja yksi
harvoista maamme endeemisistä lajeista. Eliöiden leviäminen Suomeen jatkuu yhä.

V äestö

ja elinkeinoelämä

Leveysasteeseensa nähden Suomi on lämmin maa ja tämän vuoksi myös tiheimmin asuttu alue
60 leveysasteen pohjoispuolella. Väentiheys vaihtelee suuresti maan eri osissa. Etelä- ja
lounaisrannikko ei keskieurooppalaisenkaan mittapuun mukaan ole harvaan asuttua, sen
sijaan ilmasto poikkeaa huomattavasti Keski-Euroopasta. Pitkässä ja harvaan asutussa maassa
matkat ovat pitkät ja maantieliikennettä on paljon. Ilmansuojelun kannalta kotimaasta
tulevien päästöjen määrä on keskimäärin aika pieni, joten kaukokulkeuman suhteellinen
merkitys on suuri, erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Itä-Lapissa. Myös luontoperäisten päästö
jen osuus on suhteellisen suuri. Ihmisten energiantarve on suurin talvella, jolloin lämmityk
sestä aiheutuva ilmansaastutus on voimakasta ja kylmistä auton moottoreista vapautuu
runsaasti häkää, nokea ja hiilivetyjä. Veden tiivistyminen savukaasupäästöissä tapahtuu
kylmässä nopeasti piipun tai pakoputken jälkeen. Suuret päästöt ilmaan, hankala säätilanne
ja puiden pahin stressi esiintyvät usein samanaikaisesti talvella. Myös vesistöjen juoksutus on
talvella huipussaan, mikä aiheuttaa romahtavien jäämassojen vuoksi voimakasta eroosiota
säännösteltyjen vesien rantavyöhykkeessä.
Maan sisäinen muuttoliike on ollut hyvin voimakasta: vuonna 1950 noin kolmasosa
väestöstä asui kaupungeissa, nykyisin jo kaksi kolmasosaa. Suomen elinkeinorakenne on
muuttunut maaltamuuton yhteydessä nopeasti. M aa-ja metsätalouden työntekijöiden osuus
työvoimasta on pudonnut 1960- luvun alun kolmanneksesta alle kymmeneen prosenttiin.
Taloudellinen kasvu ja teollistuminen ovat viime vuosikymmeninä olleet Suomessa kansain
välisestikin ennätyksellisen nopeita. Metsäteollisuudella on Suomessa tärkeä asema, ja sillä on
omat erityiset ympäristöongelmansa. Tärkeimmät teollisuudenalamme ovat runsaasti ener
giaa kuluttavaa raskasta prosessiteollisuutta, kuten puunjalostus-, metalli- ja kemianteolli
suutta. 1990-luvulla elektroniikkateollisuuden merkitys on kasvanut. Suurin työllistäjä on
kuitenkin palvelusektori, sillä teollisuus on pitkälti automatisoitu. Kansainvälisellä toiminnal
la on melko suuri paino Suomen talouselämässä. Sijainti Euroopan reunalla ja Venäjän
naapurina on ohjannut tätä toimintaa voimakkaasti.
Ympäristönsuojeluun liittyvä hallinto ja lainsäädäntö on ollut Suomessa hajanaista. 1990luvulla on pyritty yhtenäistämään sekä hallintoa että lainsäädäntöä ja siirtämään valtaa
aluetason ympäristöhallintoon. Keväällä 1995 toteutettiin ympäristöhallinnon organisaatio
uudistus, jossa vesi- ja ympäristöpiirit ja lääninhallituksen ympäristöosastot yhdistettiin
alueellisiksi ympäristökeskuksiksi, jotka ovat suoraan ympäristöministeriön alaisia. Vesi- ja
ympäristöhallituksesta taas tuli asiantuntijaorganisaatio Suomen Ympäristökeskus SYKE.
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuoden 1995 alusta EU:n ympäristönsuojelua
koskevat säädökset määrittelevät puitteet Suomenkin ympäristölainsäädännölle. Useimmat
EU :n ympäristösäädökset ovat kuitenkin minimidirektiivejä eli jäsenmaissa voi olla niitä
tiukempia säädöksiä. Suomen ympäristösäädökset ovat saastepäästöjen osalta tiukempia kuin
E U :n jäsenmaissa keskimäärin,16mutta toisaalta Suomea arvostellaan esimerkiksi suurpetojen
metsästyksen sallimisesta. Suomi on 1990-luvulla pyrkinyt ottamaan edelläkävijän roolin
useissa ympäristöasioissa sekä EU:ssa että muilla kansainvälisillä areenoilla.
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Ympäristöalan tutkimusresurssit ovat Suomessa pienet ja yhteiskuntatieteellinen ympäris
tötutkimus varsin niukkaa. Esimerkiksi vuoden 1996 keväällä päättyneeseen ilmastonmuu
tosta tutkimaan perustettuun SILM U-projektiin osallistui noin 200 luonnontieteilijää, mutta
vain noin kymmenen yhteiskuntatieteilijää.
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Y mpäristöongelmien

jäsentämisestä

I

hminen muuttaa ympäristöään jatkuvasti monella tavalla. Kuten edellä todettiin, ci voida
tietää varmasti, mitkä näistä muutoksista aiheuttavat tulevaisuudessa ympäristöongelmia.
Historia osoittaa, että harmittomilta tuntuneet muutokset ovat aikojen saatossa aiheut
taneet vakavia ongelmia. Kuka olisi aikanaan voinut kuvitella, että reagoimattomiksi ja
terveydelle vaarattomiksi tiedetyt CFC-yhdisteet (ks. luku 7.5) voivat nousta ilmavirtojen
mukana korkealle stratosfääriin ja aiheuttaa siellä kymmeniä vuosia myöhemmin otsonin
kulumista ja sitä kautta vaarallisen ultraviolettisäteilyn lisääntymistä maan pinnalla! Luonto
on niin monimutkainen kokonaisuus, ettei ihminen voi koskaan olla varma siitä, millaisia
seurauksia hänen toimillaan on.
Olisi siis tärkeää pyrkiä hahmottamaan ympäristö kokonaisuutena ja ymmärtää edes
pääpiirteissään niitä kaikkia ilmiöitä, joihin toimillamme vaikutamme. Usein yksittäisiä
ympäristöongelmia tunnetaan aika hyvinkin, mutta niiden välisiä yhteyksiä ci tajuta. Esimer
kiksi happamoitumista ja rehevöitymistä käsitellään ympäristöalan oppikirjoissa erillisinä
asioina, vaikka kyse on periaatteiltaan samantapaisesta aineiden kierrossa aiheutetusta muu
toksesta. Myös ongelmien ratkaisukeinoja etsittäessä tulisi kehittää uudentyyppisiä toiminta
tapoja ja muuttaa ajattelutapojemme perusteita sen lisäksi, että etsitään erillisiä (teknisiä)
ratkaisuja kuhunkin ongelmaan. Yksi tapa jäsentää ihmisen aiheuttamia ympäristömuutoksia
on jakaa ympäristön toiminnat ensin kolmelle tasolle: energian virtaamiseen, aineen kiertoon
ja DNA-ohjaukscen perustuvaan eliöiden toimintaan, elämään. Ihminen aiheuttaa ympäris
tömuutoksia kaikilla näillä tasoilla. T ätä havainnollistetaan scuraavien esimerkkien avulla.
Energiaa esiintyy maapallolla liikkeenä eli kineettisenä energiana sekä asema- eli potentiaa
lienergiana, joka aiheutuu eri hiukkasten ja kappaleiden välisistä voimavaikutuksista. Ihminen
muuttaa energiasuhteita ympäristössään monin tavoin: koneet tuottavat lämpöä ja melua,
lamput valoa, padot muuttavat veden ja rakennukset ilman virtaamista, metsien hakkuut
vuorten rinteillä edistävät maamassojen liikkeelle lähtöä, korkeajännitejohdot ja televisiot
aiheuttavat sähkömagneettisia kenttiä, suurilla nopeuksilla kiitäviin autoihin liittyy melkoisia
energiamääriä, ydinteknologia vapauttaa radioaktiivista säteilyä ja viestintälaitteet täyttävät
ilmakehän aalloillaan.
Ihminen puuttuu toimillaan aineen kiertoonkin: Erilaiset koneet ja prosessit käyttävät
raaka- ja polttoaineita, jotka on otettu jostakin, ja tuottavat pakokaasuja, jätevesiä ja kiinteitä
jätteitä, jotka on pantava jonnekin. Pelloille kärrätään lannoitteita, ne tuodaan pois satoon
sitoutuneena ja vedetään ruokailun jälkeen vesivessasta alas lähimpään järveen tai puhdista
mon kautta kaatopaikalle, ei siis takaisin peltoon. Metsistä ravinteet viedään vastaavasti
paperitehtaisiin ja lopulta toisinaan jopa hylättyinä tuotteina kaatopaikoille. Niinkin luonnol
linen aine kuin hengity'stuotteemme hiilidioksidi on nykyisin saaste, koska sitä on siirretty
maan uumenista ilmakehään kaivamalla ylös ja polttamalla fossiilisia polttoaineita (ks.
luku 7.4).
Myös elollista luontoa ihmisen toimet usein muuttavat. Peltoviljelyn ja metsänkäsittelyn
vuoksi suurella osalla maamme pinta-alasta on täysin toisenlainen eliöyhteisö kuin siellä
muuten olisi. Myös metsästys ja kalastus sekä lajien siirtäminen uusille asuinalueille ovat
esimerkkejä toimista, joihin liittyy suoraa eliöyhteisön lajirakenteen tai lajien runsaussuhtei
den muuttamista. Kasvien, eläinten ja mikrobien jalostus ja geenitekniikka taas muuttavat
eliöiden perimää eli puuttuvat suoraan elollisen luonnon toiminnan perustana olevaan D N A järjestelmään.
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Näiden kolmen tason lisäksi ihmistoimec aiheuttavat myös suoraan kokonaisvaltaisempia
ekosysteemitason m uutoksia luonnossa. Niissä ikään kuin kerralla muutetaan kokonainen
luonnon systeemi, kuten kymmenien tuhansien vuosien aikana muodostunut maaperäekosysteemi. Esimerkkejä tällaisista ihmisen toimista ovat soranotto, asfaltointi ja rakennusten
tekeminen, turpeen ottaminen suosta ja soiden kuivattaminen, maan kääntäminen ja auraaminen pelloilla ja metsissä sekä järven kuivaaminen ja säännöstely.
Edellä esitetyt neljä tasoa sisälsivät vain luonnossa tapahtuvia muutoksia. Ympäristömuu
toksia voi tapahtua kuitenkin myös ihmisen luomassa kulttuuriympäristössä ja niillä voi olla
taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia vaikutuksia. Parvekekaiteittemme ruostuminen ilman
saastuessa tuottaa meille taloudellista tappiota ja patsaiden syöpyminen samasta syystä on
kulttuurihistoriallinen ongelma.
Ympäristökeskustelussa esiintyy myös viidennellä tasolla liikkuvia vaikutuksia. T äm ä taso
sisältää pelkästään tietoisuuteen, abstraktiin ihmisen maailmaan liittyviä elementtejä (kuva
6.1). Esteettiset arvomme nostattavat meidät vastarintaan, kun maisema menee pilalle
sorakuoppaa perustettaessa. Moraalimme joutuu koville joutuessamme pohtimaan, onko
kaikilla lajeilla oikeus olemassaoloon, saako villieläimen ottaa kiinni ja sulkea häkkiin tai
kotieläintä pitää niin ahtaasti, ettei se mahdu kääntymään.

Kohdistuivatpa muutokset mille tahansa edellä mainituista tasoista, niillä on runsaasti
seurausvaikutuksia: eläimet jäävät autojen alle, Alpeilla syntyy lumivyöryjä, sadevesi happa
moituu, elohopeaa rikastuu kaloihin, pohjavedet saastuvat, Itämeri rehevöityy, saimaannor
pasta on tullut uhanalainen ja ihmiset masentuvat maisemien rumentuessa. M ikä tässä
vaikutusten paljoudessa on sitten keskeistä? Mitkä ovat todella pahoja ongelmia? Jonkin
muutoksen haitallisuutta tai hyödyllisyyttä voi arvioida monesta eri näkökulmasta. Ympäris
tönsuojelussa tulee esille ainakin sellaisia näkökulmia, jotka liittyvät
—
—
-
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ekologiaan (miten metsätalous muuttaa luontoa),
ihmisen terveyteen (hengitysilman tai juomaveden saastuminen),
ihmisen viihtyvyyteen (maiseman muuttuminen),
taloudellisiin kysymyksiin (luonnonvarojen kuluminen),
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— sosiaalisiin kysymyksiin (romukasa takapihallani häiritsee naapuriani),
— eettisiin kysymyksiin (onko meillä oikeutta tappaa jokin kovakuoriaislaji sukupuut
toon),
— kulttuurisiin kysymyksiin (Finlandia-talon seinien rapautuminen ilman saastuessa).
Jokaiseen ympäristömuutokseen liittyy m onia eri näkökulmia ja ongelman vakavuus vaihtelee
näkökulmasta riippuen. Esimerkiksi maa-ainesten otto maamme harjuista ei ehkä ekologisena
kysymyksenä ole kovin merkittävä, koska se ei aiheuta yhtä suuria muutoksia luonnon
toiminnassa kuin vaikkapa sademetsien hakkuut. Sen sijaan pohjavedet saattavat soranoton
yhteydessä pilaantua maaperän suodatuskyvyn heiketessä, mistä taas voi seurata paikallisesti
terveyshaittoja. Edelleen soranotto vähentää monen mielestä viihtyisyyttä muuttaessaan
maisemaa ja aiheuttaa sosiaalisia konflikteja ainakin paikallistasolla. Se nostaa myös esiin
taloudellisia, eettisiä ja kulttuurisia kysymyksiä maa-ainesvarojen ehtyessä, maamme luonnon
tunnusomaisen piirteen eli harjujen vähetessä ja harjukasvien muuttuessa uhanalaisiksi.
Onko maa-ainesten otto Suomessa siis vakava ympäristöongelma? Tähän ei voi antaa
yksiselitteistä vastausta. Vesihuoltoinsinöörin, Salpausselän rinteillä asuvan, taidemaalarin tai
kasvitieteilijän mielestä ongelma on ehkä vakava. Ekologin, Pohjanmaalla asuvan, soram on
tun omistajan, YK:n pääsihteerin tai etiopialaisen maanviljelijän mielestä ongelma ei ehkä ole
kovin vakava. Pelkästään faktoista ei voi johtaa yhteiskunnallisia päätöksiä, vaan mukaan
tulevat aina myös ihmisten arvot.
Tässä jaksossa mainitut keskeisinä pidetyt ympäristöongelmat eivät ole välttämättä pahim
pia.17 Pikemminkin käsittelemme niitä, joista julkisuudessa eniten puhutaan ja jotka näin
yleisessä ajattelussa koetaan kaikkein haitallisimpina. Esimerkiksi liikenteen pakokaasuissa
esiintyvät terveydelle haitalliset häkä, hiukkaset, raskasmetallit ja hiilivedyt jäävät lähes
kokonaan käsittelemättä, samoin monien teollisuudenalojen päästöt.
Ympäristömuutokset on kirjassa jäsennetty pääosin edellä esitetyn ajattelun mukaisesti.
Säteily ja melu (luku 6) edustavat energian leviämiseen liittyviä muutoksia. Aineen kierron
muuttamista käsitellään ilman, veden ja happamoitumisen kohdalla myös maaperän saastu
misen kautta (luku 7). Maaperän ja biologisen m onimuotoisuuden muuttumiseen (luku 8)
liittyy kaikentasoisia muutoksia pääpainon ollessa ekosysteemitason muutoksissa. Luonnon
varojen kulumista käsittelevässä luvussa 9 näkökulma on jo selvästi siirtynyt pois ekologiasta,
koska luonnonvarakysymys on lähtökohdaltaan taloudellinen. Muuten ihmisen maailmaan
liittyviä kysymyksiä käsitellään enemmän vasta luvuissa 10-17.
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6 . Energian leviämiseen
LIITTYVIÄ YMPÄRISTÖMUUTOKSIA
nergia voi esiintyä liike- ja aseniaenergiana ja kummankin suhteen ihmisen toiminta
aiheuttaa jatkuvasti muutoksia maapallolla. Kaksi selkeimmin ympäristöongelman
statuksen saanutta energian leviämiseen liittyvää ympäristömuutostyyppiä ovat ioni
soivan säteilyn ja melun määrän ja laadun muuttaminen, joista seuraavassa puhutaan
tarkemmin. Sekä säteily että melu ovat energian leviämistapoja eli kineettistä energiaa.
Energian leviämiseen liittyviä ympäristömuutoksia pidetään merkittävinä lähinnä niiden
ihmisiin kohdistuvan suoran vaikutuksen tähden, kun taas aineen kiertoon liittyvät ja
ekosysteemitason muutokset mielletään ongelmiksi ennen kaikkea niiden luontovaikutusten
takia. On hyvä muistaa, että on monia muitakin energiaan liittyviä ympäristömuutoksia, joista
voi kehkeytyä ihmiskunnalle ongelmia. Esimerkiksi näyttöpäätteiden ja televisiovastaan
ottimien lähettämän (ei-ionisoivan) säteilyn terveysvaikutuksista puhutaan nykyisin paljon.
Toisaalta esimerkiksi liikenneonnettomuudet voidaan mieltää aivan samalla tavoin ympäris
töongelmaksi kuin säteily ja melu. Ovathan nekin seurausta erään kineettisen energian
muodon lisäämisestä. Myös valosaaste eli kaupunkien valojen aiheuttama pimeyden puute,
joka estää kaupunkilaisia ihailemasta tähtitaivasta, johtuu energianmuutoksista.

E

6 . 1 . I onisoiva

säteily

Periaatteessa säteilyllä tarkoitetaan sellaista energian leviämistä, joka tapahtuu tietystä pisteestä
kaikkiin mahdollisiin suuntiin yhtä voimakkaana. Tämän määritelmän piiriin kuuluu siis
myös mekaaninen säteily, joka tapahtuu väliaineen avulla, esimerkiksi veden pinta-aallot ja
ääni. Yleensä kuitenkin säteilyllä tarkoitetaan tietystä pisteestä ilman väliainetta kaikkiin
suuntiin tapahtuvaa energian leviämistä.
Varsinaista säteilyä on kahta eri tyyppiä: sähkömagneettista aaltosäteilyäjahiukkassäteilyä.
Jaottelun yhteydessä on kuitenkin muistettava, että säteilyaalloilla on hiukkasmaisia ja
varsinaisilla säteilyhiukkasilla puolestaan aaltomaisia ominaisuuksia (ns. aalto-hiukkas
dualismi). Sähkömagneettisen aaltosäteilyn eri lajien ja toisaalta hiukkassäteilyn sisältämän
energian määrä voidaan ymmärtää nykyfysiikan kahden keskeisimmän teorian, kvanttimeka
niikan ja suhteellisuusteorian, avulla. Edellinen soveltuu paremmin aalto- ja jälkimmäinen
hiukkassäteilyn tarkasteluun.
Sähkömagneettinen

aaltosäteily

Sähkömagneettinen säteily perustuu sähköisten ja magneettisten kenttien muutoksiin, jotka
etenevät valon nopeudella. Sitä kuljettavat säteilykvantit eli fotonit, joilla voidaan osoittaa
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olevan runsaasti hiukkasmaisia ominaisuuksia. Sähkömagneettinen energia siis ei kulje
tasaisena virtana, vaan sysäyksittäin, ”paketteina”.
Kvanttimekaniikan mukaan säteilykvantin energia (W) saadaan kaavasta

W= hf
jossa

h = Pianokin vakio (6,6-10J'' Js)
f = säteilyn taajuus (1/s)

Koska edelleen pätee f = c/X , saadaan sijoittamalla
W = (h-c)/ X
jossa

c = valon nopeus (m/s)
X = säteilyn aallonpituus (m)

Säteilyn taajuus (0 ilmoittaa, kuinka monta kertaa kvantti värähtää eli kuinka monta täyttä
aaltoliikettä se tekee edetessään sekunnissa. Taajuus on siis kvantin nopeus jaettuna sen
aaltoliikkeen pituudella eli aallonpituudella. Koska kaiken sähkömagneettisen säteilyn etene
misnopeus on vakio eli valon nopeus (c), voi värähdysten lukumäärään vaikuttaa ainoastaan
aallonpituus (A.): mitä lyhyempi aallonpituus, sitä useamman aallon kvantti ehtii sekunnissa
edetä eli sen suurempi on säteilyn taajuus. Ja koska edellä mainitun kaavan mukaan ainoastaan
taajuus vaikuttaa säteilyn energiamäärään (h ja c ovat vakioita), voidaan todeta:

Sähkömagneettisen säteilykvantin sisältämä energiamäärä on kääntäen verrannollinen sen
aallonpituuteen — mitä lyhytaaltoisempi kvantti, sen suurempi energiasisältö.
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Kuva 6.2. Sähkömagneettinen spektri (mukaillen Kaukiainen ym. 1982, s. 2 1 1 ).

49

Y mpäristönsuojelun perusteet
Aallonpituutensa perusteella erotetaan sähkömagneettista säteilyä seuraavar kuusi päätyyppiä
lyhenevän aallonpituuden eli kasvavan energian mukaisessa järjestyksessä: 1. radioaallot, 2.
lämpöaallot eli infrapunasäteily (IR), 3. näkyvä valo, 4. ultraviolettisäteily (UV), 5. röntgen
säteily (X), 6. gammasäteily (y). Näm ä muodostavat niin sanotun sähkömagneettisen spektrin
(kuva 6.2). Säteilytyyppien väliset rajat eivät ole tarkkoja ja eri lähteissä esitetään toisistaan
poikkeavia raja-arvoja.
H iukkassäteily

Hiukkassäteily on gammasäteilyn tavoin yleensä seurausta ydinreaktioista. Tärkeimmät
säteilyhiukkaset ovat radioaktiivisten aineiden emittoimat alfa- eli Ot- ja beta- eli (^-hiukkaset.
Ct-hiukkanen sisältää kaksi protonia ja kaksi neutronia, se vastaa rakenteeltaan siis heliumatomin ydintä, fi-hiukkasia on kahra tyyppiä: fS-hiukkaset ovat elektroneja ja ^'-hiukkaset niin
sanottuja positroneja, joiden massa ja varauksen itseisarvo ovat samat kuin elektronin. f?'- ja
^‘ -hiukkaset ovat fyysikkojen kielellä toistensa antimateriaa. Hiukkassäteily etenee yleensä
valoa hitaammin ja sen energian määräävät hiukkasen massa ja nopeus. Koska suhteellisuus
teorian mukaan massa muuttuu nopeuden funktiona, ei hiukkassäteilyn energiasisältöä voida
määrätä esimerkiksi hiukkasen koon perusteella.

Säteilyn

vaikutuksista

Mikä on vaarallista säteilyä?
Säteilykvantin tai -hiukkasen biologiseen materiaaliin aiheuttamat vauriot johtuvat siitä, että
absorboituessaan tämä luovuttaa kohteelle energiansa. Näin ollen säteilyn haitallisuus ei
niinkään riipu saatujen kvanttien tai hiukkasten lukumäärästä eli säteilyn intensiteetistä vaan
niiden energiasisällöstä. Haitat ovat sitä suuremmat, mitä enemmän energiaa kvanteilla tai
hiukkasilla on luovutettavanaan. Kaikkein tärkein merkitys on sillä, onko säteily ionisoivaa18,
toisin sanoen pystyykö se liike-energiansa avulla irrottamaan elektroneja niistä atomeista ja
molekyyleistä, joihin se törmää.
Pitkäaaltoinen eli vähäenerginen säteily voi aiheuttaa haittoja vain suurina annoksina.
Esimerkkinä mainittakoon entisessä Neuvostoliitossa ja Puolassa suurten radioasemien lähellä
asuvilla ihmisillä havaitut säteilyn aiheuttamat vammat. Ultraviolettisäteilyn energiasisältö on
niin suuri, että se aiheuttaa herkästi esimerkiksi ihosyöpää. Korkeaenergisimmät sähkömag
neettisen säteilym tyypit, röntgen- ja gammasäteily', ovat ionisoivaa säteilyä ja ihmiselle hyvin
vaarallisia. Gammasäteily' kantaa ilmassa kilometrien päähän. Sen pysäyttäminen vaatii
esimerkiksi metrin paksuisen betoniseinän tai 10 cm lyijyä.
Hiukkassäteily'stä sekä alfa- että betasäteily pystyvät ionisoimaan väliainetta ja ovat näin
ollen ihmiselle hyvin vaarallisia, esimerkiksi kun elimistöön joutuu säteilevää ainetta. Betasä
teily on harvemmin ionisoivaa kuin alfasäteily. Hiukkasina ne vaimentuvat kuitenkin helposti:
suurikokoisten OC-hiukkasten pysäyttämiseen riittää ehjä iho, tavallinen paperi tai 10 cm ilmaa,
betasäteily vaatii esimerkiksi 5 m ilmaa, 2 cm vettä tai 2 mm alumiinia.
Yhteenvetona voidaan siis todeta, että eliöiden kannalta ionisoiva säteily on huomattavasti
ei-ionisoivaa vaarallisempaa. Ionisaation aiheuttamiseksi riittävän suuri energiasisältö on
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lyhytaaltoisella gam m a-ja röntgensäteilyllä sekä hiukkassätcilyllä. Myös liiallisesta ultraviolet
tisäteilystä on haittaa herkille eliöille, kuten ihmiselle.
Vaikutusmekanismi elävään materiaaliin
Kun säteilykvantti tai -hiukkanen kohtaa esteen, se joko kimpoaa uuteen suuntaan eli siroaa
tai absorboituu. Sirotessaan se luovuttaa osan energiastaan ja absorboituessaan koko energian
sa. Tähän cnergianluovutustapahtumaan perustuu säteilyn haitallisuus elävälle materiaalille,
sillä purkautuva energia voi suoranaisesti tuhota ympäristöään (välitön vaikutus) tai aiheuttaa
siinä muutoksia, esimerkiksi ionisaatiota, joista on haitallisia seurauksia (välillinen vaikutus).
Säteilyn lopullinen vaikutus elävään materiaaliin on välillisen ja välittömän vaikutuksen
yhdistelmä. Korkeampien organismien kudoksia säteilytettäessä johtuu noin 80 % muutok
sista välillisistä ja 20 % välittömistä vaikutuksista.
Välillinen vaikutus
Koska valtaosa elävästä materiaalista on vettä, on vesimolckyyli todennäköisin kohde, johon
säteilykvantti tai-hiukkanen solussa osuu. Jos säteily on ionisoivaa, syntyy törmäyksessä veden
kanssa ioneja H ,O * ja H ,O '. Niiden valenssielektronirakenteet voidaan kuvata seuraavasti:
H ,0 + =

H :Ö :H

H ,0 - =

H :Q :H

Kummassakaan hapclla ei ole täyttä elektronioktettia (optimaalista kahdeksaa elektronia)
uloimmalla kuorellaan ja parittomat elektronit tekevät näistä radikaaleista reaktiolykyisiä.
Ionisoitunut vesi hajoaa nopeasti:
H P ’ — > H * +O H-

(H :Ö :H — > H + :Ö :H )

H p “ — > O H -+ H -

( H :Q :H — > H - - Ö :H )

Muodostuneilla radikaaleilla H - ja O H - on pariton elektroni, ja ne reagoivat herkästi. Syntyy
monia mahdollisia reaktioita ja reaktioketjuja, joiden lopputuloksina syntyy vetyä (H ,),
happea (O ,), vettä ja vetyperoksidia ja välituotteina kemiallisesti aktiivisia radikaaleja. N äm ä
radikaalit sekä H , ja H ,O , aiheuttavat solun sisällä syntyessään häiriöitä solun normaaleille
toiminnoille.
Välitön vaikutus
Säteilyn välitön vaikutus perustuu siihen, että luovuttaessaan energiaa eliölle säteily saa aikaan
suoranaisia fysikaalisia muutoksia, rikkoo paikkoja. Vaarallisimpia ovat muutokset, jotka
tapahtuvat tuman molekyylihienorakenteessa, missä solun perim än19 vaurioituminen voi
aiheuttaa solun aineenvaihdunnan tai jakaantumiskyvyn häiriytymisen sekä jopa solun
kuolemisen. Säteilyn vaarallisuutta arvioitaessa on otettava huom ioon useita tekijöitä. Sätei
lyn laatu vaikuttaa sen vaarallisuuteen siten, että mitä suurempi on energiansiirtokydey, sitä
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tuhoisammat ovat säteilyn vaikutukset. Myös annosnopeudella on suuri vaikutus: ajallisesti
keskitetty säteilytys vaikuttaa yleensä voimakkaammin kuin samansuuruinen pitkänä ajanjak
sona saatu annos.
Säteilyn vaikutus eliöihin riippuu myös kohde-eliöiden säteilyherkkyydestä. Ihminen
kuuluu muiden nisäkkäiden tavoin herkkiin eliöihin. Yleensä eliöiden varhaisimmat ke
hitysvaiheet ovat herkimmät säteilyn vaikutuksille. Kohde-elimen tai -kudoksen säteilyherkkyys vaikuttaa myös mahdollisten vaurioiden vakavuuteen. Yleensä ne elimet, joissa tapahtuu
vilkasta solunjakautumista, ovat säteilylle herkimmät. Esimerkiksi sukurauhaset ovat herkkiä
elimiä. Toisaalta säteily, joka kohdistuu koko kehoon, on monta kertaa vaarallisempi kuin
suppealle alueelle kohdistunut paikallinen säteily, koska koko kehon saama säteily vaikuttaa
kauttaaltaan säteilyherkkiin limakalvoihin ja verisoluja muodostaviin kudoksiin.
Ympäristön happipitoisuus lisää säteilyn biologista haittavaikutusta, koska biologiset
tapahtumat ovat yleensä kiivaampia hapen ollessa läsnä. Eliöillä, kudoksilla ja D N A :lia on
todettu kyky jossakin määrin toipua säteilyvaurioista. Evolutiivinen sopeutuminen säteilyyn
on mahdollista esimerkiksi alueilla, joillaesiintyypoikkeuksellisen runsaasti radioaktiivisuutta
maaperässä.
Säteilyn vaikutukset ihmisessä
Kun ihmiseen tai muihin nisäkkäisiin kohdistuu suuri annos ionisoivaa säteilyä lyhyessä ajassa,
seurauksena on välitön sairastuminen. Täm än niin sanotun säteilysairauden eli säteilysyndrooman kulku tuskallisine vaiheineen on opittu tuntemaan ainakin 1940-luvulla Hiroshi
massa ja Nagasakissa sekä vuonna 1986 Tshernobylissä. Säteilysairaus voi syntyä, jos koko
kehon kerta-annos ylittää 1000 mSv. Voimakas säteily aiheuttaa luuytimen vaurioita tai jopa
sen tuhoutumisen kokonaan ja tuhoaa veren imusoluja. Verisolujen määrän lasku aiheuttaa
herkkyyttä verenvuotoihin ja infektioille. Säteilysairauteen liittyy myös ihovaurioita ja hius
tenlähtöä sekä vakavissa tapauksissa hermosto-oireita.
Pienten säteilyannosten vaikutusten toteaminen ja arvioiminen on paljon monimutkaisem
paa, sillä ne ilmenevät usein vasta vuosien kuluttua tai seuraavissa sukupolvissa ja eri ihmisillä
eri tavoin. Esimerkiksi pikkulapset ja muiden syövänaiheuttajien altistamat ihmiset ovat muita
herkempiä säteilyn vaikutuksille. Kuitenkin juuri pienille säteilyannoksille altistuu suuria
väestömääriä, joten näitä terveysvaikutuksia voidaan pitää merkittävämpinä kuin akuutteja
terveysvaikutuksia.
Säteilyn terveysvaikutukset jaetaan suoriin eli deterministisiin ja satunnaisiin eli stokasti
siin haittavaikutuksiin. Deterministiset vaikutukset johtuvat laajasta solujen tuhoutumisesta
ja ne ovat varmoja vaikutuksia. Niille on olemassa säteilyannoksen kynnysarvo, jonka
alapuolella ei haittaa esiinny. Stokastiset haittavaikutukset, joihin kuuluvat karsinogeeninen
ja mutageeninen vaikutus, johtuvat yhdessä eloonjääneessä solussa tapahtuneesta geneettisestä
muutoksesta. Satunnaisen haittavaikutuksen esiintymisen todennäköisyys kasvaa, kun annos
kasvaa.
Säteilylle altistuminen voi aiheuttaa kromosomi- ja geenivaurioita, jotka ilmenevät myö
hemmin puhkeavana syöpänä (karsinogeeninen vaikutus). Esimerkiksi Hiroshimassa ja
Nagasakissa havaittiin selvä leukemian lisääntyminen 3 -1 5 vuotta altistumisen jälkeen; yli
puolta seurantajoukon leukemiakuolemista pidetään säteilyn aiheuttamina. Myös muiden
syöpien lisääntymistä havaittiin, mutta paljon myöhemmin, 10—30 vuotta altistumisen
jälkeen. Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen on havaittu kilpirauhassyöpien
lisääntyneen (taulu 6.1).
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Säteily voi aiheuttaa myös epäm uodostum ia sikiössä, joka on etenkin raskauden al
kuvaiheessa 8-1 5 viikkoa hedelmöityksestä hyvin herkkä muutoksille (teratogeeninen vaiku
tus). Sikiövauriot aiheutuvat ionisoivan säteilyn soluja tappavasta vaikutuksesta eli ne ovat
suoria haittavaikutuksia. Vilkkaasti jakautuvat solut, joita sikiöllä on runsaasti, kuolevat
herkimmin.
Altistetussa henkilössä tapahtuvat geenimutaatiot voivat ilmetä sukusoluissa tapahtuessaan hänen jälkcläisissään perinnöllisinä vaurioina (mutageeninen vaikutus). Perinnöllisten
vaurioiden ilmenemisen kannalta on olennaista, onko mutaatio vallitseva eli dominoiva vai
peittyvä eli resessiivinen. Vallitseva mutaatio ilmenee, vaikka toiselta vanhemmalta peräisin
oleva vastingeeni olisi vaurioitumaton. Vallitseva mutaatio voi siis näkyä jo ensimmäisessä
jälkeläispolvessa ja tulee esille useammin kuin peittyvä mutaatio. Perinnöllisten haittojen riski
annosta kohti on arviolta neljännes syöpään sairastumisen todennäköisyydestä.
Lisäksi suurilla säteilyannoksilla katsotaan olevan immunologisia vaikutuksia eli sen
katsotaan heikentävän ihmisen vastustuskykyä sairauksia kohtaan. Suurten säteilyannosten on
myös todettu lisänneen sydäntautien riskiä sekä kiihdyttäneen vanhenemisprosessia.
T a u lu 6 . 1 . T sh ern obylin y d in v o im a la o n n e tto m u u d e n v a ik u tu k s ia .

Huhtikuussa 1986 tapahtuneen Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena alle
sata ihmistä kuoli muutaman kuukauden sisällä sätcilyvaurioiden takia. Onnettomuuden
jälkeen on tehty seurantatutkimusta pitkäaikaisista terveysvaikutuksista. Vuonna 1995 julkais
tujen tutkimusraporttien mukaan saastuneilla alueilla Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Venäjällä
asuvien lasten kilpirauhassyöpätapauksct ovat huomattavasti lisääntyneet onnettomuuden
jälkeisten kymmenen vuoden aikana. Pahimmilla laskeuma-alueilla suhteellinen muutos on
ollut yli satakertainen. Myös aikuisten kilpirauhassyöpätapausten on arveltu lisääntyneen.
Kilpirauhassyöpä johtuu lähinnä altistumisesta radioaktiiviselle jodin isotoopille (l3lI), joka
elimistöön jouduttuaan kerääntyy kilpirauhaseen. Muiden syöpien lisääntymistä ci ole osoitet
tu. Altistuminen ei ole vielä päättynyt, koska noin 270 000 ihmistä asuu saastuneilla alueilla,
joiden saama cesium- 137-laskeuma20 oli yli 555 kBq/m2. Näiden alueiden maaperä on
saastunutta ja säteilyaltistusta lisää se, että ihmiset ovat taas alkaneet syödä sieniä, joihin
radioaktiivisia aineita kerääntyy.
Vielä kymmenen vuotta onnettomuuden jälkeen suuret maa-alueet entisessä Neuvostolii
tossa ovat maanviljelyyn kelpaamattomia. Erityisen suuri radioaktiivinen laskeuma kohdistui
onnettomuuspaikan lähialueen metsiin, sillä puut sitoivat tehokkaasti laskeumaa. Niinpä
metsän tuotteiden hyödyntäminen ci ole näillä alueilla mahdollista vielä pitkään aikaan ilman
pelkoa sätcilyaltistumisesta. Niinkin kaukana onnettomuusalueelta kuin Ruotsissa on kymme
nen vuotta onnettomuuden jälkeen voimassa tietyistä järvistä peräisin olevien kalojen myyntirajoitus radioaktiivisuuden vuoksi21. Suomessa sisävcsikalojcn käyttörajoitukset päättyivät
vuonna 1993 ja Tshernobylin onnettomuuden vaikutukset olivat suhteellisen pienet.

H aitallisim m at

säteilylähteet

Säteilylähteitä on maailmassa runsaasti. Biosfäärin jokainen kappale ja olento lähettää
molekyyliensä värähtelyn synnyttämää lämpösäteilyä, koska niiden lämpötila poikkeaa abso
luuttisesta nollapisteestä. Hehku- ja nconvalolamput, rv-ruudut, radiolähettimet, mikroaal
touunit ja digitaalikellot lähettävät erilaista säteilyä auringosta nyt puhumattakaan.
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LUONNOLLISIA SÄTEILYLÄHTEITÄ
Kosminen säteily

KEINOTEKOISIA SÄTEILYLÄHTEITÄ
Radioaktiiviset jalokaasut ydinvoimaloista
(xenon, krypton)
Jodi-131 kilpirauhasessa ydinkokeiden jo ydin
voimalaonnettomuuksien seurauksena
Terveydenhoidollinen
röntgensäteily

Gommosaleily:
radium-226
kaliumko
lorium-232
ja hajoamis
tuotteet

Strontium-90 luustossa
ydinkokeista

Cesium-137 |a hiili-14
lihaskudoksessa ydin
kokeista

Tritium ruumiinnesteessä
ydinvoimaloista

Gammasäteily: radium-226,
kolium-40, forium-232
ja ha|oamistuotteet

Gammasäteily: cesium-137
ja muut fissiotuotteet

Kuva 6.3. Ihmisen saama ionisoiva säteily (Lindell & Löfveberg 1972, s. 81).

Suurin osa ihmiseen kohdistuvasta säteilystä ei ole vaarallista vaan pikemminkin elintärkeää.
Siksi tässä puhutaan nimenomaan vaarallisesta, ionisoivasta säteilystä. Ihmiseen kohdistuva
ionisoiva säteily voi olla ulkoista, jolloin radioaktiivinen aine on kehon ulkopuolella, tai
sisäistä, jolloin radioaktiivinen aine on joutunut elimistöön joko hengitysilman, ravinnon tai
juomaveden kautta (kuva 6.3). Ionisoivan säteilyn keskimääräisestä vuosiannoksesta suurin
osa koostuu taustasäteilystä, joka on peräisin luonnollisista lähteistä (kuva 6.4). N äitä lähteitä
ovat luonnossa esiintyvät radioaktiiviset aineet ja kosminen säteily.
Radon
Suomalaisten tärkein säteilyrasittaja on luonnossa esiintyvä radon. Radon on jalokaasu, jota
syntyy maaperässä olevan uraanin hajotessa. Jalokaasuna se ei osallistu kemiallisiin reaktioihin
maassa, vaan lähtee nousemaan huokosia pitkin ylöspäin. Näin se voi päätyä esimerkiksi
asuntojen pohjakerroksiin. Suomessa on maailman korkeimmat sisäilman radonpitoisuudet.
Muualla voi maaperässä esiintyä korkeampia pitoisuuksia kuin Suomessa, mutta suomalainen
rakennustapa on erityisen tiivis, jolloin radon ei pääse poistumaan rakennuksista. Radonia on
eniten maaperässä Etelä-Suomen graniittialucilla.
Noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista.
O n arvioitu, että radon voisi aiheuttaa 100-600 Suomen 20 000 vuosittaisesta keuhkosyöpä
tapauksesta. Vuonna 1995 Suomessa oli 66 000 asuntoa, jotka ylittivät sosiaali-ja terveysmi-
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nisteriön päätöksen (944/92) mukaisen ohjearvon huoneilman radonpitoisuudesta eli 400
Bq/m3 (ks. taulu 6.2). Maaperän radonpitoinen huokosilma virtaa sisä- ja ulkolämpötilan
välisen eron tai ilmanvaihdon aiheuttaman paine-eron takia rakennuksiin. Virtaukseen
vaikuttaa ratkaisevasti maaperän läpäisevyys: sorapohjalle tehdyssä asunnossa on yleensä
enemmän radonia kuin kalliolle tehdyssä. Yleisin vuotokohta suomalaisissa rakennuksissa on
maanvaraisen laatan ja sokkelin välinen sauma. Radonin torjunnassa pyritään vähentämään
maaperästä ilmavirtauksen mukana asuntoon kulkeutuvan radonin määrää rakennuspohjan
alipaineistuksen ja maata vasten olevien rakenteiden tiivistämisen avulla. Asuintiloihin jo
päässeen radonin poistumista voidaan edistää tehokkaalla ilmanvaihdolla. Myös porakaivojen
radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman korkeimpia. Porakaivoveden radon aiheuttaa
säteilyaltistusta juomaveden kautta tai hallituessaan hengitysilman kautta. Radon voidaan
poistaa vedestä ilmastuksella tai aktiivihiilisuodatuksella.
Keinotekoiset säteilylähteet
Keinotekoisista lähteistä selvästi merkittävin ihmisten säteilyrasittajana on lääketieteellisten
tutkimusten yhteydessä saatu säteily. Ydinaseet ja ydinvoimateollisuus sen sijaan edustavat vain
pientä osaa. Potentiaalisina säteilylähteinä ne ovat kuitenkin tärkeitä ja ydinturvallisuuden
edistäminen on olennainen osa säteilysuojelua.
2

1

Radon

2.

L u o n n o n r a d io a k t i i v is e t
a in e e t k e h o s s a

0 .4 m S v

3.
4.

U l k o i n e n s ä t e i ly l u o n n o s s a

0 .5 m S v

A v a ru u s s ä t e ily
R a d io n u k lid ie n k ä y t t ö

0 .3 m S v

R ö n t g e n t u t k im u k s e t

0 .7 m S v

T s h e r n o b y l , u l k o i n e n s ä t e i ly
T s h e r n o b y l , s is ä i n e n s ä t e i ly

0 .1 m S v

5.
6.
7.
8.

n o in

4

m Sv

0 .1 m S v

0 .1 m S v

Kuva 6.4. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos vuonna 1989 eli kolme vuotta Tshernobylin onnettomuu
den jälkeen (Radioaktiiviset... 1990).

Kuva 6.4 kertoo eri lähteiden22 osuudesta suomalaisen keskimääräisestä säteilyaltistuksesta
vuonna 1989. Luonnollisten lähteiden osuus oli siis yli 80 % , radonin yksinään noin 65 %■
Keinotekoisista lähteistä lääketieteellinen tutkimus on suurin. Tshernobylin ydinvoimalaon
nettomuus aiheutti nykykäsityksen mukaan vuonna 1986—1987 suunnilleen samansuuruisen
annoksen kuin lääketieteellinen tutkimus, vuonna 1989 vaikutus oli jo selvästi pienentynyt
ollen noin 0.2 mSv vuodessa (ks. taulu 6.2). Vuonna 1996 Säteilyturvakeskus arvioi Tsherno
bylin laskeuman aiheuttamaksi säteilyannokseksi Suomessa enää 0.04 mSv vuodessa.
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Taulu 6 .2 . Säteilyn yksiköt.

Becquerel (Bq)

1 Bq = 1 ydinhajoaminen sekunnissa, se kuvaa säteilylähteen lähettämän
säteilyn määrää. Esim. suomalaisen lehmänmaidon normaali ”säteilypitoisuus” on noin 1 Bq/1. Se on peräisin luonnon radioaktiivisista aineista.
Esim. 1960-luvulla Neuvostoliiton ilmakehässä Novaja Zemljalla suorit
tamat ydinkokeet nostivat pitoisuuden pahimmillaan 14 Bq/l:aan.

Sievert (Sv)

I Sv = 1 J/kg; kuvaa säteilyn kohteen vastaanottamaa säteilyannosta
ottaen huomioon eri sätcilylajien erilaiset biologiset vaikutukset. Suoma
laiset saavat nykyisin keskimäärin noin 5 mSv:n annoksen vuodessa.
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus nosti arvon hetkellisesti 5.5:ecn.

Koska Bq kuvaa lähteestä lähtevää ja Sv kohteen saamaa säteilymäärää, niitä ei voi muuttaa
toisikseen.

Säteilysuojelu

Säteilysuojelun tavoitteena on estääsäteilyn haitallisia vaikutuksia. Säteilysuojelussa asetetaan
rajoituksia niille toiminnoille, jotka lisäävät ihmisten altistumista säteilylle. Säteilyn hyväksi
käytön tulee olla hallittua ja aiheuttaa mahdollisimman vähän säteilyaltistusta. Suorien
haittavaikutusten ennaltaehkäisemisessä on yksilöannos ratkaiseva, kun taas satunnaisten
haittavaikutusten ennaltaehkäisyssä väestön kokonaisannos on merkittävämpi kuin yksilöan
nos. Suuren ihmisjoukon altistuessa saattaa riski olla väestötasolla merkittävä, vaikka yksilöannokset jäisivät pieniksi.
Väestön suojelemiseksi asetetaan säteilysuojelussa annosrajoja, joita väestön luonnonsäteilyn lisäksi saamat ylimääräiset säteilyannokset eivät saisi ylittää. Suomessa annosrajaksi on
säädetty säteilyasetuksella kansainvälisten suositusten mukaisesti 1 mSv vuodessa, joka vastaa
luonnonsäteilystä saamaamme annosta ilman radonin vaikutuksen huomioimista. Säteilyti
lannetta myös tarkkaillaan jatkuvasti. Säteilysuojelussa suurin merkitys Suomessa on radonin
vaikutusten minimoinnilla oikealla rakennusten suunnittelulla ja korjaamisella sekä ydintur
vallisuuden kehittämisellä, etenkin Suomen lähialueiden ydinvoimaloissa23 (ks. luku 11).
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6 .2 . M elu
Porin kaupungin kirkonkellojen voimakas pauhu ja ilman värähtely estävät myös kalan
nousua jokiin ja virtoihin sitä enemmän mitä lähempänä vesivirrat ovat.
(C. R. Gjers: Oeconomisk afhandling om orsaker till Cumå Krono Lax och Sik
Fiskets förminskning, Åbo 1771.)
Melun vaikutus on ainakin suurimmaksi osaksi suora. Melua tai tärinää ei voi syödä tai vetää
keuhkoihin toisin kuin esimerkiksi kemikaaleja tai ionisoivaa säteilyä lähettäviä aineita. Melun
aiheuttanut energia muuttuu kokonaan lämmöksi, eikä siitä jää jäljelle luontoon tai elimistöön
hitaasti hajoavia haitallisia energian olomuotoja tai tiloja. Melu myös vaimenee melko
nopeasti edetessään ympäristössä. Näin ollen sen vaikutukset keskittyvät yleensä muutaman
sadan metrin etäisyydelle melunlähtcestä. Toisaalta valtaosa melupäästöistä tapahtuu laajim
man ihmisasutuksen alueella.
Melu on kuitenkin yksi yleisimmistä ihmisen aiheuttamista ympäristömuutoksista. Sen
terveysvaikutukset tiedetään merkittäviksi ja päivittäin altistuvan väestönosan osuus on suuri.
Esimerkiksi vuonna 1987 Suomessa asui Honkasalon (1991) mukaan 840 000 ihmistä
alueella, jossa tieliikenteen aiheuttama ulkomelun taso oli yli 55 dB(A). Valtioneuvoston
päätöksen (993/92) määrittelemien ohjearvojen mukaan asuinalueiden melutaso ei saisi
päivisin ylittää 55 dB(A) eikä öisin 50 dB(A). Tärkeimmät ympäristömelun lähteet ovat juuri
tieliikenne, lentoliikenne ja raideliikenne. Näistä merkittävin on suuren levinneisyytensä takia
tieliikenne. M uitaympäristömelun lähteitä ovat esimerkiksi ampumaradat ja rakennuskoneet.

M

itä melu on ?

Melulla tarkoitetaan ei-toivottavaa ääntä tai täsmällisemmin meluntorjuntalain sanoin ”ter
veydelle haitallista, ympäristön viihtyisyyttä merkityksellisesti vähentävää tai työntekoa
merkityksellisesti haittaavaa ääntä taikka siihen rinnastettavaa tärinää” . Tässä kirjassa käsitel
lään ainoastaan ympäristömelua eikä esimerkiksi työpaikkojen sisäiseen meluun tai naapureis
ta aiheutuvaan häiriöön puututa. On tärkeää huomata, miten subjektiivista melun aistiminen
on. Ei-toivottavuus ja viihtyisyyden merkittävä vähentyminen ovat kokijasta riippuvaisia,
eivät absoluuttisesti mitattavissa olevia seikkoja. Ei riitä, että todetaan melutason tietyssä
paikassa olevan esimerkiksi 82 desibeliä. Jos paikka on hämyinen rock-klubi, ei kyseessä
todennäköisesti ole monenkaan läsnäolijan mielestä melu. Klubin yläkerrassa nukkumista
yrittävä asukas voi kokea saman äänen hyvinkin meluna, vaikka melutaso hänen asunnossaan
olisikin enää 60 dB. Useimmissa maissa maankäytön suunnittelua ja rakentamista ohjaamaan
tarkoitetut melun ohjearvot perustuvatkin siihen, miten moni ihminen kokee tietyn melun
kiusalliseksi (ks. Pesonen 1994).
Fysiikassa ääni tarkoittaa kaikkea jossakin väliaineessa (yleensä ilmassa) pitkittäisenä
aaltoliikkeenä etenevää energiaa. Puhekielessä kuitenkin äänellä tarkoitetaan ainoastaan
sellaista edellä mainitun tyyppistä energiaa, joka synnyttää kuuloaistimuksen. Ääntä ei synny,
ellei jokin rakenne (äänilähde) värähtele ja ellei ole väliainetta, joka välittää tämän
värähtelyn eteenpäin.
xMikä tahansa kohde voi alkaa värähdellä: esimerkiksi maanpinta värähtelee junan ajaessa
sen yli. Herkimmin värähtelevät ohuet kalvomaiset tai levymäiset sekä pitkänkapeat jousimai-
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set tai palkkimaiset rakenteet. On oleellista ymmärtää, että syntyvän äänen voimakkuus
riippuu paljon enemmän äänilähteen värähtelyominaisuuksista kuin siihen tuodusta energiamäärästä. Ääni vaatii syntyäkseen tiettyä energian laatua, ei niinkään määrää. Ääni etenee
pitkittäisenä aaltoliikkeenä: molekyylien värähtely tapahtuu aaltoliikkeen ctenemissuunnassa
ja ilmenee molekyylien tihentyminäjaharventumina (kuva 6.5). Poikittaisessa aaltoliikkeessä,
esimerkiksi veden pinta-aallokossa tai säteilyssä, värähtely tapahtuu kohtisuoraan ctenemissuuntaan nähden.
Tihentymissä ilmanpaine on aavistuksen verran suurempi kuin harventumissa, ääni siis
etenee paineen vaihteluina. Etenevä aaltoliike tavallaan vuoroin imee ja vuoroin puhaltaa
kohtaamiaan rakenteita. Esimerkiksi ohuet,
kalvomaiset esineet reagoivat tähän väSähkömagneettinen aaltosaleily (kantaja, poikittainen)
rähtelemällä, ikään kuin pullistumalla aal
toliikkeen tulosuuntaa kohti harventumis
sa ja siitä poispäin tihentymissä. T ätä on
vaikkapa ikkunalasin heliseminen. Se, että
aistimme aaltoliikkeen äänenä, johtuu täry
kalvosta, joka alkaa myös värähdellä. T äm ä
värähtely välittyy elimistössämme eteen
päin pienten kuuloluiden liikkeen kautta.
Pinta-aallot vedessä (väliaineen häiriö, poikittainen)
Tärykalvon värähdysliike on sitä suu
rempi, mitä lähempänä äänilähde on, koska
paine-erotkin ovat tällöin suuremmat tihen
tyneen ja harventumien välillä. Korva on
Paineaallot ilmassa, esim. ääni
(väliaineen häiriö, pitkittäinen)
hyvin herkkä, jopa ilmakehän miljoonas
osan suuruusluokkaa olevat paincenvaih* - > ) ) ) ) ) ) » ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )))))))))))
telut aistitaan. Tällöin molekyyleissä syntyy
1
*
noin 0.1 nanometrin poikkeama tasapai
noasemasta. Matka on pienempi kuin m o Kuva 6 .5 . Pitkittäinen ja poikittainen aaltoliike.
lekyylin halkaisija. Kuuloaistiin liittyvä ki
pukynnys saavutetaan, jos paine-ero tihentymissä ja harventumissa on ilmakehän 10 000:nnen
osan luokkaa. Melu on energiamäärältään hyvin vähäistä, koska normaalisti ilmanpaineessa
esiintyy aivan vierekkäisissä paikoissa edellä mainittua suurempia eroja. Korvan rakennetta voi
pysyvästi vaurioittaa pienillä, sopivasti kohdistetuilla energiamuutoksilla.
Ihmiskorva kuulee ilmassa etenevistä pitkittäin värähtelevistä aaltoliikkeistä sellaiset,
joiden aallonpituus vaihtelee välillä 0.017—17 m. Aallonpituus on siis kahden tihentymän tai
harventuman välinen etäisyys, mikä on eri asia kuin yksittäisen molekyylin värähdysliikkeen
laajuus. T ätä lyhyempiä ja pitempiä aaltoja emme kuule, joten niitä nimitetään ultra- ja
infraääniksi. Esimerkiksi maanpinnan värähtelyt tai hitaasti käyvät moottorit voivat tuottaa
infraääniä. Ultraääniä taas pääsee esimerkiksi lepakoiden suusta. M itä paremmin äänilähde
värähtelee, sitä kauemmin ääni kuuluu. Pitkäaikaisen äänen synnyttämiseksi tarvitaan koko
ajan lisäenergiaa. Moottorin käydessä osien jatkuva liike pitää moottorin rakenteidessa
värähtelyä yllä.
Väliaine on ehdoton edellytys äänen välittymiselle. Tyhjiö on täydellinen äänieriste, koska
siinä ei ole väliainetta, jossa häiriö eli aaltoliike voisi syntyä ja edetä. Eteneminen tapahtuu eri
väliaineissa eri nopeudella: ilmassa äänen nopeus on noin 340 m/s, vedessä noin 1500 m/s ja
teräksessä noin 5100 m/s.
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M

eluun liittyviä suureita ja yksiköitä

Äänen tai melun siirtämän energian määrää mitataan samalla suureella kuin muunkin
energian määrää, teholla. Ääniteho voidaan ilmaista watteina (jouleina sekunnissa). T äm ä on
kuitenkin epäkäytännöllistä, koska äänilähteiden tehot saattavat vaihdella watin miljoonas
osista useisiin watteihin. Siksi melun määrä ilmaistaan yleensä suhteellisella yksiköllä, desibelil
lä (dB). Perusyksikkö on beli, 1 B = 10 dB. Termillä äänenpaine tarkoitetaan äänen
ilmanpaineeseen aiheuttaman muutoksen suuruutta. Se, mitä melulla tarkoitetaan, on itse
asiassa korvan aistima äänenpaine eikä melulähteen lähettämä ääniteho. Molempia mitataan
desibeleillä. Termi äänenvoimakkuus (intensiteetti) kuvaa sitä, miten suuri äänenpaine
kohdistuu esimerkiksi tärykalvon pinta-alaa kohti. SI-yksikkönä on siis W /m 2.
Desibeliasteikko on suhteellinen. 0 dB ei tarkoita absoluuttisen hiljaista vaan alinta
äänenvoimakkuutta, jonka ihmiskorva vielä aistii ( 1 0 16 W /cm2). Asteikko on mutkikas:
logaritminen ja lisäksi kymmenkertainen. Havaittua melua siis tavallaan verrataan alimpaan
ihmiskorvan aistimaan äänitasoon. 10 dB:n melu tarkoittaa, että äänitaso on kymmenkertais
tunut tähän lähtötasoon verrattuna, 20 dB vastaa satakertaistumista, 30 dB tuhatkertaistumista ja niin edelleen.
Meluaistimus ei riipu pelkästään äänenpainecsta vaan myös äänen taajuudesta eli kor
keudesta. Taajuus tarkoittaa sitä, millä nopeudella aaltoliike värähtelec, toisin sanoen kuinka
kauan kestää, että tietty kohta ilmassa joutuu esimerkiksi harventumasta toiseen. Taajuuden
yksikkö on hertsi (Hz), 1 Hz = 1 värähdys sekunnissa.
Taulukko 6 .1. Aänekkyyden yksikkö foni.

Tavallisen puhcääncn voimakkuus:
40 fonia
= 40 d B , kun taajuus on 1 000 Hz
= 50 d B , kun taajuus on 10 000 Hz
= 60 dB , kun taajuus on 100 Hz
Matalia, hitaasti värähteleviä, ja korkeita ääniä aistitaan heikommin kuin keskitaajuuksia.
Näinollen pelkällä äänenpaineen desibeli mittauksella ei saada oikeaa kuvaa äänen aistimisesta.
Tutkimalla suuri joukko normaalikuuloisia ihmisiä on otettu käyttöön suure nimeltä fysiolo
ginen äänen voimakkuus eli äänekkyys, jonka yksikkö on fon i (phon). Äänen voimakkuus
foneina on sellaisen 1 000 Hz taajuisen äänen voimakkuus desibeleinä, jota kuulijat pitävät
kyseisen äänen kanssa yhtä voimakkaana (taulukko 6.1).
Melua mitattaessa on siis eri taajuuksia painotettava eri tavalla, muuten eivät mittaustulok
set ole kuulohavainnon mukaisia. Melumittareissa käytetään niin sanottua painotussuodinta,
joka korjaa mittarin ihmiskorvan mukaiseksi. Yleensä käytetään niin sanottua A-painotussuodinta ja tämän vuoksi melumittaustulokset ilmoitetaan yksiköissä dB(A) (taulukko

6.2).
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Taulukko 6 .2 . Esimerkkejä melun A-aänitasoista ja niiden aiheuttamista subjektiivisista aistimuksista.

A-äänitaso
dB

Esimerkkimelu

3-kankinen porakone kaivoksessa
Kalliopora ulkoilmassa 1 m etäisyydellä
Suihkukone 150 m etäisyydellä

n. 140
n. 130
120
110

Kutomakone, rock-orkesteri
Lcvyhalli raskaassa metalliteollisuudessa

100
90

Subjektiivinen
aistimus
Akuutti kuulovaurion vaara
Kipukynnys
Erittäin kova

Hyvin kova

Linja-auton sisämelu

80

Kova

Puhe 1 m etäisyydeltä
Kaupunkiasunto pääkadun varrella

65
50

Kohtalainen

Suunnittelutoimisto
Paperin kahina
Aänitysstudion taustakohina
Kuiskaus

40
30
20
20

Heikko

Kaiuton huone

10
0

Hyvin heikko
Kuulokynnys

M

elun terveysvaikutukset

Ääntä aistimaan kehittyneiden herkkien kuuloelinten toimintaan melu saattaa vaikuttaa
aiheuttamalla kuulovaurioita. Jonkintyyppisestä kuulovauriosta kärsii noin 7 % suomalaisista.
Lyhytaikainen oleskelu voimakkaassa melussa aiheuttaa kuulovajauksen eli kuulokynnyksen
kasvun. Kuulokynnyksen kasvu on noin 10—15 dB, jos melutaso on 100 dB:n tienoilla
vähintään 8 tunnin ajan. T äm ä kuulovajaus on väliaikaista, jos melu ci ole ollut liian
voimakasta (yli 140 dB) tai pitkäkestoista. Pysyvien kuulovaurioiden vaara kasvaa melutason
ja altistusajan kasvaessa. Kuulovauriot eivät yleensä johdu ympäristömelusta, vaan esimerkiksi
liian kovaäänisen musiikin kuuntelusta tai meluun altistumisesta työpaikalla, jos kuulosuo
jainten käyttöä laiminlyöndään.
Yleensä melun haittavaikutus kuitenkin perustuu siihen, että se häiritsee aivojen toimintaa.
On melko pitävästi osoitettu, että ympäristömelu häiritsee unta ja vaikuttaa haitallisesti
verenkiertoelimistöön. Ihmisen suorituskyvyn ja käyttäytymisen on todettu muuttuvan
melun aiheuttaman stressin johdosta24, samoin melun arvellaan lisäävän onnettomuusriskiä
Melulla on esitetty olevan myös muita terveydellisiä vaikutuksia, kuten verenpainetaudin
lisääntymistä, mielenterveyden häiriöitä ja sikiön alipainoisuutta eli keskosuutta. N äitä
vaikutuksia ei ole kuitenkaan kiistattomasti pystytty osoittam aan. Lopulta m ainittakoon, että
melu alentaa viihtyisyyttä. Se häiritsee ihmisiä ja vaikeuttaa kom m unikointia. Honkasalo
(1991) on arvioinut, että jos jokin kemiallinen hermostomyrkky aiheuttaisi yhtä laajat
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keskushermostolliset haittavaikutukset kuin melu, sen torjuntaan uhrattaisiin huomattavasti
enemmän yhteiskunnan varoja kuin meluntorjuntaan nyt.

M

eluntorjunta

Meluhaittoja on mahdollista torjua viisaalla yhdyskuntasuunnittelulla, jossa asuinalueiden ja
liikenneväylien sijoittelulla voidaan vaikuttaa asuinalueiden melutasoihin. Asuinalueille voi
daan myös asettaa läpiajokieltoja, jotka rajoittavat liikenteen määriä, tai raskaan liikenteen
yöliikennekielro. Liikenteen nopeuden ja määrän vähentäminen on tehokas keino liikenne
melun torjumiseksi (ks. luku 12). Moottoriteiden reunoille voidaan rakentaa meluvalleja,
jotka vähentävät tieliikenteen melun kulkeutumista läheisille asuinalueille tai pyöräteille.
Melun syntymistä voidaan myös vähentää rajoittamalla koneiden ja ajoneuvojen melupäästöjä eli rakentamalla entistä hiljaisempia koneita. Melutasoa rajoittavia säädöksiä on
Suomessa voimassa rakennuskoneille (Valtioneuvoston päätös 994/92), ruohonleikkureille
(Valtioneuvoston päätös 995/92), moottoriveneille ja moottorikelkoille. Tuotteiden melumerkinnät auttavat kuluttajaa valitsemaan esimerkiksi mahdollisimman hiljaisen ruohonleik
kurin. Melun kulkeutumista asuin- ja työtiloihin voidaan vähentää parantamalla rakennusten
äänieristystä. Äänieristyksen parantaminen vaikuttaa esimerkiksi ihmisten unen laatuun,
mutta pihan tai parvekkeen viihtyisyys ei sen avulla kohene, jos vieressä on vilkasliikenteinen
tie.
Melun seurantajärjestelmä on maassamme puutteellinen, mistä on osoituksena se, että
vuoden 1996 toukokuussa viimeisin melun altistusarvio oli vuodelta 1987. Seurantajärjestel
män kehittäminen on olennainen osa meluntorjuntaa, sillä sen avulla voitaisiin paikallistaa
pahimmat melualueet ja suunnata meluntorjuntatoimet tehokkaasti.
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7 . A ineen

kiertoon liittyviä

YMPÄRISTÖMUUTOKSIA

T

ässä luvussa käydään läpi ympäristömuutoksia, joiden syynä ovat ihmisen luontoon
päästämät aineet. Niiden aiheuttamat muutokset voidaan jakaa kvalitatiivisiin
m uutoksiin eli luonnolle täysin vieraiden aineiden päästämiseen ympäristöön ja
kvantitatiivisiin muutoksiin eli luonnossa esiintyvien aineiden pitoisuuksien muuttamiseen.
O tam m e lähempään tarkasteluun viisi osittain toisiinsa liittyvää muutosryyppiä eli haitallisten
kemikaalien leviämisen ympäristöön, rehevöitymisen, happamoitumisen, ilmastonmuutok
sen, kasvihuoneilmiön voimistumisen ja otsonikadon.
Haitallisten, luonnolle vieraiden, kemikaalien ympäristöön leviämiseen ja otsonikatoon
sekä osittain kasvihuoneilmiön voimistumiseen liittyy myös ympäristön kvalitatiivinen muut
tuminen. Neljässä muussa muutostyypissä on kyse lähinnä kvantitatiivisista muutoksista.
Rehevöitymisessä ja happamoitumisessa ongelma syntyy kahden luonnon kemiassa tärkeän
aineryhmän, ravinteiden ja happojen, pitoisuuksien kasvaessa maa- ja vesiekosysteemeissä.
Ilmastonmuutoksen ja otsonikadon ongelma taas on ilmakehän koostumuksen muuttaminen
tavalla, jolla katsotaan olevan merkittäviä ekologisia seurauksia.
N äm ä viisi muutos tyyppiä ovat saaneet julkisessa keskustelussa eniten huomiota. On
kuitenkin hyvä muistaa, etteivät ne ole ainoat merkittävät tavat, joilla ihminen puuttuu aineen
kiertoon. On toki muitakin ekosysteemien toiminnalle tärkeitä aineita kuin myrkyt, hapot ja
ravinteet, vaikkapa emäkset ja hivenaineet. Ilmakehän toimintaan liittyy muitakin merkittäviä
mekanismeja kuin rikkidioksidin ja typen oksidien leviäminen ja muutun tasekä kasvihuoneil
miö ja otsonikerroksen toiminta. Erilaisilla ilmansaasteilla on eliöihin myös suoria vaikutuk
sia, jotka voivat perustua hapetus- tai pelkistysreaktioihin, kuten alailmakehän otsonin
vaikutus, tai mekaaniseen ärsytykseen ja kasvien ilmarakojen tukkimiseen, kuten hiukkasten
vaikutus. On myös mahdollista, että uusi ongelma on koko ajan kehittymässä ilman että sitä
ymmärrämme.

7 .1 . H aitallisten

kemikaalien leviäminen ympäristöön

Kaikki on myrkyllistä, eikä mikään ole myrkyllistä. Ainoastaan määrä tekee myrkyn.
(Lääkäri Paracclcus v. 1564.)
Erilaisia kemiallisia yhdisteitä tunnetaan jo yli 10 miljoonaa ja tuhansia uusia otetaan
vuosittain käyttöön maailmassa. Euroopan Unionin alueella oli vuosina 1971—1981 kaupal
lisessa käytössä 100 000 kemikaalia. Uusille kemiallisille yhdisteille on O ECD -m aissa käytös
sä järjestelmä, jonka mukaan aineet on testattava ennen markkinoille pääsyä. Suomessa tämä
järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1990 lähtien. Nykyään on kuitenkin käytössä tuhansia
sellaisia aineita, joiden haittavaikutuksia ei tunneta tai ne tunnetaan huonosti. Näiden
kemikaalien ympäristövaarallisuuden tutkiminen on vasta alussa. Ihmisen tuottamia kemi-
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kaaleja on nykyään joka paikassa. Niirä löytyy yhtä hyvin meristä, mannerjäätiköstä, ruoasta
ja juomavedestä kuin äidinmaidostakin. Ympäristölle haitallisia kemikaaleja voi joutua
ympäristöön joko vähitellen niiden käytön tai erilaisten teollisuusprosessien yhteydessä tai
harvemmin, mutta sitäkin kohtalokkaammin seurauksin teollisuusonnettomuuksien seuraukscna.Tunnetuimpia kemikaalipäästöihin johtaneita tcollisuusonnettomuuksiaovatSevesossa Italiassa vuonna 1976 tapahtunut dioksiinipäästö25 ja Bhopalissa Intiassa vuonna 1984
tapahtunut metyyli-isosyanaattipäästö. Kemiallisessa tuholaistorjunnassa, jonka avulla pyri
tään hävittämään haitallisia eliöitä, myrkyllisiä aineita päästetään ympäristöön tarkoitukselli
sesti.
Taulukko 7.1. Kemikaalin määrilelmiä.

Kemikaalilain (1991) mukaan:
Kemikaali =

alkuaine, alkuaineiden kemiallinen yhdiste (aine) sekä
kahden tai useamman aineen seos (valmiste).

Terveydelle vaarallinen kemikaali =

kemikaali, joka elimistöön joutuessaan voi aiheuttaa
kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä
määränä haittaa ihmisen terveydelle.

Ympäristölle vaarallinen kemikaali =

kemikaali, joka ympäristöön joutuessaan voi aiheut
taa jo vähäisenä määränä ilmeistä haittaa elolliselle
luonnolle.

Myrkyllisyys on aineen määrään ja laatuun liittyvä ominaisuus, joka kuvaa aineen
vaarallisuutta elävälle organismille. Myrkkyvaikutus riippuu aineen myrkyllisistä omi
naisuuksista ja sen pitoisuudesta kudoksessa sekä aineelle altistuvan organismin herk
kyydestä myrkkyvaikutukselle.
{Myrkkyopas 1984.)
Myrkyllisyydestä puhuttaessa on tärkeää ottaa huomioon mittakaava eli se, millaisissa pitoi
suuksissa aineet esiintyvät ja millaisissa pitoisuuksissa ne ovat myrkyllisiä. Esimerkiksi
hivenaineet, kuten kupari, ovat pieninä pitoisuuksina eliöille välttämättömiä ja hieman
korkeampina pitoisuuksina jo myrkyllisiä.
K em ikaalien

ympäristövaaralusuuteen vaikuttavat tekijät

Pysyvyys
Pysyvyyttä pidetään klassisen ympäristömyrkyn ominaisuutena ja se onkin keskeinen aineen
ympäristövaarallisuuteen vaikuttava tekijä. Kuitenkin se on merkittävä om inaisuus vasta
yhdistyneenä jonkinasteiseen myrkyllisyyteen tai muuhun ympäristölle haitalliseen om inai
suuteen. Nopeasti hajoava aine ei ehdi vaikuttaa, vaikka se olisi hyvinkin haitallinen eliöille,
pysyvät aineet taas saattavat kertyä ympäristöön ja ajan myötä alhaisempikin myrkyllisyys
riittää aiheuttamaan vaurioita. Luonnolle täysin vieraat aineet, kuten kloorihiilivetyihin
kuuluvat D D T 26ja P C B 27, ovat usein hitaasti hajoavia, sillä hajottajaeliöt eivät ole sopeutuneet
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hajottamaan niitä. Aineen pysyvyys vaihtelce ympäristön eri elementeissä ja olosuhteissa. Sillä,
mihin ympäristön osaan aine päätyy, on suuri merkitys. Merkittävää on myös se, mitä aineita
syntyy hajotuksen yhteydessä. Tunnetaan lukuisia aineita, joiden hajoamistuotteet ovat
lähtöaineita haitallisempia. Aine saattaa ympäristöön tai eliöihin jouduttuaan muuttua
haitallisemmaksi, kuten elohopea metyloituessaan. Pysyvyyteen vaikuttaa myös aineen sitou
tuminen muihin yhdisteisiin tai hiukkasiin, jolloin esimerkiksi biologinen hajotus voi
kokonaan estyä.
Kemikaali voi hajota biologisesti, kemiallisesti tai fysikaalisesti. Ilmakehässä hajoaminen
voi tapahtua auringonvalon vaikutuksesta eli fotolyyttisesti (fysikaalinen hajoaminen) tai
kemiallisesti aineen reagoidessa muiden ilmakehässä esiintyvien kemikaalien tai ilmankosteu
den kanssa eli hydrolyyttisesti. Vedessä taas on mahdollista kemiallinen hajoaminen, hajoa
minen veden vaikutuksesta ja myös biologinen hajoaminen. Fotolyyttistä hajoamista voi
tapahtua vain valaistussa kerroksessa ja siksi se on maalla ja vedessä rajoitettua. Maassa
biologinen hajoaminen ja hydrolysoituminen ovat merkittäviä hajoamistapoja.
Hajoaminen voi olla joko aerobista eli hapen läsnäollessa tapahtuvaa tai anaerobista eli
hapettomissa oloissa tapahtuvaa. Maaperä on harvoin anaerobinen, paitsi vedellä kyllästetty
nä. Vesistöjen sedimentit sen sijaan ovat usein hapettomia. Pohjavesi saattaa olla hapellista tai
hapetonta.
Kulkeutuminen
Tunnetuimmat ympäristömyrkyt ovat levinneet kaikkialle maailmaan. Ilman kautta leviävät
aineet kulkeutuvat hyvin pitkälle. Ilmaan päätyvät aineet ovat yleensä helposti haihtuvia.
Ilmassa aineita voi kulkeutua kaasuina, vesipisaroissa tai hiukkasiin kiinnittyneinä. Vesiin
kemikaaleja pääty)’ ilman kautta (märkä ja kuiva laskeuma), valumavesien mukana tai
pohjavesistä. Yhdisteen vesiliukoisuus ja kiinnitrymisominaisuudet vaikuttavat siihen, pysyy
kö aine vesifaasissa vai päätyykö se sedimenttiin. Maaperässä aine voi sitoutua mineraaleihin
tai humukseen hyvinkin tiukasti, jolloin se pysyy siinä kerroksessa, mihin on joutunut. Veteen
hyvin liukeneva, huonosti adsorboituva aine saattaa suotautua maakerroksien läpi aina
pohjaveteen asti, ellei se hajoa riittävän nopeasti.
Kertyminen eliöihin eli bioakkumulaatio ja
ravintoketjurikastuminen eli biomagnifikaatio
Myös aineen kertymistä eliöihin pidetään ympäristömyrkylle tyypillisenä ominaisuutena,
mutta samoin kuin pysyvyys, kertyminen on merkityksellinen ominaisuus vasta jonkinastei
seen myrkyllisyyteen tai haitallisuuteen yhdistyneenä. Kuten jo aiemmin todettiin, samanlai
nen liuottaa samanlaista. Niinpä eliöiden kudoksiin liukenevat helpoimmin sellaiset orgaani
set molekyylit, jotka eivät ole sähköisesti varautuneita. Tällaisia yhdisteitä kutsutaan
rasvaliukoisiksi, vaikka kyseessä on pikemminkin yleinen orgaaninen liukoisuus. Rasvaliukoisuutta mitataan usein oktanoli-vesijakautumisella. Vesiliukoiset aineet poistuvat eliöistä
nopeasti, kun taas rasvaliukoiset aineet kerääntyvät rasvakudoksiin ja vapautuvat sieltä
hitaasti. Rasvaliukoiset aineet pääsevät myös helpommin elimistöön, sillä ne läpäisevät
solukalvon helpommin kuin vesiliukoiset.
Myös pieni koko auttaa molekyylin siirtymistä kudoksiin. Jos rasvaliukoisuuteen ja
pieneen kokoon vielä liittyy hidas hajoavuus, on aine herkästi bioakkumuloituva. Kertymiseen
vaikuttaa myös eliön kyky hajottaa, muuttaa ja erittää ainetta. Yleensä kertyvät aineet
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saavuttavat eliössä jonkin ajan kuluttua altistuk
sen alkamisesta tasapainopitoisuuden, jonka jäl
keen ainetta ei kerry enempää. Kertyminen voi
tapahtua joko suoraan väliaineesta tai ravinnon
välityksellä. Edellinen on yleensä vesieko
systeemissä merkittävää, koska vesieliöt altistu
vat kemikaaleille paitsi ravintonsa myös hengitysepiteelinsä tai muun elimen kautta suoraan
vedestä. Maaekosysteemissä ravintoketjurikastuminen on tyypillisempää kuin vesiekosystee
missä.
Ravintoketjurikastuminen tarkoittaa sitä,
että pysyvien myrkkyjen pitoisuudet ovat
suuremmat ravintoketjun tai ravintoverkon
ylemmällä tuotantotasolla kuin alemmalla (kuva
7.1). Täm ä johtuu siitä, että ravintoketjun lop
pupään eliöiden tuotanto on pienempi kuin
alkupään eliöiden ja pysyvien myrkkyjen eritys
tai hajotus tapahtuu elimistössä hitaasti. Jokai
sen tuotantotason tuotannosta osa kuluu eliöi
den elintoimintoihin ja vain nettotuotanto jää
seuraavan tuotantotason käyttöön. Sadan kilon
ravintoeläinten sisältämä myrkkymäärä voi ri
kastua kymmenkiloiseen petoeläimeen, jolloin
petoeläimen myrkkypitoisuus massaa kohti on
kymmenkertainen ravintoeläinten pitoisuuteen
K uva 7 .1 .
verrattuna.

Hitaasti hajoavien myrkkyjen rikastumi
nen ravintoketjussa (Sisula 1980, s. 154).

Vaikutukset eliöihin ja ekosysteemeihin
Aineen vaikutukset eliöihin voivat olla seurausta lyhyt- tai pitkäaikaisesta altistuksesta.
Vaikutus voi olla välitön tai välillinen. Jonkin aineen vaikutus ekosysteemitasolla on riippu
vainen monesta tekijästä ja sitä on usein lähes mahdoton ennustaa. Eri eliöryhmien, sukujen
ja lajien herkkyydessä tietylle aineelle on yleensä suuria eroja. Varsinkin alemmat eliöt, kuten
mikrobit, pystyvät lisäksi sopeutumaan haitallisten aineiden korkeisiinkin pitoisuuksiin.
Ympäristötekijöiden, vaikuttavan aineen annoksen ja altistusajan pituuden lisäksi aineen
myrkyllisyyteen eliöille vaikuttavat niiden yksilölliset ominaisuudet, kuten kehitysvaihe,
sukupuoli ja terveydentila.
Akuutin tai kroonisen myrkkyvaikutuksen ohella kemikaali voi vaikuttaa myös solujen
perimään eli vaikuttaa mutageenisesti, karsinogeenisesti tai teratogeenisesti (ks. luku 6.1).
Luonnossa esiintyvät haitallisten aineiden pitoisuudet ovat harvoin letaaleja eli tappavia. Juuri
aineiden pienten pitoisuuksien ja pitkäaikaisen altistuksen vaikutuksia ei tunneta hyvin. Pieni
pitoisuus kroonisena altistuksena voi vaikuttaa eliöyksilön kasvuun, lisääntymiseen, tervey
dentilaan, vastustuskykyyn tai käyttäytymiseen.
Aineen ympäristövaarallisuus riippuu myös useamman aineen tai stressitekijän yhteis
vaikutuksesta. Yhteisvaikutus voi joko suurentaa tai pienentää vaikutusta, joka syntyisi usean
tekijän vaikuttaessa erikseen. Sen lisäksi, että aine hajoaa ympäristössä, se saattaa m uuttua
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muulla tavalla (biorransformaatio) ja tätä kautta myös sen myrkyllisyys voi muuttua. Esimer
kiksi elohopea muuttuu haitallisemmaksi, kun se mikrobitoiminnan seurauksena muuttuu
epäorgaanisesta muodosta orgaaniseksi metyylielohopeaksi (metyloituminen).

E sim er kkinä

kloori

Kemikaalien ympäristövaarallisuutta arvioitaessa on tärkeää muistaa, että sama alkuaine voi
toimia aivan erilaisessa roolissa eri yhdisteissä. Tätä voidaan havainnollistaa tarkastelemalla
esimerkkinä klooria, joka vapaana alkuaineena, ionisidoksessa ja kovalenttisesti sitoutuneena
on ympäristönsuojelun kannalta kuin kolme eri ainetta. Kloori esiintyy luonnossa lähes aina
negatiivisesti varautuneena ionina Cl' tai ionisidoksella toiseen aineeseen liittyneenä, kuten
esimerkiksi tavallisessa ruokasuolassa eli natriumkloridissa (NaCl). Ionisidoksistaan se voi
purkautua helposti esimerkiksi vedessä, koska vesimolekyylit polarisoituvat helposti (ks. luku
4.3). Esimerkiksi natriumkloridi liukenee siis vedessä natrium- ja kloridi-ioneksi. Kloridiionilla on ulkokuorellaan kahdeksan elektronia. Täm ä on energeettisesti edullisin tila, johon
lähes kaikki aineet luonnossa pyrkivät (ns. oktettisääntö). Ollessaan ionina tai ionisidoksissa
kloori on ikään kuin tyytyväinen olotilaansa. Kloridi-ioni ei ole normaaleina pitoisuuksina
erityisen reaktiivinen eikä esimerkiksi eliöille vaarallinen, vaan päinvastoin ravinne, eliöille
välttämätön aine.
Ionisidosten lisäksi aineet muodostavat myös kovalenttisia sidoksia.-Näissä kaksi ainetta
saavat oktettinsa täyteen jakamalla yhden tai useamman ulkoelektronin, kun taas ionisidok
sissa sama asia syntyy siten, että toinen ottaa toisen ulkoelektroneja kokonaan itselleen. Kloori
on luonteeltaan voimakkaasti ionisidoksiin pyrkivä aine, joten sitä ei luonnossa esiinny
kovalenttisesti sitoutuneena. Kovalenttisesti sitoutunutta klooria on hyvin vaikea irrottaa,
koska irrotessaan se ei saa yhtä helposti kahdeksatta elektronia mukaansa kuin ollessaan
ionisidoksessa (kloorilla on luonnostaan seitsemän ulkoelektronia). Esimerkiksi kloorattujen
hiilivetyjen vaarallisuus perustuu juuri tähän. Niiden valmistuksessa kloori on ikään kuin
huijattu luonteensa vastaisesti hiilen kanssa kovalcnttiseen sidokseen eivätkä luonnon systee
mit pysty pilkkomaan kloorattuja hiilivetyjä. Esimerkiksi D D T :tä ei ihmisen elimistö pysty
samalla tavoin hajottamaan kuin vaikkapa kaurapuurossa esiintyviä normaaleja hiilivetyjä.
Sitoutuneen muodon lisäksi aineet voivat esiintyä vapaina alkuaineina. Vapaa kloori on
atomina hyvin reaktiivinen. Se kahmii heti itselleen kahdeksannen ulkoelektronin hapettaen
jonkin lähellä olevan atomin ja muuttuen itse samalla kloridi-ioniksi. Näin ollen atomimuotoista klooria ei normaalioloissa esiinny luonnossa. Ihminen sen sijaan voi sitä valmistaa ja sitä
käytetään esimerkiksi desinfioinnissa tai paperin valkaisussa. Stratosfäärissä otsonikerroksen
ohentumista aiheuttava kloori on myös vapaata. Se on joutunut sinne esimerkiksi CFCyhdisteiden mukana ja irtoaa näistä voimakkaan ultraviolettisäteilyn vuoksi (katso luku 7.5).

K emikaalien

ympäristövaikutusten lieventäminen

Ympäristölle haitallisten kemikaalien vaikutuksia voidaan ehkäistä minimoimalla niiden
päästöt ympäristöön. Teollisuusprosesseja voidaan muuttaa siten, ettei haitallisia sivutuotteita
synny tai että niitä syntyy mahdollisimman vähän. Ympäristölle haitalliset kemikaalit tulisi
käytön jälkeen ottaa talteen ja toimittaa ongelmajätteiden käsittelyyn. Haitallisimpien ainei
den valmistus ja käyttö voidaan lopettaa kokonaan. Yleensä tämä tapahtuu asteittain sitä
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mukaa kuin kehitecään samaan käyttöön korvaavia tuotteita. Aineita voi kuitenkin esiintyä
luonnossa vielä pitkään sen jälkeen, kun niiden käyttö on lopetettu. Kemikaalien ennakkotar
kastuksella pyritään siihen, ettei ympäristölle kovin vaarallisia uusia aineita enää pääsisi
markkinoille. Maatalouskemikaalien käytölle voidaan etsiä vaihtoehtoja biologisesta tuholais
torjunnasta ja luonnonmukaisesta viljelystä (ks. luku 14).
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7 .2 . V esistöjen

rehevöityminen

P eruskäsitteitä

Rehevöityminen eli eutrofoiruminen on perustuotannon ja sitä kautta koko biologisen
aktiivisuuden vilkastumista ekosysteemissä. Lisääntynyt ravinteiden saatavuus lisää vihreiden
kasvien, suokasvillisuuden, päällyskasvien ja kasviplanktonin perustuotantoa. Kasvien run
sastuminen lisää eläinten ravintoa ja sitä kautta usein myös eläinten biomassa kasvaa.
Lisääntyneen biomassan hajottaminen kuluttaa happea järven pohjakerroksissa. Rehevöity
minen on hyvä esimerkki ympäristökysymysten arvosidonnaisuudesta. Metsissä ja pelloilla
rehevöityminen eli kasvituotannon kasvu on ihmisten mielestä mitä toivottavinta. Järvessä
vastaavaa pidetään jo pienessäkin määrin ympäristöongelmana, koska suomalainen haluaa
katsella jännään välkkyvän sinisinä eikä vihreän leväisinä. Kiinassa vesistöjä usein tarkoituk
sella rehevöitetään, koska ruuasta on pulaa ja rehevä vesi tuottaa enemmän syötäviä kasveja ja
kaloja kuin karu.
Kuormitus tarkoittaa vesistöön ulkoapäin luontaisesti tai ihmisen toimesta tulevia aineita.
Se jaetaan pistemäiseen, teollisuudesta ja taajamista tulevaan kuormitukseen ja haja
kuormitukseen, joka on peräisin maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutusalueilta. H uuhtou
tuminen on maaperän kemiallisten aineiden irtautumista ja kulkeutumista veden mukana
vesistöön. Vesistönsieto, sietokyky, puhdistumiskyky tai vastaanottokyky on se kuormituksen
määrä, jonka vesistö voi ottaa vastaan ilman, että pilaantumista tapahtuu.
Vesialueen jokaista pistettä vastaa tietty’-valuma-alue, jolta huuhtoutuvat aineet kulkevat
pisteen ohi. Tarkastelupisteenä voi olla esimerkiksi järvi, jokisuu tai tietty kohta joessa. Järvien
yhteydessä puhutaan lisäksi kaukovaluma-alucesta, jolla tarkoitetaan tulojoen valuma-aluetta,
ja lähivaluma-alueesta eli alueesta, jolta vedet valuvat suoraan ilman joen välitystä järveen.

V esiekosysteemin

keskeisiä piirteitä

Energian ja aineen kulku vesiekosysteemissä
Energiansa Vesiekosysteemin eliöt saavat pääosin auringosta yhteyttävien vihreiden kasvien
avulla (perustuotanto). Energiaa saattaa tulla myös aineen muodossa valuma-alueelta, kuten
humusta, tai laskeumana ilmasta. Aineita tulee järvien, jokien ja merien kiertoon ilmakehästä
liukenemalla, sade-, valuma- ja viemärivesien mukana sekä pohjavesien kautta. O sa niistä
vajoaa jatkuvasti esimerkiksi kuolleen planktonin soluissa pohjaan sedimentoituen sinne.
T äm ä vesistön puhdistum ism ekanism i, aineiden varastoiminen pohjasedimenttiin, on vesiekosysteemin tärkein keino vapautua liikaravinteista ja muista haitallisista aineista. Sillä on siis
suuri merkitys vesistön siedon kannalta. Mekanismin toiminta muuttuu kuitenkin oleellisesti,
jos vesi ei säily happipitoisena.
Liuenneen vapaan hapen pitoisuus vedessä ja sen vaihtelu on vesistön elämää säätelevistä
tekijöistä ehkä tärkein. Useimmissa tapauksissa esimerkiksi vesistön pohjaeläin-, kala- ja
bakteeriyhteisöjen laatuja määrä määräytyvät nimenomaan happitilanteen perusteella. Luon
nossa vesistö saa eniten happea veden pinnan läpi ilmakehästä. M uita hapen lähteitä ovat
vihreiden vesikasvien fotosynteesi ja runsashappiset lisävedet, esimerkiksi sulamisvedet.
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Kasvutekijät ja m inimitekijä
Kasvien tuotannon suuruuden määrää ensisijaisesti se kasvutekijä, jota on suhteellisesti
vähiten saatavilla. T ätä kutsutaan yleensä m inimitekijäksi, joskin termi suhteellisesti epäsuo
tuisin tekijä kuvaa asiaa paremmin. M uut tekijät eivät voi sitä korvata. Jos tätä tekijää lisätään,
kasvu paranee, kunnes jokin toinen tekijä tulee rajoittavaksi ja edellisen tekijän lisäyksellä ei
ole enää vaikutusta. Tuotantoa rajoittava, suhteellisesti epäsuotuisin tekijä voi olla myös liian
suuri määrä jotakin kasvutekijää.
Tuotannon kannalta on ratkaisevaa, miten paljon optimin alapuolella (tai yläpuolella)
tekijän määrä on. Jos tekijä A on 1/10 ja B 1/4 optimistaan, saattavat molemmat olla
rajoittavia, jolloin kumman tahansa lisäys parantaa kasvua. Kuitenkin A:n lisäyksellä on
todennäköisesti suurempi merkitys kuin B:n. Teoriassa yksinkertaisin tapa ehkäistä vesistön
rehevöitymistä on vähentää perustuotannon minimitekijän määrää vedessä tai tehdä jokin
toinen tekijä minimitekijäksi. T äm ä koskee etenkin kasviplanktonin tuotantoa, joka on
ravinteiden puolesta riippuvainen pelkästään ympäröivästä vedestä ja johon voi täten melko
selkeästi koettaa vaikuttaa. Minimitekijäkysymys on siis vesiensuojelussa hyvin tärkeä.
Kokonaisuuden kannalta vesikasvien tuotannon tärkein rajoittaja Suomessa on valo. Toisin
kuin maaekosysteemeissä, lämpötila on vedessä melkein aina nollan yläpuolella ja riittäisi
esimerkiksi yksisoluisten levien tuotannon ylläpitämiseen. Sen sijaan jääpeite ja etenkin sen
päälle satava lumi katkaisevat tuotannon lähes kokonaan pimentyneessä vesistössä. Juurellisten vesikasvien kannalta valo on yleensä minimitekijä myös kesällä muualla kuin matalissa
järvissä tai lähellä rantaa, koska valo ei Suomessa tunkeudu veteen juuri muutamaa metriä
syvemmälle. Valaistun kerroksen alueella kasvukauden aikana vesikasveille minimitekijänä on
Suomen sisävesissä ja Pohjanlahdella lähes aina fosfori, jota on vesissä keskimäärin paljon
muita ravinteita vähemmän. Typpi, jota myös on vähän ja jota kasvit tarvitsevat melko suuria
määriä, muodostuu minimitekijäksi varsinaisessa Itämeressä sekä jätevesillä pitkään kuormi
tetuissa vesistöissä ja savialueilla. Koska fosfori on siis vesistöjemme tärkein minimitekijä, se
on myös vesistön saaman kuormituksen keskeisin ainesosa vesiensuojelun kannalta.
Kasvit tarvitsevat typpeä ja fosforia painosuhteessa P:N = 1:7, mutta luonnonvesissämme
typpi-fosforisuhde vaihtclec yleensä välillä 1:10 ja 1:30. Typen keskimääräinen pitoisuus
sisävesissämme on hiukan alle 1 000 (Ig/1, veden painosta on siis vähemmän kuin promillen
tuhannesosa typpeä. Fosforia on vielä huomattavasti vähemmän, noin 50 (J.g/1.

R ehevöityminen

järvissä

Vesistöt jaetaan biologisen tuotantokykynsä mukaan niukkatuottoisiin eli karuihin, oligotrofisiin ja runsastuottoisiin eli reheviin, eutrofisiin vesistöihin.
Karun järven perustuotanto on tilavuusyksikköä kohti alhainen. Leväkukinnat ovat
harvinaisia ja rantojen makro fyyttikasvustot ovat vähäisiä ja harvoja. Pääkalalajitovat muikku,
ahven ja hauki. Vuotuinen kalatuotanto saattaa hyvissä muikkuvesissä olla 20—50 kg/ha.
Mikäli muikku puuttuu kalastosta, tuotanto jää huomattavasti pienemmäksi. Karun järven
ravinnepitoisuudet ovat yleensä alhaisia. Kokonaisfosforin määrä on tavallisesti alle 10 |Jg P/
1. Typpimäärissä voi esiintyäsuuriakin heilahtelulta, jotka johtuvat lähinnä humuspitoisuuden
vaihteluista. pH on ilman happaman laskeuman vaikutusta kirkkaissa oligotrofisissa järvissä
lähellä neutraalia eli 6 .8 -7 .0 , mutta humusaineita sisältävissä oligotrofisissa järvissä pH on
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selvästi happaman puolella eli 5.5-6.5. Happitilanne on karussa järvessä hyvä kaikissa
vcsikerroksissa.
Rehevän järven perustuotanto on kasvukaudella korkea. Leväkasvustojen aiheuttama
veden värjäytyminen vihreäksi on jokakesäinen ilmiö. Rantakasvillisuus on rehevässä järvessä
runsasta. Pääkalalajeja ovat särki, ahven, hauki, lahna ja kuha. Vuotuinen kalatuotanto on
vaihtcleva, yleensä kuitenkin korkeahko ja voi nousta aina 50 kg/ha asti. Eutrofisten järvien
ravinnepitoisuudet ovat huomattavasti korkeampia kuin oligotrofisissa järvissä, kokonaisfosforipitoisuudet ovat luokkaa 100 |_lg P/l. Vastaavasti typen pitoisuudet ovat jo luokkaa
suuremmat oligotrofisiin järviin verrattuna. pH:ssa esiintyy suuria vaihteluita. Yleensä se on
lähellä neutraalia (7.0-7.5), mutta saattaa runsaan yhteyttämisen tuloksena nousta jopa tasolle
9.0-10.0. Alusveden ja päällysveden happipitoisuudessa on huomattavat erot.
Edellä esitettyjen kahden pääjärvityypin lisäksi käytäntöön on omaksuttu muitakin
tyypityksiä, joista Suomen oloissa tärkein on dystrofisuus. Dystrofisen järven luonteenomai
sin piirre on veden ruskea väri. Se johtuu humusaineista, joilla on vaikutusta niin veden
kemiaan kuin vesistön eliömaailmaankin. Yleensä dystrofiset järvet ovat karuja eli dysoligotrofisia, mikä onkin yleisin järvityyppi Suomessa.
Rehevöityminen on osa järven luonnollista kehitystä, jonka Seurälikseria se vähitellen
umpeutuu. Ihminen voi kuitenkin monin tavoin nopeuttaa tätä prosessia, ennen kaikkea
johtamalla ravinnepitoisia (typpi, fosfori, orgaaninen aines) jätevesiä vesistöihin. Meillä
rehevöityminen koetaan useimmiten ympäristön pilaantumiseksi eli haitalliseksi muutok
seksi.

Lämpötilakerrostuneisuudellaon keskeinen merkitys järvien rehevöitymisessä Suomen ilmas
tossa (kuva 7.2). Kesäkerrostuneisuuden aikana harppauskerros on usein niin voimakas, ettei
päällys- ja alusveden välillä tapahdu juuri mitään aineiden vaihtoa. Siksi pohjalla on orgaanisen
aineen hajottamiseen käytettävissä vain alusveden sisältämä happi. Jos järvi on rehevöitynyt tai
sitä kuormitetaan orgaanista ainesta sisältävillä jätevesillä, kuten puunjalostusteollisuuden tai
asutuksen jätevesillä, alusveteen kertyy runsaasti hajotettavaa ainesta ja happi kuluu helposti
loppuun. Hapen loppuessa anaerobit bakteerit jatkavat edelleen hajotusta. Ne ottavat hapen
runsashappisista yhdisteistä, jotka samalla pelkistyvät: sulfaatit muuttuvat rikkivedyksi,
nitraatit ammoniumiksi ja niin edelleen.
Alusveden happikato vaikeuttaa kalojen toimeentuloa jo kerrostuneisuuskaudella. Pahem
pi tilanne syntyy silloin, kun syksyn täyskierto murtaa kerrostuneisuuden ja hapeton alusvesi
sekoittuu päällysveteen. Tällöin tilanne muodostuu erityisen vaikeaksi sellaisissa matalissa
järvissä, joissa harppauskerros on niin lähellä pohjaa (alusveden tilavuus on niin pieni), että
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sekoittuminen tapahtuu hyvin nopeasti, tai pahoin pilaantuneissa järvissä, joissa alusvesi
sisältää runsaasti pelkistyneitä yhdisteitä. Pahasti pilaantuneessa järvessä alusveden pelkisty
neiden yhdisteiden hapettuminen saattaa kuluttaa päällysveden happivarat jopa kokonaan.
Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa on kerrostuneisuuden murtumisesta usein seurauksena
kalojen äkillisiä joukkokuolemia, joita jälkimmäisen tyyppisissä tapauksissa vielä pahentavat
eräiden pelkistyneiden yhdisteiden, kuten rikkivedyn, akuutti myrkyllisyys.
Hapen loppuminen alusvedestä aiheuttaa usein ravinteiden, varsinkin fosforin, vapautu
mista pohjasedimentistä veteen. T äm ä johtuu radikaalista muutoksesta, joka tapahtuu alusveden ja sedimentin välisen rajapinnan hapetus-pelkistys -oloissa. Anaerobisuus muuttaa
olosuhteet voimakkaasti pelkistäviksi, jolloin sedimentin rauta ja mangaani pelkistyvät ja
liukenevat takaisin veteen. Samalla veteen vapautuu usein suuria määriä fosforia, joka on ollut
sitoutuneena rauta- ja mangaaniyhdisteisiin. Tapahtuma riippuu myös pHtsta siten, että
vapautuminen on voimakkaampaa happamassa ympäristössä. Fosforin liukenemista tehostaa
se, että pelkistyneessä pohjalietteessä muodostuu metaanikaasua, joka kupliessaan sekoittaa
lietteen pintaa. Samanlainen sekoittava vaikutus on myös pohjaeläimistöllä.
Edellä kuvattu ilmiö, jossa jo kerran biologisesta kierrosta poistunut fosfori palautuu
takaisin veteen hapen loppuessa, aiheuttaa usein voimakkaan kiihtymisen järven rehevöi
tymiskehityksessä. Sitä kutsutaan nimellä rasantti rehevöityminen.
Kerrostuneisuuteen liittyy vielä veden vaihtumista koskeva ongelma. Kun järvi on suurim 
man osan vuodesta kerrostunut ja kun siihen tulevat puhtaat lisävedet joutuvat sekä kesällä että
talvella ominaispainonsa vuoksi yleensä päällysveteen, tapahtuu veden vaihtumista pääasiassa
vain päällysvesikerroksessa. Jätevesien ominaispaino on sen sijaan useimmiten lämpötilasta
riippumatta niin suuri, että ne painuvat alusveteen. Veden todellinen viipymä järvialtaassa on
siis olennaisesti suurempi kuin altaan tilavuuden ja virtaaman perusteella laskettu teoreettinen
viipymä. Suomen järvissä on keskimääräiseksi viipymäksi laskettu kaksi vuotta, mutta
todellisuudessa se lienee yli kymmenen vuotta.

R ehevöityminen

joissa

Maan pinnalla valuvat vedet kerääntyvät pääosin uomiin muodostaen puroja ja jokia, jotka
virtaavat järvialtaisiin ja lopulta mereen. Sekunnissa uoman tietyn osan poikkileikkauksen
kautta kulkevan veden määrä on joen virtaama. Suomen alueelta purkautuvien jokien
keskivirtaamien sum m a on hyvin pieni, noin 3 200 m3/s. Amazon yksinään kuljettaa 50kertaisen vesimäärän. Jokien virtaamat vaihtelevat vuodenajan mukaan. Suomessa virtaama
on vähäisin talvella veden ollessa sitoutuneena lumeen ja jäähän sekä kuivina kesinä. Tulvia on
lumen sulamiskautena keväällä, jolloin saattaa purkautua yli puolet vuotuisesta vesimäärästä
muutaman viikon aikana. Virtaama voi olla suuri myös sateisina kausina syksyllä ja joskus
kesälläkin.
Joet aiheuttavat eroosiota ja jokilaaksot ovat sen näkyvimpiä merkkejä. Virta kuljettaa
hienoimpia maalajeja, kuten savea, hiesua ja hiekkaa, lietteenä sekä karkeata ainesta, soraa ja
kiviä, uoman pohjaa pitkin. Tulvivat joet kasaavat maalle lietettä, jonka ansiosta säännöllisesti
tulvivat alueet ovat hedelmällistä maatalousmaata. Esimerkkeinä tulvien ylläpitämästä m aa
taloudesta voidaan mainita Niilin rannat ennen Assuanin padon rakentamista ja nykyäänkin
vapaana virtaavan Mekong-joen tulva-alueet Kaakkois-Aasiassa.
Joki on järveä tasaisempi ympäristö, sillä virtaus sekoittaa vettä jatkuvasti pitäen sen
tasalaatuisena. Lämpötilakerrostumia ei synny eikä eliöyhteisö ehdi kovinkaan paljon vaikut-
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taa ohi virtaavan veden laatuun, joten esimerkiksi ravinne- ja happiolot pysyvät tasaisina.
Yleensä joessa tapahtuu muutoksiasiirryttäessä sen lähteiltä mereen. Lähestyttäessä alajuoksua
joen virtausnopeus laskee ja sen kuljettama vesimäärä kasvaa. Joen lämpötila nousee ja
lämpötilavaihtelut kasvavat; samalla veden happipitoisuus laskee. Koska joki huuhtoo mu
kaansa matkan varrella maa-aineksia, veden sameus kasvaa matkan edetessä ja joen pohja
muuttuu kovasta kivikosta, sorasta tai hiekasta pehmeäksi liejuksi. Jokeen liukenee yhä
enemmän ravinteita, minkä seurauksena ekosysteemin tuottavuus kasvaa. Alajuoksua kohti
joen eliöstö monipuolistuu, mutta samalla myös ihmisen vaikutus voimistuu.
Jos jokeen lasketaan jätevesiä, vaikutukset riippuvat siitä, miten suuri jäteveden osuus on
virtaamasta. Vähäisen virtaaman aikaan saman jätevesimäärän osuus virtaamasta on luonnol
lisesti suurempi kuin voimakkaan virtaaman aikaan. Joidenkin trooppisten jokien virtaama
lakkaa melkein kokonaan kuivan kauden aikana. Tällöin pienikin päästö aiheuttaa suuren
vaikutuksen. Voimakas jätevesien kertapäästö, jonka seurauksena esimerkiksi myrkyllinen tai
happea kuluttava ”tulppa” kulkee läpi koko joen, voi aiheuttaa joessa tilanteen, jossa suurin osa
eliöistä kuolee. Hitaasti tapahtuva päästö taas laimenee matkan varrella, koska uoman
vesimäärä lisääntyy sivujokien ansiosta. Jäteveden vaikutus heikkenee etäännyttäessä purkupisteestä.
Useissa joissa eri puolilla maailmaa on havaittu tuotannon kasvua. Rehevöitymisen
vaikutukset joissa eivät ole kuitenkaan yhtä vakavia kuin järvissä veden voimakkaan sekoittu
misen takia. Happipitoisuus voi laskea, mutta happi kuluu harvoin kokonaan loppuun. Hyvin
voimakasta levien tai suurten vesikasvien kasvua on kuitenkin havaittu hyvin rehevöityneissä
joissa, kuten Loiressa Ranskassa ja useissa Intian kanavissa. Jos suuria vesikasveja kasvaa hyvin
tiheänä kasvustona, joen virtaus saattaa vähentyä ja tällöin myös veden sekoittuminen vähenee
ja happitilanne saattaa huonontua. Joilla on myös huomattava merkitys ravinteiden kuljetta
jina meriin. Rannikkoalueilla, joihin laskee saastuneita jokia, on usein vakavia rehevöitymisongelmia.

R ehevöityminen

merissä

Joet kuljettavat suurimman osan meriin päätyvistä ravinteista. Ravinteita tulee tämän lisäksi
myös suorina päästöinä meriin ja ilmasta laskeumana. Merten tilaan vaikuttaa kuormituksen
määrän ja laadun lisäksi veden määrä suhteessa kuormitukseen sekä veden vaihtuvuus ja
sekoittuvuus. Siksi valtameret rehevöityvät huomattavasti pieniä sisämeriä hitaammin. Seuraavassa esitellään lyhyesti Suomen lähimerien tilannetta 1990-luvulla.
Pohjanmeri
Pohjanmereen arvioidaan nykyään tulevan nelinkertainen määrä typpeä ja seitsenkertainen
määrä fosforia esitcolliseen aikaan verrattuna. Levien joukkoesiintymät ovat yleistyneet
varsinkin rannikkoalueilla ja jokisuistoissa. Pohjanmeren ravinnekuormituksesta suurin osa
on peräisin maataloudesta. 1980-luvun loppupuolella kuormituksen arvioitiin olevan yhteen
sä 1 500 000 tonnia typpeä ja 100 000 tonnia fosforia vuodessa. Vuoteen 1995 mennessä
kuormitusta on vähennetty noin 20 %.
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Välimeri
Välimeren suolapitoisuus on korkea, keskimäärin 3.8 %, sillä vettä haihtuu cnnemmän kuin
makeaa vettä tulee tilalle. Välimereen virtaa uutta vettä myös Atlantin valtamerestä. T äm ä vesi
muodostaa pintaveden, kun taas suolapitoiscmpi alusvesi virtaa länteen päin takaisin Atlant
tiin. Koko vesimassa vaihtuu noin kerran 80 vuodessa.
Välimerta ympäröi 18 maata kolmessa maanosassa ja sen valuma-alueen asukasluku oli
vuonna 1995 129 miljoonaa. Alueella käy lisäksi lähes yhtä paljon turisteja vuosittain.
Välimerta kuormittavat sesonkikausiin keskittyvät suuret turistimäärät ja niistä johtuvat
vaikeudet jätevesihuollossa sekä rannikkoalueiden nopeasti lisääntyvä teollisuus ja kasvavat
kaupungit. Yli puolet Välimeren rannikolla asuvista 100 miljoonasta ihmisestä elää kaupun
geissa, jotka kuormittavat rannikkovesiä. Pahimmin saastuneet alueet ovat Barcelonan,
Marseillen, Genovan ja Napolin alueilla. Lisäksi Välimerta kuormittavat niihin laskevat
saastuneet joet, kuten Po, jonka suistossa on havaittu kalojen joukkokuolemia hapettomien
olosuhteiden takia.
Mustameri
Mustanmeren valuma-alueella asui vuonna 1995 yhteensä noin 170 miljoonaa ihmistä.
Mustaanmercen laskee kolme hyvin saastunutta jokea eli Tonava, Dncpr ja Dnestr. Mustaanmercen pääsevistä jätevesistä vain murto-osa on edes jotenkin puhdistettuja.
Mustanmeren erityispiirre on erittäin voimakas suolakerrostuneisuus. Pintaveden suolapi
toisuus vaihtelee 1.7 ja 1.9 % välillä Välimerestä peräisin olevan alusveden suolapitoisuuden
ollessa 2.2 %. Yhteys Välimereen on hyvin matala ja kapea, joten virtauksia ei juurikaan
esiinny. Virtausten puutteen ja eri kerrosten välisen suolapitoisuuden suuren eron takia vesi
ei juuri koskaan sekoitu. Suuren kuormituksen ja voimakkaan kerrostuneisuuden takia
Mustanmeren alusvesi on täysin hapeton 1 50—200 metrin syvyyden alapuolella; 90 % koko
veden tilavuudesta on hapetonta. Myrkyllistä rikkivetyä alusvedessä on todettu 90 % meren
pinta-alasta. Näiltä alueilta on kaikki elämä kuollut anaerobisia bakteereja lukuun ottamatta
ja rikkivetyä sisältävä vesikerros kasvaa kiihtyvällä nopeudella kohti pintakerroksia.
Itämeri
Itämeri on maailman suurin murtovesialue. Itämerellä on vain kapea, kynnysten erottama
yhteys Atlantin valtamereen Tanskan salmien kautta (kuva 7.3). Tanskan salmien kautta ulos
virtaa 960 km3jasisään noin 475 km3 vettä vuodessa. Suuren osan vedestään Itämeri saa siihen
laskevista joista, jotka tuovat makeaa vettä. Siksi sen suolapitoisuus (keskimäärin alle 1 % ) on
huomattavasti alhaisempi kuin valtamerien suolapitoisuus (noin 3.5 % ). Itämeressä merilajit
ja makeanveden lajit elävät rinnakkain ja molemmat ovat esiintymisensä äärialueilla. Itämeren
omaleimaisuutta lisää vuoroveden puuttuminen.
Itämeri kerrostuu suolapitoisuuden mukaan. Raskas, suolapitoinen vesi laskeutuu lähelle
pohjaa ja kevyt vähäsuolainen vesi on ylempänä. N äm ä kerrokset eivät yleensä pääse sekoit
tumaan keskenään. Itämereen muodostuu myös lämpötilakerrostuncisuutta samaan tapaan
kuin Suomen järviin, mutta sen merkitys on pienempi kuin suolakcrrostuneisuuden. Silloin
tällöin, länsituulen vallitessa ja kun Pohjanmerellä on korkeapaine ja Itämerellä matalapaine,
suolaista ja happirikasta vettä virtaa Tanskan salmien läpi, kynnysten yli (kuva 7.4). T äm ä
suolapulssi uudistaa syvänteisiin kertynyttä vettä. Kaiken syvänteiden veden uudistamiseen
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tarvitaan hyvin voimakkaita suolapulsscja,
joiden väli voi olla useita vuosikymmeniä.
Tällainen suolapulssi tuli esimerkiksi vuoden
1992 syksyllä ja sitä ennen 1970-luvun
lopulla.
Veden kerrostuminen ja hidas vaihtumi
nen sekä vuoroveden puuttuminen aiheutta
vat tilanteen, jossa happi kuluu helposti lop
puun pohjan läheisestä vedestä eikä se pääse
korvautumaan sekoittumisen estyessä. H ap
pikato voi aiheuttaa useimpien pohjaeliöiden
katoamisen laajoilta alueilta. Happikatoa Itä
meren syvänteissä on esiintynyt jo kauan,
mutta syvänteiden happipitoisuuden on ha
vaittu alentuneen 1900-luvun aikana, 1960luvulta lähtien nopeammin kuin aikaisem
min. 1990-luvun alkupuolella veden happi
pitoisuus on pohjaeläimille liian alhainen
Kuva 7.3. Itämeren altaat, syvänteet, tärkeät kynnyk- (alle 2 mg/1) noin 70 000 km2 alueella. Hap
set sekä pintaveden ja syvänveden virtaukset (Niemi
pikadon lisääntyminen johtuu Itämeren
1980, s. 182).
ravinnekuormituksen kasvusta viime vuosi
kymmeninä. Varsinaisen Itämeren alueella
pintaveden talviaikaiset nitraattityppipitoisuudet ovat 1960-luvun jälkipuoliskolta 1990luvulle kaksin- tai kolminkertaistuneet ja fosfaattifosforin pitoisuudet ovat kasvaneet saman
verran 1950-luvulta lähtien.

Kuva 7.4. Syvänneveden uusiutuminen varsinaisessa Itämeressä [Niemi 1980, s. 187).

Ravinteiden lisäys on peräisin Itämeren rantavaltioiden päästöistä, jotka olivat vuonna 1990
arviolta noin 46 000 tonnia fosforia vuodessa ja noin 660 000 tonnia typpeä vuodessa.
Päästömäärät ovat vähentyneet 1980-luvun päästöihin verrattuna. Suomen osuus Itämeren
typpikuormituksesta on noin 6 % ja fosforikuormituksesta noin 9 %. Kaksi kolmasosaa
Itämeren ravinnekuormasta on peräisin entisen Neuvostoliiton alueelta ja Puolasta. Puolet
typestä ja kaksi kolmasosaa fosforista tulee jokien kuljettamana, ilmasta laskeumana tulee
fosforista noin 10 % ja typestä noin 40 %.
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R ehevöitymisen

vaikutuksia eliöihin

Suuret vesikasvit
Vesistön rehevöityessä suokasvillisuuden eli makrofyyttien eri elomuotoryhmät (kuva 7.5)
reagoivat eri tavoin. Nopeimmin reagoivat ne lajit, joiden elinkierto on nopein ja jotka elävät
selvimmin veden ravinteiden varassa eli irtokellujat ja -keijujat sekä vesisammalet.

Rehevöitymisellä on kasvien eri elomuotoryhmiin erilaisia vaikutuksia. Irtokellujat ja
-keijujat (lcmnidit), jotka eivät ole kiinni pohjassa, lisääntyvät voimakkaasti niin kauan kuin
valoa riittää isompien kasvien keskellä, missä etenkin irtokellujien on pakko kasvaa, sillä
muualla aallokko veisi ne mennessään. Irtokcllujayhteisö vakiintuu tutkimusten mukaan
yhdessä tai kahdessa vuodessa ympäristömuutoksesta, kun pohjaan juurtuneilla kasveilla
kasvustojen vakiintuminen voi viedä jopa 10 vuotta. Ilmaversoiset kasvit eli helofyytit
lisääntyvät rehevöitymisen myötä voimakkaasti, samoin kelluslchtiset. Uposlehtiset kasvit eli
elodeidit ja pohjalehtiset kasvit eli isoetidit, etenkin pienet pohjaruohot, taas katoavat valon
vähenemisen ja kasvaneen sedimentaation vuoksi. Uposkasvienkin tuotanto kohoaa ensin
ravinteiden lisääntyessä, muttasitten romahtaa ilmaversoisten kasvien aiheuttaman varjostuk
sen takia.
Rehevöitymiskehityksestä kärsivät etenkin pienet pohjalehtiset kasvit, kuten nuottaruoho,
ja hyötyvät taas ennen kaikkea irtokellujat sekä monet pitkäversoiset uposkasvit. Ilmaversois
ten ja kelluslehtisten joukossa on runsaasti indifferenttejä lajeja, jotka eivät kärsi eivätkä hyödy
rehevöitymisestä. Itämeressä rakkoleväon kärsinyt rehevöitymisestä. Kasviplanktonin lisään
tyminen pintavedessä estää valon pääsyn yhtä syvälle kuin aikaisemmin, joten rakkolevä ei
enää pysty kasvamaan syvissä vesissä. Lisäksi rehevöitymisestä hyötyvät rihmalevät ovat
tukahduttaneet rakkoleviä kasvaessaan niiden päällä.
Kasviplankton
Koska kasviplankton elää täysin veteen liuenneiden ravintosuolojen varassa (poikkeuksena
typensitojasinilevät), se reagoi herkästi veden laadun muutoksiin. Järven tai meren saam a
ravinnelisäys näkyy siis nopeasti kasviplanktonin koostumuksessa, ennen kaikkea biom assan
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kasvuna kesällä, kun valaistus- ja lämpöolot ovat parhaimmillaan. Ylirehevissä vesissä loppu
kesän planktonmäärät (lähinnä sinileviä) ovatkin selvästi kevään ja syksyn piileväesi in tyrniä
suuremmat. On kuitenkin muistettava, että melko karuissakin järvissä saattaa poikkeukselli
sen lämpiminä tai sateisina kesinä esiintyä loppukesän sinileväkukintaa eli sinilevien massaesiintymistä. Esimerkiksi Itämeren ravinnepitoisuuksien kasvu 1900-luvun aikana on lisännyt
kasviplanktonin tuotantoa arviolta 30—70 %. Sinileväkukintoja esiintyy Itämerellä useammin
ja ne ovat voimakkaampia kuin ennen.
Pohjaeläimistö
Vaikka pohjaeläinryhmiä esiintyykin ulapalla vähän, se ei tarkoita, että lajimäärä on pieni, sillä
yksin surviaissääskiä on 600 lajia. Esimerkiksi puhtaan suomalaisen karun järven profundaalissa23 elää arvioiden mukaan 100—200 pohjaeläinlajia. Pilaantumisen myötä pohjaeläinlajisto
usein köyhtyy ja saattaa lopulta koostua alle kymmenestä lajista. Yksilömäärä ja biomassa sen
sijaan saattavat nousta suurestikin, sillä harvat hapenpuutetta sietävät lajit voivat kasviravin
non lisääntyessä ja kilpailun vähetessä lisääntyä valtavasti.
Kalat ja muut vesiselkärankaiset
Kalat eivät liikkuvuutensa vuoksi ole muiden eliöryhmien tavoin sidottuja vesistön tietyn osan
happi- tai ravintotilanteeseen. Kuitenkin myös kalasto muuttuu rehevöitymisen myötä.
Tuotanto yleensä kasvaa, mutta lajisto muuttuu ihmisen kannalta epäedulliseen suuntaan:
kalastuksen kannalta tärkeät arvokalat korvautuvat vähän arvostetuilla särkikaloilla. Lohikalat
ovat kaikkein herkimpiä alhaisille happipitoisuuksille. Tuotantokin kääntyy aikanaan laskuun
joko liian huonon happitilanteen tai ylitiheän kannan vuoksi.

Suomen

vesistöjen kuormituksesta

Vesistöä kuormittavat valuma-alueelta pinta- ja pohjavesien ja viemäreistä tulevien jätevesien
mukana tulevat sekä suoraan ilmasta laskeutuvat ja sateen mukana tulevat epäpuhtaudet.
Kuormitus jaetaan yleensä pistemäiseen ja hajakuormitukseen. Pistemäisestä kuormituksesta
puhutaan silloin, kun vesistön kannalta merkittävä määrä kuormittavaa ainesta joutuu
vesistöön samasta purkukohdasta. Tärkeimpiä pistemäisiä kuormittajia Suomessa ovat teolli
suuslaitokset, viemäröinnin piirissä oleva asutus, kalanviljelylaitokset, turkistarhat, suuret
karjasuojat ja kasvihuoneet, kaatopaikat sekä leirintäalueet. Lisäksi pistemäistä kuormitusta
aiheuttavat erilaiset vesistöjen muokkaustoimet, kuten ruoppaus ja jokien perkaus. H ajakuor
m itus kerääntyy vesistöön vähitellen kaikkialta ympäristöstä ilman selvää keskitrymispistettä.
Sen tärkeimmät lähteet ovat luonnollinen huuhtouma valuma-alueen maaperästä, laskeuma
ilmakehästä, pienet karjasuojat ja peltoviljely, metsätalous ja viemäröimätön haja-asutus.
Rehevöitymisen kannalta merkittävä kuormitus on joko ravinnekuormitusta eli typpeä tai
fosforia tai orgaanista kuormitusta eli veteen päästettyä orgaanista ainetta, joka hajotessaan
kuluttaa happea. Typen ja fosforin aiheuttamaa hapenkulutusvaikutusta arvioitaessa lasketaan
yleensä, että 1 mg fosforia kasvattaa kertaalleen käytettynä planktonlevää määrän, jonka
hajottaminen vie 150 mg happea. 1 rngdla typpeä vastaava luku on 15 mg happea.
Vesistöön ulkopuolelta tulevan orgaanisen aineen kuorman hapenkulutusvaikutusta ar
vioidaan yleisimmin määrittämällä biologinen hapenkulutus (BH K ) kokeellisissa olosuhteis-
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sa. BHK-arvot kuvaavat kuitenkin vain orgaanisen kuormituksen hajoavan osan vaikutusta
nopeasti eli 7 vuorokauden kuluessa (BHK_). Monien suurimolckyylisten ja monimutkaisten
orgaanisten yhdisteiden, esimerkiksi ligniinin, hajoaminen vie kuitenkin vähintään kuukau
sia, joten niiden happea kuluttavasta vaikutuksesta BHK_ kertoo vain pienen osan. Yleensä
noin kolmella kerrotun BHK_-arvon arvioidaan melko hyvin kuvaavan orgaanisen kuormi
tuksen kokonaishapenkulutusta.

Fosfori

□
□
n
□
□

Maatalous
Teollisuus
Asutus
Laskeuma
Muut

63 %

Kuva 7.6. Suomen vesistöjen ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen lähteet vuonna 1993 ILuonnonvarat
ja ympäristö 1995, s. 31).

Kuvassa 7.6 vertaillaan eri lähteiden osuutta Suomen vesistöjen fosfori-ja typpikuormituksesta vuonna 1993. Pistekuormitustiedot perustuvat mitattuihin päästöihin, hajakuormituksen
ja muun kuormituksen luvut ovat laskennallisia ja niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä.
Kuvassa ei ole otettu huomioon luontaista huuhtoumaa, jonka osuudeksi arvioitiin vuonna
1989 noin 34 % typpi- ja 21 % fosforikuormasta. Hajakuormituksen merkitys ravinnekuormassa on nykyään suurempi kuin pistekuormituksen, sillä pistelähtcistä tulevia jätevesiä on
puhdistettu tehokkaammin. Pistemäisen kuormituksen vaikutukset ovat kuitenkin paikalli
sesti suurempia, sillä päästöt kohdistuvat pienelle alueelle.
Suurin ihmisen aiheuttama ravinnekuorma eli noin 43 % typpikuormasta ja noin 63 %
fosforikuormasta tulee maataloudesta. Se on enemmän kuin pistelähtcistä yhteensä. Sateen
mukana tulee 22 % koko typpikuormituksesta. T äm ä on suureksi osaksi liikenteestä,
teollisuudesta, maataloudesta ja muusta ihmistoiminnasta ilmaan päässyttä typpeä. O rgaani
sen aineen kuormituksesta suurin osa eli 75 % tulee puunjalostusteollisuudesta. Kuvassa 7.7
vertaillaan suurimpien pistekuormittajien vuosien 1989 ja 1993 vesistöjä rehevöittäviä
päästöjä.
Maatalous
Maataloudessa suurimmat vesistöä kuormittavat tekijät ovat lannoitus ja lietelanta, jota syntyy
suurissa karjasuojissa, etenkin sikaloissa. Lisäksi voidaan mainita puristeliemi, jota syntyy
säilörehun valmistuksessa. Se sisältää runsaasti hajoam atonta orgaanista ainesta. Nykyisin sitä
pääsee vesistöihin enää vain poikkeustapauksissa. Lannoituksen rehevöittävä vaikutus riippuu
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siitä, miten suuren osan lannoitteiden ravinteista viljelykasvit pystyvät käyttämään. Lannoitefosfori sitoutuu voimakkaasti maalian ja kasvit pystyvät käyttämään vain osan siitä. Jatkuva
fosforilannoitus lisää maan fosforipitoisuutta ja sitä kautta vesistöihin huuhtoutuvan maaaineksen aiheuttamaa fosforikuormitusta. Jos typpeä lisätään lannoitteessa pellolle enemmän
kuin kasvit kykenevät käyttämään sitä hyväkseen, typpeä huuhtoutuu helposti vesistöihin
maan jäädessä paljaaksi kasvukauden jälkeen.
Mitä pitemmän ajan vuodesta maa on kasvipeitteetön, sitä suurempi on vesistökuormitus.
Ääriesimerkkejä tästä ovat tehokkaasti muokattu avokesanto29ja monivuotinen nurmiviljely.
Maatalouden aiheuttama kuormitus ajoittuu valuman huippukausiin eli keväällä lumen
sulamisen aikaan ja syyssateiden aikaan. Maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämiskeinoja käsitellään luvussa 14.

Fosfori
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Kuva 7.7. Suurimpien pistelähteiden aiheuttama vesistöjen kuormitus Suomessa vuosina 1989 ja 1993 (YTS,
s. 29 8; Ympäristökokous 1995). Huomaa, että vuoden 1993 orgaanisen aineen kuormitustiedot puuttuvat
kalankasvatuksen osalta.

Metsätalous
Metsätalouden vaikutuksista tärkeimmät ovat ojituksen ja avohakkuiden aiheuttama orgaani
sen aineen huuhtoutumisen kasvu sekä lannoitus, joka fosforin osalta saattaa olla vesistöjen
kokonaiskuormassakin merkittävä tekijä. Koska metsänlannoituksessa ei ravinteita muokata
maahan, on huuhtoutuminen metsistä suhteessa suurempaa kuin maatalouden vastaava.
Metsälannoituksen määrä on 1990-luvulla romahtanut, joten sen merkitys vesistöjen kuor
mittajana on vähentynyt. M yös tukkien uitto aiheuttaa orgaanisen aineen kuormitusta.
Metsätalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämiskeinoja käsitellään luvussa 13.
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Kuva 7.8.

Y hdysku nnista tuleva fosfori- ja ty p p ik u o rm itu s v u o s in a

1972-1993 (Ympäristökatsaus 1995,

s.

9).

Teollisuus
Puunjalostusteollisuudella on eri teollisuudenaloista suurin merkitys vesistöjen kuormittaja
na. Massa- ja paperiteollisuuden osuus koko teollisuuden orgaanisen aineen ja fosforin
päästöistä on noin 90 %. Teollisuuden typpikuormituksesta massa- ja paperiteollisuuden
osuus on noin 65 %. Kaikki teollisuuden vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavat päästöt ovat
vähentyneet vuodesta 1989 vuoteen 1993, massa ja paperiteollisuuden orgaanisen aineen
päästöt jopa lähes kolmannekseen aikaisemmasta (ratkaisukeinoista ks. luku 13).
Asutus
Viemäröityjen asumajätevesien päästöt ovat teollisuusjätevesien päästöjen jälkeen tärkeimmät
ihmisen aiheuttamista pistemäisistä lähteistä tulevista vesistöjä rehevöittävistä päästöistä.
Etenkin typpikuormassa niiden osuus on merkittävä, noin kaksi kolmasosaa kaikkien pistelähteistä tulevien jätevesien kuormasta. Yhdyskuntajätevesien puhdistusaste on noussut 1970- ja
1980-luvuilla. Fosforikuormitus on vähentynyt paljon ja typpikuormitus on noussut (kuva
7.8). Typpeä ei ole 1990-luvun alkuun mennessä juurikaan poistettu jätevesistä. Hajaasutuksen merkitys vesistöjen typpikuormittajana ei ole läheskään samaa luokkaa kuin
viemäröinnin piirissä olevan asutuksen. Haja-asutuksen fosforikuorma on sen sijaan korkeam
pi kuin viemäröityjen yhdyskuntajätevesien aiheuttama kuorma. Asutuksen aiheuttaman
kuormituksen vähentämiskeinoja käsitellään luvussa 15.
M u u t k u o rm itta ja t

Vähäisemmillä kuormittajilla voi olla huomattavakin paikallinen merkitys. N äistä m ainitta
koon ensin kalanviljelylaitokset, joilta vesistöihin joutuvat rehu ja ulosteet ovat aiheuttaneet
rehevöitymistä monilla alueilla. Kalankasvatuksen fosfori- ja typpikuormitus kasvoi tasaisesti
1970-luvun puolivälistä aina 1990-luvun alkuun saakka, jolloin se alkoi laskea osittain
tuotannon vähenemisen takia. Turkistarhat saattavat myös olla paikallisesti merkittäviä
rehevöittäjiä.

81

Y mpäristönsuojelun perusteet
V esistöjen

rehevöitymisen estäminen

Vesistöjen rehevöitymistä on mahdollista estää vähentämällä vesistöihin kohdistuvaa ravinneja orgaanisen aineksen kuormitusta. 1990-luvulla Suomessa on keskeisellä sijalla hajakuormi
tuksen, erityisesti peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen (ks. luku 14), vähentäminen. Myös
teollisuuden ja asuinyhdyskuntien vesistöä rehevöittävien päästöjen edelleen vähentäminen
parantaisi vesistöjen tilaa. Erityisesti typen poistolla yhdyskuntajätevesistä olisi huomattava
merkitys kuormituksen kannalta. Itämeren tilan kannalta olisi tehokkainta suunnata resurssit
lähialueiden eli Venäjän ja Baltian maiden sekä Itä-Euroopan jätevesien puhdistamiseen.
Vaikka kuormitus vähenisikin, voi vesistön sisäinen dynamiikka jatkaa rehevöitymiskehi
tystä (rasantti rehevöityminen). Tällaisia vesistöjä on päästöjen vähennyttyä pyritty ennallis
tamaan esimerkiksi särkikaloja kalastamalla ja vesikasveja niittämällä eli poistamalla ravinteita
kierrosta. Lahden Vesijärveä, jossa toteutettiin biomanipulaatioprojekti vuosina 1989-1993,
pidetään usein esimerkkinä onnistuneesta järviekosysteemin ennallistamisesta.
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7 .3 . H appamoituminen
H appamoitumista

aiheuttavat päästöt

H appam oitum isella tarkoitetaan tiettyyn systeemiin tulevan hapon, vetyionin (H*), määrän
lisääntymistä. Ilman epäpuhtaus puolestaan on ilmassa esiintyvä aine, joka ei kuulu ilman
normaalikoostumukseen tai joka esiintyy selvästi normaalia suurempana pitoisuutena. Epä
puhtauksia ovat esimerkiksi häkä, hiilivedyt ja erilaiset hiukkaset. Happamoitumisen kannalta
tärkeimmät ilman epäpuhtaudet ovat rikkidioksidi ja typen oksidit, jotka ilmassa reagoides
saan muodostavat happoa. Epäpuhtauksia voi päästä ilmaan pistemäisistä lähteistä, kuten
teollisuuslaitoksista, tai ne voivat tulla hajapäästöinä useista pienistä lähteistä. Tyypillinen
ilman epäpuhtauksien hajapäästölähde on liiken
ne. Tärkein osa päästöistä syntyy erilaisista ihmisen
aikaansaamista palamisprosesseista, kuten auton
moottoreissa syntyvät pakokaasut ja teollisuuslai
toksista tulevat savukaasut. Kuva 7.9 kuvaa ilman
epäpuhtauksien, kuten happamoitumista aiheut
tavien rikkidioksidin ja typen oksidien, käyttäyty
mistä päästön jälkeen.
Sen jälkeen kun päästö on tapahtunut, ilman
päästö
laskeuma
epäpuhtaudet leviävät säätekijöiden vaikutuksesta
eri tavoin eri tilanteissa. Tuuli kuljettaa epäpuh
tauksia ja sen suunta ja nopeus määräävät, mihin
suuntaan ja osittain myös miten kauas epäpuhtau
vaikutus
det kulkeutuvat. Sekoittumiseen ja sen kautta pi
toisuuteen vaikuttavat tuulen nopeus ja pyörteiKuva 7.9. Ilman epäpuhtauksien käyttäytymi
syys. Ilmakehän vertikaalinen eli pystysuuntainen
nen päästön jälkeen.
lämpötilajakauma määrää ilmakehän tasapainoti
lan ja vaikuttaa pyörteisyyteen. Ilman epäpuhtau
det muuttuvat ilmassa erilaisten kemiallisten reaktioiden vaikutuksesta ja viimein poistuvat
ilmakehästä kaasumaisina ja hiukkasina eli kuivalaskeumana,30 sateen mukana eli märkälaskeumana tai eliöiden aktiivisesti ottamina esimerkiksi fotosynteesin tai hengityksen kautta.
Suomen happamasta laskeumasta noin kolmasosan arvioidaan 1990-luvun puolivälissä
johtuvan typpihaposta, loput kaksi kolmasosaa ovat rikkihappoa. Typpihapon osuus happa
masta laskeumasta on nousemassa, sillä rikkipäästöjä on kyetty vähentämään tehokkaasti
samalla kun typpipäästöjen määrä on pysynyt lähes ennallaan (kuva 7.10).
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Rikkidioksidi
Rikki päästöjä syntyy eniten energiantuotannosta ja teollisuudesta. Vuonna 1993 energiantuo
tannon osuus Suomen rikkipäästöistä oli noin 64 % ja teollisuuden osuus noin 33 %.
Energiantuotannossa syntyvät rikkipäästör ovat peräisin fossiilisten polttoaineiden sisältämäs
tä rikistä, joka hapettuu palaessaan rikkidioksidiksi ( S 0 2). Eri polttoaineet sisältävät eri määriä
rikkiä, maakaasu kaikkein vähiten (ks. luku 11). Rikkipitoisuuksien arvioinnissa tulee ottaa
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huomioon myös kunkin polttoaineen energiasisältö. Teollisuuden rikkipäästöt ovat peräisin
prosesseissa käytetyistä lisäaineista tai raaka- ja polttoaineen sisältämästä rikistä.
Suurin osa rikkipäästöistä tulee ilmaan kaasumaisena rikkidioksidina. Rikkidioksidi
muuttuu ilmakehässä vähitellen rikkihappopisaroiksi ja sulfaattihiukkasiksi (kuva 7.11).
Happopisarat liukenevat ilman vesihöyryyn ja tulevat maahan sateen mukana (märkälaskeuma). Liuoksessa happo hajoaa sulfaatti-ioneiksi (SO,,2 ) ja vetyioneiksi (H*)- Eräät aineet,
kuten ammoniakkikaasu, neutraloivat ilmassa olevia rikkihappopisaroita.
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Kuva 7.10. Rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt Suomessa vuosina 1980-1993 (Ympäristökatsaus 1995).
Huomaa, että typen oksidien päästöjen laskentaperusteet muuttuivat vuonna 1992 eikä kahden viimeisen vuoden
tietoja voi suoraan verrata aikaisempiin.
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Kuva 7.11. Rikkidioksidin ja ammoniakin tie ilmakehässä (Euroopan ilma - Euroopan ympäristö 1986, s. 24).

Typen oksidit ja ammoniakki
Typen oksideista typpimonoksidi (N O ) ja typpidioksidi (N O ,) ovat happamoitumisen
kannalta merkittäviä. Niitä pääsee ilmakehään ihmisen toiminnan seurauksena pääasiassa
liikenteestä ja energiantuotannosta. Liikenteen osuus typen oksidien päästöistä oli Suomessa
1990-luvun alussa noin 60 %. Ajoneuvon kunto, varustustaso eli lähinnä katalysaattorin
olemassaolo tai puuttuminen, ajoneuvon ikä ja ajotapa vaikuttavat päästömääriin.
Typen oksideja synty}1, joko ilman typen hapettuessa palamisen aikana tai polttoaineen
sisältämästä orgaanisesta rypestä. Suurin osa päästöistä on typpimonoksidia, joka hapettuu
ilmakehässä typpidioksidiksi. Typpidioksidi muuttuu ilmakehässä typpihapoksi (H N O ,),
joka saattaa liueta ilman vesipisaroihin hajoten nitraatti- ( N 0 3 ) ja vetyioneiksi (H ’). Typpi
laskeuma voi olla typpidioksidia (kuivalaskcuma) tai veteen liuennutta typpihappoa (märkälaskeuma). Kuva 7.12 kuvaa typen kulkeutumista ilmakehässä. Kuten kuvasta näkyy, myös
alailmakehän otsoni vaikuttaa typen
oksidien muuntumiseen ilmake
hässä.
Ammoniakkia (N H ,) haihtuu
karjanlannasta ja jonkin verran myös
keinolannoitteista (taulukko 7 .2 ).
Ammoniakkipäästöjä syntyy myös
lannoiteteollisuudcsta ja ammonia
kin valmistuksesta. Ammoniakki
neutraloi rikkihappoa, mutta toisaal
ta siitä syntyvä ammonium-ioni
K uva 7 .1 2. Typen kulkeutuminen ilmakehässä (Yksinkertaistettu (NH^*) itse aiheuttaa happamoituteoksesta Euroopan ilma - Euroopan ympäristö 1986, s. 26 -2 7 ). mista.
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Taulukko 7.2. Eräs arvio Suomen ammoniakkipäästöistä 1980-luvun puolivälissä (YTS, s. 264).

tN /v
Naudat

23 800

Siat

3 700

Turkiseläimet

3 300

Väkilannoitteet

3 100

Kanat

1 300

Teollisuus

1 000

Yhteensä

36 300

H apan

laskeuma

Ilmasta epäpuhtaudet poistuvat maaperään, vesistöihin ja kasvillisuuteen kuiva- ja märkälaskeumana. Laskeuman määrää voidaan arvioida mittauksin ja matemaattisin mallein.
Molemmilla menetelmillä on omat etunsa ja haittansa31. Sadevesi on jo luonnostaan hieman
hapanta (pH 5.6), koska ilmassa oleva hiilidioksidi on heikko happo. Nykyään sadevesi on
kuitenkin huomattavasti happamampaa kuin teollisuutta edeltäneellä ajalla. T äm ä johtuu
siitä, että ihmisen ilmaan päästämät rikki- ja typpihappo ovat hiilidioksidista poiketen vahvoja
happoja eli vetyioni irtoaa niistä herkästi. Etelä-Suomessa sadeveden pH on nykyisin keski
määrin noin 4.5 ja Pohjois-Suomessakin alle 5. Hapan laskeuma on suurinta Etelä-Suomessa.
Rikkilaskeuma on vähentynyt huomattavasti vuodesta 1989.
Suomen vuoden 1994 rikkilaskeumasta arviolta kahdeksasosa oli peräisin Suomen omista
päästöistä, viidesosa Venäjältä ja kolmasosa muusta Euroopasta (kuva 7.13). Vielä vuonna
1990 Suomen omien päästöjen osuus oli 22 %. Kotimaasta peräisin olevan rikkilaskeuman
osuus on 1990-luvun alkupuolella entisestään pienentynyt, sillä päästöt ovat Suomessa
pienentyneet enemmän kuin esimerkiksi Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Nitraattitypen vuoden
1994 laskeumasta 15 % oli peräisin Suomesta ja 18 % muista Pohjoismaista. Ammonium typen
saman vuoden laskeumasta lähes puolet tuli Suomesta (kuva 7.13). Suomen omien päästöjen
osuus typpilaskeumasta on vuosien 1985 ja 1994 välisenä aikana pysynyt melko lailla samana.
On myös muistettava, että Suomi on, toisin kuin rikkidioksidin ja ammoniakin osalta, typen
oksidien nettoviejä eli Suomesta kulkeutuu typen oksideja muihin maihin enemmän kuin
muista maista Suomeen.
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Kuva 7.13. Ammoniumlypen, nitraattitypen ja rikin laskeuman alkuperä Suomessa vuonna 1994 (Barret 1995).

Suomen rikki- ja typpilaskeuma on Keski-Eurooppaan verrattuna suhteellisen vähäistä.
Suomessa rikkilaskeuma on keskimäärin alle 1 g/m 2 vuodessa, kun taas Itä-Saksan, entisen
Tsekkoslovakian ja Puolan rajaseuduilla rikkilaskeuma on jopa 10 g/m 2 vuodessa. KeskiEuroopassa myös typpilaskeumat ovat paikoin jopa kymmenkertaisia Suomen laskeumaan
verrattuna. Suomen luonto on kuitenkin herkempää happamoitumiselle kuin Kcski-Euroopan luonto. Tällaisten erojen huomioimiseksi on otettu käyttöön kriittisen kuormituksen
käsite (taulu 7.1).
Taulu 7.1. Kriittisen kuormituksen määritelmä.

Kriittinen kuormitus on ”yhden tai useamman epäpuhtauden altistuksen kvantitatiivinen arvo,
jonka alapuolella määrätyille herkille ympäristön osille ci aiheudu nykytietämyksen valossa
merkittäviä haitallisia vaikutuksia”.
(Kämäri ym. 1992.)
M itä pienempi järven tai metsäalueen kriittinen kuormitus on happamoitumisen suhteen, sitä
herkempi se on happamalle laskeumalle. Kriittinen kuormitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
laskeuman ylittäessä sen luonto tuhoutuu kokonaan, eikä sitä, että laskeuman alittaessa sen
luonto voi hyvin. On sopimuksenvarainen arvokysymys, minkä luöntokohteen suhteen
kriittistä kuormitusta halutaan mitata. Esimerkiksi Suomen järvien kriittistä kuormitusta
mitataan happamuutta melko hyvin kestävän ahvenen happamuuden sietokyvyn mukaan, ei
esimerkiksi herkän ravun mukaan. Kun arvioituja kriittisen kuormituksen arvoja on verrattu
laskeuma-arvoihin, on havaittu, että kriittinen kuormitus ylittyy metsämailla Etelä-Suomessa
ja järvissä siellä täällä koko maassa.
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aaperän happam oitum inen

Maan happam oituminen tarkoittaa maaveden eli maan huokosissa olevan veden happamoitu
mista. Liukeneminen on käyttöönsä nähden yllättävän vaikeasti määriteltävissä oleva termi.
Se tarkoittaa lähinnä kemiallisiin sidoksiin liittyvien sähköisten voimien purkautumista.
Vajoava sadevesi huuhtoo aineita maaperässä jatkuvasti syvemmälle. Osittain huuhtoutum i
nen32 on täysin fysikaalista, veden mekaanista kuljetusta. Osittain tapahtumaan liittyy myös
kemiallista liukenemista. Vesi on neutraalinakin hyvä liuotin ja lisäksi sadevesi on aina ollut
ilman hiilidioksidipitoisuuden vuoksi hiukan hapanta. Näin ollen se liuottaa maahiukkasista
aineita mukaansa.

Suomalainen maaperä
Havumetsiemme neulaskarikkeen ja kallioperämme happamien kivilajien takia suomalainen
maaperä on yleensä hapanta. H appam assa ympäristössä bakteerien osuus hajotuksessa on
pieni ja kariketta hajottavat lähinnä sienet, mikä luonnehtii myös hajotuksen lopputulosta.
Tyypillistä Suomen metsissä syntyvää humusta nimitetään kangashumukseksi. Toinen maa
perällemme tyypillinen piirre on alavuudesta aiheutuva vetisyys. Pohjavesi on monissa
paikoissa näkyvissä muodostaen järviä. Toisissa kohdin pohjavesi ei nouse maanpinnan
yläpuolelle, mutta on lähellä pintaa, minkä vuoksi Suomessa on runsaasti soita ja suoturvetta.
Maaperän tapahtumat säätelevät maannostumista. Suomen metsissä on rehevimpiä lehtoja
lukuun ottamatta podsolimaannos (kuva7.14). Podsoloituncen maan pintakerros on jakautu
nut selvästi erottuviin kerroksiin;
etenkin orgaanisen humuskerroksen
ja epäorgaanisen kivennäismaan vä
linen raja on hyvin selvä. Huuhtou
tuminen on tuhansien vuosien ajan
Elävien kasvien kerros
kuljettanut aineita syvemmälle maa
Karikekerros; kuolleiden kasvien osat
han. Luonnostaan happaman sade
vielä tunnistettavissa
Humuskerros; tunnistamattomaksi
veden valuessa maassa alaspäin se
hajonnutta ainesta
__
koko ajan kemiallisten reaktioiden,
Huuhtoutumiskerros (valkomaa);
"l
etenkin ioninvaihdon, ansiosta neut
luonnostaan hapan sadevesi huuhtonut* >
mineraaleja syvemmälle
raloituu. Näin ollen pH yleensä nou
Rikastumiskerros; pH:n noustessa esim.
see maassa syvemmälle mentäessä.
Fe:n ja Al.n ja piihapon yhdisteet
saostuvat humusaineiden kanssa
Happamassa liukenevat aineet,
Pohjamaa; muuttumaton kerros
esimerkiksi rauta, saostuvat uudel
leen syvemmällä. Täm än vuoksi podsolimaannoksessa on selvä vaalea,
usein vain 1-2 cm paksuinen huuh Kuva 7 .1 4 . Podsolimaannos (mukaillen Kalliola 1973).
toutumiskerros, josta aineita on
liuennut pois. Täm än alla on tummempi ja yleensä hiukan paksumpi rikastumiskerros, johon
liuenneet aineet ovat uudelleen saostuneet. Täm än alla alkaa kalliopintaan asti ulottuva
muuttumaton pohjamaa, jonne pH-vaihtelun vaikutus ei ulotu.
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Ioninvaihto
Ilmiötä, jossa maahiukkascn pinnalla oleva ioni irtoaa ja luovuttaa paikkansa jollekin
maanestecn ionille, kutsutaan ioninvaihdoksi. Ionien kulloinenkin jakautuminen maahiukkasten pinnalle ja maanesteeseen riippuu ionien ominaisuuksista ja niiden pitoisuudesta
maanesteessä. Mikäli ioneja, joilla on heikko sitoutumisvoimakkuus, on nesteessä runsaasti,
ne kykenevät syrjäyttämään vahvemmin sitoutuneita ioneja liuokseen.
Eri kationien kykyyn sitoutua maahiukkasten pintaan vaikuttavat ionin koko, sähköinen
vetovoima ja ionia ympäröivän nesteen määrä eli hydratoitumisaste. M itä pienemmässä
hiukkasessa varaus on, sitä lähemmäs tämä hiukkanen pääsee vastakkaismerkkistä varausta ja
sitä voimakkaampi on syntyvä sidos. Vetyioni on pienin ioni, koska se käsittää vain protonin,
joten se sitoutuu voimakkaasti ja sitoutuessaan se syrjäyttää vaihtopaikalta jonkin toisen ionin.
Mitä suurempi hiukkasen varaus on, sitä voimakkaammin se pyrkii sitoutumaan. Hydratoitumisasteen kohoaminen puolestaan vähentää sitoutumisvoimakkuutta, koska ionin koko on
tällöin tavallaan suurempi. Myös maahiukkasen pinnan rakenne saattaa suosia tietynkokoisia
ioneja. Maassa yleisesti esiintyvien ionien sitoutumisvoimakkuuden järjestys on keskimäärin
seuraavanlainen:
H* > AI’ * > C a2* > M g2* > K* > Na*

Luontainen happamoituminen
Suomessa maaperä on koko jääkauden jälkeisen ajan happamoitunut luonnostaan. Kasvien
ravinteiden otto auttaa happamoitumista. Kasvit ottavat maasta runsaasti emäskationcita eli
sellaisia positiivisia ioneja, joilla on kemiallisissa reaktioissa kyky neutraloida happoa. Tällaisia
ioneja ovat muun muassa kalium ja etenkin kalsium.
.
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Kuva 7.15. Kasvien kationiravinteiden otto.

Kasvien kationiravinteiden otto perustuu juuren pinnassa tapahtuvaan ioninvaihtoon, niin
sanotun vetypumpun toimintaan (kuva 7.15). Juuri siirtää vetyioneja aktiivisesti maanestee
seen ja juureen syntynyt negatiivinen varaus vetää puoleensa positiivisesti varautuneita ioneja.
Soluun kulkeutuneiden ionien koostumus vastaa maanestecn koostumusta. Kun kasvit
kuolevat, niistä muodostunut humus hajoaa hyvin hitaasti ja hajotuksen aikana muodostuu
runsaasti happoja. Suomessa tätä edistää havupuuvaltaisuus. Havupuiden neulaskarike sisäl
tää runsaasti parkkihappoja ja muita happamia aineita. Alueilla, joilla on runsaasti havumetsiä,
happamoituminen tapahtuu nopeammin. Lehtimetsän karike on emäksisempää ja se neutra
loi maata.
Jos hajoaminen tapahtuisi täydellisesti, vapautuisivat hajotuksen myötä maahan lopulta
myös kaikki emäksiset ionit, jotka neutraloisivat syntyneen hapon. H ajotus on kuitenkin
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Suomessa koko jääkauden jälkeisen ajan ollut kylmyyden ja karuuden vuoksi hitaampaa kuin
orgaanisen aineen kertyminen. Jos näin ei olisi, ei olisi humuskerrostakaan. Siksi maa on
jatkuvasti hiukan happamoitunut. Lisäksi puunkorjuu nopeuttaa happamoitumista: kun puu
viedään metsästä pois, ei sen kuollessa vapaudu metsämaahan lainkaan happoa neutraloivia
ioneja.
Puskurisysteemit
Maa vastustaa happamoitumista erilaisilla puskurisystecmeillä. Tunnetuin niistä on kalkkipuskurointi. Maassa olevat kalsiumyhdisteet liukenevat ja kuluttavat happoa, jolloin hapon
vaikutus ei näy muuten. Kalkkipuskurointi on keskeinen tekijä esimerkiksi Keski-Euroopassa.
Suomen maaperässä kalkkia on joitakin pieniä alueita lukuun ottamatta vähän, joten
kalkkipuskuri ei täällä toimi, ellei maata keinotekoisesti kalkita. Suomessa tärkein puskurimekanismi on edellä kuvattu ioninvaihto. Kun vetyionien määrä maaperän vedessä nousee, niitä
alkaa ioninvaihdon seurauksena entistä enemmän kiinnittyä maahiukkasten pinnalle. Hiuk
kasiin kiinnittyneet vetyionit eivät happamoita maavettä. Ioninvaihto siis puskuroi maaperää
happamoitumista vastaan (kuva 7.16).
Puskurisysteemi toimii niin kauan kuin hiukkasten pinnalla on muita ioneja, joiden kanssa
vetyionit voivat vaihtaa paikkaa. Kun happokuorm itusta on kohdistunut maahan riittävästi,
ovat kaikki vaihtopaikat täynnä vetyioneja. Tällöin puskurointia ei enää tapahdu. Samalla
uudet vetyionit alkavat vaikuttaa maavedessä, jonka pH voi nyt nopeasti laskea.

Ioninvaihto selittää myös happamoitumisen alkuun liittyvän lannoitusvaikutuksen. Vetyio
nien määrän kasvun myötä maaperän veteen siirtyy vastaava määrä positiivisia ravinneioneja
hiukkasten pinnalta. N äm ä ravinteet, etenkin kalium ja kalsium, ovat veteen liuetessaan
kasvien ulottuvilla, mikä näkyy kasvun tehostumisena. Ravinteet huuhtoutuvat kuitenkin
melko nopeasti syvemmälle, pois kasvien juurten ulottuvilta. O n laskettu, että 1990-luvun
alun kaltainen hapan laskeuma aiheuttaa ravinteiden huuhtoutumisen eteläsuomalaisesta
pintamaasta parissa sadassa vuodessa, karuimmilla kasvupaikoilla kymmenissä vuosissa.
Suomessa maaperän puskurikyky on luonnostaan heikko. Kalkkimaita tai kerrostuneita
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kivilajeja ei juuri ole. Lisäksi kallioperämme on ikivanhaa ja menneitten aikojen sateet ovat
huuhtoneet siitä suurimman osan puskuroivista aineista mukanaan. Nykyinen maaperämme
on siksi kemiallisesti karua. Karujen maiden
puskurikyky on huono, minkä vuoksi tietty mää
rä ilmansaasteita laskeumassa on Suomessa suu
rempi uhkatekijä kuin esimerkiksi paremmin pus
kuroiduilla Keski-Euroopan mailla. Samasta syystähappamoituminen iskee kaikkein ensimmäisek
si karuimpiin männiköihin. Sen sijaan rehevät
lehtimetsät ja peltomaat eivät ole yhtä herkkiä
a
b
suuren puskurikykynsä ansiosta. Suurin osa pusKuva 7.17. Samassa tilavuudessa hienojakois
kurireaktioista tapahtuu humuskerroksessa, mis
ta maata (b) hiukkasten yhteenlaskettu pinta-ala
sä vetyionit kiinnittyvät orgaanisiin hiukkasiin.
on suurempi kuin karkealla maalla ja].
Myös mineraalimaa on tärkeää puskurikyvyn kan
nalta, siellä puskurikykyyn vaikuttaa oleellisesti maalaji eli maan hiukkaskoko. Puskurikyky
kasvaa hiukkaskoon pienentyessä, savimaat ovat siis puskuroivampia kuin hiekkamaat.
Tietyssä tilavuudessa savea on hiukkasten yhteenlaskettu ioninvaihtopinta-ala paljon suurem
pi kuin vastaavassa tilavuudessa hiekkaa (kuva 7.17). Hiekkamaat ovat myös karuja, joten
niiden tuotanto on pientä ja humuskerros ohut. Siksi myös humuksen puskurivaikutus on
hiekkamailla pieni.
Happamissa oloissa myös maan rapautuminen kiihtyy. Rapautuminen hajottaa hiukkasia,
jolloin ioninvaihtopintaa syntyy lisää. T äm ä osaltaan nostaa puskurikykyä.

o oi

Taulu 7.2. Rauta- jo alumiinipuskurireaktiot.

Rauta- ja alumiinipuskurireaktiot:
3H- + Fe(OH), — > Fe3- + 3 H ,0
3H- + Al(OH), ---> AP* + 3H *0
liukenematon

liukeneva (pH < 4.5)

Jos edellä kuvatut puskurimekanismit eivät riitä, happamoituminen etenee. Seuraavana
alkavat puskuroida siihen asti sivussa pysyneet aineet, kuten raskasmetallit. Yleisimmät tämän
vaiheen puskuroijat ovat pii, rauta ja alumiini. Etenkin luonnon viimeiseksi puolustuskeinoksi
kutsuttu alumiinipuskurointi on luonnon ja ihmisen kannalta haitallista. Alumiini on
maankuoren kolmanneksi yleisin alkuaine, sitä on peruskalliossa lähes 10 %. NormaalipH :ssa alumiini on tiukasti sitoutunut maahiukkasiin. pH :n laskiessa se kuitenkin liukenee
hiukkasten pinnalta ja yleisenä aineena sitä kertyy maaveteen helposti suuria määriä. Vapaa
alumiini on myrkyllistä kasveille ja eläimille, jäsen liukeneminen on ehkä haitallisin maaperän
happamoitumisen seurausvaikutuksista. Liukoinen alumiini vahingoittaa muun muassa
puiden juuria. M yös muiden haitallisten metallien, esimerkiksi kuparin ja kadmiumin, on
havaittu lisääntyvän maavedessä happamoitumisen myötä.
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H apan

laskeuma ja metsät

Hapan laskeuma tai ilman epäpuhtaudet voivat
vaikuttaa puihin joko suoraan vahingoittamalla nii
den lehtiä tai neulasia tai epäsuorasti maaperän
happamoitumisen kautta (kuva 7.18).
Suora vaikutus
Ilman epäpuhtauksien suorista vaikutuksista kas
veihin ollaan paljolti eri mieltä, joten seuraavaksi
esitettävä tieto on kiistanalaista. Kasvien pääasialli
nen suoja ilman epäpuhtauksia ja tuholaisia vastaan
on korkeampien kasvien päällyskettoa peittävä kutikula (kuva 7.19), joka normaalisti on hyvä suoja
sekä veden haihtumista että eri aineiden tunkeutu
mista vastaan. Kasvien vahapeite voi kuitenkin
vaurioitua ilman epäpuhtauksien vaikutuksesta.
Rikkiyhdisteet vaikuttavat lehtien ilmarakojen sää
telymekanismeihin. Ilmaraot saattavat jäädä auki,
kun niiden pitäisi sulkeutua ja kasvin haihdutus
lisääntyy. Rikkidioksidi voi tunkeutua lehtien solui
hin, tuhota viherhiukkasia ja vaikeuttaa yhteyttä
mistä. Selvimmin rikkidioksidin vaikutus näkyy
K uva 7 .18 . Happaman laskeuman ja ilman
havupuun neulasten iän alenemisena (taulukko
epäpuhtauksien vaikutuksia puihin (YTS, s. 120).
7.3). Rikkidioksidilla ja typen oksideilla on todettu
olevan synergistisiä vaikutuksia.
Epäsuora vaikutus
Maan happamoitumisen vaikutukset näkyvät en
simmäisinä karuissa ekosysteemeissä, Suomessa esi
merkiksi kalliomänniköissä. Täällä ravinteiden
huuhtoutuminen aiheuttaa ensin kasvun lisäyksen,
mitä kiihdyttää vielä laskeuman mukana tuleva
typpi. Mäntymetsä käyttää typpeä keskimäärin 50
kg hehtaarilla vuodessa ja Etelä-Suomen typpilaskeumaoli vuonna 1989 jo noin 8—10 kg hehtaarilla
vuodessa.
Kasvun kiihtyminen johtaa siihen, että kaik
kien ravinteiden ja hivenaineiden tarve puilla kas
vaa. T äm ä saattaa johtaa hivenainepuutoksiin, kos
ka hivenaineita on maassa hyvin vähän. Lisäänty
nyt typpimäärä aiheuttaa lisäksi sen, että puut
jatkavat kasvuaan pitemmälle syksyyn kuin ennen.
Tällöin niille ei jää maamme ilmasto-oloissa riittä-

K uva 7 .1 9 . Rikkidioksidin kulkeutuminen kas
vin lehteen (Huttunen 1983). 1=kutikula,4=ilm arako, 6=soluväli, ehyt nuoli = liuos, katkon, nuoli
= kaasu.
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västi aikaa varautua talveen ja talvivauriot voivat lisääntyä. Ilmiötä pahentaa se, että talvella
ilma on Suomessa lämmityksen takia saastuneina millään ja havupuut ovat ikivihrcinä kasveina
myös talvella alttiina saasteiden suorille vaikutuksille.
Taulukko 7.3. Neulasten ikä Suomessa normaalissa ja pilaantuneessa ilmassa (Huttunen 1983).

Normaali

Pilaantuneessa ilmassa

Etelä-Suomi

3-4 v.

1-2 v.

Pohjois-Suomi

4-5 v.

Mänty

Kuusi
Etelä-Suomi

8-9 v.

Pohjois-Suomi

10-12 v.

Kuusi

HB HI
i
• 619

1 6 t7

16M

!« .» »

m

tbiO

i

IM J

1834

Mänty

Lehtipuut

■ 0-10%

□ 11 -20%

□ 2 1 -3 0 %

« 3 1 -4 0 %

□ 41 -5 0 %

□ >50%

K uva 7 .2 0 . Puiden harsuuntumisjakaumafkangasmailla vuosina 1 9 8 6 -1 9 9 4 (Ympäristökokous
1995d).
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4-5 v.

Happamoitumisen jatkuessa tulevat ilmi myös
varsinaiset puustovauriot. Ravinteiden huuh
toutuminen vie vähitellen voiton liukenemisesta
ja maan liukoisten ravinteiden määrä alkaa vähe
tä. Jo tätä ennen puiden muuttuneet kasvu
olosuhteet, alumiinin ja muiden metallien
haittavaikutukset sekä saasteiden aiheuttamat
suorat neulasvauriot ehtivät aiheuttaa puiden
heikkenemistä. Tällöin seurauksena saattaa olla
tuholais-, pakkas-ja muiden vaurioiden lisäänty
minen. Ilman saastumisen alulle panemat
muutokset peittyvät muiden haittojen alle; aina
ci pystytä osoittamaan ilmansaasteiden osalli
suutta metsäkuolemiin. Nykyisin tutkijat ovat
kuitenkin paljolti yhtä mieltä siitä, että ilman
saasteet ovat olleet merkittävä syy Keski-Euroopan laajoihin metsätuhoihin (Wasistlos. .. 1986,
s. 41).
On myös esitetty, että ilmansaasteilla on
osuutensa viime aikojen pahojen versosurmaepidemioiden puhkeamiseen männyillä Suomes
sa. Saasteiden heikentämät puut eivät pysty vas
tustamaan loissienen hyökkäyksiä yhtä tehok
kaasti kuin terveet. Vcrsosurmasta on tullut
metsien tuhoaja suunnilleen samoihin aikoihin,
kun ilmansaastcvaurioidcn ensimmäiset merkit
ilmestyivät metsiimme. Eikä versosurma suin
kaan ole ainoa tauti tai tuholainen, jonka arvel
laan lisääntyvän saasteiden heikentämissä met
sissä. Esimerkiksi eräs ludelaji, punalatikka, hyö
tyy typpilaskeumasta. Toisaalta loiset ja hyöntei-
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set saattavat olla myös isäntäänsä herkempiä saasteiden vaikutuksille.
Puuston heikkenemisen lisäksi maaperän happamoituminen muuttaa myös muuta
metsäkasvillisuutta. O n myös havaittu, että tietyt metsäsienet kärsivät happamoitumisesta.
Metsäpuumme ovat riippuvaisia niiden kanssa yhteiselämää eli sym bioosia viettävistä sienistä.
Metsäntutkimuslaitos on vuodesta 1985 alkaen kartoittanut maamme metsien elinvoimai
suutta. Tutkijat ovat havainneet puissa erilaisia muutoksia, joiden on katsottu liittyvän
ilmansaasteisiin ja erityisesti (lappamaan laskeumaan. Scuraavassa esitellään näistä ilmiöistä
keskeisimpiä.
Havupuiden harsuuntumisen eli neulaskadon on havaittu lievästi lisääntyneen 1980luvun lopusta 1990-luvun alkupuolelle, mutta kovin selviä eivät trendit ole olleet (kuva 7.20).
Havupuiden harsuuntumisen arvioidaan lisääntyneen 4 prosenttia vuodesta 1986 vuoteen
1994, joskin kuusen harsuuntuminen on lieventynyt 1990-luvulla. Lehtipuiden harsuuntu
minen etenee. Harsuuntumisasteclla mitataan puiden yleistä elinvoimaisuutta ja harsuuntu
mista tapahtuu monen ekologisen tekijän, kuten puun iän ja tautien, vaikutuksesta. Suoria
yhteyksiä saasteisiin ci siis voida aina todeta. Lievästi harsuuntuneita metsiä, joissa puut olivat
menettäneet keskimäärin 2 1 -4 0 % neulasistaan, oli Suomessa 14 % vuosina 1986-1989, ja
voimakkaasti harsuuntuneita metsiä, joissa harsuuntuneisuus oli yli 40 % , oli 0.9 % metsä
maan pinta-alasta. Kuusivaltaiset metsät olivat harsuuntuneempiakuin mäntyvaltaiset. Lapis
sa ja Kainuussa oli enemmän harsuuntuneita kuusia kuin muualla Suomessa, mikä johtunee
pääasiassa siitä, että sikäläiset metsät ovat keskimäärin vanhempia kuin maamme muiden
alueiden metsät. Alle 60-vuotiaiden metsien harsuuntuminen oli vuonna 1994 hieman
voimakkaampaa Etelä-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa. Euroopanlaajuisessa metsien kun
non vertailussa Norjan, Viron ja Saksan havupuista oli vuonna 1994 yli 20 % vaurioituneita
eli menettänyt yli 25 % neulasistaan, kun vastaava luku Suomessa ja Ruotsissa oli 10-20 %.
Samaan aikaan Puolassa ja Tsekin tasavallassa jopa yli 50 % havupuista oli vaurioituneita.
Näihin lukuihin on syytä suhtautua kriittisesti, sillä arviot tehdään silmämääräisesti ja
olosuhteet ovat erilaiset eri maissa.
Elavupuiden neulasten pinnalta on löydetty viherleväkasvustoa eri puolilta eteläistä
Suomea. Useiden tutkijoiden näkemyksen mukaan tämä ilmaisee ympäristön kasvanutta
typpikuormitusta, joskaan varmoja todisteita yhteydelle ei ole. Myös leudot talvet saattavat
olla osasyynä viherlevien lisääntymiseen. Viherlevien lisääntyminen havupuilla on tapahtunut
viiveellä eli useita vuosia kohonneen typpikuormituksen alkamisen jälkeen. T ätä voidaan
selittää joko typpikuormituksen kasautuvalla vaikutuksella tai sillä, että aikaisemmat suuret
rikkipäästöt ovat saattaneet estää levän kasvun ja rikkilaskeuman vähennyttyä sekä typpilas
keuman pysyessä korkeana levät voivat hyvin.
Saasteille herkimmät naava- ja luppojäkälät ovat lähes kadonneet Etelä-ja Keski-Suomesta.
Naavamaisten jäkälien tilalle on levinnyt lehtimäisiä jäkäliä, etenkin sormipaisukarvetta, joka
on paikoitellen levittäytynyt oksien päärangalta neulasten peitoksi. Täm äkin saattaa viitata
typpilaskeuman lannoittavaan vaikutukseen. Myös Itä-Lapissa herkimmät jäkälälajit ovat
kadonneet, ilmeisesti Kuolan päästöjen vuoksi. Jäkälistä on mitattu korkeita raskasmetallipi
toisuuksia. Eri puolilla Suomea on havaittu kuusen oksien yläpinnan neulasten haalistuneen
keltakärkisyyden, laikuttaisuuden jayleisen kellastumisen seurauksena. Vuonna 1994 tällaisia
värioireita tavattiin noin 1 5 % kuusista. Ilmiön syytä ei tunneta, m utta Kcski-Euroopassa
vastaavanlaiset ilmiöt ovat paljon voimakkaampina nähtävissä ja ne on yhdistetty ilmansaas
teisiin. Samantapaisia värioireita on tavattu myös männyillä ja koivuilla, m utta paljon
harvemmin kuin kuusella.
Metsäkuolema on 1990-luvulla vallitsevan käsityksen mukaan tyypillinen m onistressisai-
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raus. Ainakin ilmansaasteet, säätekijät, kilpailu, tuhosienet ja -hyönteiset sekä maan ravinnetila ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat puiden elinvoimaisuuteen.

V esistöjen

happamoituminen

Vesistön happamoitumisherkkyys
Happamoitumisen vaikutukset on ensimmäisenä huomattu vesiekosysteemissä eli karuissa
ylänköalueidcn metsäjärvissä, jotka ovat valuma-alueen latvajärviä. Järviä, joista hapan
laskeuma on tuhonnut kalat täysin, arvioidaan olevan Etelä-Norjassa ja -Ruotsissa kymmeniä
tuhansia. Myös Etelä-Suomen karujen pikkujärvien on havaittu happamoituvan. Happamoitumisherkän järven tyypillisiä ominaisuuksia ovat karuus, kirkas vesi, alhaiset orgaanisen
aineksen määrät, luontaisesti alhainen pH (6.5—5.5) ja heikko puskurikyky (alkaliteetti eli
haponneutralointikyky alle 0.1 mmol/1).
Vesistöissä, samoin kuin maaperässä, toimii erilaisia puskurimekanismeja, jotka vastusta
vat happamoitumista. Maaperän tavoin ensimmäisenä toimii kalkkipuskurointi, mutta siitä
on iloa vain niissä vesistöissä, jotka sijaitsevat kalkkiperäisellä maalla. Näitä on Suomessa varsin
vähän. Vedestä puuttuvat maassa toimivat hiukkasten pinnan ioninvaihtoon sekä raudan, piin
ja alumiinin reaktioihin perustuvat puskurit, koska näitä hiukkasia tai aineita vesissä on hyvin
vähän. Niiden sijasta vesissä toimii bikarbonaattiin sekä ruskeissa vesissä humukseen perus
tuva puskurimekanismi.
Kuten kuvasta 7.21 käy ilmi, vedessä esiintyy aina bikarbonaatti-ioneja (H C O '3) pH:n
ollessa noin 5:n ja 8:n välillä. Kun tällaiseen veteen tulee happoioneja, ne reagoivat ensin
bikarbonaatin kanssa alla olevan re
aktion mukaan ja happamoitumi
nen alkaa vasta bikarbonaatin ku
luttua loppuun.
H CO-, + H* — > C O , + H ,0
Epäorgaanisten hiiliyhdisteiden ja
pH:n vuorovaikutuksen takia kas
vien yhteyttäminen nostaa veden
pH: ta poistaessaan siitä hiilidioksi
dia ja bikarbonaattia. Veden pintaosissa pH voi nousta aurinkoisina
päivinä hetkellisesti hyvinkin kor
Kuva 7.21. Hiilen eri yhdisteiden osuudet vedessä eri pH-arvoissa
keaksi. Suomessa humus on tärkeä
puskurikyvyn lisääjä, koska se pystyy myös sitomaan vetyioneja. Hyvin humuspitoisten vesien
pH on tosin luontaisestikin varsin alhainen (pH 5-4), mutta niiden eliöstö on sopeutunut
siihen. Runsashumuksen määrä lienee pääsyy siihen, että meillä on vältytty Ruotsin ja Norjan
kaltaisilta järvikuolemilra.
Alkaliteetti ilmoitetaan yksikössä mmol/1 eli kuinka monta millimoolia H*-ioneja litra
tutkittavan vesistön vettä pystyy neutraloimaan (taulu 7.3). Happamoitumisuhan kannalta
vesistöjen alkalitectin alarajaksi on annettu eri lähteissä arvoja 0 .0 5 -0 .2 mmol/1. EteläSuomen karuissa metsäjärvissä alkaliteetti on keskimäärin 0.13 mmol/1 tienoilla, mikä osoittaa
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näiden järvien suuren happamoitumisherkkyyden. Suurvesiscöissämme pintaveden keski'
määräinen kevättalvinen alkaJiteetti on 0.17 mmol/1.
Taulu 7 .3 . Alkaliteetti.

Alkaliteetilla tarkoitetaan veden kykyä reagoida H+ -ionien kanssa, ts. veden kykyä vastustaa
happamien aineiden aiheuttamaa pH-muutosta. Mitä suurempi alkalitecttiarvo vedellä on, sitä
parempi puskurikyky sillä on pH-muutoksia vastaan.
Suomen järvien pH on luontaisesti alhainen, keskimäärin luokkaa 6.6. T äm ä johtuu happa
masta, kalkkiköyhästä graniitti- ja gneissivaltaisesta kallioperästä sekä runsaasta happaman
humuksen huuhtoutumisesta soilta. Happamoitumisherkkyyttä lisäävät valuma-alueen ka
ruus ja karkearakeisuus, jotka tarkoittavat alhaista ioninvaihto- ja puskurikykyä, sekä maaston
jyrkkyys, jolloin valumaveden ja maaperän kontakti jää lyhyeksi. Myös veden pitkä viipymä
järvialtaassa vaikuttaa samaan suuntaan. Happamoitumiselle vähemmän herkät alueet sijait
sevat alankoalucilla. Tyypillistä näille on korkea ravinnetaso, sameus, ionipitoisuus ja runsas
humuspitoisuus.
Alhaisimmat pH-arvot vesistöissä todetaan lumen sulamiskautena. Tällöin jopa puolen
vuoden sateet purkautuvat vesiin parin viikon aikana jäistä maata pitkin. Osin happamuuden
lisääntyminen johtuu valuma-alueelta huuhtoutuvista heikoista hapoista, joita ovat humushapot ja hiilihappo, osin lumeen kertyneistä happamoittavista epäpuhtauksista. Pääosa
epäpuhtauksista vapautuu lumen sulamisen ensivaiheessa ja tällöin vesistöihin joutuva valunta
on happaminta.
Millainen on happam oitunut järvi?
Näkyvin piirre hyvin happamoituneessa järvessä on veden kirkkaus. pH : n laskiessa humuskolloidit koaguloituvat eli saostuvat niin suuriksi hiukkasiksi, että ne laskeutuvat pohjalle.
Alumiinin läsnäolo edistää asiaa, sillä liukoinen alumiini saostaa humusta. Suomen vesissä
humuspitoisuus on yleensä niin korkea, ettei voimakasta kirkastumista ole havaittu. Toinen
tyypillinen piirre on suuri alumiinipitoisuus. Alumiini on maankuoren kolmanneksi yleisin
aine, mutta se on neutraalia lähellä olevissa pH-arvoissa liukenematon. pH :n laskiessa se
kuitenkin muuttuu liukoiseksi ja huuhtoutuu helposti maaperästä tai pohjasedimentistä
vesistöihin. Muita happamoituneen järven piirteitä ovat hävinnyt bikarbonaattipuskurikyky
(alkaliteetti 0) ja pysyvästi viiden alapuolelle laskenut pH-arvo. Yleensä happamoituneet järvet
ovat karuja ja niukkoja ravinnemääriä korostaa vielä fosforin tehokas sakkautuminen alumii
nin kanssa. Typpipitoisuudet saattavat tosin olla kohonneet laskeuman mukana tulevan typen
johdosta. Eräs pH :n laskun vaikutuksista on sen aiheuttama epäorgaanisen hiilen m uuttum i
nen bikarbonaatista vapaaksi hiilidioksidiksi. Hiili ei kokonaismääränsä puolesta juuri kos
kaan tule tuotannon minimitekijäksi. Hiilidioksidin ja karbonaattien määräsuhteet kuitenkin
vaikuttavat tuotantoon, koska jotkut kasvit käyttävät mieluummin bikarbonaattia kuin
vapaata hiilidioksidia fotosynteesissä.
Happamoituneissa järvissä tavataan yleensä myös tausta-arvoja korkeampia mangaanin ja
eräiden raskasmetallien, kuten kadmiumin ja sinkin, pitoisuuksia. N äm ä aineet ovat ilmeisesti
liuenneet sedimentistä veteen pH :n laskiessa. Raskasmetallit ovat alumiinin tavoin myrkyllisiä
jo pieninä pitoisuuksina. On syytä muistaa, että humusvesissä metallit ovat pääosin sitou
tuneina orgaaniseen ainekseen.
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Vaikutuksia eliöihin
Perustuotantoon happamoitumisella ei näytä olevan kovin paljon vaikutusta. pH :n laskiessa
lajisto muuttuu ja lajimäärä pienenee, mutta yhteisön tuotantoteho säilyy suunnilleen
ennallaan. Tosin fosforin saostuminen alumiinin kanssa voi laskea tuotantoa. Toisaalta veden
kirkastuminen ja tätä kautta valoisan kerroksen paksuuntuminen kompensoi tätä vaikutusta.
Suurista kasveista vesisammalet lisääntyvät usein voimakkaasti peittäen pohjan tiheänä
mattona. Karuille vesille muuten tyypilliset pohjaruusukekasvit häviävät sammalten tieltä,
mutta kelluslehtiset ja ilmaversoiset viihtyvät.
Yleisen käsityksen mukaan happamoituminen pienentää vesistön hajotustoimintaa. Sedi
mentin hajottajayhteisöjen on todettu muuttuvan bakteerivaltaisista sienivaltaisiksi. Tämä
saattaa selittyä selkärangattoman eläimistön, hajotuksen väliportaan, vähenemisellä. Syöjien
puuttuessa hidaskasvuisten sientenkin biomassat pääsevät kehittymään suuriksi. Selkärangat
tomien väheneminen selittää ainakin osittain hajotuksen vähenemisen, sillä pohjaeläintcn
pilkkoma karike ja ulosteet ovat hajottajamikrobeille erinomainen kasvualusta.
Kasvi-ja eläinplanktonin lajirunsaus vähenee ja pohjaeläimistössä pienenevät sekä lajimää
rät että biomassat. Vaikutukset näkyvät jo heti pH 6:n alapuolella, ja kotiloita ja simpukoita
tavataan vain satunnaisesti alle pH 5:ssä. Myös rapu alkaa kärsiä heti pH :n laskiessa alle 6:n.
Parhaiten pärjäävät vesikovakuoriaiset, jotka ilmaa hengittävinä ja suojaavan kuoren eristäminä eivät ole alttiina happamallc vedelle. Ne voivat lisääntyä kalojen saalistuksen vähentyessä
ja vesilintujen ohella ottaa näiden paikan huippupetoina ravintoketjussa. Moniin kaloihin
pH :n lasku vaikuttaa kohtalokkaasti (taulukko 7.4). Pohjoisella pallonpuoliskolla on jo
kymmeniä tuhansia kalattomia järviä ja lisää synty)' jatkuvasti. Herkimpiä happamuudelle
ovat lohi- ja särkikalat.
Veden alentunut pH vaikuttaa kaloihin ja muihinkin vesieläimiin siten, että veren ja
muiden sisäisten nesteiden pH aineenvaihdunnan kautta hiljalleen alenee aiheuttaen häiriöitä
suolatasapainon säätelyssä. Plasman ja kudosnesteiden puskurikyky heikkenee ja eläin stres
saantuu. Samalla toksisten eli myrkyllisten aineiden, kuten vapaan alumiinin ja elohopean,
pitoisuuden kasvu vedessä aiheuttaa lisästressiä. Lisäksi rauta ja alumiini voivat alkaa sakkautua kalan kiduksille, mistä seuraa kalan tukehtuminen. N äm ä metallit ovat liukoisessa
muodossa happamassa vedessä, mutta sakkautuvat heti, jos joutuvat esimerkiksi kalan
kidusten ulkopinnalle, jossa pH on lähellä neutraalia.
Taulukko 7.4. Kalojen pH-sietorajoja, joissa laji viihtyy hyvin.

Taimen

5.6-8.0

Kirjolohi

6.2-8.4

Hauki

5.5-9.2

Ahven

5.2-8.5

Särki

5.8-9.2

Suutari

5.8-9.2

Vaikka metallit eivät tukehduttaisi kalaa, riittää pienikin ärsytys kiduksilla saamaan aikaan
limaneritystä. Lima lisää matkaa vedestä kidusten hiussuoniin, ja näin diffuusion avulla

98

H appamoituminen
tapahtuva hapen siirtyminen vedestä kalaan vaikeutuu. pH :n laskun on todettu myös selvästi
heikentäneen kalojen lisääntymistä. Joko naaraiden mätiminen epäonnistuu tai hedelmöitetty
muna kuolee ionitasapaino-ongclmiin. Lumen sulamiskautinen happamuusjakso saattaa
lyhytaikaisenakin olla vahingollinen herkille kalalajeille ja kaikkien kalojen m äti-ja poikasvaiheille. Lisääntymisvaikeudet näkyvät hyvin happamoituneissa järvissä esiintyvistä poikkeuk
sellisen suurista kaloista ja pienten kalojen puutteesta.

H

a p p a m o it u v a t k o

p o h ja v e d e t?

Pohjaveden happamoituminen riippuu sen muodostumisalueen maaperän puskurikyvystä,
jota puolestaan säätelevät maan fysikaalis-kemiallinen rakenne ja maakerroksen paksuus. M itä
paksumman kerroksen läpi muodostuva pohjavesi valuu, sitä enemmän se ehtii neutraloitua.
Maassamme on varsin runsaasti ohuen moreenin alueita, joilla on heikko puskurikyky. Näillä
alueilla pohjavesien happamoitumisvaara on ilmeinen.
Pohjaveden happamoitumisen on todettu tapahtuvan kolmessa vaiheessa. Aluksi maape
rän kationinvaihtopuskurin toimiessa veden pH ei laske, mutta liuenneiden aineiden, kuten
kalsiumin, magnesiumin, rikin, alumiinin, kadmiumin ja kuparin, pitoisuudet lisääntyvät.
Toisessa vaiheessa havaitaan pitkänä ajanjaksona tarkasteltuna selvä pohjaveden pH :n lasku.
Kolmannessa vaiheessa puskurikyky on loppunut ja veden pH laskee pysyvästi alle 5:n. Näin
pitkällä ei Suomessa vielä 1990-luvun alkupuolella oltu, mutta selvät merkit ensimmäisen
vaiheen käynnistymisestä ja toisestakin vaiheesta on havaittu.
Geologian tutkimuskeskuksen pohjaveden laadun seurannassa Lammin ja Kosken kunnis
sa Hämeen läänissä on havaittu pH-arvojen jyrkkä lasku vuodesta 1969 vuoteen 1990.
Pohjaveden vetyionipitoisuus kymmenkertaistui 10-15 vuodessa. Pohjavesien kalsium-,
rikki-, typpi- ja alumiinipiroisuuksien on havaittu selvästi lisääntyneen (kuva 7.22). H appa
moitumisen vaikutuksesta maaperästä liukenevat alumiini ja raskasmetallit voivat joutua
myös pohjaveteen. Lisäksi vesijohtoputket ovat usein kuparia, joka liukenee herkästi happa
moituneeseen veteen.

H a p p a m o i t u m is e n

t o r j u m in e n

Happamoitumista voidaan tor
jua vähentämällä rikkidioksidin
sekä typen oksidien ja am m oni
akin päästöjä. Suomessa 1 9 9 0 luvulla typpipäästöjen vähentä
misellä on entistä suurempi
merkitys, sillä rikkipäästöjä on
jo kyetty vähentämään huomat
tavasti ja vain pieni osa Suomen
rikkilaskeumasta on peräisin
omasta maastamme. Erityisesti
liikenteen typpipäästöjen rajoit
tamisella o lis i suuri merkitys Kuva 7 .22 . Pohjaveden sulfaatti- ja nitraattipitoisuuksien
(ks. luvut 11 ja 1 2 ).
kilassa 1975“ 1989 (Kauppi ym. 1990, s. 63).

kehitys Kark-
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Koska happamoittavat päästöt kulkeutuvat helposti valtakunnanrajojen yli, kansainväli
nen yhteistyö on tärkeää happamoitumisen torjumisessa. Lähialueyhteistyön tehostaminen
erityisesti rikkipäästöjen vähentämiseksi parantaisi todennäköisesti Suomenkin ympäristön
tilaa huomattavasti. Kansainvälisen ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan
yleissopimuksen puitteissa on hyväksytty pöytäkirjoja sekä rikki- että typpipäästöjen vähen
tämisestä, joissa on asetettu tavoitteet päästöjen rajoittamiselle. Sofiassa vuonna 1988 tehty
pöytäkirja typen oksidien päästöjen rajoittamisesta asetti tavoitteeksi vain sen, etteivät päästöt
kasvaisi vuoden 1987 päästöistä. Suomi allekirjoitti myös Sofian julistuksen, joka ei ole sitova
ja jossa asetettiin tavoitteeksi typenoksidipäästöjen 30 %:n vähentäminen vuoden 1980
tasosta vuoteen 1998 mennessä. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä tavoitetaso
saavutettaisiin Suomessa. Rikkipäästöjen vähentämisessä Suomi on taas saavuttanut toiseen
rikki pöytäkirjaan kirjatun 80 % vähennystavoitteensa.

K

ir j a l l is u u s

Barret, K., Scland, O., Foss, A., Mylona, S., Sandncs, H., Styvc, H. & Tarrason, L. 1995. European
transboundary acidifying air pollution: Tenyears calculatedfields and budgets to the end ofthefirst
sulphur protocol. EMEP/MSC-W, Report 1/95, Oslo.
Bcrninger, K. 1995- Energiaja muuttuva ympäristölainsäädäntö. Yhteenveto kansallisistaja kansainväli
sistä ympäristösäädöksistä ja -sopimuksista sekä yritysten vapaaehtoisista toimista. Teollisuuden
Energialiitto, Helsinki. 148 s.
Estlander, A. 1983. ”Ilmansuojelu”. Teoksessa: Ruuhijärvi, R & Häyrinen, U. (toim.), Ympäristönsuo
jelu 1. Ympäristön pilaantuminen ja hoito. s. 89-118. Kirjayhtymä, Helsinki.
Euroopan ilma —Euroopanympäristö. 1986. Pohjoismaisen ministerineuvoston raportti Pohjoismaiden
neuvoston ilmasaasteita käsittelevään konferenssiin Tukholmassa 1986, Tukholma. 94 s.
Forsius, M., Kinnunen, K., Kortelainen, P., Kämäri,J., Mannio, J. S' Verta, M. 1988. ”Lappikaan ci
ole turvassa —järvien happamoituminen etencc”. Suomen Luonto 1988(4):46—51.
Huttunen, S. 1983. "Ilman epäpuhtauksien vaikutukset luontoon”. Teoksessa: Ruuhijärvi, R. &
Häyrinen, U. (toim.), Ympäristönsuojelu 1. Ympäristön pilaantuminen ja hoito, s. 119—130.
Kirjayhtymä, Tampere.
Kalliola, R. 1973. Suomen kasvimaantiede. WSOY, Porvoo. 308 s.
Kauppi, P., Anttila, R, Karjalainen-Balk, K., Kenttämies, K., Kämäri, J. & Savolainen, I. 1990.
Happamoituminen Suomessa. HAPROn loppuraportti. Ympäristöministeriö, ympäristönsuoje
luosasto, Sarja A 89 1990, Helsinki. 89 s.
Kämäri, J., Forsius, M., Johansson, M. &C Posch, M. 1992. Happamoittavan laskeuman kriittinen
kuormitus Suomessa. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. Selvitys 111, Helsinki.
59 s.
Kärcnlampi, L. 1990. Maaekosysteemit vaarassa — uhkat ilmakehästä. Kuopion Luonnon Ystäväin
Yhdistys ry., Kuopio. 109 s.
Lahcrmo, P. & Rainio, H. 1988. ”Geokcmiallinen tutkimus, avain ympäristötuhojen syihin”. Suomen
Luonto 1988(7): 18-22.
Laurila, J. 1986. "Happamoituminen iskee pohjavesiinkin”. Suomen Luonto 1986(4).
Metsien elinvoima vähenee. 1989. Ympäristönsuojelu 1989(4): 15—17.
Metsäluonto ja ilmansaasteet. 1993. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 446, Helsinki. 221 s.
Parviainen, J. & Räisänen, M. 1987. ”Karu maa kärsii”. Tiede 2000 1987(4):53—57.
Pätilä, A. ym. 1984. Pobjois-Espoonjärvien happamoitumisherkkyys 1984. Espoon ympäristönsuojelu
lautakunnan julkaisu 8/84, Espoo.
Salonen, K., 1982. "Vesistöjen happamoitumisen biologiset vaikutukset”. Luonnon Tutkija 86:43—46.

100

H appamoituminen
Typenoksiditoimikunnan mietintö 1990. Komiteanmietintö 1990:11. Ympäristöministeriö &C Valtion
painatuskeskus, Helsinki. 212 s.
Was ist los mit unserem Wald? 1986. Presse- und Informarionsamt der Bundcsregierung, Bonn. 96 s.
Ympäristöltätsaus. 1994. ”Pohjaveden seurantatuloksia Lammin-Koskcn alueelta vuosilta 1969—90”.
Ympäristökatsaus 5 (1):8-9.
Ympäristökatsaus. 1995a. ”Happamoittavat päästöt”. Ympäristökatsaus 6(3):3-4.
Ympäristökatsaus. 1995b. ”Rikkilaskeuma”. Ympäristökatsaus 6(3): 17.
Ympäristökatsaus. 1995c. ”Typpilaskeuma”. Ympäristökatsaus 6(3): 18—19.
Ympäristökatsaus. 1995d. "Metsien elinvoima”. Ympäristökatsaus 6(4): 16—17.
Ympäristön tila Suomessa. 1992. Wahlström, E., Reinikainen, T. & Hallanaro, E-L. (toim.) Vesi- ja
Ympäristöhallitus & Ympäristötietokeskus. Gaudeamus, Forssa. 364 s. [Tekstissä viitattu
lyhenteellä YTS.]
Ympäristötilasto. 1994. Tilastokeskus, Ympäristö 1994:3, Helsinki. 216 s.

101

Y mpäristönsuojelun perusteet

7 .4 . I lmastonmuutos

K asvihuoneilmiö

Maan ilmakehä toimii luonnostaan kuten kasvihuone. Aurinko lähettää aallonpituudeltaan
monenlaista säteilyä (ks. kuva 6.2 luvussa 6.1). Ilmakehän suojaava vaikutus estää kuitenkin
suurta osaa säteilystä pääsemästä maan pinnalle. Näkyvä valo läpäisee ilmakehän melko
helposti. Tämän säteilyn vaikutuksesta maan pinta lämpenec ja lähettää taitaisin pitempiaaltoista infrapunasäteilyä eli lämpösäteilyä sitä enemmän, mitä lämpimämpi maa on. Lämpösäteily ei pääse yhtä helposti ilmakehän läpi, sillä tietyt kaasut absorboivat eli imevät osan
lämpösäteilystä ja säteilevät sitä takaisin maahan (kuva 7.23). Maan pinta ja alailmakehä ovat
lämpimämpiä kuin ilman tätä mekanismia. Täm ä kasvihuoneilmiöksi kutsuttu ilmiö on ollut
olemassa niin kauan kuin maan ilmakehä on ollut nykyisenkaltainen ja ilman sitä maan pinnan
keskilämpötila olisi noin 35°C nykyistä alempi eli noin -18°C.
Ihminen on toiminnallaan voimistanut kasvihuoneilmiötä lisäämällä ilmakehän kasvi
huonekaasujen eli niiden kaasujen pitoisuuksia, jotka päästävät läpi tulevan säteilyn mutta
eivät ulosmenevää säteilyä. Maapallon kyky ohjata ylijäämälämpöä avaruuteen on täten
pienentynyt. Erotukseksi kasvihuoneilmiöstä, joka on olemassa ilman ihmisen vaikutustakin,
puhutaan ihmisen aiheuttamaa ilmiötä käsiteltäessä kasvihuoneilmiön voimistumisesta tai
ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutoksia on toki maapallolla ollut muitakin, esimerkiksi
jääkaudet, mutta nykyperspektiivistä ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on merkittävin.

Kuva 7 .2 3 . M aan säleilyenergiatasapaino W /m 2 [Jantunen & Nevanlinna 1990, s. 29).

Tärkeim m ät ihmisen ilmakehään päästämät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi ( C 0 2),C F C yhdisteet eli kloorifluorihiiliyhdisteet, metaani (CH^), typpioksiduuli (N ,O ) ja troposfäärin
otsoni (O j). Tärkein kasvihuoneilmiötä voimistava kaasu on hiilidioksidi, jonka katsotaan
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aiheuttavan noin kaksi kolmasosaa ennustetusta lämpötilan kohoamisesta, mutta muiden
kasvihuonekaasujen osuus on kasvamassa.
Myös vesihöyry toimii kasvihuonekaasuna, mutta ihmiskunta ci vesihöyrypäästöillään
suoraan vaikuta sen pitoisuuksiin ilmakehässä, koska vesihöyry tiivistyy pisaroiksi ja sataa alas.
Vesihöyry voimistaa muiden kasvihuonekaasujen vaikutusta. Ilmakehän lämpeneminen lisää
sen vesihöyrypitoisuutta. Vesihöyryn lisääntyminen ilmakehässä kohottaa maapallon lämpö
tilaa, mutta toisaalta siitä muodostuvat pilvet heijastavat auringon säteilyä avaruuteen ja
ainakin osittain kumoavat kasvihuonevaikutusta.
Kasvihuonekaasujen lisäksi ilmakehään pääsee ihmiskunnan toimesta myös pienen pieniä
leijuvia hiukkasia, aerosoleja. Hiukkasia syntyy myös ilmakehässä kaasujen välisissä reaktiois
sa, jolloin syntyy erityisen pieniä ja pysyviä hiukkasia. Hiukkaset vähentävät maan pinnalle
pääsevää auringon säteilyä, mutta eivät vaikuta paljoakaan lämpösäteilyn kulkuun. Niiden
vaikutus on siis päinvastainen kuin kasvihuonekaasujen vaikutus. Hiukkasten määrän lisään
tyminen hidastaa ilmaston lämpenemistä etenkin alkuvaiheessa.

H iilen

kierto ja hiilidioksidipitoisuudet

Nykyään luonnon kiertokulussa on vain pieni osa maapallon kokonaishiilimäärästä. Suurin
osa hiilestä on sitoutunut maaperään karbonaateiksi ja fossiilisiksi hiilikertymiksi (mm.
fossiiliset polttoaineet). Luonnon kierrossa olevasta hiilestä suurin osa eli 30 000 miljardia
tonnia on liuennut syvään mereen ja sen kierto on hyvin hidasta. Nopeasti kiertävästä hiilestä
ilmakehässä on 700 miljardia tonnia, valtamerien pintakerroksissa 900 mrd. tonnia ja maalla
esiintyvässä biomassassa 1 800 mrd. tonnia. Valtamerellä ja biom assallaon siis tärkeä merkitys
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tasaajana (kuva 7.24).

Kuva 7.24. Hiilen kierto ilmakehässä, merissä ja biosfäärissä sekä arvioidut hiilen varannot (mrd. t C] ja
virtaukset (mrd. tC /a ) ; (Muuttuva ilmakehä 1992, s. 31).

Hiilidioksidia liukenee kylmään veteen enemmän kuin lämpimään. H iilidioksidia sitoutuu
meriveteen napojen läheisillä merialueilla ja merivirtojen kuljetettua hiilidioksidirikkaan
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veden lämpimille merialueille hiilidioksidia vapautuu ilmakehään. Jos eliöiden elävän ja
kuolleen biomassan määrät eivät muutu, hiiltä sitoutuu ja vapautuu yhtä paljon. Luonnon
tilaiset metsät eivät siis poista hiilidioksidia ilmasta, vaan ilman hiilidioksidin määriin
vaikuttavat lähinnä kasvipeitteessä tapahtuvat muutokset. Pohjoisten leveyspiirien suot taas
keräävät biomassaa hitaasti hajoaviksi turvekerroksiksi eli sitovat hiiltä, mutta toisaalta ne
vapauttavat toista kasvihuonekaasua eli metaania.
Hiilen kierto ei enää ole tasapainossa. Metsien hävittämisen ja soiden kuivattamisen takia
biosfääri luovuttaa vuodessa ilmaan 2 mrd. tonnia enemmän hiiltä kuin ottaa ja fossiilisten
polttoaineiden käytöstä vapautuu hiiltä 6 mrd. tonnia vuodessa. Meret tasapainottavat tätä
muutosta ottaen ilmasta hiiltä vuoden aikana 3 mrd. tonnia enemmän kuin luovuttavat.
Esiteollisena aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli arviolta noin 270 ppm (mil
joonasosaa; partsper millioii), mutta vuoteen 1995 mennessä se oli noussut lukemaan 360 ppm
eli korkeammalle kuin kertaakaan viimeisten 160 000 vuoden aikana. Nykyisillä päästötasoil
la ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa noin 1 ppm vuodessa (kuva 7.25).
COj-pitoisuus/ppm
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Kuva 7.25. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehitys teollisella aikakaudella (Ilmastonmuutos ja Suomi 1996).

Tärkeimpiä ihmisen aiheuttamia hiilidioksidin lähteitä ovat fossiilisten polttoaineiden polt
taminen ja kasvillisuuteen sitoutuneen hiilen vapauttaminen ilmakehään nopeammin kuin se
ehtii sitoutua. Fossiilisten polttoaineiden käyttö, johon maailman energiahuolto ja liikenne
nykyisin paljolti perustuvat, tuo luonnon kierrosta poistuneen hiilen uudelleen ilmakehään.
Fossiilisista polttoaineista hiilen polttaminen vapauttaa eniten hiilidioksidia tuotettua energiayksikköä kohti ja maakaasu vähiten (taulukko 7.5). Turvetta, jonka uudistumisaika on
tuhansia vuosia, pidetään usein fossiilisen polttoaineen kaltaisena. Turpeen polttamisesta
vapautuu vielä enemmän hiilidioksidia energiayksikköä kohti kuin hiilestä. Suurin osa
fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvista hiilidioksidipäästöistä tulee ja on historian
kuluessa tullut teollisuusmaista.
T au lukko 7.5. Eri fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta vapautunut hiilidioksidimäärä luotettua
energiamäärää kohden.

Hiili

95 g/MJ

Öljy

75 g/MJ

Maakaasu

55 g/MJ

Turve
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110 g/MJ

Ilmastonmuutos
Suomen vuoden 1993 fossiilisista polttoaineista peräisin olleista hiilidioksidipäästöistä yli
puolet tuli energiantuotannosta, noin neljäsosa liikenteestä ja 15 % teollisuudesta. Hiilidiok
sidin kokonaispäästöt olivat Suomessa vuonna 1990 eli YK:n ilmastosopimuksen vertailuvuonna 58-69 miljoonaa tonnia,33 joista 54 miljoonaa tonnia oli peräisin fossiilisista poltto
aineista. Muiden kasvihuonekaasujen päästöt samana vuonna vastasivat arviolta 29 miljoonan
hiilidioksiditonnin vaikutusta. Lisäksi ulkomailta vuonna 1990 tuotua sähkömäärää vastaavat
hiilidioksidipäästöt on arvioitu 1 1 miljoonaksi tonniksi. Viranomaiscnnustciden mukaan
aiempaa politiikkaa jatkamalla Suomen hiilidioksidipäästöt kasvaisivat vielä vuoteen 2000
saakka ja sitten tasaantuisivat (Finland’s N ation al Report.. .1995). Absoluuttisesti Suomen
fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat melko pienet, mutta
väkilukuun suhteutettuna ne ovat hieman suuremmat kuin EU-m aissa keskimäärin, noin
puolet Pohjois-Amerikan päästöistä ja kymmenkertaiset kehitysmaiden keskiarvoon verrattu
na. Suomessa käytetään paljon energiaa kylmän ilmaston ja teollisuuden cnergiavaltaisuuden
vuoksi (ks. luku 11).
Tärkeimpiä hiilidioksidin nieluja eli mekanismeja, joiden avulla hiilidioksidia poistuu
kierrosta, ovat suuria määriä hiilidioksidia sitovat meret, maakasvillisuus ja hiiltä turpeeseensa
sitovat suot. Kasvillisuuteen sitoutuneen hiilen määrä vähenee, kun metsiä hävitetään siten,
ettei uusia puita kasva tilalle, tai raivataan peltoja jalaidunm ai ta. Normaalisti puuta poltettaes
sa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ci lisäänny, sillä tilalle kasvavat puut sitovat yhteyttäessään
saman verran hiiltä kuin vapautuu poltettaessa. Metsien hävittämisen ja maatalousmaan
raivauksen on maailmanlaajuisesti arvioitu aiheuttavan noin kolmasosan kasvihuoneilmiön
voimistumisesta. Kasvipeitteen hävittämistä tapahtuu nykyisin eniten kehitysmaissa3-'. Suo
messa tähän kategoriaan voidaan lukea lähinnä soiden kuivattaminen metsätalouskäyttöön,
mikä vapauttaa turpeeseen sitoutunutta hiilidioksidia.
Yksi kasvihuoneilmiön voimistumisen torjuntakeino onkin päästöjen rajoittamisen ohella
hiilidioksidin nielujen lisääminen, kuten metsitys ja kaikenlaisen kasvillisuuden lisääminen
kasvipeitteettömillä alueilla. Suomessa talousmetsien hiilitase on ollut positiivinen 1990luvulla eli metsiin on lisääntyneen kasvun myötä sitoutunut enemmän hiiltä kuin sieltä
poistetaan. Suomen ilmastonmuutossopimuksen ensimmäiselle osapuolikokouksellc vuonna
1995 tekemässä maaraportissa tämän hiilen nielun kuitenkin ennustettiin pienenevän lisään
tyvän puun käytön myötä. Hiilen varasto Suomen metsissä kuitenkin säilyisi suurena.

M

uut kasvihuonekaasut

CFC-yhdisteet
Kloorifluorihiiliyhdisteet eli CFC-yhdisteet toimivat troposfäärissä kasvihuonekaasuina ja
stratosfäärissä otsonikerrosta ohentavina aineina (ks. luku 7.5). CFC-yhdisteiden osuus 1980luvulla tapahtuneesta kasvihuoneilmiön voimistumisesta oli arviolta 24 %. 1990-luvulla
CFC-yhdisteiden päästöt ovat kansainvälisten rajoitustoimien ansiosta voimakkaasti vähen
tyneet. Näiden yhdisteiden vaikutus ilmakehässä jatkuu kuitenkin kauan, vaikka päästöt
lakkaisivat kokonaan, sillä ne pysyvät ilmakehässä jopa satoja vuosia.
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Metaani
Ilmakehän metaanipitoisuus (CH () kääntyi nousuun noin 200 vuotta sitten ja päästöjen on
ennustettu edelleen kasvavan. Vuonna 1990 metaanipitoisuus ilmakehässä oli noin 1.7 ppm
ja se kasvaa 1—2 % vuosittain. Metaania syntyy, kun eloperäinen aines mätänee hapettomissa
oloissa. Mätänemistä tapahtuu esimerkiksi vettyneessä maaperässä soilla ja riisipelloilla,
märehtijöiden pötseissä ja kaatopaikoilla (taulukko 7.6). Suomen vuoden 1990 metaanipäästöjen kasvihuonevaikutus arvioitiin noin 5 miljoonaksi tonniksi hiilidioksidiekvivalenttia35
{Finland's N ational Report... 1995). Metaanista arvioidaan johtuvan noin viidesosan ihmisen
aiheuttamasta kasvihuonevaikutuksesta.
Taulukko 7.6. Maapallon melaanipäästöt ilmakehään (Jantunen & Nevanlinna 1990).

Kokonaispäästö
Määrä lisääntyy ilmakehässä

500 Mt/a
50 Mt/a

Ihmisen aiheuttamat päästöt
—riisinviljely

150 Mt/a

—karjanhoito

80 Mt/a

- polttoaineiden epätäydellinen palaminen

100 Mt/a

—vuodot kaatopaikoilta, öljy- ja maakaasukentiltä ja kaasuputkista

100 Mt/a

Typpioksiduuli
Typpioksiduulin (N ,O ) pitoisuus ilmakehässä on lisääntynyt noin 8 % esiteollisesta ajastaja
nykyään pitoisuus lisääntyy noin 0.2 % vuodessa. Typpioksiduulia syntyy luonnossa denitrifikaatiossa, kun mikrobit maaperässä ja vesistöissä muuttavat nitraattia ( N 0 3‘) typpikaasuksi
(N ,). Luonnontilaisissa metsäekosysteemeissä typpioksiduulipäästöt ovat hyvin vähäisiä, sillä
typpi kiertää lähes täydellisesti ekosysteemin sisällä. Metsänhoitotoimenpiteet ja ympäristö
muutokset saattavat vaikuttaa näihin prosesseihin, mutta vaikutukset tunnetaan huonosti.
Nitraattilannoitteiden käyttäminen ja maaperän ravinnekiertoa nopeuttavat toimenpiteet,
kuten maan muokkaus, saattavat lisätä päästöjä maa- ja metsätaloudessa. Ilmasta tuleva
typpilaskeuma (ks. luku 7.3) saattaa osaltaan lisätä typpioksiduulipäästöjä. Typpioksiduulia
pääsee myös jonkin verran polttoprosesseista. O sa typenoksidien kokonaispäästöjen vähentämiskeinoista, kuten leijukerroskattila ja katalysaattori, lisäävät typpioksiduulipäästöjä (ks.
luvut 11 ja l 2).
Suom en vuoden 1990 ryppioksiduulipäästöjen kasvihuonevaikutus arvioitiin noin 7
miljoonaksi tonniksi hiilidioksidiekvivalenttia (Finland’s N ational Report... 1995). Typpiok
siduulin tähänastinen osuus ihmisen aiheuttamasta kasvihuonevaikutuksesta on arvioitu noin
neljäksi prosentiksi.
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Otsoni
Otsoni eroaa muista kasvihuonekaasuista siinä, että sitä syntyy ilmakehässä. O tsonia on sekä
ilmakehän alimmassa osassa troposfäärissä että ylempänä stratosfäärissä. Ihminen vaikuttaa
otsonin syntyyn päästämällä ilmaan erilaisia epäpuhtauksia, kuten typen oksideja, hiilivetyjä
ja häkää. Troposfäärissä otsonia syntyy auringon valon vaikutuksesta typen oksideista tai
eräistä muista ilman epäpuhtauksista. Typen Qksidien ja hiilivetyjen päästöt siis lisäävät
otsonin muodostusta troposfäärissä. Kohonnut otsonipitoisuus troposfäärissä vahingoittaa
kasveja ja on haitallinen ihmisen terveydelle. Lisäksi otsoni toimii sekä troposfäärissä että
stratosfäärissä kasvihuonekaasuna.
Ihmisen aiheuttaman troposfäärin otsonin lisääntymisen vaikutus ilmastoon on päinvas
tainen kuin stratosfäärin otsonin vähenemisen, jota käsitellään luvussa 7.5. Kahdensuuntaisen
vaikutuksen vuoksi otsonin kokonaisvaikutusta ci ole kyetty arvioimaan tyydyttävällä tark
kuudella.

L e ij u v a t

h iu k k a s e t i l m a k e h ä n

v iil e n t ä j in ä

Esimerkiksi energiantuotannosta ja teollisuudesta ilmakehään pääsevä rikkidioksidi hapettuu
melko nopeasti rikkihapoksi, joka muodostaa ilmakehässä hyvin pieniä, kiinteitä tai nestemäi
siä sulfaattihiukkasia. M yös monet muut ihmiskunnan saastepäästöt, kuten suorat hiukkas
päästöt, jotka ovat peräisin muun muassa energiantuotannosta, teollisuudesta ja liikenteestä,
lisäävät ilmakehässä leijuvien hiukkasten määrää.
Hiukkaset heijastavat osan auringon säteilystä, jolloin sitä pääsee vähemmän maan pintaa
lämmittämään. Eräät hiukkaset voivat myös muuttaa pilvien ominaisuuksia siten, että ne
heijastavat enemmän auringon säteilyä ja päästävät sitä vähemmän lävitseen. Hiukkaset siis
viilentävät maan pintaa ja siten hidastavat ilmaston lämpenemistä. Hiukkasten pitoisuudet
vaihtelevat suuresti, toisin kuin kasvihuonekaasujen pitoisuudet. T äm ä vaikeuttaa hiukkasten
jäähdyttävän vaikutusten arvioimista. Ilmaston lämpenemisen torjuminen hiukkasten määrää
lisäämällä saattaisi aiheuttaa toisia vakavia ympäristöongelmia. Esimerkiksi rikkidioksidi ja
siitä muodostuva rikkihappo aiheuttavat happamoitumista (ks. luku 7.3).

K

a s v ih u o n e k a a s u j e n v e r t a il u a

Useimmat kasvihuonekaasut pysyvät kauan ilmakehässä eli kestää kauan ennen kuin päästöjen
pienentäminen näkyisi pitoisuuksien laskuna. CFC-yhdisteiden pysyvyys perustuu siihen,
että hiilen ja fluorin välinen sidos on niin voimakas, ettei se hajoa alailmakehässä, vaan vasta
yläilmakehään joutuessaan voimakkaan ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta (ks. luku 7.5).
Toisaalta HCFC-yhdisteet, joita on käytetty korvaamaan CFC-yhdisteitä, ovat melko nopeas
ti hajoavia, koska niihin liittynyt vety auttaa hajoamisprosessissa. H CFC-yhdisteet toimivat
myös kasvihuonekaasuina, mutta niiden osuus kasvihuoneilmiön voimistumisesta on hyvin
pieni. Kasvihuonekaasujen pitkäikäisyyden ja tasaisen leviämisen takia se, missä päästöt
tapahtuvat, ei vaikuta kasvihuoneilmiöön, vaan kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma.
Tehokkaat kasvihuonekaasut absorboivat lämpösäteilyä sellaisilla aallonpituuksilla, joilla
ei ole muita merkittäviä säteilyn absorption aiheuttajia. Voidaan sanoa, että m itä m onim ut
kaisempi molekyylirakenne aineella on, sitä enemmän energiatasoja sillä on ja sitä laajemman
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aallonpituusalueen säteilyä se pystyy absorboimaan. Kun säteilykvantti (ks. luku 6.1) osuu
molekyyliin ja tapahtuu absorptio, kvantin energia siirtyy molekyylille ja molekyylissä
tapahtuu muutos energiatasolta toiselle. Näm ä molekyylin energiatilan muutokset ovat
hyppäyksittäisiä eli vain tietyn suuruiset energiatilat ovat tietylle molekyylille mahdollisia.
Säteilykvantin absorptio on mahdollista vain, jos molekyylin siltä saama cnergiapaketti on
täsmälleen samansuuruinen kuin jokin molekyylin kahden energiatason välinen ero. Koska
säteilykvantin energia riippuu säteilyn aallonpituudesta, tiettyä säteilykvantin energiaa vastaa
tietty aallonpituus. Näinollen kullakin molekyylillä on tietty valikoima säteilyn aallonpituuk
sia, joita se voi absorboida erilaisia aallonpituuksia sisältävästä sähkömagneettisesta säteilystä
(kuva 7.26).

Kuva 7.26. Molekyylien energiatasojen määrän vaikutus aineen sähkömagneettisen säteilyn absorptiokykyyn.

Molekyylirakenteen monimutkaistuessa lämmitysteho molekyyliä kohti kasvaa siis hyvin
voimakkaasti. Tästä johtuu, että useiden muiden kasvihuonekaasujen tehokkuus on monin
kertainen hiilidioksidiin verrattuna. Esimerkiksi CFC-molekyylit kykenevät absorboimaan
lämpösäteilyä 10 000 —100 000 -kertaisesti hiilidioksidimolekyyleihin verrattuna (taulukko
7 .7 ).
Lämpösäteilyn absorptiota ilmakehässä kuvataan usein suureella säteilypakote, josta
käytetään yksikköä W /m 2 eli teho/pinta-ala. Kaasun absorptiokykyä puolestaan kuvataan
yksikön W m'2ppm v'' avulla.Tietyn kaasun absorptiokyky riippuu sen omien ominaisuuksien
ja pitoisuuksien lisäksi myös muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksista. Kasvihuonekaasujen
lämmitysvaikutusta voidaan kuvata kertomalla päästömäärät niistä tiettynä ajanjaksona,
esimerkiksi 20 tai 100 vuoden aikana, aiheutuvaa säteilypakotetta kuvaavalla kertoimella.
Ilmastonmuutosasioita käsittelevä hallitustenvälinen asiantuntijaelin Kansainvälinen ilmas
topaneeli IP C C (Intergovernmental Panel on Climate Change) käyttää kertoimia, joissa
muiden kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutukset on suhteutettu hiilidioksidin aiheutta
maan vaikutukseen. N iitä kutsutaan GWP-kertoimiksi (GlobalW arm ingPotential). Suhteel
liset kertoimet muuttuvat käytettävän hiilidioksidimallin muuttuessa. Taulukossa 7.7 on
IP C C :n käyttämät GW P-kertoimet muutamille keskeisille kasvihuonekaasuille.
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Taulukko 7.7. IPCC:n käyttämät kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta kuvaavat GWP-kertoimet 1990-luvun
alun pitoisuustasoilla. Kertoimet on laskettu 1 kg:n kaasupäästöä kohti ja suhteutettu hiilidioksidipäästöjen
lämmittävään vaikutukseen, fMuuttuva ilmakehä... 1992, s. 34).

Kaasu
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coz
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monimut
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malliin

Absorptiokyky
(W m 2ppm j‘)

G WP
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1

1

1
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0,37
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11

4
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3,6
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CFC-11
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220

4 400

3 400

1 400

CFC-12

120

2S0
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7 100

4 100

CFC-113

110

2S0

4 400

4 500

2 500

16

190

2 700

1 600

540

HCFC-22

Taulukossa 7.8 esitetään ihmisten ilmakehään päästämien eri kasvihuonekaasujen merkitys
kasvihuoneilmiön voimistumisen kannalta, jos tilannetta verrataan esiteolliseen aikaan.
Teoksessa M uuttuva ilm akehä (1992) esitetään vastaavat luvut silloin, kun lasketaan pelkäs
tään 1980-luvun aikana tapahtunut muutos. Tällöin hiilidioksidin osuudeksi saadaan vain 55
% ja vastaavasti CFC-yhdistciden osuus nousee 24 %:iin. 1980-luvuIlahan CFC-yhdistciden
päästöt olivat korkeimmillaan. Tulos vaihtelee siis voimakkaasti sen mukaan, millainen
aikaperspektiivi otetaan tarkastelussa.
Taulukko 7.8. Eri kasvihuonekaasujen merkitys kasvihuoneilmiön voimistumisen kannalta teollistumisen alusta
lukien (Jantunen & Nevanlinna 1990, s. 12; IPCC 1994).

Pitoisuus
ilmakehässä
ppm

Vaikutus
ilmastottmuutokseen %

Viipymisaika
ilmakehässä
v.

Hiilidioksidi

350

64

noin 1 000

CFC-yhdistcet

0.0005

12

8—400

iMetaani

1.65

20

10

Typpioksiduuli

0.3

4

130-170

Otsoni
(troposfäärissä)

0.02

>36

muutamia päiviä
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M

iten ilmaston on ennustettu muuttuvan ?

Kasvihuonekaasujen lisääntymisen vaikutusta ilmastoon on pyritty ennustamaan ilmastomallien avulla. Mallit ovat matemaattisessa muodossa esitettyjä kuvauksia ilmastoon vaikuttavista
olennaisista tekijöistä. Koska luonto on kokonaisuudessaan monimutkainen, malleja tehtäes
sä joudutaan yksinkertaistamaan paljonkin. Lisäksi kaikkien ilmastosysteemiin vaikuttavien
ilmiöiden toimintaa ei vielä ymmärretä riittävästi.
Aluksi luotuja ilmastomalleja testataan kokeilemalla, miten hyvin ne kuvaavat nykyistä
ilmastoa. Täm än jälkeen kasvihuonekaasujen ja monissa kokeissa myös leijuvien hiukkasten
pitoisuuksia kuvaavia parametrejä muutetaan vähitellen, jolloin pystytään kuvaamaan vuosi
kymmenien ja vuosisatojen kuluessa tapahtuvaa lämpenemisprosessia.

M aailmanlaajuiset muutokset
Erilaisten mallien antamat tulokset vaihtelcvat aika paljon, mutta koko maapalloa koskevista
ennusteista tutkijat ovat paljolti samaa mieltä. Jos kasvihuonekaasujen päästöjä jatketaan
nykyisen suuruisina, ilmakehän hiilidioksidin ekvivalenttipitoisuus nouseeesitcolliseen aikaan
verrattuna kaksinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tällöin maapallon tasapainolämpötila
maan pinnan läheisyydessä nousisi arviolta 1.5—4.5°C (kuva 7.27). T äm ä uusi tasapainoläm
pötila saavutettaisiin kuitenkin vasta noin sadan vuoden kuluttua, sillä lämpötilan nousu
vastaamaan uusia kasvihuonckaasupitoisuuksia tapahtuu kymmenien vuosien viiveellä. Vas
taava lämpötilan nousu tapahtui viime jääkauden loppuessa, mutta silloin muutos oli paljon
nykyistä hitaampi kestäen tuhansia vuosia.
Kun leijuvien hiukkasten lisääntyminen otetaan huomioon, lämpeneminen olisi muuta
maa vuosikymmentä hitaampaa kuin edellä esitetyssä ennusteessa. Hiukkasten pitoisuuksien
muutoksia on kuitenkin vaikea ennustaa, sillä päästöjä on vähennetty esimerkiksi Euroopassa,
mutta lisätty voimakkaas
ti Aasiassa ja Latinalaises
sa Amerikassa. Ilmaston
lämmetessä veden kierto
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vat energiansa ilmakerrosten välisistä lämpötilaeroista ja kosteuden tiivistymisestä. Läm pöti
laerojen ilmakerrosten välillä ennustetaan kasvavan, sillä ilmaston lämpenemisen uskotaan
olevan voimakkainta maan pinnan lähellä ja ylhäällä sijaitsevat ilmakerrokset saattavat jopa
jäähtyä.
Ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta osa vuoristojen jäätiköistä sulaa ja haihtuminen
lisääntyy. Näiden ilmiöiden on ennustettu lisäävän valtamcrten vesimäärää. Vesimäärän
lisääntyminen yhdessä veden lämpenemisestä johtuvan lämpölaajenemisen kanssa johtaisi
vähitellen meren pinnan nousuun. Napajäätiköidcn sulaminen ja sen aiheuttama voimakas
valtamerien pinnan nousu, joita on toisinaan ennustettu ilmastonmuutoksen yhteydessä, ei
ole todennäköistä sadan seuraavan vuoden aikana. Etelämantereella lämpötilan pitäisi ennus
teiden mukaan nousta noin 1 0 °C , ennen kuin jäätiköt alkaisivat sulaa. Napajäätiköt saattavat
jopa kasvaa, jos napa-alueitten sademäärä lisääntyy lisääntyneen haihdunnan vaikutuksesta.
Meren pinnan on arvioitu nousevan vuoteen 2100 mennessä 20—100 cm, jos kasvihuone
kaasupäästöt pysyvät entisellään. Meren pinnan nousu tapahtuu vuosikymmenien viiveellä
ilman lämpötilan nousuun verrattuna ja se jatkuu kerran alettuaan pitkään ilmakehän
lämpenemisen päätyttyäkin. Valtamerien veden suuresta ominaislämpökapasiteetista ja suu
rista vesimääristä johtuva kyky sitoa lämpöä siis hidastaa aluksi ilmastonmuutosta. Tarvitaan
paljon lämpöenergiaa, jotta valtamerien veden lämpötila nousisi edes vähän. Erityisesti syvä
meri voi hiilidioksidin lisäksi varastoida myös suuret määrät lämpöä. M utta kun meri on
kerran saavuttanut ilmakehän uutta tasapainotilaa vastaavan lämpötilan, tasaava vaikutus
lakkaa.
On myös ennustettu, että ilmastonmuutos vaikuttaisi stratosfäärin otsonikerrosta ohentavasti. Ulossäteilyn pidättyminen ilmakehän alempiin kerroksiin johtaisi stratosfäärin viilene
miseen, mikä lisäisi siellä pilvien muodostumista ja siten tehostaisi otsonin hajoamisreaktioita
(ks. luku 7.5).

Alueellisia m uutoksia
Alueellisia muutoksia on huomattavasti vaikeampi ennustaa kuin maailmanlaajuisia muutok
sia, sillä alueellisiin ilmasto-oloihin vaikuttavat monimutkaiset prosessit. Eri ilmastomallit
ovatkin alueellisella tasolla antaneet erilaisia
ja jopa ristiriitaisia tuloksia. Useimpien mal
lien ennustusten mukaan lämpötilamuutokset olisivat suurimpia lähellä napoja (kuva
7.28) ja voimakkaimmillaan talvella, mutta
lämpötilan muutosten suuruudesta on eri
mielisyyttä. Lämpötilan nousu paikallisesti
saattaisi olla tiettyinä vuodenaikoina jopa
8 -1 0°C. Monissa osissa Eurooppaa talven
on ennustettu muuttuvan lyhyemmäksi,
lauhemmaksi ja kosteammaksi sekä kesän
pitemmäksi ja lämpimämmäksi. T ätä kuvaa
hämmentävät kuitenkin merivirtojen ja il
maston väliset monimutkaiset vuorovaiku Kuva 7.28. Arvio keskilämpötilojen noususta eri leveys
tussuhteet, joita ei ainakaan vielä riittävällä asteilla, jos maan keskilämpötila nousee 2°C (Jantunen &
tarkkuudella ymmärretä. Merivirroilla on Nevanlinna 1990, s. 23).
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olennainen vaikutus maapallon eri osien ilmasto-oloihin ja myös esimerkiksi kalansaaliisiin.
Esimerkiksi lämmin Golfvirta mahdollistaa maanviljelyn Suomessa, muuten täällä olisi
tundravyöhyke. Pohjois-Atlantilla Grönlannin lähistöllä raskaan suolapitoisen veden vajotessa
syvyyksiin syntyy imuvaikutus, joka pitää käynnissä merivirtoja. Ilmaston lämpenemisen
pelätään tuovan lisääntyvässä määrin makeita sulamisvesiä Pohjois-Atlanttiin, jolloin merive
den suolapitoisuuden laskiessa tämä tärkeä pumppumekanismi saattaisi häiriintyä. Merivir
tojen muuttuminen saattaisi aiheuttaa odottamattomia muutoksia ilmastossa. Jos esimerkiksi
lämmin Golfvirta heikkenisi, lämpenisivät Pohjoismaat vähemmän kuin vastaavat leveysasteet
keskimäärin tai ne saattaisivat alkuvaiheessa jopa muuttua nykyistä kylmemmiksi.
Sademäärien alueellisen jakautumisen on ennustettu muuttuvan. Esimerkiksi Välimeren
alueen sademäärien on ennustettu laskevan, mutta päiväntasaajan alueilla ja korkeilla leveys
asteilla, kuten Pohjoismaissa, sademäärät saattavat kasvaa. Lisäksi kohonnut lämpötila lisää
haihduntaa ja siten myös maaperän kuivuutta. Kuivuuden on ennustettu lisääntyvän maail
man tärkeillä viljan tuotantoalueilla, kuten Kaakkois- ja Etelä-Aasiassa. Eri mallien kosteusolo
ja koskevat ennusteet kuitenkin poikkeavat toisistaan suuresti.
Jo havaittuja muutoksia
Maapallon keskilämpötila on jo noussut 0.5—0.6°C vuodesta 1900 vuoteen 1993. Havaittu
lämpötilan nousu vastaa aika hyvin mallien antamaa ennustetta, kun otetaan huomioon sekä
kasvihuonekaasujen että hiukkasten lisääntyminen. Lisäksi 1900-luvun kymmenen lämpimintä vuotta ovat kaikki olleet vuoden 1980 jälkeen. On havaittu, että vuoristojäätiköt
Alpeilla ja Norjassa ovat kutistuneet 1850-luvulta alkaen, valtamerten pinta on kohonnut 150
mm vuodesta 1880 vuoteen 1980 ja nykyisin nousu jatkuu keskimäärin 2.4 mm vuodessa. On
myös esitetty, että alueellisia merkkejä ilmastonmuutoksen etenemisestä olisi havaittavissa eri
puolilla maailmaa, mutta näiden rajujen sääolosuhteiden, kuten pyörremyrskyjen ja helleaal
tojen, yhteyttä ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen ei ole voitu osoittaa. Ne voivat
yhtä hyvin johtua normaaleista sääolojen vaihteluista.
Vasta kesällä 1995 Kansainvälinen ilmastopaneeli IP C C ilmoitti ensimmäisen kerran
virallisesti, että ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos voidaan jo havaita ilmastotieteellisissä
tutkimuksissa. Siihen saakka ilmastotutkijat olivat erimielisiä siitä, oliko ilmastonmuutosta jo
tapahtunut vai mahtuivatko havainnot vielä normaaliin vaihteluväliin.
Ilm astonm uutoksen vaikutuksia
Ilmaston lämmetessä kasvillisuusvyöhykkeet ja viljelyvyöhykkeet siirtyvät pohjoiseen. Myös
merieliöiden esiintymisalueet muuttuvat. Hitaasti sopeutuvat eliöt, esimerkiksi puut, kärsivät,
sillä ne eivät ehdi mukautua nopeaan muutokseen. Herkkien, tiettyihin kapeisiin ilmastooloihin erikoistuneiden eliöiden sukupuuttojen oletetaan lisääntyvän. Esimerkiksi trooppiset
korallit ovat erityisen herkkiä meriveden lämpötilan muutoksille. Täten ilmastonmuutoksen
vaikutuksesta luonnon monimuotoisuus todennäköisesti vähenee globaalilla tasolla.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin riippuvat paljolti siitä, miten puut kykenevät
sopeutumaan uusiin ilmasto-olosuhteisiin. Boreaalisessa havumetsävyöhykkeessä puiden
kasvun oletetaan lisääntyvän ilmaston lämpenemisen myötä, mutta samalla myös tuholaiset
ja taudit lisääntyisivät. Kuivilla alueilla ilmaston lämpeneminen todennäköisesti johtaisi
lisääntyvään metsien häviämiseen ja aavikoitumiseen. Ennustettu kuivuuden lisääntyminen
nykyisillä tärkeillä viljantuotantoaluei 11a, kuten Etelä-jaKaakkois-AasiassajaUSA:nercläosis-
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sa, saattaisi aiheuttaa ongelmia koko maailman ruoantuotannolle. Kuivuuden on ennustettu
lisääntyvän niillä alueilla, joilla on jo ennestään ruoantuotanto-ongelmia, kuten Saharan
eteläpuoleisessa Afrikassa.37 Maataloustuotannon lisäksi kuivuuden lisääntyminen näillä
runsasväkisillä alueilla johtaisi nykyistä vakavampaan makean veden puutteeseen. Suomessa
satomäärät saattaisivat pidentyneen kasvukauden myötä lisääntyä. Etelästä leviäsi maahamme
todennäköisesti uusia tuholaisia.
Meriveden pinnan noustessa useita metrejä, mikä on todennäköistä usean vuosisadan
kuluttua, ellei kasvihuonekaasupäästöjä rajoiteta, alle 5 m veden pinnan yläpuolella sijaitsevat
alavat rannikkoalueet jäisivät veden alle. Useat näistä rannikkoalueista, kuten Alankomaat ja
Etelä-Aasian rannikkoalueet, ovat tiheästi asuttuja. Mahdolliset merivirtojen muutokset
saattavat vaikuttaa olennaisesti kalansaaliisiin, jos eteläisillä merialueilla tapahtuva kylmän
meriveden kumpuaminen lakkaa. T äm ä kumpuaminen tuo ravinteita pintaan alemmista
vesikerroksista ja ylläpitää siten suurta kalakantaa.
Ilmaston lämpenemisellä saattaa olla myös vaikutuksia ihmisen terveyteen, sillä monet
taudinaiheuttajat viihtyvät paremmin lämpimissä olosuhteissa. Taudinaiheuttajien leviämi
nen alueille, joilla niitä ei ole aikaisemmin esiintynyt ja joiden väestöllä ei ole vastustuskykyä
niitä vastaan, aiheuttaisi todennäköisesti vakavia terveysongelmia.
Ilmastonmuutoksen torjunta
Useiden merkkien mukaan ilmastonmuutos on jo nykypäivää, joten sen täydellinen torjumi
nen ei ole enää mahdollista, mutta tulevan ilmastonmuutoksen voimakkuuteen voidaan
vaikuttaa.Tärkein ilmastonmuutoksen torjuntakeinoon luonnollisesti kasvihuonekaasupääs
töjen vähentäminen, erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittaminen. T äm ä edel
lyttäisi muutoksia teollisuusmaiden energiantuotanto- ja liikennejärjestelmiin (ks. luvut 11 ja
12). Lisäksi kasvipeitteen pysyvä lisääminen ja metsien häviämisen estäminen ovat tehokkaita
keinoja ylläpitää hiilidioksidia sitovia mekanismeja.
Koska kasvihuonekaasujen päästöt aiheuttavat maailmanlaajuisia vaikutuksia riippumatta
siitä, missä päin maailmaa päästöt tapahtuvat, edellyttää niiden vähentäminen kansainvälistä
yhteistyötä. Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyssä YK: n ym päristö-ja kehityskonferenssissa
solmittiin ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus, joka tuli kansainvälisesti voimaan 21. 31994. Sen on allekirjoittanut 166 valtioraja huhtikuuhun 1993 mennessä sen oli ratifioinut
117 valtiota.38 Täm än ilmastosopimuksen tavoitteena on palauttaa kasvihuonekaasujen
päästöt vuoteen 2000 mennessä vuoden 1990 tasolle, mutta sen velvoitteet eivät ole jäsenmaita
sitovia ja vain muutama teollisuusmaa on arvioinut pystyvänsä tähän. Keväällä 1995 Berliinis
sä pidetyssä ensimmäisessä sopimuksen osapuolten kokouksessa päätettiin alkaa valmistella
tiukempia sitoumuksia, jotka on tarkoitus hyväksyä osapuolten kolmannessa kokouksessa
vuonna 1997.
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7 .5 . O tsonikato

O tsonin

muodostum inen yläilmakehässä

Otsonia (O,) muodostuu valokcmiallisesti auringon säteilyn vaikutuksesta happimolekyyleis
tä. Syntynyt otsoni absorboi lyhytaaltoista ultraviolettisäteilyä (UV-säteilyä) ja vapauttaa
pitempiaaltoista lämpösäteilyä. Eniten otsonia syntyy yläilmakehässä eli stratosfäärissä päivän
tasaajan tienoilla, missä auringon lyhytaaltoisen säteilyn voimakkuus on suurimmillaan.
Toisaalta otsoni luonnostaan myös hajoaa helpoiten alhaisilla leveysasteilla. O tsonia kulkeu
tuu sen syntypaikoilta ilmavirtojen vaikutuksesta kohti napoja. Napa-alueiden läheisyydessä
otsonin hajoamisreaktioita tapahtuu vähän ja otsonin elinikä on siellä pitempi kuin päivän
tasaajan läheisyydessä. Siksi otsonia on vähiten päiväntasaajan yllä ja eniten napa-alueilla.
Otsonia kerääntyy eri lailla myös maapallon eri puoliskojen ylle. Pohjoisella pallonpuoliskolla
eniten otsonia esiintyy noin 75. leveysasteen tienoilla ja eteläisellä pallonpuoliskolla noin 60.
leveysasteen tienoilla.
Ilmakehän kaikesta otsonista 90 % on stratosfäärissä 15-40 km maanpinnan yläpuolella
(ks. luku 4.2), eniten noin 20 km korkeudella. Stratosfäärin otsonikerros suojaa maapalloa
liialliselta ultraviolettisäteilyltä. Maanpinnan lähellä alailmakehässä eli troposfäärissä otsoni
sen sijaan aiheuttaa vaurioita kasveille ja terveydellistä haittaa ihmisille. Otsonikadosta
puhuttaessa tarkoitetaan siis stratosfäärin otsonikerroksen ohenemista.
Ultraviolettisäteily on kemiallisesti aktivoivaa. Se rikkoo molekyylien kemiallisia sidoksia,
jolloin syntyy radikaaleja eli hyvin reaktiivisia yhdisteitä. Ultraviolettisäteily ruskettaa ja
polttaa ihoa ja tappaa mikrobeja. Sitä käytetäänkin laboratorioiden desinfiointiin. Stratosfää
rissä syntyvä otsoni muuttaa auringon ultraviolettisäteilyä lämpöenergiaksi E seuraavalla
tavalla:
1. Happi hajoaa kahdeksi reaktiiviseksi happiatomiksi eli happiradikaaliksi alle 234 nm UVsäteilyn vaikutuksesta. Syntyneet happiradikaalit liittyvät happimolekyyleihin m uodos
taen otsonia.
+ 2 0 , --------- ,
O , + hv ( < 234 nm ) — > O + O - ----—----- > 2 0 3
hv = säteilykvantti
2. Hieman pitempiaaltoinen UV-säteily hajottaa otsonimolekyylin happiatomiksi ja happi
molekyyliksi, jotka yhtyvät jälleen otsoniksi. Jälkimmäisessä reaktiossa synty)'lämpöener
giaa. Juuri ensimmäiseen reaktioon perustuu otsonikerroksen maapalloa haitalliselta UVsäteilyltä suojaava vaikutus.
0 3 + hv ( < 320 n m )------ > O" + O ,
O , + O- ------ > 0 3 + E
Tässä reaktiossa ei siis varsinaisesti kulu otsonia.

115

Y mpäristönsuojelun perusteet
3. Pieni osa happiatomeista liittyy otsoniin, jolloin muodostuu kaksi happimolekyyliä.
0 3 + O * ------> 2 O ,
Otsonin määrä stratosfäärissä on siis dynaamisessa tasapainotilassa. Tämän tasapainon
muuttuminen muiden prosessien takia muuttaa otsonipitoisuuksia ja ultraviolettisäteilyn
pääsyä maan pinnalle.

O tsonikerrokseni

oheneminen

Antarktiksen eli Etelänapamantereen yllä on havaittu otsoniaukko39 eli otsonikerroksen
ohentuma joka kevättalvi 1980-luvun alusta lähtien (kuva 7.29). 1990-luvulla Antarktiksen
yläpuolinen otsonikerros on keväisin 3 0 -6 0 % ohuempi kuin 1960-luvulla. Viime vuosina
vähäisempi otsonikerroksen ohentuma on havaittu myös pohjoisnavan eli Arktiksen yllä.
Keskimäärin otsonimäärä on alkuvuodesta ollut pohjoisilla alueilla 10-20 % luonnollista
tasoaan alhaisempi. Ilmavirtauksien takia otsonikerroksen paksuus voi vaihdella päivittäin
jopa useita kymmeniä prosentteja.
Napojen yläpuolinen otsonikerroksen ohentuma syntyy napojen yläpuolisessa kylmässä
napapyörteessä esiintyvissä jääkidcpilvissä, missä tapahtuvissa reaktioissa vapau
tuu klooria ja bromia, jotka sitten hajotta
vat otsonia. Napapyörteeseen ei pääse kor
vaavaa otsonia matalammilta leveysasteil
ta, ennen kuin pyörre keväällä häviää ylä
ilmakehän lämmettyä tarpeeksi.-Jääkidepilviä syntyy, kun yläilmakehä kaamoksen
aikana jäähtyy alle -78°C:een. Napapyörteiden on 1990-luvulla havaittu olevan
ennätyksellisen viileitä. Vielä 1960- ja
1970-luvuilla alle -78°C lämpötilat olivat
hyvin harvinaisia. Stratosfäärin jäähtymi
sen syyksi on epäilty ihmisen aiheuttamaa
kasvihuoneilmiön voimistumista (ks. luku
7.4). Otsonikerros on ohentunut myös
Kuva 7.29. Otsoniaukko Antarktiksen yllä vuosina 1981muualla. Jos napoja ei oteta huomioon,
1985 (Wahlström 1990, s. 192).
oheneminen on ollut voimakkainta poh
joisilla leveysasteilla erityisesti talvella. Joulu-maaliskuun otsonikerroksen arvioidaan ohentu
neen osissa pohjoista pallonpuoliskoa noin 6 % vuosien 1969 ja 1986 välillä. Kesäaikaan
otsonimäärät ovat vähentyneet paljon hitaammin kuin talvisin ja keväisin. Näiden pienten
muutosten tutkimista vaikeuttaa otsonipitoisuuksien luonnollinen, ilmavirtauksista johtuva
vaihtelu.
Yleisimmän käsityksen mukaan otsonikerroksen oheneminen johtuu tietyistä ilmansaas
teista, jotka kulkeutuvat stratosfääriin lähinnä tropiikissa monsuunin aikana ja kulkeutuvat
vähitellen napa-alueita kohti. Otsonia hajottavia aineita ovat ne halogenoidut hiilivedyt, joista
vapautuu klooria ja bromia, sekä typen oksidit, lähinnä typpioksiduuli.
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JA

HCFC - Y H D I S T E E T

Merkittävimpiä otsonia hajottavista aineista ovat kloorifluorihiiliyhdisteet eli CFC-yhdisteet.
CFC-yhdisteiksi kutsutaan teollisuuskemikaaliryhmää, jonka aineet valmistetaan korvaamal
la yksittäisen hiilivedyn vetyatomit osittain tai täysin kloorilla ja fluorilla. Freonit ovat täysin
halogenoituja hiilivetyjä, joissa kaikki hiileen sitoutuneet vetyatomit on korvattu fluorilla ja
kloorilla (kuva 7.30). CFC-yhdisteitä käytetään kylmälaitteissa, vaahtomuoveissa, suihkepul
loissa ja liuottimissa. Suomessa niitä käytettiin vuonna 1990 noin 2 000 tonnia, mutta vuonna
1994 enää 500 tonnia (Suomen Ympäristökeskus). CFC-yhdisteidcn maahantuonti muihin
paitsi välttämättömiin tarkoituksiin, kuten astma-aerosolien valmistukseen ja laboratoriokäyttöön, on ollut Suomessa kiellettyä vuoden 1995 alusta lähtien. Suomcssaei ole valmistettu
näitä yhdisteitä. CFC-yhdisteiden päästöjä on vaikea arvioida, sillä käytetyt yhdisteet ovat
laitteissa ja materiaaleissa, joista ne vapautuvat vähitellen.
CFC-yhdisteiden valmistusta on 1990-luvulla voimakkaasti vähennetty kansainvälisten
rajoitusten ansiosta (kuva 7.31). Niitä on aluksi pyritty korvaamaan H C F C - ja H FCyhdisteillä, joissa klooria on vähemmän kuin CFC-yhdisrcissä tai ei lainkaan. Korvaavan
käytön takia HCFC-yhdisteiden kulutus kasvoi vuoden 1990 345 tonnista vuoden 1994 925
tonniin samalla kun CFC-yhdisteiden kulu
tus väheni (Suomen Ympäristökeskus). Ny
F
F
1
1
kyisin on HCFC-yhdisteillekin säädetty käyt
1
1
törajoituksia. HCFC-yhdisteiden vaikutus ot
Cl - C - Cl
Cl - C - F
1
1
sonikatoon on kymmenes- tai sadasosa C FC 1
1
Cl
yhdisteiden vaikutuksesta ja HFC-yhdisteet
Cl
eivät kloorin puuttuessa vaikuta otsonikatoon K uva 7 .30 . CFC-11 (CFCL) ja CFC-12 (CF.CL).
lainkaan (taulukko 7.9). Kaikki nämä yhdis
teet vaikuttavat osaltaan myös kasvihuoneilmiön voimistumiseen.
Koska CFC-yhdisteet ovat kemiallisesti pysyviä aineita, niiden poistuminen stratosfääristä
on hidasta. Tilanne ei siis helpotu pitkään aikaan, vaikka päästöt lakkaisivatkin. Lisäksi
kaatopaikoille viedyistä jätteistä vapautuu pitkään CFC-yhdisteitä; ovathan monet näitä
yhdisteitä sisältävät tuotteet käytössä vielä vuosikymmeniä. Yhdisteillä ei ole tunnettuja
luonnollisia lähteitä, vaan kaikki päästöt ovat ihmisten aiheuttamia.

Kuva 7.31. Arvioitu CFC-yhdisteiden tuotanto maailmassa vuosina 1 9 5 0 -1 9 9 4 (Brown ym. 1995).
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Taulukko 7 9

Eräiden halogenoitujen hiilivetyjen suhteellinen vaikutus otsonikatoon ja arvioitu elinikä
ilmakehässä (Muuttuva ilmakehä 1992, s. 125; Euroopan yhteisön neuvosto 1994.) — ODP:llä (Ozone Depletion
Potential) tarkoitetaan potentiaalista otsonia tuhoavaa vaikutusta yhdisteeseen CFC-11 suhteutettuna. Tässä
annetut arvot on laskettu 1990-luvun alun ilmakehän klooripitoisuuksien mukaan.

Elinikä vuosina

Yhdiste

ODP

CFC-11 (CC13F)

1.0

CFC-114 (CC1F,CC1F,)

0.6-1.0

HCFC-22 (CHC1F,)

0.04-0.06

HCFC-123 (CFjCHCI,)

0.013-0.022

HFC-125 (CFjCH FJ

0

28

Hiilitetrakloridi (CC1()

1.0-1.2

50

1,1,1 -trikloorietaani (CH,CCI3)

0.10-0.16

Haloni 1301 (CF3Br)

8-13

65

Haloni 1211 (CF,ClBr)

2-3

15

M

60
200
15
2

6

uut otsonikerrosta heikentävät aineet

Muita otsonikerrosta heikentäviä hiilivetyjä ovat trikloorietaani eli mecyylikloroformi
(C H 3CC13), jota käytetään liuottimena, hiilitetrakloridi (CC1(), jota käytetään muun muassa
liuottimena ja CFC-aineiden valmistukseen, sekä halonit. Halonit ovat samantapaisia yhdis
teitä kuin CFC-yhdisteet, mutta niissä on myös bromia. Niitä käytetään sammuttimissa.
Halonien otsonia tuhoava vaikutus on moninkertainen CFC-yhdisteisiin verrattuna, kun taas
hiilitetrakloridi on otsonintuhoamisteholtaan samaa luokkaa kuin CFC-yhdisteet ja trikloo
rietaani teholtaan siitä noin kymmennesosa (taulukko 7.9). Näiden kaikkien aineiden
maahantuonti ja käyttö on ollut Suomessa kielletty viimeistään vuoden 1995 alusta lukuun
ottamatta käyttöä analyysi- ja tutkimustarkoituksiin.
Typen oksidit (N^O, N O ja N O ,) toisaalta tuhoavat otsonia ja toisaalta sitovat klooria eikä
niiden kokonaisvaikutusta otsonikatoon ole pystytty arvioimaan. Typen oksideja vapautuu
muun muassa energiantuotannosta, liikenteen pakokaasuista ja lannoitteista (ks. luku 7.3).
Typpimonoksidi ja typpidioksidi pääsevät stratosfääriin lähinnä vain silloin, kun niitä
päästetään suoraan sinne. Tällaisia päästöjä aiheuttavat korkealla lentävät lentokoneet. Typpioksiduulin viipymä ilmakehässä on sitä vastoin 130-170 vuotta, joten se ehtii kulkeutua
stratosfääriin.
Monet otsonia stratosfäärissä hajottavat yhdisteet ovat siis samoja, jotka troposfäärissä
esiintyessään toimivat kasvihuonekaasuina. Täten kasvihuoneilmiön voimistuminen ja otso
nikerroksen oheneminen ovat saman ilmakehän kemikalisoitumisprosessin eri seurauksia.
Lisäksi ilmastonmuutoksen on ennustettu viilentävän stratosfääriä, mikä lisäisi otsonikatoa.
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tuhoavat kemialliset reaktiot

Otsonia tuhoavat aineet toimivat kaikki periaatteessa samalla tavalla: Ne hajoavat auringon
valon vaikutuksesta ja niistä irtoaa hyvin reaktiivisia atomeja tai molekyylejä, radikaaleja (H ,
O H , N O , Cl). Näm ä radikaalit reagoivat otsonin kanssa ja irrottavat siitä happiatomin. Kun
paikalla on myös vapaa happiatomi, reagoivat kaksi happea muodostaen happimolekyylin O ,.
Tällöin radikaali vapautuu ja voi hajottaa taas uusia otsonimolckyylejä. Se toimii siis reaktion
katalysaattorina eikä itse muutu reaktiossa. Sama radikaali voi hajottaa jopa 100 000 otsonimolekyyliä, ennen kuin se muuttuu reagoimattomaksi.
Ehkä tärkein otsonin hajottaja on kloori, jota ihminen liittää orgaanisiin molckyylcihin eri
tarkoituksia varten (vrt. luku 7.1). Stratosfäärin klooripitoisuus on 1990-luvulla noin viisin
kertainen luontaiseen pitoisuuteen verrattuna. Esimerkiksi CFC-yhdisteet ovat klooria sisäl
täviä, pysyviä yhdisteitä, jotka hajoavat luonnossa vain hitaasti. Ilmavirtausten mukana ne
voivat nousta stratosfääriin, missä voimakas ultraviolettisäteily irrottaa niistä kloorin. Näin
syntyy klooriradikaaleja, joiden otsonia hajottava reaktioketju on seuraas-anlaincn:
1.

Auringon säteilyn vaikutuksesta kloorihiilivedystä irtoaa klooriradikaali.
R,C-C1 + hv

2.

Muodostunut klooriradikaali hajottaa otsonimolekyylin.

Cl- + o,
3.

—>cio- + o,

Vapaa happiatomi muodostaa kloorin irrottaman happiatomin kanssa happimolekyy
lin ja vapauttaa klooriradikaalin, joka jatkaa otsonin hajottamista. Vapaita happiatomeita syntyy UV-säteilyn hajottaessa otsonia, joten tämä reaktio voi tapahtua vain
auringon valossa.

CIO- +04.

— > R ,C + Cl-

—>o, + ci-

Otsonin hajottaminen jatkuu, kunnes klooriradikaali törmää sen inaktivoivaan ainee
seen, esimerkiksi metaaniin tai typpidioksidiin, tai poistuu ilmavirtausten mukana
troposfääriin ja edelleen sateitten mukana maalian.
Cl- + C H ,

— > H C 1 + CH3-

CIO- + N O ,

— >C 10N O ,

Troposfäärissä kasvihuonekaasuna toimiva metaani siis sitoo klooria stratosfäärissä ja näin
lieventää otsonikatoa. Typen oksidit saattavat sekä hajottaa otsonia että sitoa klooria.

119

Y mpäristönsuojelun perusteet
O tsonikadon

vaikutuksia

Otsonikerroksen oheneminen lisää troposfääriin ja maan päälle tulevan ultraviolettisäteilyn
määrää. Kansainvälisen ilmastopaneelin erään ennusteen mukaan polttava ultraviolettisäteily
saattaa lisääntyä 25 % vuoteen 2050 mennessä. Ultraviolettisäteilyn päästessä troposfääriin
siellä syntyy entistä enemmän otsonia, joka tässä ilmakehän kerroksessa voimistaa kasvihuo
neilmiötä (ks. luku 7.4) sekä vahingoittaa kas%'eja ja eläimiä.
Ultraviolettisäteily' jaetaan kolmeen eri ryhmään. UV-A-säteily', jonka aallonpituus on
316—400 nm, on kaikkein pitkäaaltoisinta ultraviolettisäteilyä. Sen katsotaan olevan melko
vaaratonta. UV-B-säteily, aallonpituudeltaan 280—315 nm, vaurioittaa eläimiä ja kasveja.
Otsonikerros pysäyttää suurimman osan tästä säteilystä. Otsonikato lisää lähinnä juuri UVB-säteilyn määrää maanpinnalla. UV-C-säteilyn aallonpituus on alle 280 nm. Se on kaikkein
lyhytaaltoisinta ja periaatteessa hai tallisinta ultraviolettisäteilyä, mutta nykyistä ohuempikaan
stratosfäärin otsonikerros ei päästäisi sitä lävitseen juuri lainkaan.
Ultraviolettisäteily' on kaikkein voimakkainta lähellä päiväntasaajaa. Siellä elävät kasvit ja
eläimet ovat kuitenkin sopeutuneet voimakkaaseen ultraviolettisäteilyyn. Esimerkiksi ihmi
sellä ihon tumma pigmentti suojaa ultraviolettisäteilyn haittavaikutuksilta. Kun vaaleaihoiset
ihmiset saavat paljon ultraviolettisäteilyä, lisääntyy ihosairauksien kuten ihosyövän riski.
Otsonikadon my'örä lisääntyvän UV-B-säteilyn oletetaan myös heikentävän ihmisten yleistä
vastustuskykyä. UV-B-säteily' lisää myös kaihin määrää. Ihminen kykenee jossain määrin
suojautumaan ultraviolettisäteilyltä, mutta luonnonvaraiset kasvit ja eläimet eivät. Säteilyn
lisääntyminen vaikuttaa niihin y'hrä lailla. On odotettavissa, että ultraviolettisäteilyn lisään
tyessä viljelykasvien sato vähenee. Herkkiä kasvilajeja ovat esimerkiksi puuvilla, herne, papu,
kaali, maissi, sokerijuurikas ja tomaatti. UV-B-säteily saattaa vahingoittaa kasvien hormoneja
ja yhteyttämiseen tarvittavaa lehtivihreää.
UV-B-säteily'n oletetaan vaurioittavan myös valtamerten kasviplanktonia, joka on merten
tärkein perustuottaja ja jonka vahingoittuminen saattaa järkyttää koko vesiekosysteemiä.
Planktonlevät ovat tärkeitä hiilidioksidin sitojia. Vajotcssaan pohjaan ne poistavat hiilidiok
sidia kierrosta. Niiden vahingoittuminen kiihdyttäisi siis kasvihuoneilmiötä. Merien rehevöi
tyminen taas hidastaa sitä.

O tsonikadon

torjunta

Otsonikatoa voi torjua lopettamalla otsonia tuhoavien aineiden käyttämisen. CFC-yhdistcitä
on aluksi pyritty korvaamaan vähemmän haitallisilla H C FC - ja HFCtyhdistcillä, mutta
vähitellen olisi luovuttava niidenkin käytöstä ja käytettävä yhdisteitä, jotka eivät tuhoa otsonia
eivätkä toimi kasvihuonekaasuina lainkaan. Toinen tärkeä keino otsonikadon torjumiseksi on
otsonikerrosta heikentävien aineiden talteenotto vanhoista tuotteista, kuten kylmälaitteista.
Tällöin ne eivät pääse ilmakehään otsonia tuhoamaan. Euroopan Unionin jäsenmaissa on
teollisessa ja kaupallisessa käytössä olevista tuotteista otsonikerrosta heikentävien aineiden
talteenotto pakollista. Suomessa talteenotto on pakollista kaikista muista laitteista paitsi
kotitalouksien kylmälaitteista.
Otsonikadon torjumiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Siksi vuonna 1985 solmit
tiin W ienissä sopim us otsonikerroksen suojelusta. Täm än sopimuksen puitteissa allekirjoitet
tiin vuonna 1987 Montrealin pöytäkirja. I. 1. 1989 voimaan tullut Montrealin pöytäkirja
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sisältää otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistusta, käyttöä ja kauppaa koskevia rajoi
tuksia. Siihen on liittynyt 150 valtiota. Teollisuusmaissa CFC-yhdisteidcn käytöstä on pitänyt
luopua vuoden 1996 alkuun mennessä, kun taas kehitysmaille on sallittu kymmenen vuoden
siirtymäaika. Pöytäkirjan vuonna 1995 tehdyssä tarkistuksessa sovittiin, että HCFC-yhdisteiden käyttö lopetetaan vuoteen 2020 mennessä.
Euroopan Unionin ja sitä kautta myös Suomen noudattama aikataulu otsonikerrosta
heikentävien aineiden valmistuksen, myymisen ja käytön lopettamiseksi on tiukempi kuin
Montrealin pöytäkirjan asettama aikataulu. EU-asetuksen (Euroopan yhteisön neuvosto
1994) mukaan kaikkien muiden otsonikerrosta heikentävien aineiden paitsi HCFC-yhdisteiden ja metyylibromidin valmistus on jo kielletty lukuun ottamatta valmistusta niin sanottuja
välttämättömiä käyttötarkoituksia varten. Lisäksi HCFC-yhdisteiden käyttö on EU-m aissajo
kielletty muun muassa moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteissa ja kotitalouksien kylmälait
teissa.
Edellä mainitut keinot otsonikadon torjumiseksi vaikuttavat vain hitaasti, sillä otsonia
tuhoavat aineet pysyvät ilmakehässä jopa vuosisatoja. Lisäksi ihmisen aiheuttama ilmaston
muutos saattaa lisätä otsonikatoa, vaikka otsonia tuhoavien aineiden päästöt lopetettaisiinkin.
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y m p ä r is t ö m u u t o k s ia

ässä luvussa käsitellään ympäristömuutoksia, jotka tapahtuvat ihmisen muuttaessa
kokonaisia ekosysteemejä eikä pelkästään niiden kemiallisia tai fysikaalisia kom
ponentteja. Maaperän köyhtyminen erilaisine muotoineen merkitsee kokonaisen
maaperäekosysteemin muuttumista. Biologisen monimuotoisuuden muuttuminen voi ta
pahtua monella tasolla, joista yksi on ekosysteemitaso. Ekosysteemitason monimuotoisuuden
muuttuminen ilmenee esimerkiksi harvinaisten ekosysteemityyppien vähenemisenä tai häviä
misenä tietyllä alueella tai maailmanlaajuisesti.

T

8 . 1 . M aaperän
M

köyhtyminen

aaperän tuottokyky

Maan arvoa on totuttu mittaamaan sillä, miten se tuottaa kasveja ihmisen ravinnon- ja raakaainetarpeen tyydyttämiseksi. Nykyisin tuottavuusajattelun rinnalle on tullut myös ekologinen
ajatus; maaperän luonnontilaisuutta ja kykyä ylläpitää itselleen ominaista ekosysteemiä on
alettu arvostaa. Maaperän terveys on arvosidonnainen ja vaikeasti mitattava ominaisuus.
Monimuotoisessa luonnossa on tuottokyvyltään hyvin erilaisia maita. Eliöyhteisöt ovat näihin
sopeutuneet ja tuskin kukaan luokittelisi karua rahkarämettä ekosysteeminä huonommaksi
kuin rehevää saniaislehtoa.
Maaperän tuottokyvyn hahmottamisessa auttavat kolme iskusanaa; fysiikka, kemia ja
biologia. Esimerkiksi viljavuuden käsite yhdistetään yleensä kemiaan. Kemiallisesti on ajateltu
viljavuuden tarkoittavan maan ravinnetilaa eli eri ravinteiden määriä, niiden käyttökelpoi
suutta kasveille ja keskinäistä suhdetta. Erään määritelmän mukaan viljava maa on sellainen,
jossa on tasapainoisesti ja riittävästi käyttökelpoisia ravinteita tai joka pystyy luovuttamaan
niitä kasvukauden aikana kasvien tarpeita vastaavasti. Kemia ei kuitenkaan yksin riitä. Vaikka
ravinnetila olisi miten ihanteellinen, ei maan tuottokyky ole hyvä, jos fysikaaliset tekijät eivät
ole kunnossa. Maan rakenne on siis aivan yhtä tärkeä kuin sen kemiallinen koostumus. Se
vaikuttaa maan vesitalouteen, kaasunvaihtoon ja siihen, miten hyvin kasvin juuret voivat
tunkeutua maahan. Kemiallisesti ja fysikaalisesti määriteltynä viljavuutta voidaan pitää maan
kykynä huolehtia kasvin tarvitsemien rakennusaineiden saannista.
Kuitenkin vasta biologisen näkökulman mukaan ottaminen tuo esiin kokonaisuuden.
Fysikaalis-kemiallinen viljavuus luo vasta reunaehdot maaperän tuottokyvylle. Termiä kasvukunto voidaan sen sijaan käyttää kuvaamaan, miten hyvin maa toimii kokonaisuutena.
Biologiset tekijät vaikuttavat siihen, miten tehokkaasti ja kestävästi maan viljavuus on
hyödynnettävissä. N äistä tekijöistä voidaan mainita hajotustoiminnan tehokkuus, pieneliöi
den sekoitus- ja muokkaustyö, ilmakehän vapaan typen sidonta ja kasvitautien aiheuttajat.
Seuraavassa kuvataan eräitä keskeisiä maan tuottokykyyn vaikuttavia tekijöitä.
Ravinteiden kohdalla on ratkaisevaa, missä muodossa ne ovat maassa. Kokonaispi
toisuudet voivat olla suuria, mutta jos ne ovat käyttökelvottomassa muodossa, ne eivät hyödytä
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kasvia eikä maa tuota. H yväku n toisessa maassa kasvien ravinteiden saanti onkin turvattu
monenlaisten fysikaalis-kemiallisten ja biologisten reaktioiden avulla. On myös tärkeää, että
maalla on kyky säilyttää ja varastoida ravinteita. Jos tämä ominaisuus puuttuu, sekä luontaisten
että lannoituksessa lisättyjen ravinteiden huuhtoutumistappiot voivat olla suuria. Pahimmil
laan seurauksena on, että maa köyhtyy, mutta vesistöt rehevöityvät tai pohjavesi pilaantuu.
Maan pysyminen elinvoimaisena edellyttää, että maa voi hengittää. Maaperäeläimet ja
kasvien juuret tarvitsevat happea ja toisaalta hengityksessä syntyneen hiilidioksidin on
päästävä poistumaan maasta. Näiden toimintojen ylläpito riippuu maan fysikaalisesta kun
nosta, maan rakenteesta. Ilmanvaihtokanavina toimivat suuret huokoset, joita on oltava
riittävästi, jotta kaasunvaihto olisi tehokasta. On arvioitu, että hyväkuntoisessa maassa ilma
vaihtuu täysin kerran tunnissa 20 cm:n syvyyteen saakka. Hyvä maan rakenne on takeena myös
sille, että sadeaikoina ylimääräinen vesi pääsee nopeasti valumaan suuria huokosia pitkin
alaspäin. Jos pienten huokosten osuus maassa on liian suuri, veden liikkuminen on hidasta.
Maa alkaa nopeasti kärsiä hapen puutteesta. Veden kertyminen maan pinnalle lisää puolestaan
liettymistä ja eroosioriskiä.
Humus on eräänlainen elinvoiman varasto maapallolla. Humus auttaa maan kuohkeuden
ylläpidossa. Syynä tähän ovat ennen kaikkea maaperäeläinten kaivamat käytävät ja mikrobi toi
minnan tuottamat notkeat liima-aineet, joiden ansiosta maahan syntyy'sopiva inururakennc.
Humus parantaa maan vedenpidätyskykyä, sillä se pyrstyy sitomaan 3—5 kertaa oman painonsa
vettä, mistä on hy'öty'ä etenkin karkeilla hiekkamailla. Humuksella on tärkeä merkitys
kationinvaihdossa, joka taas on Suomessa keskeisin happamoitumista puskuroiva ilmiö (ks.
luku 7.3). Humus muodostaa kemiallisia komplcksiyhdisrcitä, joiden avulla se sitoo ras
kasmetalleja haitattomaan muotoon.

M

iten m aaperä köyhtyy ?

Kun tässä puhutaan maaperän köyhtymisestä, sillä tarkoitetaan maan kasvukunnon heikke
nemistä, ei pelkästään ravinteiden vähenemistä. Maaperän köyhtyminen voi ilmetä esimerkik
si eroosion tai kemiallisen, fysikaalisen ja biologisen köyhtymiisen muodossa. Tuuli- ja
vesicroosio kuljettavat maata pois, mutta kemiallinen, fysikaalinen ja biologinen köyhtyminen
muuttavat maata ennemmin kuin kuljettavat sitä. M aailmassa yli 80 % maaperän köyhtymi
sestä esiintyy vesi- ja tuulieroosion muodossa (kuva 8.1). Maaperän köyhtymismuotojen
väliset suhteet vaihtelevat jonkin verran eri maanosien välillä. Vcsieroosion osuus maaperän
köyhtymisestä on suurin Oseaniassa, tuulieroosion Keski-Amerikassa, kemiallisen köyhtymi
sen Etclä-Amerikassa ja fysikaalisen köyhtymisen Euroopassa.
Noin 17 % maailman kasvipeitteisestä maasta on kärsinyt maaperän köyhtymises
tä vuodesta 1945 1980- luvun loppupuolelle (taulukko 8.1). Maaperän köyhtymistä on
esiintynyt laajimmin Euroopassa (23 % kasvipeitteisestä maa-alasta), Afrikassa (22 %) ja
Aasiassa (20 %).
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52%
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O Kemiallinen köyhl.
S

36%
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Kuva 8.1. Maaperän köyhtymisen eri muodot koko maailmassa ja maanosittain (W orld Resources 1992-93,
s. 114).

Taulukko 8 .1 . Ihmisen aiheuttama maaperän köyhtyminen maailmassa vuodesta 1945 1980-luvun loppupuo
lelle (W orld Resources 1992-93, s. 290).

Köyhtymisaste

Köyhtynyt alue
(miljoonaa ha)

% kasvipeitteisestä maasta

Vähäinen köyhtyminen

749

6

Kohtalainen köyhtyminen

911

8

Voimakas köyhtyminen

295

3

9

0

1964

17

Erittäin voimakas köyhtyminen
Yhteensä

Tekijät, jotka vaikuttavat maaperän köyhtymiseen, ovat ilmastollisia, topografisia ja ihmisen
toimintaan liittyviä. Ylilaiduntaminen on koko maailmassa tärkein maaperän köyhtymisen
aiheuttaja. Lähes tasoissa ylilaiduntamisen kanssa maaperän köyhdyttäjinä ovat metsien
hävittäminen ja kestämätön maanviljely. Pääasialliset maaperän köyhtymisen aiheuttajat
vaihtelevat maanosittain. Afrikassa ylilaiduntaminen aiheuttaa noin puolet maaperän köyh
tymisestä, Australiassa ja Oseaniassa jopa yli 80 %. Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa
taas suurin välitön syy maaperän köyhtymiseen on metsien hävittäminen. Pohjois- ja VäliAmerikassa suurin syy löytyy maanviljelystä. (Kuva 8.2.)
Maaperän köyhtyminen muodostaa noidankehän, jossa maan tuotantokyvyn vähentymi
nen vähentää orgaanisen aineksen palautumista maahan, sillä kasvillisuus vähentyy, ja sitä
kautta taas köyhdyttää maaperää lisää. Kuivilla alueilla maaperä köyhtyy yleensä aavikoitumi
sen myötä. Maaperän köyhtyminen ei ole välttämättä jatkuva prosessi, mutta aavikoituminen
on. Maaperän köyhtyminen voi johtaa aavikoitumiseen.
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Kuva 8.2. Maaperän köyhtymisen välittömät syyt koko maailmassa ja eri maanosissa, prosenttia heikentyneestä
maa-alasta (W orld Resources 1992 -93, s. 114).

Eroosio
Eroosiota esiintyy, kun maapartikkeleita liikutetaan niiden alkuperäisestä paikasta. Eroosio on
luontainen ilmiö ja osa geologista kiertoa. Luonnonolosuhteissa eroosio on hyvin hidas
prosessi alueilla, jotka ovat kasvillisuuden peitossa. T ätä kutsutaan luonnolliseksi tai geologi
seksi eroosioksi. Viljely tai muu kasvillisuuden käyttö vähentää kasvipeitteen maaperälle
antamaa suojaa. Kun ihmisen vaikutus näky)’-eroosioproscssissa, sitä kutsutaan kiihtyneeksi
eroosioksi. Niin kauan kuin ihmisen vaikutus on pieni, eroosio ei ole vakavaa. Mutta
lisääntynyt ihmismäärä on lisännyt eroosiota, koska kasvillisuutta käytetään hyväksi enemmän
kuin se kestäisi ja maa viljelymailla jätetään paljaaksi suureksi osaksi vuotta.
Päätekijät, jotka irrottavat ja rikkovat partikkeleita maaperästä ja kalliosta, ovat tuuli ja vesi,
mutta myös suuret lämpötilan vaihtelut ja eliöt vaikuttavat osaltaan eroosioprosessiin.
Eläinten tallaus hajottaa maahiukkasia pienemmiksi ja tällöin tuuli ja vesi kuljettavat maata
helpommin pois. Tuulicroosio kuljettaa hienoimman maa-aineksen pois maan pintaosista
jättäen jäljelle vähemmän hedelmällisen karkean aineksen, kuten hiekan ja soran. Tuulieroosio
johtuu lähes aina maan vähentyneestä kasvipeitteestä. Sen vaikutuksesta m uodostuu kuoppia
alueelle, jolta maata on lähtenyt liikkeelle, ja dyynejä sinne, minne irronnut maa-aines
laskeutuu. Kauempana oleva alue saattaa peittyä tuulen puhaltamaan maakerrokseen. Vesieroosiota voivat aiheuttaa sateet tai virtaava vesi. Vesieroosiolla on erilaisia muotoja. Roiskeeroosiossa vesipisarat irrottavat maapartikkeleita (kuva 8.3). Pintaeroosio tarkoittaa ohuiden
maakerrosten huuhtoutumista pintavalunnan seurauksena. Se on hidas ja vaikeasti havaittava
prosessi, mutta jatkuva pintamaan huuhtoutuminen vie maasta ravinteet.
Puroeroosio esiintyy, kun vesi maanpinnan epätasaisuuksien takia kerääntyy puroiksi. Jos
eroosioproscssi jatkuu, erodoituneet purot laajenevat ja muodostuu rotkoja. Jako rotkoeroosion ja puroeroosion välillä ei ole jyrkkä, mutta puroeroosio synnyttää pieniä uomia, jotka
voidaan poistaa normaaleilla maanviljelymenetelmillä, kuten kyntämällä. Rotkot taas ovat
useita metrejä leveitä kanavia, joita ei voi poistaa maataloustyökaluilla. Eroosioprosessilla on
kolme päävaihetta. Ensiksi maapartikkeli irtoaa maaperästä, sitten se kulkeutuu tuulen tai
veden mukana pitkiäkin matkoja. Lopuksi tapahtuu sedimentoituminen.
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Kuva 8.3. Roiske-eroosio tasaisella maalla ja rinteellä [Manual o f reforestation... 1976, s. 395).

Erosiviteetti on sateen ja tuulen potentiaalinen kyky aiheuttaa eroosiota. Tropiikissa sateet
tulevat voimakkaina kuuroina ja vesi kuljettaa suuria määriä maata mukanaan. Maaperän
eroosioherkkyys riippuu maaperän laadusta, korkeussuhteista sekä kasvipeitteen määrästä ja
laadusta, joka taas riippuu maankäytöstä. M aankäyttömuotoja- tapa vaikuttaa eroosioherk
kyyteen enemmän kuin mikään muu seikka. Jyrkät rinteet ovat erityisen herkkiä eroosiolle.
Eroosioon vaikuttavia tekijöitä valaisee kuva 8.4.
KASVILLISUUS

PITUUS JYRKKYYS

MUOTO

Kuva 8.4. Eroosioon vaikuttavat seikat (soveltaen Kuru 1986, s. 4).

Eroosio vaivaa arviolta kolmasosaa maailman viljelymaista. Joka vuosi viljelijät menettävät 24
miljardia tonnia pintamaata. 1980-luvulla menetys on ollut yhteensä noin 240 miljardia
tonnia, mikä vastaa yli puolta USA:n viljelymaasta.
Esimerkkejä croosiomääristä:
— Kcski-Afrikassa häviää 8 tonnia maata/ha-a. Tätä menoa 15 cm:n kerros
pintamaata häviää 50 vuoden aikana ja koko pintamaakerros 80 vuoden aikana.
— Kenia menettää noin 2,5 cm pintamaata vuodessa.
— Etiopiassa eroosio vie 34 t/ha-a.
— Intiassa eroosio vie keskimäärin 75 tonnia maata hehtaaria kohti vuodessa.
— USA:ssa häviää keskimäärin 10 tonnia maata/ha viljelymaata vuodessa. Yli kolmasosaa
USA:n viljelymaista vaivaa eroosio niin kovasti, että se uhkaa maan tuottokykyä.
— Brasiliassa eroosio vie 19 t/ha-a.
— Portugalissa viljelymailta häviää eroosion vaikutuksesta 16 tonnia maata/ha-a ja
Espanjassa 33 tonnia/ha-a.
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Suomessakin tapahtuu ihmisen aiheuttamaa eroosiota, vaikka siitä puhutaankin vain vähän.
Lähtökohta on peltomaillamme aika hyvä esimerkiksi Keski-Eurooppaan verrattuna. Kun
siellä kivennäismaiden humuspitoisuus on yleensä noin 2—3 % , on se Suomessa 5 -7 % :n
tienoilla. Eräiden tutkimusten mukaan Suomen peltomaan muokkauskerroksen keskimääräi
nen humuspitoisuus oli vuonna 1960 7,4 % ja 1981 enää 6,0 %. Eräillä koealueilla
humuspitoisuus oli vähentynyt peräti 30 % , joskin muutamilla myös noussut karjanlannan
käytön tai nurmiviljelyn ansiosta. Lounais-Suomen savisilta joenvarsipelloilta taas on todettu
huuhtoutuvan koko ajan maa-ainesta vesistöihin viisinkertaisella nopeudella metsämaahan
verrattuna. On esitetty laskelma, että ellei maatalousmaan käyttö muutu olennaisesti, on
peltomaan humuspitoisuus teoreettisesti laskenut nollaan noin 50 vuoden kuluttua. Keino
lannoitteilla on voitu saada satotaso pysymään korkealla mullan mentyäkin. Multaa lannoit
teet eivät kuitenkaan tuo takaisin.
Eroosion seurauksena orgaaninen aines ja ravinteet vähenevät, maaperä köyhtyy ja sen
vedenpidätyskyky vähenee. Maahiukkaset kulkeutuvat veden mukana ja vesi muuttuu sa
meaksi. Kastelukanavat ja tekoaltaat lietryvät ja niiden elinaika vähenee eroosion takia.
Eroosio valuma-alueella lisää alajuoksun tulvia.
Eroosion torjuminen
Tehokkain suoja tuulieroosiota vastaan on ympärivuotinen ja koko alueen peittävä melko
tiheä kasvipeite. T äm ä ei ole mahdollista viljelyalueilla, jotka ovat väistämättä paljaana
sadonkorjuun jälkeen. Jos asukastiheys on suuri, suuria alueita täytyy viljellä ja alueella on vain
vähän tuulensuojia. Tuulensuojia voi kuitenkin tietoisesti lisätä esimerkiksi istuttamalla
puurivistöjä tai pensaita peltojen laidoille. Peltometsäviljelyssä, jossa kasvatetaan puita pelloil
la ja laidunmailla muiden kasvien yhteydessä, pyritään ylläpitämään kasvipeitettä koko
viljelykierron ajan. Tärkeää kasvipeitteen säilyttämisen kannalta on myös ylilaidunnuksen
välttäminen.
Kasvipeitteen ylläpito on tehokkain suoja myös vesieroosiota vastaan. Maanviljelyssä on
tärkeää, että vähänkin viettävällä maalla kyntö tehdään korkeuskäyrien suuntaisesti (lisää
maanviljelystä luvussa 14). Lisäksi viljelyä tulisi välttää jyrkillä rinteillä. Jos jyrkillä rinteillä
kuitenkin viljellään, tulisi käyttää terasseja tai yksinkertaisia kivivalleja eroosion torjumiseksi.
Terassien reunoille voi vielä istuttaa pensaitasitomaan maata. Eroosiosta syntyneiden rotkojen
laajenemista voi estää esimerkiksi rakentamalla kivisiä esteitä rotkojen pohjalle.
Maaperän kemiallinen köyhtyminen
Ravinteet voivat vähentyä, jos kasveja viljellään ilman riittävää lannoitusta. Jokaisen sadon
mukana viedään pellolta ravinteita pois. Jotta maan tuottokyky säilyisi, tulisi pellolle palauttaa
vuosittain yhtä paljon ravinteita kuin sieltä poistetaan. Lisäksi ravinteet vähentyvät, kun
alueelta raivataan kasvillisuutta. T ästä esimerkkinä ovat metsien hakkuut. Sadon korjaaminen
pois pelloilta vähentää syntyvän humuksen määrää. Humusaineksen väheneminen peltomaas
sa johtuu tämän lisäksi karjanlannan vähentyneestä käytöstä, aiempaa syvemmälle ulottuvasta
kyntämisestä ja heinänurmien viljelyn vähentämisestä.
Maaperän saastuminen on yksi kemiallisen köyhtymisen muoto. M aaperän saastuminen
voi olla sen happamoitumista happaman laskeuman vaikutuksesta (ks. luku 7.3) tai maan
keskeisen kemiallisen rakenteen muuttum ista esimerkiksi lannoituksien vaikutuksesta.
Keinolannoitteiden liiallinen käyttö voi happamoittaa maaperää. Haitallisia aineita voi
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rikastua peltomaahan torjunta-aineiden tai epäpuhtauksia sisältävän puhdistamolietteen
käytön seurauksena. Kemikaaleja voi päästä maaperään myös kemikaalivarastoista, kaatopai
koilta tai kuljetusonnettomuuksien seurauksena
Suolaantuminen
Yksi maaperän kemiallisen heikkenemisen muoto on suolaantuminen eli suolakerroksen
kertyminen maan pintakerroksiin. Suolaa kertyy maan pintakerroksiin alueilla, jossa sademää
rä on alhainen ja haihdunta suurta. Useilla kuivilla alueilla on luontaisesti suolaisia maita.
Jatkuva kastelu ilman liikaveden johtamista pois pelloilta nostaa pohjaveden tasoa, kunnes
maa vettyy. Jos kasteluvesi ei pääse pois pellolta, suolat, jotka tulevat joko kasteluveden mukana
tai ovat jo valmiina maaperässä, eivät voi huuhtoutua pois. Korkea pohjaveden taso ja jatkuva
haihdunta maan pinnalta voi nostaa suoloja maaperän alemmista kerroksista ja jättää ne maan
pinnalle. Liiallinen pohjavesien käyttö rannikkoalueilla aiheuttaa myös suolaantumista, sillä
tyhjään pohjavesivarastoon virtaa merivettä. Liiallinen suola on haitallista kasvillisuudelle.
Taulukko 8.2. Suolaantumisen vaivaama maa-ala viidessä kasteluviljelyä eniten harjoittavassa valtiossa 1980luvun puolivälissä [Slate o f the W orld 1990, s. 45) * = Arvioitu olettamalla, että loput maailman kastelualasta
on suolaantunut samassa suhteessa kuin viidessä eniten kastelua harjoittavassa maassa.

Kärsinyt maa-ala
miljoonaa ha

% kastellusta alasta

Intia

20

36

Kiina

7

15

USA

5

27

Pakistan

3

20

Neuvostoliitto

3

12

Yhteensä

38

24

Koko maailma *

60

24

Suolaantumisesta kärsii eniten sekä suolaantuneen pinta-alan että prosentuaalisen osuuden
suhteen Intia (taulukko 8.2). Afrikassa yli 80 miljoonaa hehtaaria eli 11 % koko pinta-alasta
on suolaantunut ainakin jonkin verran. Ongelma on vakavin Egyptissä, Sudanissa, Etiopiassa
ja Somaliassa.
Maaperän suolaantumista voi välttää käyttämällä juuri sopivia kasteluvesimääriä ja huoleh
timalla liiallisen kasteluveden johtamisesta pois pelloilta ojituksen avulla. Suolan poistaminen
jo suolaantuneesra maasta on vaikeaa ja kallista. Se on kuitenkin mahdollista esimerkiksi
huuhtomalla maara suurella vesimäärällä tai käyttämällä suolaa itseensä kerääviä kasveja.
M aaperän fysikaalinen köyhtyminen
M aaperän tiivistyminen johtuu useimmiten painavista koneista, mutta sen voi myös aiheut
taa karjan tailaus. Erityisen herkkiä maaperän tiivistymiselle ovat maat, joissa orgaanisen
aineksen osuus on pieni. Maaperän tiivistyminen vaikeuttaa maan muokkausta ja kasvien
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itämistä sekä vähentää veden imeytymistä maaperään. Toinen fysikaalisen köyhtymisen
muoto on maan painuminen. Sen voi aiheuttaa esimerkiksi pohjaveden liiallinen käyttö. Kun
pohjavesivarastot tyhjenevät, jää maan sisään onkaloita, joiden yläpuolella oleva maakerros
saattaa romahtaa.
Maaperän fysikaaliseksi köyhtymiseksi katsotaan myös maan vettyminen. Maan vettymi
nen voi aiheutua tulvista tai olla seurausta ihmisen puuttumisesta maan vesitalouteen. Maan
vettyminen vaikeuttaa kasvien kasvua, sillä kasvien juuret eivät saa riittävästi happea maan
ollessa veden peitossa. Maan vettymistä viljelymailla voidaan torjua johtamalla liiallinen vesi
pois pelloilta ojituksen avulla.
Maaperän biologinen köyhtyminen
Maaperäeliöt vaikuttavat suotuisasti maaperään, ne muokkaavat ja tekevät käytäviä. Maape
rän saastuminen, raskaiden maatalouskoneiden käyttö, yksipuolinen tai kyseisiin olosuhtei
siin sopimaton maa- ja metsätalous sekä rakentaminen voivat kaikki vaikuttaa köyhdyttäväsi
maaperäeliöstöön. Myös eroosio, suolaantuminen ja torjunta-aineiden käyttö köyhdyttävät
maaperäeliöstöä. Maaperän biologinen köyhtyminen on usein yhteydessä maan orgaanisen
aineksen vähenemisen kanssa, joka voi olla seurausta esimerkiksi eroosiosta. Viljelymaahan voi
palauttaa menetettyä orgaanista ainesta esimerkiksi kompostin tai viherlannoituksen'’0 muo
dossa (ks. luku 14).
A

a v ik o it u m in e n

Aavikoituminen on maan biologisen potentiaalin vähenemistä tai tuhoutumista, mikä
lopulta johtaa aavikko-olosuhteiden syntyyn. Se on yksi aspekti yleisessä ekosysteemien
köyhtymisessä, joka johtuu vaikeiden ja epävarmojen ilmasto-olosuhteiden ja liian
intensiivisen maankäytön yhteisvaikutuksesta. Liian intensiivinen maankäyttö on alen
tanut tai tuhonnut biologista potentiaalia eli kasvien ja eläimien tuotantoa, jota ihminen
käyttää moneen tarkoitukseen samaan aikaan kun lisää tuotantoa olisi tarvittu tyydyt
tämään kasvavan väestön kasvavat tarpeet.
(Nairobissa vuonna 1977 pidetty YK:n aavikoitumiskokous.)
Määritelmiä
Aavikoituminen ei tarkoita autiomaiden leviämistä laidoiltaan, kuten usein esitetään julkisuu
dessa, vaan aavikon kaltaisten alueiden muodostumista ja leviämistä kaupunkien, kaivojen ja
muiden intensiivisen maankäytön keskusten ympärille. Luonnollisena aavikkona pidetään
alueita, joiden keskimääräinen vuotuinen sademäärä on alle 100 mm ja kasvillisuus on niukkaa
ja laikuttaista. Aavikoitumiseksi kutsutaan aavikon kaltaisten olosuhteiden leviäminen arideille ja semiaridcille alueille'" (kuva 8.5). Aavikoittamiseksi taas kutsutaan niitä ihmisen
toimintoja, joista seuraa enemmän tai vähemmän palautumaton kasvipeitteen väheneminen,
joka lopulta johtaa uusien aavikkoalueiden syntyyn alueilla, joilla ei ennen ollut aavikoita.
Laajasti ottaen aavikoituminen voidaan määritellä tuotannon vähenemiseksi kasvipeitteen
vähenemisen ja maaperän köyhtymisen takia. Tässä mielessä aavikoitumista voi esiintyä myös
semihumidilla ilmastovyöhykkeellä.
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Kuva 8.5. Aridien ilmaslovyöhykkeiden ja aavikoiden (hyperaridi ilmasto) jakautuminen maapallolla (Grainger
1990, s. 10).

Aavikoitumisen esiintyminen ja riskialueet
Maailman pinta-alasta 29 % on vähän, keskinkertaisesti tai pahasti aavikoitunutta. 6 % on
aavikoitunut erittäin pahasti (kuva 8.6). Aavikoituminen vaikuttaa niiden noin miljardin
ihmisen elämään, jotka viljelevät m aaraja kasvattavat karjaa maailman kuivilla ja puolikuivilla
alueilla. Aavikoitumisen seurauksena 21 miljoonaa hehtaaria maata muuttuu vuosittain
viljelykelvottom aksi.
Pahiten aavikoitumisesta kärsii Afrikka, etenkin sen Saharan eteläpuoleiset osat (taulukko
8.3). Noin 55 % eli vajaat 17 miljoonaa km2 Afrikan mantereesta on jo aavikkoa tai
aavikoitumisen vaivaamaa. Afrikassa Cape Vcrden, Djiboutin, Mauritanian ja Somalian pintaalasta 100 % on aavikoitumisen riskialuetta. Angolan, Tsadin, Etiopian, Malin, Mauritanian,
Nigerin, Somalian ja Sudanin alueella on luonnollisia aavikoita.
Aavikoitumisprosessi
Aavikoituminen on vähittäinen muutosprosessi, joka sisältää maaperän köyhtymistä ja
biologisen tuottavuuden laskun. Niiden seurauksena kasvibiomassa, kotieläinten laiduntamispotentiaali, viljelykasvien sato ja ihmisten hyvinvointi vähenevät. Aavikoituminen on
seurausta ihmisen ja vaikean elinympäristön vuorovaikutuksesta. Kova käyttöpaine herkkää
ekosysteemiä kohtaan lisää aavikoitumisen riskiä. Siksi aavikoitumisriski on suurin juuri
kuivilla ja puolikuivilla alueilla. Myös subhumidit alueet, joilla maankäyttöpaineet ovat kovia,
ovat jossakin määrin alttiita aavikoitumiselle. Aavikoitumisprosessissa eri ilmiöt ovat yhteenkietoutuneita ja aavikoitumisella on monia syitä ja seurauksia (kuva 8.7).
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Taulukko 8.3. Aavikoilumisvaara Afrikassa.

Hyvin suuri

6 % pinta-alasta eli

1 700 000 km2

Suuri

16 %

4 900 000 km-

Kohtalainen

12 %

3 700 000 km2

Jo aavikkoa

20%

6 200 000 km2

Aavikoitumista voi esiintyä eri muodoissa, kuten hiekkadyynien leviämisen, viljelysmaiden
köyhtymisen sekä kastellun maan vettymisen ja suolaantumisen muodoissa. Aavikoituminen
ctenee eri mekanismien kautta. Aavikoitumisen etenemisen voi aiheuttaa kasvipeitteen
tuhoutuminen ylilaiduntamisen, intensiivisen polttopuun keräilyn, maanviljelyn rai metsäpa
lojen seurauksena. Aavikoitumisen etenemistapoja ovat myös voimakas eroosio, maan raken
teen huonontuminen humuksen nopean mineralisoitumiscn, orgaanisen aineksen vähenemi
sen, rakenteen tuhoutumisen tai liian voimakkaan maan muokkauksen takia sekä kastelusta
johtuva maaperän köyhtyminen, joka ilmenee maaperän suolaantumisena tai venymisenä.
Aavikoitumisen seurauksena pohjaveden pinta laskee ja käytettävissä olevan veden määrä
vähenee. Tuulieroosio lennättää pintamaata pois joillakin alueilla ja m uodostaa hiekkadyynejä
toisilla alueilla.
Aavikoitumisprosessissa voidaan erottaa kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa maankäyt
tö leviää marginaalisille kuiville alueille ja muuttuu intensiivisemmiksi sateisina vuosina.
Viljelykseen otetaan alueita, jotka eivät sovi pysyvään viljelyyn. N äitä alueita on ennen
laidunnettu tai ne ovat olleet puskurivyöhykkeenä maanviljelijöiden ja kuivemmilla alueilla
elävien karjanhoitajien välillä. Maanviljelyn leviäminen marginaalisille alueille saattaa johtua
väestönkasvun aiheuttamista maankäyttöpaineista tai siitä, että parhaat maat on otettu
kaupalliseen viljelyyn.
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Kuva 8.7. Aavikoitumisprosessi [Towards control... 1986, s. 26).

Laidunalueiden väheneminen ja samanaikaisesti tapahtuva kotieläinten määrän kasvu johta
vat ylilaidunnukseen, joka ensin muuttaa laidunalueiden lajikoostumusta huonotuottoisempaan suuntaan ja ylilaidunnuksen jatkuessa johtaa ruohopeitteen häviämiseen. Kotieläinten
määrän kasvuun voi olla syynä esimerkiksi väestönkasvu tai eläinlääkäripalvelujen kehittämi
nen ja sitä kautta karjan terveyden paraneminen. Kotieläinten pitäminen on esimerkiksi
monilla alueilla Afrikan maaseudulla ainoa keino kerätä pääomaa ja vakuutus pahan päivän
varalle. Uusien kaivojen rakentaminen saattaa myös lisätä karjan määrää tai ainakin vaikuttaa
siihen, että suuria määriä karjaa kerääntyy pienelle alueelle kaivon ympärille. Täm ä johtaa
kasvipeitteen asteittaiseen häviämiseen kaivojen ympäriltä jopa kilometrien matkalta ylilai
dunnuksen ja tallauksen takia.
Aavikoitumisprosessin toisessa vaiheessa tuulieroosio kuivina vuosina ja vesieroosio voi
makkaiden sateiden aikaan aiheuttavat maan hedelmällisyyden heikentymistä, kun eroosiolta
suojaava kasvipeite on hävinnyt. Tuuli on tärkeä tekijä aavikoitumisprosessissa. Se on
mekaaninen tekijä, joka vaikuttaa suoraan repimällä kasvien lehtiä ja epäsuorasti heittämällä
kuijettamiaan hiukkasia kasveja vasten ja lisäämällä haihduntaa. Sahdin alueella Harmattan,
kuiva koillistuuli, lisää eläinten veden tarvetta. Kuivat, voimakkaat tuulet, jotka kuljettavat
mukanaan hiekkaa ja pölyä, voivat olla hyvin vahingollisia ja jopa tappaa eläimiä. Esimerkiksi
Sahdin kuivuus vuosina 1968-73 tuli useiden ”kosteiden” vuosien jälkeen, jolloin laidunnus
ja maanviljely olivat lisääntyneet ja työntyneet aikaisempien pohjoisrajojensa ohi. Sekä
ylilaidunnus että liian intensiivinen viljely lisäsivät ilmastollisen kuivuuden vaikutuksia.
Tutkijat ovat eri mieltä siitä, onko Afrikan kuivien ja puolikuivien alueiden ilmasto
muuttunut kuivemmaksi viime aikoina vai ei. Joka tapauksessa ihmisen toiminta pahentaa
kuivuuden vaikutuksia. Useimmat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastomuutokset eivät
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ole syynä siihen, että vuosittain suuret maa-alueet menettävät tuottokykynsä.
Ruohopeitteen tuhoutuminen, mikä tapahtuu usein ylilaidunnukscn seurauksena, on
merkki aavikoitumisen käynnistymisestä. Kasvit kuolevat eivätkä enää sido ohutta pintamaa
ta, jonka tuuli puhaltaa ja sade huuhtoo pois. Hienot savihiukkaset levittäytyvät paljaalle
maalle lyhyen sadekauden aikana kovettaen maan pinnan ja tukkien maan huokosia. Siemenet
eivät pysty läpäisemään kovettunutta maan pintaa. Aavikoituminen etenee siellä täällä
esiintyvinä eri kokoisina paljaan maan läikkinä. Alueiden tuotantokyky on heikenty’ny't tai
täysin kadonnut pintamaan, ravinteiden ja humuksen häviämisen sekä maaperän kuivumisen
takia. Maaperän kuivuminen johtuu siitä, että pintavalunta lisääntyy ja veden imeytyminen
maaperään vähenee, kun maan pinta on kovettunut eikä kasvipeite tai karike hidasta veden
kulkua. Samastasyy'stä pohjavesivarat eivät uudistu. Pohjaveden pinnan lasku voi johtua myös
siitä, että sitä käytetään enemmän kuin vuosittainen uusiutuminen sallisi. Pohjaveden käyttö
kasteluun on usein aiheuttanut käsin kaivettujen kaivojen kuivumista kehitysmaissa. Aavikoi
tumista pidetään vähittäisenä prosessina. Kun useita kuivia vuosia esiintyy peräkkäin, uusia
alueita aavikoituu siten, etteivät ne py'sty toipumaan satoisinakaan vuosina.
Aavikoitumisen vuoksi paikalliset ihmiset koy'hty^t. Maankäyttöpaineet kasvavat, kun
ihmiset yrittävät ylläpitää kasvien ja kotieläinten tuotantoa samalla, kun maaperän hedelmäl
lisyys vähenee. Lopulta ei ole riittävästi ruokaa perheen ruokkimiseksi eikä polttopuuta aterian
valmistamiseen (ks. luku 9.1).
Aavikoitumisen torjuminen
Aavikoituminen on monimutkainen, ihmisen toimintojen alkuunpanema prosessi. Siksi sen
torjuminenkin edellyttää monien seikkojen huomioimista. Tässä esitellään niistä vain muu
tamia. Aavikoitumisen torjumiseksi kuivien ja puolikuivien alueiden maankäyttömuodot
tulisi muuttaa kestävämmiksi. Köyhyyden ja aavikoitumisen noidankehän murtamiseksi olisi
tärkeää kehittää maaseudulla myös muita tulonlähteitä kuin maatalous, esimerkiksi maata
loustuotteiden jalostusta ja pienteollisuutta, joiden tuotteita voisi myydä kaupunkeihin.
Maareformi ja oikeudenmukaisempi tulonjako olisivat tärkeitä keinoja aavikoitumisen torju
miseksi, mutta ne kohtaavat poliittista vastarintaa hyväosaisten ja vaikutusvaltaisten ihmisten
sekä teollisuusmaiden y'rity'sten taholta.
Tuottavampi maanviljely'hyvillä viljelymailla vähentäisi maanviljelyn leviämistä marginaa
lisille alueille. Se ei kuitenkaan estä kaupallista viljelyä ajamasta pienviljelijöitä heikommille
maille. Maanviljelyn tuottavuutta voidaan lisätä tehokkaan eroosiontorjunnan ja sadeveden
keruujärjestelmien avulla. Vuoroviljely ja pcltometsäviljely, erityisesti ty'ppeä sitovien kasvien
käyttö, lisäävät maaperän tuottokykyä ja viljelyvarmuutta useiden erilaisten kasvien viljelyni
myötä. Kompostin, karjanlannan ja viherlannoituksen käyttäminen pelloilla lisää ravinteisuutta ja orgaanisen aineksen määrää.
Karjatalouden tuottavuuden lisääminen saattaisi mahdollistaa laumojen kokojen pienen
tämisen ja vähentäisi maankäyttöpaineita. Kuivien ja puolikuivien alueiden karjataloudelle
kriittisin tekijä on rehun saatavuus kuivalla kaudella. Rehua voi tehdä varastoon tai sitä varten
voi kasvattaa puita tai pensaita, joilla on lehdet kuivalla kaudella. Ylilaidunnuksesta kärsineet
laidunmaat toipuvat yleensä, jos ne aidataan muutamaksi vuodeksi ja jätetään laiduntamatta.
Puu- ja pensaskasvillisuuden ylläpitäminen ja palauttaminen alueille, joilta se on kadonnut,
vähentäisi eroosiota ja tuottaisi karjalle lisärehua. Jos polttopuuta saadaan asumusten läheisyy
teen istutetusta metsiköstä, metsien häviäminen voidaan tälrä osin pysäyttää. Jo aavikoitunei
den alueiden tuottokyvyn palauttaminen on mahdollista huolellisesti valittujen puiden tai
pensaiden istuttamisen avulla.
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8 . 2 . B iologisen

monimuotoisuuden muuttuminen

Jos elollinen luonto on aikakausien kuluessa rakentanut jotakin, josta mc pidämme
mutta jota me emme ymmärrä, kuka muu kuin typerys silloin hävittäisi hyödyttömiltä
näyttävät osat? Älykkään puuhailun ensimmäinen varotoimi on säilyttää kaikki rattaat
ja ruuvit.
(Amerikkalainen luonnontutkija Aido Leopold 1886-1948, lainaus Hiedanpää
1994, s. 5.)
Biologisella monimuotoisuudella eli biodiversiteecillä tarkoitetaan Rion konferenssissa vuon
na 1992 tehdyn biologista monimuotoisuutta koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaan
”kaikkien kasvien, eläinten ja mikro-organismien sekä niiden elinympäristöjen moninaisuutta
ja vaihtelua” (U N C E D 1993). M onimuotoisuuden tärkeimpinä tasoina pidetään perintöte
kijöiden vaihtelua eli geneettistä m onim uotoisuutta lajin, alalajin tai kannan sisällä, lajien
moninaisuutta tietyllä alueella sekä ekosysteemien m onim uotoisuutta. Biologiseen moni
muotoisuuteen sisältyvät myös viljelykasvien sekä kotieläinten monimuotoisuus, joten käsite
on laajempi kuin luonnon monimuotoisuus, jolla tarkoitetaan luonnonvaraisia eliöitä ja
ekosysteemejä.
Biologisen monimuotoisuuden suojelulle on monia erilaisia perusteluja. Yksi syy on
eettinen: Monien mielestä ihmisellä ei ole oikeutta hävittää toisia eliöitä tai ekosysteemejä.
Taloudellisesta näkökulmasta biologisella monimuotoisuudella on suuri merkitys esimerkiksi
tulevaisuuden lääkeaineiden ja ruokavarojen lähteenä. Esimerkiksi Kiinassa käytetään yli
5 000 eliölajia lääkkeiden valmistukseen ja Amazonian alueella 2 000 lajia. Suurin osa näistä
tulevaisuuden mahdollisuuksista on vielä löytämättä. Ekologiset syyt biologisen m onim uotoi
suuden suojeluun perustuvat ajatukseen, että monimuotoisuus on luonnon perusominaisuus;
luonnon toiminta ja olemassaolo perustuvat siihen. Sitä pitää suojella, sillä ilman sitä ei voi olla
(Haila & Kouki 1994). Olennaisempi kysymys onkin se, miten paljon monimuotoisuutta
pitäisi olla ja millaista sen tulisi olla, jos ajatellaan, ettei kaikkea ole mahdollista säilyttää.'12
Biologisen monimuotoisuuden ekologisiin tehtäviin kuuluu tärkeiden ekologisten proses
sien ja niiden palautuvuuden ylläpito. M onimuotoisuus muodostaa erilaisiin olosuhteisiin
sopeutuneiden lajien reservin, mikä auttaa ekosysteemiä palautumaan ilmaston tai muiden
olosuhteiden muutosten jälkeen. Biologinen m onimuotoisuus on evoluution raaka-ainetta ja
se mahdollisesti myös lisää luonnon tuotantokykyä. Luonnonkaan kannalta kaikki eliölajit
eivät ole samanarvoisia, vaan toiset ovat ekologisten prosessien toiminnan kannalta tärkeäm
piä kuin toiset. Ekosysteemin kannalta elintärkeitä lajeja kutsutaan avainlajeiksi (ks. luku 4.4).
Biologinen monimuotoisuus voi muuttua monella eri tavalla. Eliöiden runsaussuhteet
saattavat muuttua. Jokin laji, rotu tai alalaji voi kadota tietyltä alueelta, mikä on maailman
laajuisesti tapahtuessaan peruuttamatonta. M onim uotoisuus m uuttuu myös silloin, kun
kloonaten tuotetaan yksilöitä, joilla on samanlainen perimä, tai tuotetaan aivan uudenlaisia
geeniyhdistelmiä. Myös uusien lajien syntyminen evoluution tuloksena merkitsee m onim uo
toisuuden muuttumista, samoin vieraan, eksoottisen lajin tuominen alueelle.'13 M onista
lajeista katoaa populaatioita niin nopeasti, että niiden perintöaines kaventuu. Tällöin lajin
kyky sopeutua ympäristömuutoksiin vähenee. Viljelyssä on siirrytty moderneihin, korkeatuottoisiin kasvilajikkeisiin ja vanhojen kestävien kasvilajikkeiden sisältämä perimä on vaaras
sa kadota. Myös perinteiset kotieläinrodut ovat väistymässä. Viljelykasvien ja kotieläinten
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perimän kaventuminen lisää riskiä, että tuholaiset ja taudit vievät viljelykasvisadon tai iskevät
kotieläimiin. Yhä useammat ihmiset tulevat riippuvaisiksi pienenevästä viljalajikemäärästä
(taulu 8.1).
Taulu 8.1. Esimerkkejä viljelykasvien ja kotieläinten geneettisestä köyhtymisestä (Ga/a 1990).

—Kreikan vehnälajikkeista 95 % katosi vuosien 1925 ja 1955 välisenä aikana.
- Euroopassa ja Välimeren alueella on 118 uhanalaista karjarotua.
- Vain neljä lajiketta tuottaa 75 % Kanadan preerioilla viljeltävästä vehnästä.
—Lähes kaikki Brasilian suurviljelmien kahvipensaat ovat peräisin yhdestä
pienestä populaatiosta.
Ihminen muuttaa eliöiden runsaussuhteita siten, että toiset lajit hyötyvät ihmisen vaikutuk
sesta, toiset taas kärsivät. Täm ä tarkoittaa usein luonnon yksipuolistumista ja lajien määrän
vähenemistä. Muutamat lajit, kuten varpunen, torakka ja rotta, runsastuvat, mutta muut
taantuvat. Arvioiden mukaan maailmasta katoaa nykyään 10 000 — 100 000 lajia vuodessa.
Monet niistä, erityisesti hyönteiset, ovat tuntemattomia. Suomen noin 40 000 eliölajista yli
tuhat luokitellaan uhanalaisiksi. Kokonaan hävinneitä tiedetään olevan 83. Suomen uhanalai
siksi luokitelluista eliölajeista 45 % on metsälajeja ja 19 % kulttuuriympäristön lajeja.
Lajeja katoaa tai ne vaarantuvat esimerkiksi siksi, että niitä metsästetään tai keräillään
liikaa, kuten sarvikuonoa tai harvinaisia kasveja, tai ne kärsivät häirinnästä, kuten merikotka
ja merihanhi. Tärkein lajien katoamisen tai vaarantumisen syy sekä Suomessa että maailman
laajuisesti on kuitenkin niiden elinympäristön tuhoutuminen (taulukko 8.4). Siitä kärsivät
esimerkiksi vanhojen metsien lajit ja suokasvit. Ravintocliön katoaminen on syynä esimerkiksi
lahopuilla elävien kääpien taantumiseen. Joidenkin eliöiden olemassaolo on vaarantunut
ympäristön saastumisen takia. Tästä esimerkkinä voidaan mainita D D T :n ja muiden ravinto
ketjussa rikastuvien ympäristömyrkkyjen vaikutus merikotkan lisääntymiseen ja siitä aiheu
tunut kannan romahdus (ks. luku 7.1). Ihmisen tietylle alueelle tuomat vieraat eliölajit, joilta
usein puuttuvat luontaiset viholliset, syrjäyttävät alueella luontaisesti esiintyviä lajeja. Esimer
kiksi tarhoista karannut villiminkki lienee ainakin osittain ollut syynä vesikon häviämiseen
Suomesta.
Taulukko 8.4. Suomen lajeja uhkaavia tekijöitä (Uhanalaisten... 1985).

Lajimäärä
Pyynti, keräily, häirintä, kuluminen
Rakentaminen, maansiirto
Muutokset maataloudessa
Muutokset metsätaloudessa
Ojitus ja turpeennosto
Vesien rakentaminen
Kemialliset haittavaikutukset
Muut syyt
Tuntemattomat syyt
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73
127
173
424
57
102
28
8
59
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Lajeja uhkaavat tekijät voivat esiintyä joko yhdessä tai erikseen. Herkkiä elinympäristön
muutoksille ovat ne eliölajit, joilla on ahdas ekologinen lokero eli ne tulevat toimeen vain
tietynlaisissa olosuhteissa. Myös lisääntymisnopeus vaikuttaa siihen, miten paljon lajit kärsivät
ihmisen vaikutuksesta. Hyönteiset lisääntyvät usein saaden kerrallaan paljon jälkeläisiä ja ne
ovat kehittäneet vastustuskykyisiä kantoja monille hyönteismyrkyille, kun taas hitaasti
lisääntyvät nisäkkäät sopeutuvat ympäristömuutoksiin paljon hitaammin.
Lajien kuoleminen sukupuuttoon on luonnollinen tapahtuma ja osa evoluutioprosessia.
Yli 90 % maapallolla joskus eläneistä lajeista on tuhoutunut maapallon esihistoriallisissa
mullistuksissa. Lajit muuttuvat janiitähäviääjatkuvasti, muttaihminen on kiihdyttänyt lajien
häviämistä: se on nykyään ainakin satoja kertoja nopeampaa kuin lajien luonnollinen
häviämisvauhti (kuva 8.8). Tarkkaa lajien tuhoutumisvauhtia ei tiedetä, koska eniten katoaa
vähiten tunnettuja lajeja, kuten hyönteisiä. Luonto ei ehdi sopeutua ihmisen aiheuttamiin
nopeisiin lajistomuutoksiin eikä hävinneiden lajien tilalle ehdi kehittyä uusia.
Uhatuimpia lajeja ovat ne, jotka ovat kehitty
neet eristyksissä olevilla saarilla tai muuten eriste
tyillä alueilla eikä niitä esiinny missään muualla.
Tällöin pienenkin alueen tuhoutuminen saattaa
hävittää koko lajin sukupuuttoon. Esimerkiksi
Madagaskarilla eli vielä vuosisadan puolivälissä
12 000 kasvilajia ja arviolta 190 000 eläinlajia.
Niistä 60 % oli endeemisiä lajeja eli niitä ei esiinty
nyt missään muualla. Nyt Madagaskarin itäpuolen
metsistä on tuhottu 93 % ja arvellaan, että vähin
tään puolet lajeista on hävinnyt tai häviämäisillään.
1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950
Ihmisen mielestä hyödyttömän lajin häviämi
Kuva 8 .8. Selkärankaislajien kiihtyvä häviämi
sellä voi olla arvaamattomia vaikutuksia. Yhden
nen vuosina 16 2 5 -1 9 7 5 (YTS, s. 66).
lajin hävitessä myös sitä ravintona käyttävät lajit
kärsivät. Jos lajilla on vain yksi ravintokasvi tai -eläin, sekin häviää. Saattaa syntyä pitkä ja
monimutkainen vaikutusketju. Eräiden biologien mukaan yhden kasvilajin häviäminen
saattaa lopulta johtaa jopa 30 eläinlajin häviämiseen, koska seuraukset kertautuvat ravin toverkossa. Klassinen esimerkki kahden lajin välisestä täydellisestä riippuvuussuhteesta on pienellä
Mauritiuksen saarella elänyt lentokyvytön lintu, dodo (Rnphus cucullntiis), joka kuoli suku
puuttoon 1600-luvulla. Erään puulajin siemenet pystyivät itämään vain kuljettuaan tämän
linnun suoliston läpi. Saarella on vieläkin muutama yksilö tätä puulajia jäljellä, m utta sen
uudistuminen on dodon hävittyä estynyt.
Yksittäisten lajien katoamista vielä vakavampi seikka on kokonaisten ekosysteemien
tuhoaminen. Ekosysteemit voivat tuhoutua esimerkiksi rakentamisen tai niiden taloudellisen
hyväksikäytön seurauksena. Ekosysteemien tuhoutumiseen liittyy luonnollisesti myös lajien
katoaminen ja usein lajien vaarantumisen syynä onkin niiden elinympäristön tuhoutuminen.
Ekosysteemien kokonaista tuhoutumista edeltää usein niiden pirstoutum inen. Pirstoutum i
nen on prosessi, jossa suuri, yhtenäinen alue sekä pienenee että jakautuu useaksi osaksi. N äm ä
osat eroavat alkuperäisestä ekosysteemistä kahdella tavalla: niissä on alkuperäistä enemmän
reuna-alueita pinta-alaa kohti ja jokaisen osasen keskusta on lähempänä reunaa. Eliöt, jotka
tarvitsevat laajoja alueita tiettyä ekosysteemiä tai keskustan erityisolosuhteita, kärsivät
pirstoutumisesta. Metsäekosysteemin reuna-alueet ovat alttiimpia auringon ja tuulen vaikutuk
sille kuin keskusalueet eivätkä kaikki eliöt siedä näitä kovia olosuhteita. Seuraavassa esitetään
muutamia esimerkkejä uhatuista ekosysteemeistä ja lajeista.
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etsät

Suom en metsät
Suomen maa-alasta melkein 88 % on metsämaata. Metsätalous vaikuttaa Suomessa luontoon
suuremmalla alueella kuin mikään muu ihmisen coiminto. Suomessa uhanalaisiksi luokitel
luista lajeista melkein 45 % eli 458 lajia on metsälajeja.
Taulukko 8.5. Uhanalaisten lajien jakautuminen erilaisille metsälueille (Karjalainen 1991, s. 21).

Aarniot

Lehdotja
lehtimetsät

Harjumetsät

Kuloalat

Yht.

4

5

1

-

17

Selkä
rangattomat

72

89

7

13

200

Putkilokasvit

10

19

7

-

34

12

—

—

26

49

119

-

-

181

135

244

15

13

438

Selkä
rankaiset

Sammalet ja
jäkälät
Sienet
Yhteensä

Metsätalouden tehostuminen on muuttanut Suomen metsäluontoa yksipuolisempaan suun
taan. Talousmetsistä puuttuu usein sellainen monipuolisuus, jota useat lajit tarvitsevat
elääkseen. Useat metsien lajit ovat kärsineet siitä, ettei kaikkia metsän luontaiseen kiertoon
kuuluvia kehitysvaiheita kuulu talousmetsien kehitykseen. Tällaisia elinympäristöjä ovat
vanhat metsät eli kliimaksivaiheen metsät eli aarniometsät ja kuloalueet (taulukko 8.5).
Kliimaksivaiheen metsiä on ollut nykyistä enemmän metsien ollessa luonnontilassa.
Näiden vanhojen metsien tyypillinen piirre on runsas kuoleva puusto. Tuoreen kankaan
aarniometsän puusto on kuusivaltaista. Kuusten joukossa on paljon lahoavia lehtipuita.
Karuilla kasvupaikoilla vanhojen metsien puusto koostuu harvakseltaan kasvavista kilpikaarnaisista männyistä. Kliimaksivaiheen metsä saavutetaan Etelä-Suomessa tuoreella kankaalla
aikaisintaan 2 0 0 -2 5 0 vuotta metsäpalon jälkeen, mutta kliimaksivaiheen saavuttaminen
saattaa vaatia jopa 500-600 vuotta varsinkin Pohjois-Suomessa. Mäntymetsät ovat ennen
palaneet keskimäärin noin 100 vuoden välein, tosin paksukaarnaiset männyt saattavat säilyä
palamatta.
Lähes kaikki vanhojen metsien uhanalaiset lajit ovat jollakin tavalla riippuvaisia lahoavasta
puusta. Valtaosa on huomaamattomia hyönteisiä ja sieniä, erityisesti kovakuoriaisia (esimer
kiksi aarnikätkä ja ukkokauniainen) ja kääpiä. Lehtipuupökkelöillä on suuri merkitys tuoreen
kankaan aarniometsissä. Monet uhanalaiset lahopuuhyönteiset, käävät ja tikat ovat niistä
riippuvaisia. Lahopuiden ja kelojen poistaminen talousmetsistä on vähentänyt niissä eläviä
eliöitä. Kolopesijöistä ovat uhanalaistuneet muun muassa pikkusieppo ja liito-orava. Useille
aarniometsien lajeille pelkkä sopivassa muodossa olevan lahopuun saanti ei riitä, vaan ne
tarvitsevat myös pinta-alaltaan riittävän suuria aarniometsäalueita. Tyypilliset vanhan metsän
eliöt karttavat metsän reunaa.
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Nykyaikainen metsätalous on pirstonut aarniometsäalueita, vähentänyt niiden pinta-alaa
ja lisännyt reunavyöhykkeitä. Täm än seurauksena aarniometsien lajit ovat vähentyneet,
monet niistä uhanalaistuneet, ja nuorissa metsissä viihtyvät sekä reunavyöhykkeitä suosivat
lajit ovat yleistyneet. Lahopuiden ja kelojen poistaminen talousmetsistä on vähentänyt
kolopesijöitä ja lahopuussa eläviä sieniä ja hyönteisiä.
Lehti-ja sekametsävaihe on tärkeä osa metsiemme luontaista kiertoa. Lehtipuut, etenkin
koivu, leppä ja haapa, vahasivat kulon polttaman alueen ensimmäisinä varsinkin rehevimmillä
kangasmailla. Monet eliöt ovat riippuvaisia vanhoista lehtipuista, usein myös tietystä puulajis
ta. Esimerkiksi vanhoilla haavoilla elävät nykyään uhanalaiset sulkukotilot, haavanpökkelökää
pä ja punahärö (kovakuoriainen). Vanhoista lehti- ja sekametsistä riippuvaiset eliöt ovat
vähentyneet, sillä metsätaloudessa on pyritty poistamaan lehtipuut, jotta taloudellisesti
arvokkaat m äntyjä kuusi saisivat elintilaa. Nykyään myös koivulla on taloudellista merkitystä,
mutta esimerkiksi vanhat haavat, lepät ja raidat ovat harvinaistuneet.
Kuloalueet ovat syntyneet joko luonnollisten metsäpalojen tai kaskenpolton seurauksena.
Metsäpalolla on ollut tärkeä osuus Suomen metsien kierrossa. Metsämme ovat palaneet
keskimäärin 120 vuoden välein, mäntykankaat useamminkin. Nykyään metsäpalot sam m u
tetaan nopeasti, joten 1960-luvulta lähtien metsäpaloja on ollut melko vähän. Talousmetsät
eivät myöskään syty yhtä helposti kuin luonnonmetsät, joissa on kuivaa puuainesta. Kulojen
vähennyttyä palaneiden puiden rungoilla elämään erikoistuneet hyönteiset (esim. kovakuo
riaisiin kuuluva kulokauniainen) ovat vähentyneet, jotkut kokonaan hävinneet Suomesta.
Lehtometsiä on Suomen metsäalasta vain yksi prosentti. Lehdot ovat reheviä ja runsasla
jisia metsiä, joissa kasvaa vaateliaita ruohoja ja heiniä. Monet lehtojen eliöt ovat Suomessa
esiintymisalueensa äärirajoilla ja siksi harvinaisia. Useat lehtolajit elävät vain tietynlaisissa
lehdoissa. Lehdoissa ja lehtimetsissä elää Suomen uhanalaisista sienistä ja jäkälistä 45 % ,
selkärangattomista eläimistä 22 % ja putkilokasveista 10 %.
Jalot lehtipuut —tammi, jalava, vaahtera, lehmus, metsäomenapuu ja pähkinäpensas —on
luokiteltu uhanalaisiksi esiintymisalueensa pohjoispuolella, vuorijalava ja kynäjalava koko
Suomessa. Useat lehtojen eliöt ovat riippuvaisia jaloista lehtipuista. Esimerkiksi tammella elää
erittäin uhanalainen kovakuoriainen, täplähaiskiainen. Lehtometsät ovat jo luonnostaan
harvinaisia Suomessa. Lisäksi lehtomaat otettiin viljavuutensa takia ensimmäisinä viljelykseen
ja lehtokeskuksiin syntyi ensimmäiset asutuksen keskittymät. Säilyneet lehtosaarekkeet ovat
pieniä ja haavoittuvaisia. Nykyään lehtometsiä uhkaa Etelä-Suomessa kuusettuminen ja koko
maassa metsänhoidolliset toimenpiteet. Lehtoalueet ovat useimmiten niin pieniä, ettei niitä
ole otettu huomioon metsänhoidossa vaan käsittely on ollut samanlaista kuin ympäröivän
kangasmetsän käsittely. Lisäksi lehtojen metsänhoidossa on suosittu lehtokasveille epäedullis
ta kuusta.
Trooppiset metsät
Trooppiset metsät voidaan jakaa ainavihantiin, kesävihantiin ja kuiviin metsiin. Ainavihannissa metsissä sataa noin 2 000 mm vuodessa eikä selkeää kuivaa kautta ole. Latvuskerros
peittää koko metsän. Kasvillisuus on runsas ja rehevä ja kasvaa useassa kerroksessa. Sadem etsät
kuuluvat tähän luokkaan. Ne ovat maailman m onipuolisim pia ja m onim utkaisim pia
ekosysteemejä. Puolentoista hehtaarin alueella saattaa kasvaa yli 200 puulajia. Sademetsissä
kasvaa monia päällyskasveja ja ilmajuurisia kasveja. Useat eläinlajit ovat erikoistuneet käyttä
mään ravinnokseen juuri tiettyä kasvia. Jos tämä kasvi häviää, myös kasvista riippuvainen
eläinlaji häviää. Kesävihannat m etsät saavat noin 1 300 —3 000 mm sadetta vuodessa. Puut
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pudottavat lehtensä 2—5 kuukauden kuivan kauden ajaksi. Näihin metsiin kuuluvat muun
muassa monsuunimetsät. Kuivat metsät ovat avoimia metsiä; esimerkiksi savannimetsät
kuuluvat tähän ryhmään. Kuivat metsät kasvavat alueilla, joilla vuotuinen sademäärä on alle
1 000 mm ja kuiva kausi on pitkä.
Maa, jolla rehevimmät trooppiset metsät kasvavat, on pääosin heikkolaatuista ja viljelyyn
sopimatonta. Suurin osa ravinteista on sitoutunut kasvillisuuteen ja ravinteiden kierto on
nopeaa korkeasta lämpötilasta johtuvan nopean hajotustoiminnan takia. Trooppisissa metsis
sä elää ainakin kaksi viidesosaa maailman eliölajeista. Niiden lajeista vain noin yksi kuudesosa
on määritetty. Trooppisten metsien hävittäminen uhkaa 130 000 lajia, joita ei tavata muualla.
Trooppisista sademetsistä häviää ehkä I % pinta-alasta ja arviolta 4 000 —6 000 lajia vuodessa.
Trooppisissa sademetsissä, jotka peittävät noin 6 -7 % maailman pinta-alasta, elää vähintään
puolet maailman kaikista maalla elävistä lajeista, joita on eri arvioiden mukaan 5-30
miljoonaa. Trooppisia sademetsiä on jäljellä enää 55 % alkuperäisestä pinta-alasta.

K osteikot

Suomen suot
Suo poikkeaa muista maaekosysteemeistä siinä, että sen kasviyhdyskunnat muodostavat itse
oman kasvualustansa eli turpeen. Geologisesti määriteltynä suo on turvetta tai muita eloperäi
siä maalajeja sisältävä kerrostuma. Mutta käsiteltäessä soita ekosysteemeinä tärkein on
biologinen määritelmä, jonka mukaan suo on kasviyhdyskunta, jossa kasvaa suokasveja.
Turvekerros voi olla ohutkin tai puuttua jopa kokonaan, kunhan alueella kasvaa suokasveja.
Soita on pääasiassa viileällä ja lauhkealla ilmastovyöhykkeellä. Suurin osa maailman soista
sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla. Soita tavataan myös trooppisella ja subtrooppisella
ilmastovyöhykkeellä, mutta siellä ei yleensä muodostu turvetta nopean hajoamisen takia.
Maapallon turvemaiden pinta-alan on arvioitu olevan noin 422 miljoonaa hehtaaria, mistä yli
10 miljoonaa ha on Suomessa. Noin kolmannes Suomen pinta-alasta on siis soiden peitossa.
Suomessa on entisen Neuvostoliiton, Kanadan, USA:n ja Indonesian jälkeen maailman
viidenneksi eniten soita. Soita on eniten Pohjois-Suomessa: suoalasta noin 70 % on Lapin ja
Oulun läänissä.
Suomen suot ovat syntyneet pääosin joko vesistöjen umpeenkasvun tai metsämaan
soistum isen tuloksena (kuva 8.9) pohjaveden pinnan noustua metsäpalon jälkeen tai muusta
syystä. Kolmas soistumistapa maassamme on primäärinen soistuminen eli merestä nousseen
maan muuttuminen suoraan suoksi.
Kasvitieteellisen luokituksen mukaan Suomessa voidaan erottaa jopa 60—70 suotyyppiä.
Metsätalouden käytännön luokituksessa suotyyppejä on 25-30. Soiden päätyyppiryhmätovac
rehevät ja kuusivaltaiset korvet, karut rämeet, joilla kasvaa mäntyä, sekä ravinteikkaat avosuot,
letot, ja karut avosuot, nevat. Suot muodostuvat useista suotyypeistä. Ne suotyyppien
yhdistelmät, jotka eliöstöltään, ekologialtaan ja rakenteeltaan muistuttavat toisiaan ja esiinty
vät usein samalla alueella, muodostavat suoyhdistymätyypin (kuva 8.10). Keidassuot eli
kohosuot ovat paksuturpeisia, karuja soita, joiden keskiosa on reunoja korkeammalla.
Keskiosan kasvillisuus saa vettä ainoastaan sadevetenä (kuva 8.11). A apasuot ovat laajoja,
ainakin keskiosista avosoita. Niiden keskiosa on reunoja matalammalla ja kasvillisuuden
luonteeseen vaikuttaa ympäröiviltä kivennäismailta valuva vesi. Palsasoita on Pohjois-Lapissa.
Ikiroutaiset turvekummut eli palsat ovat niiden tunnusmerkki.
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Ihmisen toim inta hävittää soita
Suomen suoalasta yli puolet on menettä
nyt luonnontilansa soiden taloudellisen
hyväksikäytön takia. Suurim pia syitä
suoekosysteemien tuhoutumiseen ovat
olleet pellonraivaus, metsäojitukset ja
turpeenotto. Kaikki nämä ihmisen toi
minnot joko muuttavat suoekosysteemejä oleellisesti tai tuhoavat ne koko
naan.
Soita on perinteisesti käytetty niittyi
nä ja niitä on raivattu pelloiksi jo 1600luvulta lähtien. Tarkkaa soista kuivattu
jen peltojen määrää ei tiedetä, mutta
arviot liikkuvat miljoonan hehtaarin tie Kuva 8.9. Tärkeimmät soistumistavat (Heikurainen 1980,
noilla, mikä vastaa noin kolmasosaa ko s. 15).
ko peltoalastamme. Metsänkasvatusta
varten soita on kuivattu jo viime vuosisa
dan puolestavälistä lähtien. Metsäojitettu
suoala on nykyään noin 5.3 miljoonaa
hehtaaria eli noin puolet soiden kokonais
pinta-alasta. Uusia ojituksia ei enää tehdä
(ks. luku 13). Ojitettu suo eroaa olennai
sesti luonnontilaisesta. Ojituksen jälkeen
suon rahkasammalpcite vähenee, varpu
jen osuus aluskasvillisuudesta lisääntyy ja
puiden kasvu lisääntyy. Jos ojitus onnis
tuu, 25—30 vuoden päästä ojituksesta
alueelle syntyy turvekangas, jonka alus
kasvillisuus muistuttaa mineraalimaan
metsäkasvillisuutta. Myös eläinten run
saussuhteet muuttuvat ja jotkut lajit hä
viävät alueelta kokonaan. Koska ojitus
muuttaa suon vesitasapainoa oleellisesti,
erityisesti linnusto häviää pesimäpaik
kojen ja ravinnon kadotessa. Pellonraiva
us ja metsäojitukset keskittyivät ensin
ravinteisille suotyypeille. Täm än seu
rauksena eräiden harvinaisempien letto
ja korpityyppien jäljellä oleva pinta-ala
on hyvin pieni.
Soilta nostetaan turvetta, jota käyte
tään polttoaineena sekä maanparannus
aineena ja kasvualustana kasvihuoneilla
ja taimitarhoilla (ks. luku 11).
Kuva 8.10. Suoyhdistymälyyppien alueellinen jakautuminen
Suomessa soiden monimuotoisuus on (Heikurainen 1980, s. 65).
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poikkeuksellisen suuri. Miltään muulta vastaavan kokoiselta alueelta maailmassa ei ole
löydetty yhtä suurta valikoimaa suokasvillisuutta. Neljäsosa Suomen luonnonvaraisista kasvi
lajeista on suokasveja ja pesimälinnustostamme noin 80 lajia eli yli kolmasosa ovat joko
kokonaan tai jossakin kehitysvaiheessa riippuvaisia soista. Suot ovat tärkeitä muuttolintujen
levähdys- ja ruokailupaikkoina. Soiden tu
houtuminen on saattanut monia soiden
kasvi- ja eläinlajeja uhanalaisiksi. Uhanalaisimmat suokasvit ovat viljavimpien
suotyyppien lajeja.
Mangrovemetsät
Tropiikin mangrovemetsät ovat tärkeitä
lenkkejä monissa ravintoverkoissa. Mangrovepuut ovat sopeutuneet rannikon vuo
roveteen, jolloin ne joutuvat kasvamaan
Kuva 8.11. Keidassuon (yläkuva) ja aapasuon (alaku välillä suolavedessä ja välillä kuivalla maalla.
va) profiilit (Suoaapinen 1980, s. 36).
Monet meren lajit lisääntyvät mangro
vesoilla. Mangrovemetsiä on eniten Kaakkois-Aasian saaristossa ja rannikolla: Indonesiassa, Malesiassa, Thaimaassa ja Filippiineillä.
Ihmisen toiminta on hävittämässä nämä monimuotoiset ekosysteemit. Esimerkkinä mangrovea hävittävistä ihmistoiminnoista voidaan mainita, että Kaakkois-Aasiassa on kaadettu laajoja
mangrovealueita japanilaisten riisipuikkojen valmistamista varten. Mangrovea on myös
raivattu rannikon kalankasvatuslaitosten ja suola-altaiden tieltä ja mangrovealueita on käytet
ty jätteiden sijoituspaikkoina.

H arjut

Suomen harjut ovat maailmanlaajuisesti harvinaisia ja ainutlaatuisia. Harjuja on Suomessa
noin 1.5 miljoonaa hehtaaria eli 4.5 % pinta-alasta. Harjut syntyivät jääkauden lopulla 12 000
—9 000 vuotta sitten mannerjäätikön sulaessa, kun sen reunan lähelle kasautui sulamisvesien
kuljettamaa soraa ja hiekkaa. Tavallisia harjuja sanotaan pitkittäisharjuiksi. Nimitys johtuu
siitä, että harjuselänteet kulkevat muinaisen mannerjäätikön liikkeen suuntaisina toisin kuin
reunamuodostumat, jotka muodostuivat poikittain pitkin jäätikön reunaa. Reunamuodostu
mat syntyivät jäätikön reunan pysähtyessä pitkäksi aikaa.
Harjun maa-ainekselle on ominaista lajittuneisuus. Sen mineraalimaassa on vain karkeita
aineksia, kuten soraa ja hiekkaa. Hienommat ainekset puuttuvat lähes kokonaan. Harjuilla
kasvaa yleensä karuja jäkälä-, kanerva- tai puolukkatyypin metsiä. Tunturi-Lapin harjujen
puusto on tunturikoivikkoa ja monet Pohjois-Lapin harjut ovat puuttomia.
H arjut poikkeavat ekologisten erityispiirteidensä vuoksi tavallisista kangasmetsistä. Har
jujen yleensä etelä-lounaissuuntainen valorinne ja pohjoispuolinen varjorinne poikkeavat
toisistaan suuresti. Valorinne on keväällä valoisa ja päivällä lämmin, mutta yöpakkaset
saattavat olla kovia, koska metsä on harvaa ja lämpö haihtuu sieltä yön aikana helposti.
Suhteellinen kosteus on päivällä alhainen. Humusta muodostuu vähän, mutta rapautuminen
on nopeaa: syntyy hienojakoinen, ravinteinen ja hyvin vettä pidättävä kivennäismaakerros.
Valorinteillä tavataan erityisesti Salpausselillä ja Hämeessä omaleimaisia puolilehtoja. Varjo-
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rinne on keväällä viileä ja suojainen. Lumipeite pysyy pitkään. Kesällä varjorinne on melko
kostea. Kasvillisuus muistuttaa tasamaiden kasvillisuutta.
Varsinaisia harjukasveja ei juuri tavata muilla kasvupaikoilla. N e suosivat harjujen
valorinteiden omaleimaisia olosuhteita eli hieman aukkoisia, mäntyä kasvavia rinteitä. Uhan
alaisia harjukasveja ovat kylmänkukka ja harjumasmalo. Uhanalaisista linnuista harjuja
suosivat kehrääjä ja kangaskiuru.
Eniten harjuluontoon vaikuttaneita ihmistoimintoja ovat soranotto sekä teiden ja talojen
rakentaminen harjuille. Suurin osa Suomen harjuista on metsätalouden käytössä. Metsätalous
saattaa aiheuttaa joitakin haittoja: kasviesiintymiä saattaa tuhoutua mekaanisesti tai hakkuu
tähteiden alle jäädessään. Tiheässä taimikkovaiheessa varjostus saattaa olla liian voimakasta
harjulajeille, lannoitus saattaa voimistaa muuta kasvillisuutta niin että karuilla alueilla
viihtyvät heikot kilpailijat häviävät.

S uomen Perinnebiotoopit

Maaseudun elämäntyylin muututtua ratkaisevasti viimeisten vuosikymmenien kuluessa pe
rinteisen maa- ja metsätalouden ja elämäntyylin luomat biotoopit ovat vaarassa hävitä
kokonaan. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle myös kulttuurien muovaamissa
ekosysteemeissä on omat perustelunsa. M onet perinteisen kulttuurin seuralaiskasvit ja
-hyönteiset ovat nykyään harvinaisia, jotkut sukupuuton partaalla tai tietyiltä alueilta jo
hävinneet. Perinnebiotooppien suojelun merkitys on joskus asetettu kyseenalaiseksi sen
perusteella, että pitäisi keskittyä suojelemaan alkuperäistä luontoa. Käsite alkuperäinen luonto
on kuitenkin epäselvä; onhan ihminen muokannut luontoa jokaisessa maailman kolkassa, jos
ei muuten niin ilman kautta leviävillä saasteilla. Myös nykyisissä aarniometsissä on joskus
saatettu tehdä hakkuita. Toisaalta perinteisten maaseudun elinkeinojen luomia biotooppeja
on ollut jo satojen vuosien ajan ja voidaan katsoa niiden jo vakiintuneen maahamme. Lisäksi
niillä on kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa.
Tässä luvussa keskitytään ihmisen muovaamiin biotooppeihin maaseudulla. Myös kaupun
kiluonnon suojelua voidaan perustella monin tavoin, vaikka se kirjassa ohitetaankin. Kaupun
kien luonnonympäristöllä on suuri merkitys ihmisen mielenterveydelle. Esimerkiksi Helsin
gin suurkirkon portaiden välissä kasvavat kymmenet eri kasvilajit ovat myös osa luonnon
monimuotoisuutta.
Kaskiviljelyn muovaamat biotoopit
Suomessa viime vuosisadalla harjoitettu kaskiviljely loi uudenlaisia biotooppeja, lyhytaikai
sesti laidunnettuja ja pian uudelleen kaskettuja aitoja ja pysyvästi laitumiksi muutettuja ketoja,
joilla viihtyivät monet nykyään harvinaistuneet kukkakasvit ja hyönteiset sekä linnut. N y
kyään kaskiahot ovat metsittymisen takia vaarassa hävitä ja niiden mukana vaarantuvat myös
ahokasvit, kuten ruusuruoho, peurankello ja kelta-apila.
Kaskiviljelyn aikakaudella kylien ympärille syntyi vyöhykkeisyyttä: lähimpänä kylää oli
laidunnusta kestävien leppien vyöhyke, sitten koivuvaltainen metsä ja mäntyä ja vasta kaukana
asutuksesta oli kuusta. Itä-Suomessa kyliä ympäröiviä lepikoita ja heteitä koivikoita näkee
nykyäänkin, mutta kuusettuminen uhkaa hävittää nämä kaskikulttuurin elävät muistomerkit.
Esimerkiksi Suomessa erittäin uhanalaisen valkoselkätikan vähenemisen syynä on vanhojen
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lehtimetsien ja laitojen lehtipuiden väheneminen. Erityisesti valoisien kaskikoivikoiden
kuusettuminen on ollut valkoselkätikalle haitallista.
H akam aat ja niityt
Karja laidunsi ennen asutuksen lähellä sijaitsevissa metsissä, aidatuilla hakamailla, jotka olivat
usein entisiä kaskimaita. Hakamaista tuli puistomaisia, harvapuustoisia metsiä, joiden kasvil
lisuus muodostui omaperäiseksi karjan tallaamisen, lannoituksen ja valikoivan ruokailun
takia. Karja ei syö katajaa eikä harmaaleppää, joten ne lisääntyivät, kuten myös myrkylliset tai
pahanmakuiset heinät ja ruohot, esimerkiksi niittyleinikki. Kookkaat ruohot vähenivät
laidunnuksen vaikutuksesta ja antoivat tilaa matalille heinille ja ruohoille. Karja laidunsi myös
avoimia kaskiahoja sekä niukkatuortoisia heinäniittyjä ja muitakin niittyjä syksyllä heinänte
on jälkeen. Saaristoon on laidunnuksen vaikutuksesta syntynyt happamalle maaperälle
kanerva- ja katajanummia sekä emäksiselle maaperälle katajaketoja. Esimerkiksi Saaristome
ren kansallispuiston katajakedoilla kasvaa uhanalaisia kasvilajeja, kuten värimaratti ja sakarahanhikki. Ellei katajaketoja laidunneta, katajat leviävät nopeasti ja hietakastikka tukahduttaa
kedoille tyypilliset kasvit.
Karjan talvirehu saatiin viime vuosisadalla luonnonheinää kasvavilta niityiltä. Suurin osa
niityistä oli ihmisen kaskeamalla, soita ojittamalla tai järviä laskemalla raivaamia nurmi-, suotai tulvaniittyjä. Myös luontaisesti syntyneitä niittyjä on käytetty heinän teossa. Niitto poisti
ravinteita niityiltä, jolloin vaatimattomammissa ravinneoloissa toimeentulevat, mutta heikos
ti kilpailussa menestyvät kasvilajit saivat tilaa korkeakasvuisilta ja vaateliailta kasveilta.
Kedot ovat kuivia kivennäismaiden heinäniittyjä, joilta karja piti puut ja pensaat poissa;
vain katajat pääsivät kasvamaan suuriksi. Kedoilla kasvaa paljolti samoja lajeja kuin ahoilla,
mutta yleensä matalampia kasveja. Tyypillisiä ketojen kasveja ovat mansikat, hanhikit, orvokit
ja lemmikit. Ruohoniityt ovat kosteampien kasvupaikkojen reheviä kukkaniittyjä. Kukkaniityt pitävät yllä suurta hyönteiskantaa:
kimalaisia ja perhosia lentelee kukas
ta kukkaan. Nyt hyönteiset ovat vä
hentyneet niittyjen häviämisen takia
(kuva 8.12).
Lehtoniityt ovat ravinteisia niitty
jä, joilla kasvaa harvakseltaan lehti
puita. Lehtoniittyjen puista otettiin
yleensä myös lehdeksiä karjan rehuk
si ja roisinaan karja laidunsi niillä.
Lehtoniittyjä on rannikolla ja saaris
tossa, runsaimmin Ahvenanmaalla.
Niiden lintutiheys on suuri, kasvilli
suus runsas ja niillä elää paljon hyön
teislajeja, joiden joukossa on uhan
K u va 8 .12 . NiiUy- ja peltoalan käytön muutoksia sadan vuoden
alainen
pikkuapolloperhonen.
aikana (Raatikainen 1981, s. 331.
Tulvaniittykaistaleellc pensaat ja
puut eivät kasva maan märkyyden ja tyrskyjen takia. Sieltä niitettiin heinää ja metsän puolelta
raivattiin pensaita niittyalan suurentamiseksi. Tyypillisimmillään tulvaniityt ovat PohjoisSuom en jokivarsilla. Jokavuotinen tulva tuo niityille hedelmällistä lietettä ja estää niitä
sam m aloitum asta. Kasvillisuus muodostaa vyöhykkeitä rannalta maalle päin, kosteamman

144

B iologisen monimuotoisuuden muuttuminen
paikan kasvir antavat tilaa kuivan paikan heinille ja ruohoille, kunnes niitty vaihettuu
vähitellen pensasvyöhykkeen kautta metsäksi.
Etelän suosirrin pesimäaluetta ovat olleet laidunnetut rantaniityt ja laji on nyt häviämässä
koko etelä- ja länsirannikolta laiduntamisen loputtua. Jänkäkurppa puolestaan on vähentynyt
Pohjois-Suomen tulvaniittyjen käytöstä poistumisen seurauksena. Porin rantaniityillä tehdyn
tutkimuksen mukaan niittyjen kasvaessa umpeen kahlaajalajisto vähenee huomattavasti ja
tilalle tulee pensaikoissa viihtyviä varpuslintuja. Rantalaiduntamisen päättymisestä ovat
kärsineet kasveista eniten pienet ranta- ja vesikasvit, jotka ovat voineet kasvaa vaikka
sorkanjälkecn kerääntyneessä vedessä, esimerkiksi vesirikot, paunikko ja mutayrtti. Veden ja
metsän välin kaventuminen, mitä on lisännyt usein myös vesien säännöstely, on aiheuttanut
vaikeuksia myös kookkaammille kasveille.
Niiton ja laidunnuksen loputtua niityt ja hakamaat pensoittuvat ja kasvavat umpeen. Ne
voidaan säilyttää vain aktiivisten hoitotoimenpiteiden avulla.
Perinteinen peltoviljely
Perinteisessä maataloudessa ojien pientareet olivat leveitä ja niiltä niitettiin peltoheinää.
Piennaralueiden kasvillisuus ja eläimistö muistuttavat paljon vanhojen heinänurmien lajistoa,
esimerkiksi timotei, siankärsämö ja peltomyyrä viihtyvät näillä alueilla. Nykyään salaojitus ja
torjunta-aineiden käyttö ovat yleistyneet, joten ojanpientareiden eläjät, kuten kimalaiset ja
perhoset, ovat vähentyneet ja niiden kukkaloisto on katoamassa. Maatalouden rakennemuu
tos on vähentänyt myös peltojen lintujen, kuten pensastaskun, määriä. Nykyään vaarantu
neeksi lintulajiksi luokiteltu ruisrääkkä on kärsinyt entistä aikaisemmasta ja koneellistetusta
viljan- ja heinänkorjuusta, joka tuhoaa pesiä sekä tappaa emoja ja poikasia. Salaojitus on
vähentänyt linnun suosimaa piennarkasvustoa ja peltojen kasvilajiston sekä pieneliöstön
köyhtyminen saattaa vaikeuttaa ravinnonsaantia.
Viljelykasvien siementen seassa levisivät rikkaruohojen siemenet. Kullakin viljelykasvilla
oli omat, juuri tämän kasvin viljelykiertoon sopeutuneet rikkakasvinsa, jotka nykyään ovat
vaarassa kadota siementen puhdistuksen ja torjunta-aineiden takia. Rukiin nykyisin harvinais
tuneita rikkakasveja ovat esimerkiksi ruiskaunokki, luste ja luoho. Pellavalla oli paljon
erikoistuneita rikkakasveja, jotka eivät Suomessa pystyneet talvehtimaan ulkona vaan säilyivät
ainoastaan laarissa yhdessä pellavan siementen kanssa. Esimerkkeinä näistä pellavan viljelyn
loputtua hävinneistä rikkakasveista mainittakoon pellavahatikka ja pcllavanvieras.
Pihapiirit ja tiet
Vanhan kulttuurin seuralaislajit, kuten seittitakiainen ja koirankieli, ovat vähentyneet eläinten
lannan ja kompostien hävitessä pihoilta sekä nurmikoiden leikkaamisen ja asfaltoinnin
yleistyessä. Kun nurmikko pidetään lyhyenä, eivät nurmikasvit pääse kukkimaan, mikä
vähentää myös pihamaiden hyönteisten määrää. Niittyjen kasvilajit viihtyivät ennen myös
maanteiden ja pienten kärryteiden varsilla, mutta teiden asfalttipäällystys, hevosen lannoitta
van vaikutuksen katoaminen, pakokaasut ja vesakko myrkytykset ovat rajoittaneet tienvierten
kasvillisuutta. Nykyään teiden pientareilla viihtyvät lähinnä vain heinät.
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M onimuotoisuuden

häviämisen estäminen

Biologisen monimuotoisuuden häviämisen estämiseen voi ottaa ainakin kaksi erilaista näkö
kulmaa. Toinen on luonnonsuojelualueiden perustaminen tiettyjen luontotyyppien ja niille
tyypillisten lajien säilyttämiseksi ja toinen on luonnonvarojen sellainen hyödyntäminen, että
mahdollisimman monet luontotyypit ja lajit säilyvät. Monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä,
ettei luonnonsuojelualueiden perustaminen riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuuden
säilymistä, sillä suojelualueiden osuus eri luontotyyppien kokonaispinta-alasta jää väistämättä
pieneksi. Lisäksi erityisesti kehitysmaissa luonnonsuojelualueiden valvonta on heikkoa ja niitä
hyödynnetään taloudellisesti muodollisesta rauhoituksesta huolimatta. Toisaalta esimerkiksi
erämaiden lajit eivät kerta kaikkiaan viihdy talousmetsässä, vaikka niitä hoidettaisiinkin
”pehmeästi” . Niinpä paras tulos biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi saavutetaan
kin näitä kahta keinoa sopivasti yhdistämällä.
Yhä tärkeämmäksi haasteeksi on siis biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä nous
sut, miten talouskäytössä olevia luonnonalueita voisi hoitaa niin, että herkätkin eliöt ja
luontotyypit säilyisivät. Tästä lähestymistavasta esimerkkinä ovat Suomessa 1990-luvun
puolivälissä käyttöön tulleet uudet metsänkäsittelyohjeet, joiden mukaan talousmetsiinkin
jätetään puita lahoamaan ja puronvarret jätetään hakkaamatta ekologisiksi käytäviksi, joita
myöten eliöiden oletetaan pystyvän liikkumaan suotuisasta elinpaikasta toiseen.
Jos jokin harvinainen eliölaji on uhattuna siksi, että sitä pyydystetään lemmikiksi tai
kerätään koristekasviksi, voisi niiden käytön täydellisen kieltämisen sijaan koettaa lajin
kasvatusta tarhassa, jolloin paine luonnonpopulaatiota kohtaan pienenee, mutta elinkeino
säily)'. Yksi biologista monimuotoisuutta koskevan kansainvälisen sopimuksen taustalla
olevista ajatuksista on se, että paras tai joskus ainoakin tapa suojella monimuotoisuutta on
antaa sille taloudellinen arvo. Tämän filosofian mukaan esimerkiksi sademetsien suojelua
edistäisi se, ettäsieltä löydettäisiin aivan uusi ruokakasvi, joka viihtyisi vain metsän siimeksessä.
Viljelykasvilajikkeidcn geneettistä monimuotoisuutta voidaan pyrkiä säilyttämään niitä
viljelemällä, luonnonkantoja suojelemalla ja geenipankkien avulla. Harvinaisten kotieläinro
tujen säilyttämiseksi ainoa keino on toistaiseksi niiden kasvattaminen; geenipankkien toimi
vuudesta ei vielä ole takeita.
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k u l u m in e n

S

en lisäksi, että ihminen aiheuttaa luonnossa sen toimintaa vaikeuttavia ja ihmisen
terveyttä haittaavia muutoksia, hän on heikentänyt omia mahdollisuuksiaan saada
raaka-aineita luonnosta. Saasteet heikentävät joidenkin luonnonvarojen laatua tai
vähentävät määrää ja luonnonvarojen kestämätön käyttö vaarantaa raaka-aineiden saannin
pitkän ajan kuluessa.
Uusiutuviin luonnonvaroihin kuuluvat muun muassa metsät, laidunmaat ja pellot, muu
kasvillisuus, eläimet, pintavedet, pohjavedet1'' sekä tuuli-, vesi-ja aurinkoenergia. Jos halutaan
uusiutuvien luonnonvarojen riittävän myös tuleville sukupolville, niiden käytön tulisi olla
kestävää eli vuotuinen käyttö olisi korkeintaan yhtä suurta kuin vuotuinen uudistuminen.
Luvuissa 9.1—9.3 esitetään esimerkkejä uusiutuvien luonnonvarojen tilanteesta. Luvussa 9.4
käsitellään uusiutum attom ia luonnonvaroja.
Tässä luvussa uusiutuvia luonnonvaroja käsitellään raaka-ainelähteen kannalta ottamatta
juuri kantaa siihen, missä luonnonvarat loppujen lopuksi kulutetaan. Usein luonnonvaroja
käytetään eri paikassa kuin niitä tuotetaan; esimerkiksi kaupunkeihin tuodaan raaka-aineita
ympäröivältä maaseudulta ja teollisuusmaihin kehitysmaista. Kulutusta käsitellään luvussa 13.
Kestävän käytön arvioinnissa tarkasteltavan alueen rajaus on olennaista. Yhden tilanomistajan
kannalta on tärkeää, että hänen tilansa metsiä hakataan vain sen verran kuin ne uudistuvat,
mutta Suomen metsäteollisuuden kannalta metsätalous voi olla luonnonvaramiclessä kestä
vää, vaikka yhden tilanomistajan kaikki metsät hakattaisiin kerralla.

9 . 1 . M etsät
Erään arvion mukaan maailmassa häviää 21 miljoonaa hehtaaria metsää vuodessa, josta 14
miljoonaa hehtaaria on sulkeutunutta metsää, missä latvuspeittävyys on yli 50% .45 Maapallon
kokonaismetsäpinra-ala oli vuonna 1985 arviolta noin 4 100 miljoonaa hehtaaria, kun sen on
arvioitu ennen ihmisen vaikutusta olleen yli 6 000 miljoonaa hehtaaria. Jos siis nykyistä
häviämisvauhtia jatketaan, maailman metsät loppuvat kokonaan noin 200 vuoden kuluessa.
Metsien häviäminen ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti maapallolla, vaan metsien määrällistä
vähenemistä tapahtuu nykyään lähinnä trooppisissa maissa. Kuvassa 9.1 on esimerkki KcskiAmerikan metsäpinta-alan vähenemisestä 35 vuoden aikana. Teollisuusmaissa metsien
häviäminen liittyy useimmiten rakentamiseen tai saastumisen aiheuttamiin metsäkuolemiin
(ks. luku 7.3). Puun käyttö ei enää nykyään aiheuta puiden vähenemistä vaan päinvastoin
esimerkiksi Suomessa metsien kasvu on viime vuosina ylittänyt hakkuiden määrän. Sen sijaan
metsien laatu on muuttunut luonnonmetsistä yksipuolisempiin talousmetsiin (ks. luvut 8.2
ja 13).
Kehitysmaissa metsien häviäminen liittyy väestöpaineeseen, maaseudun asukkaiden yri
tyksiin saada elantonsa maasta ja metsätalouteen..Erityisesti Latinalaisessa Amerikassa tilan
netta pahentavat epätasaiset maanomistusolot. Metsien häviäminen on sosiaalinen prosessi,
johon vaikuttaa useita intressiryhmiä. Esimerkiksi Costa Ricassa valtio on tukenut metsän
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raivausta lainsäädännön, maanomistusjärjestelyjen, markkinapolitiikan ja modernisaatiopyrkimysten avulla (Nygren 1995)Metsien häviäminen liittyy läheisesti ylilaidunnukseen ja kasvinviljelyyn. Viljelymaan
raivaamisen yhteydessä puita kaadetaan ja kotieläimet syövät puuntaimia eivätkä puut pääse
uudistumaan. Liian voimakas lehvien käyttö rehuksi on myös vahingollista puille. Polttopuun
keruu erityisesti kaupunkien läheisyydessä vaikuttaa osaltaan metsien häviämiseen.

Kuva 9.1. Keski-Amerikan metsäpinta-alan väheneminen 35 vuoden aikana (YTS, s. 70).

Metsäpalot, jotka usein johtuvat tulen varomattomasta käsittelystä, lisäävät metsien häviämis
tä. Esimerkiksi Tansaniassa yli 65 000 ha metsää ja pensaikkoa palaa vuosittain (vastaa noin
40 % Ahvenanmaan pinta-alasta). Tulta käytetään moniin tarkoituksiin. Karjankasvattajat
polttavat kuivaa, ravinneköyhää ruohoa saadakseen uuden ruohon kasvamaan. Tulta käyte
tään maan raivaukseen viljelyä varten, metsästykseen ja villieläinten karkoitukseen.

P uiden

merkitys

Puut ovat kokonaisen ekosysteemityypin eli metsän olennaisin osa, sillä ne luovat sopivat
olosuhteet muille eliöille. Puilla ja metsillä on monille kansoille, kuten suomalaisille, tärkeä
kulttuurinen merkitys. Puut ja pensaat pitävät yllä maaperän tuotantokykyä. Pitkillä juuril
laan ne ottavat ravinteita, jotka ovat huuhtoutuneet niin syvälle, että muut kasvit eivät voi
käyttää niitä hyväkseen. Monet puut, kuten leppä, sitovat myös typpeä ilmakehästä bakteerien
avulla. Puut ylläpitävät maaperän orgaanisen aineksen määrää kahden mekanismin kautta:
suoraan pudottamalla lehtiä ja oksia sekä puun lehviä syövien eläinten ulosteiden kautta.
Puut ja pensaat, kuten muukin kasvillisuus, sitovat maata ja täten pienentävät tuuli- ja
vesieroosiota. Karike pienentää veden pintavaluntaa. Kun maa on karikkeen ja ruohon
peitossa, vesi imeytyy hyvin maahan ja kasvillisuuden käytössä on enemmän vettä. Jos karike
tuhotaan polttamalla tai tuuli puhaltaa sen pois, veden imeytyminen maahan vähenee. Kuva
9.2 havainnollistaa kasvillisuuden vaikutusta veden pintavaluntaan. Puut ja pensaat hidastavat
tuulen nopeutta ja vähentävät tuulieroosiota. Puut muodostavat maan pinnalle mikroilmas
ton, jossa lämpötilanvaihtelut ovat pienempiä kuin avoimella alueella.
Sen lisäksi, että puista saa teollisuuden raaka-ainetta, niillä on ihmisille m uutakin käyttöä.
Kehitysmaissa puuvartiset kasvit muodostavat tärkeän rehulähteen kotieläimille. Erityisesti
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kuivilla alueilla pitkän kuivan kauden aikana kuivan ruohon ravintoarvo on hyvin alhainen ja
ravinteista suuri osa saadaan puiden ja pensaiden lehdistä, joiden proteiinipitoisuus on korkea.
Polttopuu ja puuhiili ovat pääasiallinen energianlähde noin 90 %:lle maailman ihmisistä.
Arviolta puolet polttopuusta käytetään ruoanlaittoon, kolmasosa veden lämmittämiseen tai
yleiseen lämmittämiseen ja loput jalostukseen, kuten tiilten tekoon, savitöihin ja leivän
leipomiseen. Tulta tarvitaan valaistukseen iltaisin ja sillä on tärkeä sosiaalinen funktio, sillä
ihmiset kerääntyvät tulen ympärille tapaamaan toisiaan. Puista saa myös rakennusmateriaalia
taloihin ja muihin tarpeisiin. Monien kehitysmaiden maaseudulla talojen kantavat rakenteet
on tehty puusta. Jos puuta ei ole riittävästi korjauksia varten, talot saattavat romahtaa
sadekaudella. Puuta käytetään myös astioiden valmistukseen. Puista saatavista kuiduista
tehdään koreja ja mattoja. Puista saadaan ravitsevaa ruokaa, kuten hedelmiä, pähkinöitä, lehtiä
ja kasviöljyjä. Puut tarjoavat suojaa riistaeläimille, jotka taas ovat ihmisille tärkeä proteiinin
lähde. Puut tarjoavat suojaa auringolta, tuulelta ja sateelta sekä ihmisille että kotieläimille ja
lisäävät viihtyisyyttä.

pintavalunta

\

■7,' V •.; • >-;v.rm'eyfyrTMnen ja suojautuminen

vettä läpäisemätön kerros
A . Rinne, jo ka on kasvillisuuden peitossa

pintavalurUa
j
pohjaveden virtaus

S T -..

.•

imeytyminen ja suotautuminen
- 1

vettä läpäisemätön kerros
B. Rinne, jo lla on asutusta ja viljelyksiä ym .

K uva 9 .2 . Kasvillisuuden vaikutus veden pintavaluntaan rinteellä (Ombe 1991).

M

etsien häviämisen vaikutuksia

Metsien häviämisen paikallisia vaikutuksia ovat muun muassa ekosysteemien ja geneettisen
rikkauden häviäminen tietyltä alueelta, maaperän ravinteiden väheneminen, maan pinnan
kovettuminen ja eroosio sekä mikroilmaston muuttuminen. Lisäksi metsien häviäminen
vaikuttaa maaperän tuottavuuden ja materiaalien saatavuuden vähenemisen kautta paikallisen
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väestön elinkeinoihin ja kulttuuriin.
Metsien häviämisen laajem pia vaikutuksia ovat ilmastolliset muutokset, kuten muutokset
ilmakehän kosteudessa ja hiilidioksidipitoisuuksissa. Kun puuvartisen kasvillisuuden suojaava
vaikutus häviää, sekä vesi- että tuulieroosio lisääntyvät nopeasti. Tapahtuu muutoksia veden
kiertokulussa ja mikroilmastossa. Metsien häviäminen vuoristossa, kuten Himalajalla, on
johtanut alankoalueiden jokien liettymiseen ja tulviin, sillä veden pintavalunta ei enää hidastu
puiden vaikutuksesta.
Metsien häviäminen saattaa monimutkaisten prosessien kautta johtaa viljelykasvien sadon
vähenemiseen (kuva 9.3). Metsien häviämisen aiheuttama mikroilmaston muuttuminen
ankarammaksi voi laskea viljelijöiden työtehoa ja lisätä viljelykasvien herkkyyttä tuhoille.
Viljelykasvien kyky kilpailla rikkakasveja vastaan pienenee. Maaperän eroosion lisääntyminen
ja vedenpidätyskyvyn väheneminen johtavat lopulta maan hedelmällisyyden vähenemiseen.
Nämä kaikki tekijät yhdessä johtavat maataloustuotannon vähenemiseen tai ainakin tarpee
seen lisätä maatalouteen käytettyjä tuotantopanoksia, jotta saataisiin samalta maa-alalta yhtä
suuri sato kuin ennen. Prosessit ovat kuitenkin sen verran monimutkaisia, että suoraa yhteyttä
metsien häviämisen ja jollakin alueella havaitun vähentyneen maataloustuotannon välillä on
vaikea todistaa. Prosessiin vaikuttavat monet muutkin tekijät.
Metsien häviäminen

\

—

Vähentynyt
haihdunta

Lisääntynyt kuuman
ilman Kohoaminen

Voimakkaampi
tuuli
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Kuivuminen
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Vähontynyt sado

Kuumemmat päivät
Kylmemmät yöt

Maan pinnan
kovettuminen
Ankarampi paikallisilmasto

Viljelykasvien
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uupuminen

Auringon ja luulen
vaikutusten lisääntyminen
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Eroosio
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liukeneminen
Rikkakasvien
sopeutuminen

Kilpailu ravinteista,
vedestä ja valosta

Karikkeen tuhoutuminen ja
vedenpidätyskyvyn väheneminen

__ I__

Typen ja rikin
väheneminen

Maaperäeliöiden
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biologinen aktiivisuus

Vähentynyt
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Kuva 9.3. Metsien häviämisen ja vähentyneen maataloustuotannon välinen yhteys (Baumer 1990, s. 38).

Metsien häviäminen on johtanut vaikeuksiin löytää polttopuuta. Naiset, jotka kehitysmaissa
yleensä huolehtivat polttopuun keruusta, joutuvat kävelemään useita tunteja päivittäin
kerätessään polttopuuta. Lisääntynyt työtaakka polttopuiden keräämisessä tarkoittaa, että on
vähemmän aikaa käytettävissä muihin töihin, kuten maanviljelyyn, lastenhoitoon ja ruuan
laittoon. Lisääntynyt työmäärä vaikuttaa naisten terveyteen.
Kun puita on vähän, on pakko käyttää eläin ten lantaa polttoaineena. T äm ä vähentää maan
hedelmällisyyttä. M uut vaihtoehdot ovat ruoho ja oljet, joiden lämpöarvo on huonom pi kuin
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puun. Tehottomampi polttoaine tarkoittaa sitä, että ruuanlaittoon kuluu enemmän aikaa ja
lopulta ruokaa laitetaan harvemmin tai käytetään nopeammin valmistuvia, usein vähemmän
ravitsevia ruokia kuin ennen. Jos polttopuuta ei ole saatavilla, niukkoja rahavaroja voidaan
joutua käyttämään polttoaineen ostamiseen.
Kehitysmaiden kasvava kaupunkiväestö tarvitsee polttopuuta ja puuhiiltä. Niinpä kau
punkien lähialueiden metsiin kohdistuu suuri paine. Esimerkiksi monien Sahdin pääkaupun
kien ympärillä on kymmenien, jopa satojen, kilometrien levyinen puuton vyöhyke.

M

etsien häviämisen estäminen

Kehitysmaiden metsien häviämistä voidaan pyrkiä estämään puun kulutusta vähentämällä tai
puiden tuotantoa ja uudistumista edistämällä. Luonnonmetsien hyödyntämiselle voidaan
etsiä vaihtoehtoja esimerkiksi sekundäärisen sademetsän'16 hyödyntämisestä. Niillä alueilla,
joilla epäoikeudenmukaiset maanomistusolot ovat pääasiallinen metsien häviämisen syy,
maareformi'*7 olisi tärkeä keino metsien häviämisen estämiseksi.
Puun kulutusta voitaisiin kehitysmaissa tehokkaasti vähentää puuta säästävien liesien
avulla. Yleisin liesityyppi kehitysmaissa on kolme kiveä, joiden päälle keittoastia laitetaan.
Perinteinen liesi tuhlaa puuta, sillä siinä ei ole lämpöä varastoivia rakenteita. Savesta tehty liesi
säästää puuta jopa 50 % verrattuna kolmen kiven systeemiin. Lisäksi on kehitetty erilaisia
aurinkokeittimiä, joihin ei tarvita puuta lainkaan. Aurinkokeittimicn ongelma on kuitenkin
se, että niillä voi keittää vain päivällä, jolloin naisilla on paljon muutakin työtä. Siksi
aurinkokeitin ei yksin riitä, vaan sen rinnalla tarvitaan varajärjestelmä. Puuta voidaan myös
säästää puuhiilen tuotantoprosessissa. Perinteisesti puuhiiltä tuotetaan maamiiluissa. Maamiilujen korvaaminen savimiiluilla säästäisi puuta huomattavasti.
Yksi keino hidastaa metsien häviämistä olisi istuttaa kylien läheisyyteen polttopuu- ja
rakennuspuumetsiköitä. Silloin puuta ei tarvitsisi lähteä hakemaan pitkien matkojen takaa
luonnonmetsistä. Puiden istutuksessa olisi parasta käyttää paikallisia puulajeja, jotka ovat
sopeutuneet alueen olosuhteisiin. Paikallisten puulajien käyttöä vaikeuttaa niiden viljelyyn
liittyvän tiedon puute, sillä tutkimuksessa on useimmiten keskitytty muutaman kaupallisen
puulajin kasvatukseen. Alueelle vieraiden puulajien istuttaminen muuttaa biologista moni
muotoisuutta (ks. luku 8.2). Puiden luontaista uudistu mista voidaan edistää aitaamalla tiettyjä
alueita kotieläinten ulottumattomiin. Istutetutkin taimet pitää suojata kotieläimiä vastaan,
muuten ne päätyvät vuohien suihin.

9 . 2 . V esivarat
Sammakko ci juo tyhjäksi lammikkoa, jossa se asustaa.
(Vanha inkojen sananlasku, ref. Maailman tila 1996, s. 55.)
Noin 97 % maapallon kaikesta vedestä on suolaista. Alle 3 % on siis makeaa vettä ja suurin
osa siitäkin on jäätiköissä. Ilmakehässä, joissa ja järvissä sekä maassa on alle 1 % maapallon
vedestä. Vettä on kuitenkin riittävästi ihmisen tarpeisiin. Ongelma on se, ettei vesi ole
jakautunut tasaisesti maailmassa. Kohtuullisen elämänlaadun ylläpitoon, mikä on kylläkin
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suhteellinen kysymys, kuluu päivittäin noin 80 litraa vettä henkeä kohti. Keskimääräinen
kulutus vaihtelee kuitenkin 5.4 litrasta Madagaskarilla noin 500 litraan Yhdysvalloissa.
Vedenkulutus maailmassa on noin 3 000 km3 vuodessa.'18T ästä suurin osa eli noin 65 % kuluu
maatalouden keinokastelussa, noin 25 % teollisuudessa ja noin 10 % kotitalouksissa ja
kunnissa.

P ohjavedet

Pääosa maapallon makeasta vedestä on maan alla pohjavetenä, jos napajäätiköitä ei oteta
lukuun. Yli 90 % maanalaisista vesistä on kuitenkin täysin tai lähes pysyvästi syrjässä veden
kiertokulusta syvällä sedimenttien ja kivikerrostumien kätköissä. Pohjavedellä tarkoitetaan
sitä maanalaista vesikerrosta, jossa m aa-ja kallioperän kaikki huokoset ovat veden kyllästämiä.
Pohjavettä on siis myös kallion sisällä halkeamissa, mistä on peräisin esimerkiksi porakaivoista
saatava vesi.
Maavesi on pohjavesivyöhykkeen yläpuolella oleva vyöhyke, jossa huokoset eivät ole
jatkuvasti kokonaan veden kyllästämiä. Suomen humidisessa ilmastossa maavesi pääosin valuu
alaspäin kohti pohjavettä, joskin maassa tapahtuu myös veden nousemista ylöspäin, pinta
maassa kasvien juurten pum ppaam ana ja alempana huokosiin synryvien kapillaarivoimien
nostamana. Aridissa ilmastossa maavesi nousee ylöspäin voimakkaan haihdunnan takia. Jos
maaperässä on läpäisevän kerroksen keskellä tiivis kerrostuma, voi tämän päälle syntyä
irrallinen pohjavesiesiintymä, orsivesi. Se siis sijaitsee varsinaisen pohjavesipinnan yläpuolella.
Salpavesi taas on tiiviin maakerroksen alle puristuksiin jäänyt pohjavesiesiintymä, tavallaan
siis orsiveden vastakohta. Vesisuoni on kansanomainen nimitys, joka pohjautuu uskomuk
seen, että pohjavesi esiintyisi maassa vain suonimaisina verkostoina. Nykytietämyksen valossa
näin ei ole, vaan pohjavesi esiintyy laajoina laattamaisina altaina.

Pohjaveden m uodostuminen
Pohjavesi synty}' sadevedestä. Suomen oloissa karkeasti ottaen puolet sateesta poistuu haihtu
malla takaisin ilmakehään, joskin paikallinen vaihtelu on suurta. Lopusta vedestä osa valuu
pintaa pitkin vesistöihin tai sitoutuu kasvillisuuteen. Näin ollen vain osa sateesta imeytyy
maahan muodostaen pohjavettä. Pohjaveden muodostuminen riippuu eniten maaperän
rakenteesta. Huokoiset sora- ja hiekkamaat läpäisevät ja varastoivat hyvin vettä. Tällaisilla
alueilla voi jopa 60—75 % sateesta suotautua pohjavedeksi. Moreenimailla suotautuminen
riippuu maalajin koostumuksesta. Yleensä suotautuminen on vain 10-20 % sademäärästä,
mutta voi karkeilla moreenimailla olla yli 50 % . Savi- ja hiesumailla synty}' vähän pohjavettä,
koska hienojakoinen maa on tiivistä ja huonosti vettä läpäisevää. Myös turvemailla pohjavettä
syntyy vähän.
Suomessa maaperä ei ole kovin otollinen pohjaveden syntymiselle. Peruskallion päällä
oleva maakerros on suurimmaksi osaksi hyvin ohutta ja lisäksi heikosti vettä läpäisevää ja
varastoivaa. Pohjavettä muodostuu eniten karkeasti lajittuneilla mailla, kuten hiekkamailla,
joita on Suomessa etenkin harjumuodostumissa. Pohjavedet virtaavat sam alla tavoin kuin
pintavedet, tosin paljon hitaammin. Virtaus tapahtuu peruskallion tai jonkin vettä läpäisem ät
tömän maakerroksen päällä rinteen suuntaan, joka voi siis olla aivan toinen kuin m aan pinnalla
näkyvä kaltevuussuunta. Virtausnopeus määräytyy vedenläpäisevyyden ja rinteen kaltevuu-
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den mukaan. Se on yleensä pieni, esimerkiksi muutamia metrejä vuorokaudessa. Pohjavedet
saattavat purkautua maan pinnalle tai vesistöihin lähteinä.
Pohjaveden parempi laatu pintavesiin verrattuna johtuu maaperän suodatuskyvystä. Kun
vesi vajoaa maavetenä maaperän läpi kohti pohjavesikerrosta, se osallistuu erilaisiin fysikaaliskemiallisiin prosesseihin, jolloin sen laatu paranee. Veden epäpuhtaudet reagoivat maahiukkasten kanssa, mutta etenkin maan pieneliöt muuttavat veden koostumusta.
Pohjaveden laadun heikkeneminen
Pistemäinen pohjaveden pilaantuminen jää melko paikalliseksi. Suomessa pohjaveden pilaan
tuminen rajoittuu yleensä muutaman kilometrin säteelle pilaantumiskohdasta. Viime aikoina
pohjavedet ovat kuitenkin alkaneet maaperän tavoin pilaantua myös kokonaisuutena ilmake
hän saastelaskeuman vuoksi. Myös Suomessa esimerkiksi happamoituminen ja suolaan
tuminen ovat jo vakavasti alkaneet muuttaa pohjavesien laatua. Puhdas juomavesi ei ole enää
itsestäänselvyys Suomessakaan. Pohjaveden arvoa luonnonvarana nostaa muun muassa se, että
se on laadultaan paljon pintavettä parempaa talous- tai juomavedeksi, joksi se kelpaa usein
sellaisenaan. Tällä hetkellä yli puolet suomalaisista käyttää talousvetenään pohjavettä tai
tekopohjavettä, jota tehdään suodattamalla vettä harjun maakerrosten läpi. Jos teollisuus
otetaan lukuun, veden kokonaiskulutuksesta pohjaveden kulutus on Suomessa noin
kolmannes.
Pohjavesiä uhkaavat monet tekijät. Luonnon oma kuormitus aiheuttaa monissa kohdin,
että pohjavedet eivät ole ihmisen mielestä laadultaan riittävän hyviä. Ihmisen toiminnot
aiheuttavat lisäkuormituksen joko suoraan maan pinnalta tai ilmakehän kautta. Molemmissa
tapauksissa vaikutus pohjavesiin syntyy yleensä sadeveden välityksellä. Maaperän kemialliset
ja biologiset tapahtumat pystyvät tietyssä määrin eliminoimaan kuormituksen haittavaiku
tuksia. Maakerros toimii ikään kuin suodattimena tai puhdistamona, jonka läpi sadevesi
kulkee pohjaveteen. Tärkein osa on ruokamultakerros, jossa mikrobit ja kasvin juuret
osallistuvat veden puhdistustyöhön. Myös itse pohjavedessä tapahtuu puhdistumista. Tunne
taan huonosti, kuinka suuria kuormitusmääriä tämä puhdistusmekanismi pystyy elimi
noimaan. Pohjavesiin saattaa joutua myös suoranaisia myrkkyjä, jotka ovat jo hyvin pieninä
pitoisuuksina terveydelle haitallisia tai pilaavat veden maun.
Soran tai muun maa-aineksen ottaminen muuttaa maaperän pystysuuntaista rakennetta
huomattavasti ja sillä on suuri vaikutus pohjaveden laatuun. Sen yhteydessä poistetaan maasta
muun muassa kasvillisuus- ja humuskerros, jonka merkitys maahan imeytyvän veden puhdis
tajana ja suodattajana on kaikkein tärkein. Jo lievempikin maanpinnan käsittely, esimerkiksi
hakkuut ja metsänhoidolliset maanmuokkaustoimet, alentaa maaperän ja kasvillisuuden
puskurivaikutusta ja helpottaa haitallisten aineiden kulkeutumista pohjaveteen. Myös maa
kerroksen yleinen oheneminen laskee puhdistuskykyä. Samalla imeytyvän veden määrä tosin
kasvaa, koska haihdunta ja pintamaan vedenpidätyskyky vähenevät.
Suomalaisten tutkimusten mukaan muutokset pohjaveden koostumuksessa eivät ole
merkittäviä, jos kaivuualue on pieni pohjaveden muodostumisalueeseen verrattuna. Sen sijaan
laaja-alainen kaivuutoiminta, joka kattaa esimerkiksi yli kolmasosan pohjaveden
muodostumisalueesta, muuttaa pohjaveden kemiallista koostumusta selvästi. Veden yleinen
suolapitoisuus nousee ja muun muassa veteen liuenneen kloorin ja typen määrä kasvaa. Tämä
johtuu ennen kaikkea siitä, etteivät kasvit enää ota ravinteita maasta. Kohonneet pitoisuudet
kuitenkin vain hyvin harvoin nousevat lähelle Lääkintöhallituksen asettamia talousveden
terveydellisiä turvarajoja.
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Soranottoalueiden pohjavesissä ei ole tähänastisissa tutkimuksissa todettu raskasmetallipi
toisuuksien kohoamista. Sen sijaan bikarbonaatti-ionin pitoisuuden on todettu vähenevän
soranottoalueilla. Täm ä kertoo happamoitumista vastustavan puskurikyvyn alenemisesta.
Maanpinnan tiivistyminen ja maan päällystäminen, esimerkiksi asfaltointi, vähentävät
pohjaveden muodostumista. Runsaalla typpilannoituksella on haitallinen vaikutus pohjave
sien laatuun. Jos pohjavesiin siirtyy liikalannoituksen seurauksena runsaasti vesiliukoista,
nitraattimuotoista typpeä, syntyy terveysriski. Nitraatista voi muodostua mahalaukussa
nitriittiä, joka häiritsee punasolujen happiaineenvaihduntaa. Pahimmillaan tästä voi seurata
methemoglobinia, imeväisikäisten lasten vaarallinen sairaus. Tautia ci ole vielä tavattu
Suomesta, mutta kylläkin muualta Euroopasta, jossa typpilannoituksen vaikutus pohjavesiin
on suuri. Esimerkiksi Tanskassa pohjavesien nitraatripitoisuus on yli kolminkertaistunut 30
vuodessa. Nitriitit voivat aiheuttaa myös syöpää synnyttävien nitrosoamiinien muodostumista.
Terveyden kannalta merkittävä on myös pohjavesien hygieenisen saastum isen riski.
Taudinaiheuttajamikrobeja voi joutua pohjavesiin ainakin eläinsuojista, viemäriverkostoista,
haja-asutusalueen käymälöistä, kaatopaikoilta ja hautausmailta. Radioaktiivisia aineita jou 
tuu pohjavesiin lähinnä luonnon omista lähteistä. Yleisin tapaus on pohjaveden kohonnut
radonpitoisuus alueilla, joilla maaperässä on runsaasti uraania. Tärkeitä pistemäisiä myrkyl
listen kemikaalien lähteitä ovat erilaiset teollisuuslaitokset, saha-alueet, huoltoasemat, öljysäi
liöt, kemikaalien varastointialueet ja tuholaisten torjunta-aineita käyttävät taimitarhat. Eniten
kuuluisuutta ovat viime aikoina saavuttaneet sahat, joilla sinistymänsuojausaincina käytetyt
kloorifenolit ovat aiheuttaneet useita pohjaveden pilaantumistapauksia (mm. Kärkölässä, ks.
luku 13). Kemikaalikuljetuksiin liittyy aina onnettomuusriski. Maatalouden torjunta-aineet
taas ovat luonteeltaan hajakuormitusta.
Suolaantuminen on vasta 1980-luvun loppupuolella keksitty pohjavesiongelma. Suomes
sa sillä tarkoitetaan maanteiden talvisuolaukseen käytetyn natrium- tai kaliumkloridin
joutumista pohjavesiin (ks. luku 12, kuva 12.3). Esimerkiksi Salpaussclällä on havaittu
pohjaveden kloridipitoisuuden yli seitsemänkertaistuneen vuosien 1975 ja 1990 välillä.
Salpausselän pohjavesien vaikutuspiirissä asuu viidennes Suomen väestöstä. Kerran likaantu
neen pohjavesiesiintymän puhdistaminen on hyvin hankalaa.
Edellä luetelluista pohjavettä pilaavista tekijöistä orgaaninen sekä ravinne- ja suolakuormitus alentavat lähinnä vain veden nautittavuutta aiheuttamalla hajua, sivumakuja ja
levänkasvua, joihin voi liittyä erilaisia terveyshaittojakin. Muilla tekijöillä on myös selviä
suoria terveysriskejä. Usein kuitenkin haju- ja makuhaittoja synty)' jo ennen terveyshaittoja.
Esimerkiksi öljy ja kloorifenolit pilaavat jo hyvin pieninä pitoisuuksina veden maun.

V esivarojen

liiallinen käyttö

Suurin osa maailmassa käytetystä vedestä kuluu maanviljelyyn. Kasteluun käytetystä vedestä
kasvit hyödyntävät vain noin 40 % . Monissa maailman kolkissa aleneva pohjaveden pinta
kertoo, että pohjaveden käyttö ylittää uusiutumisen ja saattaa jopa tyhjentää pohjavesivarastoja (taulu 9.1). U SA :ssa4 miljoonaa hehtaaria eli noin viidesosa maan kastellusta viljelyalasta
kastellaan käyttämällä pohjavettä enemmän kuin se uudistuu. Teksasissa veden pinta laski
1980-luvun alussa 15 cm vuodessa 1.5 miljoonan hehtaarin alueella.
Pohjois-Kiinassa pohjaveden pinta laskee paikoin metrillä vuodessa. Intiassa osissa Tamil
Nadun osavaltiota pohjaveden pinta on laskenut 2 5 -3 0 m kymmenessä vuodessa voimakkaan
käytön seurauksena. Gujaratin osavaltiossa taas liiallinen pohjaveden käyttö on tuonut
suolavettä pohjaveden joukkoon ja pilannut juomavesilähteitä.
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Taulu 9.1. Esimerkkejä veden puutteesta eri puolilla maailmaa (Stale o f the W orld 1990; W orld Resources
1992; Maailman tila 1996).

Arabian niemimaa

Pohjaveden käyttö on melkein kolme kertaa suurempaa kuin uudistu
minen. 1990-luvun arvioiden mukaan Saudi-Arabian pohjavesivarat
tyhjenevät noin 50 vuoden kuluessa.

Pohjois-ja Itä-Afrikka

Kymmentä maata uhkaa vakava vedenpuute vuoteen 2000 mennessä.
Egypti, jossa veden puute on jo vakavaa, saattaa saada Niilistä entistä
vähemmän vettä, jos yläjuoksun maat alkavat tehokkaammin käyttää
sen vettä. Pohjois-Afrikan pohjavedet ovat suurelta osin uusiutumatto
mia.

Kiina

Viisikymmentä kaupunkia kärsii akuutista veden puutteesta. Pohjave
den pinta Pekingin lähellä laskee 1—2 m vuodessa. Pekingin alueen
viljelijät saattavat menettää 30-40 % käytettävissään olevasta vedestä
kotitalouksille ja teollisuudelle.

Intia

Kymmenet tuhannet kylät eri puolilla Intiaa kärsivät veden puutteesta.
Gujaratin osavaltiossa pohjaveden pinta laski 90 % niistä kaivoista,
joissa kehitystä seurattiin 1980-luvulla. Suuri osa New Delhistä saa
vettä vain muutaman tunnin päivässä. Pohjaveden pinta laskee suurim
massa osassa maan vilja-aittoina tunnettuja Punjabin ja Haryanan
osavaltioita.

Meksiko

Pohjaveden käyttö ylittää uudistumisen 50-80 % Mexico Cityn lähei
syydessä aiheuttaen maan vajoamista.
Preeria-alueella, jolla sijaitsee 20 % Yhdysvaltain kastellusta maa-alasta,
pohjavesi on vähentynyt noin 325 miljardia kuutiometriä vuoteen
1990 mennessä eli noin 15 kertaa Coloradojocn keskimääräisen vuosivirtaaman verran. Osissa Arizonaa pohjaveden pinta oli laskenut 120 m
vuoteen 1990 mennessä.

Yhdysvallat

Suomessa pohjavesiä käytetään huomattavasti niiden uusiutumiskykyä vähemmän. Vuonna
1992 pohjaveden käyttö oli maassamme alle kolmasosa tärkeiden pohjavesien antoisuudesta
ja alle kuudesosa kaikkien pohjavesien antoisuudesta. Yksittäisissä kaivoissa on havaittu
vesipulaa, mutta ongelmat johtuvat ennen kaikkea kaivojen sijoittamisesta epäedullisiin
paikkoihin.
Ihminen saattaa vaikuttaa myös pohjaveden uusiutumiseen kasvillisuutta tuhoamalla.
Kasvipeitteen vähentyessä veden pinravalunta lisääntyy eikä yhtä paljon vettä imeydy maape
rään kuin ennen. Myös pintavettä eli jokien ja järvien vettä voidaan käyttää liikaa. Pahin
esimerkki tästä on Aral-järven kutistuminen siihen virtaavien jokien vesimäärän laskettua
kastelun takia. Aral-järven pinta on laskenut 4 0 % 1960-luvulta lähtien ja tilavuus pienentynyt
kahdella kolmanneksella. Veden suolapitoisuus on kolminkertaistunut.
Kiistat vesivarojen käytöstä ovat jo aiheuttaneet valtioiden ja osavaltioiden välisiä konflikte
ja. Varsinkin jokiveden käyttö on ongelmallista, jos yläjuoksulla käytetään niin paljon vettä,
että alajuoksun ihmiset kärsivät veden puutteesta. Esimerkki tällaisesta konfliktista on EteläIntian kahden osavaltion Karnatakan ja Tamil Nadun välinen kiista Kaveri-joen veden
käytöstä. M olemmat osavaltiot haluavat käyttää vettä laajamittaiseen kasteluun. Kiista vesikiintiöistä on johtanut väkivaltaisuuksiin varsinkin osavaltioiden rajavyöhykkeellä ja kymme
nettuhannet tamilit joutuivat vuonna 1992 pakenemaan vainoa KarnatakastaTamil Naduun.
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9 .3 . K alavarat
On ajateltu, että kalat muodostavat ehtymättömän luonnonvaran, koska ne pystyvät lisään
tymään tehokkaasti. Kuitenkin jo 1700-luvulla oltiin huolestuneita ” kruunun lohen” ryöstökalastuksesta Suomessa (Gjers 1771). Kalastus näyttää 1990-luvullaylittäneen kalojen lisäänrymiskyvyn Atlantilla, Välimerellä ja Tyynellä Valtamerellä, sillä näiden alueiden kalansaaliit
ovat laskussa. Maailmanlaajuisesti kalansaaliin huippu, eri lähteiden mukaan 82—100 miljoo
naa tonnia, saavutettiin vuonna 1989, jonka jälkeen saaliit ovat pysyneet samansuuruisina tai
vähentyneet (kuva 9.4). Suurin osa maailman kalansaaliista on peräisin merialueilta. Jotkut
tärkeät kalavedet on kalastettu lähes tyhjiin. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi PohjoisAmerikan itärannikon Grand Banks ja Georges Bank. Liiallisen kalastuksen takia aiemmin
suuret kalakannat ovat romahtaneet sukupuuton partaalle. Kannat eivät ole välttämättä
toipuneet, vaikka kalastus olisikin lopetettu. Esimerkkejä romahtaneista kalakannoista ovat
Perun sardelli, Pohjanmeren silli ja Newfoundlandin turska.
Suomessa kalansaalis oli vuonna 1992 noin 150 000 tonnia, josta noin 50 000 tonnia tuli
sisävesistä. Suurin osa sisävesikalastuksesta oli virkistyskalastusta. Kalansaaliin määrä maas
samme ei ole juurikaan muuttunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, vaikka
ammattikalastajien määrä on vähentynyt puoleen 1970-luvulta 1990-luvulic. Eniten Suomes
sa kalastetaan silakkaa. Suomessakin on useita kymmeniä uhanalaisia kalakantoja, mutta
kantojen romahtamisen syyksi ei ole yleensä voitu kiistatta osoittaa liikakalastusta. Poikkeuk
sen tässä suhteessa muodostaa maamme luonnonlohikantojen hupeneminen voimakkaan
merikalastuksen takia. Lohta kalastetaan enemmän kuin se pystyy luonnossa lisääntymään ja
vajaus korvataan istutetuilla lohilla. Ongelmana on pidetty istutuslohien alkuperän kapeutta.
Luonnonlohien korvautuminen istutetuilla lohilla siis aiheuttaa geneettisen monimuotoisuu
den vähenemistä (ks. luku 8.2). Itämeren puolella on luonnonvarainen lohikanta vain
kahdessa joessa. Myös vaellussiian kalastus Pohjanlahdella on lisääntynyt 1990-luvulla ja
saattaa johtaa lohen kaltaiseen kestämättömään tilanteeseen. Monet kultakannat ovat Suo
messa ylikalastcttuja ja jotkut kannat ovat jopa hävinneet kokonaan. Suomessa on kuitenkin
myös sellaisia kalakantoja, joita voitaisiin hyödyntää nykyistä voimakkaammin.
Maailman kalavarojen ehtyminen johtuu paljolti uusien, tehokkaiden kalastusmenetelmien käyttöönotosta 1950- ja 1960-luvuilta lähtien. Tutkan käyttöönotto kalastuksessa on
mahdollistanut suunnistuksen sumussa ja kaikuluotaimen avulla pystytään tehokkaasti pai
kallistamaan kalaparvia. Nykyisin käytetään myös satelliittisääkarttoja, joista voi veden
lämpötilatietojen perusteella päätellä kalojen liikkeitä.
Kalastuksesta on tullut teollista, suurimittaista toimintaa. Maailman merillä käytetään yhä
kymmeniä kilometrejä pitkiä ajoverkkoja, vaikka YK:n toimesta on kielletty yli 2.5 kilometrin
pituisten verkkojen käyttäminen. Myös paritroolaricn käyttö on kielletty, sillä ne ovat liian
tehokkaita. Joillakin alueilla, kuten Tansanian rannikkovesillä, kalastukseen käytetään jopa
dynamiittia, joka tappaa kaiken elävän tietyllä säteellä. Dynamiittikalastus on aiheuttanut
suuria tuhoja alueen koralliriutoille. Intensiivinen kalastus poistaa joiltakin alueilta vuosittain
80-90 % kalapopulaatiosta. Liiallisen tehokkuuden lisäksi uusien kalastusmcnetelmien
aiheuttama ongelma on se, että pyydyksiin tartuu hyvin paljon sivusaalista eli sellaisia
kalalajeja ja muita eläimiä, joita ei ole tarkoitus pyydystää. N äitä eliöitä ei yleensä edes
hyödynnetä, vaan ne heitetään kuolleina takaisin veteen. M aailman kaupallisessa kalastuksessa
neljäsosa saaliista on ei-toivottua. Esimerkiksi 400 000 delfiiniä kuoli vuosittain Tyynellä
Valtamerellä tonnikalaverkkoihin vuoteen 1990 saakka, jolloin alettiin käyttää delfiinille
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turvallisia
kalastusmenetelmiä.
Vuonna 1993 verkkoihin kuoli
enää 4 000 delfiiniä. Suomessa
verkkoihin tarttuu alamittaisia ka
loja, lintuja ja hylkeenpoikasia.
Monilla alueilla on todettu, että
kalastusaluksia on liikaa ja kalas
tuksen kannattavuus nousisi, jos
aluksia vähennettäisiin. Kalastus
elinkeinoa on kuitenkin haluttu
monissa maissa tukea sillä tulok
sella, että aluksia on enemmän
kuin olisi taloudellisesti kannatta
vaa. Kalastusalusten suuri määrä
on yksi syy liikakalastuksecn. Esi
merkiksi Keralan rannikolla In
Kuva 9 .4. Kalansaalis ja kalankasvatus maailmassa vuosina
tiassa kalastusalusten määrä on ar
1 9 5 0 -1 9 9 2 (Safina 1995).
vioitu 60—100 % liian suureksi.
Myös Suomessa on valtion tuella
luotu kalastusalusten ylikapasiteettia, jota pyritään EU-tuen avulla purkamaan.
Kalastajat ovat joutuneet arvokkaimpien kalalajien saaliiden vähentyessä vaihtamaan
kalastettavaa lajia. Yleensä on siirrytty petokalojen kalastuksesta ravintoverkon alkupään
lajeihin. Esimerkiksi yli kymmenvuotiaan tonnikalan määrä läntisellä Atlantilla vähentyi 94
% vuosina 1970-1990. Silti näitä kaloja yritetään pyydystää, sillä ne ovat hyvin arvokkaita.
Koska kalavarat ovat rajallisia, valtioiden on pitänyt neuvotella keskenään kalastuskiin
tiöistä. Kalastuksesta on syntynyt vakavia konflikteja esimerkiksi Norjan ja Islannin välillä
turskanpyynnistä, Kanadan ja Espanjan välillä kampelanpyynnistä Kanadan itärannikon
tuntumassa sekä Argentiinan jaTaiwanin välillä Falklandin saarten kalastusalueella.
Kalankasvatuksella on pyritty korvaamaan kalastusta. 1990-luvun alkupuolella kalankasvattamoista tuli noin viidennes maailman ihmisravinnoksi käytetystä kalasta. Kalankasvatus
ci kuitenkaan välttämättä vähennä paineita luonnon kalakantoja kohtaan, sillä luonnonkalaa
pyydetään usein rehuksi kalankasvattamoihin. Esimerkiksi simpukkafarmcille kalastetaan
pikkukalaa ja joukossa on arvokalojen poikasia, jotka eivät siten ehdi kasvaa isoiksi. Myös
turkiseläinten rehuna käytettävän kalajauhon raaka-aineen hankinta on romahduttanut
joitakin kalakantoja. Kolmasosa maailman nykyisestä kalansaaliista syötetään eläimille.
Kalavaroja uhkaavat kestämättömän kalastuksen lisäksi vesistöjen saastuminen (ks. luvut
7.2 ja 7.3), kalojen lisääntymispaikkojen tuhoutuminen ja uusien, alueelle kuulumattomien
kalalajien istuttaminen. Esimerkiksi lohikalojen nousua kutupaikoille jokien yläjuoksulle on
estänyt jokien patoaminen vesivoiman tuotantoa varten (ks. luku 11).

9 .4 . U usiutumattomat

luonnonvarat

Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat muun muassa raakaöljy, kivihiili, metallit ja mineraalilannoitteet. Myös turve on joskus luettu uusiutumattomiin luonnonvaroihin, sillä se
uusiutuu hyvin hitaasti.19 Uusiutumattomat luonnonvarat eroavat uusiutuvista siinä, ettei
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niitä synny lisää tai niitä syntyy hy'vin hitaasti. Vaikka uusiutumattomia luonnonvaroja ei
synny lisää, niitä voi hyödyntää. Niitä käytettäessä tulee pitää mielessä varantojen rajallisuus
eli pyrkiä mahdollisuuksien mukaan käyttämään raaka-aineita säästeliäästi ja kierrättämään
niitä sekä etsiä korvaavia raaka-aineita. Voidaankin sanoa, että uusiutumattomien materiaa
lien, kuten erilaisten metallien, kestävä käyrttö on yksinomaan mahdollista raaka-aineita
kierrättämällä ja tuotteiden uusiokäytön avulla. Tosin kierrätys tai uusiokäyttö ei voi olla
täydellistä, vaan materiaalia aina häviää matkalla ja tuotteet menevät joskus rikki (ks. luku 15).
Fossiiliset polttoaineet eroavat materiaaleista siinä, ettei niitä voida kierrättää. Kun öljy' on
kerran poltettu, ei siitä enää saa öljy'ä. Öljystä tehtyä muovia on sen sijaan mahdollista
kierrättää.
Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö maailmassa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä
millään mittarilla kestävää. Esimerkiksi maailman metallien kulutus on kasvanut jyrkästi
1940-luvulta saakka, pienenä poikkeuksena 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun tasaantu
misvaihe, jonka jälkeen kasvu jälleen jatkui 1980-luvun loppupuolella (kuva 9.5).

R ooman

klu bin ennustukset

Ensimmäisen kerran luonnonvarojen rajallisuus nousi yleiseen tietoisuuteen vuonna 1972
ilmestyneen Kasvini rajat-raportin my'ötä. Raportin keskeinen viesti oli muutamien tärkeiden
luonnonvarojen loppuminen, jos kulutusta jatketaan kuten aikaisemmin. Johtavassa asemassa
olevista liikemiehistä ja tiedemiehistä koostuvalle Rooman klubille tehty' raportti ennusti, että
esimerkiksi raakaöljyn ja muutamien metallien tunnetut varannot olisi käytetty loppuun
muutaman vuosikymmenen sisällä. Kasvun /w/z/r-raportin ilmestymisen jälkeen on tapahtu
nut paljon ja Rooman klubikin on joutunut tarkistamaan laskelmiaan. Ylittyvät kasvun rajat
-raportin (Meadows ym. 1993) mukaan perusasetelma on kuitenkin pysymyt ennallaan:
ihminen kuluttaa useita olen
naisia luonnonvarojaan ja symMiljardia tonnia vuodessa
nyttää saasteita vauhdilla, joka
on jo ylittänyt kestävät rajat. Jos
näitä materiaali- ja energiavir
toja ei pienennetä merkittäväs
ti, henkeä kohti laskettu ruoan
tuotanto, energiankäyttö ja
teollinen tuotanto vähenevät lä
hivuosikymmeninä
hallitse
mattomalla tavalla. Raportin
mukaan tämän kehityksen voi
estää tarkistamalla niitä tottu
muksia ja politiikkaa, jotka edis
tävät väkiluvun ja teollisuustuo
tannon kasvua. Lisäksi mate
riaalien ja energian käyttöä tuli
si tehostaa nopeasti ja voimak- Kuva 9 .5 . M etallien kulutus maailmassa vuosina 1 9 3 0 -1 9 8 9
k aast;
(Meadows ym. 1993, s. 75).
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U usiutumattomien

luonnonvarojen varannot

Uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyyttä kuvataan tunnettujen varantojen suhteella
tuotantoon (V /T ), joka kertoo, miten kauan tietyllä hetkellä tiedossaolevat varannot kestävät,
jos raaka-aineen käyttö jatkuu samansuuruisena. Taulukossa 9.1 verrataan öljyn, hiilen ja
maakaasun tuotantoa ja silloisten tunnettujen varantojen perusteella arvioitua riittävyyttä
vuosina 1970 ja 1989. Siitä huomataan, että kasvaneesta kulutuksesta huolimatta öljyn ja
maakaasun tunnetut varannot kasvoivat kyseisenä ajanjaksona. Näiden kahdenkymmenen
vuoden aikana löydettiin siis uusia hyödyntämiskelpoisia varantoja. Hiilen V/T-luvun putoa
minen johtuu ensi sijassa arviointimenetelmän muuttumisesta.
Taulukko 9.2 esittää uusimpia arvioita eri metallien varannoista ja tunnettujen varantojen
perusteella riittävyydestä. Näiden arvioiden mukaan sinkkiä ja kuparia riittäisi nykytekniikalla
hyödynnettyinä enää noin 40 vuoden tarpeisiin, kun taas rautaa riittäisi yli sadaksi vuodeksi
ja alumiinia yli kahdeksisadaksi vuodeksi.
Taulukko 9 .1 . Öljyn, hiilen ja maakaasun vuotuinen tuotanto sekä varantojen ja tuotannon suhde (V/T) vuosina
1970 ja 1989 (Meadows ym. 1993, s. 64).

Vuosittainen
tuotanto v. 1970

V/T 1970
vuosia

Vuosittainen
tuotanto v. 1989

Öljy

2.3 mrd. t

31

3-0 mrd. t

Hiili

2.2 mrd. t

2 300

5.2 mrd. t

Maakaasu

880 mrd. m3

V/T 1989
vuosia
41
326 (antrasiitti)
434 (bitumi)
60

1 920 mrd. m3

38

Taulukko 9.2. Metallien varantoarvioita vuodelta 1993 (Yoshiki-Gravelsins ym. 1993).

Metallivaranto
(Mt)
Alumiini

Vuosittainen kulutus
(Mt)

Riittävyys
vuosia

5 500

20

270

110 000

790

140

Kupari

500

12

41

Sinkki

300

7.8

38

Titaani

70

0.1

yli 50

Rauta (teräs)

On siis mahdollista rai jopa todennäköistä, että nykyisin tunnettujen varantojen lisäksi
löydetään vielä uusia uusiutumattomien luonnonvarojen esiintymiä, mutta löytämättömiäkään varantoja ei ole rajattomasti. Uusien varantojen etsimiseen kuluu myös aikaa, rahaa,
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energiaa ja materiaaleja. Luonnonvarojen hu
Prosenttia kuparia suonessa
vetessa joudutaan käyttämään yhä köyhempiä
esiintymiä, jolloin tuotantokustannukset nou
sevat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa louhittiin
vuonna 1910 kuparimalmia, jonka kuparipi
toisuus oli keskimäärin 2 -2 .5 % . 1970- ja
1980-luvulla louhitun malmin kuparipitoi
suus oli vain noin 0 .5 -0 .6 % (kuva 9.6).
Samalla kun louhittavan malmin pitoisuus
laskee, kasvaa sivukiven määrä suhteessa saata
vaan raaka-aineeseen.
Luonnonvaran loppuminen ei ole yksin
kertainen fyysinen prosessi, vaan pikemmin
hintoihin ja markkinoihin liittyvä taloudelli Kuva 9 .6 . Yhdysvalloissa louhitun kuparimalmin
nen ja tekninen prosessi. Kun luonnonvara huononeva laatu vuosina 1 9 0 6 -1 9 8 9 (Meadows ym.
1993, s. 78).
käy vähiin, nousevat tuotantokustannukset ja
hinta, tuotanto vähenee tai sen kasvu hidastuu ja luonnonvaran riittävyys kasvaa. Tähän
prosessiin vaikuttavat monet taloudelliset, poliittiset, tekniset ja sosiaaliset tekijät. Näin ollen
on hyvin vaikeaa ja ehkä epäolennaista laskea, milloin jokin luonnonvara oikeasti loppuisi.
Luonnonvaran loppumisajankohta on eri asia kuin teoreettisesti laskettu varantojen ja
tuotannon suhde, joka perustuu olettamukseen, että tuotantomäärät pysyvät samoina.
Toisaalta luonnonvaran taloudellinen ehtyminen ei tarkoita sen absoluuttista ehtymistä,
vaan sitä, ettei luonnonvaraa kannata enää hyödyntää. Hyödyntämiseen käytettävän tekniikan
kehittäminen saattaa tuoda kerran taloudellisesti ehtyneen luonnonvaran jopa uudestaan
käyttöön.
Fossiilisen energian käytön kriittinen kysymys ei näyttäisi kuitenkaan olevan polttoainei
den riittävyys, vaan fossiilisten energianlähteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset, vakavimpana niistä ehkä ilmastonmuutos.
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN KANNALTA

1 0 . L ä h e s t y m is t a p a

T

ässä vaiheessa kirjan lähestymistapa muuttuu. Loppuosassa käsiteltävät asiat eivät
ehkä tunnu yhtä yksinkertaisilta kuin kahdessa ensimmäisessä jaksossa. Teksti an
taa vähemmän selviä vastauksia ja käsittelee asioita enemmän eri puolilta jättäen
lukijan päätettäväksi, mikä milloinkin on ”totuus”. Kirjoittajien maailmankatsomus ja
ennakkoasenteet näkyvät tekstissä alkuosaa enemmän. T äm ä johtuu siitä, että kirjan loppuosa
on ihmistieteellisemmin painotettu. Luonnontieteiden luonteeseen kuuluu selvemmin tosi
asioiden selvittäminen, kun taas ihmistieteet ovat luonteeltaan enemmän perusteltujen
mielipiteiden esittämistä.
' Luonnossa tapahtuvista muutoksista on tarjolla enemmän tutkimustietoa ja hyviä yleis
teoksia kuin ongelmien syistä ja ratkaisukeinoista, joista joudutaan tekemään johtopäätöksiä
hyvin pienen aineiston valossa. Siksi olemme viitanneet loppuosassa alkuosaa tarkemmin
tietolähteisiin. Ympäristöongelmien ratkaisukeinot kohdistuvat aina tulevaisuuteen ja tulevai
suutta ei vielä ole olemassa. Siksi esittelemme erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisia tulevaisuuk
sia, mikä on monimutkaisempaa kuin yhden jo tapahtuneen totuuden kertominen.50 Vaih
toehdot eivät toteudu itsestään, vaan ne riippuvat yhteiskunnallisesta ja yksilöiden päätök
senteosta. Jos päätät huomenna vaihtaa autoilun bussiin tai pyöräilyyn, olet tehnyt tulevai
suutta koskevan ympäristönsuojelullisen päätöksen. Jos et vaihda, olet tehnyt toisenlaisen
päätöksen.
Yhteiskunnasta saattaa välittyä synkkä kuva, mikä johtuu siitä, että etsimme yhteiskunnas
ta nimenomaan ongelmakohtia ja niiden ratkaisukeinoja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Emme painota esimerkiksi metsä- ja maatalouden tai talouskasvun hyviä puolia tässä kirjassa,
vaikka tunnustamme toki hyvien puolien olemassaolon.

1 0 . 1 . J äsennyksestä
Tässä jaksossa käsittelemme eräitä suomalaisen yhteiskunnan aloja ympäristönsuojelun
kannalta. Olemme yrittäneet muodostaa toiminnallisia yhteiskunnallisia kokonaisuuksia.
Luvut menevät osin päällekkäin, koska yhteiskunnan alat eivät ole toisistaan irrallisia. Näiksi
aloiksi on valittu energiantuotanto, liikenne, metsä- ja maataloussektorit sekä kotitalouksien
kulutus. Kaksi ensimmäistä on valittu mukaan tärkeinä, jokaisen ihmisen elämään liittyvinä
kysymyksinä. Kaksi seuraavaa taas ovat paljon esillä maamme ympäristökeskustelussa ja
muodostavat selkeän kokonaisuuden. Viimeisenä käsiteltävä kotitalouksien kulutus on kiin
nostava kummastakin syystä. Teollisuudesta käsittelemme pelkästään metsäteollisuutta. Tar
kastelusta on kirjan rajauksen vuoksi jätetty pois tärkeitä aloja, muun muassa kemian
teollisuus, tekstiili-, elintarvike-, metalli- ja painotuoteteollisuus, sotiminen, rakennustoimin
ta, kalatalous, turkistarhaus, matkailu ja muu vapaa-ajan toim inta kodin ulkopuolella,
kehitysyhteistyö ja koulutus. O sa näistä aloista tulee esille välillisten kytkentöjen kautta.
Kussakin luvussa esittelemme ensin alan yleistä kehitystä ja sen aiheuttamia ym päristöongel
mia. Erilaisten ongelmakuvicn analysoinnin jälkeen käsittelemme niistä johdettuja ratkaisu
malleja. Ratkaisut ovat sekä teknisiä, kasvatuksellisia että yhteiskunnallisia.
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Käytämme vähemmän tilaa teknisten ratkaisujen kuin yhteiskunnallis-humanististen
näkökulmien esittämiseen. T äm ä johtuu siitä, että kannatamme itse enemmän yhteiskunnallis-humanistisia näkemyksiä. Ne ovat myös teknisiä keinoja laajempia näkemyksiä siitä, mistä
ympäristöongelmissa on kysymys, joten ne vaativat enemmän selittämistä.

1 0 .2 . Y hteiskunnan

alojen tarkastelukehikko

Ennen yhteiskunnan alojen käsittelyä on syytä vielä esitellä teoreettinen kehikko, jonka avulla
aloja tarkastelemme (kuvat 10.1 ja 10.2). Hieman vastaavanlaista kehikkoa ovat kehitelleet
myös eräät ympäristöpolitiikan tutkijat (Jänicke 1988; Massa 1995, s. 14—17; Sairinen 1996).
Kehikko esittelee ympäristöongelman syntyprosessin (ketju ylhäältä ongclmakuvaan asti) sekä
varsinaisen ympäristönsuojelun eli keinon käyttöönoton ja kohdistamisen. Kuvassa 10.1
näkyvät nuolet yksinkertaistavat ja havainnollistavat prosessin pääasiallista kulkua, joskin eri
vaiheet vaikuttavat toisiinsa myös ristikkäin. Tulevien lukujen jäsennykset on hieman sovel
taen sidottu kehikkoon.
Kuvassa 10.1 maailma on jaettu inhimilliseen ympäristöön ja ekologiseen ympäristöön (vrt.
Hahtola 1991, s. 2). Ihminen kuuluu kumpaankin ympäristöön: biologisena toimijana
ekologiseen ja kulttuurisena toimijana inhimilliseen ympäristöön. Ihminen ei pääse eroon
luonnossa vaikuttavista tekijöistä, koska hengissä pysyminen perustuu siihen, että esimerkiksi
syömme luonnon antimia ja hengitämme puhdasta ilmaa. Kuitenkin määräävä osa inhimil
listä toimintaa perustuu yksilöllisiin j a yhteiskunnallisiin tekijöihi?i (ks. Haila 1994b). Esimer
kiksi peruna on luonnollisena lajina kehittynyt Etelä-Amerikassa, eikä sen leviämistä Suomeen
voi pitää luonnonilmiönä, vaan se on seurausta ihmisen taloudellisesta toiminnasta.
Ihmisen toiminnasta aiheutuu erilaisia päästöjä j a poistoja. N äm ä ovat fysikaalisia, kemial
lisia tai biologisia elementtejä, joiden määrää tai laatua ihminen muuttaa luonnon systeemeis
sä. Päästöt ovat elementtien lisäystä, poistot taas elementtien vähentämistä ekologisesta
ympäristöstä. Esimerkkejä päästöistä ovat rikkidioksidi, ionisoiva säteilyjä piisami. Esimerk
kejä poistoista ovat öljy, maa-aines, geeniaines ja hirvet. Luonnossa vaikuttavat tekijät
määräävät, mitä muutoksia ja vaikutuksia näistä päästöistä ja poistoista seuraa ekologisessa
ympäristössä. Maaperän reaktiot happamaan laskeumaan, lajien häviäminen ja rehevöityneen
järven happikato ovat tyypillisiä luontoon kohdistuvia ekologisia vaikutuksia. Ihmiseen taas
kohdistuvat esimerkiksi nälänhätä eroosioalueiila tai vaikka sairastuminen ilmansaasteisin,
joita myös nimitämme ekologisiksi vaikutuksiksi. Ympäristömuutoksia ja niiden vaikutuksia
ekologiseen ympäristöön esittelimme kirjan kahdessa ensimmäisessä jaksossa.
Ekologisilla vaikutuksilla on teknis-taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia inhimil
liseen ympäristöön. Niitä ovat happaman sadeveden aiheuttama rakennusten korroosio,
metsäkuolemien aiheuttamat tappiot paperiteollisuudelle ja hiekkakuopan kaivamisesta
aiheutuva esteettinen muutos. Vaikutuksia nimitetään usein suoraan ongelmiksi. Vaikutukset
eivät kuitenkaan sellaisinaan ole yhteiskunnallisia ongelmia, ennen kuin joku kokee ne
ongelmiksi. Esimerkiksi monimuotoinen vanha sekametsä, jossa on paljon lahopuuta, on
yhden mielestä kypsä, kaunis ja arvokas, kun taas toinen pitää sitä rapistuneena, epäsiistinä ja
vajaatuottoisena. On siis erilaisia käsityksiä siitä, mikä on ongelmallista, miksi jokin vaikutus
pohjimmiltaan syntyi ja miten ongelmista pääsisi eroon. Ihmiset ottavat erilaisilla ongelmakuvilla kantaa näihin kysymyksiin.
Kuvassa 10.2 inhimillisen toiminnan yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia syitä on avattu vähän
tarkemmin. Yksilölliset tekijät ovat peräisin Venkulalta (1988) ja Hahtolalta (1991, s. 3-4).
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Yhteiskunnallisten tekijöiden
jäsennyksessämme on vaikut
teita yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen julkai
suista (Luhmann 1986; Sairinen 1991, s. 125; Paldanius
1992, s. 18-22). Yksilölliset ja
yhteiskunnalliset tekijät vai
kuttavat toisiinsa toiminnan
kautta, samoin toiminnalla voi
muuttaa näitä tekijöitä. Esi
merkiksi yksilön tiedot eri lii
kennemuotojen päästöistä ja
Kuva 10.1 . Ympäristöongelmien syntyä ja ympäristönsuojelua
arvovalinta joukkoliikenteen va kehikko (mukaillen VVillamo 1992b, s. 55).
puolesta vaikuttavat markkina
mekanismin ja liikennetutki
muksen kautta myös poliitik
kojen päätöksiin, kun tällaisia
yksilöitä on paljon. Jätämme
kuitenkin selkeyden tähden eri
tekijöiden väliset kytkennät vä
hemmälle huomiolle. Kuvan
10.2 elementit ovat jossakin
mielessä vailla sisältöä ja teo
riaa; ennemminkin on kyse
muistilistasta: millaisia asioita
kannattaa pitää mielessä, kun
toiminnan syitä miettii. Scuraavassa lyhyesti kehikon sa
noille antamiamme merki
tyksiä.

kuvaa

Yksilölliset tekijät
Tieto. iMitä ihmiset tietävät ympäristöongelmista luonnontieteeilis-teknisesti?
Arvot. Miten ihmiset arvostavat luontoa suhteessa esimerkiksi talouteen ja tekniikkaan?
Tunteet. Missä määrin ihmiset ovat tunnetasolla sitoutuneet luontoon?
Esteettiset elämykset. Kuinka kauniina luontoa pidetään suhteessa ihmisen käden jälkeen?
Kokemukset. Missä määrin ihmisillä on omakohtaisia kokemuksia ympäristöongelmista tai
niiden ratkaisutavoista?
Rohkeus. Kuinka rohkeita ihmiset ovat toimimaan ympäristöarvojensa mukaan?
Resurssit. Millaiset resurssit ihmisillä on noudattaa ympäristöarvojaan käytännön
toiminnassa?
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Yhteiskunnalliset tekijät
Politiikka. Millaista ympäristöpolitiikkaa tarkasteltavalla toiminnan alalla on noudatettu?
Hallinto. Millaisia ko. hallinnonalan pelisäännöt ovat ympäristönsuojelun kannalta?
Oikeusjärjestelmä. Miten oikeusjärjestelmässä otetaan ympäristönäkökohdat huomioon?
Talous. Miten talouselämän pelisäännöt ja toimijat vastaavat ympäristöongelmien
asettamiin haasteisiin?
Tiede. Miten kyseistä alaa tutkivat tieteet vaikuttavat ympäristöongelmien syntyyn?
Julkisuus. Miten joukkotiedotusvälineet käsittelevät ympäristökysymyksiä?
Kansalaisjärjestöt j a -liikkeet. Miten kansalaisjärjestöt ja liikkeet suhtautuvat ympäristö
ongelmiin ja esitettyihin ratkaisuihin?
Tekniikka on lähinnä toiminnan sisältö ja toimintatapa. Historiallinen painolasti taas on
läpäisevä teema, koska kaikki, mitä on tapahtunut aiemmin, rajoittaa osin toiminnan
muutosmahdollisuuksia tulevaisuudessa tai ainakin hidastaa niitä. Jos esimerkiksi jätteen
keräys on järjestetty yksisäiliöisillä jäteautoilla, jätteiden erilleen lajittelu ja kierrätys on
vaikeaa. Voidaan kyllä kehittää uusi jäteautomalli, jonka säiliö on ositettu niin, että eri jätelajit
voidaan lajitella eri osastoihin. Mutta ennen kuin uusi malli on voinut syrjäyttää toiminnasta
vanhat jäteautot, kuluu aikaa ja rahaa.
Ympäristönsuojelun keinot —suhtautuminen ympäristöongelmiin
Seuraavassa ryhmittelemmc ympäristönsuojelun keinot sen mukaan, mihin ympäristöongel
mien syntymisketjun vaiheeseen ne kohdistuvat (ks. kuva 10.1). Ympäristönsuojelu on
ympäristöongelmien ratkaisemista. Niin ollen sellaisetkin keinot, joita ei yleensä mielletä
ympäristönsuojeluun kuuluviksi, kuuluvat kehikkoon. Olemme ryhmitelleet keinot järjestyk
sessä mielestämme ”huonoimmista parhaimpiin”. Kahta ensimmäistä keinotyyppiä emme
jäljempänä juurikaan käsittele.
Ongelman kieltäminen. Varsinkin aiemmin viranomaisille oli tyypillistä kohdistaa keinonsa
ihmisten muodostamaan ongelmakuvaan. T äm ä on ”pois silmistä, pois mielestä” -ajattelua:
esimerkiksi kun jätteet viedään kaatopaikalle, ne eivät ole enää ongelma, vaikka jätteitä kertyy
kuten aiemminkin. Vielä 1990-luvulla on esitetty, että yleinen käsitys ilmansaasteiden
osuudesta metsävaurioihin olisi turhaa hysterian luomista. Kun ongelma kielletään, se lakkaa
olemasta yhteiskunnallinen ongelma.
Luonnossa vaikuttavien tekijöiden muuttaminen. Luonnon tekijöihin voidaan vaikuttaa esi
merkiksi jalostamalla myrkkyjä tai ilmastonmuutosta paremmin kestäviä kasvilajikkeita.
Myös jokien virtaaman säätelyä ja jopa niiden reittien muuttamista voidaan pitää tällaisena
keinona. Pääkaupunkiseudun talousvesiongelma ratkaistiin kaivamalla Päijänteestä tunneli.
Vaikutusten jälkihoito. Ensimmäisiä varsinaisia ympäristönsuojelun keinoja ovat sellaiset
toimenpiteet, jotka kohdistuvat luonnossa jo havaittuihin vaikutuksiin, kuten happamoitu
neen järven kalkitus. Tällaiset ympäristönsuojelukeinot ovat jälkien paikkailua ja auttavat toki
ensiapuna, m utta eivät kestävinä ratkaisuina. Toisaalta niitä tarvitaan, kun järven tilanne on
jo niin paha, että m uut keinot ovat myöhässä.
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Vaikutusten eliminoitui. Vaikutuksia voi myös estää ennalta, vaikka ei puututtaisi päästöihin
ja poistoihin. Voimme suojautua esimerkiksi liikennemelulta pysyttclemällä sisätiloissa.
Samoin savupiippuja pidentämällä voidaan laimentaa ilmansaastepitoisuuksia paikallisesti,
vaikka päästöjen määrää ci vähennettäisi lainkaan.
Puuttuminen päästöihin j a poistoihin. Seuraavan ryhmän muodostavat sellaiset keinot, joilla
vaikutetaan siihen, mitä tai miten paljon luontoon päästetään tai sieltä poistetaan. Poistoon
vaikuttamista on esimerkiksi kolopuiden jättäminen pystyyn metsänhakkuiden yhteydessä.
Päästöihin taas yleisimmin vaikutetaan puhdistuslaitteilla. Teknisessä ympäristönsuojelun
perinteessä tätä vaihetta pidetään jo ennaltaehkäisynä, mutta yhteiskunnallisesta näkökulmas
ta hoidetaan edelleen vasta syvällisempien ongelmien oireita.
Vaikuttaminen toimintaan. Seuraavaksi voidaan kuvan 10.1 kehikon mukaan vaikuttaa itse
ympäristöä muuttavaan toimintaan, esimerkiksi muuttamalla tuotantoprosesseja, perusta
malla rauhoitusalue ja vähentämällä energiankulutusta. Toiminnan muuttaminen parantaa
myös mahdollisuuksia päästöjen ja poistojen pienentämiseen.
Vaikuttaminen toiminnan taustalla vaikuttaviin yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin.
Parhaimpina pidämme niitä keinoja, jotka kohdistuvat kehikon vasemman palstan yläpäähän,
ongelmien varsinaisiin syihin. Mielestämme vain niihin vaikuttamalla saadaan pysyviä ratkai
suja. Mutta ihmisten arvoihin ja tunteisiin vaikuttaminen vaikkapa tiedotuksen ja kasvatuksen
keinoin tai yhteiskunnan instituutioiden muuttaminen esimerkiksi politiikan ja julkisen
keskustelun kautta on hidasta, joten tällaiset keinot eivät yksin riitä.
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1 1 . E nergiantuotanto
1 1. 1 . E nergiantuotannon

kehitystä

S

uomen energiankulutus ja -tuotanto kasvoivat kiihtyvästi eli eksponentiaalisesti toisen
maailmansodan jälkeen aina vuosien 1973-74 öljykriisiin asti. Sen jälkeen kasvu on
ollut keskimäärin tasavauhtista eli lineaarista 1990-luvun puoliväliin asti (kuva 11.1).
Siirtyminen teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan ei ainakaan energiankulutuksen
suhteen ole merkinnyt laadullista talouskasvua (ks. luku 16.3) vaan pikemminkin päinvastoin:
ihmiset käyttävät lisääntynyttä vapaa-aikaa runsaasti energiaa kuluttaviin harrastuksiin ja
lisääntyneitä tuloja muun muassa kodinkoneisiin. Asuntojen keskilämpötilaa on nostettu vain
0 .2 -0 .4 °C vuosina 1984-1990 (Nurmela 1990, s. 37—40), mutta asumisväljyyttä henkeä
kohti on lisätty' yli kaksinkertaiseksi 14 neliömetristä 31 neliömetriin vuosina 1960—1990
(Pihkala 1992, s. 292). Volyymin kasvu on merkinnyt my'ös energiaomavaraisuuden vähene
mistä ja siten energiahuollon yleisen riskiherkkyyden lisääntymistä (kuva 11.2).
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Kuva 11.1. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa vuosina 1 9 6 0 -1 9 9 4 [Energiatila sto n 983, s. 3 2 -3 3 ; 1995, s. 28 -29 ).

Kuva 11.2 Suomen energiaomavaraisuus 1960—
1994 (Tilastokeskus 1995, s. 19).
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E n e r g ia v a r o j e n

ympäristöongelmia

r iit t ä v y y s

Maalian tulee auringon energiaa yli neljä tuhatta kertaa enemmän kuin luonto pystyy
sitomaan yhteyttämisellä. Ihminen kulutti energiaa noin neljäsosan luonnon sitomisvauhdista
vuonna 1984. Jos tähänastista kehitystä jatketaan, luonnon sitomisvauhti kuitenkin ylitetään
vuoden 2040 tienoilla. (Malaska ym. 1989, s. 51—52.) Energiaa on periaatteessa yllin kyllin
tarjolla, ympäristönsuojelun kannalta lienee olennaista tapa ja kyky hyödyntää energiavaroja.
Kyse on teknologian tasosta ja toisaalta teknologian kehittämisen politiikasta. Nykyään
hyödynnetään pääasiassa uusiutumattomia energiavaroja, joiden loppuminen häämöttää —
ainakin tcknologiapessimistin näkökulmasta (taulukko 11.1; ks. luku 9.4). Teknologiaoptimisti voisi huomauttaa, että energiavarojen loppuminen on häämöttänyt aina, kun on verrattu
todettuja varoja ja vuosittaista kulutusta. Esimerkiksi öljyn todettujen varojen riittävyys on
ollut ainakin 1950-luvulta lähtien noin 40 vuotta. Sitä mukaa kuin energiavaroja on kulutettu,
niitä on etsitty ja löydetty lisää. Näin ollen ei ole järkevää käyttää alla olevaa taulukkoa
ennusteena —se on inventaario.
Taulukko 11.1. Todetut uusiutumattomat energiavarat maailmassa 1990 (World Energy Council, ref.
Energiatilasta!... 1993, s. 122).

Energialähde

Todetut
varat

Vuosituo
tanto -90

Riittävyys
vuoden -90
tuotannolla

Raakaöljy ja maakaasukondensaatti/ milj. t

137 430

3 119

44

Maakaasu /mrd. m3

128 852

2 135

60

Kivihiili ja antrasiitti /milj. t

710 899

3615

197

Ruskohiili /milj. t

328 284

1 130

290

25 087

27

929

1 410

31

65

Turve /milj. t
Uraani /1000 t

Energiapolitiikan kannalta ei ole mielekästä ennustaa pelkkää lukua siitä, milloin vaikkapa öljy
loppuu koko maailmasta. Tunnetut öljyvarat nimittäin jakautuvat hyvin epätasaisesti siten,
että esimerkiksi USA:ssa tunnettujen varojen suhde vuosituotantoon on alle 10 vuotta, kun
se monissa Lähi-idän maissa on 50—100 vuotta (Energiahuollon teknologiset... 1989, s. 11—12).
Suomessa tunnettujen öljyvarojen suhde vuosikulucukseen on ilmeisesti aina ollut tasan nolla.
Uraanin loppuminen voidaan periaatteessa torjua niin sanotuilla hyötöreaktoreilla, joissa
käytetään polttoaineena tavallisten fissioydinvoimaloiden jätettä. Toistaiseksi hyötöreaktoreiden lupaavuudesta väitellään kiihkein äänenpainoin, koska kokeilut ovat törmänneet teknisiin
ongelmiin ja hyötöreaktoreiden ominaisuudesta kierrättää polttoainetta lähes loputtomiin
ollaan eri mieltä (Malaska ym. 1989, s. 64—69; Tiuri 1990, s. 199—227).
Suomen energiankulutuksesta noin kolmannes on energiantuotannon hävikkiä (kuva
11.3). Jäljelle jäävästä osasta vielä suurin osa tuhlautuu energiaa kuluttavien laitteiden huonon
hyötysuhteen tähden hävikkinä. Esimerkiksi hehkulamppu antaa valoenergiaa vain noin 5 %
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Primoorienergia 31,01

kuluttamastaan sähköenergiasta. Ener
giaa hukataan siis pääosin muuhun
kuin juuri siihen tarkoitukseen, mihin
sitä halutaan käyttää. T äm ä on ekolo
gisesti ja taloudellisesti kyseenalaista.
Toisaalta hehkulampun hukkaamasta
energiasta pääosa on lämpöä, jolla voi
daan sisätiloissa hieman korvata läm
mitysenergian tarvetta.51

E n e r g ia n t u o t a n n o n

p ä ä s tö jä

Kun yrittää arvioida energiantuotan
non päästöjä suhteessa muihin yhteis
kunnan aloihin, törmää pian käsitteel
liseen ongelmaan siitä, mikä on ener
giantuotannon osuus. Miten voi erot
taa esimerkiksi liikenteen ja energian
tuotannon, kun liikennekin on liikeenergian tuottamista. Maataloudessa
Loppukulutus 21,60
viljeltävä ja karjalle syötettävän rehun
Häviöt
valmistus on energian tuottamista kar
K u v a 1 1 . 3 . Energiavirta Suomessa (Kauppa- ja teollisuusmi jalle. Yleensä kuitenkin energiantuo
nisteriö, ref. YTS, s. 205).
tannolla tarkoitetaan energiantuotan
tolaitoksissa ja kiinteistöissä tapahtuvaa sähkön, lämmön ja mekaanisen energian tuottamista.
Näin määritellyn energiantuotannon osuus Suomen rikkidioksidi- ja hiilidioksidipäästöistä
oli yli puolet, typenoksidipäästöistä noin 30 % ja hiukkaspäästöistä reilu kolmannes vuonna
1990 (YTS, s. 264). Oheisista kuvista (11.4 ja 11.5) saa yleiskäsityksen energiantuotantolai
tosten tuottamista ilmansaasteista.
Eri energiamuodoilla on erilaiset ympäristöhaitat sekä määrän että laadun suhteen.
Seuraavassa esittelemme niitä lyhyesti.52Aina kun poltetaan fossiilista orgaanista ainetta, tulee
hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta (luku 7.4). Rikin ja typen oksidit
aiheuttavat happamoitumista (luku 7.3). Lisäksi ne voivat vahingoittaa hengityselimiä, kuten
hiukkasetkin, ja aiheuttavat suoria lehvästövaurioita kasveissa. Lämpimällä ilmalla auringon
ultraviolettisäteilyn avustamana hiilivetyjen ja typenoksidien päästöt muodostavat alailmake
hään eli troposfääriin otsonia ( 0 3), jolla myös on vaikutuksia kasvillisuuteen ja hengitys
elimiin.

Perinteisiä energiamuotoja
K ivihiili
Kivihiilienergian tuotanto aiheuttaa ilmaan muun muassa hiilidioksidin (C O ,), rikin (lähinnä
SO ,) ja typen oksidien (N O s) sekä hiilivetyjen (C xH v) päästöjä. Hiili ja rikki tulevat
polttoaineesta, kun taas typen oksideja syntyy ensisijaisesti palamisilman typpikaasusta.
Hiilivetypäästöt johtuvat polttoaineen epätäydellisestä palamisesta ja niiden muodostamissa
hiukkasissa on usein mukana erilaisia raskasmetalleja. M itä täydellisemmin hiili vety m olekyy-
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lie saadaan polteccua, sicä suurempi
osuus päästöistä tulee hiilidioksidina
ja vesihöyrynä.
Kivihiiltä voidaan louhia joko avo
louhoksesta tai maanalaisista kaivok
sista. Avolouhokset vievät tilaa eläväl
tä luonnolta ja rumentavat maisemaa.
Kummastakin kaivostyypistä tulee
muun muassa metaanipäästöjä (C H 4).
Kaivoksissa työskenteleviin ihmisiin
kohdistuu onnettomuuksia ja terveys
haittoja, kuten kivipölykeuhkoa. En
nen polttoa hiili varastoidaan useim
miten suuriin kasoihin, jotka rumen
tavat maisemaa ja voivat syttyä pala
maan. Kivihiiltä poltettaessa jää jätetuhkaa, joka taas vie tilaa. Rikkipäästöjen puhdistuksesta jää kipsikasoja,
esimerkiksi Helsingin Salmisaaresta
20 tuhatta tonnia vuodessa. Itä-Euroopassa poltetaan vielä ruskohiiltä,
jonka rikkipitoisuus on huomattavas
ti suurempi ja energiasisältö alempi
kuin Suomessa poltettavan kivihiilen.

Turve

Kuva 11.4. Suomen energiantuotannon rikkipäästöt 1 9 7 0 1993 ja typen oksidien päästöt 1 9 8 4 -1 9 9 3 (Energiatilaslot
1987; 1992; 1993). Laskentaperusteet muuttuivat vuonna 1993,
joten sen lukua ei voi suoraan verrata aiempiin.

Turpcenpoltto vaatii paljon raaka-ainetta suhteessa energiantuotantoon, koska se ei ole
kovinkaan tiivistä ja hiiliatomien määrä suhteessa vetyatomeihin on suuri. Polton hiukkas
päästöt ovat aika merkittäviä. Typenoksideja pääsee vähemmän kuin kivihiilestä mutta
enemmän kuin puusta, öljystä ja kaasusta (tähän väitteeseen on suhtauduttava varauksella, ks.
taulukko 11.3). Mielenkiintoista on,
että Suomessa keskiverto turvevoima
lasta pääsee enemmän radioaktiivis
ten aineiden päästöjä, kuten turpee
seen sitoutunutta radioaktiivista kali
30 •
O
umia, kuin keskiverto ydinvoimalasta.
sr 3 0 j
Raaka-aineen tuotanto edellytcää
E
1S laajoja turvesoita, joissa kuoritaan elä
vä maakerros pois ennen kuivattamis
ta. Tästä aiheutuu tulvia, rehevöity
mistä, hiilidioksidipäästöjä ja suo
luonnon monimuotoisuuden köyh
tymistä. Tosin metaanipäästöt pie
Kuva 11.5. Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt
nentyvät, koska kuivuessaan turve al 1 9 8 0 -1 9 9 3 (Energia/ilastot 1 9 9 2 -1 9 9 3 ). Vuonna 19 93
kaa hajota hapenvaraisesti. Tyhjen laskentaperusteita muutettiin, joten lukua ei voi suoraan verrata
nyksen jälkeen voidaan sitten odotella aiempiin vuosiin.
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4 000 — 5 000 vuorta turvepatjan uusiutumista.53 Maisema-haitta on ilmeinen ja soiden
virkistyskäyttöarvo alenee.
Yhdyskuntajäte
Yhdyskuntajätteen poltosta tulee laadullisesti hyvin myrkyllisiä päästöjä ilmaan, määrä
riippuu laitoksen tasosta ja jätetyypistä olennaisesti. Lajitellun jätteen poltto tuottaa huomat
tavasti pienemmät ympäristövaikutukset kuin sekajätteen poltto. Poltosta pääsee ilmaan
orgaanisia klooriyhdisteitä, jopa niin sanottuja supermyrkkyjä, kuten dioksiineja ja furaaneja.
Täm ä johtuu siitä, että yhdyskuntajätteessä olevan ruokasuolan (NaCl) kloridi-ionit reagoivat
jätettä poltettaessa orgaanisen aineen kanssa. Lisäksi piipusta tulee suolahappoa (HC1),
raskasmetalleja kuten elohopeaa (Hg) ja kadmiumia (Cd), vetyfluoridia (H F), hiilidioksidia
sekä rikin ja typen oksideja. Savukaasujen puhdistuksesta jää niin sanottua lentotuhkaa ja
palamattomasta jätteestä kuonaa, jotka ovat kiinteää jätettä ja sisältävät suunnilleen 30 %
jätteen alkuperäisestä painosta. (Kojo 1990, s. 25-26.).
Jättecnpoltossa on myös merkittävä arvovalinta, joka on kuumentanut tunteita. Yhtäältä
se on jätteiden hyötykäyttöä, koska jätteiden energiasisältö otetaan talteen. Toisaalta se on
kuitenkin vaihtoehto tehokkaalle uusiokäytölle ja kierrätykselle sekä tekee jätteen tuottamisen
hyväksyttäväksi. Kysymys jakaa ympäristökeskustelijoita eri leireihin: ovatko ympäristöongel
mat seurausta kertakäyttöyhteiskunnan perusluonteesta vai ainoastaan sen epätäydellisyyksis
tä, jotka voidaan hoitaa kuntoon teknisin keinoin? Jätteenpolttokeskustelua voidaan tosin
kritisoida siitä, että usein polttoa ei nähdä pienenä osana kokonaisjärehuoltoa vaan suurena
mustavalkoisena joko—tai-kysymyksenä, joka joko ratkaisee jäteongelman kokonaan tai estää
sen ratkaisemisen täysin.
Öljy
Rikin ja typen oksideja, hiilidioksidia sekä hiilivetyjä pääsee ilmaan myös öljyn poltossa.
Kuumalla ilmalla tästä seoksesta voi kehittyä otsonia alailmakehään eli troposfääriin. Oljynkuljeruksessa sattuu öljyvuotoja onnettomuuksina (taulukko 11.2), mutta enemmän öljyä
pääsee mereen tahallisesti rutiinitoiminnassa, kuten tankkereiden säiliöiden pesussa. Öljyläh
teidenkin vuodot tulee ottaa huomioon, vaikka me suomalaiset emme niihin juurikaan
törmää. Hclsinki-komission mukaan laivoista aiheutuvat öljypäästöt Itämereen ovat kuiten
kin alle kymmenesosa suhteessa jatkuvaan öljyn hajakuormitukseen.
T aulukko 11.2. Maailman ja Itämeren kuuluisimpia öljytankkerionnettomuuksia sekä arviot öljypäästöistä
(Tenovuo 1991, s. 2 2 3 -2 2 4 “ ).

Maailma
Torrey Canyon 1967, 120 000 tonnia, Englannin kanaali
Amoco Cadiz 1978, 230 000 tonnia, Englannin kanaali
Exxon Valdez 1989, 30 000 - 4 0 000 tonnia, Alaska
Itämeri
Antonio Gramsci 1979, 6 000 tonnia
Globe Asimi 1981, 10000 tonnia
Antonio Gramsci uudelleen 1987, 570 tonnia
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Taulukko 11.3. Eri polttoaineiden rikkipitoisuuksia.

Rikkipitoisuus
painoprosentteina
Kivihiili
Raskas polttoöljy
Kevyt polttoöljy
Dieselöljy
Bensiini
Turve
Maakaasu

0,6
0,9
0,05
0,005-0,1
0,005-0,01
0,2
0

Energiasisältö MJ/kg

26
41
42
43
43
21
-

Lähde

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Öljyalan keskusliitto
Öljyalan keskusliitto
Öljyalan keskusliitto
Vapo Oy
Estlander 1983

Varsinkin raskaan polttoöljyn poltossa synny suuri määrä rikin oksideja, joskin Suomessa sen
rikkipitoisuutta on alennettu kivihiilen tasolle. Rikinpoistosta tulee kipsikasoja kuten kivihii
livoimaloissa. Mitä kevyempää öljyä poltetaan, sitä vähemmän tulee myös rikkipäästöjä
(taulukko 11.3). Bensiinissä ei ole enää juurikaan rikkiä.
Ydinvoima
Ydinvoiman leimaavin piirre on pieni toden näkö isyys katastrofaalisten ympäristövaikutusten
toteutumisessa. Normaalioloissa ydinvoimalan radioaktiivisten aineiden päästöt ovat pienem
mät kuin kivihiili- ja turvevoimaloilla. Esimerkkejä vakavista ydinvoimalaonnettomuuksista
ovat Harrisburg USA:ssa vuonna 1979 ja Tshernobyl Neuvostoliitossa vuonna 1986. Rutii
ninomaisessa toiminnassa raaka-aineen louhinta kuluttaa tilaaja aiheuttaa ionisoivan säteilyn
päästöjä (luku 6.1). Lisäksi on keskusteltu eri näkökulmista ydinvoiman kytkeytymisestä
ydinaseteollisuuteen (taulu 11.1).
Merkittävimmät ydinvoiman ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset ovat mielestäm
me inhimillisiä eivätkä luonnonrictccllis-teknisiä. Ydinvoimalan onnettomuusriskiä nostaa
eniten niinsanottu inhimillinen tekijäeikäydinvoimalan tekniikka. EsimerkiksiTshernobylin
onnettomuus ei johtunut laitteiden toimintahäiriöistä vaan siitä, että henkilökunta toimi
ohjeiden vastaisesti. On jopa esitetty, että vakavimmat ydinvoiman vaikutukset ovat luonteel
taan psykososiaalisia, koska Tshernobylin onnettomuuden jälkeen lääketieteellisesti peruste
lemattomien aborttien määrä nousi huomattavasti Länsi-Euroopassa. Toisinaan väitetään,
etteivät nämä ole todellisia ongelmia, koska ne eivät perustu luonnontieteellisiin perustelui
hin. Väitteen esittäjillä on mielestämme väärä tulkinta ongelmien luonteesta.
Korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituksesta ci ole kokemusta. Luonnon säteilyolojen
perusteella on tehty päätelmiä, että loppusijoituksen ongelmat on teknisesti ratkaistu.
Ydinvoiman kritisoijien mielestä emme voi tehdä luotettavia päätelmiä, koska jätteen radio
aktiivisuus säilyy tuhansia vuosia. Ajatellaanpa, että kalliomaalauksien taiteilijat yli viisi
tuhatta vuotta sitten olisivat päättäneet, saako jotain ainetta kaivaa kallioon vai ei. Nyt
käsitämme, etteivät silloiset kivikauden ihmiset voineet ymmärtää nykyistä kulttuuria enem
pää kuin niitä luonnonmullistuksiakaan, joita on tapahtunut. Esimerkiksi Itämeren pinta oli
tuolloin noin 30 metriä korkeammalla kuin nyt.
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Taulu 11.1. Keskustelua ydinvoiman ja ydinaseiden kytkennästä.

Ydinvoima kytkeytyy ydinascteollisuuteen sekä laittomaan aseiden kaupankäyntiin,
koska ilman ydinvoimaa ei olisi ydinaseitakaan. Ydinaseet taas saattavat joutua vääriin
käsiin, jotka käyttävät niitä sumeilematta. Tähän esitetään usein vasta-argumentti, jonka
mukaan ei ole sepän eikä veitsen syy, jos joku tappaa sepän tekemällä veitsellä jonkun sen
sijaan että käyttäisi sitä leivän leikkaamiseen. Puukon ja ydinreaktion rinnastus eli
analogia kuitenkin ontuu siinä mielessä, että kyse on mittakaavaltaan aivan erilaisista
välineistä: Yksi häiriintynyt puukottaja ehtii tappaa vain muutamia ihmisiä ennen
kiinnijäämistään. Häiriintynyt ydinpommiterroristi ehtisi pahimmassa tapauksessa
tappaa satoja tuhansia ellei miljoonia ihmisiä, ennen kuin hänet saataisiin kiinni.
M aakaasu
Maakaasu on pääosin metaania (CH^) ja palaa melko puhtaasti, koska sen molekyylit eivät
m uodosta pitkiä hiiliketjuja, kuten kivihiilessä tai öljyssä. Siksi hiilidioksidipäästöt tuotettua
energiamäärää kohden ovat selvästi pienemmät kuin kivihiilestä ja hieman pienemmät kuin
öljystä. Myös typen oksideja tulee vähän, joskin tämä riippuu polttotekniikasta.
Koska maakaasu palaa herkästi, kaasuvarastoissa on suurempi räjähdysvaara kuin esimer
kiksi kivihiilivarastoissa. Räjähdyksestä seuraa melua ja muita rajuja energiapäästöjä. Kaasujohtojen vuodot päästävät metaania suoraan ilmakehään. Kaasunporaus aiheuttaa samankal
taisia haittoja kuin öljynporaus.
Vesivoima
Vesivoimasta ei aiheudu paljoa päästöjä ilmaan, joskin voimalan yläjuoksulle rakennettavasta
tekoaltaasta pääsee metaania, joka on kasvihuonekaasu. Lisäksi tekoaltaan tieltä hakataan puut
pois eikä uusia kasva tilalle, mikä siirtää hiiltä ilmakehään tai toivottavammin vaikkapa
paperiin ja puukalusteisiin. Joen virtauksen säännöstely haittaa kalojen kulkua ja kutua.
Tekoaltaan rakennusvaiheessa aiemman maa
perän humuksessa oleva elohopea lähtee liik
keelle vesistöön, ilmeisesti siksi että vesi myl
lertää maaperää niin että humus liukenee
veteen. Osasyynä voi olla myös olojen muut
tuminen hapettavista pelkistäviksi. Elohopea
kertyy sitten ravintoverkkojen huipulle (kuva
11.6). Ajan myötä elohopeapitoinen humus
laskeutuu pohjalle ja pitoisuudet eliöissä pie
nenevät.
Tekoallas peittää laajat alat maaekosysteemejä ja ihmisten koteja alleen. Tekoaltaan
säännöstelyn jälki näyttää rumalta rantavyö
hykkeessä, kun veden pinta on alimmillaan.
Veden
pinnan voimakas vaihtelu myös muut
Kuva 11.6. Kilon kokoisten haukien keskimääräinen
taa
ja
vähentää
olennaisesti matalan veden ja
elohopeapitoisuus erilaisissa järvissä [Verta 1990, s.
rannan lajistoa.
13).
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Teollisuuden jätteet j a sivutuotteet
Teollisuuden jätteet ja sivutuotteet ovat merkittäviä energialähteitä. Jätteen ja sivutuotteen ero
on häilyvä: esimerkiksi muoviteollisuus perustelee muovien ympäristöystävällisyyttä sillä, että
muovintuotanto on itse asiassa öljynjalostuksen jätteen hyötykäyttöä. Kicrrätysliike taas on
sitä mieltä, että muovi on yksi öljynjalostuksen tuote siinä missä raskas polttoöljy ja
lentokonebensiinikin, koska muoviteollisuus tuottaa voittoa. Sivutuotteen ja jätteen erona
lienee vain hinta ja asian mieltäminen. Jätteeksi on nimitetty myös kemiallisen puunjalostuk
sen sivutuote, mustalipeä, jonka poltosta saadaan energiaa. iMustalipeän poltto aiheuttaa
muun muassa rikki-, typpi- ja hiilivetypäästöjä (taulukko 11.4). Puunjalostustcknologioiden
vaihtoehtoja käsittelemme tarkemmin metsäluvussa 13.
Muut teollisuuden välituotteet ja jätteet ovat erittäin heterogeenisia energialähteitä.
Esimerkkeinä mainittakoon muovit, pakkausteollisuuden jätteet ja elintarviketeollisuuden
uunien hukkalämpö. Myös sahoilla syntyvä sahanpuru ja kuorijäte ovat oiva energialähde.
Polttopuu
Puunpolton päästöt ilmaan ovat merkittäviä, varsinkin hiilivedyt ja typenoksidit. Päästöjen
määrään vaikuttavat tuotantolaitoksen taso, koko ja sijoitus. Rikkiä ei pääse juuri lainkaan,
koska puussa ei ole sitä juuri lainkaan. Hiilidioksidipäästöjäkään ei tule, vaikka puun
hiilimolekyylit poltetaan hiilidioksidiksi, koska kasvava metsä sitoo hiilidioksidia vastaavasti
ja hiili kiertää metsän ja ilmakehän välillä. T äm ä edellyttää, ettei puuta polteta enempää kuin
metsä sitä tuottaa.
Vaikutukset raaka-aineen tuotannossa riippuvat metsänhoidon intensiivisyydestä ja mene
telmistä (ks. luku 13). Esimerkiksi energiapajukot ovat lähes monokulttuuria, kuten peltovil
jelykin, joten niiden kasvatus vähentää monimuotoisuutta, paitsi istutettaessa pellolle. Energiametsiä voitaisiin kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan hyödyntää joutomailla, kuten
sähkölinjojen alla, niin että ne voisivat kattaa noin 6 % Suomen energiatarpeesta. Merkittävä
seikka puunpolton vastustajien mielestä on siinä, että puuta voi käyttää paljon muuhunkin
kuin energiantuotantoon. T äm ä ei tosin koske joutomaiden puita. Muun biomassan kuin
puun energiankäyttöä käsitellään tarkemmin luvuissa 12 ja 14.
Perinteisten energiamuotojen yhteenvetoa
Perinteisistä energiamuodoista yhteenvedoksi pari asiaa: Usein päästökeskusteluissa sekoite
taan ominaispäästöt ja kokonaispäästöt. O m inaispäästöillä tarkoitetaan energiantuotannossa
yleensä päästöjä tuotettua energiamäärää kohden. Vastaavasti liikenteessä ominaispäästöt
ilmoitetaan ajokilometriä kohden. Koko talouden kannalta voidaan laskea ominaispäästöjä
esimerkiksi bruttokansantuotetta (BK T) kohden. Kokonaispäästöt ovat se absoluuttinen
määrä, joka kutakin päästölajia tulee.
Ympäristönsuojelun taloudellisuuden korostajat haluavat pienentää nimenomaan om i
naispäästöjä. Luontoon kohdistuvia vaikutuksia korostavat taas haluavat pienentää kokonais
päästöjä. Päästöjen pienentämiskohteita etsittäessä kannattaa tarkastella kokonaispäästöjä.
Sen sijaan eri energiamuotoja vertailtaessa on aina mielekästä vertailla om inaispäästöjä
tuotettua energiamäärää kohden. Suomen energiasektorin kokonaispäästöistä kertoo tauluk
ko 11.4 ja öminaispäästöistä kuva 11.7.
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Taulukko 11.4. Vertailu muutamien energiamuotojen kokonaispäästöistä ilmaan Suomessa vuonna 1990
(Kauppa- ja teollisuusministeriö, ref. YTS, s. 207).

Primäärienergian
kok.hankinta
Mtoe
Öljy

SO,päästöt

/VO -päästöt

CO -päästöt

1000 t

1000 t

milj. t
26

11,1

90

165

Kivihiili

4,3

73

39

Maakaasu

2,2

0

7,8

4,7

Turve

1.2

8

9,1

Teoll. jateliemi

2,1

4,5

Puu ja kuori

1,8

38
>

5,5
>

1,7

>

13,5

Eri energiamuotojen N O x-ominaispäästöt vaihtelcvat eritcäin paljon voimalaitosryypeittäin.
Yleensä suurin osa päästöistä muodostuu palamisilman typpikaasusta (N ,) eikä polttoaineessa
olevasta orgaanisesta rypestä. Palamisolosuhteet ovat siten yleensä merkittävämpi selittävä
tekijä päästöjen määrään kuin polttoaine. Täysin yleispätevä ci tämäkään nyrkkisääntö ole,
sillä joissakin tekniikoissa, kuten lcijukerroskattilassa, suurin osa typen oksideista tulee
polttoaineesta.
Koska kaikki fossiiliset polttoaineet koostuvat hiilivetymolekyyleistä, päätellään toisinaan,
että niiden polttamisesta aiheutuvilla hiilidioksidipäästöillä ei ole eroa. Päättely on virheellistä
kahdesta syystä. Ensinnäkin kun polttoaineen molekyylien hiili ke tj u pitenee, kuluu ketjun
pilkkomiseen enemmän energiaa, joten energiantuotannon hyötysuhde on huonompi. Toi
seksi on huomattava, että hiilen polttamisesta saadaan vähemmän energiaa kuin vedyn
polttamisesta. Pitkissä hiilivetymolekyyleissä on vähemmän vetyatomeja suhteessa hiiliatomeihin. Näin ollen Iyhytketjuisen maakaasun aiheuttama hiilidioksidin ominaispäästö on
pienempi kuin esimer
kiksi pitkäketjuisen ki
vihiilen.
Lisäksi on huomat
tava erot lauhdevoimalan ja vastapainevoimalan välillä. Voimala pe
□ Kivihiili
rustuu yleensä siihen,
■ Öljy
että keitetään kattilassa
□ Turve
vettä höyryksi, jonka
□ Maakaasu
paine ja lämpötila nou
■ Teoll. jateliemi
sevat. Höyry ohjataan
□puu ja kuori _ j
pyörittämään turbiinia,
jonka pyörimisliikkeen
generaattori muuttaa
päästölaji
sähköksi. Samalla hövKuva 11.7. Vertailu muutamien energiamuotojen ominaispäästöistä ilmaan ty jäähtyy. LauhdutukSuomessa vuonna 1990 (ks. taulukko 11.4).
scssa höyry nesteytetään
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uudelleenkäyttöä varten. Höyryn nesteytyessä lauhdevesi vastaavasti lämpenec.
Lauhdevoimalassa malidollisimman suuri osa energianlähteen energiasta muutetaan
sähköksi. Höyryn annetaan jäähtyä kokonaan, jolloin syntyvä lauhdevesi lämpenee vain noin
24-asteiseksi. Sitä ei voi käyttää enää mihinkään, eikä lauhdevoimala tuota hyödyntämiskclpoista lämpöä vaan lämpöenergia johdetaan vesistöön. Lauhdevesi on siis energiapäästö, joka
muun muassa heikentää kalojen elinmahdollisuuksia. Vastapainevoimalasta saadaan vähem
män sähköä, mutta enemmän energiaa. Höyryn ei anneta jäähtyä kokonaan, vaan se johdetaan
esimerkiksi 100-asteisena lämmittämään vettä. T ätä lämmitettyä vettä käytetään kaukoläm
pönä. Vastapainevoimalan hyödynnettävän energian hyötysuhde on noin 80 %, kun se on
lauhdevoimalalla vain suunnilleen 40 %. Sähkölämmitys ei siis ole energiataloudelliscsti
erityisen järkevää suhteessa kaukolämpöön. Kaukolämpö toimii paremmin tiiviissä yhdys
kuntarakenteessa, joka koostuu pääasiassa kerrostaloista.
Uusia energiantuotantomuotoja (Ks. Lund 1991.)
Tuuli
Tuulivoimala ei aiheuta juuri mitään päästöjä. Sen sijaan se on maisemahaitta. Tuulivoimala
kuluttaa vähemmän tilaa kuin vastaavan energiamäärän tuottamiseen kykenevä hiilikaivos;
mutta se näkyy suomalaiselle käyttäjällekin. Tuulivoiman tilankulutuksessa on se hyvä puoli,
ettei se ole paljoakaan pois muusta maankäytöstä, koska myllyt voi sijoittaa esimerkiksi
peltoaukeille. Tiurin (1990, s. 202) mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen puolestaan
kuluttaa seitsemän kertaa enemmän luonnonvaroja kuin saman energiamäärän tuottamiseen
kykenevän kivihiili- tai ydinvoimalan. Erään arvion mukaan noin 10 % Suomen vuoden 1990
sähkönkulutuksesta voitaisiin täyttää tuulivoimaloilla (Peltola, ref. YTS, s. 208). Virallinen
Tuulivoiman tuotannon edistämisohjelma (1993) tähtää tosin vain 0.5% :iin sähköntuotan
nosta vuoteen 2005 mennessä.
Suomen saaristossa ja tuntureilla tuulee yhtä paljon kuin Keski-Euroopan tuulisimmilla
alueilla. Mittausten mukaan talvella tuulee enemmän kuin kesällä. Kovimmilla pakkasilla
tuulee vähemmän, joten tuulivoiman rakentaminen ci helpota mahdollista kapasiteetin
niukkuutta. Tuulivoiman ongelmia ovat varastoinnin vaikeus ja korkea hinta, kuten kaikilla
kokeiluasteella olevilla tekniikoilla. Tosin Pertun (1994) mukaan EU:n Joule2-energiatutkimusohjelmassa on arvioitu tuulivoiman kustannusten puolittuvan vuoteen 2000 mennessä.
Näin tuuli- ja aurinkoenergia voivat tulla kilpailukykyisiksi varsin pian, jos energiapolitiikan
nykysuuntausta halutaan muuttaa.
Suora aurinkocucrgia
Aurinkoenergia perustuu ydinreaktioon. Reaktio vain tapahtuu auringossa eikä maan pinnal
la. Aurinkoenergiaa voi hyödyntää monin eri tavoin, esimerkkeinä suora läm pö, sähköksi
muuttaminen, veden hajottaminen vedyksi aurinkosähkölläsekä veden höyrystäminen aurinkolämmöllä ja siitä edelleen sähköksi. Aurinkoenergian hyödyntämiseen kehitettyjä laitteita
ovat aurinkokennot, joilla energia muutetaan suoraan sähköksi, ja aurinkopaneelit, joissa
energia käytetään veden lämmitykseen. Lisäksi on kehitetty kohdistettuja peilejä, joilla
voidaan tiettyyn pisteeseen kerätä paljon lämpöä. Kaliforniassa on peräti 6 0 0 M W :n peiliaurinkovoimala, kun Suomen muutaman tuulivoimalan yhteisteho oli 5 M W vuonna 1994.
Myös värejä ja materiaaleja voidaan käyttää lämpösäteilyn keräämiseen ja johtam iseen. T ästä
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esimerkkeinä mainittakoon passiivinen aurinkotalo ja kasvihuoneiden pohjoisseinustalle
kasatut mustaksi maalatut vesitynnyrit, jotka varastoivat lämpöä päivällä ja luovuttavat sitä
yöllä.
Aurinkoenergia on lähes saasteetonta lukuun ottamatta laitteiden valmistamisen aiheutta
mia ongelmia. Vielä 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa aurinkokennolla kului noin 20 vuotta
sen valmistukseen käytetyn energian tuottamiseen, mutta Lundin mukaan tekniikka kehittyi
1980-luvulla niin, että 1990-luvun vaihteessa luku oli pienentynyt 2—4 vuoteen, mikä oli
nopeampi kuin ydinvoimalalla. Suomessa ongelma on siinä, että energiaa tarvitaan paljon
talvella, mutta aurinko paistaa lämpimästi vain kesällä. Toisaalta kesälläkin lämmitetään vettä,
jonka voi hyvin hoitaa aurinkopaneelilla. Eräs lupaava keksintö kehitysmaiden polttopuupu
laan on aurinkohella, joka voidaan rakentaa yksinkertaisesti peltiä muotoilemalla ja maalaa
malla se mustaksi. Ei tarvittaisi enää Maailmanpankin suosimia valtaisia patohankkeitakaan.
Aurinkoenergian varastointi ja siirtäminen paikasta toiseen kuluttaa energiaa. Tässäkin
ongelmana on mittakaava.
M aaläm pö
Myös maalämpö perustuu auringon energiaan, kuten välillisesti kaikki muutkin energiamuo
dot. Systeemi toimii päinvastoin kuin jääkaappi: maan lämpöä pumpataan lämpöpumpulla
taloon, kun jääkaapissa kaapin lämpöä pumpataan huoneilmaan. Se on lähes saasteeton
laitteiston raaka-aineiden valmistuksen aiheuttamia ongelmia lukuun ottamatta. Maaläm
mön avulla voi säästää lämmitykseen sähköverkosta ostettavaa energiamäärää jopa 80 %
(Suominen & Suominen 1980). Systeemin ulkopuolelta ostettavan 20 %:n valmistus aiheut
taa ympäristöhaittoja.
Vielä tehokkaampaa on asentaa maalämpöputket veteen niin syvälle, etteivät ne jäädy
lainkaan talvella. Virtaava vesi on tässä paras energialähde, josta saatetaan saada jopa 85 %
lämmitysenergiasta. Vaikka investointikustannukset ovat suuret, kauaskantoisesti ajateltuna
maalämpö säästää myös rahaa, varsinkin jos energiaverotusta nostetaan. Maalämpö ei sovellu
suurimittaiseen tuotantoon, mutta kylläkin esimerkiksi rivi- ja omakotitaloihin.
Vetyteknologia
Lupaavana tekniikkana on esitetty energian varastointia vetykaasuksi. Menetelmässä vettä
hajotetaan hapeksi ja vedyksi ( 2 H ,0 — > 2 H ,+ 0 ,). Vety voidaan tarvittaessa polttaa takaisin
vedeksi eikä tästä tule periaatteessa mitään saasteita. Etclämmässä voisi toimia ratkaisu erottaa
vety aurinkoenergialla. Vetykaasun kuljetus voidaan toteuttaa maakaasuputkia pitkin, mutta
varastointi on tällöinkin ongelma.
Säästön päästöt?
Energian säästön ympäristöongelmat ovat periaatteessa vähäiset, mutta joissakin tapauksissa
mainitsemisen arvoiset: jos energiaa säästetään metsäteollisuudessa vaihtamalla mekaanisen
massan tuotanto kemialliseen, säästyy paljon energiaa, mutta tulee enemmän tavanomaisia
päästöjä ja kuluu enemmän raaka-ainetta (ks. luku 13). Toinen hankala säästökohde on
radonalucelle rakennettu talo, jossa on huonosti tuulettuva pohja ja jota tiivistetään jälkikä
teen (luku 6.1). Yleisesti ottaen energiansäästö on ennemminkin tehokas ympäristönsuojelun
keino kuin ympäristöongelmien aiheuttaja.
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Mielestämme on vielä tärkeää huomata, että suuriin laitoksiin keskitetty energiantuotanto
keskittää valtaa teknisille asiantuntijoille ja lisää työttömyyttä tuotettua energiamäärää koh
den. Lähinnä tämä koskee öljyä, kivihiiltä ja ydinvoimaa. Hajautettu energiantuotantomalli
vastaavasti hajauttaa valtaa ja lisää työllisyyttä tuotettua energiamäärää kohden. Pieniä
energiamääriä voi tuottaa melkein miten vain.
Mitä tekemistä vallan hajauttamisella tai keskittämisellä on sitten ympäristönsuojelun
kannalta? Kyse on ympäristönsuojelun teorioista: Jos vallan liiallinen keskittyminen teknisille
asiantuntijoille on yksi ympäristöongelmien syy, ci ehkä ole kovin loogista kannattaa suurvoi
maloiden rakentamista. Jos taas nähdään keskitetysti hoidettu energiantuotanto helpoimpana
tapana hoitaa päästöt kuriin, suurvoimala voi olla hyvä energiavaihtoehto. Tästä pääsemmekin
erilaisiin ongelmakuviin, joita energiantuotannon ympäristöongelmista on esitetty.

O ngelm akuvia

Nyt ollaan palaamassa takaisin kivikauden luoliin.
(Eräs ministeri televisiohaastattelussa eduskunnan hylättyä viidennen ydinvoima
lan rakentamisen.)
Energiantuotannon ympäristöongelmista käyty keskustelu ja keskustelussa esiin tuodut
ongelmakuvat ovat muuttuneet ajan myötä. 1950- ja 1960-luvuIia energia-alan ongelmista
ehkä keskeisimpänä pidettiin vesivoimarakentamisen vaikutuksia kalastamiseen. Samoin
koskien kauneutta pidettiin merkittävyyden kriteerinä. Erityisesti Kemijoen valjastamisen
jälkeen syntyi melkoisia ympäristökonflikteja, joiden tuloksena Kuusamon ja Tornionjoen
kosket suojeltiin. (Järvikoski 1991, s. 164—167.)
Energian riittävyyden ongelmat paukahtivat yleiseen tietoisuuteen vuosien 1973 ja 1974
öljykriisin aikana. Tuolloin ei niinkään otettu kantaa muihin energiasektorin ympäristöongel
miin kuin energian riittävyyteen (Kantola 1989, s. 92). Raakaöljyn hinta nelinkertaistui
OPEC-maiden sopiessa keskenään hinnan korotuksista. Samoihin aikoihin ilmestyi Rooman
klubin Kasvini rajat -raportti. Keskustelun seurauksena Suomessa määrättiin muun muassa
asuntojen maksimilämpötilaksi 20°C . Suomen riippuvuutta öljystä alettiin vähentää ja
ydinvoimaa lisätä (kuva 11.1).
Vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen ydinvoi
man vastustus lisääntyi niin, ettei ydinvoimaa ole rakennettu lisää Suomeen ennen vuotta
1996. Syksyllä 1993 eduskunta äänesti viidennen ydinvoimalan rakentamista vastaan äänin
107-90. Suomen encrgiahallintoa johtava Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosasto,
energian suurkuluttajat, kuten metsä- ja metalliteollisuus, energiayhtiöt sekä useat energiaalan asiantuntijat, ovat kuitenkin kritisoineet eduskunnan ydinvoimakielteistä päätöstä ja
katsovat sen olevan tappio ympäristönsuojelulle. Nim itäm m e energia-alan hallinnon ja
etujärjestöjen ongelmakuvaa suurvoimalahakuiseksi näkemykseksi. Siinä ym päristönsuoje
lun katsotaan rajoittuvan teknisluonteisiin ratkaisuihin. Ihmisten toimintaan tai sen syihin
vaikuttamista ei pidetä tarpeellisena, mahdollisena tai toivottavana. Energiantuotannon
ympäristöongelmat pyritään saamaan hallintaan taloudellisen kehityksen ohessa olettaen, että
energiankulutus kasvaa kuten tähänkin asti. (Vrt. Sairinen 1991.)
Toisaalta energia-alalla on ollut myös energiankulutuksen kasvukriittisiä ryhmiä. N äitä
ovat ydinvoiman vastainen liike, kuten Energiapoliittinen yhdistys —vaihtoehto ydinvoimalle
(EVY)» ympäristöliike laajemminkin, esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto, sekä monet
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uusien energiamuotojen tutkijat. (Sairinen 1991.) Ympäristöongelmien katsotaan johtuvan
teknokraattisen yhteiskunnan toiminnan luonteesta jäsen syvällisemmistä syistä. Energianku
lutuksen rajoittamista pidetään välttämättömänä ja sen katsotaan olevan mahdollista vain
puuttumalla ihmisten elintapaan ja yhteiskunnan rakenteisiin. Teknisiäkin keinoja tarvitaan,
koska elämäntapojen ja yhteiskunnan muutos vaatii pitkän ajan.
Kolmas intressiryhmä ovat olleet kotimaisten energialähteiden kannattajat, jotka pitävät
hyvinä energialähteinä turvetta, puuta ja vesivoimaa. Näkemyksen mukaan energiahuollon
riippuvuutta ulkomaista tulee vähentää, koska tuontienergian suuri osuus lisää energiahuollon
kriisiherkkyyttä. Myös fossiilisia polttoaineita pidetään ongelmana. Näkemyksen kannattajia
ovat olleet erityisesti maa- ja metsätalouden etujärjestöt sekä hallinnonalat, joskin metsäsek
torilla on esiintynyt myös taipumusta pitää puun energiakäyttöä arvokkaan luonnonvaran
hukkaamisena.
Maakaasusta mielipiteet jakautuvat niin, että se ei sovi edellä mainittuihin ongelmakuviin.
Energiapoliittiset ongelmakuvat ovatkin hieman sekaisin vuonna 1996, tätä kirjoitettaessa.
Kaikissa näkökulmissa nähdään tärkeänä teknologian ohjaaminen piipunpääratkaisuista
kokonaan uudelle kestävämmälle uralle. Sen sijaan käsitykset siitä, mitä tämä käytännössä
tarkoittaa, poikkeavat toisistaan. Ongelmakuvista suurvoimalahakuinen näkökulma painot
taa niin sanottua kovaa teknologiaa ja kasvukriittinen niin sanottua pehmeää teknologiaa
(Naess 1981, s. 113—139). Kotimaisuusperiaate asettuu keskivaiheille tässä luokittelussa.
Kaikki ongelmakuvat ovat periaatteessa johdonmukaisia. Näkemysten erot johtuvat
lähtökohdista, teorioista, joita esittelemme kirjan viimeisessä jaksossa. Ei ole välttämätöntä
logiikkaa, jonka mukaan vaikka ydinvoiman ja energiansäästön kannatus olisivat toisensa
poissulkevia. Näkemysten esiintyminen samalla henkilöllä tai ryhmällä on kuitenkin harvi
naista. (Malaska ym. 1989, s. 114-142.) Scuraavassa esitämme näistä eri ongelmakuvista
johdettuja toimintasuosituksia.

11. 3. E nergiantuotannon

ympäristöongelmien ratkaisukeinoja

Energiantuotannon ympäristönsuojelun keinot olemme ryhmitclleet luvun 10 kaavion avulla
sen mukaan, mihin vaiheeseen ympäristöongelmien syntymisprosessia ne kohdistuvat. Esittämisjärjestys sisältää arvokannanoton jälkien paikkailusta ennaltaehkäisyyn. Jälkihoito on
suurelta osin historiaa. Päästöihin vaikuttaminen on suurvoimalahakuisen näkemyksen
ydintä. Sekä suurvoimalahakuinen, kasvukriittinen että kotimaisuutta ajava näkemys perään
kuuluttavat muutoksia energiantuotantorakenteeseen. Kasvukriittiseen näkemykseen kuulu
vat olennaisimpana energiankulutuksen kasvua tuottavien toiminnan syiden analysointi ja
ratkaiseminen.
J älkihoito

H aittojen korvaaminen
Aiheutetut haitat voidaan Suomen oikeusjärjestelmän mukaan korvata kärsijöille kahdella
tavalla: 1) Annetaan rahaa esimerkiksi vesivoiman aiheuttamista haitoista kalastajien saaliisiin.
2) Annetaan uusi luontokappale kärsijöiden nautittavaksi vaikkapa vaihtamalla rakennettava
alue uuteen rantatonttiin. Sen sijaan on eettisesti mielenkiintoista, miten eliölle korvattaisiin
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niiden kärsimykset. Näicä keinoja ei siis kohdisteta vaikutukseen vaan ongelman kokemiseen.
Haittojen korvaaminen edellyttää, että voidaan osoittaa selvä syy-yhteys vaikutuksen ja
aiheuttajan välillä. Kun yksittäisen öljynjalostamon ympäriltä alkavat puut harsuuntua,
syyllinen on melko selkeä. M utta entä jos alueella on muutakin teollisuutta ja lisäksi
vilkasliikenteinen tie? Keneltä suomalaiset vaatisivat korvauksia, jos Golfvirta hcikkenisi
ilmastonmuutoksen seurauksena?
Haittojen poistaminen
Haitallisia vaikutuksia voi yrittää poistaa jälkikäteen. Happamoituneen järven neutraloimi
nen kalkitsemalla on tämäntyyppinen keino. Muita vastaavanlaisia keinoja ovat esimerkiksi
joditablettien syöminen ydinonnettomuuden tapahduttua, mikä vähentää radioaktiivisen
jodin vaikutusta terveyteen. Samoin turvesuon palautumista entiselleen voi nopeuttaa tukki
malla ojia tyhjennyksen jälkeen. Kivihiilikasojen esteettistä haittaa on torjuttu tekemällä
kasoista miellyttävämmän näköisiä viherkasvi-istutuksilla. Öljylähteiden tyhjentyessä romah
dusvaaroja voi estää pumppaamalla vettä onkaloihin ja öljyvahinkojen jälkeen saasteita voi
lapioida rannalta. N äm ä keinot ovat jälkijättöisiä, mutta niitä on pakko käyttää, kun vallinko
on jo tapahtunut.

V aikuttam in en

päästöihin

Seuraavaan ennaltaehkäisevänkään keinoryhmään kuuluvat lähestymistavassamme ne kei
not, joilla voidaan vaikuttaa päästöihin. T äm ä luku on jäsennetty päästötyyppien eikä
energiantuotantomuotojen mukaan, koska eri energiantuotantoinenetelmistä tulee samanlaisiakin päästöjä, joita voidaan käsitellä samanlaisilla tavoilla. Pääasiallisina lähteinä ovat
Laukkanen (1989) ja hänen suulliset kommenttinsa (1994).
Rikkipäästöt
Fossiilisia polttoaineita käyttävien suurvoimaloiden rikkipäästöistä voidaan Suomessa saada
talteen 80-90 % esimerkiksi sitomalla rikin oksidit savukaasuista kalkilla (CaO ) tai kalkkilictteellä (Ca(O H ),):
S O ,______>C aS O j (sakkautuu)
CaÖ
C aSö]
(Kaavio ei ole täydellinen: rikin oksideja on monia, lopputuotteessa on kymmeniä aineita.)
Kuiva- ja puolikuivamenetelmissä lopputuloksena on kiinteää kipsijätettä, jota 1990-luvun
alussa syntyi Suomessa 200 000 tonnia vuodessa. On siis ratkaistu ilmansaastumisongelmaa
ja saatu jäteongelma. Kipsiä eli kalsiumsulfaattia (CaSO^) voi käyttää vaikkapa rakennusten
kipsilevyihin, mutta ongelmia ovat muun muassa kideveden hankala koostumus ja kalsiumsulfiitin (C aS O () suuri osuus jätteestä. Kalsiumsulfiitillekin lienee keksitty'vastikään hyödyntämisteknologiaa. Märkämenetelmissä rikinpuhdistuksesta tulee kalkkivelliä, jolloin saadaan
jätcvesiongclma. Toisaalta tätä velliä on helpompi työstää hyötykäyttöön kuin kiinteää kipsiä.
Suomessa käytetään ensisijaisesti puolikuiva- tai märkämenetelmiä.

183

Y mpäristönsuojelun perusteet
Pienissä laitoksissa rikkiä voidaan poistaa esimerkiksi asentamalla leijukerroskattila. Siinä
polttoaine palaa hiekassa, johon voidaan sotkea kalkkipölyä sekaan. Näin ollen ci tarvita
erillistä rikinpoistolaitteistoa, kun polttokattila ikään kuin ottaa rikin polttoaineesta. Ongel
mana on, että leijukerroskattilan polttolämpötila on optimaalisessa rikinpoistossa juuri
sellainen (8 0 0 -9 0 0 °C ), jossa synty)' huomattavasti typpioksiduulipäästöjä (N ,O ), jotka
puolestaan aiheuttavat ilmastonmuutosta ja otsonikatoa.
Rikkipäästöjä voi pienentää myös vaikuttamalla polttoaineen laatuun —kevytpolttoöljyssä
on vähemmän rikkiä kuin raskaassa ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuuttakin on onnistuttu
pienentämään huomattavasti 1990-luvulla. Kivihiilessä on vähemmän rikkiä kuin ruskohii
lessä ja kivihiilissäkin on erilaisia rikkipitoisuuksia. Vähärikkiset kivihiililaadut ovat kalliim
pia. Taulussa 11.2 on pohdintaa, missä vähärikkistä kannattaa polttaa.
Taulu 11.2. Suomen ja Puolan rikkipolitiikasta.

Suomi ostaa suuren osan kivihiilestään Puolasta. Kun Suomessa ruvettiin kantamaan
enemmän huolta happamoitumisesta 1980-luvulla, teki silloinen hallitus päätöksen,
jonka mukaan Suomessa käytetään vain vähärikkistä kivihiiltä. Näin rikkipäästöjä
saatiin pienennettyä entisestään tehokkaan rikinpoiston lisäksi. Sen sijaan puolalaiset
polttavat itse runsasrikkistä hiiltä ja puhdistavat sitä tehottomasti. Puolan rikkipäästöt
leijailevat lounaistuulen puhaltaessa Suomeen.
Kannattaisiko suomalaisten sijoittaa vähärikkiseen polttoaineeseen sijoittamansa
markat Puolaan rikinpoistolaittcisiin? Tai pitäisikö suomalaisten ostaa Puolasta runsas
rikkistä kivihiiltä sillä ehdolla, että puolalaiset polttaisivat itse vähärikkistä? Suomen
puhdistuslaitteet ovat nimittäin tehokkaita. Ympäristöongelmat ovat saattaneet meidät
tilanteeseen, jossa itsekkyydestä kärsii itse ja toisen auttaminen on itselle hyödyksi.
Typen oksidit
Orgaanista ainetta poltettaessa syntyy aina typen oksidien päästöjä, koska polttoaineen
palaessa kuumuus aiheuttaa ilman typpikaasun hapettumisen. Näille päästöille on annettu
nimeksi terminen N O x. Lisäksi polttoaineessa on orgaanista typpeä (0...2% ), joka hapettuu.
Tapahtuu siis seuraavaa:
org-N
NOx
N 2 — ■ ■ - > C XH >’
CO,
h 2ö
Termisten typenoksidien ongelmaan on periaatteessa helppo ratkaisu: alennetaan polttoläm
pötilaa. Tällöin polton tehokkuus kuitenkin huononee ja syntyy enemmän hiilivety-, hiukkas-, häkä- ja hiilidioksidipäästöjä suhteessa tuotettuun energiamäärään. N äitä ongelmia
voidaan ratkaista esimerkiksi kaasuttamalla polttoaine niin pieneksi höyryksi, että se palaa
tehokkaasti matalammassakin lämpötilassa. Toinen mahdollisuus on vaiheistaa poltto, jolloin
ensimmäisellä kierroksella otetaan tehokkaasti energia talteen korkealla lämpötilalla. Toisella
kierroksella käytetään runsaasti happea mutta matalaa lämpötilaa, jolloin typen oksidit
pelkistyvät takaisin typpikaasuksi. T äm ä tietysti kuluttaa energiaa ja maksaa.
Typen oksidien pelkistäminen on mahdollista myös syöttämällä sekaan ammoniakkia
(N H j), mutta tämä toimii vain kapealla lämpötila-alueella, on kallista ja aiheuttaa hajupääs-
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töjä. Kaikkiaan N O -päästöjen vähcnnystekniikka on nopean kehityksen vaiheessa ja tässä
esitetyt keinot ovat vain havainnollistavia esimerkkejä.
Hiukkaset
Hiukkasia voidaan poistaa savukaasuista esimerkiksi sähkösuodattimella tai letkusuodattimclla. Sähkösuodatin aiheuttaa jännitteen kahden elektrodin väliin, jossa elektronit virtaavat
katodilta anodille. Kun hiukkanen tulee tähän kenttään, se varautuu negatiivisesti elektronien
osuessa siihen ja kulkeutuu sitten ano
dille. Anodilta sen voi sitten ravistella
tai puhaltaa pois suodattimen täyttyes
sä. Letkusuodattimessa savukaasu oh
jataan letkuksi nimitettyyn pitkään
kangaspussiin, joka yksinkertaisesti sii
vilöi hiukkaset savukaasuista.
Hiukkaspäästöjä voi pienentää li
säksi dynaamisilla crottimilla, jotka
perustuvat paino- tai keskipakoisvoi
maan kuten syklonit. Niissä savukaasut
ohjataan alaspäin kapenevaan kartiomaiseen putkeen, jonka sisällä on savu
kaasujen poistumista varten ylöspäin
hiukkoskoko pm
sojottava putki. Hiukkaset jäävät karKuva 11.8. Eri kokoisten hiukkasten erottamiseen soveltuvia
tiomaiseen putkeen pudoten alas ja sa
erotintyyppejä (ref. Laukkanen 1989, s. 12).
vukaasut jatkavat matkaansa ylös. Märkäcrottimilla puolestaan hiukkaset sidotaan nesteeseen. Hiukkasista tulee näin joko pölykasa,
joka sisältää raskasmetalleja ja myrkyllisiä orgaanisia yhdisteitä, tai jätevcsilientä. O ngelm a on
muutettu laadullisesti toiseksi ongelmaksi, mutta määrällinen vaikutus on pienempi. Kasa
hiukkasia maassa on eliöiden hengittämisen kannalta parempi kuin sama kasa ilmassa.
Erilaiset hiukkaserotimet sopivat eri kokoisille hiukkasille. Muutamien puhdistuslaitteiden
sovcltuvuusalueita on kerätty kuvaan 11.8. Keskeistä hiukkasissa on niiden koon vaikutus
ongelman laatuun: Suuret hiukkaset, kuten 1960-luvulla yleiset nokipäästöt, ovat enemmän
esteettinen ja viihtyvyyshaitta. Pienet hiukkaset pääsevät sen sijaan syvälle eliöiden elimistöön,
esimerkiksi ihmisen keuhkoihin, ja vaikuttavat terveyteen ajan kuluessa. Kumpi on pahempi
haitta: jatkuva viihtyvyyshaitta vai pitkän ajanjakson syöpäriski? Kyseessä on tyypillinen
ympäristönsuojelun arvovalinta, johon ei ole olemassa tieteellistä ratkaisua.55
Ionisoiva säteily
Turvevoimalan aiheuttamaa ionisoivaa säteilyä voi pienentää poistamalla hiukkasia tehok
kaasti savukaasuista (ks. yllä). Turpeen radioaktiiviset aineet ovat nimittäin savukaasuissa
hiukkasiin kiinnittyneitä.
Ydinvoiman säteilyriskiä pienennetään rakentamalla betonikuori ydinreaktorin suojaksi.
Samoin voidaan pitää jatkuvasti yllä jääkerrosta kuoressa. N äin mahdollisen onnettom uuden
sattuessa jääkerroksen sulaminen ja höyrystyminen veisivät niin paljon energiaa, ettei reakto
rin kuori murtuisi. Esimerkiksi Loviisan ydinvoimalassa on tällainen järjestelmä. Ydinvoimaonnettomuuksien ymmärtämisessä keskeinen tekninen tieto on, että ydinreaktion ylläpitämi-
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nen edellyttää neutronien hidastamista siten, että ne törmäävät atomien ytimiin sopivalla
vauhdilla. Reaktori voi olla joko grafiittihidasteinen (hiiltä) tai vesihidasteinen. Grafiittihidasteisen reaktorin ongelma on, että se saattaa kuumeta hallitsemattomasti, niin että reaktorin
sydän sulaa, mitä kutsutaan Kiina-ilmiöksi. Vesihidasteiscn reaktorin kuumetessa vesi haihtuu
höyryksi, jolloin se ei enää hidasta neutroneja eikä ydinreaktio yleisimmän teorian mukaan ole
mahdollinen.
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa 1986 oli kyse grafiittihidastcisesta reaktorista
ja sydämen ainakin osittaisesta sulamisesta. Grafiittihidasteisen reaktorin onnettomuusriski
lienee luokkaa yksi sadassa vuodessa (Tiuri 1990, s. 218). Suomen ydinvoimalat ovat
vesihidasteisia, jolloin Tshernobyl-tyyppisen onnettomuuden todennäköisyys on nykyarvioi
den mukaan luokkaa yksi 10 000 vuodessa (Malaska 1989, s. 85; Tiuri 1990, s. 217-218).56
Muunlainen onnettomuus on kyllä mahdollinen pienellä todennäköisyydellä. Esimerkiksi
reaktorin betonikuoreen tai sen saumoihin tulee aikaa myöten halkeamia. Voidaan keskustella
siitä, miten paljon halkeamia suvaitaan, mikä on riittävän turvallista. T äm ä on jälleen
luonnontieteiden ulkopuolinen arvokysymys.
H iilidioksidi
Hiilidioksidipäästöjä on vaikea vähentää, koska se on polttoprosessin ”päätuote” eikä ”sivu
tuote” . On kuitenkin esitetty hiilidioksidin johtamista syvälle mereen. Teoriassa suuri osa
hiilidioksidista voisi liueta veteen ja ainoastaan osa siitä kuplisi ilmakehään asti. Käytännössä
hiilidioksidipäästöjen vähentämismenetelmiä ei ole kokeiltu 1990-luvun puoliväliin mennessä.

V aikuttam inen

toimintaan

Pelkät tekniset päästöjen vähentämistoimet eivät välttämättä riitä. Useimpien energiakeskustelijoiden mielestä energiantuotannon rakennetta pitää muuttaa jotenkin. Kuten esitetyistä
ongelmakuvista kävi ilmi, muutoksen suunnasta ollaan hyvinkin eri mieltä. Lisäksi ollaan eri
mieltä siitä, pitääkö, voiko ja saako energiankulutuksen kasvuun vaikuttaa. Esitämme seuraavassasekäsuurvoimalahakuiscn että kasvukriittisen näkemyksen järkevästä energiastrategiasta
Suomelle. Suurvoimalahakuista näkemystä edustaa tässä Parlamentaarisen energiapolitiikan
neuvoston (EPN ) enemmistön käsitys ja kasvukriittistä Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL)
energiastrategia. SLL:n strategiassa on myös piirteitä kotimaisuusperiaatteesta. EPN edustaa
valtion virallista politiikkaa ja SL L ympäristöliikettä.

Kaksi energiastrategiaa
SuurvoimaUibakuinen näkemys
Suurvoimalahakuiscn energianäkemyksen mukaan energiankulutuksen kasvuun ei tule puut
tua, koska sen uskotaan vaarantavan talouden kasvua. On kuluttajien ja teollisuuden oma asia,
miten paljon he kuluttavat energiaa. Kuluttajille jaetaan tietoa eri laitteiden energiankulutuk
sesta ja odotetaan muutosta, johon ei uskota. Teollisuudelle myydään halvempaa energiaa kuin
kuluttajille kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Koska Suomessa on korkeat työvoi
makustannukset ja pitkä matka ulkomaanmarkkinoille, on haluttu alentaa teollisuuden
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materiaalikustannuksia. Energiansäästöllä tarkoitetaan ominaissäästöjä, jolloin pyritään pie
nentämään suhdelukua kulutettu energiam äärä / bruttokansantuote (kWVhhnk). T äm än ajatte
lun mukaan energiaa säästyy, kun energiankulutus kasvaa hitaammin kuin talous. Lopputu
loksena voisi olla esimerkiksi 10-15 % energian kokonaiskulutuksen kasvu vuosina 1990—
2010 (kuva 11.10 ja 11.13).
Ympäristönsuojelu energia-alalla tarkoittaa virallisen suurvoimalahakuiscn näkemyksen
mukaan lähinnä päästöjen pienentämistä. Pahoina ongelmina pidetään kasvihuonekaasujen
ja happamoittavien kaasujen päästöjä. Energiankulutuksen kasvu pyritään turvaamaan ydin
voiman ja vesivoiman lisärakentamisella, maakaasun ja turpeen polttoa lisäämällä sekä
energiankulutuksen ”luonnollisella" tehostumisella erityisesti poltcoteknologian kehittyessä.
Muiden energiamuotojen osuus pyritään pitämään ennallaan. Suomen ei katsota soveltuvan
uusien energiamuotojen kehittämiseen kylmän ja vähätuulisen ilmastonsa vuoksi. Ydinfuu
sion ja hyötöreaktoreiden odotetaan ratkaisevan energiansaantiongelmat noin 30—50 vuoden
sisällä. Virallisen näkemyksen mukaan on olemassa jokin tieteen menetelmin selitettävä
luonnollinen kehitys, jota yhteiskunta noudattaa joka tapauksessa. Tuota luon nollista kehitys
tä ei tule vastustaa.
Kasvukriittinen näkemys
Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) energiastrategiaa voi pitää laajemminkin kasvukriittisen
energianäkemyksen kannattajien puheenvuorona (Suomen luonnonsuojeluliiton... 1992).
Lähtökohtana on energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kulutuksen kääntäminen
laskuun. SLL:n mukaan energiankulutusta tulisi vähentää noin 40 % ajanjaksolla 1990-2010.
Energiantuotannon pitäisi perustua kotimaisiin, uusiutuviin energiamuotoihin, pääasiassa
puun polttoon. Aurinko- ja tuulienergian osuutta lisättäisiin nopeasti. Turpeen ja kivihiilen
poltosta luovuttaisiin kokonaan. Samalla tulisi pienentää päästöjä. Virallisen ja ympäristöliik
keen energiastrategian eroja havainnollistaa kuva 11.9. Kasvukriittisen näkemyksen mukaan
energia-alan ympäristöongelmia ei voi ratkaista pelkillä teknisillä toimenpiteillä. Lisäksi täytyy
vaikuttaa nykyisen toimin
nan syihin—ihmisten ener
TWh
giaa tuhlailevaan elämän
□ Sähkön tuonti
tapaan sekä inhimillisiin ja
a Ydinvoima
yhteiskunnallisiin estei
□ Vesivoima
siin, jotka pitävät kasvua
■ Turvo ♦ hiili
yllä (ks. seuraava luku ja
luku 15). Samalla kriti
□ Ö ljy
soidaan energiansäästön
□ Maakaasu
luonnollisesta kehityksestä
■ Aurinko ♦
puhumista (ks. naturalis
tu u li
□ Biomassa
mi luku 16.1). Tästä näkö
kulmasta ei ole olemassa
mitään luonnollista yhteis
kunnan kehitystä. Sen si
jaan kyse on päätöksente
neuvosto 2010
liitto 2010
1990
osta eli siitä, mihin suun
taan yhteiskuntaa halutaan Kuva 11.9. Suomen luonnonsuojeluliiton ja parlamentaarisen energiapo
litiikan neuvoston energiastrategiat ajalle 1 9 9 0 -2 0 1 0 [Suomen luon
kehittää.
nonsuojeluliiton... 1992, s. 24).
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Energiansäästö
Jokainen voi säästää energiaa kulutustottumuksillaan. Löysää energiankäyttöä voi vähentää
helposti 10-30 % tarvitsematta edes tinkiä aineellisen kulutuksen tasostaan. Pienellä vaivan
näöllä pääsee suurempiin lukemiin. Käsittelemme pienen ihmisen cncrgiansäästömahdollisuuksia vasta Kotitalouksien kulutus -luvussa (15). Lisäksi on huomattavaa, että ihmisillä on
mahdollisuus säästää energiaa työpaikassaan (opiskelupaikassaan, työttömyyspaikassaan...).
Teollisuusyritysten käyttöpäälliköt, taloyhtiöiden isännöitsijät ja talonmiehet, leipomomestarit, opettajat ja opiskelijat voivat kukin osaltaan vaikuttaa energiansäästöön. Teollisuuslaitos
ten vaikuttamismahdollisuudet ovat niin moninaiset, ettei niihin ole syytä paneutua tässä
lähemmin. Maatalouden ja metsäsektorin energiansäästömahdollisuuksia käsittelemme omis
sa luvuissaan.
V aikuttam inen

to im in n a n syihin

Tässä luvussa pohdimme kasvukriittisestä näkökulmasta, miksi energiankulutus kasvaa jatku
vasti. Esittelemme trendiin vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä kuvan 10.2
kehikon jäsennyksellä. Etsimme myös mahdollisuuksia muuttaa energiankulutuksen kasvua
tuottavia tekijöitä, jos ne katsotaan ongelmallisiksi.

Yksilölliset tekijät
Tieto
Useimpien ympäristöasennetutkimusten mukaan naiset ajattelevat ja ovat valmiita toimimaan
ympäristöystävällisemmin kuin miehet Suomessa (esim. Uusitalo 1986; Kaila-Kangas ym.
1994). Samanaikaisesti naiset näyttävät tietävän vähemmän ympäristöongelmista kuin miehet
(kuva 11.10).5' M istä on kysymys? Yleensä asennetutkijat ottavat kannan, ettei tieto ympäris
töongelmista juurikaan vaikuta ihmisten käyttäytymiseen. Toinen teoria on, että naisten
ympäristöystävälliseksi tulkittu ajattelu ei olekaan oikeasti ympäristöystävällistä, koska se
perustuu väärään tietoon. Seuraavassa otamme vakavasti ensimmäisen tulkinnan. Tämä on
ongelma siinä mielessä, että ympäristökasvatus on perustunut aina 1990-luvuIle asti ympäris
tötiedon lisäämiseen. Panostus näyttää
menneen hukkaan, jos tieto ei kerta kaik
kiaan vaikuta. Vaikuttamisen kannalta on
kysyttävä, mikä sitten vaikuttaa ihmisten
toimintaan, jollei tieto ympäristöstä.
Ihmisten energia-alan ympäristötietoa
mittaavien kysymysten ongelmana on se,
että niissä mitataan ainoastaan ihmisten
tietoa saastum isesta. Myös ympäristökasva
tuksessa tieto on usein tietoa ympäristöstä
S im aa m ei’a
En rr-eia
E» o sa a sanoa
ja
ympäristön saastumisesta. Tieto ympä
H f/io: 2 Na^on
ristönsuojelun
kannalta järkevistä konk
Kuva 11.10. Suomalaisten (n= 15 0 1] miesten ja naisten
reettisista
toimista
sen sijaan on heikosti
vastaukset väitteeseen "kaikki radioaktiivisuus on ihmisen
aiheuttamaa" (Kaila-Kangas ym. 1994, s. 46).
painotettua, mutta se saattaa hyvinkin vai-
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kutraa ihmisten toimintaan. Johtuuko tiedon painotusongelma siitä, että ympäristöopetus on
kouluissa keskitetty useimmiten biologian opetukseen? Jos tämä pitää paikkansa, ratkaisuna
voisi olla tiedon antaminen konkreettisiin energiaa säästäviin toimiin (ks. luku 15). Ympäris
töasioita pitäisi myös opettaa kouluissa niin sanotulla läpäisyperiaatteella eli pitäisi ottaa
ympäristönäkökulma huomioon kaikissa aineissa. Tarvitaan vain hieman mielikuvitusta, jolla
saadaan vaikkapa englannin, uskonnon ja teknisen työn tunneille ympäristönäkökulma
mukaan.
Arvot
Nurmelan (1990) laajan (otos 2531) tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että ihmisten
arvomaailma on energiakysymyksissä jossakin määrin ristiriitainen: toisaalta noin 90 %
vastaajista kannattaa energian säästöä yleisesti, mutta esimerkiksi 45 % vastaajista ei pitänyt
vuosittaista lomamatkaa Kanarialle ylellisyytenä (mts. 8-9 , 13: ks. lentämisen ympäristövai
kutuksista luku 12.2). T äm ä tukee yleisesti hyväksyttyä väitettä, jonka mukaan kansalaisten
ympäristöasenteiden ja toiminnan välillä on ristiriita. Ristiriidan syyksi esitetään usein ilmiötä,
jota kuvataan taloustieteessä käsitteellä vapaamatkustaja.53 Ihmiset haluavat kyllä nauttia
hyvästä ympäristöstä ja kannattavat yleisesti uhrauksia hyvän ympäristön puolesta, m uttaeivät
itse ole valmiita uhrauksiin: ”Jos muut vähentäisivät energiankulutustaan ja minä en, voisin
nauttia sekä muiden aikaansaamasta energiansäästön tuloksista että porealtaassa loikoilusta.”
Lopputuloksena tällaisesta päättelystä ja käyttäytymisestä on, ettei kukaan tee uhrauksia ja
vapaamatkustajat kärsivät itsekin itsekkyydestään. (Uusitalo 1991, s. 27, 36—39.)
Miten ristiriidan voisi ratkaista? Jos sähkömittari laitettaisiin asuntokohtaiseksi, ihmiset
ehkä seuraisivat tarkemmin omaa toimintaansa ja toimisivat vastuullisemmin. Toisena ratkai
sutapana voisi toimia, että tarkemmin mietittäisiin arvojen ja käytännön toiminnan liittymistä
toisiinsa. Mielipidemittauksissa ja äänestyskopissa tulisi esittää ihmisille haaste: ”Jos kannatat
energiansäästöä, esitä, miten se tulisi tehdä.” Kolmanneksi voisi kysyä, miksi energiankulutuk
sen vähentämistä pidetään uhrauksena. Voisiko kyseessä olla vapautuminen jatkuvan aineel
lisen kulutuksen kasvun oravanpyörästä? Ei tarvitsisi uusia keittiökalusteita viiden vuoden
välein tai muuttaa isompaan asuntoon vain saadakseen naapureiden arvostusta osakseen.
Tunteetja esteettiset elämykset
Energiantuhlaus ei välttämättä vähene pelkällä moralisoinnilla ja tiedon lisäämisellä. Kulutus
yksinkertaisesti tuntuu hyvältä —kod inkoneet, etelänmatkat ja suuret asunnot ovat statussym
boleja. Jonkin aikaa erilaisia kaukosäätimiä näppäiltyään ihmiset eivät halua elää ilman
päivittäistä tekniikka-annostaan. Teollisuusmaiden ihmisten maailmankatsomus on tullut
tekniikkakeskeiseksi eli teknosentriseksi. Yksi ratkaisukeino voisi olla ihmisten positiivisten
elämysten lisääminen luonnossa. Esimerkiksi useissa kouluissa järjestetään ala-asteella yön yli
kestäviä retkiä metsään.
Energiansäästökampanjoilla ei ole'paljoakaan pystytty tehostamaan kotitalouksien ener
giankulutusta. Yksi syy epäonnistumisiin lienee siinä, että kampanjat on osoitettu ”kaikille ja
ei kenellekään” (Ranta 1994, s. 173). On unohdettu selvä asia, että ihmiset ovat erilaisia.
Ratkaisuna on tällöin kampanjoiden osittaminen kohderyhmittäin: esimerkiksi tekniikkaa
ihaileville machomichille kannattaisi luultavasti mainostaa laitteiden teknistä tehokkuutta,
kun taas teinityttöihin voisi vaikuttaa paremmin norpan surulliset silmät. T äm ä tuottaisi
luultavasti nopeasti säästyneitä kilowattitunteja, mutta onko ympäristöongelm issa syvällisem
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min kyse juuri miehisen kulttuurin
tekniikka-ihannoinnista? Eikö aja
tustapaa pitäisi muuttaa tyyliin
”norppa sopii myös meille miehille"?
Rutiinit j a rohkeus
Vaikka asenteet ja tunteetkin olisivat
kohdallaan, ei välttämättä tapahdu
merkittävää edistystä: ihmisillä on
taipumus sitkeästi säilyttää vanhat
rutiininomaiset toimintatapansa. Li
Kuva 11.11. Kansalaisten halukkuus vähentää energian säksi ympäristöystävälliset mielipi
kulutustaan 1 0 % vuoteen 2 0 1 0 mennessä (Nurmela 1990, s. 9). teet ovat selvästi hyväksy tympiä kuin
varsinainen ympäristöystävällinen
käyttäytyminen, jota pidetään edelleen hieman outona (Allardt 1991). Vanhojen rutiinien
hylkääminen edellyttää siis melkoista ravistelua ja ennakkoluulottomuutta. Ennakkoluulot
tomuutta voidaan edistää yleisellä suvaitsevaisuudella; kasvatuksessa tämä tarkoittaisi esimer
kiksi sitä, että lapsia ci pakotettaisi ahtaaseen normaaliuden pakkopaitaan, vaan erilaisuus olisi
hyve. Toinen vaihtoehto olisi energiansäästön markkinoiminen muoti-ilmiöksi, jolloin ”ou
dosti” käyttäytyvä saisi modernin ja ajassa mukana kulkevan leiman. Kolmas keino voisi olla
ihmisten sitouttaminen energiansäästöön esimerkiksi osallistumalla energiansäästökilpailuun
kerrostalon sisällä tai naapuritalojen välillä.
Ihmiset voivat siis vaikuttaa energiankulutukseensa, mutta eivät kovin paljoa kuluttajina
siihen, miten heidän käyttämänsä energia on tuotettu. Sähkön ja keskuslämmityksen suhteen
tämä on selvää. Omakotitalon omistaja voi valita talonsa lämmitykseen toivomansa energia
m uodon vaikkapa uusista energiamuodoista tai puusta. Energiantuotannon rakenteeseen
ihmiset voivat enemmän vaikuttaa kansalaisina. Yksilön vaikuttamismahdollisuuksia voisi
lisätä, että sähkösopimusta tehdessään kuluttaja saisi itse päättää, millaisella energiamuodolla
hänen ostamansa sähkö olisi valmistettu. Eri asia tietysti on, miten energiamuotojen hinnat
määriteltäisiin.
Nurmelan tutkimuksen mukaan noin 70 % kansalaisista oli sitä mieltä, että energian
kulutusta tulisi vähentää ainakin 10 % vuoteen 2010 mennessä (kuva 11.11). Miksi sitten
käyrät jatkavat kulkuaan ylöspäin? Edellä mainitut seikat selittävät osan tästä, mutta tuskin
kokonaan. Kuka päättää energiantuotannon määrästä ja rakenteesta? Seuraavassa täydennäm
me vastausta yhteiskunnallisista tekijöistä.
Yhteiskunnalliset tekijät
Politiikka
Vaikka suurin osa kansalaisista oli Nurmelan tutkimuksen mukaan valmis vähentämään
Suomen energiankulutusta 10 % vuosina 1989—2010, hallitus esitti hieman myöhemmin
säästöohjelmassaan ajalle 1989-2005 energiankulutuksen kasvua noin 15 %, josta vajaa
puolet oli jo toteutettu (kuva 11.12). Miten tämä on mahdollista demokraattisessa valtiossa,
jossa päättäjien tulisi noudattaa kansan tahtoa? Yhtenä perusongelmana näyttää olevan,
etteivät poliittiset puolueet ole sisäisesti homogeenisia energiakysymysten suhteen, vaan
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linjaerimielisyydet kulkevat pikemminkin puolueiden sisällä kuin niiden välillä. Suomessa ei
siis ole esimerkiksi ydinvoimapuoluetta, vesivoimapuoluetta, öljypuoluecta ja bioenergiapuoluetta.59 Täm ä ilmeni selvästi syksyllä 1993 eduskunnan ydinvoimaäänestyksessä — yhtä
lukuun ottamatta kaikkiin puolueisiin mahtui sekä ydinvoiman kannattajia että vastustajia.
Suomen suhteellinen vaalitapa korostaa ongelmaa, koska vaaleissa ei anneta ääntä vain omalle
ehdokkaalle vaan myös koko puolueelle. Vaikka kansalainen äänestäisi uusiutuvan energian
kannattajaa, tämä saattaa jäädä pois eduskunnasta ja tilalle voi ääntenlaskentatavasta johtuen
päästä hiilivoiman kannattaja. Kansalaisilla on vain vähän mahdollisuutta vaikuttaa äänestä
mällä harjoitettuun energiapolitiikkaan.
Ruostetsaaren (1988; 1989) tutkimusten mukaan puolueiden energiapoliittiset ratkaisut
tehdään hyvin pienessä piirissä puolueiden johtotasolla ja erilaisissa asiantuntijaelimissä.
Erityisesti puolueiden nais- ja nuorisojärjestöjen ääniä ei ole kuunneltu. Suomalaisessa
politiikassa usein vallitseva puoluekurijärjestelmä painostaa toisinajattelijat äänestämään
ryhmän mukana. Valtaa käyttävät siis päätöksiä valmistelevat keski-ikäiset miehet, joiden
arvomaailma perustuu kasvuajatteluun. Lisäksi perinteisille puolueille on ollut tyypillisempää
ajaa energia-asioissa perinteisen kannattajakuntansa taloudellisia etuja kuin miettiä ympäristöeettisiä lähtökohtia. Ei siis ihme, että kansalaisten näkemykset hukkuvat matkalla vaaleista
päätöksiin.
Ratkaisuna tähän ongelmaan voisi olla esimerkiksi puolueiden sisäisen päätöksenteon
demokratisoiminen osallistuvan suunnittelun menetelmillä (Paldanius 1992). Tulisi luoda
useita vaihtoehtoisia strategioita ja valita niistä äänestämällä. Puoluekuria voisi löysentää
energia-asioissa. Se rakoilikin edellä mainitussa ydinvoimaäänestyksessä. Radikaali (mutta
looginen) johtopäätös olisi todeta nykypuolueiden tarjoamat aatteet vanhanaikaisiksi ja
perustaa kokonaan uusi puoluejakauma. Maltillisempi tapa voisi olla kansalaisten suoran
osallistumisen lisääminen päätöksentekoon ja sen valmisteluun ympäristökysymyksissä, mitä
itse kannatamme. Suhtcclliscstavaalitavastaei mielestämme kaikesta huolimatta tulisi luopua,
koska esimerkiksi enemmistövaalitapa on vielä jäykempi muutoksille (ks. Berndtson 1992, s.
214-220).
Toinen ongelma näyttää olevan, että energiapoliittises M toc
sa terminologiassa ”säästöllä” tarkoitetaan yleensä vain
energiankulutuksen kasvun hidastumista. Kuva 11.12
kertoo hallituksen energiansäästöohjelman arvioidun vai
kutuksen energiankulutukseen. O hjclmassasanotaan.että
primäärienergian kokonaiskulutus vähenee 3 M toe (H al
lituksen energiansäästöohjelma 1992, s. 8). Ennustettua
energiankulutuksen ”vertailuvaihtoehtoa” pidetään luon
nollisena kehityskulkuna, koska se jatkaa aiempaa kasvupolitiikkaa muuttumattomana. Poikkeaminen siitä alas
päin näyttää siis säästöltä. Samaa näkemystä jatkoi edel
leen energiansäästötoimikunta (1995). Yhteiskuntatietei
den humanistisen tradition mukaan tämä on filosofinen
väärinymmärrys yhteiskunnallisen kehityksen luonteesta
- - • Vcrtailuvaihtoehto
(ks. Beck 1990; Paldanius &C Sairinen 1989.)
----- Ohjelmavaihtoehto
Tämän ongelman ratkaisukeino olisi filosofian vaihta
minen. Hedelmällisempi filosofia olisi esimerkiksi useim Kuva 1 1 .1 2 . Hallituksen energianpien tulevaisuudentutkijoiden mielestä sen tunnustami sääslöohjelman (19 92 , s. 27) arvioitu
nen, että yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavat sekä yksi- vaikutus energiankulutukseen.
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löiden että yhteiskunnan tekemät päätökset (Amara 1981; Mannermaa 1991). Koska tulevai
suuden kehitystä ei vielä ole olemassa, siihen voi vaikuttaa. Näin energiansäästölläkin
voitaisiin tarkoittaa energian kokonaiskulutuksen vähentämistä.
Hallinto
Hallinto vaikuttaa voimakkaasti poliittiseen päätöksentekoon, koska se valmistelee päätökset.
Energiapolitiikan valmisteluvalta on Kauppa- ja teollisuusministeriön (K TM ) energiaosaston
virkamiesten hallussa. Energiaosastolla on kasvuhakuinen ja ydinvoimamyönteinen henki.
Valmistelussa tehdään suuria etukäteispäätöksiä siitä, millaisia energiankulutuksen kasvuen
nusteita käytetään, millaisia ydinvoiman riskilaskclmia käytetään ja millaisia asiantuntijoita
kuunnellaan. N äm ä etukäteispäätökset vaikuttavat paljolti siihen, minkälaisia vaihtoehtoisia
suunnitelmia poliitikoille annetaan päätetöksenteon pohjaksi. Aiemmin annettiin vain yksi
”vaihtoehto”. (Sairinen 1991.)
Energia-asioita valmistelevassa Parlamentaarisessa energiapolitiikan neuvostossa (EPN)
istuu poliitikkojen ja virkamiesten lisäksi pysyvinä asiantuntijoina metsäteollisuuden, Nesteen
ja Imatran voiman edusmiehet. Poliitikkoja vaihdetaan vaalien yhteydessä, virkamiehet
säilyvät. Näyttää siltä, että virkamiehet ohjaavat poliitikkoja eikä päinvastoin, kuten Suomen
perustuslain mukaan tulisi tehdä (Ruostetsaari 1989, s. 183; taulukko 11.5).
Ratkaisuna voisi olla hallintomenettelyn toimintaperiaatteiden muutos: asioiden valmisteluvaltaa siirrettäisiin enemmän poliitikoille. Toinen muutostapa voisi olla valmisteluun
osallistuvien asiantuntijoiden valitseminen siten, että myös säästöön vakavammin suhtautuvia
otettaisiin mukaan ja nämä saisivat tehdä oman vaihtoehtoisen skenaarionsa. Pientä muutosta
valmistelujen vaihtoehdottomuuteen on havaittavissa, kun K T M on alkanut valmistella useita
vaihtoehtoisia energiantuotannon tulevaisuuden skenaarioita. Näiden ongelmana on kasvukriitikoiden mielestä vaihtoehtojen vaihtoehdottomuus, sillä äärimmäisinkään skenaario ei
perustu energiankulutuksen kasvun pysäyttämiseen (esim. Energiatalouden kehityslinjoja...
1990). Hallinto ei katso voivansa ryhtyä taloutta säännösteleviin toimiin muutoin kuin
akuutin kriisin aikana.
T aulukko 1 T.5. Energiapolitiikkaan 1980-luvun lopulla eniten vaikuttaneet organisaatiot asiantuntijapaneelin
mukaan (Ruostetsaari 1989, s. 183). KTM = kauppa- ja teollisuusministeriö, IVO = Imatran voima Oy, TKL =
Teollisuuden keskusliitto, SMKL = Suomen metsäteollisuuden keskusliitto, VM = valtiovarainministeriö, EPN =
Energiapolitiikan neuvosto, STYV = Sähköntuottajien yhteistyövaltuuskunta.60
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Talouselämä
Yritysmaailmassa optimoidaan yhä useammin rahassa laskettavien hyötyjen ja kustannusten
suhdetta. Energiaa ei useinkaan säästetä, jollei siitä ole rahallista hyötyä tuotantokustannuk
sissa ja markkinavalttina tai jos julkinen valta ei käske. Oletetaan vielä, että yritykset pyrkivät
vähättelcmään mahdollisuuksiaan energiansäästöinvestoinneissa ja että ympäristövirkamichet eivät tiedä, kuinka paljon ja millä hinnalla yrityksen todella olisi mahdollista säästää ja
muuttaa teknisin ratkaisuin energiankulutustaan. Tällöin yksinkertaiselta ja toimivalta näyt
täisi energian hinnan kohottaminen, mikä panisi yritykset säästämään ja keksimään teknisiä
ratkaisuja omaehtoisesti. O n poliittinen päätös, kuinka paljon hintaa nostetaan. 1980-luvun
politiikka pyrki vain alentamaan teollisuuden energian hintaa. 1990-luvulla on energianku
lutuksen verotusta pikku hiljaa nostettu. Korotusta on perusteltu enemmän valtiontaloudel
lisilla kuin ympäristösyillä, mutta ympäristön kannalta on olennaisempaa lopputulos kuin
perustelu.
Tappaako energiaverotuksen nostaminen sitten suomalaisyritysten kilpailukyvyn kansain
välisillä markkinoilla? Ei välttämättä, koska energia- ja muutakin ympärisröverotusta voi
nostaa siten, ettei yritysten kokonaisverotusaste nousisi: vähennettäisiin samalla yritysten
maksamia ihmistyön sivukustannuksia. Sen sijaan tällaisella hintojen uudistamisella voisi olla
huomattavia vaikutuksia tuotantorakenteeseen ja yritysten investointeihin. Olisi rationaali
sempaa ottaa ihmisiä lisää töihin kuin korvata heitä koneilla, mikä parantaisi työllisyyttä.
Toinen mahdollisuus voisi olla energia-alalla tarjottavan tuotteen muuttaminen. Nykyään
myydään ja ostetaan kilowattitunteja. Energiayhtiön kannattaa siis myydä mahdollisimman
paljon energiaa. Entäs jos tuote olisikin sidottu käyttötarkoitukseen, jolloin tuotteina olisivat
valo ja lämpö? Tällöin kannattaisi myydä mahdollisimman paljon lämpöä ja valoa mahdolli
simman vähällä energian kulutuksella. (Ks. Sairinen 1991.)
Suomessa energia-alalla on ollut paljon valtaa muutamalla suuryhtiöllä, jotka ovat Neste,
Imatran Voima O y (IVO) ja Teollisuuden Voima. Näihin on myös keskittynyt energia-alan
asiantuntijuus, jota K TM hyödyntää. Yhtiöiden tutkimusresurssit on paljolti suunnattu
polttoprosessien kehittämiseen ja ydinvoimaan. Uusiin energiamuotoihin on sijoitettu vähän.
KTM:n energiaosasto pitää kiinteitä yhteyksiä energiantuottajiin, joiden etujärjestöt ovat
saaneet edustajansa energiapolitiikkaa valmisteleviin elimiin asiantuntijoiksi. Sen sijaan edes
15-henkisccn Energiansäästötoimikuntaan 1995 ei huolittu yhtään ympäristöjärjestöjen
edustajaa. Suuret energiantuottajat ovat jopa selvittäneet energiansäästön mahdollisuuksia.
Arvostelijoiden mielestä kyseessä oli periaatteessa sama asia, jos autokauppias olisi pantu
selvittämään polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi ener
giantuottajat ja suurkuluttajat ovat organisoituneet vahvoiksi eturyhmiksi, jotka vaikuttavat
epäsuorilla keinoilla päätöksentekoon. N äitä ovat esimerkiksi Sähköntuottajien yhteistyöval
tuuskunta, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja Suomen Metsäteollisuuden Keskus
liitto. Yhteenvetoa energiapolitiikan %'altasuhteista on edellä taulukossa 11.5. (Ruostetsaari
1989, s. 181-186, 288-290.)
Suuryritysten valtaa voi purkaa taloudellisesti esimerkiksi avaamalla sähkönsiirtoverkkoja
muidenkin tuottajien käyttöön tai teknisesti hajautetulla energianruotantojärjestelmällä.
1990-luvun alkupuolella on vapautettu markkinoita sähkönsiirtoverkon vapaam m alla käytöl
lä ja EU-ratkaisun yhteydessä maiden rajat ylittävällä kaupankäynnillä, m utta pääasiallisena
vaikutuksena näyttää olleen ruotsalaisen energiajätin Vattenfallin eikä suinkaan pienten
energiantuottajien tunkeutuminen Suomen energiamarkkinoille. Energiaomavaraisuus luul
tavasti vain pienenee ja lisäksi sekä valta että vastuu suomalaisten kuluttam an sähkön
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ympäristövaikutuksista siirtynee enemmän Ruotsiin. Talouselämän ”markka-ja-ääni-valtaa”
voidaan vähentää myös yhteiskunnallisesti lisäämällä julkista ohjausta, johon voidaan liittää
taloudellisia ohjauskeinoja.
Tiede
K TM :n tutkimusrahoitus näyttää energiatekniikan osalta olevan menossa pehmeämmän
teknologian suuntaan. Esimerkiksi tutkimusrahoista käytettiin ydinvoiman tutkimiseen 73 %
1976, kun se sittemmin laski I6 % :iin 1991 (Ruostetsaari 1989, s. 188; Suomen energiastra
tegin... 1992, s. 31). Samalla uusien energiamuotojen ja energiansäästön tutkimuksen osuutta
on nostettu selvästi. Luku ei kerro energiayhtiö iden ja niiden etujärjestöjen tutkimusrahoituk
sesta, joka lienee huomattavasti suurempaa kuin valtion rahoitus. Uusien energiamuotojen
tutkimus ja varsinkin toteutus kärsii alkuvaiheessa rahoituksen ja infrastruktuurin puutteesta.
Myös energian kuluttajien säästömahdollisuuksien tutkimus on saanut lisää rahaa. Sen sijaan
valtasuhteita kriittisesti tutkivan yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen rahoitus lopetet
tiin, kun valta-analyyseissä jäljet johtivat K T M :n energiaosastolle eivätkä eduskuntaan.
(Sairincn 1991, s. 117—120, 138.) Yhtenä ratkaisukeinona tähänkin voisi olla energiahallinnon, poliitikkojen ja kansalaisten suhteiden uudelleen asettaminen, koska poliitikot voisivat
helpommin antaa rahaa kriittiseen tutkimukseen kuin tutkimuskohteeksi joutuvat virkamie
het. Toinen ratkaisukeino voisi olla tutkimusrahoituksen säätiöittäminen, jolloin tiedemaail
ma saisi päättää itse, mikä kulloinkin olisi mielenkiintoista tutkittavaa.
Oikeuskäytäntö
Ydinvoimayhtiöllä ei ole täyttä korvausvelvollisuutta mahdollisesta ydinonnettomuudesta
Suomessa, vaan sen korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on rajoitettu. Jos paha onnettomuus
tapahtuisi, ydinvoimayhtiö korvaisi ilmeisesti vain muutamia prosentteja kaikista muille
aiheutuvista taloudellisista tappioista. Lisäksi tulisivat ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset,
joita ei korvattaisi mitenkään —miten niitä luonnolle voisi korvatakaan? Jos noudatettaisiin
normaalien vakuutuslakien pelisääntöjä, vakuutusyhtiöt eivät antaisi vakuutuksia ydinvoimaloita
varten. (Malaska ym. 1989, s. 55—56.) Näihin pelisääntöihin siirtyminen pysäytti ydinvoima
lahankkeet Isossa-Britanniassa 1980- ja 1990-luvun vaihteessa. Kaiken lisäksi yhtiöllä ei
tarvitse olla mitään vakuutusta sellaista onnettomuutta varten, joka aiheutuu sotatoimista,
terroriteoista tai luonnonmullistuksista. Ei-katastrofaalisissa ilmiöissä, kuten liikenneonnet
tomuuksissa, tämä on luonteva periaate, mutta ydinvoimaonnettomuudessa on kyse sellaisesta
mittakaavasta, etteivät perinteiset yhteiskunnan ohjausjärjestelmät enää päde (taulu 11.3).
Ratkaisu vastuuttomuuskysymykseen lienee yksinkertainen: asetetaan ydinvoimayhtiö
täysimääräisesti vastuuseen toimintansa seurauksista. Korvausvastuun osuutta on nostettu
Suomessa 1989 ja 1994, mutta esimerkiksi Saksan ja Sveitsin omaksumaan täysvastuuperiaatteeseen on vielä pitkä matka. Täysvastuu ilmeisesti moninkertaistaisi ydinenergian hinnan.
Taulu 11.3. Riskisosiologi Ulrich Beckin (1990, s. 121) käsitys teknologian kehityksen ja yhteiskunnan
ohjausjärjestelmien suhteesta.

Eletään ”---- sitkeästi siinä uskossa, että 1900-luvun lopun ydinvoima-, geeni- ja
kemianteollisuuden tuottamia turvallisuusriskejä voidaan hallita periaatteessa samoilla
yhteiskunnallisilla instituutioilla kuin industrialismin varhaisvaiheen nuppineulatuotannon turvallisuusongelmia”.
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Julkisuus
Energiastrategioista on paljon keskusteltu julkisuudessa 1990-luvun alkupuolella. On järjes
tetty TV- ja radio-ohjelmia sekä erilaisia seminaareja. Erityisesti ydinvoimasta on tullut
keskeinen julkisuuden teema ympäristötietoisuuden nousun, ydinvoiman vastaisen liikkeen
ja Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Julkista keskustelua ei kuitenkaan ole
kanavoitu viralliseen energiapolitiikkaan eikä sen vaikutuksesta tehtäviin päätöksiin ole
takeita (Paldanius 1992). Lisäksi julkisuudella on tapana rajata keskustelu tyyliin ”ydinvoimaa
vai hiilivoimaa” , vaikka teknisiä vaihtoehtoja on toki muitakin ja esimerkiksi ydinvoimaloita
on hyvin erilaisia. Paldaniuksen (1992, s. 9 1-92) yleisarvio suomalaisesta energiapolitiikasta
on hajanaisuus ja sekavuus:
--- valtakunnallisten energiapoliittisten linjavalintojen suunnittelun ja päätöksenteon
keskeisin ongelma on sen hajanaisuus. Eri tahot tekevät päällekkäisiä suunnitelmia ja
päätöksiä, joiden keskinäiset suhteet ovat epäselvät. Mikä on esimerkiksi hallituksen
energiapoliittisen ohjelman, energiakomitean mietinnön, energiapolitiikan neuvoston
energiastrategian ja kauppa- ja teollisuusministeriön ”Suomen energiavaihtoehdot
2030" -selvityksen rooli suunnittelussa ja päätöksenteossa? Voitaneenkin perustellusti
sanoa, että ei ole varsinaisesti erotettavissa lopullista julkisen vallan kannanottoa Suomen
valtakunnalliseksi energiastrategiaksi.

Eräänä ratkaisuna energiapolitiikan yhteiskunnalliseen ongclmavyyhteen kansallisvaltion
tasolla voisi olla seuraava Paldaniuksen (mt.) visio: Päätösten valmisteluoikcus siirrettäisiin
KTM:n energiaosastolta Energiapolitiikan neuvostoon, jota täydennettäisiin virkamiehillä,
asiantuntijoilla sekä kansalais- ja etujärjestöjen edustajilla. Yhden vaihtoehdon muodostami
seen perustuvan komircanmictintölaitoksen voisi näin muuttaa useita vaihtoehtoja tuottavak
si cnergiastrategiseksi neuvostoksi. Laajallaosallistumispohjalla taattaisiin,etteikasvukriittisiä
vaihtoehtoja rajattaisi pois. Eduskunta päättäisi energiastrategiasta nelivuotiskaudeksi. Jos
prosessi ajoitettaisiin juuri ennen eduskuntavaaleja, energia-asiat kuuluisivat vaaliteemoihin,
jolloin kansalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet saada käsitys siitä, mitä energiapoliittista
kantaa he itse asiassa äänestävät.
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1 2 . Liikenne
1 2 . 1 . Y leistä

P

liikenteestä

erinteisesti liikenteellä tarkoitetaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista eri kulkutavoilla.
Useimmat kulkutavat voidaan ryhmitellä seuraavasti:

Vesiliikenne: moottorivene, vesiskootteri, laiva, sukellusvene, lossi, purjevene, soutuvene,
uitto, uiminen.
Ilmaliikenne: suihkukone, potkurikone, helikopteri, ilmalaiva, avaruusraketit ja -sukkulat,
purjekone, riippuliito, laskuvarjohyppy, kuumailmapallo.
M aaliikenne: henkilöauto, pakettiauto, linja-auto, juna, raitiovaunu, metro, moottoripyörä,
moottorikelkka, polkupyörä, jalankulku, hiihto, luistelu, rullaluistelu, potkukelkkailu, hevosliikenne sekä erilaiset työkoneet, kuten traktorit, monitoimikoneet, ajettavat ruohonleikkurit,
nosturit ja kaivurit.
Nykyisin liikenteen käsitteeseen luetaan myös abstraktimman ” tavaran” liikkuminen, esimer
kiksi kommunikoinnin tai palvelusten. T ätä nimitetään hieman suppeasti tietoliikenteeksi,
jonka välineitä ovat:
Tietoliikenne:lehdistö, posti,TV, radio, lennätin, puhelin, modeemi, telefax, näköpuhelimct,
huutam inen...
Liikenne on luonteeltaan väline muulle inhimilliselle toiminnalle. Se muodostaa puitteen
ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja talouden rattaiden pyörittämiseksi eli on infrastruktuu
ria. Ihmiset ovat liikkuneet melko vähän 1960-luvuIle saakka, jolloin henkilöauto tuli
tavallisen kansan saataville. Henkilöautoilua varten rakennettu tieverkosto mahdollistaa
osaltaan massakulutusyhteiskunnan. Myöhemmin liikenteestä on tullut enemmän arvo
sinänsä —liikkumista pidetään tärkeänä erityisesti matkailun muodossa. T äm ä selittää myös
lento- ja vesiliikenteen huimaa kasvuvauhtia. Kotimaan henkilöliikenteen määrä (hlökm/a)
on kasvanut Suomessa suunnilleen nelinkertaiseksi 1960—1990. Henkilöautoilua on lisätty
jopa seitsenkertaiseksi (autokm/a). Maalla kulkevan joukkoliikenteen määrä sen sijaan on
pidetty samalla tasolla vuosina 1970-1995. Kotimaan lentoliikenne taas kaksinkertaistettiin
1980-luvulla. (Kuva 12.1.)
Henkilöautoilu on yleisin kulkumuoto 1990-luvun Suomessa. Maailmanlaajuisesti jalan
kulku ja pyöräily ovat yleisimpiä kulkutapoja. Pyöräily sitä paitsi lisääntyy autoilua nopeam
min: kun polkupyörien ja autojen tuotannon määrä oli vielä suunnilleen tasoissa 1970-luvun
alussa, vuonna 1992 tuotettiin jo noin kolminkertainen määrä pyöriä autoihin verrattuna
(Interbike Directory, ref. Lowe 1994, s. 87).
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Kuva 12.1. Henkilöliikenne (vasen) (a tavaraliikenne (oikea) Suomessa 1 9 6 0 -1 9 9 5 . (Tielaitoksen
WorldWideWeb-sivut http://w w w .tieh .fi/aika s/kothen k.txt ja http ://w w w .tie h .fi/a ika s/ko tta va .txt.)

1 2 .2 . Liikenteen

L iik e n t e e n

ympäristöongelmia

e r it y i s p iir t e i t ä

Liikenne poikkeaa muun muassa energiantuotannosta siinä, että se aiheuttaa ennen muuta
hajakuormitusta eikä pistelähteitä juuri ole, poikkeuksena suuret liikennevälineitä valmistavat
teollisuuslaitokset ja suuret laivat. T äm ä tarkoittaa myös, että liikenteen piiiistöarvioihin
kannattaa suhtautua erityisen varovaisesti, koska niitä ci voi mitata yhtä helposti kuin
esimerkiksi kivihiilivoimalan päästöjä.61 Arvioita kannattaa kuitenkin katsella jonkinlaisen
mittakaavan saamiseksi.
Liikenteen päästöt tulevat matalalta, joten ne eivät ehdi laimentua ja muuttua niin paljon
kuin pitkästä piipusta lähtevät päästöt. Ihmisiä on paljon siellä, missä on paljon liikennettä.
Siksi esimerkiksi tietty' päästömäärä hiilimonoksidia eli häkää autojen pakoputkista aiheuttaa
pahemmat paikalliset terveysvaikutukset kuin sama määrä hiilimonoksidia kivihiilivoimalan
piipusta. Liikenteen ympäristövaikutuksissa olennaista on sekä liikenteen määrä että laatu.
Mitä enemmän liikennettä on ja mitä nopeammin liikutaan, sitä enemmän liikenne muuttaa
luontoa.
Myös liikennevälineiden valmistaminen, huolto ja käytöstä poistaminen kuluttaa energiaa
ja luonnonvaroja sekä aiheuttaa päästöjä. Liikenneväylien rakentaminen vaikuttaa ympäris
töön esimerkiksi soranoton tai järven pengertämisen kautta. Rohkeimman arvion mukaan
henkilöauton elinkaarensa aikana käyttämästä energiasta noin puolet kuluu auton liikuttami
seen ja puolet huoltoon, sen käyttämien teiden rakentamiseen ja niin edelleen (S L L s. 21).
Toisen annon mukaan luku on 20 % (Liikenne j a ym päristö 1992, s. 81). Liikenteen
infrastruktuuriluonnctta havainnollistaa, että kun rakennetaan liikenneväyliä luonnon kes
kelle, luontoa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Esimerkiksi metsäautotiet helpottavat
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puun hakkaamista metsästä. Erityisen suuri ongelma tämä on Amazoniassa, jossa teitä
rakennetaan keskelle sademetsää. Alue asutetaan, kasketaan, viljellään muutama vuosi ja
jätetään autiomaana jälkeen. (Salo ja Pyhälä 1991, s. 81-123.)
Liikenteen perusluonteeseen kuuluu vielä, että liikuttaessa muutetaan liike-energian
virtauksia. Toisinaan näitä energioita ei hallita, jolloin tapahtuu karilleajoja ja auto-onnetto
muuksia. Vaikka energia pidettäisiin hallinnassa liikenneväylillä, eivät luontokappaleet vält
tämättä ymmärrä pysyä poissa ihmisen liikkumisen tieltä vaan jäävät autojen tai muiden
liikennevälineiden alle.
Taulukko 12.1. Liikenteen osuus ilmansaastepäästöistä Suomessa noin vuonna 1990 kahden eri lähteen
mukaan (ylempi arvio Lampinen, ref. YTS, s. 231 = * ; alempi arvio Liikenne ja ympäristö 1992, s. 103 = **).6J

Päästön laatu

Liikenteen osuus %

Hiilimonoksidi eli häkä CO

70-90

Hiilivedyt (CxHv)/haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(VOC= volatile organic compounds)
Typen oksidit NOx

44-60
47-62

Hiilidioksidi CO,

n. 27 **

Hiukkaset

n. 15* *

Lyijy Pb

62-75 (v. 1995 = 0!)

Rikkidioksidi SO,

3*

V

e s il iik e n n e

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa...
(Antiikin foinikialaisten sananlasku.)
Vesiliikennettä ja sen ympäristövaikutuksia on tutkittu hämmästyttävän vähän verrattuna
tieliikenteeseen. Tässä esittämämme vaikutukset perustuvatkin pääosin Eloheimon (1992)
alustavaan yleiskatsaukseen aiheesta. Vesiliikenteelle on ominaista selkeä luonnon asettama
fyysinen reunaehto: kannattaa pysyä liikenneväylillä. Vaikka tämä kuulostaa itsestäänselvyy
deltä, laivoja ajaa jatkuvasti kareille ja esimerkiksi öljy tankkereista valuu tällöin öljyä vesiin.
Maaliikenteessä liikenneväylillä pysyminen ei ole luonnollisiin vaan teknisiin reunaehtoihin
sopeutumista.
Vesiliikcnneväylien rakentaminen ja -välineiden huolto
Kanavanrakennus aiheuttaa vesien sekoittumista, jolloin muun muassa kalojen ja rapujen
taudinaiheuttajat pääsevät leviämään ja puhtaiden vesien laatu alenee. Ruoppaus samentaa
vettä ja voi hävittää harvinaisia kasvilajeja. Toisaalta ruoppaamalla voi poistaa orgaanista
ainetta ja ravinteita vedestä eli sitä voi pitää teknologisesta näkökulmasta myös ympäristön
suojelun keinona. Satama-alueita rakennettaessa taas muutetaan luonnonalueita asfaltti- ja
beroniaavikoiksi. Venettä tankatessa, öljytankkereita pestessä ja pilssivesiä pumpatessa pääsee
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öljyä veren. Jos ja kun ongelmajätteiden keräily on heikosti järjestetty, niitä joutuu kaatopai
kalle menevän sekajätteen mukaan tai esimerkiksi maaleja ja jäteöljyjä valuu maahan ja veteen.
Rakentamisen välillisenä vaikutuksena liikenteen määrä lisääntyy, kun sen puitteita paranne
taan. Ympäristönsuojelun kannalta voi myös sanoa, että puitteita huononnetaan. Liikenne
väylien ”parantaminen” on varsin arvosidonnainen arkikäsite.
Vesiliikenteen m uodot
Laivat
Kaikki liikkuminen kuluttaa energiaa, jolloin aiheutetaan välillisiä vaikutuksia energialähteen
hankinnassa, erityisesti öljylähteillä. Jopa puolet laivojen elinkaaren energiankulutuksesta
aiheutuu raaka-aineiden tuotannossa ja rakennusvaiheessa. Laivat myös meluavat. Melu leviää
sekä vedenpinnan alla että päällä ja ulottuu kauemmas kuin ticliikennemelu, koska ääniaallot
kulkevat vedessä tehokkaammin kuin ilmassa. Laivojen aiheuttamat aallot muun muassa
rikkovat vesirajan eliöiden kuten lintujen pesiä, heittävät kalojen mätiä ja poikasia rannalle
sekä lisäävät rantaeroosiota. Potkurivirrat sekoittavat vettä ja nostavat pohjalietettä, jolloin vesi
samentuu ja pohjalietteen ravinteet tulevat helpommin levien saataviksi, mikä taas rehevöittää
vesiä.
Laivat käyttävät energianlähteenään yleensä raskasta polttoöljyä, joten rikkipäästöt ovat
huomattavia. Polttomoottori aiheuttaa tietysti myös typen oksidien päästöjä. N äm ä happa
moittavat luontoa sekä aiheuttavat terveyshaittoja satamissa. Myös polttoprosessissa syntyvät
hiilivetypäästöt vaikuttavat terveyteen. Kun öljyssä olevat hiiliatomit poltetaan hiilidioksidik
si, kiihdytetään kasvihuoneilmiötä. Laivojen pohjat maalataan myrkkymaaleilla, jotta niihin
ei tarttuisi pieneliöitä. Aiemmin pohja suojattiin tervalla, mikä vähälajisissa sisä- ja murtovesissä voisi toimia edelleen. Myrkkymaalien käyttö aiheuttaa muun muassa tina-ja kuparipäästöjä vesistöihin ja terveyshaittoja pohjan käsittelijälle.
Maailman meriä on käytetty kaatopaikkoina, sillä suurin osa laivojen jätteistä on aiemmin
laskettu sellaisenaan veteen. T äm ä aiheuttaa sekä esteettisen roskaantumishaitan että re
hevöitymistä. Yhden mielestä laivat saattavat pilata maiseman, toisen mielestä ne ovat
kauniita. Lopuksi on huomattava, että laivaliikenne on luonteeltaan joukkoliikennettä: se
keskittää valtaa laivan miehistölle ja varustajalle, mutta toisaalta kuluttaa vähemmän luontoa
verrattuna siihen, että kaikki ajaisivat omilla moottoriveneillä. Samasta syystä laiva on myös
pienveneilyä riskiherkempää, koska pienestä miehistön virheestä voi seurata jopa satojen
ihmisten kuolema.
Moottoriveneetj a vesiskootterit
Moottoriveneilyllä on samanlaisia vaikutuksia kuin laivoilla, paitsi että energialähteenä on
bensiini, joka ei aiheuta juurikaan rikkipäästöjä. 2-tahtimoottorit kuitenkin tuhlaavat poltto
ainetta ja päästävät öljyä moottorin läpi veteen. Energiankulutus suurenisi verrattuna laivalii
kenteeseen, jos kaikki laivalla kulkijat ajaisivat omalla veneellä saman matkan. Vajaaksi
lastatulla laivalla ei toki kannata ajella.
Veneiden aallot ovat pienempiä kuin laivojen, mutta niitä aiheutetaan useammin. Potkurivirtaukset ovat laivoja pienempiä, mutta kohdistuvat matalampiin vesiin, joissa vaikutukset
eliöstöön ovat suuremmat. Pohjan myrkkymaalaus uusitaan tiheämmin kuin laivoissa, m utta
useimmiten käytetään tinayhdisteiden sijaan vaarattomampia kupariyhdisteitä. Saariston
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roskaantuminen on lisääntynyt veneilyn lisääntyessä. Granlundin ja Juntusen (1988, ref.
Eloheimo 1992, s. 57) tutkimuksen mukaan suurimmassa osassa veneistä käymäläjätteet
laskettiin sellaisenaan vesiin.63
Soutuveneet, purjeveneet j a -luudat
Vesien kevyellä liikenteellä on huomattavasti pienemmät ympäristövaikutukset kuin motori
soidulla vesiliikenteellä. Liikennevälineen käytöstä ei aiheudu suoraan sen vakavampia hait
toja kuin hankainten narinaa, jota kesämökin riippumatossa lcpäilijä voi pitää meluhaittana.
Energianlähteenä on lihasvoima ja tuulivoima, jotka kummatkin ovat uusiutuvia energialäh
teitä. Liikennevälineiden valmistaminen sen sijaan kuluttaa luonnonvaroja. Metallit sekä
lasikuitu ovat uusiutumattomia ja puu uusiutuva luonnonvara. Veneen pohjan myrkkymaalaus aiheuttaa metallipäästöjä. Purjeveneiden köliin tarvitaan paljon lyijyä, joka on raskasme
talli. Lisäksi purjeveneily edellyttää korkeampia siltoja ja syvemmiksi ruopattuja väyliä kuin
matalammat moottoriveneet. Purjeveneen jätehuolto ei ole välttämättä sen parempi kuin
moottoriveneenkään —kyse on veneilijän käyttäytymisestä ja jätehuollon järjestämisestä, ei
liikennevälineestä.
Uitto
Uitto kuluttaa vain vähän energiaa, koska siinä hyödynnetään puiden kellumisominaisuutta
ja suhteellisen pieni hinaaja voi kuljettaa suuren määrän puuta. Nipuista irtoaa puun kuorta,
joka on orgaanista ainetta. Se siis kuluttaa veden happea ja rehevöittää ravinteillaan. Nippujen
vedenpäällinen osa on hyvä lisääntymispaikka metsätuhohyönteisillc. Uiton haitat ovat
selkeimmät puunpudotus- ja säilytyspaikoilla. Suurin osa Suomen koskista on perattu
tukinuiton tähden, mikä on vähentänyt Vesiekosysteemin monimuotoisuutta ja hankaloitta
nut kalojen kulkua.

M

a a l iik e n n e

Suomessa käytetään tonni asvalttimassaa asukasta kohden vuodessa.
(Neste-Bitumin mainoslause, lainaus SLL 1993, s. 93.)
Maaliikenneväylien rakentaminen ja liikennevälineiden huolto
Maaliikenneväylicn ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin vesiliikenteen, koska vesilii
kenteen Iiikenne%'äylät ovat suurelta osin valmiina luonnossa eikä niitä tarvitse erikseen
rakentaa. Tilaa muutetaan monimuotoisesta luonnosta asfaltti- tai hiekka-aavikoksi. Tienpoh
jan rakentamiseen käytetään muun muassa sepeliä, jota murskataan kalliosta louhittavista
suuremmista kivistä. Louhinta lisääntyi Suomessa kiihtyvästi 1980-luvulla (kuva 12.2).
Lisäksi pientareille kylvetään kasvilajeja, jotka poikkeavat usein ympäröivästä luonnosta.
Maaliikenneväylien ympäristövaikutusten voimakkuus riippuu paitsi rakentamisen mää
rästä myös siitä, minne rakennetaan eli minkälaista luontoa alueella on. Teitä on ollut teknisesti
helpointa rakentaa harjuille, mutta harjut ovat usein varsin karua luontoa ja pohjavesialuetta,
joten ne kestävät huonosti rasitusta. Liikenneväylät rajoittavat yksittäisten eläinten ja ihmisten
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liikkumista, lajien leviämistä
1000 m3
sekä rumentavat maisemaa.
Kun rakennetaan vesistöjen
päälle, virtaukset hidastuvat
ja lahdenpoukamat rehevöi
tyvät. Liikenneväylien huol
lon ehkä merkittävin vaiku
tus on tien suolauksen ai
heuttama pohjaveden kloridipitoisuuden nousu, mikä
saattaa aiheuttaa edelleen ter
veyshaittoja (kuva 12.3).
M aaliikennevälineiden Kuva 12.2. Suomen tielaitoksen louhintamäärät 1 9 8 0 -1 9 9 0 (Tilastokeshuollostapääseeympäristöön ^us, re^- ^ s- 19).
erityisesti liuottimia, raskasmetalleja, jäteöljyjä ja maalipölyjä. Ruostcsuojauksesta pääsee öljy
jä liuotinpitoisia pesuvesiä ja liuotinpitoisia höyryjä. Huoltamot ovat siis paikallisesti tärkeitä
saastuttajia. Kun liikenneväline tai sen osa hylätään, siitä tulee jätettä, osin jopa ongelmajätet
tä. Liikenneministeriön mukaan Suomessa syntyy vuosittain jäteöljyä noin 30 000 tonnia ja
akkuja noin 12 miljoonaa tonnia. Lisäksi jokaista kahta miljoonaa autoilevaa suomalaista
kohden hylätään autonrengas vuosittain.
1000 tn
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Kuva 12.3. Tiesuolan käyttömäärät Suomessa 1 9 5 9 -1 9 9 3 (Ympäristökokous 1 /1 9 9 4 , s. 12).

Maaliikennemuodot
Henkilöauto
Henkilöautoilu kuluttaa paljon energiaa ja luonnonvaroja sekä ajoneuvon valmistuksessa että
käytössä. Kulutuksen määrä riippuu auton energiatehokkuudesta, materiaaleista ja massasta.
Energialähde on fossiilinen ja uusiutumaton. Valtaosa eliöistä, jotka kuolevat liike-energian
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voimasta törmäämällä, lienee autoilun uhreja. Tieliikenncmelulle altistui liikenneministeriön
mukaan vuonna 1987 (sis. myös muut autot)
—

840 000
250 000
42 000

suomalaista
"
"

> 55 dB(A)
> 65 dB (A)
> 70 dB(A).

Taulu 12.1. Autoilun tarkoitus?

Autolla ajettaessa 70-S0 % polttoaineen energiasisällöstä kuluu muuhun kuin auton
liikuttamiseen, kuten epätäydelliseen palamiseen ja pakokaasuissa sekä jäähdytyksessä
karkaavaan lämpöön. Lisäksi energiaa kuluu auton sisäiseen kitkaan, kitkaan renkaiden
ja tien välillä sekä ilmanvastukseen. Kyydissä olevan ihmisen ja tavaran liikuttamiseen
kuluu vain 2-3 % polttoaineen energiasta, kun 97-98 % energiasta kuluu itse auton
liikuttamiseen cnergiahävikkeinecn. Onko autoilun tarkoitus kuljettaa ihmisiä ja tava
roita vai tonnin painoista metalli- ja muovicsinettä paikasta toiseen?
Liikenteen ympäristövaikutuksista ehkä puhutuin 1990-luvun alussa on ollut happamoitu
mista aiheuttavat typen oksidien päästöt. Typen oksidit aiheuttavat myos'suoria vaikutuksia
erityisesti kasveihin sekä terveysvaikutuksia — esimerkiksi astmaatikoille tulee hengitysvai
keuksia. Polttoaineen palaessa korkeassa lämpötilassa syntyy polttoaineen sisältämästä or
gaanisesta typestä (org-N) vähän sekä palamisilman typpikaasusta (N ,) paljon typen oksideja
(N O x) seuraavan kaavion mukaisesti:
N ,2
NO x
o r g - N ------ >
O,
(myös N ,O )
Epätäydellisesti palanut polttoaine tulee pakoputkesta hiilivetyinä (C xH x) tai hiilimonoksidi
na eli häkänä (C O ) ja aiheuttaa terveyshaittoja. Häkä aiheuttaa äkillistä eli akuuttia haittaa ja
hiilivedyt pitemmän ajanjakson riskin. Vähän aikaa ilmakehässä oltuaan häkä hapettuu
hiilidioksidiksi ja aiheuttaa siten ilmastonmuutosta. Täydellisesti palaneesta polttoaineesta
tulee myös suoraan hiilidioksidipäästöjä. O sa typenoksideista tulee typpioksiduulina (N,O),
joka aiheuttaa ilmastonmuutoksen lisäksi otsonikatoa. N O x- ja hiilivetypäästöjen suuruuteen
vaikuttaa olennaisesti, onko autossa katalysaattori.
Polttoaineesta tulee lyijyä (Pb) ja renkaista irtoaa metalleja, kuten kadmiumia (Cd), jotka
ovat myrkyllisiä eliöille. Lyijypäästöt vähenevät 1990-luvulla kovaa vauhtia lähes merkitykset
tömiksi Suomessa, koska polttoaineen lyijypitoisuutta on alennettu ja uudet autot käyttävät
lyijytöntä polttoainetta. Tosin jo päästetty lyijy kertyy' vielä pitkään ravintoketjuihin ja
monissa muissa maissa, kuten Venäjällä, lyijyä käytetään edelleen.
Pakettiauto
Pakettiautoilla on samankaltaiset vaikutukset kuin henkilöautoilla. Päästöihin vaikuttaa,
käytetäänkö polttoaineena dieseliä vai bensiiniä. Diesel ei pala yhtä puhtaasti kuin bensiini,
joten sen käytöstä pääsee ilmaan enemmän hiilivetyjä, hiukkasia ja typen oksideja. Toisaalta
dieselmoottori kuluttaa vähemmän polttoainetta ja kestää kauemmin. Vaikutukset ovat niin
eri tyyppisiä, että niiden vertailusta tuskin päästään yksimielisyyteen.
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Linja- j a kuorma-auto
Myös raskaammilla kulkuneuvoilla on samantyyppisiä vaikutuksia kuin henkilöautoilla. Sekä
kuorma-autojen että bussien melupäästö autokilometriä kohden on selvästi suurempi kuin
henkilöautoilla, mutta tilanne ei ole yhtä selvä busseilla henkilökilometriä kohden. Polttoai
neenkulutuksen vertailu havainnollistaa matkustajamäärän ja joukkoliikenteen pvsäkinvälin
merkitystä: Jos pysäkinväli on puoli kilometriä, fossiilista polttoainetta kuluu linja-autolla
keskimäärin vähemmän henkilökilometriä kohden kuin henkilöautoilla silloin, kun bussissa
on yli kuusinkertainen määrä ihmisiä. Jos pysäkinväli on vähintään kaksi kilometriä, nelinker
tainen määrä matkustajia tekee bussista energiataloudellisemman. (Santalahti 1991, s. 15.)
Hiilidioksidipäästöjä linja-auto tuottaa suunnilleen samassa suhteessa kuin se kuluttaa energiaa.
Henkilökilometriä kohden typenoksideja tulee keskimääräisestä linja-autosta lähes puolet
vähemmän kuin henkilöautosta, jossa ei ole katalysaattoria, mutta hieman enemmän kuin
katalysaattoriautosta. Hiilivetyjä pääsee bussista ja autosta suunnilleen yhtä paljon. Bussien
hiukkaspäästöt ovat suuremmat kuin henkilöautoilla, koska bussi aiheuttaa suuremman
ilmavirtauksen, joka nostaa enemmän pölyä maasta. Linja-autojen päästöissä on olennaista,
kulkeeko bussi neste- tai maakaasulla vai dieselöljyllä, koska kaasu palaa puhtaammin. Täm än
näkee jopa silmämääräisesti vertailemalla pysäkiltä kiihdyttävää diesel- ja kaasubussia.
Linja-autojen ja henkilöautojen vertailua vaikeuttaa suuri hajonta tekniikassa: on enem
män ja vähemmän saastuttavia henkilöautoja ja sam a pätee linja-autoihin. Yllä on verrattu
keskimäärin käytössä olevia tekniikoita. Usein ympäristökeskustelussa verrataan jonkin
liikennemuodon keskimääräistä tekniikkaa toisen liikennemuodon parhaimpaan tekniik
kaan, mikäon varsin kyseenalaista. N iinpä kaasubusseja tulisi verrata karalysaatrorihenkilöautoihin ja keskimääräisiädiescl-busscja tulisi verrata henkilöautoihin, joissa ci ole katalysaattoria.
Liikkuvat työkoneet
Polttomoottorilla toimivilla työkoneilla on samantyyppisiä ympäristövaikutuksia kuin kuor
ma-autoilla. Työkoneet tekevät usein viimekädessä luontoa muuttavan työn, esimerkiksi
kaivavat soraharjun auki tai kyntävät pellon, joten työkoneen tekniset ominaisuudet vaikut
tavat merkittävästi sen ympäristövaikutuksiin. Työkoneiden merkitys ilmansaastuttajina on
kasvussa, sillä liikenneministeriön mukaan jopa viidennes liikenteen NO^ -päästöistä vuonna
1993 aiheutui näistä. Myös melupäästöt ovat merkittäviä.
Moottorikelkkailu
Moottorikelkalla ajaminen aiheuttaa myös melua. Moottorikelkan melupäästöt ovat kiusal
lisia, koska ne kohdistuvat usein luonnon rauhassa liikkujiin.6' Epäpuhdas poltto moottorissa
tuhlaa energiaa ja aiheuttaa erityisesti hiilivetypäästöjä. Liikkuminen lisää taimikkotuhoja ja
väylien rakennus vie tilaa, joskin moottorikelkkaväylien tilantarve ja muutkin vaikutukset ovat
huomattavasti tieväyliä pienemmät. Lisäksi moottorikelkat lisäävät suurpetojen metsästyksen
tehokkuutta.
Raideliikenne (juna, metro, raitiovaunu, pikaraitiovaunu)
Meluhaitta lienee merkittävin raideliikenteen ympäristövaikutus verrattuna muihin liikenne
muotoihin, mutta raideliikennettä pidetään yleensä ympäristöystävällisimpänä koneellisena
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liikennemuotona. Energiankulutus ja sitä kautta hiilidioksidipäästöt ovat pienet. Typenoksi
dien ja hiilivetyjen päästöjen suuruus riippuu siitä, onko kyseessä dieseljuna vai sähköjuna.
Dieselj tinalla on suuremmat välittömät päästöt, m utta sähköjuna aiheuttaa välillisesti päästöjä
ja energiantuotannon hävikkiä, jotka riippuvat siitä, miten sähkö on tuotettu (luku 1 1). 1990luvun alun sähköntuotantorakenteella Suomessa sähköjunalla liikkuminen aiheuttaa välillisiä
rikkipäästöjä enemmän kuin muut maaliikenteen muodot ja lentoliikenne. Tosin liikenteen
rikkipäästöt kattavat vain noin 3 % kaikista Suomen rikkipäästöistä, joten happamoitumisen
kannalta tällä on vain hiukan merkitystä (ks. taulukko 12.1).
Hevosliikenne
Hevonen kuluttaa vähän energiaa, joka sekin perustuu uusiutuvaan energialähteeseen. Polt
toaineen tuotannolla on omat vaikutuksensa maataloudessa (luku 14). Päästöistä merkittävin
lienee lanta, joka aiheuttaa hajuhaittaa ja hygieenistä haittaa. Lannasta tulee myös ammo
niakkipäästöjä. Hevosen ympäristövaikutuksille ei kannata hirnua, koska hevosen lanta oli
merkittävä ympäristöongelma kaupungeissa ennen autojen yleistymistä. Jos kymmenen
prosenttia henkilöautoilijoista alkaisi ajaa hevosella, saattaisi sama ongelma tulla ajankohtai
seksi uudelleen.65
Kevyt liikenne (jalankulku, pyöräily, luistelu, hiihto, purjekelkka)
Energialähteenä kevyt liikenne käyttää lihasvoimaa, joka on uusiutuvaa. Ympäristövaikutuk
set ovat minimaaliset: tilan tarve on vähäinen, energiankulutus pieni, meluhaitat olemattomat
eikä päästöjä tule juuri lainkaan. Kevyt liikenne on ympäristön kannalta selvästi parasta
liikkumista.
I lm aliikenne

Moottori-ilmailu on ympäristönsuojelun kannalta huonoin liikennevaihtoehto lähes millä
tahansa mittarilla mitattuna. Perussyynä tähän on se, ettei metalli pysy ilmassa muuten kuin
valtavalla energiapanoksella.

Lentokentät ja niiden huolto
Lentokentät vievät tilaa, mutta niiden rakentaminen kuluttaa vähemmän energiaa kuin teiden
rakennus, koska suurin osa matkasta ollaan ilmassa. Juuri kukaan ei kuitenkaan asu lentoken
tän lähellä, joten sinne pitää myös rakentaa maaliikenneväyliä. Kylmän vuodenajan tullessa
lentokoneita estetään jäätymästä glykolilla, mikä aiheuttaa kemikalisoitumista ja vesien
rehevöitymistä. Kiitoradat taas sulatetaan urealla, joka on typpiyhdiste ja rehevöittää vesiä sekä
aiheuttaa mahdollisesti myös kalakuolemia.

Liikennevälineet
Suihkukoneet
Suihkukoneen aiheuttama melu on erittäin kova ja leviää laajalle, koska se päästetään ilmassa,
jossa ei ole melua vaimentavia väliaineita kuten mäkiä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lento
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kentän melualueella asui 110 000 ihmistä 1990-luvun alussa. Energiankulutus on selvästi
suurin tässä esitetyistä liikennevälineistä, junaan verrattuna jopa kymmenkertainen. Lennet
täessä liike-energian määrä on valtava, ja sen hallitseminen voi tuottaa yhä enemmän
ongelmia, jos lentoliikenteen annetaan kasvaa samaa vauhtia kuin 1980-luvulla. KeskiEuroopan ilmatilassa on ollut ruuhkaa jo 1990-luvulla.
Typenoksidien päästöissä on ongelmallista happamoitumisen lisäksi se, että ne aiheuttavat
yläilmakehässä eli stratosfäärissä otsonikatoa sekä ilmastonmuutosta: mitä korkeammalla
lennetään, sitä suurempi osuus lentokoneiden NO^-päästöistä joutuu suoraan otsonikerrok
seen. Samoin harmittomilta tuntuvat vesihöyrypäästöt aiheuttavat korkealla ongelmia —ne
jäätyvät pilviksi, jotka harventavat otsonikerrosta. Toisaalta on myös esitetty, että typenoksi
dien päästöt suoraan stratosfääriin sitovat sinne päässyttä klooria, joka on vielä pahempi
otsonin tuhoaja. Voiko siis stratosfäärin saastuttaminen olla otsonikerroksen suojelua? Lento
kenttien ympäristössä puolestaan muodostuu alailmakehään eli troposfääriin otsonia hiilive
tyjen, typen oksidien ja auringonvalon yhteisvaikutuksesta. T ästä seuraa muun muassa
terveyshaittoja ja suoria kasvillisuusvaurioita.
Erityismaininnan ansaitsee sotilasilmailu: Esimerkiksi yksi F-4 Phantom taistelukonc tai
pommittaja kuluttaa tunnissa yli 6 300 litraa lentokonebensiiniä (M aailm an tila 1991, s.
153), mikä vastaa suunnilleen 4—5 vuoden keskimääräistä suomalaista henkilöautoilua.
Sotilaslentokoneet myös lentävät reittiliikennettä korkeammalla, mikä tarkoittaa, että niiden
NOx-päästöt menevät suoraan otsonikerrokseen ja muuttavat otsonia hapeksi. Suurin osa
otsonikerrosta tuhoavista ilmailun NO^-päästöistä aiheutuu sotilaskoneista.
Potkurikoneet
Potkurikoneet lentävät matalammalla kuin suihkukoneet, joten ne vaikuttavat vähemmän
otsonikerrokseen. Uudet kevyet potkurikoneet ja puhallinpotkurikonect ovat suihkukoneita
vähempiruokaisia, mutta edelleen maaliikennettä tuhlaavampia. Täyteen ahdetun puhallinpotkurikoneen matkustaja saattaa tosin voittaa yksittäisen autoilijan encrgiansäästövertailussa. Niitä voi käyttää lyhyemmillä lentomatkoilla kuin suihkukoneita.

Liikennemuotojen vertailua
Eri liikennemuotojen osuuksia ilmansaastepäästöistä on kerätty' kuvaan 12.4. Löysimme
melko ristiriitaista tietoa eri liikennemuotojen energiankulutuksesta. Taulukossa 12.2 on
kaksi arviota henkilöliikenteestä, joista yhden otimme Suomen luonnonsuojeluliitolta (SLL
1993) ja toisen liikenneviranomaisilta {Liikenne j a ym päristö 1992). Taulukossa 12.3 puoles
taan on viranomaisten käsitys eri tavaraliikenteen muotojen energiankulutuksesta. Energian
kulutus on ilmoitettu kuljettua matkaa kohti. Liikennemuotojen vertailun kannalta ehkä
olennaisempaa on kuitenkin kulutus aikaa kohti, koska esimerkiksi suomalaiset käyttävät
keskimäärin liikkumiseen noin 70—80 minuuttia vuorokaudessa. Liikkumiseen käytetty aika
ci ole muuttunut juurikaan 1970-luvulta 1990-luvulle. Nopeat liikennevälineet siis houkuttelevat kulkemaan pitemmän matkan, joten ero näiden liikennemuotojen todellisessa ener
giankulutuksessa on vielä kertaluokkaa suurempi kuin taulukosta käy ilmi. Esimerkiksi
kuukauden lentomatkalla ehtii hyvinkin maailman ympäri (40 000 km ja 42 M W h), kun taas
kuukauden 1nter Rail -junamatkalla jaksaa kiertää vain osan Eurooppaa (esimerkiksi 6 000 km
ja 1,1 MWh).
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Kuva 12.4. Eri liikennemuotojen ilmansaastepoästöjen osuuksia Suomessa 1990-luvun alussa (Liikenneminis
teriö 1993).

T aulukko 12.2. Kaksi arviota eri liikennemuotojen energiankulutuksesta sataa henkilökilometriä kohti.6

Kulkumuoto

Mukana myös liikennevälineiden
ja -verkon valmistusja huolto

Mukana vain liikenne
välineen kulutus
(SLL, s. 72.)

Lentokone

140 k\V!i/100hlökm

Henkilöauto
Linja-auto

(Liikenneja ympäristö 1992, s. 81.)
100

105

60-130

60

10-20

20

75
28

Henkilöjuna

5-10

10

18

Jalankulku

6

-

-

Polkupyörä

1

-

-

T aulukko 12.3. Arvio eräiden liikennemuotojen energiankulutuksesta sataa tonnikilometriä kohden (Liikenne
ja ympäristö

1992, s. 81).

Energiankulutuksen kohde
/ Liikennemuoto

Liikennöinti

Pakettiauto

400 kWh/100tnkm

Yhteensä (mukana myös liikenneväli
neiden ja -väylien valmistus ja huolto)
520 kWh/100tnkm

Kuorma-auto

40

Tavarajuna

10

13

Laiva ja uitto

9

12
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T ietoliikenne

Tietoliikenne on monitahoinen kysymys ympäristönsuojelun kannalta; tässä yhteydessä
toteamme pari olennaista seikkaa (tarkemmin luvussa 15). Tietoliikenteessä liikkuu minimaa
linen määrä energiaa paikasta toiseen pääosin sähkökäyttöisten koneiden avulla. Valokaape
lissa liikkuu sähkömagneettista säteilyä ja puhelinlangoilla elektroneja. Tietoliikenteen ener
giavirrat eivät ole suuria, mutta laitteiden energialähteenä on sähkö, jonka kulutus on noussut
tietotekniikan myötä. Näyttää siis siltä, että liikenteen muuttaminen tavaroiden ja ihmisten
liikkumisesta bittien ja elektronien liikkumiseen olisi ympäristönsuojelun kannalta hyvä asia,
koska aineellisesta talouskasvusta siirryttäisiin laadulliseen kasvuun (luku 16.3).
Vaikka tietokoneiden käyttö periaatteessa vähentää ympäristöongelmia, laitteiden valmis
tamisen ympäristövaikutukset on muistettava. Esimerkiksi Kalifornian Piilaakson pohjavesiä
on saastunut valmistusprosessissa käytetyistä orgaanisista klooripitoisista kemikaaleista, kuten
trikloorieteenisrä (T C E, 1,1,1-trikloorietaani), joka on myös otsonikerroksen ohenraja.
Toisaalta tietoliikenteen ympäristövaikutukset eivät rajoitu energian liikkumiseen ja laitteiden
valmistukseen vaan ovat lisänneet myös paperinkulutusta, vaikka 1980-luvulla oletctriinkin
päinvastaista (luku 15.3). (Young 1993, s. 36—47.) Lisäksi tietoliikenne voi lisätä luonnon
hyödyntämisvauhtia tehostaessaan talouden toimintaa enemmän kuin muu liikenne.

O ngelm akuvia

Suomessa liikenteen kasvua pidettiin 1950—1960-luvuilla hyvänä asiana. Jokaisen uuden
liikenneväylän katsottiin lisäävän hyvinvointia ja ihmisten vapautta. Erityisesti autoistumista
pidettiin demokratian toteutumisen merkkinä. Sittemmin öljykriisit nostivat esiin huolen
luonnonvarojen riittävyydestä 1970-luvulla (luku 11.2). Teille määrättiin jopa yleinen 80 km/
h:n kattonopeus energian säästämiseksi. Samoin 1970-luvun alussa huolestuttiin liikenteen
kasvun vaikutuksista turvallisuuteen. Tieliikenteelle asetettiin öljykriisin jälkeen pysyvät
nopeusrajoitukset onnettomuuksien vähentämiseksi. Voi väittää, että öljykriisi oli liikenneviranomaisille kätevä argumentti saada läpi liikenneturvallisuutta koskevia sääntöjä (ks. Seppi
nen 1992, s. 194).
Saastumisongelmaan ei liikenneviranomaisten piirissä pitkään aikaan kiinnitetty paljoa
kaan huomiota. Öljykriisin mentyä ohi (jos niin voi sanoa) viranomaiset ja poliitikot eivät enää
kantaneet huolta öljyn riittävyydestäkään. 1980-luvun kasvuhuumassa oltiin pääasiassa
huolestuneita liikenteen sujuvuudesta —autoilun pullonkaulat oli poistettava. Liikenneviranomaisetkin heräsivät ympäristökeskusteluun 1980-luvun lopulla. He ovat katsoneet ongel
maksi liikenteen välittömät päästöt, ensisijaisesti terveyshaittoja aiheuttavat lyijy-, hiilivety- ja
häkäpäästöt sekä happamoitumista aiheuttavat typenoksidien päästöt. Paljon on tehtykin.
Esimerkiksi lyijy on saatu poistetuksi bensiinistä ja rikki dieselistä. Myös joutokäynti on
kielletty, vaikka kiellon valvonta on ollut melko tehotonta. Uusille autoille on määrätty niin
tiukat pakokaasunormit, että ne käytännössä edellyttävät katalysaattoria. Laivaliikenteen
rikkipäästöjä on niin ikään saatu pienennettyä huomattavasti. Globaaleista haitoista, kuten
ilmastonmuutoksesta ja otsonikadosta, ei ole kuitenkaan huolestuttu. Esimerkiksi vuonna
1991 julkaistun T IE 2010 -ohjelman yhteydessä ei selvitetty lainkaan hiilidioksidipäästöjä.
Lisäksi on haluttu pitää huolta liikenneväylien siisteydestä, esimerkiksi poistam alla tehokkaas
ti romuajoneuvoja. Liikennemäärään ja liikennemuotojen väliseen työnjakoon ei ole haluttu

209

Y mpäristönsuojelun perusteet
puuttua aktiivisesti. Nimitämme liikenneviranomaisten ongelmakuvaa teknologiseksi.67
Viranomaisten näkemysten vastapainoksi perustettiin myös henkilöautoilua vastustavia,
joukko- ja kevyen liikenteen etujärjestöjä, kuten Enemmistö ry. vuonna 1971, Jalkaliitto
vuonna 1980 ja Liikenneliitto vuonna 1994. N äm ä vaativat valtion liikennerahojen painot
tamista tienrakennuksesta joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen. Perusteluina
olivat sekä ympäristösyyt että sosiaaliset syyt, olihan joukkoliikenne pienempituloisten, lasten
ja vanhusten käytössä. N äm ä näkemykset saivat kannatusta etupäässä kaupungeissa, joissa
joukkoliikenne toimii paremmin kuin maaseudulla, sekä monien ympäristöviranomaisten
piirissä. Näissä kannanotoissa on haluttu puuttua liikenteen määrään ja liikennemuotojen
suhteisiin. Nim itämme ongelmakuvaa yhteiskunnallis-kriittiseksi.

1 2 . 3 . Liikenteen

ympäristöongelmien ratkaisukeinoja

Erilaisista ongelmakuvista johtuvat erilaiset käsitykset siitä, mitkä ovat järkeviä ja tehokkaita
ympäristönsuojelun keinoja. Seuraavassa esitämme erilaisia näkemyksiä siitä, mitä pitäisi
tehdä liikenteen ympäristövaikutusten kuriin saattamiseksi. Esitysjärjestys noudattaa järjes
tystä jälkihoidosta ennaltaehkäisyyn. Vaikutusten jälkihoito ja eliminointi sekä päästöjen
pienentäminen ovat erityisesti teknologisen ongelmakuvan tuote. Liikenteen kasvun pysäyt
täminen, kulkumuotojakauman uudelleenjärjestäminen ja näiden edellyttämien ihmisen ja
yhteiskunnan muutostavoite puolestaan kumpuavat yhteiskunnallis-kriittisestä ongelmakuvasta. Kannatamme itse enemmän liikenteen kasvun syihin puuttumista.

V aikutusten

jälkihoito

Vaikutusten jälkihoito on mielestämme huono periaate ympäristönsuojelussa, mutta valitet
tavan usein siihen turvaudutaan. Tietyissä tilanteissa on pakkokin: monet vaikutukset ovat
toteutuneet jo kymmeniä vuosia sitten eikä jälkiviisastelu ennaltaehkäisevistä toimista auta.
Jos typenoksidipäästöjen seurauksena järvi happamoituu, se voidaan neutraloida kalkilla.
Järveen voi myös tuoda happamuutta paremmin kestäviä lajeja, jolloin happamuudesta ei
tarvitse niin paljon välittää. Jos uitto tai liikenneväylää varten pengerretty tie aiheuttaa
happikatoa järvessä, vesistöä voidaan yrittää ilmastaa koneellisesti. Öljyvahinkojen jälkeen
öljy voidaan lapioida rannoilta ja kärsineet linnut voi pestä. Esimerkiksi huoltoaseman
ympäriltä saastunutta maaperää voi puhdistaa mikrobeilla joko levittämällä myrkkyjä syöviä
mikrobeja maahan tai kompostoimalla saastunut maa, jolloin kompostin mikrobit hajottavat
orgaanista ainetta humukseksi ja hiilidioksidiksi.
Ilmansaasteista kärsivät puut voi hakata pois levittämästä tauteja sekä istuttaa uusia
elinvoimaisempia tilalle. Länsi-Saksassaon merkittävästi vähennetty harsuuntuneiden puiden
osuutta tällä tavalla, joskin metsän ikärakenne on samalla nuortunut. Kaupunkialueilla on
yleistä vähentää havupuiden määrää, koska niiden neulaset keräävät useita vuosia ilmansaas
teita. Samalla suositaan lehtipuita, jotka kasvattavat vuosittain uudet lehdet vanhojen saastuneempien tilalle. Saastecnkcstävicn puiden jalostamistakin on ehdotettu ilmansaasteongelman ratkaisemiseksi. Jos astmaatikot saavat hengenahdistusta liikenteen nostattamasta pölys
tä, heille voi antaa astmalääkettä, joka lievittää oireita. Ja jos liikennemelu häiritsee yöunta,
ihmiset hankkivat usein unilääkettä.
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V aikutusten

elim in o in ti

On monia tapoja lieventää liikenteen ympäristövaikutuksia puuttumatta edes päästöjen
määrään. Jotta liikenteen päästöt eivät joutuisi vaikkapa pelloille, voidaan rakentaa tai ylläpitää
suojavyöhykkeitä peltojen ja teiden välille. Usein noin 50 metrin vyöhyke riittää, koska
esimerkiksi tieliikenteen raskasmetallipäästöt laskeutuvat pääasiassa vain muutaman kymme
nen metrin päähän tiestä eikä parin sadan metrin päässä vaikutusta enää huomaa. Arvokkaiksi
katsottuja luontokohteita voi suojella liikenteen päästöiltä jättämällä sekametsävyöhyke tien
reunaan. Talousmetsän puita voidaan hoitaa niin, että ne pysyvät elinvoimaisina ja vastustuskykyisempinä myös ilmansaasteita vastaan.
Öljyvahingon yhteydessä voidaan suojata arvokkaita alueita vaikkapa rajaamalla öljylautta
puomeilla - öljy kun pääosin kelluu veden pinnalla. Aaltojen vaikutusta rantavyöhykkeeseen
voi lieventää aallonmurtajilla samoin kuin melun ääniaaltojen vaikutusta voidaan vähentää
meluaidoilla. Melua voi pitää loitolla myös upottamalla uudet tiet ympäröivän alueen
maanpinnan tasalle sen sijaan, että tiet rakennettaisiin ”korokkeelle” kuten yleensä on tehty
(kuva 12.5). Meluhaittaa voi estää itse joko korvatulpilla tai rakentamalla paremmin eristettyjä
taloja. Lisäksi voi soittaa stereoita niin kovaa, ettei liikennemelu haittaa...
Saastunutta (pohja)vcttä voi olla juomatta, jos tietää, että vesi on saastunut. Pohjavettä
voidaan suojella myös siten, että levitetään tieojien pohjaan muovikalvo, joka oikein asetettu
na ohjaa myrkyt ja tie-suolan pohjavesialueen ulkopuolelle. Menetelmä on melko kallis, mutta
yllättävän suosittu tielaitoksessa suolausongelmicn ratkaisemiseksi. Liikenteen aiheuttamia
terveys- ja viilityvyyshaittoja voi estää rakentamalla asuntoja, kouluja, lastentarhoja, sairaaloi
ta, mökkejä, työpaikkoja jne. kauemmas haitta-alueelta. Vastaavasti voidaan linjata tiet, radat,
vesiväylät ja moottorikelkkareitit kauas herkistä luontoalueista. Hirviaita pitää ainakin
suurimmat eläimet pois tieltä.
Ilmansaasteiden vaikutuksia terveyteen estetään esimerkiksi Japanissa jopa hengityssuojai
mella. Talvella 1996 huonon ilmanlaadun aikaan Helsingin ilmansuojeluviranomaiset kehot
tivat hengenahdistuksesta kärsiviä ihmisiä pysymään sisätiloissa.
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P äästöjen

pienentäminen

Esitämme tässä luvussa aluksi lyhyesti kaikkien liikennemuotojen päästöjen vähennyskeinoja.
Sen jälkeen käsittelemme hieman syvällisemmin henkilöautoja, koska ne ovat ehkä olennai
simpia ympäristönsuojelun kannalta. Liikenteen ympäristöongelmien ratkaisukeinoista pu
hutuin on 1990-luvun alkupuolella ollut henkilöautoihin asennettava katalysaattori, joten sitä
kannattaa pohtia erityisesti.
Yleisiä keinoja
Yleinen keino kaikkien liikennemuotojen haittojen vähentämiseksi on vanhojen hylättyjen
liikennevälineiden ja niiden osien kierrätys. Romuautoja kierrätetään Suomessa jopa 75-85
% hyöryasteella, mutta parantamisen varaa on vieläkin. Valtakunnallisen jätesuunnitelman
mukaan olennaisin lisäparannus voidaan saada aikaan erottamalla auton eri materiaalit
esikäsittelyssä ennen auton paloittelua.
Kun uusitaan veneiden myrkkymaaleja, vanhat maalit poistetaan usein painepesurilla.
Pesusta valuvat nesteet voidaan ottaa talteen sopivilla astioilla tai varaamalla pesuun sopivat
eristetyt tilat. Myrkkymaaleja voi myös kehittää vähemmän haitallisiksi. Monin paikoin onkin
siirrytty tinayhdisteistä vähemmän haitallisiin kupariyhdisteisiin. Lähes haitattomalta näyttää
teflon. Se koostuu hiiIi’vety’molekyyleistä, joissa kaikki vetyatomit on korvattu fluorilla, joten
se ei juurikaan reagoi eliöiden elimistön kanssa.
Laivojen rikkipäästöjä on Suomessa pienennetty ottamalla käyttöön vähärikkisempää
polttoöljyä. Samoin on siirrytty kaksipohjaisiin öljytankkereihin, jotka parantavat laivan
rurvakerrointa. Veneisiin voi hankkia käymälän, jota ei tarvitse tyhjentää suoraan veteen.
Täm ä edellyttää myös tehokasta käymäläjätteen vastaanottoverkostoa. Saariston ja tienvarsien
roskaantumista voi estää vähentämällä roskien jättämistä luontoon ja viedä ne jätteenkeräyspisteisiin. Teknisestä näkökulmasta roskapäästöjä saaristoluontoon voi vähentää lähes 100 %.
Lentokenttien ureapäästöjä voi pienentää keräämällä lentokentän ympäristön ojituksella
valumavedet talteen ja puhdistamalla niitä. Sama ojitus-keräys-puhdistus-järjestelmä sopii
myös muihin nestemäisiä päästöjä aiheuttaviin pistelähtcisiin, kuten huoltamoihin, liikenne
välineitä valmistaviin tehtaisiin ja romuautojen paloittamoihin.
1990-luvulla on ruvettu muuttamaan tienpientareiile kylvettävää siemenseosta siten, että
ympäröivän luonnon lajisto otetaan aiempaa paremmin huomioon. Tielaitoksen mukaan tiet
sovitetaan aiempaa paremmin myös maisemallisesti ympäristöön. Eräs tapa tehdä näin on
tehdä loivempia kallioleikkauksia, koska ihmisiä kuulemma ahdistavat kapeat ja syvät kalliokuilut, joissa joutuu ajamaan. Meistä kirjoittajista kapeat luonnonkalliokuilut ovat hienoja
maisemakohteita verrattuna loivaan leikkaukseen, joka peittää suuremman alan muuta
luontoa alleen.
M elupäästöjä voi pienentää ääncnvaimcntimella; pakoputki on siis vanha ympäristönsuo
jelun keino. Junaliikenteen melupäästöjä voi pienentää tehokkaimmin ottamalla käyttöön
magneettien avulla leijaileva ja liikkuva eli levitoiva juna. Sähköjunakin meluaa vähemmän
kuin dieseljuna. Kiskon pituuden lisääminen vähentää kiskojen välissä olevien rakojen määrää
ja sitä kautta pyörien aiheuttamaa kolketta.

Keskustelua: katalysaattorin merkitys
Optimisti: Katalysaattori ottaa auton pakokaasujen typen oksideista hapen pelkistäen ne
typpikaasuksi. H appea siirretään hiilivetyihin ja häkään, joita katalysaattori siis hapettaa
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hiilidioksidiksi ja vedeksi. Reaktioita katalysoi huokoinen metallipinta, joka sisältää palla
diumia, rodiumia tai platinaa. Lopputuloksena on mahdollisimman paljon hiilidioksidia ja
vettä sekä puhdasta ilmaa. Reaktion voi esittää myös scuraavalla kaaviolla:
NO
CH

cby

-------- >

N,
CO,
H ,O

Hyvin toimiessaan katalysaattori voi vähentää bensiinikäyttöisen auton pakokaasujen häkä-,
hiilivety- ja typenoksidipäästöjä jopa 80—90 % , säätämätönkin katalysaattori noin 40—50 %.
Katalysaattorin sivutuotteena vähenevät myös lyijypäästöt, koska se ei siedä kuin lyijytöntä
bensiiniä. Suomessa katalysaattori on määrätty pakolliseksi kaikkiin uusiin henkilöautoihin
vuodesta 1992 lähtien. (Liikenne j a ym päristö 1992, s. 179.) Se on siis todella tehokas
ympäristönsuojelun keino.
Pessimisti: Mutta katalysaattori ei toimi moottorin ollessa kylmä. Suomessa peräti puolet
automatkoista on alle 6 km eli ne ovat niin lyhyitä, että katalysaattori ei ehdi päästä käyntiin
talvella.
Optimisti: Jo muutaman vuoden kehittelyn jälkeen on voitu huomattavasti lyhentää
katalysaattorin käynnistymisnopeutta. Talvella 1996 se on jo alle minuutin. Minusta on
luontevaa olettaa, että tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.
Pessimisti: On kuitenkin ongelmallista katsoa vain katalysaattorin kokonaisvaikutusta
typenoksidien päästöihin. Autojen typenoksidipäästöthän tulevat pääasiassa typpimonoksidina (NO). Osa N O :sta muuttuu ilmassa typpidioksidiksi (N O ,), koska se reagoi alailmakehän
otsonin kanssa (N O + O , — > N O , + O ,). N O ei ole läheskään niin haitallista terveydelle kuin
N 0 2- Reaktion minimitekijä on ilmassa oleva 0 3 eikä pakokaasujen N O . T ästä seuraa, että
vaikka henkilöautojen typenoksidipäästöjä pienennettäisiin jopa 80 % , se ei juurikaan
vähennä henkilöautojen aiheuttamia terveyshaittoja kaupungeissa, koska 0 3 kuluu loppuun
ennen N O :a.
Optimisti: Eihän ilmakemiallinen tilanne ole näin ikävä kuin harvoin ja lyhytaikaisesti eli
tunnin tai vuorokauden aikajaksolla. Lähinnä väitteesi pätee silloin, kun on muutenkin paha
tilanne eli paljon päästöjä ja tyyntä, jolloin saasteet eivät pääse laimenemaan. Keskimäärin
ilmanlaatu kuitenkin paranee katalysaattorin avulla.
Pessimisti: Mielestäni on yhtä tärkeää pureutua pahimpiin tilanteisiin kuin keskimääräiseen
tilanteeseen. Sitä paitsi on toinenkin typenoksidien kemiaan liittyvä perustelu. Katalysaattori
lisää huomattavasti N ,0 -p äästö jä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja tuhoavat otsoniker
rosta. Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutustakin katalysaattori itse asiassalisää 10—15
%, koska katalysaattorin kuumentaminen kuluttaa energiaa.
Optimisti:Typenoksidien kokonaispäästöjen pienentäminen vähentää kuitenkin hapanta
laskeumaa, joten katalysaattori ei ole sen suhteen turha laite. Ei kai kukaan ole katalysaattoria
ihmelääkkeenä pitänytkään. Hiilidioksidipäästöjä voi vähentää moottorien energiatehok
kuutta parantamalla.
Pessimisti: Mielestäni kyseessä on vanha tuttu ilmiö. Ensin ratkaistiin paikalliset ympäris
töongelmat ja siirrettiin ongelma alueelliseksi. Esimerkiksi häkäpönttöauton vaihtaminen
bensiinikäyttöiseen autoon vähensi hiilivety- ja häkäpäästöjä, mutta bensiiniauto toi happamoitumisongelman. Sitten ratkaistaan alueelliset ongelmat ja siirretään ongelm a globaaliksi.
Katalysaattori lieventää happamoitumista mutta kiihdyttää ilmastonm uutosta ja otsonikatoa.
Yhdessä: Kyse tässä väittelyssä ei ole siitä, onko katalysaattori hyvä vai paha ym päristönsuo
jelun kannalta, koska se on kummankin mielestä parempi kuin auto, jossa ei ole katalysaatto
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ria. Kysymys on paljolti siitä, riittävätkö tek
niset keinot ratkaisemaan liikenteen ympäris
töongelmat vai pitääkö myös liikenteen mää
rää vähentää.
Ajoneuvoteknisiä ratkaisuja

4

Keräsimme tietoa tähän pääasiassa vain hen
kilöautoista,
koska ne ovat keskustelun polt
n
topisteessä. Moottorien energiatehokkuutta
T970
1 975
1 98 0
1 98 5
1 99 0
1995
voi kehittää: Eräs autofirma on kehittänyt
Kuva 12.6. Henkilöautojen keskimääräinen bensii
dicselautoihin
keraamisen moottorin, joka
nin kulutus Suomessa vuosina 1 9 7 0 -1 9 9 4 (Energianottaa energiaa talteen pakokaasuista, jolloin
säästötöimikunnan mietintö 1995, s. 18).
hyötysuhde voi parantua jopa 30 % (World
Resources 1990, s. 147—152). Usein esitetään myös väite, että olisi teknisesti melko helppoa
pudottaa henkilöauton polttoaineenkulutus nykyisestä keskimäärin 8 litrasta 4—5 litraan sataa
kilometriä kohden.
M oottorista irti saatavan energian siirtäminen pyöriin huonontaa hyötysuhdetta kitkan
tähden. Kitkaa voi pienentää esimerkiksi lisäämällä vaihteiden määrää automaattivaihteisissa
autoissa. Umanvastustustavoi suhteellisen vähäisillä muutoksilla pienentääsiten,ettäenergian
kokonaiskulutus voi tippua noin 6 %. Energiankulutusta voi pienentää myös keventämällä
kulkuvälinettä, esimerkiksi lisäämällä muovisia tai magnesiumosia. Sama vaikutus on myös
pienemmällä moottorilla. Bensiinikäyttöisistä autoista on kehitetty prototyyppejä, jotka
kuluttavat jopa alle 3 1 /100 km. Yllättävää on, että vaikka autojen polttoaineenkulutus
jokaisessa kokoluokassa on vähentynyt 1970-luvulta 1990-luvullc, ci autojen keskimääräinen
polttoaineenkulutus kuitenkaan ole vähentynyt Suomessa. T äm ä johtuu siitä, että ihmiset
ovat alkaneet ajaa yhä suuremmilla autoilla, mikä on syönyt teknisen kehitystyön hyödyn.
(Kuva 12.6.)
2

Energialähteen laadun kehittäminen
Myös polttoaineen laatu vaikuttaa autoilun ympäristövaikutuksiin. Käsittääksemme teknisel
lä polttoaineen kehittämisellä on ratkaistu liikenteen osalta lyijy- ja rikkipäästöjen ongelmat
Suomessa. Kumpikin aine on poistettu bensiinistä. Vaikka liikenteen rikkipäästöt ovat niin
pienet, ettei niiden vähentämisellä ole juuri mitään merkitystä kokonaisrikkipäästöjen alen
tamisessa, polttoaineen rikkipitoisuuden alentaminen pidentää katalysaattorin toimintaikää,
joten sillä on välillinen merkitys häkä-, hiilivety-ja NO^-päästöihin. Bensiinilaatujen jalostuk
sella voidaan Nesteen mukaan pienentää häkäpäästöjä 10—20 % ja hiilivetypäästöjä 5—10 %.
T äm ä voidaan saada aikaan esimerkiksi lisäämällä happiatomien osuutta polttoaineen hiilivctymolekyyleissä (oksygenaatit). Merkittävämpi vaihtoehto näyttäisi olevan energialähteen
vaihtaminen sellaisiin, joiden hiilivctymolekyyiit sisältävät vähemmän fossiilisia hiiliatomeja
suhteessa vetyatomeihin kuin bensiinissä.
Biomassa
Viljasta, kuten rypsistä, ohrasta tai sokeriruo’osta, valmistettua alkoholia voi myös polttaa
moottorissa. Idean hyvä puoli on energialähteen vaihtaminen uusiutumattomasta uusiutu
vaan luonnonvaraan. Samalla hiilidioksidipäästöt putoaisivat, koska hiili kiertäisi liikennevä
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lineen ja luonnon biomassan välillä. Ongelmaksi voisi tulla se, että tuotanto saatettaisiin
keskittää kehitysmaihin, jolloin ruoan tuotanto vähenisi entisestään juuri siellä, missä sitä
kipeimmin tarvittaisiin.68 Toisaalta tehoviljelyllä tuotettu biopolttoaine kuluttaa K TM :n
laskelmien mukaan välillisesti niin paljon fossiilista energiaa, ettei sen käytöstä ole juurikaan
hyötyä.69
Puutakin voi käyttää jao n käytetty polttoaineena. Välineitä kutsutaan ”häkäpönttöautoiksi” toisen maailmansodan aikaisten viritelmien mukaan. Ne toimivat yleensä hakkeella tai
pilkkeillä. Ongelmana on polttotekniikan tehottomuudesta scuraavat hiukkas- ja häkäpääs
töt. Tosin häkäpönttötekniikan kehittämiseen ei ole tietääksemme juurikaan panostettu,
koska 1940-luvun kokemukset ovat lisänneet ennakkoluuloja.
Nestekaasu ja m aakaasu
Nestekaasu on propaania (C ,H S) ja maakaasu pääosin metaania (C H (). Kaasu käy polttoai
neeksi etenkin busseihin. Kaasuautosta tulee pienempiä hiilivety- ja häkäpäästöjä kuin
bensiini- ja dicselautoista, ja sillä on parempi hyötysuhde. Polttoaineen hiilivetyketjut ovat
lyhyempiä, joten polttoaineen palaessa hapen on helpompi reagoida kaikkien hiili- ja
vetyatomien kanssa. Kaasussa on 1—3 hiiliatomia, kun taas bensiinissä on useimmiten 8 (tästä
tulee sana oktaani). Lisäksi kaasussa on enemmän vetyä suhteessa hiileen kuin bensiinissä,
joten se tuottaa enemmän energiaa. Tosin kaasukin on uusiutumatonta, paitsi jos sitä
valmistetaan biokaasuna mädätyksen yhteydessä, kuten lannasta ja jätevesilietteestä tai kaato
paikoilta.
Vety
Kun hiiliatomien määrää vähennetään edelleen polttoaineen molekyyleistä, jää jäljelle pelkkää
vetyä. Tulevaisuuden visiona esitetään usein vetyautoa. Vedyllä toimivan liikennevälineen
käyttö olisi lähes saasteetonta, koska vetyä poltettaessa syntyy vain vettä:

H, + 2 0 , ------ > 2 H ,0
Ongelmana olisivat vedyn valmistamisen aiheuttamat ympäristöongelmat — jostakin on
energia otettava vedyn erottamiseksi vedestä. Toki päästöt saadaan koottua ja puhdistettua
pistemäisesti. Yhdistäminen suoraan aurinkoenergiaan vaikuttaisi järkevältä. Toinen ongelma
on varastointi ja kuljetus: Mistä löytyy tarpeeksi tilaa? Nestemäinen tai kaasumainen vety on
suurissa yksiköissä räjähdysaltis. Vetyä voidaan kuitenkin säilyttää liittämällä se kemiallisesti
metalleihin, joista sen saa sähkövirralla irti.
Sähkö
Sähköautoissa on sähkömoottori ja suuret akut, joihin sähköä voi ladata. Niillä ei ole muita
välittömiä päästöjä kuin ilmavirran ja renkaiden aikaansaama melu ja nostattama pöly.
Välilliset päästöt voidaan hoitaa keskitetysti, olennaiseksi nousee kysymys siitä, millä sähkö on
tuotettu (luku 11). 1990-luvun alun Helsingin sähköntuotantorakenteella sähköauto tuottai
si autokilomctriä kohden 70 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin katalysaattoriako.
Sähköautot voivat kulkea tätä kirjoitettaessa 5 0 -8 0 km/h nopeudella ja soveltuvat lyhyille
matkoille. Ongelmana on pidetcy lyhyttä akkujen latausväliä, joka on ainakin vielä 1990luvun puolivälissä suunnilleen puolet polttomoottoriauton tankkausvälistä. Toinen perustelu
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sähköautoja vastaan on lataamisen hitaus. T äm ä ei yleensä ole ongelma, koska latauksen voi
hoitaa yöllä, kun kuski nukkuu. Kolmas ongelma on akkujen paino ja ongclmajäteluonne.
Suurin merkitys sähköautoilla lienee taajamaliikenteen terveysvaikutusten ehkäisyssä.
Hybridiauto
Hybridiautossa nykyauton toimintaperiaate käännetään jossakin määrin ylösalaisin: Kun
nykyään akku käynnistää polttomoottorin, joka pyörittää renkaita, niin hybridiautossa
polttomoottori lataa akut, jotka antavat virtaa sähkömoottorille, joka taas pyörittää renkaita.
Sähkömoottorin hyötysuhde on parempi kuin polttomoottorin. Hybridiauto saattaa olla
ratkaisu sähköauton latausvälin ongelmaan, koska polttomoottoria voi käyttää akkujen
täyttämiseen silloin kun ei ole aikaa tai halua pysähtyä seisottamaan autoa pistorasialla.
Akkujen määrän ei tarvitse olla niin suuri kuin sähköautossa, joten ajoneuvo kevenee.
Tuuli
Purjeveneily ja purjekelkkailu ovat lähes saasteettomia kulkumuotoja, mutta aika harvoin ne
ovat aitoja vaihtoehtoja haitallisemmille liikennemuodoille, varsinkaan työmatkaliikenteessä.
Sen sijaan lomailu- tai muussa harrastusliikenteessä tuulen hyväksikäyttö on hyvä vaihtoehto.
Suora auringonenergia
Aurinkoauto on lähes saasteeton ja saa energiansa auton katolle levitetyistä aurinkokennoista.
Australialaisissa kokeiluissa aurinkoautoilla on saavutettu noin 60 km:n tuntinopeus. Se
toimii paremmin aurinkoisemmilla seuduilla, Suomessa ainoastaan kesähelteillä. Aurinkosäh
kö soveltuu meilläkin liikennevälineen sähkölaitteiden energialähteeksi, jolloin polttoaineen
kulutus pienenee. Suoran aurinkoenergian ongelmina liikennekäytössä ovat hinta, energian
varastointi sekä laitteiden valmistuksen aiheuttamat vaikutukset. Aurinkokennojen kehitys
vauhti on kuitenkin ollut nopeaa 1 9 8 0 -ja 1990-luvulla.

K uva 12.7. Tieliikenteen eräiden päästöjen kehitysarvio 19 80-1991 ja VTT:n ennuste vuosille 1991-2010
(Liikenne ja ympäristö 1992, s. 9 6 -9 8 ).
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Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (V T T ) mukaan jo tehdyt päätöksetpä todennäköinen
tekninen kehitys vaikuttavat kuvan 12.7 mukaisesti tieliikenteen päästöihin, vaikka liikenne
kasvaisi 30 % 1990-2010. Kyseessä on teoreettinen ennuste pitkälle tulevaisuuteen, mikä on
aivan eri asia kuin mittaustulokset tai edes arviot jo toteutuneesta kehityksestä.70 Ennusteen
mukaan kaikki muut paitsi hiilidioksidipäästöt saadaan kuriin. Rohkenemmc kuitenkin
epäillä, etteivät N O -päästöt pienene ennustetun kaltaisesti, jos tiukempia päätöksiä ei tehdä
eikä tieliikenteen kasvua hillitä.

P

u u t t u m in e n

t o im in t a a n

Vaikuttaminen liikkumistapaan
Henkilöauton pienimmät välittömät päästöt syntyvät tasaisella ajolla, kun nopeus on 70—90
km/t. Kannattaa ajella rauhallisesti, mikä muuten lisää liikenneturvallisuuttakin. Liikennetur
vallisuus puolestaan säästää välillisesti luonnonvaroja, kun ei tarvitse ostaa uutta autoa
romuttuneen tilalle. Katalysaattoriauton päästöihin nopeus ei vaikuta niin paljoa kuin
vanhempiin autoihin. Yksityiset ihmiset voivat siis ajaa rauhallisemmin, välttää äkillisiä
kiihdytyksiä ja jarrutuksia, joutokäyntiä, vaihtaa alamäessä vapaalle ja ajaa hieman hitaammin
ylämäessä. Lohkolämmitin pienentää olennaisesti kylmän sään aikaisia päästöjä. Lohkolämmitintä ei kuitenkaan kannata pitää päällä enempää kuin 1/2—2 tuntia, koska sen jälkeen
sähköä kuluu hukkaan. Lisäksi voi liikennevälinettä vaihtaessaan ostaa entistä pienemmän
eikä suurempaa, jolloin energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Viranomaiset voivat laskea nopeusrajoituksia. Jos nykyisin 100 km /t -nopeusrajoitusten
alueella vähennettäisiin nopeutta 5 km/t, näillä liikenneosuuksilla N O x-päästöt vähenisivät
10-12 %. Sen sijaan on kyseenalaista, miten hyvin uusia nopeusrajoituksia noudatettaisiin
nykyisenkaltaisilla nopeakulkuisilla ja leveillä teillä. Esimerkiksi talvikelien nopeusrajoitusten
muutokset sadasta 80 kilometriin tunnissa alensivat keskimääräisiä ajonopeuksia vain 86:sta
83 km/t:iin, jolloin N O -päästöt vähenivät 3 -4 % . (Liikenne j a ym päristö 1992, s. 186.)
Hitaammin ajaminen vähentää tietysti muidenkin liikennemuotojen kuin henkilöautoilun
ympäristövaikutuksia, kuten junien melua sekä laivojen ja veneiden potkurivirtauksia. Auto
jen (rengas)melu vähenee nopeuden laskiessa 50 kilometriin tunnissa asti, minkä jälkeen
moottorimelu tulee vallitsevaksi.
Vaikuttaminen liikennemuotojen väliseen työnjakoon
Jokainen voi osin itse päättää, millä välineellä liikkuu. Seuraavaksi esitämme henkilöliikennevälineiden ympäristönsuojelulistan mielestämme huonoimmasta parhaimpaan: Jos lentolii
kenne saa samanlaisen kansansuosion kuin henkilöauto, käy hullusti, koska se on ympäristölle
haitallisin kulkumuoto. Seuraavaksi huonoin vaihtoehto on henkilöauto, jossa ei ole kataly
saattoria. Tätä seuraa katalysaattoriako. Bussi on keskimäärin parempi kuin henkilöauto,
joskaan ero katalysaattoriautoon ei ole keskimääräisellä matkustajamäärällä suuri. Katalysaat
toriauton ”tavanomaiset” päästöt ovat tosin Alppivuorcn mukaan pienemmät kuin busseilla
(kuva 12.8), mutta hiilidioksidipäästöt ovat energiankulutuksen tähden suurem m at (tauluk
ko 12.2). Sähköjuna on paras vaihtoehto pitemmillä matkoilla, m utta junalla voi kulkea vain
siellä missä on kiskot.
Energian, mineraalien ja tilankulutuksen sekä päästöjen kannalta polkupyörä on aivan
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kuljetetuista tavaroista vuonna 1987 noin 20 % olisi luonteensa puolesta teknisesti ollut
mahdollista kuljettaa rautateillä (Liikennemuotojen työnjako 1991, s. 14). Jossakin määrin
liikkumavaraa siis on.
Pitäisikö tukkeja kuljettaa uittamalla, junalla vai rekoilla? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä
vastausta. Ympäristönsuojelun kannalta rekan ja uiton vertailussa on kyse lähinnä siitä,
pidetäänkö veden vai ilman laatua tärkeämpänä sekä lisäksi energiankulutuksen määrää.
1960-luvulta asti Suomessa on kannatettu veden korkeaa laatua. Rekan ja junan vertailussa
kyse on enemmän taloudellisen tehokkuusnäkemyksen tai jopa rekkakuskien työllisyyden ja
ympäristönsuojelun vastakkainasettelusta. Jos rekkakuljetuksista siitettäisiin vaikkapa 15 %
kiskoille, se nostaisi nykyisillä hintasuhteilla kuljetuskustannuksia ja vähentäisi rekkakuskien
työtä. Toisaalta tielaitoksen laskelmien mukaan 2 % rekkaliikenteestä oli jopa liiketaloudelli
sesti järkevää siirtää juniin (mr.). Ympäristönsuojelussa nousee jatkuvasti esiin kysymyksiä
siitä, mitä m uuta halutaan kuin hyvää ympäristön laatua.

I I

n

Vaikuttaminen liikennejärjestelmiin
Yksittäisten ihmisten liikkumispäätösten lisäksi liikennejärjestelmän suunnitteluja rakenta
minen vaikuttavat siihen, miten ihmiset liikkuvat. Sen sijaan on kiistanalainen kysymys,
millaista liikennerakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua tarvittaisiin. Seuraavassa esittelem
me kaksi keskeistä kysymystä, joista liikennealalla keskustellaan.
Pitäisikö ympäristönsuojelun näkökulmasta rakentaa uusia j a leveämpiä teitä?
Tosiasia. Jo s tiellä on ruuhkaa ja ihmiset kulkevat kahden pisteen väliä, yksittäinen parannettu
tie vähentää autojen päästöjä kilometriä kohden.
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Johtopäätös. Kyllä: Loogisena johtopäätöksenä autoilun edistäjän näkökulmasta on lisätä
liikenteen sujuvuutta, jotta ruuhkat vähenisivät ja voitaisiin ajaa mahdollisimman lähellä
optimaalista 7 0 -9 0 km /t vauhtia. Liikenteen rajoittamistoimet ovat ympäristönsuojelun
kannalta huono asia, koska ne lisäävät ruuhkia ja sitä kautta päästöjä ja energiankulutusta.
(Tiuri 1990, s. 239 -2 41; Jaatinen 1991, s. 9-10.)
Johtopäätös. Ei: Tosiasia ei kuitenkaan hetkauta autoilun rajoittajaa. Ihmiset nimittäin
käyttävät keskimäärin vakioajan liikkumiseen (noin 75 min/vrk Suomessa). Kun liikenne
sujuvoituu kahden pisteen välillä, keskivertoliikkuja toteaa, että kauempaakin voi kulkea
esimerkiksi töihin tai harrastuksiin. Näin yhdyskuntarakenne hajautuu entisestään ja matkan
päätepisteiden paikka muuttuu. Tien rakentaminen siis ruokkii liikenteen kasvua ja siten lisää
välillisesti päästöjä. (Auto, terveys... 1991, s. 232; SLL 1993, s. 36.)
Pitäisikö yhteiskunnan toimintoja hajauttaa vai keskittää?
Tosiasia. Jos ihmisten käyttämät palvelut ja tuotteen jalostusproscssin eri vaiheet ovat kaukana
toisistaan, liikennetarve on suuri; jos ne ovat lähellä, liikennetarve on pieni. Tästä tosiasiasta
on sekä yksimielisiä että kiistanalaisia johtopäätöksiä. Kohtuullisen yksimielinen johtopäätös
koskee yhdyskuntarakennetta: Liikenteen ympäristöhaittojen pienentäminen näyttää vaati
van tiiviin yhdyskuntarakenteen, mutta ei välttämättä tiukkaa keskustaa. Asuinalueet, työpai
kat, vapaa-ajan palvelut ja luonnonläheiset virkistysalueet tulisi sijoittaa lähelle toisiaan,
jolloin liikennetarve pienenisi. Esimerkiksi harvaan rakennetussa Espoossa joukkoliikenteen
pysäkkejä ei voi sijoittaa niin lähelle ihmisten koteja, että suurin osa jaksaisi kävellä niille.
Ongelmaa voitaisiin periaatteessa lieventää tihentämällä joukkoliikenneverkon pysäkinvälejä
ja reittejä, mutta tämä hidastaa matkoja ja lisää päästöjä matkustajaa kohden. Kiistakapula on
sensijaan aluerakenne (aluepolitiikan vaihtoehtoisista näkemyksistä ks. Kiljunen 1979; Suomi
2030).

Johtopäätös. Muutamiin suuriin keskuksiin keskitetty aluerakenne: liikkumistarve vähenee
samalla periaatteella kuin tiiviissä yhdyskuntarakenteessakin.
Johtopäätös. Hajautettu aluerakenne: keskittymisen kääntöpuoli on erikoistuminen ja
työnjako. T äm ä taas aiheuttaa pitkälle vietynä tavaroiden ja ihmisten huiman liikkumisen
aluekeskuksesta toiseen. Samalla haja-asutusalueet valjastetaan vain keskusten raaka-aineiden
tuottajiksi ja jätteiden vastaanottajiksi. Hajautetun aluerakenteen ympäristöystävällisyys
vaatii lisäoletuksen, jonka mukaan alueiden täytyisi olla taloudellisesti suhteellisen itsenäisiä
ja pieniä, jotta alueiden välillä ei tarvitsisi liikkua kuin aluekeskuksesta toiseen joukkoliiken
nevälineillä.
Harvemmin keskustellaan siitä, mikä olisi riittävä m äärä hajautusta tai keskitystä. On
nimittäin esitetty, että liikenne on vähäisintä kaupungeissa, jossa on 20 000 —60 000 asukasta.
Tätä harvennettaessa liikenne lisääntyy, koska palvelut ovat kauempana. Sam a pätee lisäkeskiträmiseen, sillä suuressa kaupungissa kaupunginosat erikoistuvat yleensä tiettyihin toimin
toihin, kuten pääkaupunkiseudulla huonekaluliikkeet kehä III:n varrelle, ja suuret automar
ketit kilpailevat lähikaupat nurin. Näin ollen suuressa kaupungissa liikennemäärä lisääntyy,
vaikka joukkoliikenne toimisikin paremmin.
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V aikuttam in en

to im in n an syihin

Olen ajatellut valmistaa auton suurille massoille. Sen on oltava riittävän suuri perheelle,
mutta samalla riittävän pieni yksilölle hallita ja hoitaa. Se on rakennettava parhaista
materiaaleista, parhain käytettävissä olevin voimavaroin modernin tekniikan yksinker
taisimpien periaatteiden mukaan. Mutta sen on oltava niin halpa, että jokaisella, jolla on
kohtuullinen palkka, on varaa omistaa sellainen - ja nauttia perheineen ilon siunattuja
hetkiä Jumalan vapaassa luonnossa.
(Henry Ford 1907, lainaus Salmi 1991, s. 23.)
Ennen kuin voidaan esittää keinoja vaikuttaa liikenteen ympäristöhaittojen syvällisempiin
syihin, täytyy esittää jokin käsitys näistä syistä. Teknologisesta näkökulmasta näitä kysymyksiä
ei tarvitse tai saa käsitellä, joten olemme koonneet niitä omaksi luvukseen (ks. myös Tapio
1995). Myös tästä yhteiskunnallisemmasta näkökulmasta tarvitaan teknisiä keinoja, kuten
katalysaattoreita, hybridiautojajakaasubusseja. Ongelmaksi katsotaankin, ettei uusia teknisiä
ratkaisuja oteta käyttöön itsestään, koska monet yhteiskunnalliset ja inhimilliset tekijät
vastustavat niitä.

Yksilölliset tekijät
Tieto
Yleinen selitys sille, etteivät ihmiset liiku ympäristöystävällisemmin, on, etteivät ihmiset tiedä
tarpeeksi liikenteen ympäristövaikutuksista. Mielestämme tämä on luonnontieteilijöille tyy
pillinen, mutta harhainen ajatuskulku. Esimerkiksi Uusiralon (1986, s. 78) mukaan huoles
tuneisuus vaikuttaa jonkin verran käyttäytymiseen, mutta tiedot ympäristöongelmista eivät
vaikuttaneet lainkaan edes huolestumiseen, korrelaatio oli O /2 Havainnollistava esimerkki on
taulussa 12.2.
Taulu 12.2. Erään ympäristötiedon vaikutus toimintaan.

Olipa kerran Tukholmassa paha ilmansaaste-episodi eli suuret päästöt, kova pakkanen
ja tyyntä, jolloin saasteet eivät levinneet. Viranomaiset valistivat ihmisiä joukkotiedotusvälint^dcn kautta, että huomenna kannattaisi käyttää julkisia kulkuvälineitä, kun on
niin paha ilma. Mutta seuraavana päivänä liikenne lisääntyi. Vapaamatkustajateorian
mukaan useimmat ihmiset ajattclivat, että kerrankin saa ajaa ilman ruuhkia, kun muut
pysyvät poissa kaduilta.
Tiedotuksen lisääminen eri liikennemuotojen ympäristöhaitoista ei siis näytä olevan tehokas
ympäristönsuojelun keino. Tästä voi vetää ainakin kaksi johtopäätöstä: 1) Pitäisi kohdistaa
tiedotus päästöjen vähentämiskeinoihin eikä ympäristöhaittojen osoittelemiseen. 2) Ympäris
tönsuojelun keinoja kannattaa etsiä muualta kuin tiedotuksen lisäämisestä.
Arvot
Jos tieto ei selitä ihmisten käyttäytymistä, niin arvot osittain selittävät. Luonnon arvojen sijasta
länsimaissa arvostetaan enemmän tekniikkakeskeistä elämäntapaa, jossa limusiini lipuu
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moottoritiellä jastereot jytisevät.73 Eräs keino olisi pitää mainoskampanjoita joukko- ja kevyen
liikenteen puolesta tai kasvattaa lapsia koulussa ja kotona joukkoliikcnnemyönteisiksi.
Lisäksi henkilöautoilu ja runsas liikkuminen perustuu yksilönvapauden ihanteeseen,
johon on länsimaisessa aatehistoriassa pyritty ainakin valistuksen ajoista lähtien. T äm ä on ehkä
modernin yhteiskunnan keskeisin arvo ja eittämättä merkittävä liikenteen määrän kasvattaja.
Yksi tapa suhtautua yksilönvapauden arvoon on yrittää vaihtaa se yhteisöllisyyden arvoon, jota
toteuttavat joukkoliikennevälineet ja kimppakyydit. Toinen tapa on osoittaa se paradoksi, että
kun suuri osa ihmisistä haluaa liikkua vapaasti henkilöautoilla, tulee ruuhkia, jotka estävät sekä
autoilijoiden itsensä että kevyen liikenteen liikkumisen vapautta. Kolmas tapa on vetoaminen
juuri yksilöllisyyden arvoon: kevyt liikenne on vähemmän sidoksissa tarkasti valvottuihin
liikenneväyliin ja sopii myös ”miehille, jotka kulkevat omia polkujaan”.
Arvot ovat kuitenkin kyselyjen mukaan melko myönteisiä joukkoliikenteelle. Vaikka
ihmiset kannattavat periaatteessa joukkoliikennettä enemmän kuin henkilöautoilua, konk
reettisia autoilun rajoittamistoimia vastustetaan — mitä konkreettisempia, sitä enemmän.
Uusitalon (1986, s. 87) suomalaisia ja Haaviston (1992, s. 90-9 2 ) helsinkiläisiä koskevien
tutkimusten mukaan kansalaiset hyväksyisivät lähinnä joukkoliikenteen mainoskampanjoita
ja tukiaisia sekä tutkimusten jälkeen jo voimaankin tulleen katalysaattoripakon. Sen sijaan
suoraan omaan liikkumiseen vaikuttavia keinoja ei olisi hyväksytty, kuten parkkipaikkojen
vähentämistä ja henkilöautoilun verottamista tietulleilla, polttoaineverolla tai parkkipaikko
jen hinnannostoilla. Ihmiset ovat siis itsekkäitä tai mukavuudenhaluisia. Ihmisten arvo
maailma on myös varsin ristiriitainen. Lankisen (1995, s.) tutkimuksen mukaan suurin osa
helsinkiläisistä kannatti henkilöautoilun rajoittamista, mutta yksikään ehdotetuista keinoista
ei saanut enemmistön kannatusta, ei edes niin pehmeä keino kuin joukkoliikenteen mainos
kampanja. Jotta ihmisten käytäntöön vaikuttavista ympäristöarvoista ja mielipiteistä saataisiin
kunnon kuva, pitäisi tutkimuksissa ja päätöksentekotilanteissa panna ihmiset selkeään valin
tatilanteeseen tyyliin ”jos mielestäsi henkilöautoilua pitää rajoittaa, sano, miten se tulisi
tehdä”.
Tunteet
Leikkikouluun mennessään lapset itkivät, koska vanhemmat jättivät heidät ensimmäistä
kertaa vieraiden hoitoon. Leikkikoulutädit käyttäytyivät seuraavasti: "Itkevät tytöt
otettiin syliin ja heitä lohdutettiin... Poikia tädit ottivat kädestä ja sanoivat heille: ’Älä
itke, tule katsomaan tänne hyllylle, täällä on näin paljon jännittäviä autoja.”’
(Tommy Hellsten 1994, s. 23—24.)
Erään teorian mukaan arvot ja tieto eivät välity toimintaan siksi, että ihmiset eivät ole
tunnetasolla sitoutuneet luontoon. Autolla ajaessa tuntee vallan ja vauhdin hurmaa. Lisäksi
henkilöauto on varsinkin Suomessa melkoinen statussymboli —autoa putsataan ja kiillotetaan,
siitä puhutaan ja om aa autoa verrataan naapurin autoon. Keinoksi voisi esimerkiksi koululai
sille tarjota positiivisia tunne-elämyksiä luonnossa ja negatiivisia elämyksiä tien vieressä melun
ja pakokaasujen keskellä. Niitä voi myös mennä hankkimaan itse tai kaverin kanssa ja miettiä
miltä tuntuu.
Saksalainen sosiologi Werner Brög on esittänyt, että liikennealan ympäristövalistuksessa on
vedottu liikaa ihmisten järkeen esittämällä monimutkaisia tutkimustuloksia. Tunnepitoinen
lähestymistapa on vaikuttamisessa paljon tehokkaampaa. Brög esittää, että tulisi luoda
miellyttäviä mielikuvia kauniista ja viihtyisästä ympäristöstä, jonka autot sitten pilaavat.
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Lisäksi pitäisi ottaa käyttöön käsite ”passiivinen liikkuja”, samoin kuin käytetään käsitettä
” passiivinen tupakoitsija” tupakan vastaisessa kampanjoinnissa. Ihmisille tulisi sanoa, että
vaikka liikut vain tunnin vuorokaudessa, joudut vastaanottamaan liikenteen ilmansaasteita
keuhkoihisi 24 tuntia vuorokaudessa. Väite ei ole rationaalinen, mutta se saa vihaisiksi ne
ihmiset, jotka eivät usein käytä henkilöautoa. (Ref. Ajomaa 1994.) Keino voisi olla tehokas,
sillä onhan suuri osa ympäristönsuojelun edistysaskelista saanut alkunsa ihmisten suututtua
johonkin saastuttajaan. Vihan käyttö ympäristönsuojelun keinona on kuitenkin arveluttavaa,
koska sosiaaliset seuraukset voivat olla hallitsemattomia.
Kokemukset
Vaikka muut asenteelliset edellytykset olisivat kunnossa, ihmisillä on tapana mieluummin
pitäytyä vanhoissa rutiineissa kuin muuttaa toimintaansa. Osittain kyse on myös laiskuudesta.
Ilmiötä selittää yllättävän hyvin fysiikasta tuttu Newtonin ensimmäinen laki, jonka mukaan
kappale pyrkii jatkamaan liiketilaansa, ellei siihen kohdisteta jotain voimaa. Keinoksi tarvitaan
siis omia kokemuksia siitä, miten itse voi suojella ympäristöä, esimerkiksi pyöräretkiä. Samoin
joukkoliikennevälineiden sisätiloissa tulisi olla muistutuksia niiden ympäristömyönteisyydestä.
Toinen kokemuksiin liityvä huomio: Edellä todettiin, että ihmisten tieto ympäristöongel
mista yleensä ci vaikuta edes huolestuneisuuteen, saati toimintaan. Sen sijaan jos on itse
huomannut jonkin ympäristöongelman, yhteys on selvä. (Uusitalo 1986, s. 78.) Erityisesti
kasvatuksessa voitaisiin entistä enemmän ottaa esimerkkejä suoraan havainnoitavasta ympä
ristöstä näkö-, haju- ja kuuloaistien avulla. Voitaisiin antaa tehtäväksi etsiä omin silmin
ympäristöongelmia sekä miettiä niihin ratkaisuja. T ätä ovat soveltaneet eräät kansalaisjärjestöt
järjestämällä ympäristöetsivä-leikkejä.
Rohkeus toimin
Ympäristöystävällisillä asenteilla saa enemmän arvostusta kuin ympäristöystävällisellä toimin
nalla (Allardt 1991). Ihmisiltä siis puuttuu rohkeutta toimia ennakkoluulottomasti eli kerätä
uudenlaisen käyttäytymisen kokemuksia. Rohkeutta voi saada lisää esimerkiksi suvaitsevam
malla kasvatuksella, jossa ihmistä ci arvosteta ensisijaisesti siksi, että hän tekee kuten muutkin,
vaan siksi, että hän on oma itsensä. Rohkeus ruokkii myös itseään: kun uskaltaa hikoilla kerran
pyöräilemällä autojen seassa työmatkansa, se on helpompi tehdä uudelleen.
Taulu 12.3. Elämää joukkoliikenteessä.

Miksi suomalaiset, erityisesti kaupunkilaiset, hyödyntävät niin huonosti mahdollisuu
den keskustella bussissa tai junassa toisen ihmisen kanssa? Viimeiseen asti yritetään
välttää kenenkään viereen istumista, toisen katsominen on tunkeilua ja jonkun sanan
sanominen on jo ahdistelua. Ratkaisuna voisi olla aavemaisen kyräilcvän ilmapiirin
muuttaminen huumorilla tai radiolla rennommaksi. Metrossa ja junassa voisi olla
erilaiseen musiikkiin perustuvia vaunujakoja, kuten rokki-, iskelmä-ja klassisia vaunuja
sekä tietysti hiljaisia vaunuja.
Yhteenvetona voisi todeta, että autoilussa näyttää olevan jotakin erityistä suomalaisten
ihmisten mielissä. Haaviston (1992, s. 61) ympäristöasennetutkimuksessa maantieliikenteen

222

Liikenne
ympäristöhaitoista ci oltu niin huolestuneita kuin muiden toimintojen aiheuttamista ympä
ristöhaitoista, kuten ydinvoimasta, lajien sukupuutosta, öljyvahingoista jne, joskaan erot
tehomaa- ja metsätalouteen eivät olleet kovin suuret. Edellä on esitetty useita mahdollisia
yksilöllisiä ja kulttuurisia syitä tähän. Scuraavassa täydennämme autoistumisen syitä yhteis
kunnallisemmista selityksistä.
Yhteiskunnalliset tekijät
Edellä olevat selitykset (auto)liikenteen kasvulle ja niistä johdetut keinot eivät vielä riitä.
Yksittäiset ihmiset eivät voi vapaasti valita, miten ja missä he liikkuvat: Autolla voi ajaa yleensä
vain siellä, mihin tielaitos on rakentanut tien. Junaan voi nousta vain siellä, mihin VR on
rakentanut kiskot ja aseman. Joukkoliikenne ci sovellu hajautettuun yhdyskuntarakenteeseen.
Joku antaa joillain pelisäännöillä liikennejärjestelmälle puitteet. Suomessa on noudatettu
henkilöautoiluun perustuvaa liikennepolitiikkaa 1950-luvulta asti. Linjaa ci ole muutettu
merkittävästi, vaikka on perusteltua pitää sitä kestämättömänä ja kyselyjen mukaan kansalaiset
olisivat ainakin yleisellä tasolla valmiita muutokseen. Scuraavassa esitämme muutamia tähän
mennessä havaittuja syitä ja mahdollisia ratkaisukeinoja niihin. Lienee muitakin syitä, joita
lukija voi miettiä. Erityisesti on painotettava, että on varmasti muitakin mahdollisia ratkaisu
keinoja. Tässä on ollut lähtökohtana, että muutoksen tulee perustua nykyistä demokraatti
sempaan päätöksentekoon. Asiantuntijavallan kannattaja voisi vain vaatia lisää valtaa ympä
ristöalan asiantuntijoille.
Politiikka
Poliitikot eivät ole tehneet päätöksiä joukko- ja kevyen liikenteen parantamiseksi ja henkilöautoilun vähentämiseksi. Polttoaineen verotuksen ja raakaöljyn hinnan tähden polttoaine oli
Suomessa reaalisesti noin 30 % halvempaa vuonna 1992 kuin vuonna 1980. Vaikka bensiinin
hintaa on nostettu vuosina 1990-1995, ei vielä vuonna 1995 ollut saavutettu vuoden 1980
reaalista hintatasoa. Linja-autotaksoja nostettiin 1980-luvulla reaalisesti 50 % ja rautatictaksoja luokkaa 30 % (250 km:n matka yhteen suuntaan). Henkilöautoilun bensakustannukset
ovat suunnilleen kolmanneksen halvemmat kuin joukkoliikcnnelipun hinta. (Kokkarinen
1992b; L iiken ne-ja... 1995, s. 82.) Kuvasta 12.9 näkyy' kehitys pitempänäkin ajanjaksona:
vuosina 1970-1992 joukkoliikennelippujen hin
pindeksi 11970-100)
toja on nostettu keskimääräisiä elikustannuksia
autot
enemmän, kun taas henkilöautoilun kustan
c = J bensa (99)
nuksia on pidetty samalla tasolla, ellei peräti las
m m junaliput
kettu.7,1
lZJU bussiliput
Joukkoliikenteen tukiaisia on karsittu samaan
m m kuluttajahinnat
aikaan, kun on rakennettu verorahoilla uusia tei
tä. Tukiaisia voi verrata esimerkiksi oman auton
400
verovähennysoikeuteen työmatkoissa, joka on vii
>00
sinkertainen suhteessa tukiaisiin eli noin 2,5 mrd.
200
markkaa vuodessa. Usein väitetään, että henkilö100
autoilijat ovat valtiovarainministeriön lypsyleh
0
mä. Väite näyttää tässä valossa oudolta, joskin
1970
1974
1978
I9S2
1986
1990
1992
henkilöautoilun verotustaon lisätty'selvästi 1990- Kuva 12.9. Elin- ja liikennekustannukset Suomes
luvun alkupuolella. Juuri tässä lyhyen ajanjakson sa 1 9 7 0 -1 9 9 2 (Tilastokeskus, ref. SLL, s. 48).
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valossa väite näyttää järkevältä. Vaikka poliitikot ovatkin suosineet henkilöautoilua, ei ole
selvää, että poliitikkojen päätökset on kansan tahto. Poliitikot eivät ehkä tiedä, mitä kansa
ajattelee liikenneasioista. Kun tutkittiin Länsi-Euroopan kansalaisten ja liikennepäättäjien
liikennenäkemyksiä, huomattiin, että sekä päättäjät että kansalaiset kannattivat enemmän
joukkoliikenteen kuin henkilöautoilun kehittämistä, mutta päätöksentekijät arvioivat kansa
laisten mielipiteen selvästi liian henkilöautomyöntciseksi (Brög ja Socialdata, ref. Pursula
1991; kuva 12.10).75 Suomessa asetelmaa päätöksentckijät-kansalaiset ei ole tietääksemme
tutkittu.
\7 \ joukkoliikennettä suosittava
MM autoilua suosittava

kansalaisten mielipide
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Kuva 12.10. Länsieurooppalaisten päätöksentekijöiden ja kansalaisten mielipide henkilöautoilun ja joukko
liikenteen kannatettavuudesta sekä päätöksentekijöiden arvio kansalaisten mielipiteestä 1991 (mukaillen
Sodaldata 1992, s. 16).

Hallinto
Poliitikot saavat tietonsa liikenneasioista liikenneviranomaisilta. Valtiontalouden tarkastusvi
raston raportin mukaan liikennehallinnon periaatteet on organisoitu tuottamaan henkilöau
toilun kasvua eivätkä kohtele eri liikennemuotoja tasapuolisesti (joukkoliikenteen edistäminen
1993). Tiehallinnon toimintaperiaatteita on nimitetty jopa ”tienrakennusautomaatiksi”
(YTS, s. 231). Whiteleggin (1992) mukaan samat piirteet löytyvät myös useiden muiden EUmaiden liikennehallinnosta. Näin tienrakennusautomaatti toimii:
Tienrakennusautomaatin ensimmäinen vaihe: Tiehallituksessa tehdään liikenne-ennuste
(esim. kuva 12.11). Ennuste kertoo, miten käy, jos liikenteen annetaan kasvaa kuten tähänkin
asti. Tienrakentajapuolella ennusteet sitten muutetaan tavoitteeksi. Automaatin logiikan
mukaan täytyy siis rakentaa lisää teitä, koska liikenne kuitenkin kasvaa entisestään. (Tapio
1992.) Liikennemäärän toivottavuutta ei pohdita. Liikenteen kasvua pidetään luonnonlakimaisena kehityksenä. Kasvun vauhti tosin riippuu ennusteiden mukaan talouskasvun vauh
dista, josta ei olla varmoja. Tielaitoksen tehtäväksi nähdään vain sopeutua oletettuun kehityk
seen rakentamalla lisää teitä. Lisärakentaminen ruokkii kasvua ja näin ennusteet toteuttavat
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itse itsensä. Ollaan juuri sellaisessa ”olo
liikennesuorite / mrd. autokm
suhteiden diktatuurin” yhteiskuntajärjes
telmässä, jota von Wright (1987, s. 78-81)
on laajemminkin havainnut yhteiskunnas
f
tamme. (Tapio 1992.)
"*""kolco liikenne
Yhtenä keinona ennusteiden taltutta
"*—
ha-liikenne
y
f
miseksi voisi ajatella, että virkamiehet teki
sivät useita vaihtoehtoisia liikennepoliitti
sia skenaarioita, joista poliitikot voisivat
valita. Yhden vaihtoehdoista tulisi tähdätä
I9 6 0
-7 0
-BO
-90
2000
-10
-?0
-30
autoliikennemäärän vähentämiseen. O l
a ik a /v
lakseen apuna päätöksentekijöille skenaa
rioiden välisinä eroina tulisi olla erilaiset
Kuva 12.11. Tieliikenteen kehitys yleisillä teillä 1 9 6 0 päätöksenteon sisäiset tekijät, tyyliin ”jos
1992 ja tielaitoksen liikennemäärän ennuste 1 9 9 3 -2 0 2 0
nostetaan bensiinin hinta joukkoliikenne- (P. T.; 1 9 6 0 -1 9 8 9 ajalta Liikenne-ja autokantaennuste...
lippujen tasolle, tieliikenne vähenee 10 % 1990, s. 15; 1 9 9 0 -2 0 2 0 Kokkarinen 1993, s. 24).
vuoteen 2010 mennessä”; ”jos taas poltto
aineen verotus pidetään nykyisellään, liikenne kasvaa 20 % ” (nämä tarkat numerot ovat vain
havainnollistavia esimerkkejä). Liikennesektorin skenaarioiden erot puolestaan perustuvat
päätöksenteolle ulkoisiin tekijöihin, tyyliin ”jos O ECD -m aidcn B K T kasvaa 2,5 % vuodessa,
Suomen liikenne kasvaa 35 % ” ; ”jos taas O ECD -m aiden B K T kasvaa vain 2,0 % vuodessa,
Suomen liikennemäärä kasvaa 30 % ”. (Ks. Schwarz ym. 1982, s. 147—148.) Tielaitoksen uusin
ennuste (Liikenne- j a autokanta. .. 1995) on parannus aiempaan tilanteeseen, koska siinä on
kolme vaihtoehtoista skenaariota. Näistä kolmesta vaihtoehtoisesta skenaarioista ci kuiten
kaan tehty päätöstä esimerkiksi eduskunnassa vaan tielaitoksessa päätettiin soveltaa suoraan
keskimmäistä peruslinja-vaihtoehtoa. Ongelmana on siis ennusteiden rooli suunnittelussa ja
päätöksenteossa.
Ticnrakennusautomaatin toinen vaihe: Tielaitoksella on käytössä teiden palvelutasoluokitus. Kun ennuste ilmoittaa liikenteen kasvavan, yksittäisen tien palvelutaso näyttää putoavan
alempaan luokkaan eli liikenteen sujuvuuden oletetaan heikkenevän. Kun palvelutasoluokitus
osoittaa tason putoamisuhkaa, alkaa automaattisesti tien leventämisen, suoristamisen tai
uuden väylän rakentamisen suunnittelu. Palvelutasoluokitusta voisi muuttaa vähemmän
ruuhkaherkäksi siten, että aikaisemmin ruuhkana pidetty liikennetiheys määriteltäisiin nor
maalitilanteeksi.
Tienrakennusautomaatin kolmas vaihe: Uusien tiehankkeiden kohdattua useasti vastus
tusta paikallisten ihmisten keskuudessa tielaitos on alkanut kehittää kansalaisten osallistumis
ta tiehankkeiden suunnitteluun. Kokeiluina ovat olleet muun muassa Oulussa Hailuodon
siltasuunnittelu, Lohjalla Turku-Helsinki moottoritie ja Helsingissä Pasilanväylä. Kun osa
kansalaisista on halunnut puhua liikennemäärien vähentämisestä, keskustelu on kanavoitu
pois suunnittelun päämääristä, joiden sijaan on keskusteltu vain esimerkiksi bussipysäkkien
paikoista (ks. välineellisen järjen kritiikki humanistisista selityksistä luvussa 16.2). Osallistu
minen on ajoitettu siten, että päätökset on jo tehty aikaisemmin ennusteiden pohjalta.
(Lehtonen 1991; Ajomaa ym. 1992.)
Pidämme kansalaisten osallistumista liikenneväydien suunnitteluun tärkeänä muutoksen
keinona. Se voisi lisätä ihmisten vastuuntuntoa om asta elinympäristöstään ja osoittaa, että
asioihin voi todella vaikuttaa. Osallistuminen tulisi kuitenkin ajoittaa jo ennustamisen
lähtökohtiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eikä vähemmän merkityksellisiin seikkoi
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hin sitten kun isot päätökset on tehty. Osallistuminen ei tietenkään takaa, että juuri
ympäristömyönteiset arvot menestyisivät parhaiten, mutta ainakaan kehityksen suuntaa ei
olisi lyöty ennalta lukkoon, vaan se olisi jatkuvasti avoin keskustelulle.
Tienrakennusautomaarin neljäs vaihe: Tiehankkeiden yhteiskunnallisen toivottavuuden
määrittämiseksi laaditaan kustannus-hyötyanalyysi (KH A). Eri vaikutukset on arvioitu rahas
sa ja vaikutusten, kuten melun, hinta on standardoitu. Esimerkiksi ihmisen henki on tätä
kirjoitettaessa standardoitu noin 10 miljoonan markan suuruiseksi. Muiden ympäristöongel
mien rahamääräistämistä valmistellaan. Erityisen merkittävää on aikasäästöjen laskeminen:
Yksittäisten liikkujien minuuttien ja sekuntien aikasäästöt lasketaan yhteen yli vuosikymme
nen ajalle eteenpäin. Kun summa kerrotaan työmatkalaisten osalta keskimääräisillä työllistämiskustannuksilla (120 mk/tunti) ja muiden kulkijoiden osalta oletetulla hyödyllä, saadaan
yksilöille merkityksettömistä aikasäästöistä ikään kuin suuria yhteiskunnallisia hyötyjä. Näin
KHA:n mukaan kannattaa lähes aina rakentaa uusia, leveämpiä teitä. (Leskinen 1987.)
Ympäristöarvojen rahamääräistäminen jaottam inen mukaan laskelmiin olisi yksi ratkaisu.
T äm ä muuttaisi KHA:n tuloksia ympäristönsuojelun kannalta mielekkääseen suuntaan.76
Toisen näkemyksen mukaan rahamääräistäminen ci kuitenkaan poista perusongelmaa: ympä
ristöpoliittisten päätösten hukuttamista ”tieteelliseen” menetelmään. Tällaisista standardoi
duista hyvän tien kriteereistä, kuten KHA ja palvelurasoluokitus, voitaisiin luopua kokonaan,
koska muutaman vuoden päästä ne saattavat olla jälleen vanhoja arvojen muuttuessa. Sen
sijaan olisi tärkeää pitää jatkuvasti yllä yhteiskunnallista keskustelua tärkeistä liikennepoliit
tisista asioista.
Talouselämä
Yksi syy henkilöautoilun kasvuun ja erityisesti henkilöautojen tekniikan pitäytymiseen
polttomoottorissa näyttäisi olevan talouselämän suuri valta liikennealallakin. Vaihtoehtoisten
teknologioiden kehittäminen vaatii paitsi kysyntää markkinoilla, myös huimat investointi
kustannukset pelkästään tutkimukseen sekä tehokkaan teknologian levittämisorganisaation
eli valtaa. Autoteollisuuteen kytköksissä olevat öljy-yhtiöt vastustavat teknologioiden muut
tamista erityisesti henkilöautojen energialähteen osalta. Valta ei ole vähäinen: maailman
kymmenestä suurimmasta yrityksestä 1986 kuusi oli öljy-yhtiöitä (Exxon [=Esso], Royal
Dutch/Shcll, Mobil, British Petroleum, Texaco, Chevron) ja kaksi autonvalmistajia (General
Motors ja Ford Motor) (Kiljunen 1989, s. 191).
USA:n presidentti Bill Clinton on tehnyt sopimuksen autoteollisuuden kanssa ”ympäris
töystävällisen auton” kehittämiseksi. Odotamme mielenkiinnolla, keskitytäänkö siinä tekni
seen näpertelyyn, kuten hansikaslokeron täytteiden kierrätykseen, vai ekologisempaan raken
nemuutokseen, kuten energialähteen vaihtamiseen. Miten liike-elämän valtaa voi saada
kuriin? Verottamalla polttoaineen hiilipitoisuutta niin paljon, että autoteollisuuden ei yksin
kertaisesti enää kannattaisi tehdä polttomoottorcita? Hajottamalla suuryritykset pieniksi?
Tukemalla EU :n voimin uutta autotekniikkaa? Liittymällä kansanliikkeeseen auto- ja öljyyhtiöitä vastaan? Kysymykseen ei ole selvää vastausta. Polttoaineen hinnan nostaminen olisi
luultavasti tehokas tapa vähentää liikennettä ja kannustaa energiatehokkaampien autojen
tuotantoa. Toisaalta verotuksessa on vaarana, että se kohtelee kaltoin niitä, joilla ei ole
mielekästä vaihtoehtoa auton käytölle, kuten maaseudulla asuvia, monilapsisia perheitä ja
vammaisia. Ja mikä olisi riittävä hinnannousu, jotta ajaminen todella vähenisi? Autoilun
”minimitekijä” on auton hankinta eikä polttoaineen hinta. Kun auto on jo ostettu, sillä yleensä
ajetaan, koska liikkumiskustannukset ovat halvempia kuin joukkoliikenteen liput. Vuosina
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1992-1995 on nostettu sekä auton omistamisen että käytön verotusta, mikä lienee merkittävä
syy liikennemäärän kasvun pysähtymiseen tänä aikana. Kasvun pysähtyminen näyttää olleen
enemmän tahaton sivuvaikutus valtiontalouden paikkaamistoimista kuin tavoite sinänsä.
Ympäristövaikutusten kannalta on kuitenkin merkityksetöntä, tapahtuvatko päästöjä leikkaavat toimenpiteet tarkoituksella vai vahingossa.
Kotimaan tasolla on merkittävä huomio, että tiehankkeiden suunnittelusta ovat alkaneet
vastata yhä enemmän konsulttiyritykset, jotka arvioivat myös hankkeen tarpeellisuuden (taulu
12.4). Samanlainen ongelma näyttäisi olevan tielaitoksen muuttaminen liikelaitokseksi. Jotta
tielaitos tuottaisi voittoa, sen täyt)')’ myydä mahdollisimman paljon tiesuunnitelmia valtiolle,
paitsi jos sen tulosta mitattaisiin esimerkiksi liikenteen CO ,-päästöjen vähenemisellä eikä
tiekilometreillä.
Taulu 12.4. Esimerkki konsulttiyrityksen vaikutuksesta tiensuunnittelussa (Ajomaa ym. 1993).

Konsulttiyritys Viatck Tapiola Oy sai noin 20 miljoonaa Helsingin Pasilanväylän
yleissuunnittelusta, johon kuului kansalaisten osallistumista. Väylää suunniteltiin neli
kaistaiseksi moottorikaduksi, johon olisi muun muassa kuulunut silta Pasilan ratapihan
yli ja tunneli Kumpulan asuntoalueen ali. Konsulttiyritys totesi, että väylä tarvitaan,
joten kannattaa aloittaa jatkosuunnittelu yksityiskohtaisemmalla teknisellä tasolla.
Väylän jatkosuunnittelusopimuksen arvo olisi ollut noin 200 miljoonaa markkaa.
Heräsi epäilyksiä, että liiketaloudellinen intressi sai konsulttiyrityksen mainostamaan
hanketta sen sijaan, että olisi neutraalisti selvittänyt eri ihmisten näkemyksiä siitä. Väylä
jäi toistaiseksi toteuttamatta, kun Helsingin kaupunginvaltuusto siirsi Pasilanväylän
ryhmään ”vuoden 2020 jälkeen toteutettavat hankkeet".
Kotimaiset konsultit voisi saada kuriin vaikkapa siten, että viranomaiset järjestävät osallistu
misen organisoinnin ja konsultit hoitaisivat myöhemmän vaiheen teknisen suunnittelun.
Ainakin kansalaisten osallistumisesta pitäisi vastata eri yritys kuin se, jolla on taloudellinen
intressi tien rakentamiseksi.
Kansalaisjärjestöt j a eturyhmät
Myös liikennealan kansalais- ja etujärjestöjen keskittyminen henkilöautoilun edunvalvontaan
näyttäisi olevan ongelma. Näistä merkittävimmät ovat Autontuojat, AKT, Autoliitto ja
Suomen tieyhdistys. Uudemmilla joukko- ja kevyttä liikennettä kannattavilla kansalaisjärjes
töillä sekä liikkeillä ci ole lainkaan niin vakiintunutta asemaa liikennepoliittisten päätösten
valmistelussa. Näistä merkittävimmät lienevät M onoa moottoriteille, Jalkaliitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto ja Liikenneliitto. (Ks. Toinen parlamentaarinen liikennekomitea 1991,
s. II—V; Tolonen 1993.) Lisäksi tielaitoksen johtokunnassa istuu pääasiassa elinkeinoelämän
edustajia ”yhteiskunnan kokonaisetua” valvomassa.
Liikennealan kansalaisjärjestöjen tasapaino-ongelmaa voisi lievittää esimerkiksi siten, että
myösjoukkoliikenteen jakevyen liikenteen kannattajia otettaisiin mukaan liikennepolitiikkaa
valmisteleviin elimiin. Liikenneministeriön organisoimassa liikenteen ympäristöhaittojen
vähentämisohjelmassa kuunneltiin melko laajasti myös näitä tahoja. Parannusta siis on
havaittavissa tässäkin asiassa.
Vastakkaisia asioita ajavien kansalaisjärjestöjen ongelma on se, että toinen järjestö nähdään
vihollisena, joka tulee aina voittaa. Jokaisella on om at lehtensä, om at seminaarinsa, eikä
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vastapuolen kanssa keskustella. Näin ollen hedelmällistä yhteistyötä tai neuvottelua on vaikea
saada aikaan. Tähän voi auttaa se, että vastapuolten ideoista etsitään yhtymäkohtia omiin
näkemyksiin: Esimerkiksi Liikenneliitto ja Autoliitto tekivät yhteisen julkilausuman kimppa
kyytien puolesta, vaikka ovat normaalisti vastakkain. Tällöin Taksinkuljettajien ammattiliitto
syytti Autoliittoa petturiksi. Tahot kävivät kiinnostavan keskustelun talvella 1994. Vastaavasti
ympäristöjärjestöt voisivat tehdä yhteisen julkilausuman taksinkuljettajien kanssa siitä, ettei
maaseudulla ajeltaisi suurilla lähes tyhjillä busseilla vaan enemmän täyteen kuormatuilla
takseilla.
Julkisuus
Vaikka julkisuus on auttanut ympäristönsuojelun etenemistä, sillä on myös varjopuolensa:
Toimittajat elävät jatkuvasti ajan hermolla, jolloin uutisissa käsitellään helposti äkillisiä
ympäristöonnettomuuksia. Sen sijaan hitaasti hivuttavat prosessit, kuten ilmastonmuutos ja
happamoituminen, jäävät vähemmälle. Jos näitä kysymyksiä ei käsitellä julkisuudessa, ne
ikään kuin eivät ole olemassa. Lisäksi ympäristönsuojelusta kerrotaan pääasiassa huonoja
uutisia, hyviä uutisia harvemmin. Ratkaisuna olisi tietysti joukkotiedotuksen painottaminen
tähänastista enemmän hitaisiin prosesseihin ja toisaalta hyviin uutisiin. Mielestämme näyttää
siltä, että hyvien uutisten määrä kasvaa, muun muassa pyöräilyvuoden 1996 tapahtumista.
Koulutusjärjestelmä
Suomen koulutusjärjestelmä perustuu tiedon oppimiseen, ei tiedon merkityksen tai toivotta
vuuden arvioimiseen (ks. humanistisista selityksistä tieteen erehdys, luku 16.2; Willamo
1992). Ehkä siksi liikennehallinto on passiivinen kasvukäyrien edessä. Myös autokoulujen
ympäristökasvatus rajoittuu pääasiassa tiedon esittämiseen, sikäli kun sellaista aina annetaankaan. Ongelmaa voisi lievittää kannustamalla koululaisia omaehtoiseen ajatteluun ja kannan
ottoihin jo koulussa. (Ks. yksilölliset tekijät edellä.)
Tiede
Liikennealan tieteentekijät ja tutkimusrahoitus on keskitetty teknisiin kysymyksiin. Yhteis
kunnallista ja biologista liikennealan ympäristötutkimusta on rahoitettu vain vähän. Yhteis
kunnalliset tutkimukset ovat yleensä olleet niin sanottuja käyttäytymistutkimuksia eivätkä
mielipidetiedusteluja tai valta-analyysejä. Ihminen on käsitetty ”liikennekoneen osaksi”,
jonka tehtävänä on saada liikenne sujumaan noudattamalla liikennesääntöjä. Tällaista tieteen
filosofista lähtökohtaa nimitetään naturalistiseksi (ks. luku 16.1).
Liikennealan tutkimuksen ongelmaa (jos sitä ongelmana pitää) voisi ratkaista vaihtamalla
tieteenfilosofiaa ja lakkaamalla uskomasta liikenteen kasvun luonnonlakisuuteen. Vaihtoeh
toinen kanta on se, että liikenteen kasvu todella on luonnonlakimainen ilmiö, jolle ei voi
mitään. Tällöin on parasta ruveta kehittämään nopeammin teknisiä keinoja.
Liikennealan tutkimuksessa näytetään menevän yhteiskunnallisesti monipuolisempaan
suuntaan toisin kuin esimerkiksi energia-alalla. T ästä ovat esimerkkeinä tielaitoksen rahoitta
ma Ruostetsaaren (1995) valtatutkimus ja useat kriittiset tutkimukset Turku-Pietari-ticyhteyksien suunnitteluprosessista (esim. Leskinen ja Paldanius 1995). Liikennetekniikan kehit
tämisen lisäksi siis myös yhteiskunnallis-kriittisestä näkökulmasta on edistytty liikennealan
ympäristönsuojelussa.
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1 3 . 1 . Y leistä

metsäsektorista

M

etsäsektorilla tarkoitetaan metsätaloutta ja metsäteollisuutta. Puuta kuljetetaan
metsänhoidon ja korjuun (=mctsätalous), kuljetuksen, jalostuksen, kaupanteon ja
kuljetuksen (=metsäteollisuus) ketjussa. Metsätuotteidcn kulutusta ja luontoon
heittämistä sekä kierrätystä käsittelemme kotitalouksien kulutuksen yhteydessä (luku 15).
Muuallakin kuin kodeissa toki kulutetaan metsätuotteita, esimerkiksi työpaikoilla ja kouluis
sa. Metsäsektori poikkeaa energia-alasta ja liikenteestä siinä, että se on paitsi ympäristön
saastuttaja, myös ympäristöongelmista kärsijä. Osittain metsäsektori voi kärsiä itse aiheutta
mistaan ympäristöongelmista. Tässä luvussa käsittelemme metsäsektoria vain ongelmien
aiheuttajana, emme kärsijänä. Luvusta 7.3 löytyy erityisesti happamoitumisen vaikutuksia
metsäluontoon.
Suomen pinta-alasta selvästi suurin osa on metsää, joten harjoitetulla metsätaloudella on
valtava vaikutus Suomen luontoon (taulu 13.1). Metsäteollisuuden osuus Suomen teollisuu
den liikevaihdosta oli noin neljäsosa 1990-luvun vaihteessa, ja koska metsäteollisuus on
suurelta osin aineellista tuotantoa, sekin vaikuttaa melkoisesti luontoon.
Taulu 13.1. Metsän eri määritelmistä

Metsien osuus Suomen pinta-alasta voidaan laskea monella tavalla, koska metsällä
ymmärretään eri asioita. Taloudellisesta näkökulmasta metsäksi lasketaan yleensä myös
suot, jolloin saadaan osuudeksi esimerkiksi 87 % maa-alasta (eli noin 80 % koko pintaalasta). Ekologisesta näkökulmasta tulokseksi voidaan saada 70 %, jättämällä suot ja
tunturipaljakat pois laskuista. Suuremman luvun käyttöä puoltaa se, että soillakin
harrastetaan metsätaloutta. Toisaalta taloudellista metsän määritelmää on käytetty
suojellun metsäpinta-alan liioitteluun. Suuri osa Suomen luonnonsuojelualueista on
perustettu tundralle ja soille, jotka eivät luonnonsuojelun kannalta ole metsää.
Kuvasta 13.1 näkyy, että metsästä hakataan Suomessa vähemmän puuta kuin sitä kasvaa,
jolloin synty}'niin sanottua hakkuusäästöä.Tätä voi pitää taloudellisesti kestävänä kehityksenä
uusiutuvista luonnonvaroista puhuttaessa. Metsäsektorilla suurta hakkuusäästöä pidetään
yleensä kansantaloudellisena tappiona, koska luonnonvaraa hyödynnetään tällöin vajaateholla. Näkemykselle on esitetty kahdenlaista kritiikkiä: Ensinnäkin arvostelijoiden mukaan
kyseessä on tilastollinen keskimääräisyyden harha. Itse asiassa on ollut puupulaa koivusta ja
järeästä männystä, kun taas nuorta kuusta on ollut yllin kyllin (esim. Luonnonvarainneuvos
ton jäsen Hannu Hyvönen radiossa 16. 6. 1993.) Vaikka koko maan puuston tilavuus on
kasvanut 22 % 1952-1990, alueellisesti Kainuussa ja Itä-Lapissa se on pienentynyt 10-20 %
(M etsätilastollinen vuosikirja. .. 1994, s. 48). Toiseksi arvostelijat toteavat usein, että puuntuo
tannon kiintokuutiometreinä mitattava kestävä kehitys ei välttämättä ole ekologisesti kestä
vää, koska metsien biologinen monimuotoisuus on jatkuvasti vähentynyt (ks. luku 8.2).
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Kuva 1 3 .1 . Puuaineksen kasvu ja poistuma Suomen metsissä 1 9 2 0 -1 9 9 3 [Metsätilaslollinen vuosikirja...
1995, s. 45).77

13. 2 .

M etsäsektorin

aiheuttamia ympäristöongelmia

Tässä luvussa käsitellään ensin metsätalouden ja sitten metsäteollisuuden ympäristöongelmia.
Metsätalouden ongelmat on ryhmitelty työvaiheittain ja metsäteollisuuden ongelmat teknii
koittani. Osa ongelmista on 1990-luvun puolivälissä onneksi jo lähes ratkaistu, mutta
kertaamme vanhojakin ongelmia, koska vanhat toimintatavat näkyvät edelleen luonnossa ja
jotta tulevaisuudessa osattaisiin välttää vanhoja virheitä. Ongelmien ratkaisukeinoja on
kerätty'lukuun 13.3.

M

etsätalo u s

Mitä herkempi ekosysteemi on, mitä suurempi alue käsitellään, ja mitä intensiivisempiä
muutoksia tehdään, sen pahempia ympäristöongelmia syntyy'. Herkkiä ekosysteemejä ovat
Suomessa esimerkiksi Lapin metsät, muut karut metsät, harjut, jyrkät rinteet, suot, vesistöjen
rannat ja muut metsän reuna-alueet. Ekologisen saariteorian mukaan my'ös pienet ja kapeat
ekosysteemit ovat herkkiä.
Suomen noin 1 700 uhanalaisesta lajista 43 % on metsälajeja. Metsänhoito uhkaa siis
merkittävästi luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi Suomi on havupuistunut maa- ja metsäta
louden tähden, koska reheviä lehtipuuvaltaisia lehtoja on raivattu pelloiksi ja havupuut
menevät paremmin kaupaksi metsäteollisuuteen. H avupuut happamoittavat ja lehtipuut
neutraloivat maaperää.
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M etsäteiden rakentaminen
Metsätiet ovat puitteita eli infrastruktuuria metsätaloudelle ja metsästykselle. Tiet vievät tilaa
elävältä luonnolta ja pirstovat ekosysteemejä, jolloin esimerkiksi eläinten kulku vaikeutuu.
Ajattelemattomasti tehtynä metsätiet myös rumentavat maisemaa. Suomessa oli 1980-luvun
lopulla noin 1 5 % enemmän metsäteitä kuin yleisiä teitä, mutta vähemmän kuin muita
yksityisiä teitä. Metsäteiden rakennusvauhtia kiihdytettiin 1980-luvun alkuun asti, sen
jälkeen vauhtia hiljennettiin, mutta uusia metsäteitä on edelleen 1990-luvulla rakennettu
vuosittain määrä, joka vastaa suunnilleen kolme kertaa Suomen pituutta (kuva 13.2).
Metsäteiden rakentamista perustellaan sillä,
että metsätraktorin tehokas käyttö vaatii ly
hyttä kuljetusmatkaa eli tiheää tieverkostoa.
Perustelun mukaan tekniikka ikään kuin
asettaa vaatimuksia ihmiselle ja luonnolle,
vaikka tekniikan pitäisi olla ihmisen renki
eikä isäntä.
O jitus
Kosteita alueita ojiteraan, jotta puut kasvai
sivat nopeammin. Ojitus aiheuttaa eroosiota
ja sitä kautta vesistöjen rehevöitymistä. Kun
soita kuivatetaan, ne muuttuvat lajistoltaan
ja lakkaavat olemasta soita. Ojitukset lisäävät myös tulvia, kun alueen veden pidätyskyky
heikkenee. Suo-ojituksista 10-30 % on arvioitu jopa taloudellisesti kannattamattomaksi (10
% , Reunala ja Heikinheimo 1987, s. 53; 15 % , M etsätalous j a ym päristö 1994, s. 21; 30 %,
Korhola, ref. YTS, s. 293). Arviot kannattamattomien ojitusten osuudesta vaihtclevat sen
mukaan, kuka on arvioinut kannattamattomuutta ja millä menetelmillä sekä mihin suon ja
metsän välinen raja on vedetty. Etelä-ja Keski-Suomessa noin puolet siitä suopinta-alasta, joka
Metsähallituksen vuoden 1983 ohjeiden mukaan oli ojituskelvotonta, oli kuitenkin ojitettu
vuoteen 1988 mennessä (Eurolaym . ref. YTS, s. 293).
Soiden ojitus metsätalouskäyttöön saattaa
aiheuttaa myös kasvihuonekaasujen päästöjä,
mutta siitä tutkijat ovat erimielisiä. Toisaalta
ojitus poistaa vettä suolta, jolloin turpeen or
gaaninen hiili hajoaa hiilidioksidiksi, joka ko
hoaa ilmakehään. Toisaalta ojitus lisää metsän
kasvua, joten kasvavat puut sitovat hiiltä, ja
lisäksi alueen metaanipäästöt pienenevät ha
pettumisen lisääntyessä.
YTS:n mukaan ojitukset ovat suurin yksit
täinen Suomen luontoa mullistanut ihmisen
toimi. O jitus lopetettiin sotien ajaksi, mutta
sen jälkeen ojittamisen vauhti kiihtyi voimak
kaasti 1970-luvulle asti. Nykyisellään uusia
ojia
ei enää juuri kaiveta (kuva 13.3). Sensijaan
ja 1992, kuva Metsätalous ja ympäristö 1994, s.
vanhoja
on alettu perata. T äm ä niin sanottu
19}.
Kuva 13.2. Metsäteiden rakennusvauhli 1950-1991

(huom. ei kokonaismäärä); (Melsätilastollinen vuosikirja
1992, kuva Metsätalous ja ympäristö 1994, s. 20).
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kunnostusojitus vaikuttaa laadullisesti samalla tavalla kuin uudistusojitus, mutta yleensä
määrällisesti lievemmin. Tosin kunnostusojitukseksi nimitetään sitäkin, että kaivetaan uusia
ojia entiseen harvaan ojalinjastoon, mikä voi hyvinkin aiheuttaa uudistusojituksen tasoista
kuormitusta. Jos alkuperäinen ojitus ulottuu vain turpeeseen ja uudistusojitus jopa kivennäis
maahan, kunnostusojituksen aiheuttama ravinnekuormitus voi olla jopa suurempaa kuin
uud is tusoj ituksen.
Maan muokkaus
Metsämaata muokataan ravinteiden saattamiseksi puuntaimien ulottuville. Voimakkain
muokkausmenetelmä on auraus. Aurauksesta seuraa muun muassa ravinnekatoa ja eroosiota,
jotka poistavat humusta maaperästä ja rehevöittävät vesiä. Kun humusta huuhtoutuu,
maaperän pieneliöiden ja mikrobiston, kuten typensitojabaktecricn, olot heikkenevät, mikä
taas kasvattaa keinolannoituksen tarvetta. Eliöille haitallisia maaperän metalleja, kuten
alumiinia (AI), liukenee vesiin. Humuksen ja aluskasvillisuuden vähetessä maan vedenpidätys
kyky huononee. Maaperä myös paljastuu happamalle laskeumalle, jolloin happo kulkeutuu
helpommin pohjavesiin, kun ei ole humusta ja pintaeliöstöä suojaamassa ja neutraloimassa.
Lisäksi auraus mullistaa rajusti maisemaa.
Kevyempää maanmuokkausta edustavat mätästys, laikutus ja äestys. Ne aiheuttavat
samanlaisia ongelmia kuin auraus, mutta pienemmässä mitassa. Aurauksesta ollaan onneksi
luopumassa Suomessa 1990-luvulla, joskin vielä vuonna 1989seoli pääasiallinen maanmuokkausmenetelmä Pohjois-Suomessa (kuva 13.4).
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Kuva 13.4. Maanmuokkausmenetelmäl Suomen metsissä 1989 [Metsäteho, ref. Metsätalous ja ympäristö
1994, s. 20).

Uudistaminen
Kun puut poistuvat metsästä esimerkiksi luontaisen palon tai ihmisen aiheuttaman hakkuun
seurauksena, metsä uudistetaan. Metsän puuston voi uudistaa istuttamalla taimia tai kylvä
mällä siemeniä. Kolmantena vaihtoehtona voi antaa metsän uudistua luontaisesti. Taimitar
hojen tuholaistentorjunnasta joutuu kemikaaleja sekä lannoitteita maaperään ja pohjaveteen.
Huolimaton istutus voi estää juurten tehokkaan kasvun, kun ne jäävät sykkyrälle, jolloin puut
kestävät suurena huonommin myrskyjä. Männyn istuttamista pidetään nykyisin yleensä
vähemmän tarkoituksenmukaisena kuin kuusen, joka kasvaa paremmin taimesta. Talousm et
sien puuston geeniaines kaventuu, jos istutetaan kloonattuja taimia. T äm ä vähentää m oni
muotoisuutta, jolloin tuhoriskit voivat lisääntyä. Koko ekosysteemi saattaa m uuttua, jos
ekologisesti ”väärän” puulajin monokulttuurimetsä istutetaan paikalle.
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Myös siemeniä kylvettäessä geeniaines kaventuu. Lisäksi on tehokkaamman kasvun
toivossa tuotu pohjoiseen eteläisiä lajikkeita, jotka eivät sitten kesiäkään ankaria luonnonolo
ja. Uudistamismenetelmistä erityisesti taimenistutusta on kritisoitu myös taloudellisesta
näkökulmasta. 1990-luvulla onkin siirrytty lisääntyvästi takaisin luontaiseen uudistamiseen,
jossa annetaan ympäristön puiden, tuulen ja eläinten hoitaa siementen levittäminen (kuva
13.5). Luontaista uudistusta puolustetaan usein teorialla, jonka mukaan alueelle on luontai
sesti kehittynyt sellainen perimä, joka sopii parhaiten juuri siihen. On kuitenkin muistettava,
että myös tätä ”luonto tietää parhaiten” -teoriaa on kritisoitu ekologisesti kyseenalaisena
(Haila & Levins 1992).

Kuva 13.5. Uudistamisalat ja eri uudistusmenetelmien osuudet Suomessa 1 9 6 5 -1 9 9 4 (Metsätilastollinen
vuosikirja 1995, s. 105).

Lannoitus
Jos luonnossa olevat ravinteet eivät riitä metsänomistajan toivomaan puun kasvuvauhtiin, hän
saattaa lannoittaa metsää keinolannoitteilla. Typpilannoitus saattaa happamoittaa maaperää,
mutta tästä tutkijat ovat erimielisiä. Pohjavesialueilla se voi nostaa pohjaveden nitraattipitoisuutta. Kun maaveden väkevyys lisääntyy, saattaa typensitojabakteerien toiminta vaikeutua,
jolloin keinolannoituksen tarve kasvaa (Lähde & Jalkanen 1987, s. 65). Typpilannoitus lisää
puun maanpäällisten osien kasvua, mikä huonontaa eräiden tutkijoiden (mt.) mukaan
tuhohyönteisten, -sienten ja myrskyjen vastustuskykyä. Lannoituksen sanotaan aiheuttavan
myös, että puuteivätehdi lepoasentoon talven tullessa, jolloin talvivauriot iskevät helpommin.
Lisäksi on arvosteltu puun laadun huononemista. Lannoitetypen huuhtoutuminen on
suurempaa kivennäismailla kuin turvemailla, koska typpi kulkee nitraatteina veden mukana
ja turve sitoo vettä. Vesistöön joutuessaan typpi rehevöittää sitä.
Fosforilannoituksen mukana tuli luontoon aiemmin epäpuhtautena muun muassa kad
miumia (Cd). Lannoitteiden kadmiumpäästöt käytännössä poistettiin Suomesta, kun 1980luvulla vaihdettiin afrikkalaisesta raaka-aineesta Siilinjärven apatiittiin. Vaihto takaisin kadmiumpitoisempaan fosforiin on yllättäen ajankohtainen jälleen talvella 1996, kun Euroopan
Unionissa (EU) keskustellaan siitä, onko Suomen tiukka kadmiumraja osoitus hyvästä
ympäristöpolitiikasta vai kaupan tekninen este, jolla vain halutaan suojella kotimaista lannoiteteollisuutta. Fosforin valumat vesiin aiheuttavat rehevöitymistä, mutta rehevöittävä vaikutus
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on vähenrynyc siirryttäessä pois vesiliukoises
ta fosforista.
Lannoituksella on välillisiä ympäristövai
kutuksia lannoiteteollisuuden kautta: Fosfo
rin tuotannosta seuraa esi merkiksi kaivoksista
ja teollisuudesta kipsikasat maisemahaittana
sekä rehevöittäjinä. Lannoitteen valmistus
vaatii energiaa, kuten typpilannoitteen val
mistaminen ilmakehän typestä. Metsätalou
den välilliset vaikutukset lannoiteteollisuuteen ja välittömät vaikutukset luontoon ovat
kuitenkin selvästi pienemmät kuin maatalou linen vuosikirja 1992, kuva Metsätalous ja ympäristö
della: metsää lannoitetaan kertalannoituksel- 1994, s. 19).
la esimerkiksi kahdesti vuosisadassa typpeä
suuruusluokkaa 150 kg/ha, kun taas maataloudessa typpeä käytettiin 1989—90 keskimäärin
100 kg/ha vuodessa.
Lannoittamistahti oli Suomessa nopeimmillaan tchometsätaloudcn valtakaudella 1970luvun vaihteessa. Sittemmin metsien lannoittamista on vähennetty jo lähes merkityksettö
mäksi (kuva 13.6).
Vesakontorjunta
Taimella olevien puiden kasvua nopeutetaan poistamalla heinikkoa ja vesakkoa niiden
ympäriltä. T äm ä voidaan tehdä joko mekaanisesti tai kemiallisesti. Varsinkin kemiallisessa
torjunnassa lajisto yksipuolistuu, metsien virkistyskäyttö rajoittuu tiettyinä aikoina ja levittä
minen lentokoneella tai helikopterilla kuluttaa energiaa sekä aiheuttaa päästöjä. Vesakontor
junnan aiheuttama haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön on luonnontieteellisesti
ajatellen vähäistä verrattuna maanviljelyssä levitettäviin kemikaalimääriin. Vesakontorjuntaaineiden käyttö nosti kuitenkin niin kovan vastalauseiden aallon 1980-luvun alussa, että siitä
on luovuttu Suomessa lähes kokonaan 1990-luvun puoliväliin mennessä. (Ks. taulu 13.2.)
Taulu 13.2. Arvokeskustelua kemiallisen torjunnan käytöstä maataloudessa ja metsätaloudessa.

Vcsakontorjunta-aincct herättivät vesakkosodiksi nimeetyjä ympäristökonflikteja erityi
sesti 1980-luvun vaihteessa. Kansalaisten suoraa toimintaa oli esimerkiksi Ilomantsin
Hattuvaarassa 1980, Pellossa 1983 ja laajemminkin Kainuussa 1985- Kemiallisen
torjunnan puolustajat kyselivät, miksi peltoon saa levittää vaikka kuinka paljon torjuntaaineita, mutta metsään tai järviin ei saisi lainkaan. Samoin ihmeteltiin, miksi tupakointi
on sallittua, vaikka sen terveysvaikutukset ovat kiistattomasti pahemmat kuin torjuntaaineilla käyttöohjeita noudatettaessa. (Reunala ja Heikinheimo 1987, s. 63-69.)
Jos ruoan saanti riippuu kemiallisesta torjunnasta, sen käyttö hyväksytään. Jos taas
kyse on ”vain” rahasta, sitä ci enää hyväksytä. Tupakkateollisuus taas on niin mittavaa
liiketoimintaa sekä verotulojen lähde valtiolle ja tupakoitsijoiden riippuvuus niin
vahvaa, ettei sitä uskalleta kieltää. Robert Harrison (ref. Haila 1994b) on esittänyt
kulttuurihistoriallisen huomion, joka käy lisäselitykseksi: metsää pidetään perinteisesti
kulttuurille ulkopuolisena luontoalueena, kun taas peltoa on pidetty selkeästi kulttuu
riin kuuluvana —ci varsinaisena luontona. Tästä ajatuksellisesta peruslähtökohdasta voi
johtua, että metsän luonnonomaisuus halutaan säilyttää puhtaampana.
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Harvennushakkuu eli kasvatushakkuu
Hieman kärjistäen voi sanoa, että harvennushakkuun tarkoituksena on poistaa metsästä
sellaisia puita, joilla ei ole kaupallista arvoa, jotta kaupallisesti arvokkaat puut kasvaisivat
paremmin. Jos harvennushakkuu hoidetaan ajattelemattomasti, monimuotoisuus vähenee ja
metsäekosysteemin häiriöalttius sieni- ja hyönteistuhoille kasvaa. Erityisesti näin käy, jos
metsä tasaikäistetään ja yksilajistetaan (luku 8.2). Harvennushakkuu kuluttaa energiaa kuten
kaikki muutkin työvaiheet.
Päätehakkuu
Kun puut ovat kasvaneet niin paljon, että niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuudessa,
metsää nimitetään hakkuukypsäksi. Etelä-Suomessa metsä on hakkuukypsä suunnilleen 80vuotiaana, Lapissa 150-vuotiaana. Jos metsää ei suojella, vaan puut hyödynnetään teollisesti,
tehdään päätehakkuu. Päätehakkuussa on useita vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden välinen
valinta on merkittävä päätös ympäristönsuojelun kannalta. Päätehakkuu suoritetaan useim
miten raskaalla monitoimikoneella. Kesällä hakattaessa koneet katkovat puiden juuria ja
tekevät syviä eroosiota tehostavia uria maaperään, kun taas talvella maaperän ollessa jäässä
näitä vaikutuksia ei juuri tule.
Avohakkuu
(Suomessa on alettu käyttää myös nimitystä viljelyhakkuu erotuksena esimerkiksi Kanadan
valtaviin hakkuualoihin.) Avohakkuussa ekosysteemi joutuu samankaltaiseen sokkiin kuin
metsäpalon jälkeen: Lämpötilaolot muuttuvat ääreviksi, jolloin hallanvaara ja kuivuminen
lisääntyvät. Kun puiden juuret eivät enää ole pidättämässä vettä, seuraa tulvia. Erään
tutkimuksen mukaan eroosio kaksinkertaistui soisen maan avohakkuualoilla, samoin typpija rautapäästöt vesistöön, fosforipäästöt jopa 4—5-kertaistuivat (Ahtiainen, ref. YTS, s. 286).
Metsäkoneet kuluttavat runsaasti energiaa ja meluavat, tosin moottorisahakin pitää meteliä.
Lisäksi avohakkuu on ilmeinen maisemahaitta.
Kaistalehakkuu
Kaistalehakkuu toteutetaan muuten kuten avohakkuu, mutta hakkuualojen väliin jätetään
kaistale metsää parturoimatta suojavyöhykkeeksi.
Pieuaukkohakkuu
Nimensä mukaisesti pienaukkohakkuussa hakataan kuten avohakkuussa, mutta pienempiä
aukkoja. Vaikutukset ovat samanlaatuisia kuin avohakkuussa, mutta huomattavasti pienem
mässä mitassa.
Siemenpuuasentoon hakkuu j a suojuspuuhakkuu
Siemenpuuhakkuussa isot puut jätetään siementämään aluetta, jolloin ei välttämättä tarvitse
istuttaa uusia. Isoja puita jätetään 5 0 -1 5 0 puuta/ha eli maallikon kielellä noin kymmenen
metrin välein. Puut tasaavat hieman lämpötilaeroja, antavat suojaa ja ruokaaeliöille, pidättävät
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vettä sekä ravinteita ja pitävät yllä alueen luonnollista geeniperimää. Suojuspuuhakkuu
tarkoittaa lähes samaa kuin siemenpuuhakkuu, mutta siinä puita jätetään tiheämmin.
Siemenpuuasentoa käytetään yleensä mäntymetsän ja suojuspuuasentoa kuusimetsän uudis
tamiseen. Menetelmät vähentävät talousmetsien ympäristöhaittoja, mutta onko kyseessä
”luonnonmukaisesti hakattu erämaametsä” , kuten erämaalaissa sanotaan?
Harsintahakkuu
Harsintahakkuussa puita otetaan metsästä epätasaisesti. 1900-luvun alkupuolelle saakka
harrastetussa m äärämittaharsinnassa metsästä otettiin kaavamaisesti tietyn ikävaiheen saavut
taneet vanhat puut pois. Täm än seurauksena metsät huononivat taloudellisesti, tuhot pääsivät
kulkemaan helpommin ja taloudellisesti hyvä geeniaines väheni. Sen sijaan luonnonm ukai
sessa harsinnassa metsästä haetaan vain ne puut, jotka ovat hakkuukypsiä. Luonnonmukai
sesti harsitussa metsässä on yleensä monenikäisiä ja -lajisia puita, jolloin se ei juurikaan
heikennä monimuotoisuutta. Menetelmän toimivuutta on epäilty, sillä se vaatii paljon
biologista ja metsänhoidollista tietotaitoa eikä sovellu helposti monitoimikoneille.
Luonnonvaranäkökulmasta ja energiataloudcllisesti on tuhlausta, että Suomen puunkorjuutähteiden hyödyn tämisaste oli 1990-luvun alussa ainoastaan 2 %. Toisaalta on esitetty, että
korjuutähteet lahoavat humukseksi, jolloin tähteistä on ”hyötyä metsäluonnolle” eikä kyseessä
olisi ekologisesti mikään ongelma. Sen sijaan niitä pidetään merkittävänä haittana virkistyskäyttäjille. Selvää ympäristönsuojelullista kannanottoa ei siis korjutähteisiinkään saa. Kun
kuuntelee erilaisia kannanottoja metsätalouden ympäristönsuojeluun, ei käy kateeksi metsän
hoitajia ja metsänomistajia, joiden kuitenkin pitää toimia jollakin ravalla ja koskaan eivät
kaikki ole tyytyväisiä.
M

etsäteollisuus

Metsäteollisuus on luultavasti pahin ympäristöongelmien aiheuttaja Suomen teollisuuden
aloista. Täm ä johtuu enemmän määrästä kuin laadusta (kuva 13.7). Positiivista on, että
metsäteollisuus käyttää uusiutuvaa luonnonvaraa eikä aiheuta suoraan hiilidioksidi- eikä
raskasmetallipäästöjä. Kemiallinen sellutehdas ottaa energiansa polttamalla mustalipeää,
jonka energiasisältö koostuu siitä osasta puuta, jota ci tehdä paperiksi. Negatiivisia taas ovat
rehevöittävät, happea kuluttavat ja myrkylliset päästöt vesiin sekä happamoitumista ja
viihtyvyyshaittoja aiheuttavat päästöt ilmaan. Lisäksi mekaaninen massanvalmistus ja pape
riteollisuus kuluttavat paljon sähköä.
Metsäteollisuuden välillisistä vaikutuksista ehkä merkittävintä on puun kuljettaminen
metsästä tehtaalle tai sahalle ja jalostetun tuotteen edelleen kuljettaminen markkinoille, mikä
aiheuttaa liikenteessä ympäristöhaittoja ja kuluttaa energiaa (luku 12). Uudem pana ongelma
na voi pitää kierrätyskuidun kuljettamisen aiheuttamia haittoja.
Metsäteollisuus on selvästi eniten vesistöä kuormittava teollisuudenala Suomessa, ainakin
jos jätetään tarkastelusta pois raskasmetallien päästöt. Metsäteollisuuden osuus eri teollisuu
denalojen tavanomaisista rehevöittävistä päästöistä vesiin oli noin 7 0 -9 0 % vuonna 1989.
Metsäteollisuuden päästöjen annettiin kasvaa 1950-1970 tuotannon kanssa samaa vauhtia,
mutta sen jälkeen sekä ilmaan kohdistuneita rikkipäästöjä että vesiin kohdistuneita orgaanisen
aineen päästöjä on pienennetty huimasti, vaikka samaan aikaan tuotantoa on kasvatettu kuten
aiemminkin (kuva 13.9; kuva 7.11). Ilmaan kohdistuvia rikkipäästöjä metsäteollisuus on
vähentänyt samaa tahtia muiden rikkipäästäjien kanssa ja vesiin kohdistuvia happea kuluttavia
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kiintoaine- ja BH K-päästöjä selvästi nopeammin kuin muut alat. Rehevöittäviä typpi- ja
fosforipäästöjä vesiin metsäteollisuus on alkanut merkittävästi vähentää vasta 1990-luvulla
(kuva 13.8).
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Kuva 13.7. Raakapuun käyttö teollisuudenaloittain Suomessa vuosina 1 9 6 0 -1 9 9 3 (Metsätilastollinen vuosikir
ja 1994, s. 240).

Sahateollisuus
Pahin saitojen aiheuttama ongelma lienee ollut haitallisten kemikaalien leviäminen ympäris
töön. Suomessa käytettiin sinistymisen estoaineina kloorifenoleja yleisesti 1970-luvulla.
Erityisen myrkyllistä on pentakloorifenoli, jonka käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1987
(kaupallinen nimi ky-5). Tukkiniput upotettiin liuokseen ja nostettiin kuivumaan paljaan
maan päälle, jolloin ainetta valui maahan ja sitä kautta pohjavesiin. Päästöt on saatu 1990luvulle tultaessa kuriin, mutta vanhat aikapommit säilyvät luonnossa.
Sahoilla on yleensä melkoiset varastot tukkeja. Jotta tuhohyönteiset ja -sienet tai mekaa
ninen kuivuminen eivät pilaisi tukkeja raaka-aineena, niitä kastellaan sadettajilla. Sadetus
huuhtoo orgaanisia aineita puista ja jos valumavedet johdetaan vesistöön, ne aiheuttavat
rehevöitymistä ja kuluttavat happea. Tukkilauttoja varastoidaan usein vesistössä, jolloin
orgaanista, happea kuluttavaa ainetta eli puun kuorta jää veteen. Vesi myös samenee tällöin,
mikä on erityisesti virkistyshaitta. Sahat myös meluavat ja kuluttavat paljon energiaa.78

Vaneri- ja lastulevyteollisuus
Myös vaneri- ja lastulevyteollisuus aiheuttaa paikallisesti puun vesivarastoinnista johtuvaa
hapenkulutusta. Tehtaat myös rumentavat maisemaa ja meluavat. Liimahöyrypäästöjä tulee
tehtaan ulkopuolellekin. Ympäristönsuojelun paradokseja on, että kun tehtaissa poltetaan
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puuca ja siitä tulee tuhkaa, niin
Suom en m e tsä te o llisu u d e n
tätä tuhkaa ei saa 1990-luvun Suo
k o k o n a is ty p p ip ä ä s tö t v e s iin 1980-1991
messa levittää takaisin metsään
lannoitteeksi, koska se sisältää ym
päristöviranomaisten mukaan lii
kaa puussa luontaisesti olevia ras
kasmetalleja.
Vielä vuonna 1990 olisi ilman
muuta pätenyt sääntö, että sellu
teollisuus päästää kymmeniä ker
toja enemmän rikkipäästöjä il
maan kuin mekaaninen metsä
M e tsä te o llisu u d e n
teollisuus. Tekniikka muuttuu
k o k o n a is fo s fo r ip ä ä s tö t 1980-1991
kuitenkin huimalla vauhdilla: esi
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hin vuonna 1989, mutta vuonna
100
- - - ■ . • - ...
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0
1995 rikkipäästöt olivat lähes ta
soissa (ks. teknologiaoptimistiset
selitykset luvussa 16.2). Rikin
poistosta aiheutuvat kipsikasat Kuva 13.8. Suomen metsäteollisuuden typpi- ja fosforipääslöt
ovat toki suuremmat selluteh vesiin vuosina 19 80-1991 (Ympörislölilaslo 1994, s. 132).
taalla.
Massa- ja paperiteollisuus
Puussa on kahta orgaanista ainetta, jotka vaikuttavat keskeisesti massa- ja paperiteollisuuden
ympäristökysymyksissä: selluloosaa ja ligniiniä. Selluloosa on aine, josta tulee valkoista
paperia. Ligniini taas on kellertävämpää ainetta, jonka määrää paperissa halutaan yleensä
pienentää. Aineet ovat puussa tiukasti toisissaan kiinni. Täydellisesti ligniiniä ei saada
poistettua ilman erillistä valkaisua. Paperi on valkaistu pääasiassa kloorilla, mistä aiheutuu
orgaanisten klooriyhdisteiden päästöjä vesistöön. Teoriassa ne saattavat rikastua ravintoketjuihin, mutta useimpien tutkijoiden mukaan eivät kerry. Sen sijaan ne ovat akuutisti myrkyllisiä
eliöille, mutageenisia sekä aiheuttavat muun muassa kaloihin epämuodostumia ja makuhaittoja.
Kemiallinen massan valmistus
Kemiallisessa massanvalmistuksessa selluloosa erotetaan ligniinistä kemikaaleissa keittämällä.
Prosessiin lisätään rikkiyhdisteitä, joita pääsee ilmaan joko pelkistyneinä tai hapettuneina
rikkiyhdisteinä, joista kummallakin on ominaiset haittansa. Selluteollisuuden osuus Suom en
rikkidioksidipäästöistä ilmaan on ollut vuosina 1980—1995 noin 20 % . Päästöjen määrää on
pienennetty samassa tahdissa muiden teollisuudenalojen ja energiantuotannon kanssa.
Sulfiittisellu. Sulfiittimenetelmässä selluloosa erotetaan ligniinistä sulfiittilipeässä keittämällä.
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Prosessiin lisätään myös rikkidioksi
dia. Keittokemikaaleja ei voi käyttää
uudestaan, joten menetelmä kulut
taa niitä tuhlaten. Rikkipäästöt il
maan ja yleinen vcsikuormitus ovat
siis rajua luokkaa. Tehtaat eivät haise
kovin pahalle, koska prosessissa syn
ty)' vain vähän pelkistyneitä rikkiyh
disteitä. Ympäristövaikutustensa täh
den sulfiittisellun tuotanto lopetet
tiin Suomessa vuonna 1992.

Sulfaattisellu. Sulfaattimenetelmässä
prosessiin lisätään natriumsulfaattia
Kuva 13.9. Massa- ja paperiteollisuuden kiintoaine- ja BHKpäästöt vesistöön sekä tuotantomäärät 1 9 5 0 -1 9 9 4 (Puun jäljillä (N a ^ O j) eli glaubcrsuolaa sekä
kalkkia (CaO ) keiton pH:n nostami
1995, 44).
seksi. Menetelmä haisee pahemmalta
kuin sulfiittisellu, koska prosessista pääsee ilmaan enemmän pelkistyneitä rikkiyhdisteitä
kuten rikkivetyä hl,S ja merkaptaaneja. Näm ä yhdisteet aiheuttavat myös terveyshaittoja.
Hajuyhdisteet ovat sulfaattimenetelmän ainoa huono puoli sulfiittimenetelmään verrattuna.
Sulfaattimenetelmässä on myös mahdollista kierrättää keittokemikaaleja.
Kemiallisen massan tuotantoprosessit tuottavat energiaa enemmän kuin kuluttavat, koska
ligniiniä jää mustalipcään, jota voi käyttää polttoaineena. Näin tuotetaan energiaa uusiutuvasti niin paljon, että sitä riittää vieressä olevalle paperitehtaalle ja kaukolämmöksikin. Kemial
linen massanvalmistus kuitenkin kuluttaa puuta enemmän kuin mekaaninen massanvalmis
tus paperitonnia kohden. Samoin päästöt veteen ja ilmaan ovat suuremmat, joskin kemiallisen
massanvalmistuksen päästöjen puhdistuksessa on kehitytty valtavasti 1980- ja 1990-luvuilla.
Mekaaninen massan valmistus
Mekaanisessa massanvalmistuksessa selluloosaa ei eroteta ligniinistä, vaan ligniini sekoitetaan
sellun sekaan mekaanisesti hiomalla, paineella ja kuumuudella. T äm ä kuluttaa tuhlaten
energiaa, mutta tehokkaasti puuta, koska ligniinistäkin tulee paperia. Mekaanisesta massantuorannosta aiheutuu siis välillisesti energiantuotannon ympäristöongelmia, joita ei tule
kemiallisesta massantuotannosta. Metsäteollisuus on kannattanut ydinvoimaa juuri siksi, että
se saisi paljon halpaa sähköä mekaaniseen massanvalmistukseen. Rikkipäästöt ja happea
kuluttavat päästöt vesiin ovat pienemmät kuin kemiallisessa massantuotannossa. Kemiallinen
ja mekaaninen massanvalmistus ovat vain osittain toistensa vaihtoehtoja, koska niistä tulee
erilaista paperia. Esimerkiksi kemiallisesta massasta tehdään tavallista valkoista kopiopaperia,
kun taas mekaanisesta massasta tehdään sanomalehtipaperia. Mekaanista massaa ei useinkaan
valkaista, joten klooripäästöjen kannalta se on parempi.
Sekä metsätalouden että metsäteollisuuden ympäristönsuojelusta on esitetty pitkin aikaa
erilaisia tärkeysjärjestyksiä ja käsityksiä ongelmien syistä. Käsittelemme seuraavaksi näitä
ongelmakuvia ja sen jälkeen ongelmien ratkaisukeinoja luvussa 13.3.

242

M etsäsektori
O ngelm akuvia

Metsätalous
Huoli Suomen metsien häviämisestä tuntuu lähes ikuisuuskysymykseltä. Ainakin jo vuonna
1638 Ruotsi-Suomen valtiopäivien päätöksessä todettiin valtakunnan metsien olevan vaarassa
hävitä rahvaan hyödyntäessä niitä liikaa. Sahojen perustamisoikeutta rajoitettiin vuoden 1647
metsälaissa. Vuosisadan lopulla valtiovalta jopa hävitti ”puuta tuhlaavia” sahoja. Puuta piti
tuolloin säästää vuoriteollisuudcn käyttöön. (Hanho, ref. YTS, s. 281.)
1800-luvulla luotiin käsite ”kestävä metsätalous” , jolla tarkoitettiin sitä, että metsästä ei
hakata enempää puuta kuin se kasvaa. T äm ä uusiutuvan luonnonvaran hyödyntämisen
taloudellinen periaate otettiin Suomen metsälainsäädännön perusperiaatteeksi. Optimaalista
metsätaloutta on, kun hakataan juuri ja juuri alle kasvun. Jos hakataan selvästi kasvua
vähemmän, katsotaan tämä kansantaloudelliseksi tappioksi, koska luonnonvaraa hyödynne
tään vajaateholla. (Donner-Amnell 1991, s. 276—277; M etsä 2 0 0 0 -ohjelman tarkistustoimikunnan... 1992, s. 30—41.)
Puiden kasvua lisäämään ja hakkuun tekniseen yksinkertaistamiseen luotiin 1950-luvulla
tehometsätalous, joka perustui ajatukseen monokulttuurista: metsä kasvaa nopeimmin ja se
on teknisesti helpoin muuttaa rahaksi, kun metsän puusto on tasaikäistä ja yksilajista.
Ajateltiin, että luottavathan viljapellotkin parhaan sadon tai ainakin parhaan voiton, kun on
vain yksi kasvilaji kullakin alueella. Metsänhoitomenetelmiksi valittiin koneellinen avohak
kuu, voimakas maanmuokkaus, taimien istutus ja keinolannoitus. Lisäksi ojitettiin valtavat
alat suota, jotta joutokäytössä olleet suoalueet saataisiin tuottavampaan käyttöön. T äm ä on
luonnossa vaikuttavien tekijöiden muuttamista, jota käsiteltiin luvun 10 kehikossa.
Puuntuotannon kannalta kestävää metsätaloutta on arvosteltu siitä, ettei se ole ekologisesti
kestävää. Tällöin viitataan yleensä nimenomaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen
jäsen seurausvaikutuksiin kuten suurtuhojen riskien lisääntymiseen. (Esim. Haila 1994a.)
Toinen suuri ja epäselvä kysymys on, missä määrin ilmansaasteet alkavat haitata metsän kasvua
tulevaisuudessa. Virallisesti tätä ei pidetä todennäköisenä, koska nykyisten saastemäärien ci ole
tulkittu vähentäneen metsien kasvua. Toisaalta voidaan väittää, että happaman laskeuman
tähden maaperän puskurikyky kuluu koko ajan, vaikka mitään muutoksia ci vielä näkyisikään
(luku 7.3). M itä sitten tehdään, jos puskuri on kulutettu jonakin vuonna loppuun? Lisäksi
monokulttuuriajattclun on esitetty johtavan jopa taloudellisesti kannattamattomiin ratkaisui
hin (Korhola sekä Eurolaym ., ref. YTS, s. 293).
Vielä 1990-luvullakin on erilaisia käsityksiä siitä, mikä metsässä on ongelma tai onko
ongelmia lainkaan. Tosin ongelmakuvien ristiriitaisuus ei ole enää 1990-luvun puolivälissä
niin suuri kuin aiemmin. 1990-luvun alkupuolella on nimittäin toteutettu laaja ja nopea
tehometsätalouden alasajo. Vanhat metsänhoito-oppaat on uudistettu ja metsäsektorin näke
mykset ovat lähentyneet ympäristöliikkeen ja -viranomaisten näkemyksiä. Syynä tähän
asennemuutokseen lienevät metsäsektoriin kohdistunut jatkuva julkinen kritiikki kotimaassa
ja toisaalta markkinoiden paine Keski-Euroopassa. Ongelmakuvien muutoksen vauhtia
kuvaa, että vielä M etsä2 0 0 0 -ohjelman tarkistustoimikunnan mietinnössä(1992, s. 32) todettiin
puiden kasvusta:
Kasvun lisäys johtunee ensisijaisesti oikein suunnatusta ja toteutetusta hakkuutoiminnasta sekä ojituksesta ja muista keskeisistä metsänhoito- ja metsänparannustöistä, joita
vuosina 1950-1990 tehtiin...
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Vain kaksi vuotta myöhemmin maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön
yhteinen työryhmä sai aikaan M etsätalous j a ym päristö (1994) -ohjelmajulistuksen, jota
laadittiin laajassa konsensushengessä. Mukana oli edustajia ministeriöiden virkamiehistä
metsäteollisuuteen ja luonnonsuojelujärjestöihin.79 Ohjelmassa esitettiin lista metsien moni
muotoisuutta heikentäneistä tekijöistä ” nykytiedon ja arvostusten pohjalta” (tiivistäen mts.
20 - 21 ):

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kasvatusmetsien ylivoimakkaat väljennykset erityisesti 1950-luvulla,
kaavamaiset alaharvennukset hoidetuissakin metsiköissä vielä 1970-1980-luvulla,
vanhojen lehti- ja lahopuiden voimakas vähentäminen,
koivun ja haavan aliarvostaminen,
liiallinen yhden havupuulajin metsiköiden suosiminen,
välinpitämättömyys luonnonsuojelun kannalta arvokkaista ympäristötyypeistä,
vajaatuottoisten alueiden käsittely vain puuntuotannon näkökulmasta,
Pohjois-Suomen laajat avohakkuut erityisesti 1950—1960-luvuilla,
männyn istutuksen liiallinen suosiminen luontaisen uudistamisen ja viljelyn sekä
muiden puulajien kustannuksella,
kulotuksen lopettaminen 1960-luvun lopussa,
uudistusalojen täydellinen raivaus,
liian voimaperäinen auraus Pohjois-Suomessa,
liiallinen ojitus,
riittämätön vesiensuojelu ojituksissa ja soiden lannoituksessa,
kemiallisten vesakontorjunta-aineiden laaja käyttö erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla.

Listaa voitaneen pitää viimeisimpänä virallisena ongelmakuvana.
M etsäteollisuus
Jo 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomessa keskusteltiin kiivaasti eri sclluntuotantotekniikoiden ympäristöongelmista, vaikka koko ympäristöongelma-sanaa ei ollut vielä
keksitty. Silloin ongelmina pidettiin sulfaattisellun tuotannosta syntyviä haju- ja terveyshait
toja, jotka olivat ihmiskeskeisiä kriteerejä. Vuonna 1908 perustettiin jopa niin sanottu
sulfaattikomitea pohtimaan ongelman ratkaisua. Tuolloin päädyttiin siihen, että sulfaattisel
lun tuotantoa ei tullut lisätä vaan sen sijaan sulfiittitekniikkaa pidettiin ympäristöystävällisempänä, koska se haisi vähemmän. (Virtanen 1993.)
Kun hapanta laskeumaa ruvettiin pitämään merkittävänä ympäristöongelmana 19701980-luvuilla, saatiin juuri päinvastainen tulos: sulfiittimenetelmä tuli lopettaa saastuttavana.
Ihmiskeskeinen kriteeri vaihdettiin ekologiseen kriteeriin. Esimerkiksi saksalaiset eivät ole
seuranneet tätä arvomuutosta, koska he tekevät edelleen pääosin sulfiittisellua 1990-luvun
puolivälissä.
1990-luvun alkupuolella on keskusteltu kovasti siitä, pitäisikö massaa tuottaa mekaanisesti
vai sulfaatti menetelmällä. Tuotetun paperin käyttökohteet eivät ole aivan samat, mutta jonkin
verran ne ovat toisiaan korvaavia. Kysymys liittyy keskeisesti energiapolitiikkaan, koska
mekaaninen massan tuotanto kuluttaa runsaasti sähköä, kun taas sulfaattimenetelmä tuottaa
energiaa enemmän kuin kuluttaa. Vuonna 1992 metsäteollisuuden osuus Suomen sähkönku
lutuksesta oli noin 40 %. Toinen kiistan kohde on uusiokuidun osuus paperintuotannossa.
Sitä halutaan lisätä, koska luonnonvarojen kierrätys säästää neitseellisiä raaka-aineita. Toisaalta
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tämä on ongelmallista Suomessa, koska paperin kysyntä on täällä pientä suhteessa tuotannon
määrään. Kun kotimainen uusiokuitu ei riitä markkinoiden tai curodirektiivicn vaatimuksiin,
jätepaperia on alettu kuljettaa Kcski-Euroopasta Suomen metsäteollisuudelle (ks. liikenteen
ympäristövaikutuksista luku 12.2).

1 3 .3 . M etsäsektorin

ympäristöongelmien ratkaisukeinoja

Tässä luvussa esitellään erilaisia ratkaisukeinoja metsäsektorin aiheuttamiin ympäristöongel
miin. Jälleen sovellamme ratkaisukeinojen ryhmittelyssä luvun 10 kehikkoa. Esittämisjärjestys siis kuvaa keinojen paikkaa jatkumolla jälkienpaikkailusta ennaltaehkäisyyn.

J älkihoito

Ilmastonmuutosta kestävien puulajien jalostusta on ehdotettu kasvihuoneilmiön voimistumi
sen erääksi ratkaisukeinoksi. Metsätuhoja voi hoitaa ja on hoidettu hakkamalla huonokuntoi
sia puita pois, jotta taudit ja tuhohyönteiset eivät leviä terveempiin puihin. Suo-ojien
täyttämisellä puolestaan saadaan kuivatut suot soistumaan nopeammin uudelleen. Sallan
saastuttamaa pohjavettä voi yrittää puhdistaa kuorimalla maata useiden metrien syvyydeltä,
kompostoimalla se aumoissa ja lisäämällä joukkoon kloorifenoleita hajottavia mikrobeja.
Kompostoinnissa kloorifenolit hajoavat hiilidioksidiksi, vedeksi sekä humukseksi ja kloori
muuttuu ionimuotoon. Menetelmä on saanut suurta mielenkiintoa, koska 1970-luvun
sahojen ympärillä on hankalia maaperän ja pohjaveden saastumisongclmia. Lisäksi on
kehitetty menetelmiä maaperän pesemiseen. Hajurikkiyhdisteiden aiheuttamaa hengenahdis
tusta on hoidettu astmalääkkeillä ja allergiaoireita allergialääkkeillä. Happamoitumisen
torjuntaan pätevät samat asiat kuin liikenne- ja energialuvuissa (11.3 ja 12.3). Rehevöitymisen
jälkihoitokeinoja on esitetty tarkemmin maatalouden yhteydessä (luku 14).

V aikutusten

elim in o in ti

Jos vaikutusta ei ole vielä tapahtunut, se voidaan osin välttää, vaikkei voitaisi tai haluttaisi
puuttua päästöjen suuruuteen. Piippua korotettaessa päästöt ilmaan leviävät laajemmalle ja
laimenevat paremmin. Päätöstä olla rakentamatta rikinpoistolaitteita on perusteltu sillä, että
hengitysilman rikkipitoisuutta voidaan pienentää tietylle tasolle näin halvemmalla kuin
rikinpoistolaitteita rakentamalla. Laajempaa happamoitumista piipun pidentäminen ei estä.
Sulfaattisellutehtaasta pääsee hajurikkiyhdisteitä vain tietyissä prosessin vaiheissa muuta
mana päivänä kuukaudessa. Hajurikkiyhdisteiden hajukynnys on varsin matalalla, joten
pienikin pitoisuus tuntuu nenässä. Lisäksi päästöjen pienentäminen hajukynnyksen alle on
varsin kallista ja teknisesti vaikeaa. Siksi on ajateltu, että kannattaa mieluummin suojautua nuo
muutamat päivät kuin investoida päästöjen vähentämiseen. Ulkona tehtaan lähistöllä voi estää
hajuhaittaa nenätupoilla. Varsin tehokkaaksi ja kohtuuhintaisiksi hajurikkiyhdisteiden terveys
haittojen ehkäisyssä on todettu kiinteistökohtaiset ilmansuodattimet: M arttilan (1995, s. 2 6 27) mukaan sopivalla suodatinaineella voitiin sisäilman hajurikkiyhdisteiden pitoisuutta
alentaa jopa yli 90 %. Ihmisethän viettävät nykyään suurimman osan ajasta sisätiloissa
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Suomessa. On mielenkiinnoista nähdä, peritäänkö metsäyhtiöltä korvaus suodattimista, jos ne
yleistyvät.
Vaikutuksen voi eliminoida myös toimintojen sijoittamisella. Teollisuuslaitokset voi
rakentaa paikkoihin, joissa ei ole herkkää luontoa tai asutusta. Koska kauneus ja rumuus ovat
katsojan silmissä, ruman maiseman synnyn voi estää tekemällä rumat metsäautotiet ja hakkuut
siellä, missä ci ole katsojia. Oletettavasti muut eliöt kuin ihminen eivät erityisesti piittaa
maiseman kauneudesta.

P äästöjen

pienentäminen

Metsätalous
Metsätalous näyttää soveltuvan jossakin määrin huonommin tarkastelukehikkoomme kuin
muut alat. Jäsennys on hankala erityisesti päästöjen suhteen, koska metsätaloudessa ei
oikeastaan päästetä ympäristöön haitallisia energia- tai ainemääriä vaan siinä muutetaan
ekosysteemi kokonaan. Siksi päästöt-otsikon alle tuli vain vähän asiaa, kun taas toimintaotsikon alla on paljon tekstiä.
Moottorisahan ja monitoimikoneen äänenvaimennin pienentävät melupäästöjä. Rypsiöljy
on uusiutuva ja luonnossa hajoava vaihtoehto fossiilisille öljyille teräketjun ja muiden
koneiden voiteluöljyksi. Teräketjuöljyjen vaihtaminen on ekologisesti melko merkityksetöntä
verrattuna esimerkiksi monitoimikoneen polttoaineenkulutukseen, mutta se vaikuttaa ihmis
ten ajattelutapaan ja ehkä sitä kautta monitoimikoneenkin kehittelyyn. Suojavyöhykkeiden
jättäminen rannoille, muille herkille alueille sekä avohakkuiden väliin hidastaa kaikenlaisten
muutosten hallitsematonta leviämistä. Soita ja metsiä ojitettaessa alajuoksulle voi kaivaa
laskeutusaltaita, jolloin erodoitunut aines vajoaa kuoppien pohjalle. Pinnalle jäävä osin
puhdistunut vesi jatkaa eteenpäin. Kun laskeutusaltaita on useita ja ne tyhjennetään säännöl
lisesti, puhdistustulos on varsin hyvä. T äm ä on yksi merkittävimpiä vesistöjen hajakuormitus
ta pienentäviä keinoja. (Kuva 13.10.)

Kuva 13.10. Laskeutusaltaiden toimintaperiaate.

Metsäteollisuus
Kyllä biologisten jätevedenpuhdistamojen rakentaminen 1980-luvun puolivälin jälkeen
oli taloudellisesti raskasta metsäteollisuudelle.
(Timo Laukkanen 1994, suullinen kommentti.)
Metsäteollisuus on perinteisesti jarruttanut varmuuden vuoksi sellaisiakin uudistuksia,
jotka toteuduttuaan ovat osoittautuneet jopa taloudellisesti kannattaviksi. Vesiensuojelu
tarjoaa tästä runsaasti esimerkkejä.
(Yrjö Haila 1994b, s. 153.)
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Selluteollisuuden rikin oksidien
1000 l(S)a
päästöjä ilmaan voi pienentää
60
samoin kuin energiantuotan
non rikkipäästöjä (luku 11.2). 50
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Kuva 13.11. Selluteollisuuden rikkipaästöt Suomessa 19 80 -199 4
kittävimpiä saavutuksia. (Kuva
IPuun jä ljillä 1995, s. 47).
13.11.)
Orgaanisesti sitoutuneen kloorin päästöjä vesiin on pienennetty vaihtamalla sellun valkai
sussa kaasumainen alkuainekloori (Cl,) kloorin oksideihin (CIO ja C IO ,), jolloin kloori tulee
vesistöön pääosin ionimuodossa. Alkuainekloorin käyttö valkaisuun lopetettiin Suomessa
1993. Klooripäästöjä voi pienentää edelleen esimerkiksi vaihtamalla sellun kloorivalkaisun
happivalkaisuun (otsonilla O ,) tai valkaisuun vetyperoksidin (H ,O ,) ja muurahaishapon
(H ,C O O H ) yhdistelmällä.
On esitetty, että siirtyminen kloorikaasusta kloorin oksideihin oli olennaista, koska tämä
vähentää nimenomaan orgaanisesti sitoutuneen kloorin määrää. Sen sijaan kloorin oksideista
siirtyminen happivalkaisuun ei enää olisi olennaista, sillä kloorin lisäys vesistöön ionimuodos
sa ei ole kovinkaan haitallista. Happivalkaisu vie enemmän energiaa kuin kloorivalkaisu.
Toisaalta metsäteollisuuden mukaan klooriton valkaisuprosessi on ”askel kohti helpompaa
vesikierron sulkemistapaa”, koska kloori syövyttää ionimuodossa laitteita eikä siten kelpaa
uudelleen veden mukana prosessiin (Puun jä ljillä 1995. s. 47).
Jätevesien orgaanisen happea kuluttavan aineen puhdistukseen käytettiin aiemmin lähinnä
mekaanisia menetelmiä eli laskeutusaltaita. Sittemmin puhdistusastetta on tehostettu biolo
gisilla menetelmillä, joissa mikrobit syövät orgaanisen aineen ja sitovat myös jäteveden
ravinteita (esimerkiksi aktiivilicte). Kun mikrobin ” maha” täyttyy, se laskeutuu altaan pohjalle,
joten pintavesi puhdistuu. Tulevaisuudessa puhtaampaa pintavettä voi ehkä käyttää uudelleen
prosessissa. Kun lievennetään jätevcsiongelmaa, saadaan lisää lietettä, jolle täytyy tehdä jotain.
Liete voidaan viedä esimerkiksi kaatopaikalle, josta se saattaa huonosti hoidettuna valua piirtä
jä pohjavesiin. Toinen vaihtoehto on lietteen kompostointi tai kuivaaminen ja käyttö
viherrakentamiseen tai peltomaan parantamiseen. Kolmas vaihtoehto on lietteen kuivaami
nen ja poltto, mutta ainakin 1990-luvun alkupuolella poltto tuottaa vähemmän energiaa kuin
kuivaaminen kuluttaa (YTS, s. 216). M itä paremmin sellutehtaiden jätevesiä on saatu
puhdistettua ja lietettä kuivattua, sitä enemmän ne ovat alkaneet tuottaa kiinteää jätettä.
Mittakaavaa havainnollistaa, että yksi sellutehdas tuottaa kiinteää jätettä enemmän kuin suuri
suomalainen kaupunki yhdyskuntajätettä.

1111111n 11 i i m
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T o im in n a n

m uuttaminen

M etsätalous
Yllä mainittu Metsätalouden ympäristöohjelmatyöryhmä esitti paljon muutoksia suomalai
seen metsätalouteen vuonna 1994. Ohjelma on mielestämme muutamia kohtia lukuun
ottamatta niin hyvä, että referoimme sen tähän kokonaisuudessaan ja kommentoimme
erikseen vain omituisina pitämiämme kohtia.
Suojelun laajentaminen vuosina 1994—2 0 0 0 (M etsätalousja ympäristö 1994, s. 37—39, 63-65.)
Suojelua laajennettaisiin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. Luonnonsuojelulain mu
kaista suojelua lisättäisiin siis 4,2 % :sta 5,4 %:iin maa-alasta. Luonnonsuojelulain mukaisilla
alueilla metsän hakkuut on kielletty.80 Erämaalain mukainen suojelu pidettäisiin samalla 4,5
%:n tasolla kuin aiemminkin. Erämaalain mukaisten suojelualueiden pinta-alasta 2/3 on
hakkuukiellossa ja l/3:ssa hakkuu siemenpuuasentoon on sallittu, mitä luonnosuojelijat eivät
yleensä katso lainkaan suojeluksi. Kaiken kaikkiaan tällä tavalla määritettyä maa-alan suojelua
siis lisättäisiin yhteensä senhetkisestä 8,7 %:sta 9,8 %:iin. Luvuista voi tehdä johtopäätöksen,
että työryhmä piti tärkeämpänä talousmetsien käsittelyn muuttamista kuin varsinaisten
suojelualueiden lisäämistä. Täm ä lienee melko yleisesti hyväksytty periaate 1990-luvulla
Pohjois-Suomessa (ks. luvun 8.2 loppu eri lähestymistavoista biologisen monimuotoisuuden
suojeluun). Sen sijaan tähänastinen suojelualueiden keskittäminen Pohjois-Suomecn ei ole
miellyttänyt alueen asukkaita eikä luonnonsuojelijoita. Ministeriöiden työryhmäkin piti
erityisen kriittisenä kohteena Etelä-Suomen lehtoja.
Onkin esitetty, että Etelä-Suomen metsäpinta-alasta pitäisi suojella luonnonsuojelulain
nojalla ainakin 2 %, kun vuonna 1992 luku oli 0,4 % (esim. Haila 1992). Suomen Luonto
-lehden (1993, s. 16) tekemässä presidenttiehdokkaiden ympäristöasennekyselyssä eräs vuo
den 1994 presidenttiehdokkaista ehdotti peräti 10 % :n suojelemista luonnonsuojelulain
nojalla jopa Etelä-Suomessa. Häntä ei kuitenkaan valittu. Tietääksemme radikaaleimman
suojelutavoitteen on esittänyt metsäteknikko ja ympäristöfilosofi Leena Vilkka, jonka mukaan
99 % Suomen metsäpinta-alasta pitäisi suojella. Mikä on sinun tavoiteprosenttisi?
Talousmetsien hoidon muuttaminen (M etsätalous j a ym päristö 1994, s. 66—76.)
Työryhmän resepti on sen esittämän ongelmakuvan kääntöpuoli:
Metsätiet. Metsätiet linjataan luonnon muotoja myötäillen välttäen muun muassa pitkiä
suoria. Luonnonsuojelualueille ja muihin arvokkaisiin luontokohteisiin jätetään suojavyö
hykkeitä. Ohjelmassa ei kuitenkaan haluta rajoittaa metsäteiden rakentamisen määrää lain
kaan, mikä on mielestämme kyseenalaista.
Ojitus. Soiden uudistusojituksista luovutaan lopullisesti. Pohjavesialueita, lettoisia soita ja
reheviä korpia ei tule kunnostusojittaa. Hyvät marjasuot jätetään luonnontilaan. Ojavcdct
johdetaan laskeutusaltaiden ja erilaisten suojavyöhykkeiden kautta, ei suoraan vesistöihin.
M aaperän muokkaus. Karujen, lajittuneiden kankaiden ja lehtojen muokkausta tulisi välttää.

248

M etsäsektori
Kivennäismaiden auraukset lopetetaan kokonaan. Sen sijaan työryhmä ei halua puuttua
esimerkiksi mätästyksen ongelmiin, vaikka siinäkin muokataan maata melkoisen voimak
kaasti.
Kemiallinen torjunta. Kemiallisten torjunta-aineiden määrää vähennetään ja korvataan me
kaanisella sekä biologisella torjunnalla. Kemiallinen vesakontorjunta lopetetaan kokonaan ja
peltojen metsityksessä kemiallisen torjunnan määrä puolitetaan 1990-luvun alkuun verrattu
na. Rantapeltoja metsitettäessä kemiallinen torjunta lopetetaan kokonaan.
Lannoitus. Kasvatuslannoituksesta luovutaan ja lannoitusta käytetään ainoastaan ”terveyslan
noituksena” niille aloille, joiden metsätaloudellinen arvo uhkaa pudota. Luontaisesti metsän
kasvatuskelvottomia soita ja avainbiotooppeja ei tule lannoittaa, kuten lehtoja ja reheviä
korpia. Rantametsiä ei tule lannoittaa ja ojia pitää varoa. Puun tuhka julistetaan hyväksi
lannoitteeksi, mutta muun tuhkan raskasmetallipitoisuuksien pitää olla alhaiset, samoin
jätevesilietteen. Lannoittaa saa vain sulan maan aikaan.
Hakkuut. Avohakkuualan ylärajaksi esitetään Etelä-Suomessa 10 h a ja Pohjois-Suomcssa 15
ha. Ilmeisesti kyseessä on enemmän esteettinen kriteeri kuin ekologinen. Avohakkuualoillakin
tulisi säästää jättöpuita, kuten yksittäisiä tuulenkaatoja, keloja, kolopuita, vanhoja puuyksi
lönä, aarnipuuryhmiä, lahopuita, jaloja lehtipuita ja haapoja. Korkeilla, rintcisillä ja pohjoi
silla alueilla sekä pienipiirteisessä saaristossa hakkuut tulee tehdä aina siemenpuuasentoon.
Maisemanäkökohtana korostetaan, että horisontti tulee säilyttää puustoisena. Karuimmilla
alueilla, kitumailla81 ja joissakin erityiskohteissa voidaan kasvattaa metsää erirakenteisena eli
siten, että metsässä on kaiken ikäisiä ja lajisia puita. Ohjelman mukaan taloudellisesti
vähämerkitykselliset alat tulee jättää käsittelemättä, mutta se ei kerro, mikä katsotaan
merkitykselliseksi ja mikä vähemmän merkitykselliseksi. Avainbiotooppien ympärille tulee
jättää suojavyöhyke.
Puunkorjuu. Ajoreitit tulee suunnitella puuta korjattaessa siten, että maaperää myllätään
mahdollisimman vähän ja jäljelle jääville puille tulee mahdollisimman vähän runko- ja
juuristovaurioita. Korjuu tulisi keskittää uhanalaisten eläinlajien pesimäajan ulkopuolelle.
Puunkorjuun keskittäminen alkutalveen ei kuulu ohjelmaan, vaikka se helpottaisi näiden
tavoitteiden saavuttamista.
Uudistaminen. Uudistusalueen rajauksessa noudatetaan luonnon muotoja eli käytännössä
vältetään suoria linjoja. Luontaista uudistamista suositaan ja kulotusta lisätään. Olennaista on,
että kulossa jäljitellään luonnon kuloja, jolloin jätetään pystyyn sellaisia puita, jotka ovat vain
osin vaurioituneita; samoin osa kulotettavasta alueesta jätetään palamattomiksi laikuiksi ja
niin edelleen. Männyn kylvöä suositaan istutuksen sijaan. Lisäksi Suomessa viljellään vain
kotimaisia puulajeja.
Peltojen metsitys. Peltojen metsityksessä tulee suosia lehtipuita ja pensaita, koska paikalla on
todennäköisesti ollut aiemminkin lehtometsää. Samoin tulee suosia rantapeltojen metsitystä,
koska metsä pidättää ravinteita ja kiintoainetta tehokkaammin kuin pelto.
Monimuotoisuuden kriittinen verkosto. Ohjelmassa esitetään teoria m onim uotoisuuden säily
misen ehdoista verkko-vertauskuvana: Suojelualueet ovat verkon solm uja ja niiden välillä
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vaalittavat avainbiotoopit verkon säikeitä, joita pitkin solmujen yhteys toisiinsa säilyy ja
vahvistuu. Teoria perustuu ekologian saariteorian ja käytäväteorian yhdistelyyn. Käytäväteoriaa on kritisoitu siitä, että eliöt eivät pysy ihmisen niille varaamissa ahtaissa 50—100 metrin
käytävissä, mutta tämäkin teoria on parempi kuin ei mikään. Huolestuttavaa on, että eräät
metsäammattilaiset ovat julkisuudessa tulkinneet periaatetta siten, että koko verkosto voitai
siin toteuttaa pelkillä käytävillä. Tulkinta ontuu, sillä jos verkosta poistetaan solmut ja jätetään
ainoastaan säikeet, verkko häviää ja muuttuu toisistaan irrallisiksi säikeiden rippeiksi.
Mikä sitten on riittävä määrä tällaisia avainbiotooppeja? Asiaa on tutkittu 1990-luvun
puoliväliin mennessä niin vähän, ettei perusteltuja kannanottoja voida esittää. On tuskin
olemassa mitään rajaa, jota voitaisiin sanoa ekologisesti riittäväksi monimuotoisuudeksi.
Kysymys on riskinotosta epävarmassa tilanteessa ja monimuotoisuuden arvostamisesta suh
teessa puuntuotantoon. (Haila 1994c, s. 27—40.) Epävarmuuteen voi suhtautua joko riskinottoperiaatteella, jossa jatketaan aiempaa luontoa muuttavaa toimintalinjaa uskoen, että
ongelmia ei tule; tai varovaisuusperiaatteella, jossa jätetään luonto muuttamatta varmuuden
vuoksi.
Jos metsänomistaja noudattaa ohjeita erityisen hyvin, hänen tulisi saada siitä tunnustusta.
Tähän pyrkivät metsätuotteiden ckomerkkikampanjat, jolloin tietyt kriteerit täyttävät met
sänomistajat saavat tukkeihinsa ekomerkin. Ekomerkityt puut pidetään erillään ja lopul
lisessa tuotteessakin merkki näkyy. On useita kilpailevia ckomerkkejä, joilla on eri myöntämis
perusteet ja myöntäjätahot. Tiukimmat kriteerit
ovat tiettävästi Forest Stewardship Council’in (FSC)
merkillä, joka tuotiin 1996 puutuotteiden mark
kinoille. Paperilaatujen ekomerkeistä kohtalaisen
tiukka on pohjoismainen ympäristömerkki eli
Joutsenmerkki, mutta sen myöntämisperusteet
koskevat toistaiseksi vain teollisuutta. (Kuva
13.12.) Ekomerkkejä on kritisoitu, koska ei ole
Kuva 13.12. Forest Stewardship Council in
itsestään selvää, minkälainen metsätuotteen elin
ekomerkki (vasen) ja pohjoismainen Joutsenmerkki
kaari on paras mahdollinen, mutta ne ovat suuntaa
(oikea).
antavia.
Resepti on siis annettu ekologisestikin kestävälle metsätaloudelle. Eri kysymys on, miten hyvin
ja nopeasti sitä aletaan noudattaa käytännössä. Talveen 1996 mennessä on näkynyt eri
käsityksiä siitä, noudatetaanko uusia ohjeita vai ci: Esimerkiksi Metsähallituksen julkaisemas
sa M etsäva/tio-\ehdessä (6/94) esitettiin, että uuden oppaan opit näkyvät jo melko hyvin
käytännön metsänhoidossa. Toisaalta Suomen luonto-lehdessä (11/94) esitettiin päinvastaista.
Asko ym. (1995, s. 6), tutkivat 30 hakkuualuetta Itä-Hämeessä ja esittivät johtopäätöksenään,
ettei uusia ohjeita toteutettu ainakaan vielä kovin hyvin:
----moni sinänsä pieni monimuotoisuuteen vaikuttava tekijä, kuten kolopuu tai
muurahaiskeko, olisi hyvin voinut säilyä vaurioitumatta, mikäli hakkuun suorittaja olisi
huomioinut sen ajouria valitessaan tai puuta kaataessaan. Niiden huomioiminen olisi
ollut hakkuun suorittamisen kannalta melko yhdentekevää mutta monimuotoisuuden
kannalta merkittävää.
Seuraavassaluvussaesitämme näkemyksiä siitä, mitkä yhteiskunnalliset tekijät voivatjarruttaa
muutosta.
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Metsäteollisuus
Metsäteollisuuden toimintatapojen muutosvaihtochtoja on useita. Metsäteollisuus on visioi
nut ja kehittänyt suljettujen vesikiertojen tehtaita. Muitakin visioita on esitetty: yksi perusasia
on kertakäytön vähentäminen ja pitkäikäisten tuotteiden valmistaminen. Teknologiapessimisti muistuttaa termodynamiikan laeista, joiden mukaan ainetta ei synny tyhjästä eikä häviä
olemasta ja kaikkien prosessien hyötysuhde on alle 100 % , joten kierrätyskin saastuttaa aina
jonkin verran eikä täysin suljettuja kiertoja ole olemassa. Kysymys onkin lähinnä siitä, kuinka
paljon on ”jonkin verran”.
Kolmas visio on siirtyminen korkeampaan jalostusasteeseen. Se auttaisi metsäteollisuutta
tuottamaan samasta tai jopa pienemmästä puumäärästä enemmän taloudellista voittoa —tämä
olisi laadullista kasvua. Suomalaista metsäteollisuutta on syytetty yksipuolisesta massan ja
sahatavaran tuotannosta.82 T äm ä lienee aika kyseenalainen väite paperilaatujen osalta, mutta
uskottavampi sahateollisuuden osalta. Samalla on kritisoitu sitä, että metsäteollisuuden
tulosta mitataan tuotetuilla paperitonneilla ja kiintokuutiometreillä eikä rahalla, kuten muut
alat tekevät. Miksi suomalaiset esimerkiksi vievät sahatavaraa Tanskaan, jossa siitä valmistetaan
huonekaluja myytäväksi korkealla voitolla takaisin Suomeen? Miksi Suomi ci valmista itse
tarvitsemiaan huonekaluja?

T o im in n a n

syihin puuttuminen

Yksilölliset tekijät
Suomalainen elää metsässä ja metsästä, ja — niinkuin akka tarussa — tappaa hän
typeryyden ja ahneuden vimmassa sen kanan, joka hänelle kultamunia munii.
(Edmund von Berg 1859, 1987, s. 11.)
Tieto
Yksi ongelma näyttäisi olevan metsäammattilaisten ja metsänomistajien metsätiedon epätasai
nen kohdistuminen siten, että puukuutioista ja metsän kasvusta tiedetään kyllä paljon, mutta
metsän biologiasta vähemmän. Ilmiötä havainnollistaa, että eräät vanhan polven metsäam
mattilaiset (esim. Kullervo Kuusela) ovat sanoneet nuorta talousmetsää m onimuotoisemmak
si kuin vanhaa luonnonmetsää, koska nuoressa talousmetsässä on suurempi diversiteetti.
Kuitenkin biologit ovat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että olennaisempaa luonnon moni
muotoisuuden kannalta on uhanalaisten lajien suojelu kuin lajimäärän mittaaminen tietyltä
pieneltä alueelta (esim. Olli Järvinen). Poikkeuksena biologisen tiedon vähyyteen mainitta
koon metsän puumäärän kasvua uhkaavat tuhohyönteiset, joista metsäasiantuntijoilla on
tarkempi käsitys.
Ratkaisukeinona voisi olla metsäluonnon laajempi tuntemus sekä metsätiedon laajentami
nen koskemaan myös kulttuurisia kysymyksiä. Merkkejä tästä m uutoksesta on havaittavissa.
Vasta-argumenttina biologisen tiedon vaatimukselle on sanottu, että esimerkiksi monitoimi
koneen kuljettajan ei tarvitse tunnistaa uhanalaisia lajeja voidakseen suojella niitä. Hänen
tarvitsee vain tuntea muutama puunkorjuuperiaate, kuten nyrkkisääntöjä pystyyn ja maahan
jätettävän lahopuun määrästä. Uhanalaiset eliölajit kyllä suojelevat itse itsensä, jos niille
annetaan mahdollisuus.
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Tuomolan (1993, s. 6, liitediagrammi) mukaan suomalaiset luottavat kansainvälisessä
vertailussa huomattavan paljon metsäammattilaisten esittämiin tietoihin ja huomattavan
vähän luonnonsuojelujärjestöjen ja ympäristöliikkeen edustajien tietoihin. Muualla maail
massa ympäristöliikettä pidetään useimmiten kaikista luotettavimpana tietolähteenä. Otta
matta kantaa siihen, onko ilmiö hyvä vai huono asia, ilmiötä voi selittää metsänomistusrakenteclla: suuri osa kansalaisista on jollakin tavalla vielä sidoksissa sukulaisuussuhteiden tai
tuttujen kautta metsänomistajiin, joilla taas on huomattavasti enemmän henkilökohtaisia
kontakteja metsäammattilaisiin kuin luontoväkeen. Luotettavana pidetty tieto ja arvotkin
leviävät usein henkilökohtaisten yhteydenottojen välityksellä. Maissa, joissa valtio omistaa
suurimman osan metsistä, metsäammattilaisten ihmissuhdeverkosto kansalaisten piiriin ci
toimi.83
Ympäristöväen uskottavuus varmaankin paranisi, jos ei vain pyörittäisi omissa joukoissa,
vaan hankkiuduttaisiin avoimempaan yhteistyöhön metsäammattilaisten ja metsänomistajien
kanssa. Sama pätee tietysti toisin päin. Jos keskustelua käydään vain lehtien yleisönosastoilla,
ei voiteta toisen osapuolen luottamusta.
Arvot
Ihalainen teki vuonna 1990, juuri ennen talouslamaa tutkimuksen metsänomistajien intres
seistä (ref. M etsätalousja ympäristö 1994, s. 23). Tutkimustulokset metsänomistajien tärkeim
mistä tavoitteista näyttävät siltä, ettei aiempaa pehmeämpi metsänhoito ollut ratkaisevasti
arvoista kiinni (taulukko 13.1). Arvojen merkitystä ei kuitenkaan tule mielestämme vähätellä.
Kasvatus sekä yleinen valistus lienevät avaintekijöitä uusien arvojen levittäjinä. Uudet arvot
näyttävät menevän melko hyvin läpi, kun ne liitetään kansallistunteeseen, työllisyyden
parantamiseen ja edistykseen ja kun vedotaan kansainväliseen kilpailukykyyn markkinoiden
tulevissa muutospaineissa. Samalla kannattaa välttää muun muassa puoluepolitiikasta puhu
mista, kiihkoisaa tuputtamista sekä yleistä ”kaiken toiminnan vastustamista”. (Ks. Lehtinen
ja Rannikko 1994; Tammilehto (toim.) 1989, s. 105-298.)
T aulukko 13.1. Metsänomistajien tärkeimmät tavoitteet metsänomistukselleen 1990 (Ihalainen, ref. Metsäta
lous ja ympäristö 1994, s. 23).

Tärkein tavoite

Osuus vastaajista

—Puuntuotanto ja puunmyyntitulot

54%

—Taloudellinen turvallisuus ja sijoituskohde

17%

—Metsän tunnearvot, ympäristö ja metsäluontoon
liittyvät seikat

29 %
(5 % piti metsäluonnon
suojelua kaikkein tärkeimpänä
tavoitteenaan)

Esteettiset elämykset
Joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset pitävät yleensä enemmän talousmetsän tasaisesta
puistomaisesta puurivistä kuin monimuotoisesta sekametsäryteiköstä. T äm ä lienee osoitukse
na siitä, että ihmisen työn jälkeä on ylipäätään pidetty kauniimpana (=siistimpänä) kuin
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luonnonmaisemaa. Luonto on siis kaunis vasta kesytettynä puutarhana (ks. ”arvojen vinoutuneisuus” luvussa 16.2). Ratkaisukeinona tähän ongelmaan (jos sitä ongelmana pitää) voisi
olla silmän kehittäminen katselemaan monimuotoisempaa maisemaa ja luonnon rosoisia
piirteitä koulutuksella ja mainonnalla. Olennaisesti tähän kuuluu myös metsäluonnon
tuntemuksen lisääminen.
Tunteet
Ongelmana varsinkin urbaanina nykyaikana voi pitää sitä, että osa ihmisistä pikemminkin
pelkää metsää kuin tuntee sen turvallisena kotina. Enemmän kotonaan ihmiset ovat taivaska
navien ympäröimänä 12-kerroksisessa asumalähiössä betonitalon sisällä. T äm ä voi selittää
edellä olevaa esteettistä näkökohtaakin. Ongelmaan ei liene muuta ratkaisua kuin mennä
metsään. Yöt metsässä nuotion ääressä ehkä lieventäisivät pelkoa kiehtovaksi mystiikaksi.8'1
Yhteiskunnalliset tekijät
Olisiko syytä olla kiinnostuneempi siitä, mikä on paperille kirjoitetun tekstin sisältö,
kuin siitä, miten monta tonnia paperia tuotetaan?
(Tauno Matomäki, Metsäteollisuuden Keskusliiton johtaja.)
Metsäsektorinkaan tuotanto ja ympäristöongelmat eivät ole vain kuluttajien ostopäätösten ja
yksityismetsänomistajien tuotantopäätösten seurausta. Siksi käsittelemme myös metsäsekto
ria yhteiskunnallisena kysymyksenä. N äm ä ovat varsin teoriasidonnaisia, arkoja ja ristiriitaisia
asioita vielä 1990-luvun Suomessa, joten olemme luvun lopuksi koonneet keskusteluksi eri
näkemyksiä. Ennen sitä nostamme esiin mahdollisia tekijöitä, joihin metsäsektorin ympäris
töohjelmat saattavat kilpistyä.
Politiikka j a hallinto
Donner-Amneilin (1991, s. 274—276) mukaan poliitikot eivät ohjaa metsäsektoria.85 Ennem
minkin metsäsektori on ohjaillut politiikkaa. Esimerkiksi Metsä 2000 -ohjelma hyväksyttiin
sellaisenaan ilman keskustelua hallituksen metsäpoliittiseksi ohjelmaksi. Keinona ratkaista
ympäristöpolitiikan demokratiaongelmaa voisi toistaa edellisten lukujen teesin: päätösten
valmisteluvaltaa tulisi siirtää hallinnolta ja talouselämältä politiikalle. Vaihtoehtona on siirtää
enemmän valtaa ympäristöhallinnolle.
Metsäsektorin ennusteissa muodostettiin vaihtoehtoja hieman aiemmin kuin liikenneennusteissa (luku 12.3). M etsä2 0 0 0 -ohjelman tarkistustoimikinman m ietinnössä(1992, s. 33—
35, liitteet) oli kolme vaihtoehtoista skenaariota, joista yksi jopa perustui hakkuumäärien
pitämiseen 1980-luvun lopun tasolla pysyvästi. Se kuitenkin hylättiin jo mietinnössä eikä esi
merkiksi hallituksessa, koska sen nähtiin johtavan ”--- vähitellen metsien liialliseen tihenty
miseen, ikääntymiseen ja lahoamiseen eli puuntuotannolliseen rappeutumiseen” (mts. 34).
Politiikkavaihtoehtojen tulisi olla miclekkäämpiä. Miksi eri skenaarioiden välillä m uute
taan vain hakkuiden määrää, mutta ei lainkaan metsänhoitomenetelmiä? Tietenkin metsien
tuhoarkuus lisääntyy niiden vanhetessa, jos kyseessä on monokulttuurimetsä. Olennaista
lienee, että vanhojen metsien tulisi olla luonnonomaisempia. Vaihtoehtojen tulisi perustua
erilaisiin arvolähtökohtiin ollakseen vaihtoehtoja sanan varsinaisessa mielessä.
Metsäpolitiikassa on myös saavutuksia, joista tässä esimerkki: 1990-luvun alkuun asti
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metsänomistajia verotettiin metsän pinta-alan ja arvioidun tuottavuuden mukaan. Siksi
metsänomistajalle tuli taloudellisesti varsin kalliiksi olla hakkaamatta metsäänsä, vaikka hän
itse olisi halunnut suojella sitä tai toteuttaa pehmeämpiä metsänhoitomenetelmiä. Ongelma
ratkaistiin 1990-luvun alussa. Mctsäverotusta muutettiin siten, että metsänomistaja sai siirtyä
myös vaihtoehtoiseen järjestelmään, jossa verotetaan vain puunmyyntituloja. Jos metsä
tuottaa vain virkistys- tai muita luonnonarvoja, vero on nolla.

Oikeuskiiytän tö
Träskman (1991) nostaa esiin kaksi ääriesimerkkiä siitä, miten metsäteollisuuden ja yksilöiden
ympäristörikoksiin suhtauduttiin oikeuslaitoksessa 1980-luvulla (taulu 13.3). Yritysten hen
kilökunta pääsi huomattavan helpolla (ks. ”liian vähän valvontaa” -selitykset luvussa 16.2).
Taulu 13.3. Kaksi ääriesimerkkiä Suomen ympäristöoikeudesta 1980-luvulla (Träskman 1991).

1) Suuri selluloosatehdas Itä-Suomessa
Laitos laski luvatta kuuden vuoden ajan vesistöön:
—7 000 tonnia suolahappoa,
—694 erää natriumhypokloriittia a 970 litraa.
Kahdeksaa ihmistä syytettiin; tuomiot:
—toimitusjohtaja vapautettiin,
—osastopäällikkö vapautettiin,
—entisen tehtaanjohtajan syyte hylättiin, koska rikos oli vanhentunut,
—kaksi tehtaanjohtajaa 30 päiväsakkoa,
—yksi tehtaanjohtaja 50 päiväsakkoa,
—yksi tekninen johtaja 40 päiväsakkoa,
—yksi insinööri 40 päiväsakkoa.
Päiväsakkojen suuruus yhteensä 130-260 markkaa.
2) 18-vuotias sälli perjantai-illan huumassa
—katkoi neljän auton radioantennit,
—irrotti kolme roskakoria liikkeen edestä ja tyhjensi ne maahan,
—rikkoi kymmenkunta olutpulloa.
Tuomio: 50 päiväsakkoa (d 8 mk) jätchuoltorikkomuksesta ja 40 päiväsakkoa
vahingonteosta.
Ympärisröoikeuskäycäntöä on sittemmin tiukennettu metsäteollisuudenkin osalta, mutta on
hyvä muistaa, mistä on lähdetty' liikkeelle. Linja tiukkeni sekä tuomioissa että vesioikeuden
myöntämissä lupaehdoissa 1990-luvun vaihteessa (kuva 13.13). On eri teorioita siitä, mikä oli
m uutoksia aiheuttama voima. Erään teorian mukaan kyse oli ympäristöarvojen noususta ja
metsäsektorin yleisen aseman horjumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa, joka heijastui
oikeusjärjestelmään. Toisen teorian mukaan Keski-Euroopan markkinoiden aiheuttamat
muutospaineet saivat teollisuuden suostumaan tiukkoihin lupaehtoihin mainosmielessä.
Kolmannen teorian mukaan paikallinen voimakas kansalaisliike pystyi vaikuttamaan merkit
tävästi vesioikeuden päätöksiin. Kaikki teoriat yhdessä ehkä selittävät parhaiten koko muutos
ta. (Kortelainen 1994; Lehtola 1994.)
Ongelm ana oli aiemmin myös se, että rangaistuksia kohdistettiin vain yritysten työnteki
jöihin eikä yrityksiin organisaatioina. Jätettiin huomiotta, että organisaation alatasolla työs-
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kcntelevällä on vain
fosfori
kjyvrk
vähän valtaa vaikuttaa
omaan työtapaansa.
Ratkaisuna voi ottaa
käyttöön niin sano
tun yhteisösakon, jos
sa rangaistus kohdis
tuu koko yritykseen
eikä vain johonkin
henkilöön. T äm ä to
teutettiin Suomessa
rikoslain uudistuksessavuonna 1995, joten
edistystä tapahtuu.
Kärkölän kloorife- Kuva 13.13. Vesioikeuden tiukkeneva linja Uimaharjun sellutehtaan vesiluvan
nolijupakka paljasti käsittelyssä (Kortelainen 1994, s. 198).
mielenkiintoisia piir
teitä Suomen oikeusjärjestelmästä ja ympäristöpolitiikasta. Koskisen saha Oy. päästi kloorife
noleja pohjaveteen siten, että vesi tuli juomakelvottomaksi. Todistustaakkaan sovellettiin
oikeusjärjestelmässä eri kriteereitä kuin ympäristöhallinnossa. Hallinnon mielestä oli riittävän
varmasti todistettu todeksi, että salia oli aiheuttanut ongelman välinpitämättömyyttään eli
niin sanotusti tuottamuksella, kun taas tuomioistuimen mielestä se ei ollut riittävän varmasti
totta (tämä on tietoteoriaa, ks. luku 16.1). Ympäristöhallinnon rutiinimenctelmät eivät siis
kelvanneetkaan päätöksentekoaineistoksi (taulu 13.4).
Taulu 13.4. Kärkölän kloorifenolilapauksen perusteluja ja vaiheita.

- Aluksi sahan edustaja esitti, etteivät viranomaiset olleet pystyneet todistamaan
kloorifenolien tulleen nimenomaan sahasta, vaikka muita potentiaalisia päästölähteitä ei
ollut lähistöllä. Nimismies kieltäytyi syyttämästä tehtaanjohtajaa alioikeudessa Vesi- ja
ympäristöhallituksen (VYH) tehtyä rikosilmoituksen.
- Asia otettiin kuitenkin vireille niin sanottuna virka-apujutiuna, jossa VYH vei asian
vesioikeuteen. VYH yritti saada sahan korvaamaan saastuneen pohjaveden puhdistuskustannukset. Vesioikeuden mukaan ympäristöviranomaiset eivät pystyneet osoitta
maan, että kloorifenoleja oli päästetty tahallisesti. Tämä johtui siitä, että sahan edustajat
esittivät kloorifenolien päästön johtuneen sahan palosta (siis onnettomuudesta, johon
saha ei itse ollut syyllinen).
—VYH valitti vesioikeuden päätöksestä vesiylioikeuteen. Vesiylioikeuden mukaan saha
olikin syyllinen. iMutta kun saha valitti tästä päätöksestä edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen, vesioikeuden armahtava päätös palautettiin voimaan.
—Ympäristöviranomaiset saivat vielä kerran asian vireille käytyään tutkimassa sedimenttinäytteitä, jotka osoittivat heidän mielestään, että kloorifenolia oli päästetty jo ennen
paloa. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin vapautti sahan äänestyksen jälkeen syytteestä
äänin 4-3. Näyttö ei ihan riittänyt vieläkään.
—Tapaus jatkuu: Kärkölän kunnanhallitus on suorittanut virallisen anteeksipyynnön
sahalle aiheutetusta negatiivisesta maineesta. Lisäksi lehtitietojen mukaan saha suunnittclcc laskun lähettämistä kunnalle. Sahan kustannuksella nimittäin kuljetettiin tankkiautoilla juomakelpoista vettä ihmisille, jotka eivät voineet juoda sahan saastuttamaa
vettä.
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Mutta asia ei ole näin yksioikoinen, joten tuodaan esiin myös toinen näkökulma: Miksi sahaa
pitäisi rangaista 1990-luvun kriteerien mukaan 1970-luvun toiminnasta? Miten ympäristövi
ranomaiset voivat ensin antaa sahan käyttää kloorifenoleja ja syyttää jälkeenpäin niiden
käytöstä? Sahan edustajien mukaan kysccssäoli ajojahti, jossa ympäristöviranomaiset halusivat
tiukentaa lain tulkintaa ennakkotapauksena Koskisen saha. T äm ä näkökulma tuo esiin ehkä
vieläkin syvällisemmän ongelman. Kyseessä oli tilanne, jossa vesilaki ja myrkkylaki olivat
ristiriidassa keskenään: myrkkylaki ohjasi käytännössä kemikaalien käyttöä, kun taas sen
vaikutukset näkyivät vesilain mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon rikkomisena. Kun ympä
ristölait ovat käytännössä keskenään ristiriidassa, ympäristöviranomaiset vetoavat tiukempaan
lakiin ja toiminnanharjoittaja löysempään.
Miksi Iöysempi laki sitten voittaa? Todistustaakka on jakautunut ilmeisen epätasaisesti
yleensäkin ympäristöpolitiikassa ja oikeusjärjestelmässä (Beck 1990). Peruskysymys on seuraava: mitä tulisi tehdä, kun tutkijat ovat erimielisiä tai tulokset epävarmoja tieteen kriteerein?
Pitäisikö syytetty vapauttaa, ellei saada varmuutta syyllisyydestä, vai pitäisikö syytetty var
muuden vuoksi tuomita, koska syyllisyys on mahdollinen? Aiemmin ympäristöväen on
täytynyt todistaa haitan olemassaolo, ennen kuin yhteiskunnan menoa on muutettu. Todis
tustaakan ongelmat eivät koske vain metsäsektoria vaan kaikkia ympäristökysymyksiä. Rikos
lain uudistuksessa 1995 keskusteltiin kovasti muutoksista todistustaakan uudelleenjakamiseksi. Vasta-argumenttina on sanottu, että oikeusvaltiossa on noudatettava samanlaista
syyllinen—syytön-logiikkaa kaikissa tapauksissa, kaikilla yhteiskunnan aloilla. Mitä siitä tulisi,
jos kaikkia aseenomistajia epäiltäisiin syyllisiksi murhiin, kunnes toisin todistcttaisiin?Tähän
voi esittää vastakysymyksen, miksi kaikissa asioissa pitäisi noudattaa samaa logiikkaa? Onhan
epäiltyjen joukko erittäin pieni, jos kloorifenolipäästöistä epäillään paikkakunnan ainoaa
sahaa, verrattuna tilanteeseen, jossa murhasta epäiltäisiin pariakymmentä aseenoinistävää
hirvimiestä.
K H O :n äärimmäisen tiukka äänestystulos Kärkölän kloori fenoli jupakasta osoittaa, kuinka
teoriasidonnaisella pohjallaympäristölakien tulkinta on. Tuomioistuimet tekevät (tai joutuvat
tekemään) keskeisiä ympäristöpoliittisia päätöksiä ennakkotapauksissa. KPIO:ssa kysymyk
sistä päättää seitsemän tuomaria, joita ei voi vaaleilla vaihtaa. Voikin kysyä, minkä tahon pitää
äänestää oikeasta ympäristöpolitiikasta - tuomioistuimen vai eduskunnan. Poliitikot voi
vaihtaa vaaleissa neljän vuoden välein, K H O :n tuomarit istuvat virassaan usein toistakym
mentä vuotta ja tuomarikunta täydentää itse itseään. Miten yhteiskunta voi muuttua tällaisessa
järjestelmässä? Vastaukset edellä mainittuun kysymykseen poikkeavat toisistaan huomattavas
ti. Usein esitetty ratkaisu tähän ongelmaan on paremman ympäristökoulutuksen antaminen
oikeustieteilijöille, jotta he ymmärtäisivät paremmin ympäristöasioita. Toinen vastaus olisi
erillisten ympäristöoikeuksien perustaminen, joihin tuomareilta ja syyttäjiltä vaadittaisiin
ympäristöasioiden tuntemusta ja joihin kerääntyisi rutiinia nimenomaan ympäristörikostapauksista.
Radikaalimpi ratkaisu voisi olla esimerkiksi ylimpien tuomioistuinten päätöksenteon
siirtäminen eduskunnan lakivaliokunnalle silloin, kun tuomioistuimen jäsenet eivät ole
yksimielisiä. On epäilty, että rämä lisäisi päätösten mielivaltaisuutta ja poliittista tarkoitusha
kuisuutta. Päällimmäinen argumentti ehdotusta vastaan on kuitenkin, että se on Montesquicun vallan kolmijako -opin vastainen. Vasta-argumentti ci kohdistu ehdotuksen sisältöön
vaan vetoaa 1700-luvulla eläneen henkilön auktoriteettiin. Toinen ääripää on huomauttaa,
että kyseessä ei ole ongelma lainkaan. Oikeusjärjestelmän tehtävähän ei ole auttaa yhteiskun
nallisia muutoksia vaan toimia yhteiskuntaa vakauttavana voimana. Tästä näkökulmasta
oikeuskäytännön pitää m uuttua vain lakien muuttamisen kautta.
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Ympäristöhallinto j a metsäsektori
Metsäteollisuutta kohdeltiin ympäristöhallinnossa varovasti vielä 1980-luvulla. Jatkuvaan
päästönormicn ylittämiseenkään ei välttämättä puututtu. (Donner-Amnell 1991, s. 270.)
Ympäristöhallinto tiukensi kantojaan 1990-luvun vaihteessa. Näyttääkin siltä, että ympäris
töhallinnon vaatimukset tiukkenevat samaa tahtia kansalaisliikehdinnän kanssa, kun taas
metsäsektorin oma-aloitteisemmat ympäristönsuojelutoimet tiukkenevat keskieurooppalais
ten kuluttajien ostopäätösten myötä.
Tiede
Metsätieteiden yksi peruspiirre on ollut keskittyminen pääosin teknistaloudelliseen näkökul
maan. Vähemmälle huomiolle on jätetty sekä metsäsektorin ekologiset reunaehdot että
luonnon suojeleminen esimerkiksi virkistyksen tähden tai eettisistä syistä. Aina ei näin ole
ollut. Biologisen metsätietouden arvostaminen unohdettiin 1950-1960-luvun tehometsätaloushuumassa. Sitä aiemmin A. K. Cajanderin aikoina metsätieteet olivat biologisemmin
painottuneita ja esimerkiksi Luonnonsuojeluyhdistyksessä oli yhtä lailla biologeja kuin
metsätieteilijöitä. (Haila 1994a.) Toinen ongelmallinen piirre on Donner-Amnellin (1991)
mukaan ollut ulospäin yhteiskuntaan näytetty tutkijoiden yksimielisyys, johon on liittynyt
biologien pitäminen keskustelun ulkopuolella. On noudatettu kulloinkin auktoriteettien
määrittämää virallista oppia. 1970-luvun lopulta lähtien yksimielisyys on rakoillut voimistuvasti. Silti kuulee edelleen väitteitä, joiden mukaan ilmansaasteilla ei ole mitään merkitystä
metsätuhoissa. Metsätuhot laitetaan pakkasen tai kuivuuden tiliin, koska vanhat teoriat elävät
sitkeästi. Vanhoista teorioista kiinni pitäminen ei tietenkään ole pelkästään metsätieteiden
ongelma —myös ympäristötieteitä näyttää vaivaavan sam a ongelma.
Mitä tehdä? Ilmeinen ratkaisu olisi biologien tiedon hyödyntäminen aiempaa paremmin.
Tätä on 1990-luvulla tehtykin yhä enemmän. Hedelmällinen tiedepoliittinen asenne olisi
tutkimuksen arvopäämäärien jatkuva kyseenalaistaminen. Näin arvojen muutokset yhteis
kunnan muuttuessa voisivat välittyä mahdollisimman pienellä viiveellä tutkimuskäytäntöihin
ja kysymyksenasetteluihin ilman erityisiä yhteiskunnallisia konflikteja ja arvovaltataisteluja.
Samalla voitaisiin hylätä perinne, jonka mukaan kulloisestakin teoriasta pidetään kiinni,
vaikka sen toimivuus näyttäisi vanhentuneen.
Metsätieteiden puolustukseksi on todettu se ymmärrettävä seikka, että metsän kehityksen
aikajänne on vuosikymmenien pituinen. Uusien menetelmien vaikutuksista ci näin ollen voi
saada varmaa tietoa kiertoaikaa lyhyemmällä aikajänteellä, jolloin joudutaan aina toimimaan
epävarmojen teorioiden pohjalta. Tällöin tulee virheitäkin tehtyä. (Vuokila 1987, s. 3.)
Epävarmuuden ongelmaan voi suhtautua joko riskinottopcriaatteella tai varovaisuusperi
aatteella. Riskinottoperiaattcessa korostetaan taloudellisia (tässä puuntuotannollisia) arvoja,
kunnes varmuus ympäristöhaitoista selviää. Varovaisuusperiaatteessa korostetaan ym päristö
arvoja ja muutetaan luontoa mahdollisimman vähän, kunnes saadaan varmuus, että ympäris
töhaittoja ei ilmene. Mctsäsektorilla(kin) sovellettiin 1 9 3 0 -1 980-luvuilla riskinottoperiaatetta. Nyt olisi ehkä aika soveltaa varovaisuusperiaatetta.
Kansalaisjärjestötj a -liikkeet
Metsänomistajien etujärjestö, Maataloustuottajien Keskusliiton (M T K ) m ctsävaltuuskunta
on keskittynyt pääasiassa puun hinnan kohotusvaatimuksiin. Se muun muassa suostui 1960-
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luvulla puunkorjuun koneellistamiseen, koska arveli koneistamisen tarjoavan mahdollisuuk
sia hinnan nostoon (Donner-Amnellin tulkinta 1991, s. 284). Vaaran (1990, s. 133) mukaan
tämä pätee jatkuvasti, mutta siitä on vain lyhytaikaista hyötyä suurten kauppojen tekijöille.
Jos näin on, M TK :n tulisi keskittyä muihinkin jäsentensä etuihin kuin puun hintakysy
mykseen, kuten työllisyyteen, omaehtoisuuteen, metsien virkistyskäyttöön ja elinkeinopoh
jan monipuolistamiseen. 1970-luvun jälkeen näin on osin käynytkin.
Metsien suojeluun tähdänneen kansalaistoiminnan ongelmana on ollut pitkään, että on
puuhattu vain yksittäisten suojelualueiden perustamista.Talousmetsien metsänhoitomenetelmiin ei sen sijaan paljoa puututtu. Toiminta kohdistui metsäteollisuuden näkökulmasta
pikkuasioihin —niihin valtion metsiin, joissa koneiden kulku on ollut hankalaa ja jotka on
hakattu miestyövoimalla. Samalla jouduttiin vastakkainasetteluun metsurien ja maanomista
jien kanssa sen sijaan, että olisi voitu käydä kädenvääntöä metsäteollisuuden kanssa. Ehkä
pääsyynä tähän on ollut pienten alueiden torjuntavoittojen tuloksellisuus, mutta myös
metsäaktivistien luonnontieteellinen tausta: ei ole ymmärretty metsäsektorin valtarakenteita,
jotka jauhavat suuria ekologisia muutoksia. (Lehtinen 1992.)
Jos tämä on totta, ympäristöjärjestöjen tulisi keskittyä entistä enemmän metsäsektorin
valtakysymyksiin, jotka estävät heidän asiaansa. 1990-luvulla valtasuhteet onkin tajuttu.
Tällöin on kaksi strategiaa: vallan hankkiminen tai valtasuhteiden muuttaminen. 1990luvulla on näyttänyt siltä, että metsäaktivistit ovat yrittäneet hankkia valtaa menemällä
metsyhtiöiden ja metsähallituksen palkkalistoille etsimään uhanalaisia lajeja metsistä. Jos taas
valtasuhteita haluttaisiin muuttaa, yhteistyötä tulisi tehdä yhtä paljbn maaseudun ihmisten ja
heidän muodostamiensa ryhmien kanssa. Pelkäämme, että jos suojelijat samastuvat vain
”valtion herroihin”, maaseudun ihmiset pystyvät huonosti samastumaan heidän ajatuksiinsa.
Julkisuus
Julkinen metsäkeskustelu oli varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla osin asiatonta kiihkoilua puolin
ja toisin. Tiedotusvälineet kuumensivat tunteita lisää julkaisemalla raflaavimmat kommentit.
Johtuuko tästä, että Suomessa kansalaiset luottavat metsäasioissa vähemmän luonnonsuojelujärjesröjen ja ympäristöliikkeen kuin metsätutkijoiden ja -ammattilaisten käsityksiin metsän
tilasta? Huolimatta yksimielisyydestä virallisissa ohjelmissa suojelun kannattajien ja vastusta
jien välinen syyttely tuntuu jatkuvan julkisuudessa vielä 1990-luvun puolivälissäkin (taulu
13.5).
Taulu 13.5. Esimerkki 1990-luvun metsäkeskustelusfa.

Puutalouden ja -teknologian professori Matti Kärkkäinen (Karjalainen 23. 1. 1995):
--- kunnollisia aineistoja ei ole uhanalaisten lajien esiintymisestä. Näyttää siltä, että
silloin kun mcisätictcilijät tekivät 1930-luvulla puuston mittauksia uusimpien tilasto
tieteellisten virtausten mukaan, sen ajan eläin- ja kasvibiologit tyytyivät kuvauksiin
1800-luvun tieteen hengessä.
Suomen uhanalaisten lajien suojelun vetäjä Pertti Rassi (Karjalainen 28. 1. 1995):
Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa lahopuuta käyttävät kovakuoriaiset. Tutkimus ulottuu
1800-luvun alkuun, jolloin metsäntutkijat vielä kulkivat reellä kievarista toiseen ja
kirjoitelivat kaunokirjallisia kuvauksia näkemästään.
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Metsäammattilaiset ovat yleisesti pitäneet tiedotusvälineitä puolueellisina luonnonsuojelijoil
le. Reunahan ja Heikinheimon (1987, s. 172) metsäkonflikteja koskevan tutkimuksen mukaan
näin ei ole. He esittävät väitteen perustuvan siihen muutokseen, jonka metsäammattilaiset
kokivat; 1950-1960-luvuilla heitä pidettiin yksiselitteisesti Suomen kansallisen edun vaalijoi
na, mutta tchometsätaloudcn sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset saivat kritiikin nousemaan.
Tällainen kritiikki oli heille uutta. Julkisuus herkutteli tasapuolisesti näyttävillä otsikoilla.86
Metsäammattilaisten ja ympäristönsuojelijoiden tulisi käydä hedelmällisempää keskuste
lua. Lehtien yleisönosastoja parempia keskusteluareenoita ovat yleensä erilaiset henkilökohtai
set tapaamiset ja työryhmät.
Ympäristöasioissa on yleistä, että asiantuntijat käyttävät omia käsitteitään, joiden merki
tyksestä maallikolla tai kaksikymmentä vuotta sitten koulunsa käyneellä am mattilaisellakin on
vain hämärä aavistus. Kukapa erottaa esimerkiksi käsitteet ”määrämittaharsinta" ja ”luonnon
mukainen harsinta” ? ”M ätästys” kuulostaa sanana pehmeältä muokkausmenetelmältä, vaikka
siinä muokkausala ojitetaan ja märäs tarkoittaa maallikkomaiscsti sanottuna turpeen alta
nostettua kivennäismaan hiekkakasaa, jonka keskelle taimi istutetaan. Menetelmällä voidaan
estää virkistyskäyttäjien liikkumista lähes yhtä tehokkaasti kuin aurauksella, mutta maanmuokkausmcnetelmien kritiikki on julkisuudessa kohdistunut lähes pelkästään auraukseen.
Sitä sanaa kun on opittu käyttämään.
Lisäksi eri menetelmien kehittäjät tuottavat koko ajan uusia käsitteitä, jotka sekoittuvat
vanhoihin. Joskus jopa vanha tuttu käsite vaihdetaan uuteen ikään kuin haluttaisiin harhaut
taa, kuten avohakkuun nimittäminen viljelyhakkuuksi. Asiantuntijoita on kritisoitu siitä, että
he kehittävät oman ammattislanginsa, jolla erottaudutaan muista ihmisistä. Kielellisellä
ylivertaisuudella voidaan hallita alan keskusteluja. (”Asiantuntijat ja valta” 1992; Luostarinen
& Välivcrronen 1992, s. 27.) Kielikysymys on mielestämme suuri ongelma ympäristönsuo
jelussa ja sen ratkaiseminen tuntuu erittäin vaikealta. Yleissivistyksen nostaminen on yksi tapa
yrittää ratkaista tätä ongelmaa. Toinen tapa on miettiä joka kerta erikoissanastoa käyttäessään,
voisiko saman sanoa suomeksi.
Suomalainen metsiimytologia
Metsä, pöllipino, tehtaanpiippu metsämeren keskellä sekä paperirulla ovat modernia
kansallista kuvastoa, jolla täytetään mainokset, esitteet, talousuutiset ja koulun yhteis
kuntaopin kirjat.
(Jacob Donncr-Amnell 1991, s. 277.)
Donner-Amnellin mukaan metsäsektorin yhteiskunnallisten piirteiden taustalta löytyy syväl
linen syy —suomalainen mctsämytologia. Metsäteollisuus on taitavasti hyödyntänyt suom a
laisten mieliin iskostunutta ajattelumallia: lauseet ”Suomi elää metsästä”; ”kirves on metsän
paras lääke”; ”metsät kuolevat, jos niitä ei hoideta” ; ”Suomen metsätietotaito on parasta
maailmassa” kelpaavat sellaisenaan perusteluksi mihin tahansa metsäsektoria koskevaan
väittelyyn. Metsäkeskustelijoita vaivaa myös niin sanottu -mme-tauti (meidän metsämme,
meidän metsäteollisuutemme). Sillä on luotu kuva Suomen yhtenäisestä edusta, jossa ei vallitse
ristiriitoja. Metsäsektorilla ei ole varsinaista muodollista komentoasemaa yhteiskunnassa,
mutta se käyttää symbolista valtaa.
Mitä tehdä mytologialle? Yksi keino voi olla saman Suomi elää metsästä -mytologian
käyttäminen pehmeämmän metsänhoidon ja metsäteollisuuden ym päristönsuojelun paran
tamisen puolesta, mitä on tehtykin. Toinen keino on pohtia, milloin metsäkeskustelussa
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vedotaan myytteihin ja milloin faktoihin. Tällöin voidaan paljastaa siihen perustuvaa edun
valvontaa. Maataloustuottajien keskusliitto (M TK ) otti askelen tähän suuntaan boikotoimalla
metsäteollisuuden ”Suomi elää metsästä” -tiedotuskampanjaa 1980-luvulla.
K eskustelua: M

iten

S uom i

elää metsästä ?

Työllisyys
Metsäsektoriin luottaja: Suomen hyvinvointi johtuu siitä, että metsäteollisuus on tuonut meille
niin paljon vientituloja. Niitä on voitu sijoittaa enemmän myös ympäristönsuojeluun. Ja kun
investoidaan uusiin tehtaisiin, saadaan myös työtä ihmisille.
Metsäsektorin kriitikko: Mielestäni metsäsektorin tuottamat ympäristöongelmat johtuvat
kahdesta metsäsektorin yhteiskunnallisesta ristiriidasta. Yksi ristiriitatilanne on puun hintaneuvottelu, jossa vastakkain ovat yksityismetsänomistajat ja metsäteollisuus. Toinen ristiriita
on koneellistamisesta ja metsäurakointiin siirtymisestä johtunut jatkuva työvoiman vähentä
minen koko metsäsektorilla, jossa vastakkain ovat maaseudun työväki ja metsäteollisuus (kuva
13.14). Ristiriidat on ratkaistu helpoimmalla tavalla — lisäämällä tuotantoa. Näin puun
kantohintaa on voitu nostaa ja jäljelle jääneille työntekijöille on voitu maksaa enemmän
palkkaa. Paperiteollisuuden työntekijöiden palkat ovat Suomen teollisuustyöntekijöistä suu
rimmat ( Tilastokeskuksen Tasku tilasto). Näin metsänomistajat ja ay-liike ovat pysyneet hiljai
sena koneellistamisen aiheuttamasta työttömyydestä. Samalla ympäristöongelmat ovat pa
hentuneet ja työttömyys lisääntynyt.
Metsäsektoriin luottaja: Sinulla on synkkä kuva metsäsektorista. Etkö huomaa ollenkaan,
että maaseudun työttömyys johtuu ympäristönsuojelusta? Esimerkiksi syksyllä 1992 nelisen
sataa metsuria osoitti mieltään Pohjois-Karjalan metsien suojeluohjelmia vastaan kysymällä,
onko kovakuoriainen ihmistä tärkeämpi.
Metsäsektoriti kriitikko: Metsurit ovat kyllä kovimpia suojelun vastustajia. Pohjois-Amerikassa he ovat jopa perustaneet metsäyhtiöiden tuella ympäristönsuojelun vastaisen liikkeen.
M utta onko todisteita siitä, että ympäristönsuojelu veisi metsureilta työt?
Metsäsektoriin luottaja: Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelma veisi Vanhojen
metsien suojelutyöryhmän (1992) mukaan arviolta 60 henkilötyövuotta ja loisi uutta työ
tä vain 6 -7 henkilötyö
vuotta.
Metsäsektorin kriitik
ko: Määrän merkitystä
suhteuttaa ehkä vertailu
siihen, mitä tapahtui, kun
metsäteollisuusyritykset
hankkivat haltuunsa suu
ren osan sahateollisuu
□ Metsätalous
desta: 1980-1986 saha
□ Maatalous
teollisuudesta ”rationali
soitiin” pysyvästi 10 000
työpaikkaa (Ehrnrooth &
aik a /v
Kirjasniemi, ref. DonnerKuva 13.14. M aa- ja metsätaloudessa toimiva väestö 1 9 3 0 -1 9 9 4 jMaatila- Amnell 1991, s. 286).
tilastollinen vuosikirja 1994; YTS, s. 238).
Metsätraktori ja monitoi-
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mikonc ovat vieneet kymmenien, ehkä satojen tuhansien ihmisten työpaikan.
Metsäsektoriin luottoja: Ainakin Metsähallituksen koneellistamisvauhti on sopeutettu
luonnolliseen poistumaan eli metsurien eläkkeelle jäämisen vauhtiin, joten koneellistaminen
ei tee ketään työttömäksi. Sen sijaan suojelu tulee tähän päälle ja aiheuttaa työttömyyttä.
Metsäsektorin kriitikko: Miksi ei voisi ajatella niin, että suojelu on kytketty luonnolliseen
poistumaan ja koneellistaminen tulee siihen päälle? Miksi kone on itsestään selvästi tärkeämpi
kuin luonto? Ristiriitoja pitäisi ratkaista muuten kuin tuotantoa kasvattamalla. Pehmeämpi
metsäteknologia vähentäisi koneiden osuutta puunkorjuussa ja lisäisi työpaikkoja. Puun
hintakin nousisi.
Metsäsektoriin luottoja: Ihmistyö on nykyään niin kallista, että se ci ole yrityksille kannat
tavaa. Ammattiyhdistykset haluavat nostaa palkkoja ja valtio kerää erilaisia sosiaaliturvamak
suja sivukustannuksina siihen päälle.
Metsäsektorin kriitikko:Tästä taidamme olla samaa mieltä. Yrityksiin kohdistuvia työllis
tämisen sivukustannuksia tulisi karsia ja kerätä samat rahat mieluummin koneverona.
Metsurit saisivat pitää työpaikkansa.
Metsäsektoriin luottoja: Metsurien työttömyys ci ole enää 2000-luvulla ongelma, koska
harva enää haluaa tehdä metsätöitä. Koneille niin rankat työt kuuluvat.
Metsäsektorin kriitikko: Kysymys onkin siitä, millaisille koneille.
Yhdessä: Ympäristönsuojelun ja työllisyyden vastakkainasettelu ei sinänsä ole mikään uusi
ajatus. Näm ä perustelutkin on toistettu moneen kertaan keskusteluissa jo 1970-luvun
vaihteesta asti (Suonien luonto 1974).
Kilpailukyky
Metsäsektoriin tuottaja: Ehdottamasi pehmeämpi metsänhoito nostaisi puun hintaa. Eikö
nouseva puun hinta kaataisi Suomen metsäteollisuuden kiristyvässä kansainvälisessä kilpailus
sa? Metsäteollisuus kerää noin kolmanneksen Suomen vientituloista.
Metsäsektorin kriitikko:Tuohon on kolme erilaista vastausta. Yksi vastaus on, että Suomen
bruttokansantuote henkeä kohden on kasvanut vuosina 1860-1985 noin 15-kertaiseksi
(Suomen kansantalous... 1989). Jos se nyt pienenisi 2 0 -3 0 %, tulisiko elämä sietämättömäksi,
kun kaikki perheet eivät saisikaan toista tai kolmatta televisiota?
Metsäsektoriin luottoja: Et kai ole tosissasi? 1990-luvun alkupuolen kehitys on näyttänyt,
miten sekaisin maa menee, jos talous laskee kasvun sijaan.
Metsäsektorin kriitikko: Toinen vastausyritys on väittää, että pehmeämpi puunkorjuu
(esimerkiksi järeään maataloustraktoriin kiinnitetty harvesteri ja kuljetus tienvarteen maata
loustraktorilla) olisi itse asiassa taloudellisesti edullisempaa kuin monitoimikoneen ja metsätraktorin yhdistelmä. T ätä argumenttia on esittänyt muiden muassa Vaara (1990, s. 38—73).S7
Hän esittää, että puun kaksihintajärjcstclmäss on teollisuuden keino ottaa haltuunsa yhä
suurempi osa puun ja metsävarojen hallinnasta. Yhtiöt myyvät om aa puunkorjuutyötään alle
korjuukustannusten, jotta metsänomistajat eivät itse hakkaisi metsäänsä.
Metsäsektoriin luottoja: Ei liikeyritys voi elää tappiollisella liiketoiminnalla. M onitoim iko
ne on nopeutensa tähden yksinkertaisesti niin edullinen laite, että sitä kannattaa käyttää. Jos
se ei olisi taloudellisesti järkevä, niin joku korvaisi sen taloudellisesti tehokkaammalla
korjuumenetelmällä.
Metsäsektorin kriitikko: Teollisuudella on mahdollisuus tähän, koska se on keskittynyt
muutamaan suurkonserniin eikä kilpailevia puun ostajia ole. N äin ollen ei ole kilpailevaa
tekniikkaakaan ja metsänomistajan on myytävä puunsa aina samalle firmalle. K olm as vastaus-
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yritys on väittää, että metsäsektorin vientitulot eivät hyödytä laajalti suomalaisia, vaan
ainoastaan pientä eliittiä (ks. kuva 13.14).
Metsäsektoriin luottaja:V;aikka metsäsektorin osuus työpaikoista onkin vähentynyt murtoosaan, metsäsektori on tuonut erilaisina välillisinä kerrannaisvaikutuksina työpaikkoja muual
le, esimerkiksi metsä- ja paperikoneteollisuuteen ja kuljetukseen. Välillisiä työpaikkoja on
enemmän kuin suoria työpaikkoja. Metsäteollisuus on aina ollut kansantalouden sampo.
Metsäsektorin kriitikko: Metsäteollisuuden asema sampona on kuitenkin vähentynyt,
koska m etalli-ja elektroniikkateollisuus on noussut sen rinnalle ja ohikin (kuva 13.17).
Metsäsektoriin luottaja: Kuvasta ei kuitenkaan käy ilmi, että metalliteollisuudestakin suuri
osa on nimenomaan metsäsektorin koneiden valmistamista. Siksi myös muut kuin metsä
teollisuuden työntekijät ja metsänomistajat hyötyvät vientimarkoista. Ja ottaahan valtio oman
osansa veroina, joista rahoitetaan esimerkiksi koulunkäyntiä.
Metsäsektorin kriitikko: Metsäteollisuus on niin suhdanneherkkä ala, että kansantalouteen
tulisi luoda m onimuotoisuutta tasapainottamaan heilahteluja. Sitä paitsi kyseessä on niin
sanottu metsäsektoriselitys, jossa koko Suomen kansantalous palautetaan eli redusoidaan
metsäteollisuuden aikaansaannokseksi. Vaikka metsäteollisuus onkin auttanut edellä mainit
tujen alojen kehitystä 1 9 5 0 -1980-luvuilla, ne voivat tulla toimeen omillaan 1990- tai 2000luvulla. M itä mieltä olet muuten siitä, että suomalaisia metsäteollisuusyrityksiä on kehitetty
monikansallisiksi? Kuudesta Euroopan suurimmasta metsäkonsernista kolme oli suomalaisia
1990-luvun alussa.
Metsäsektoriin luottaja: Se on kansainvälinen trendi —yritysten on yhdistyttävä suurem
miksi yksiköiksi, jotta ne pärjäisivät kilpailussa. Sitä paitsi suurilla yrityksillä on enemmän
varaa panostaa ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen.
Metsäsektorin kriitikko: Minusta on huolestuttavaa, että kilpailun kiristyessä monikansal
liset yritykset alkavat kilpailuttaa valtioita siitä, mihin he suostuvat tehtaansa perustamaan.
Tällöin edullisia maita ovat esimerkiksi Venäjä ja Portugali sekä kehitysmaat, koska ympäris
tölainsäädäntö on siellä löysempää. Näin metsäteollisuus investoi saamansa vientitulot
muihin maihin kuin Suomeen, jolloin viennin vaikutus kansantalouteen pienenee.
Metsäsektoriin luottaja: Jos sovitaan kansainvälisesti jotakuinkin yhtä tiukat ympäristösäännökset, kenellekään ei tule kilpailuetua piittaamattomuudesta. Esimerkkejä tästä strate
giasta ovat EU:n metsäpolitiikkajaYKin biodiversiteettisopimus, joka sol
Muu teollisuus
mittiin Rio de Janeirossa
vuonna
1992. Etkö luota
n Sähkö-, kaasu- ja
vesihuolto
niihin?
■ Kemianteollisuus
Metsäsektorin kriitik
ko: En erityisesti. Panos
O Metalli- ja elektroniik
kateollisuus
taisin ennemminkin met
□ Metsäteollisuus
säteollisuuden vallan vä
hentämiseen. Pehmeäm■ TEVANAKE
pien metsätalousmenetelmien käyttöönotto veisi
□ Elintarviketeollisuus
metsäteollisuudelta valtaa,
mikä voisi olla työllistäKuva 13.15. Teollisuudenalojen väliset suhteelliset osuudet vuosina 1 9 0 0 - misen kannalta pikemmin
1994 (Hannula ym. 1992, s. 176; Kansantalouden tilinpito 1995, s. 2 8 -2 9 ; edullista kuin haitallista.
TEVANAKE = lekstiili+vaate+nahko+ kenkä).
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Metsäsektoriin luottajet: O nko metsäteollisuus ”hyvä vihollinen” sinulle? Wahlströmin
(1994, s. 2 0 9 -2 2 8 ) mukaan hyvä vihollinen on syntipukki, jonka niskaan kaikki ongelmat
saadaan selitettyä, vaikka tähän ci olisi kuin nimeksi perusteita.89 Itse asiassa Suomen
metsäteollisuus on ollut 1990-luvulla huomattavasti aktiivisempi ympäristöasioissa kuin
esimerkiksi metsänomistajat tai yksittäiset kuluttajat (ks. päästökäyrien laskua luvusta 13.2).
Lisäksi on huomattava, että suurilla yrityksillä on enemmän varaa investoida kehitystyöhön
kuin pienillä sekä tehokas organisaatio, jolla uutta teknologiaa voidaan levittää.
Metsäsektorin kriitikko: Eivät metsäyhtiöt ole sijoittaneet ympäristönsuojelutekniikkaan
hyvää hyvyyttään vaan markkinoiden pakottamana.
Metsäsektoriin hiottuja: Luonnossa tapahtuvien vaikutusten kannalta on yhdentekevää,
onko ympäristöinvestointien motiivina raha vai luonnon kunnioittaminen.
Metsäsektorin kriitikko: Toisaalta on huomattava, että ihmiset ovat ympäristöasioissa
keskimäärin vähemmän edistyksellisiä toimiessaan markkinoilla kuin mitä heidän ympäristö
poliittiset arvonsa edellyttäisivät (ks. vapaamatkustaja-teoria energialuvussa). Näin ollen
markkinoiden paineet teollisuuden toimintaa kohtaan laahaavatyleisen arvomaailman perässä.
Yhdessä: Vaikka olemme metsäasioista eri mieltä, on tärkeää pystyä keskustelemaan niistä.
Metsästrategioiden vaikutukset näkyvät vasta kymmenien vuosien päästä metsässä, joten
tuloksia on mahdoton sanoa etukäteen.
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uvussa 10 esitetyn tarkastelukehikon mukaisesti tässä luvussa käsitellään vain
maatalouden aiheuttamia ympäristöongelmia ja niiden ratkaisukeinoja. Emme siis
tarkastele maataloutta saastumisen kohteena, esimerkiksi energiantuotannon tai lii
kenteen ilmansaasteiden vaikutuksia kaupunkien lähipeltoihin, vaikka sekin olisi mielenkiin
toista.

1 4 .1 . M aatalouden

muutos

Maatalous poikkeaa metsäsektorista ja varsinkin kodinkoneiden kulutuksesta siten, että se
vastaa ihmisten perustarpeisiin. Tästä johtuu mahdollisesti rivien välissä ilmenevä kirjoittajien
myönteinen suhtautuminen maatalouteen. Suomi on maailman pohjoisin maatalousalue.
Vaativienkin viljelykasvien satoja on saatu korkeiksi täällä, kun on lisätty maatalouden
energiapanosta ja kcmiallis-teknisiä tuotantopanoksia. Hevoset on vaihdettu traktoreihin, on
lisätty keinolannoitteiden sekä torjunta-aineiden käyttöä, suurennettu tilakokoa ja jalostettu
tuottoisampia eläin- ja kasvilajikkeita. Samalla on vähennetty maatalouden työllistävää
vaikutusta. On siirrytty tehomaatalouteen. (Kuva 14.1.)

Tehomaatalouden tuloksena Suomi on muutettu ruoan tuojasta yli tuotan torn aaksi — jopa
sokerin suhteen ollaan omavaraisia (kuva 14.2). T äm ä tehokkuus on hieman kyseenalaista,
koska tehostaminen on vaatinut energian tuontia ulkomailta. Peltoviljelyn energiapanosten
kotimaisuusaste oli 1950-luvulla noin 70 % , 1960-luvulla noin 40 % ja 1970-luvun lopussa
17 % (Reinikainen, ref. Y TS, s. 238). Vaikka traktoreiden käytöllä on lisätty satoa hehtaaria
kohden, sato traktoria kohden on pienentynyt.
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Kuva 14.2. Suomen maatalouden omavaraisuusasteita 1 9 7 6 -1 9 9 0 (Maalilalilaslollinen vuosikirja, ref. YTS,
s. 239).

Omavaraisuutta perustellaan yleensä turvallisuuspoliittisilla näkökohdilla - kriisitilanteessa
on oltava ruokaa. Kriisiaikana ongelman saattaa kuitenkin muodostaa tuontienergian saanti
eikä ruoan saanti. Ongelma on siis siirretty yhteiskunnan sektorilta toiselle.91 Uskottavampi
perustelu maatalouden omavaraisuusvaatimuksille nykyisin on mielestämme mahdollinen
elintarviketuotantoa kohtaava ympäristökatastrofi ulkomaisilla ruoantuotantoalueilla. Maatalousproblematiikkaa on avattu myös globaaleihin kysymyksiin: eikö meidän pitäisi tuottaa
paljon ruokaa, koska kehitysmaissa on nälänhätää? Yhden näkemyksen mukaan pitäisi:
esimerkiksi viljantuotannon määrän kasvu maailmassa on pysähtynyt vuosina 1990-1995,
vaikka väestömäärä on jatkanut kasvuaan. Samalla viljan varmuusvarastojen riittävyysaika on
lyhentynyt. (Kuva 14.3.) Järkevä tapa ennakoida nälänhädän paheneminen on tuottaa
teollisuusmaissa paljon ruokaa ja kuljettaa sitä kehitysmaihin.
Toisesta näkökulmasta teollisuusmaiden ei tulisi tuottaa ruokaa vietäväksi kehitysmaihin:
Kehitysmaiden nälänhädän syy ei ole riittämätön peltoala vaan erityisesti se, että siellä
viljellään teollisuusmaille rahakasveja, kuten teetä, kahvia, tupakkaa, maapähkinöitä, soijaa ja
kaakaota. Lisäksi yli kolmannes maailman viljasadosta syötetään karjalle eikä ihmisille
(M aailm an tila 1996, s. 109). Kehitysmaiden nälkää näkevillä ei ole varaa ostaa rahakasveista
tehtyä ruokaa eikä varsinkaan lihaa. T ästä näkökulmasta kehitysmaiden nälkäongelma
ratkaistaisiin kestävimmin vähentämällä rahakasvien viljelyä kehitysmaissa ja karjataloutta
teollisuusmaissa sekä lisäämällä ruoan tuotantoa kehitysmaiden omille kotimarkkinoille.
Teollisuusmaiden ylituotannon kuljettaminen tukiaisilla ympäri maapalloa ei olisi järkevää.
(Ks. luku 15-3.)
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1 4 .2 . M aatalouden aiheuttamia
YMPÄRISTÖONGELMIA
Maatalouden ympäristöongelmien haitta-as
teeseen vaikuttaa se, mihin nykyistä maata
loutta vertaa. Siirtyminen metsästyksestä ja
keräilystä maatalouteen on luultavasti ollut
ihmisen historian merkittävin ympäristövai
kutus. Monimuotoinen luonto on muutettu
vähälajiseksi ja myöhemmin tehomaatalou
dessa jopa yksilajisiksi monokulttuurciksi,
joiden riskialttius ja kaikenlainen muutosten
puskurikyky on alhainen. Samoin ravinteet
ovat lähteneet liikkeelle. Esimerkkinä tästä
Kuva 14.3. Viljan varmuusvarastojen riittävyys maail
mittakaavasta voi todeta, että pienten valu
massa 1 9 6 1 -1 9 9 6 ja maailman viljantuotanto 1 9 5 0 ma-alueiden mittausten perusteella suom a 1995 (Maailman tila 1996, s. 20).
laiselta pellolta valuu typpeä 3—10 kertaa ja
fosforia 8-1 5 kertaa enemmän kuin luonnontilaisista metsistä (Rckolainen, ref. Hartikainen
1992, s. 308; kuva 14.4).

Kuva 14.4. Fosfori- ja typpivalumien riippuvuus pellon osuudesta valuma-alueella (Rekolainen, ref. Maatalous
ja vesien lila 1992, s. 17).

Toisaalta nykyistä tehomaataloutta verrataan useammin tämän vuosisadan alun maatalouteen,
jolloin siihen käytetty energiapanos koostui ihmisten ja eläinten ryöstä, maan muokkaus oli
kevyttä, lannoitteena oli karjan lanta, peltoalat olivat pieniä ja tiheäojaisia eikä kemiallisia
torjunta-aineita käytetty. Toinen olennainen asia liittyy'’ maatalouden ympäristövaikutusten
tutkimiseen. Maatalous aiheuttaa tyypillisiä hajapäästöjä, joiden mittaaminen on hyvin
vaikeaa. Näin ollen täytyy tyytyä usein teoreettiseen arvioon tai pienistä tutkimusaloista
tehtyihin koko Suomen kattaviin yleistyksiin. Maatalouden vaikutuksista vesistöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen tiedetään Suomessa jo jonkin verran, m utta muun muassa
ilma-, maaperä- ja pohjavesivaikutuksista tietämys on aika vähäistä.92
Maatalouden välittömän osuuden ilmastonmuutokseen arvioitiin 1980-luvun puolivälis
sä olevan luokkaa 13 % maailmanlaajuisesti (taulukko 14.1). M aatalouden hiilidioksidipääs
töt tulevat pääasiassa pellonraivauksesta sekä fossiilisia polttoaineita kuluttavista työkoneista,
tilojen lämmityksestä ja kuivureista. M ctaanipäästöt taas tulevat pääasiassa märehtijöiden
pötseistä ja lannasta. Välillisistä päästöistä merkittävimpiä ovat hiilidioksidipäästöt tuotettaes-
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sa energiaa, jolla ilmakehän typpikaasusta tehdään typpilannoitteita. Typpikaasu on nimittäin
varsin pysyvä eli inertti yhdiste, joten sen muuttaminen ammonium tai nitraatti-ioniksi vaatii
paljon energiaa.
Taulukko 14.1. Ilmaston lämpenemisen syitä (W orld Resources 1990, s. 24).

Toimintalohko

Energia
Suora
Epäsuora
Metsänhakkuu
Maatalous
Teollisuus
Kaasun osuus
Uimpenemisestii %

Hiili
dioksidi

35
10
3
2
50

Metaani

Otsoni

Typen
oksidit

CFCkaasut

Toimintalohkon
osuus lämpene
misestä %

-

6
2

4
2
-

20

42
7
14
13
24

16

8

6

20

100

3
1
4
8

K asvinviljely

Kuvassa 14.5 on esitetty kasvinviljelyn vaiheita. Jokaisessa vaiheessa kuluu energiaa ja
luonnonvaroja sekä aiheutuu ainakin joitain päästöjä. Energiaa kuluu välillisesti muun muassa
lannoitteiden, torjunta-aineiden ja koneiden valmistuksesta. Lisäksi on otettava huomioon,
että eri vaiheet vaativat koneiden ja tavaroiden liikuttelua, mikä kaikki vie energiaa (ks. luvut
11 ja 12). Erilaisiin työmenetelmiin ja maatalouskoneisiin voi perehtyä yleisteoksilla Niskanen
& Tiainen (1987) sekä Pökkinen & Tiainen (1989).

Maankuivatus
Suomessa on pitkä perinne laskea järviä ja ojittaa kosteita rantamaita, jotta rantamaat olisi
saatu viljelykäyttöön. Maanviljelysinsinööripiirit kuivattivat jo vuosina 1892—1937 maata yli
10 000 km2, joka vastaa koko Uudenmaan läänin pinta-alaa (luvussa mukana myös ojituksia,
Raijas 1991, s. 30). Järvien lasku vähentää vesieliöiden elintilaa, aiheuttaa rehevöitymistä ja
samentaa alajuoksun vesiä. Järvien laskulla on saatu aikaan myös lintuparatiiseja, mikä on
paradoksi ympäristönsuojelijoille. Esimerkiksi kuuluisassa ympäristökonfliktissa Koijärvcllä
1979 suojelijoiden yksi keskeinen perustelu suojelun puolesta oli, että järvi pitäisi säilyttää
luonnontilassaan. Tosiasiassa Koijärvellä oli runsas linnusto siksi, että järvi oli aiemmin
laskettu ihmisten toimesta. Toisinaan järvenlaskulla aikaansaatuja lintuparatiiseja on kuivattu
lisää, jolloin linnut ovat lähteneet pois.

Ojitus
Salaojituksella on sekä huonoja että hyviä ympäristövaikutuksia verrattuna avo-ojiin. Salaoji
tus vähentää lajiston määrää, sillä monet lajit ovat sopeutuneet elämään pellon ojien reunoilla.
Typen huuhtoutuminen vesiin lisääntyy, kun ojanvarsien kasvit eivät enää sido sitä, mikä
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aiheuttaa vesien rehevöitymistä. Kun perinteinen ojien, pienipiirteisten metsäsaarekkeiden ja
kivikasojen rikkoma peltomaisema muutetaan monokulttuuriksi, myös maisema rumentuu.
Toisaalta salaojitus vähentää pintavaluntaa, joten ainakin savimailla salaojitus lienee hyvä
eroosion ja fosforivalunnan torjuntakeino. (M aatalous j a vesien tila 1992, s. 21.) Lisäksi
salaojitus helpottaa koneiden ajolinjojen suunnittelua turhan tiivistämisen välttämiseksi.

Maan muokkaus
Yleissääntönä voi sanoa, että mitä voimakkaammin maata muokataan, sitä voimakkaampi
eroosio seuraa. Niinpä auraaminen aiheuttaa eroosiota enemmän kuin äestäminen. Toisaalta
ainakin pintavalunnan osalta muokkaussuunta vaikuttaa merkittävämmältä tekijältä kuin
muokkauksen voimakkuus (kuva 14.6). M aanmuokkaus tiivistää maaperää. M itä märempi
maa on, kun siinä ajetaan koneilla, sitä pahemmin maa tiivistyy. Maan tiivistyessä sen
mururakenne rikkoutuu ja ravinteiden pidätyskyky heikkenee, mikä aiheuttaa vesien rehevöi
tymistä. Eroosio tarkoittaa myös humuksen valumista pois pelloilta, mikä osaltaan lisää
keinolannoituksen käyttötarvetta.

Viljelymenetelmä
Kiintoaineen (vasen pylväs) ja kokonaisfosforin (oikea pylväs) suhteellinen pitoisuus eri tavalla viljellyiltä
koeruuduilta. Tutkitut viljelymenetelmät olivat 1 = syysvehnä, 2 = sänki, 3 = sänkimuokkaus syksyllä,
4 = syyskyntö poikittain rinteen suuntaan nähden ja 5 = syyskyntö rinteen suuntaisesti. Syysvehnä=100%.

Kuva 14.6. Muutaman eri viljelymenetelmän vaikutus kiintoaineen ja fosforin pintavalumiin (Puustinen, ref.
Maatalous ja vesien tila 1992, s. 41).”
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Lannoittaminen
Typpi. Typpipäästöjä aiheutuu lannassa ja lannoitteessa olevan typen haihtumisesta ilmaan ja
huuhtoutumisesta veteen. Ammoniakkipäästöt (N H ,) ilmaan aiheuttavat happamoitumista
ja suoria kasvillisuusvaurioita. Typpioksiduulin (N ,O ) päästöt ilmaan taas aiheuttavat otso
nikatoa ja kasvihuoneilmiön voimistuinista. Typpivalumat rehevöittävät erityisesti murtovesiä
kuten Itämerta. Pohjaveden nitraattipitoisuuden (N O , ) nousu taas on lisääntyvä terveyshait
ta. Typpilannoituksen määrässä on huomattava kynnysarvo noin 100 kg N/ha, jolloin
huuhtoutuminen lisääntyy voimakkaasti.
Merkittävimmät typpiravinteiden huuhtoutumista edistävät tekijät ovat sademäärä ja
lannoituksen intensiteetti, jos ylilannoitetaan. Vähäisempi merkitys on maalajilla, pohjaveden
korkeudella, viljelykasvilla ja lannoitusaineella. Muokkausmenetelmällä ja rinteen jyrkkyydel
lä ei suomalaisilla kaltevuusastcilla ole juurikaan merkitystä typen valumiin, koska nitraatit
kulkevat veden kanssa joka tapauksessa maan sisällä, jos ne eivät kulje pintavalunnassa. Sen
sijaan niillä on merkitystä eroosioon ja fosforivalumiin, koska fosfori kulkee myös hiukkasiin
sitoutuneena pintavalunnassa. (Naturvårdsverket.) Sademäärästä voi tulla merkittävä ihmisen
aiheuttama tekijä ilmastonmuutoksen tähden. Maalajin vaikutusta taas voi ottaa huomioon
esimerkiksi päättäessä, missä viljelee nurmea ja missä viljaa.
FosforivaJumat rehevöittävät erityisesti sisävesiä. Lannassa ja lannoitteessa peltoihin lisätty
fosfori on ylittänyt selvästi sadoissa poistuneen fosforimäärän Suomessa 1940-luvun puolivä
listä lähtien (kuva 14.7). Erotus ei ole kuitenkaan kokonaan vesistössä, koska fosforia sitoutuu
merkittävästi maaperän hiukkasiin. Rehevöitymisen kannalta on olennaista fosforilannoitteiden liukoisessa muodossa oleva ortofosfaattifosfori, koska se on käyttökelpoisemmassa
muodossa järven leville kuin hiukkasiin sitoutunut fosfori. Liukoisuustekijä menettää merki
tystään, jos järvi on niin huonossa kunnossa, että se rehevöityy sisäisesti happikadon
seurauksena. Tällöin hiukkasiin sitoutunutkin fosfori alkaa rehevöittää vesistöä sedimentistä
käsin (luku 7.2).
Mahdollisesti myös seleeni on minimitekijä joissakin Suomen järvissä. Seleeniä on
Suomen maaperässä hyvin vähän, joten sitä lisätään kansanterveydellisistä syistä lannoitteisiin.
Seleenin saannin optimialue on kuitenkin hyvin kapea —välttämätön hivenaine muuttuu
pienellä yliannostuksella myrkyksi. Lisäksi seleeni tehostaa levien fosforinottoa eli lisää
fosforin rehevöittävää vaiku
tusta.
Jätevesilietteellä lannoi
tus on myös ympäristönsuojclijan paradoksi: Kun asumajätevesiä puhdistetaan,
saadaan lietettä, jonka käyttö
on kierrätystä ja erinomais
ta lannoitetta pelloille. Liet
teessä on kuitenkin mukana
pienteollisuuden raskasme
talleja, joten sillä lannoitettu
ruoka ei enää terveysviranK uva 14.7. Fosforilannoitus ja satojen ottamat P-määrät Suomessa
omaisten mukaan kelpaa
1920-1985 (Hartikainen 1992, s. 316).
syötäväksi.
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Kylvö
Siemeneen kylvön merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat välillisiä. Siementen jalostus ja
varastointi kuluttavat eneregiaa. Uusien ylikansallisten sicmcnlajien ja -lajikkeiden levitys
aiheuttaa myös sen, että vanhemmat paikalliset luonnonlajit ja lajikkeet vähenevät, mikä
vähentää luonnon monimuotoisuutta. Välittömistä kylvön ympäristövaikutuksista mainitta
koon painavien koneiden aiheuttama tiivistyminen. Syyskyivöä voi pitää jopa ympäristönsuo
jelun keinona, koska syysvilja kasvattaa oraan ennen talvea, mikä pidättää ravinteita keväällä
sulamisvesien aikaan.
Rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjunta
Torjunta-aineita kutsutaan nykyään maatalousalalla kasvinsuojeluaineiksi. Niitä ne ovatkin
maatalouden kannalta. Ympäristönsuojelun kannalta kyse on myrkyistä, koska vain muuta
maa lajia suojellaan ja monta yritetään tuhota. Torjunta-aine on ehkä neutraalein termi ja sitä
käytetään kemikaalilaissa. Samaa asiaa nimitetään erilaisilla tunne- ja arvolatauksilla, mikä on
tyypillistä ympäristökysy^myksissä.
Maatalous käyttää Suomessa selvästi eniten torjunta-aineita, joista suurin osa kuluu
nimenomaan rikkakasvien torjuntaan (kuva 14.8). Torjunta-aineista vain kymmenisen pro
senttia osuu kohteeseensa, loput 90 % leviävät ympäristöön, suurin osa maalian (M aatalous
ja vesien tila 1992, s. 47). Biodiversitcetti vähenee, mikä on tavallaan torjunnan tarkoituskin.
Kun maaperän eliöstö vähenee, vähenevät myös peltolintujen ravinnonsaantimahdollisuudet.
Ympäristönsuojelun kannalta on hyvää kehitys
tä, että rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä
t
3000 on Suomessa vähennetty peräti kolmanneksella
vuosina 1990-1993. Yleinen käsitys on, että
ravintoverkoissa rikastuvat aineet on Suomessa
vaihdettu nopeammin hajoaviin eli myös laadul
lisesti vähemmän haitallisiin.”
Hyönteisten torjunta-aineet tappavat my'ös
petohyönteisiä, jotka ovat tuhohyönteisten luon
taisia vihollisia, joten torjunta-aineiden käyntö
itse asiassa lisää torjunta-aineiden käyttötarvet
ta. Toinen itseään kiihdyttävä mekanismi on,
että etenkin kasvitauteja aiheuttavat mikrobit ja Kuva 14.8. Torjunta-aineiden käyttö Suomessa
hyönteiset kehittävät nopeasti vastustuskyky- vuosina 1 9 5 3 -1 9 9 3 (Yhteinen ympäristömme,
s. 9).
kyisiä kantoja torjunta-aineille. Siksi pitää nos
taa annoksia ja kehittää jatkuvasti uusia aineita. Teknologiapcssimistin mielestä tällainen
kehityn vie syvemmälle umpikujaan. Tcknologiaoptimistin mielestä kyseessä ei ole paha
ongelma, koska uusien orgaanisten yhdisteiden kehittämismahdollisuuksia on lähes rajatto
masti. Lisäksi ajetaan jälleen kierros painavilla koneilla, mikä tiivistää maata.
Sadonkorjuu
Mitä märemmällä säällä satoa joutuu korjaamaan, sitä enemmän maa tiivistyy. Leikkuupui
muri tiivistää maata enemmän kuin traktori, koska se painaa enemmän. Kun peltoon kasvi ton
syys- ja kevättulvien aikaan, lisääntyy myös eroosio.
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Varastointi
Jotta viljan jyvät eivät homehtuisi, ne kuivataan. Kuivaukseen kuluu energiaa, kun puhalletaan
kuumaa ilmaa kuivurissa. Nurmen voi sen sijaan kuivata mekaanisesti pellolla; aiemmin tämä
tehtiin seipäillä hyödyntämällä suoraa aurinkoenergiaa ja nykyisin yleensä koneella pöyhimällä hyödyntäen auringon lisäksi fossiilista energiaa. Leikatun nurmen voi myös käsitellä
kemiallisesti, josta aiheutuu omia ympäristöhaittoja. AIV-rehu haisee. Säilörehun puristenes
teitä päästetään toisinaan ohjeiden vastaisesti ojiin ja sitä kautta vesiä rehevöittämään. Lisäksi
puristeneste aiheuttaa akuuttia happikatoa ja mikrobimassan päästöjä, jolloin kalat tukehtuvat
mikrobien juuttuessa kiduksiin.
Vihannekset ja juurekset säilytetään yleensä kylmässä. Aiemmin tämä hoidettiin maakel
lareissa, mutta nykyisin yhä useammin suurissa varastoissa. Niiden rakentaminen ja jäähdy
tyslaitteet vaativat paljon energiaa. Lisäksi jäähdytys CFC-yhdisteillä on aiheuttanut otsoni
katoa.
K arjanhoito

ja turkistarhaus

Sialle koko sikala on ympäristöongelma.
(Kommentti käsikirjoitukseen.)
Eläinten pidon ympäristövaikutuksia hahmotettaessa lähdemme liikkeelle siitä yksikertaisesta
seikasta, että eläimet aina ovat jossakin, syövät jotakin ja ulostavat jotakin. Usein eläinten
pidon ympäristöongelmina pidetään kuitenkin vain ulosteista aiheutuneita päästöjä. Karjasuojien rakentaminen, lämmitys ja huolto vaativat rakennusaineita ja energiaa. Energiaa kuluu
myös lypsykoneisiin ja maidon säilönnässä tarvittaviin kylmäkoneisiin. Toisaalta karjan
pitäminen liian kylmässä on sekin luontokappaleiden kiusaamista. Tiheään pakatut eläimet
turkistarhoissa ja karjasuojissa ovat eettinen ongelma.95 Esimerkiksi häkkikanaloissa ja tehosikaloissaeläim iltäon viety jopa mahdollisuus kääntyä, puhumattakaan muusta liikkumisesta.
Eläimistä on yritetty tehdä koneita.
Karjanhoidon ja karjan ruokkimisen tapa on merkittävä kysymys ympäristönsuojelun
kannalta. Aiemmin karja päästettiin kesäksi laiduntamaan metsiä ja niittyjä. Lanta hyödynnet
tiin viljelyssä, jolloin laitumia tarvittiin enemmän kuin peltoa. Suomessa on tullut ongel
maksi vanhojen laidun
Energianmaiden hylkääminen ja
niiden eliölajien harvinais
tuminen, kun karjaa pide
tään kesäisin useimmiten
viljellyillä laitumilla eikä
aina ulkona lainkaan (ks.
Suomen perinnebiotoopit
luku 8.2). Suomen uhan
alaisista lajeista 15 % on
uhattuna pääasiassa siksi,
että niityt ovat häviämässä.
juunkas
munat
l.ha
liha
liha
liha
Samalla on häviämässä
perinteinen kulttuurimai
Kuva 14.9. Eräiden tuotteiden energiankulutus proteiinikiloa kohti (van Erk,
kuva Rajala 1995, s. 245).
sema.
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Rehun kasvatus ja valmistus on vaatinut energiaa ja luonnonvaroja sekä aiheuttanut
päästöjä. Eri lähteissä esitetään nyrkkisääntöjä, joiden mukaan naudanlihaproteiinikilon
tuottamiseen tarvitaan 7—10 kiloakasviproteiinia (van Erk, rcf. Rajala 1995,s. 245; M aailm an
tila\9 9 6 , s. 110). Mittakaavaa havainnollistaa, että yhden naudan lihojen tuottaminen vastaa
energiankulutukseltaan suunnilleen 1 800 kilometrin henkilöautoilua (kuva 14.9; luku
12.2).% Syömisen määrä heijastuu myös ulostemääriin: esimerkiksi täysikasvuinen lehmä
sontii vuodessa yli kymmenen tonnia, kun ihminen saa aikaan ehkä 50 kg vuodessa.
Syödessämme kasviksia kuormitamme huomattavasti vähemmän ympäristöä kuin syödes
sämme lihaa.
Karjan ulosteet sekä aiheuttavat ympäristöongelmia että ovat ympäristönsuojelun keino
silloin, kun niitä käytetään teollisten lannoitteiden korvaamiseen. Ongelmaton lannoite
ulostekaan ei ole. Ulosteista pääsee typpeä ilmakehään ammoniakkina (N H ,), mikä aiheuttaa
suoria kasvillisuusvaikutuksia. Ammoniakki muuttuu ilmakehässä typpihapoksi, joka laskeu
tuessaan happamoittaa maata ja vesiä. Ammoniakkipäästöt ovat myös terveyshaitta päästöläh
teen läheisille ihmisille ja eläimille itselleen. Karjanhoito on merkittävin ammoniakin päästö
lähde Suomessa ja karjanhoidon ammoniakkipäästöissä tulikin ilmaan noin 80 % typpeä siitä
määrästä, joka tuli liikenteestä typenoksideina 1980-luvun puolivälissä (ks. luku 7.3).
Typpikato lannasta on samalla taloudellinen ongelma.
Maaperään typpeä pääsee nitraattina, mikä aiheuttaa pohjavesien pilaantumista sekä
pintavesien rehevöitymistä. Ulosteiden orgaanisen aineen, ravinteiden ja mikrobien valumi
nen vesistöihin kuluttaa happea ja rehevöittää niitä. Ihmisiin kohdistuu lisäksi hygieeninen
haitta ja esteettinen hajuhaitta. Intensiivisillä karjatalousalucilla, kuten Alankomaissa ja
Belgiassa, on tullut ongelmaksi se, että karja tuottaa enemmän lantaa kuin peltoja voi
lannoittaa. Suomessa tämä on ongelma lähinnä tilakohtaisesti erikoistumisen tuloksena.
Märehtijöiden pötsit ovat maailmanlaajuisesti merkittävä metaanipäästöjen (C H () lähde,
erään arvion mukaan 8 % kasvihuoneilmiöön vaikuttavista kaasuista (W orldResources 19901991, rcf. Y T S,s. 39). Myös lannasta pääsee metaania. Suomessa karjatalouden yhteenlaskettu
metaanipäästöjen määrä vastasi suunnilleen kaikkia Suomen kaatopaikkojen metaanipäästöjä
vuonna 1990 (Finland’s N ation al... 1995).
Laskemme tässä myös poronhoidon karjatalouteen. Vaikka se on luonteeltaan varsin
erilaista kuin edellä käsitelty karjatalous, pätevät siinäkin samat perusasiat: porot ovat jossakin,
syövät jotakin ja ulostavat jotakin. Poroille ci tarvitse rakentaa suojia, koska ne ovat laitumella
ympärivuotisesti, mikä pienentää niiden ympäristövaikutuksia, ja ne saavat liikkua kohtalai
sen vapaasti. Porotalous kuitenkin sijoittuu herkkään ekosysteemiin pohjoiselle puurajalle.
Porotalous on niin intensiivistä, että porot syövät enemmän jäkälää kuin sitä kasvaa.
Porotalouden epäillään myös edistävän happamoitumisen vaikutusta karujen alueiden puihin.
Porot syövät jäkälän pois puiden alta, jolloin maaperän puskurikyky vähenee ja juuret
paljastuvat suoremmin hapolle. Täm än merkityksestä Lapin metsätuhoihin tutkijat ovat eri
mieltä. Porojen esteettinen merkitys on kaksitahoinen: Yhtäältä ne ovat Lapin luonnon
olennaisia kauniita elementtejä. Toisaalta suurten laumojen jättäm ät papanat vähentävät
luonnon esteettistä arvoa. Lisäksi porojen hoitamisessa käytetään enemmän energiaa liikku
miseen kuin tavallisessa karjanhoidossa. N iitä hoidetaan moottorikelkalla tai jopa helikopte
rilla (ks. luku 12). Porojen ruoan suojeluun ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, mutta
poroja syövien suurpetojen määrä pidetään alhaisena aseellisella torjunnalla.
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O ngelm akuvia

Tehomaatalouden ympäristöongelmiin voidaan suhtautua periaatteessa ainakin kahdella
tavalla. Ongelmia voidaan ajatella ratkaistavan lisäämällä tieteellisyyttä, jalostamalla geenitek
nologialla paremmin tuholaisia kestäviä lajikkeita, optimoimalla paremmin lannoite- ja
torjunta-aineiden määriä suhteessa kasvuun, kehittämällä päästöjä estäviä teknisiä ratkaisuja
sekä täydentämällä kemiallista torjuntaa mekaanisella ja biologisella tuholaisten torjunnalla.
Tätä nimitetään yleensä integroiduksi tuotannoksi (integratedproduction = IP). Ympäristö
ongelmat katsotaan tällöin voitavan ratkaista taloudellisen tehokkuuden ohessa tuotantoyksiköidcn kasvaessa, erikoistuessa ja koneistuessa. Näkemystä edustaa esimerkiksi maa- ja
metsätalousministeriön M aaseudun ympäristöohjelma (1992).
Toinen tapa on väittää, että kemiallis-teknis-taloudellinen kehitys on mennyt liian pitkälle
ja maatalouden ympäristöongelmia tulisi ratkaista kehittämällä sitä luonnonmukaiscmpaan
eli luom utuotantoon lopettamalla keinolannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden käyt
tö, vähentämällä energiapanoksia ja koneiden käyttöä sekä lisäämällä ekologista ajattelua
tuotannon kaikissa vaiheissa. Ongelmien ei katsota ratkeavan pelkästään uudella tekniikalla
vaan pitäisi puuttua myös kovaa teknologiaa tukeviin ajatusmalleihin ja yhteiskunnallisiin
syihin. Kattava yleisteos luonnonmukaisesta maataloudesta on Rajala (1995).
Erilaisista ongelmakuvista seuraa erilaisia johtopäätöksiä järkevistä maatalouden ympäris
tönsuojelun strategioista. Esittelemme niitä seuraavassa luvussa.

1 4 .3 . M aatalouden

ympäristöongelmien ratkaisukeinoja

Maatalouden ympäristönsuojelun keinot on tarkastelukehikossamme jaettu sen mukaan,
mihin vaiheeseen ympäristöongelmien syntyprosessia ne kohdistuvat. Jälkihoidolla on yhtääl
tä pyritty ratkaisemaan vanhoja ongelmia uusien tietojen ja arvojen pohjalta. Toisaalta
jälkihoitoa on käytetty, kun ei ole haluttu puuttua ongelmien syihin vaan ainoastaan oireisiin.
Edellä esitetyistä ongelmakuvista integroidun tuotannon näkökulma painottaa puuttumista
päästöihin ja jossakin määrin toimintaan. Luomuviljelyn ongelmakuvassa taas halutaan
vaikuttaa toiminnan lisäksi taustalla oleviin yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin syihin. On
kuitenkin huomattava, että luomuviljelyyn ei kuulu välttämättömällä logiikalla jokin tietty
yhteiskuntanäkemys.

J älkihoito

Järvien rehevöitymistä on yritetty hoitaa mitä erilaisimmin keinoin. Eräs tapa on hoitaa sisäistä
kuormitusta eli rasanttia rehevöitymistä siten, että lasketaan savimatto pohjan sedimentin
päälle, jolloin sieltä ei pääse liukenemaan ravinteita. Toinen keino on poistaa ravinteita ja
orgaanista ainetta vesistöstä kalastamalla ”roskakalaa” , kuten särkeä, ja siirtämällä kalat maalle
kaatopaikoille, karjan ja turkiseläinten rehuksi tai kompostiin. Jotkut konsultit markkinoivat
jopa kemikaaleja, joilla voi tappaa liialliset roskakalat.
Sedimenttiä voidaan ruopata esimerkiksi imemällä sitä letkulla ja johtamalla muta maalle.
Tosin ulpukan ja lumpeen juurakot estävät usein tämän menetelmän käytön tukkimalla
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imuletkun. Rehevöitynyttä kasvillisuutta voi niittää, jolloin ravinteita ja happea kuluttavaa
ainesta saadaan siirrettyä vedestä maalle. Täysin umpeenkasvanutta vesistöä on tehty vesilin
nuille sopivammaksi räjäyttämällä aukkoja kasvistoon tai jopa polttamalla ruovikkoa liekinheittimillä.
Ilmastonmuutoksen ja happamoitumisen jälkihoitokcinoista ks. energialuku. Otsonika
don aiheuttamia ultraviolcttisäteilyvaurioita voi hoitaa esimerkiksi laittamalla palaneelle
iholle kosteusvoidetta.
V aikutuksen

elim in o in ti

Orgaanisen aineen ja ravinteiden päästöjen aiheuttamaa happikatoa voi torjua esimerkiksi
hapettamalla vesien syvänteitä. T äm ä voidaan tehdä polttomoottori- tai tuulikäyttöisellä
hapcttimella, joista tuulikäyttöinen ei tarvitse ulkoista energiaa. Otsonikadon vaikutuksia voi
estää käyttämällä aurinkolaseja, lisäämällä vaatetusta kesällä tai nostamalla aurinkovoiteen
suojakerrointa. Maisemahaittoja voi lieventää perustamalla kauniita suojavyöhykkeitä maise
man ihailijoiden ja monokulttuurin väliin. Luonnon monimuotoisuutta voi yrittää suojella
esimerkiksi siten, että siirtää harvinaisia lajeja pellon tai rakennuksen edeltä turvapaikkaan,
edellyttäen että sopivia elinympäristöjä on vielä jäljellä. Pilaantuneen pohjaveden vaikutukset
voi poistaa sillä, ettei juo sitä eikä anna sitä karjalle. Toivoa sopii, että naapurilla on vielä
puhdasta vettä myytävänä.
Kasvillisuutta voi poistaa myös ennen veden rehevöitymistä. Kyse on ennen kaikkea
ajoituksesta: niitetäänkö vasta umpeenkasvaneen vai jo uhkaavasti umpeenkasvavan järven
kasvillisuutta. Tarkastelukehikkomme on varsin herkkä juuri ajalliselle ulottuvuudelle, koska
vaikutuksen torjuminen ennalta on yleensä helpompaa kuin paikkaamisyritykset jälkikäteen.
P äästöjen

pienentäminen

Työkoneiden energiatehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti. Poltto- tai ainakin voite
luaineita voi tehdä esimerkiksi rypsiöljystä tai ohrasta valmistetusta alkoholista. Näin vaihdet
taisiin ulkomaisesta ja uusiutumattomasta kotimaiseen ja uusiutuvaan energialähteeseen.
Tosin ulkomaisuus-kotimaisuusvertailun tulos riippuu siitä, miten intensiivisillä tuontiener
giaa vaativilla menetelmillä biopolttoaine tuotettaisiin.
Maaperän tiivistymistä voi lieventää vähentämällä ajokertoja, pienentämällä koneiden
painoa tai pienentämällä renkaista maahan aiheutuvaa painetta. Ajokertoihin voi vaikuttaa
ajoreittien suunnittelulla ja toimintojen, kuten kylvämisen ja lannoituksen, yhdistämisellä
samaan ajokertaan. Kevyet traktorit tiivistävät maata vähemmän kuin raskaat. Tuplarenkaat
lisäävät koneen kosketuskohdan pinta-alaa, mikä pienentää ja tasoittaa pintamaahan kohdis
tuvaa painetta. Syvemmälle ulottuvan tiivistymisen estämiseksi tehokkaampi keino on konei
den keventäminen ja ajokertojen vähentäminen.
Vesistöjen rehevöitymisen torjunnassa saadaan veden äärellä olevilla pelloilla aikaan
melkoisesti jättämällä suojavyöhykkeitä pellon ja rannan väliin. Suojavyöhykkeen mielekäs
leveys riippuu ensisijaisesti rinteen jyrkkyydestä; järkevä vaihteluväli lienee 5—30 metriä.
Muilla kuin rantapelloilla riittänee 1-2 metriä kyntämätöntä aluetta pellon reunaan tasaisilla
mailla, joiden kaltevuus on alle 3 %. Ravinteiden ja humuksen huuhtoutum ista voi vähentää
kyntämällä rinncpellolla korkeuskäyrien suuntaan eikä suoraan ylhäältä alas, tai vinottain
rinnettä pitkin. Menetelmän ongelmana on se, että istuminen vinottain traktorin kopissa on
epämukavaa. Voisiko tähän ongelmaan kehittää ratkaisuksi esimerkiksi sivusuunnassa vaaka
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tasoon pyrkivän kopin? Se voisi vähentää epämukavuutta ja ehkä jopa traktorin kaatumisonnettomuuksia. Yli 7 % kaltevilla jyrkillä rinnepelloilla ei kannattaisi kyntää lainkaan. (Harti
kainen 1992.)
Sijoituslannoituksessa ravinteet asetetaan siementen viereen, josta niitä huuhtoutuu
vähemmän kuin levitettäessä tasaisesti. Eroosion viemää humusta voi estää pääsemästä
vesistöön kaivamalla ojiin suurehkoja monttuja laskeutusaltaiksi, kuten jätevedenpuhdista
moissa tai metsäojissa (ks. luku 13.3). Kiintoaine laskeutuu altaan pohjalle ja puhtaampi
pintavesi valuu altaan reunan yli eteenpäin. Kun monttuja on monta ja ne tyhjennetään
säännöllisesti, puhdistustulos on varsin hyvä. Altaisiin kerääntyvän lietteen voi kierrättää
takaisin pellolle maanparannusaineeksi.
Isommat ja tiiviit lietelantalat vähentäisivät lietteen valumia. Alimitoitetut lantalat nimit
täin täyttyvät, jos on normaalia pitempi talvi. Tällöin liete ajetaan usein jäätyneelle pellolle,
mistä se valuu helposti vesiin ja typpeä haihtuu ilmaan. Maapohjaisen lantalan muuttaminen
betonipohjaiseksi estää suoria valumia. Grönroos (1993) päätyi erilaisten lannankäsittelymenetelmien vertailussaan tulokseen, että kiinteä, telttamainen kate lietelantalassa on sekä
tehokas typpipäästöjen pienentäjä että taloudellisesti edullinen. Lisäksi siihen voi liittää
biosuodattimen, joka poistaa hajuja tehokkaasti. Jos lietelanta ilmastetaan, typpeä sitoutuu
orgaaniseen aineeseen, jolloin se ei haihdu niin helposti pellolle levitettäessä.
Muualla maailmassa otetaan usein lantaloiden mädätyskaasu metaani talteen ja poltetaan
hiilidioksidiksi, jolloin saadaan hyötyenergiaa. Menetelmä pienentää kasvihuonekaasujen
nettopäästöjä, koska metaani on tehokkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi ja sillä
voidaan korvata esimerkiksi öljylämmitystä. Mätänemisessä tuotettua metaania voitaisiin
kokeilla energialähteenä huomattavasti nykyistä laajemmin myös Suomessa.97

T o im in n a n

muuttaminen

Esitämme seuraavassa kaksi maatalouden koulukuntaa vaihtoehtona tavanomaiselle kemialIis-tekniselle viljelylle: integroidun (IP) ja luonnonmukaisen viljelytavan (luomu). Nostamme
tässä luomuviljelyn painoarvoa, koska sitä on käsitelty vain vähän maatalouden opetuksessa
(esim. Peltokasvien tuotannon perusteet 1988). Mieti itse toimenpiteiden järkevyyttä ja sopivaa
menetelmien yhdistelmää. Hedelmällisimmät toimintatavat löytyvät usein eri koulukuntien
leikkauspinnoilta.
Kem iallis-teknisestä integroituun viljelyyn...
Tavanomaisen kemiallis-teknisen viljelyn tavoitteena on ”----tuottaa suurin mahdollinen
hyödynnettävissä oleva sato mahdollisimman taloudellisesti” (Palonen lähteessä Peltokasvien
tuotannon perusteet 1988, s. 4). Luonnosta pidetään huolta nimenomaan taloudellisen
kestävyyden tähden eli koetetaan optim oida satotasot pitkänä ajanjaksona muutaman vuoden
sijaan. Integroidussa viljelyssä otetaan myös biologia avuksi. Kemiallis-teknisen viljelyn
aiheuttamia ympäristöongelmia voi lievittää muuttamalla rantapeltoja nurmen viljelyyn tai
niityiksi. Avokesannoinnin välttäminen ja viherkesannoinnin suosiminen voi puolittaa eroo
sion (Hartikainen 1992, s. 307) ja typen huuhtoutuma voi vähentyä yli kolmanneksella.
Kuvasta 14.10 näkee myös maalajin ja kahden kesannointikasvilajin vaikutusta nitraatti typen
huuhtoutumaan.
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puomin, jokakään- Kuva 14.10. Kesannointitavan vaikutus nitraattitypen huuhtoutumaan eri maalajeilla
lysimetrikokeessa93 (Turtola, ref. Maatalous ja vesien tila 1992, s. 45).
tää kasvit parem
paan asentoon torjunta-aineen ruiskutusta varten. N äitä periaatteita on sovellettu nopeasti
Suomen maataloudessa rikkakasvien torjuntaan. Kemiallista rikkakasvien torjuntaa tehoai
neeksi laskettuna onkin vähennetty puoleen vuosina 1989-1993. Samaan aikaan kasvitautien
kemiallinen torjunta on kuitenkin hieman lisääntynyt. (Yhteinen ympäristömme, s. 9.)
Typpilannoituksen vähentäminen noin sataan kiloon hehtaaria kohden pienentää huom atta
vasti typpivalumia. Maaseudun ympäristöohjelmassa ehdotetaan keskimääräiseksi lannoitus
tasoksi P 15-20 kg/ha ja N 9 0 -1 1 0 kg/ha. Kemiran mukaan näihin lukuihin on päästykin
vuosina 1993 ja 1994 (kuva 14.11). Lohkokohtainen lannoitustarve kannattaa kuitenkin
arvioida viljavuustutkimuksella sen sijaan, että sovellettaisiin mekaanisesti valtakunnallista
keskiarvotavoitetta. Typpilannoitus kannattaa mitoittaa lohkon keskimääräisen satotason
mukaan eikä varautumalla joka vuosi huippusatoon. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon alueen
luonnonolot: esimerkiksi vesistä kannattaa selvittää minimiravinne, jotta voisi suunnata
ympäristönsuojelun keinot tehokkaasti. Typpi- ja fosforivalumiinhan vaikuttavat osin eri
tekijät, kuten luvussa 14.2 kävi ilmi.
Väkilannoitusta voi korva
ta osin eläinten lannalla. Eläin
ten lannalla lannoitettaessa
ammoniakkipäästöt ilmaan
voi peräti puolittaa, jos lanta
mullataan heti levityksen jäl
keen (Klarenbeek &C Bruins,
ref. Grönroos 1993, s. 67). Eri
tyisesti kannattaa välttää kar
janlannan levitystä talvella lu
misille pelloille, jotta se ei läh
tisi sulamisvesien mukana kar
kuun. Ylipäänsä viljelijöillä on
ollut vaikeuksia arvioida mie
lekästä eläinlannan määrää.
Tämä kannattaa Hyvät viljely- Kuva 14.11. Typen ja fosforin käyttö hehtaaria kohden Suomessa vuosina
menetelmät -oppaan mukaan 1 9 6 0 -1 9 9 4 (Kemira, ref. Yhteinen ympäristömme, s. 8).
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mitoittaa fosforin makaan ja sitten korvata typpi- ja muuta vajetta keinolannoituksella, koska
muuten fosforia tulee ylenmäärin (vrt. luomuviljely seuraavassa luvussa).
Maatalouskoneiden energiankulutusta ja tiivistävää vaikutusta voi vähentää kehittämällä
kevyempiä koneita tai leveämpiä laitteita. Esimerkiksi lietelantaa voi levittää pellolle jopa 1218 metriä leveillä puomeilla (Rajala 1995, s. 122). Muutenkin jo laitteiden vähäisellä
kehittämisellä voi olla olennaisia vaikutuksia. Esimerkiksi peltolintujen pesien säilyminen voi
riippua alle kymmenen sentin korotuksesta laitteissa.
Kuivureiden kokonaisenergiankulutusta voi eräiden tutkimusten mukaan vähentää yllät
täen kuivauslämpötilaa nostamalla. T äm ä perustuu siihen, että vaikka lämpötilan nosto
kuluttaa energiaa, jyvät kuivuvat nopeammin, jolloin ilman puhaltamiseen kuluu vähemmän
energiaa. Yhtä olennaista on kuivurin puhaltaman ilman suunta. Kun ilmaa puhalletaan
monesta suunnasta, jyvät kuivuvat tasaisemmin ja nopeammin kuin puhallettaessa vain
yhdestä suunnasta.
...v ai luomuviljelyyn?
Luonnonmukaisissa viljelymenetelmissä on toisistaan poikkeavia koulukuntia, joista erotam
me Suomessa kaksi: 1) varsinainen luonnonmukainen eli luomu-viljely perustuu lähinnä
ekologiseen ajatteluun, 2) biodynaaminen viljely perustuu Rudolf Steinerilta lähtöisin
olevaan antroposofiseen filosofiaan, johon liittyy ekologian lisäksi ajatuksia muun muassa
taivaankappaleiden liikkeiden merkityksestä viljelymenetelmiin ja erilaisten biodynaamisten
preparaattien käyttöä (esimerkiksi kompostipreparaatti ja piipreparaatti). (Ks. Rajala 1980, s.
3—15; Rajala 1995,s. 14—17.) Biodynaamikkojaonsyytcttyepätieteellisyydestäjamystiikkaan
paluusta, joskin esimerkiksi joidenkin preparaattien käytöllä on todettu tavanomaisen tieteen
menetelminkin olevan vaikutusta tuotteiden laatuun.
Koulukuntien välillä on sikäli kiistoja, että luomuviljelystä on myös alettu käyttää
nimitystä ekologinen viljely erotuksenabiodynaamisesta. Eri menetelmillä on omat tarkastus
järjestelmänsä ja tuotesymbolinsa: biodynaamisissa tuotteissa on kansainvälinen Dcmetcrmerkki ja luomutuotteissa kotimainen leppäkerttumerkki. Lisäksi tuotteet, jotka täyttävät
vain osan Demeter-merkin kriteereistä, saavat Biodyn-mcrkin (kuva 14.12).
Esittelemme tässä vain koulukuntien yhteisiä ajatuksia ja nimitämme niitä lyhyesti
luomuviljelyksi. Syvällisemmin kiinnostuneita auttavat teokset Källander (1993) ja Rajala
(1995). Luonnonmukaisille viljelymenetelmille ovat yhteisiä seuraavat tavoitteet (Rajala
1980, s. 6, tiivistäen):
—mahdollisimman suljettu ravinne- ja cnergiakierto tuotantoyksikössä,
—maan biologisen aktiviteetin hoito etupäässä eloperäisellä lannoituksella,
—paikallisiin oloihin sopiva, typpeä sitovia palkokasveja sisältävä viljelykierto,
—ei kemiallisia torjunta-aineita,
—maan pieneliöitä, erityisesti lieroja, hyödyttävä ja rikkakasveja haittaava auraton
maanmuokkaus,
—ravitsemuksellisesti hyvä tuotteiden laatu,
—uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen,
—ympäristön- ja maisemansuojelun huomiointi,
—pienviljelmien elinkelpoisuuden ja syrjäseutujen asutuksen turvaaminen.
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Kuva 14.12. Biodynaamisesti (kaksi vasenta) ja luomu-viljellyiden (oikea) tuotteiden merkkejä.

Luomuviljelyssä muokkauksen tarkoituksena on kuohkeuttaa maata siten, ettei maan pinta
kerroksessa oleva orgaaninen aines joudu syvälle vähähappisiin oloihin. Yksi tapa on välttää
syvää muokkausta kokonaan niin sanotulla aurattomalla viljelyllä. Auraton viljely tarkoittaa
sitä, että maa muokataan kevyesti sänkimuokkauksena esimerkiksi syksyllä kultivaattorilla ja
keväällä äkeellä." Täm ä parantaa maan raken
netta ja pieneliöstön elinoloja, mikä välillisesti
jopa lisää humuksen osuutta maan pintakerrok
sessa. (M aatalous ja vesien tila 1992, s. 40.) 3 0
Auraton viljely on lisännyt maaperän vedenpi
dätyskykyä eräässä tutkimuksessa kuvan 14.13
mukaisesti. Auraton viljely sopii Suomessa hiek
ka- ja hietamäille, muttei jäykille savimaille maan
rakenne- ja rikkaruoho-ongelmien tähden (Ki
velä ja Pöytäniemi 1984, s. 83). Toinen tapa
Aitosavi
Hiuesavi
Hiesu
estää orgaanisen aineen joutuminen syvälle maa
han on muokata maata sekä syvältä että pinnas Kuva 14.13. Kylvökerroksen murujen vedenkesta, mutta jättää tällöin syvältä muokatessa maa tävyys eri maalajeilla syksyllä kynnetyllä (vasen
kääntämättä. Periaate toteutuu yhdistelmä- pylväs) ja auratfomasti viljellyllä (oikea pylväs) pel
muokkauksessa, jossa esimerkiksi hanhenjalka- lolla kymmenen koevuoden jälkeen (Pitkänen, ref.
vantaalla kuohkeutetaan maata syvältä ja saman Maatalous ja vesien tila 1992, s. 40).
aikaisesti käännetään vain pintamaa kevytjyrsimellä. Kun laitteet ovat samassa koneessa,
vältetään yksi maata tiivistävä ajokerta. (Rajala 1993, s. 71—74.)
Tuholaisia, kasvitauteja ja rikkakasveja luomuviljelijät torjuvat kemiallisten torjuntaaineiden sijaan viljelykierrolla: Ennen kuin tietylle lajille ominaiset hankaluudet alkavat
lisääntyä, vaihdetaan lajia. Esimerkiksi kauraa vaivaavat eri kasvitaudit kuin muita viljoja ja
palkoviljat, kuten herne, härkäpapu ja rypsi, taas sopivat apilanurmcn suojakasviksi. M oni
puolinen kiertolajisto lisää monimuotoisuutta peltolohkolla ja samalla peltoekosysteemin
vakautta muutoksia vastaan. Lisäksi voidaan käyttää viljojen yhteydessä aluskasveja, jotka
vievät tilaa rikkakasveilta. (Kivelä & Pöytäniemi 1984, s. 4 3 -6 9 ; Rajala 1995, s. 76-90.)
Edellä esitetyt torjuntamenetelmät eivät tehoa kunnolla juolavehnään. Se on eliminoitava
auraamalla, jos ei halua käyttää kemiallisia torjunta-aineita (luomuviljelijä Paavo Pulkkinen,
suullinen tieto 26. 5. 1994). Viljan sänkimuokkaus ennen kyntöä torjuu tehokkaasti rikkakas
veja (Kivelä & Pöytäniemi 1984, s. 85). Haittapuolena on yksi maata tiivistävä ajokerta
enemmän.
Luonnonmukaisessakin karjataloudessa pätee, että eläimet ovat jossakin, syövät jotakin ja
ulostavat jotakin. Luomukarjan annetaan liikkua enemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa
olevan. Talvellakin annetaan sään salliessa esimerkiksi lehmien ja lampaiden kulkea ulkona.
Liikkumismahdollisuuksien lisääminen navetassa saattaa edellyttää enemmän tilaa, mikä lisää
lämmityksen energiatarvetta. Lämmitys voidaan tosin järjestää esimerkiksi eläimien omasta
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lannasta saatavalla biokaasulla. Kesällä eläimien annetaan olla laitumella. Karjalle syötetään
luonnonmukaisesti tuotettua rehua (ks. yllä). (Rajala 1995, s. 256-263.)
Luomuviljelyssä eläinten lanta voidaan kom postoida sen sijaan, että se levitettäisiin
suoraan pelloille. Kivelän ja Pöytäniemen (1984, s. 84) mukaan rikkakasvit pystyvät hyödyn
tämään kompostia huonommin kuin raakalantaa ja keinolannoitusta, jolloin niitä ei tarvitse
torjua yhtä voimaperäisesti. Kasvien typentarvetta hoidetaan käyttämällä viljelykierrossa
palkokasveja, viljakasveja varten etenkin puna-apilaa. Niiden juurinystyröissä elävät mikrobit
sitovat ilmakehän typpeä maahan aurinkoenergiaa hyödyntäen. Typen osalta luomuviljelyssä
päästäänkin suljettuun kiertoon. Kemiallis-teknisessä viljelyssä typpi sidotaan lannoitetehtais
sa ilmakehästä esimerkiksi paljon fossiilista tuontienergiaa kuluttavalla Haber-Bosch -mene
telmällä. Erään arvion mukaan 20 hehtaarin muuttaminen tavanomaisesta luomuviljelyyn
säästää suunnilleen yhden omakotitalon lämmitykseen kuluvan öljymäärän, kun keinolan
noitteet jätetään pois. Näin ollen Suomen vähäisetkin luomuviljellyt26 000 hehtaaria (1994)
säästävät energiaa yli tuhannen omakotitalon lämmityksen verran.
Tilan fosforikiertoa ei ole vielä saa
tu täydelliseksi, joten fosforia pitää tuo
da tilan ulkopuolelta. Luomuviljelijät
lisäävät raakafosfaattia kompostiin ei
vätkä väkilannoitetta suoraan peltoon,
koska raakafosfaatti on vaikeampiliukoista kuin väkilannoite. Hivcnainetaloutta hoidetaan esimerkiksi tuhkalla.
(Mts. 60-68.)
Luomuviljelyllä saadaan yleisesti
ottaen hieman pienempiä satoja100
kuin kemiallis-teknisellä tuotantota
Kuva 14.14. Viljojen keskisadot luomutiloilla ja Suomessa
valla, mitä on pidetty siihen siirtymi
keskimäärin vuosina 1 9 8 4 -1 9 8 6 (Mela 1988, kuva Rajala
sen suurimpana esteenä (viljojen osalta
1995, s. 300).
kuva 14.14). Lisäksi satotasot hcilahtelevat enemmän kuin käytettäessä kemiallisia torjunta-aineita. Ongelmia on yritetty kumota
muun muassa seuraavilla tekijöillä (Rajala 1980, s. 137—154; Kivelä & Pöytäniemi 1984, s.
102-116):
—tuotteen varastotappiot ovat pienemmät,
—tuotantopanokset ovat halvemmat,
—tuotteesta saa paremman hinnan,
—maataloustuotteita tuotetaan Suomessa enemmän kuin kulutetaan,
—luomu työllistää enemmän.
Jo s näitä perusteluja uskotaan, Suomessa voitaisiin sijoittaa selvästi nykyistä laajemmin ja
nopeammin luomuviljelyyn. Vuonna 1994 luomuviljelyn osuus oli vain noin 1,3 % peltopin
ta-alasta (Rajala 1995, s. 41). Samalla voitaisiin kemiallis-tcknistä maataloutta ekologisoida
enemmän. Miksi niin ei ole tehty? Sitä pohdimme seuraavaksi.
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V aikuttam inen

t o im in n a n syihin

Tässä luvussa esittelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat maatalouden ympäristövaikutusten
taustalla. Teknisiä keinoja toki tarvitaan, mutta tekniikka ei muutu itsestään vaan m uutosvaa
timusten täytyy läpäistä inhimillisiä ja yhteiskunnallisia kitkatekijöitä, ennen kuin ne muut
tuvat käytännön toimiksi. Esitämme myös mahdollisia ratkaisuja näiden kitkatekijöiden
lieventämiseksi.
Yksilölliset tekijät
Tieto
Tauriaisen jaTaurialan (1991, s. 47) mukaan viljelijöistä 52 % tiesi maatalouden ympäristö
riskeistä ja 60 % omista ympäristönsuojelumahdollisuuksistaan ”riittävästi” . ”Aivan liian
vähän” tiesi 7—10 % ja loput ”hieman liian vähän”. Kyseessä oli viljelijöiden om a arvio.
Tietotaso oli mielestämme melko korkealla suhteessa siihen, miten ympäristönäkökohdat
otettiin toiminnassa huom ioon.101 Erään tutkimuksen mukaan viljelijät pitävät merkittävim
pänä tietolähteenään ympäristöasioissa M aaseudun tulevaisuus -lehteä (taulukko 14.2). T äm ä
ei välttämättä ole ongelma vaan tärkeä havainto. Havaintoa voi hyödyntää keskittämällä
maatalousväestöön kohdistuvaa ympäristövalistamista erityisesti mainittuun lehteen. (Täm ä
ei ole maksettu mainos.)
Taulukko 14.2. Maatalousväestön vastaukset kysymykseen "M itkä seuraavista ovat kaksi tärkeintä tietolähdettänne ympäristöasioissa?" [Tauriainen & Tauriala 1991, s. 48).

Tärkein %
Maaseudun Tulevaisuus
Radio/TV
Päivälehdet
Ylcisaikakauslchdct
Maatal. aikakauslehdet
Neuvontajärjestöt
Ammattikirjallisuus
Esitelmätilaisuudct/rctkeilyt
Tuttavat

37
32
12
7
7
3
1
1
0

2. tärkein %
15
31
20
10
9
5
2
2
1

Arvot
Erään tutkimuksen mukaan Suomen maatalousväestön ympäristöarvot näyttivät taulukon
14.3 mukaisilta 1987. Naiset kannattivat luonnonmukaisempaa tuotantoa enem m än kuin
miehet. Näyttää myös siltä, että keski-ikäiset kannattivat tehotuotantoa enemmän kuin alle
40-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat. T äm ä kuvastaa maatalouden tekniikan m uutoksen nopeutta,
sillä yleistäen vanhemmat ihmiset pitävät useammin vielä kiinni perinteistä, keski-ikäiset ovat
tehomaatalouden sukupolvea ja nuoremmat viljelijät taas kannattavat useam m in luonnon-
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mukaisuutta. Tutkimuksen tulkintaa vaikeuttaa, ettei erilaisia arvoja ole pyydetty laittamaan
tärkeysjärjestykseen. Näin ollen ei voida saada tietoa siitä, miten paljon viljelijät haluaisivat
luonnonmukaistaa tuotantoaan. Siksi kaksi samaa asiaa mittaavaa kysymystä antaa erilaisen
tuloksen.
Taulukko 14.3. Maatalousväestön suhtautuminen tuotannon tehostamiseen ja luonnonmukaistamiseen 1987
(Niittykangas ym. 1989, liitetaulukot).

Tuotannon tehostaminen voimaperäisellä lannoituksella, kemikaalien käytöllä ja lisäravinteilla
E rittäin
tärkeää

M elko
tärkeää

Ei
kantaa

Ei kovin
tärkeää

E i lainkaan
tärkeää

K a ik k i
M

14
15

100
100

8

100

4 1 -5 4

12

> 55

IS

25
23
28
28
25
23

7
14

11

15
14
17
19
13
14

10

N
Ik ä < -SO

36
41
29
34
42
31

12

Ybt.
%

100

8

100

14

100

E i Luukaan
tärkeää

Ybt.
%

Kasvien ja kotieläinten hoitaminen mahdollisimman luonnonmukaisesti
E rittäin
tärkeää
K a ik k i
M
N
Ikä < 4 0
4 1 -5 4

19
16
24
14

>55

33

12

M elko
tärkeää

35
31
41
42
37
27

Ei
kantaa

23
26
18
28
23
16

Et kovin
tärkeää

19
20

4
7

100

1

100

100

16
13

3

100

22

6

100

21

3

100

Eri arvojen tärkeysjärjestystä on tutkinut Uusitalo (1986). Hän sai melkoisen erilaisia tuloksia
ihmisten suhtautumisessa talouskasvuun kuin Niittykangas ym., myös maatalousväestön
osalta (taulukko 14.4). Uusitalon mukaan suunnilleen yhtä suuri osa maanviljelijöistä arvosti
ympäristönsuojelua talouskasvun edelle kuin päinvastoin. Oletettavasti tämän tulisi heijastua
myös käsitykseen tuotannon tehostamisesta. Tulosten erilaisuus johtuu ilmeisesti paitsi siitä,
että Uusitalo kysyi nimenomaan arvojen tärkeysjärjestystä, myös siitä, että hänen tutkimuk
sessaan keskityttiin nimenomaan ympäristöarvoihin, mikä luultavasti nostaa niiden painoar
voa kyselytilanteessa. Niittykankaan ym:n tutkimuksessa taas kartoitettiin laajemmin arvo
maailmaa. Lisäksi tutkimusten aineistonkeruun välillä kului kaksi vuotta ja Uusitalon
kysymys oli paljon yleisempi. Mielipidekyselyjen tuloksissa on olennaista saadun prosenttilu
vun lisäksi myös se, miten asioita on kysytty.102
Ekologiset arvot ovat näiden tutkimusten perusteella arvostettuja. Ongelmallista näyttää
olevan niiden soveltaminen omaan toimintaan. Yllättävästi viljelijät itse ovat arvostaneet
ralonpoikaisidentitectin ylläpitämistä ja periaatteellisia uskonnollisia, poliittisia ja isänmaal
lisia arvoja jopa enemmän kuin taloustehokkuutta. Näiden sosiaalisten arvojen kannatettavuus oli noin 8 0 -9 0 % , kun taloudellisten arvojen kannatusaste oli noin 5 0-75 % (Niittykan
gas ym. 1989. liitetaulukot). Käytännön toiminta näyttää kuitenkin päinvastaiselta.
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Taulukko 14.4. Viljelijöiden ja muun väestön suhtautuminen talouskasvuun ja ympäristönsuojeluun 1985
(Uusitalo 1986, s. 46).

"Suomessa on jo saavutettu niin korkea kulutustasot
että jatkuvan talouskasvun tavoitteesta voitaisiin luopua"
Täysin ta i jo kseen kin

Vaikea

Täysin ta i jo kseen kin

sanoa

eri m ieltä

41
37
42
52
44
33

22

28
25
18
13
32

37
35
32
31
44
36

3S
42

31

22

20

39

sam aa m ieltä

.Sosioekonominen ryhmä
M a a n viljelijä t
Työläiset
T oim ihenkilöt
Yrittäjät & vapaat a m m a tit
Jo h ta ja t e ry le m m . to im ih en kilö t
M u u t (opiskelijat, k o tiä id it)

Sukupuolj
N a in en
M ies

Ekologisia arvoja saataisiin ehkä ujutettua maaseudun ihmisten ajatteluun juuri noita vahvoja
arvovhyliä pitkin, liittämällä luonnon kunnioittaminen kristilliseen tilanhoitaja-etiikkaan
(”viljellä ja varjella”). Toinen tapa voisi olla kansallistunteen hyödyntäminen: esimerkiksi
hiihtosankarit voisi houkutella siirtymään maastopyörämainoksiin.
Lopuksi yritämme osoittaa erään yleisen ” totuuden” myytiksi: Taulukkoa 14.5 lukiessa
näyttää itsestään selvältä, että maatalousväestö on ympäristöasioissa taanrumuksellisempaa
kuin muu väestö, koska he pitävät maanomistajan oikeuksia tärkeämpänä kuin ympäristön
suojelua. T äm ä on luultavasti väärä tulkinta, koska kysymys kohdistuu suoraan viljelijäväes
töön itseensä. Tutkimusten mukaan kaikki ihmiset vähättelevät jossakin määrin itse aiheuttamiaan ympäristöongelmia ja pitävät vakavina muiden aiheuttamia. Esimerkiksi henkilöautoilijat vähättelevät autoilun ympäristöhaittoja verrattuna joukkoliikenteen käyttäjiin (Uusitalo
1986, s. 110).
Taulukko 14.5. M aanviljelijöiden ja muun väestön suhtautuminen maanomistajan oikeuksiin ja ympäristönsuo
jeluun (Uusitalo 1986, s. 41).
Kysymys: "Kumpaa pidätte tärkeämpänä..."
K a ik k i

M a a n vilje lijä t

A lu n väestö

%

%

%

55

18

59

taan haluam allaan tavalla hyödyksi

28

63

24

Asiat sam anarvoisia

17

19

17

Ympäristönsuojelu
M aanom istajien oikeus käyttää m a a 

Yhteensä
(N )

100

100

100

(1145)

(109)

(1036)
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Esteettiset elämykset
O nko kahdensadan hehtaarin salaojitettu peltoaukea kaunis? Vai onko mukavampaa katsella
pienimuotoista, kumpuilevaa maalaismaisemaa, jossa on ojien reunoilla rehottavia värikkäitä
rikkakasvien kukkia sekä puskia ja puita? Kyse ei ole pelkästään makuasioista. Homogeenisen,
hoidetun, siistin ja steriilin arvostaminen kertoo jotain olennaista kulttuurimme luontosuh
teesta: luontoa pidetään kauniina vain alistettuna, puhdistettuna ja yksinkertaistettuna
ihmisen työn tuotteena. Asenne korostaa ihmisen valtaa yli luonnon eikä luontoa kunnioiteta
sellaisenaan. Historiantutkija Lynn White Jr esitti vuonna 1967, että ajatusmalli juontaa
juutalais-kristillisestä kulttuuriperinnöstämme, jossa ihminen on asetettu Jumalan alle mutta
luonnon yläpuolelle.
On mahdotonta hylätä täysin kulttuuriperintöämme, ainakaan maaseutumaiseman vuok
si. Lisäksi siitä, että ihminen asettaa itsensä luonnon yläpuolelle, ei loogisella välttämättömyy
dellä seuraa luonnon tuhoamista, koska valta edellyttää myös vastuuta (tämän myös White itse
myönsi 1973, ref. Veikkola 1992, s. 20). Näin ollen voitaisiin nostaa esiin kristillistä ”viljellä
ja varjella” -etiikkaa. Konkreettisesti tämä voisi näkyä ympäristönsuojelussa niin, että esimer
kiksi hoidetaan niittyjä eli tehdään työtä lajiston ja maiseman säilymiseksi.
Rohkeus j a kokemukset
Usein väitetään, että maatalousväestö on ennakkoluuloista: uusia ajatuksia ja kokeiluja
vastustetaan. Niittykankaan ym. (1989, liitetaulukot) tulosten mukaan tämä näyttää liioitte
lulta, koska 63 % viljelijöistä sanoi pitävänsä tärkeänä tai erittäin tärkeänä valmiutta vaihtaa
tuotantosuuntaa (taulukko 14.6). Sen sijaan riskit halutaan pitää pieninä riippumatta
vastaajan iästä tai sukupuolesta. Maatalousväestöllä uuden toimintatavan valitseminen ai
heuttaa suoran riskin toimeentuloon, joten se on suurempi asia kuin esimerkiksi tavallisen
kuluttajan päätös ostaa kotimaisia luomuporkkanoita israelilaisten tuontiporkkanoiden si
jaan. Tähän riskiin vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä esittelemme seuraavassa luvussa.
Taulukko 14.6. Viljelijöiden asenne toimintansa muuttamiseen (Niittykangas ym. 1989, taulukot).
Valmius vaihtaa tuotantosuuntaa
E rittä in

M elko

Ei

E i kovin

E i lainkaan

Yht.

tärkeää

tärkeää

ka ntaa

tärkeää

tärkeää

%

19
17

44

20

12

5

100

M

46

20

13

4

100

N

21

42

20

11

6

100

Ikä < 4 0

19
19
19

45

8

5

100

48

23
16

15

2

100

40

22

12

7

100

K a ik k i

4 1 -5 4
>55

Yhteiskunnalliset tekijät
Politiikka j a m aataloushallinto
Maataloudelle on tyypillistä, että valtiovalta on aina säädellyt ja toisaalta tukenut sitä kaikissa
teollisuusmaissa. Suomessa sodan jälkeen tuki on ollut niin sanottua tuotantotukea eli tukea
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on maksettu satomäärän mukaan. Tästä aiheutunutta kierrettä Granberg (1992, s. 61) kuvaa
seuraavasti:
Tuotannon tuki yhdessä teknisen edistyksen kanssa aiheutti ylituotannon, jonka supis
tamiseen on tarvittu kasvava määrä tukea. Toisaalta rakennepolitiikalla on pyritty
suurentamaan tilakokoa, mutta markkinavoimat ovat samaan aikaan nostaneet kannat
tavan tilakoon alarajaa. Lisäksi hintatuet ovat aiheuttaneet maan hinnan nousun, mikä
on vaikeuttanut sukupolvenvaihdoksia ja pakottanut valtion kasvavassa määrin mukaan
nuorten, aloittelevien viljelijöiden tukemiseen. Maatalouden joidenkin tuotannonalo
jen yksipuolinen tukeminen on aiheuttanut vaatimuksen laajentaa tuet koskemaan uusia
tuotteita ja muita maaseudun elinkeinoja. Kaiken kaikkiaan maataloustulon kohottami
nen tuotteiden hintojen kautta on kannustanut lisäämään tuotantopanosten käyttöä:
tämä on syönyt tulokorotuksia ja kasvattanut ympäristöongelmia - tukia tarvitaan nyt
myös ympäristön suojeluun.

Näyttää siltä, että viljelijöiden toiminnalle on säädetty ahtaat ja jäykät rajat, jolloin toiminta
tapojen muutosvalmius pääsee vain vaivoin kanavoitumaan toiminnaksi. Tosin Maatalous
tuottajien keskusjärjestökin (M TK ) on ollut mukana vaatimassa lisää tukia.
Hallitus kiisteli kesällä 1993 järjestelmästä, joka olisi muuttanut tuotantotuen suoraksi
viljelijöiden tulotueksi, eräänlaiseksi kansalaispalkaksi. Näin ollen tuen määrä ei olisi sidottu
tuotannon määrään ja vähemmän intensiivisemmillä menetelmilläkin eläisi. Ahtaan sekä
jäykän keskusjohtoisen tuki-, rajoitus- ja kieltojärjestclmän sijaan oltiin menossa vapaaehtoisempaan suuntaan. Suunta vaikutti ympäristönsuojelun kannalta lupaavalta, vaikka on myös
epäilty, että järjestelmä olisi lamauttanut viljelijöiden kaiken elinvoiman ja kiinnostuksen
tilanhoitoon (Aakkula ym. 1994, s. 36). Luterilaiseen työmoraaliin sopii huonosti palkka
ilman näkyvää eli luontoa voimakkaasti muuttavaa työtä. Johtuiko siitä, että järjestelmää ei
hyväksytty hallituksen kannanotoksi eikä esitetty eduskunnalle? Vai johtuiko se lannoite- ja
torjunta-aineteollisuuden vastustuksesta?
Ympäristöongelmia on mielestämme vähätelty maatalouspolitiikassa. Vielä M aatalous
2000 -komitea totesi (1987, s. 110): ”----suurilla reittivesistöillä hajakuormituksella ci ole
käytännön merkitystä”. Lannoitusmääriin ei katsottu olevan aihetta puuttua, sen sijaan
torjunta-aineiden määrien vähentämistä pohdittiin, joskaan siihen ci otettu selvää kantaa.
Komiteanmietintöjen yleisin ongelma on tällainen ympäripyöreys, jota on mahdollista tulkita
tarkoitushakuisesti. Sen sijaan Maatalous 2000 -tarkistustyöryhmä (1992, s. 74) nimenomaan
esitti lannoite-ja torjunta-ainemäärien vähentämistä, mitä on toteutettu selvästi 1992—1995.
Virallinen politiikka siis muuttuu. Politiikan suuntaa voisi m uuttaa helpommin, jos kom i
teanmietintöjen ympäripyöreyttä karsittaisiin vaatimalla siihen konkreettisia lukuja. N äitä ei
usein saada, koska komiteoissa pyritään yksimielisyyteen eli konsensukseen ja erimielisyydet
saadaan peitettyä vain ympäripyöreydellä. Olennaisempaa olisikin mielestämme, että m uo
dostettaisiin aitoja vaihtoehtoisia maaseutupolitiikan skenaarioita, joista eduskunta voisi
sitten valita omansa.
Tarkistustyöryhmä (1992, s. 49) esittää tavoitteenaan luomuviljelyn osuudeksi 30 000 —
40 000 hehtaaria eli noin 1,5 % Suomen peltopinta-alasta vuoteen 2000, m ikä oli lähes
toteutunut jo 1993. Jos samaa vauhtia jatketaan eteenpäin, 10 % Suom en m aataloudesta on
luomua ehkäpä vuonna 2100. Kun markkinamekanismin aiheuttam a vauhtikin oli nopeampi
kuin virallinen poliittinen tavoite, voi päätellä, että valtion virallinen m aatalouspolitiikka ei
erityisesti kannata sitä. Samoihin aikoihin Luonnonm ukaisen viljelyn liitto esitti tavoitteek-
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seen 10 % osuuden vuodeksi 2001, johon myös M T K sitoutui. Siirtymävaiheeseen on toki
annettu tukea ja osa EU-jäsenyytcen liittyvästä ympäristötuesta on osoitettu nimenomaan
luomuviljelyn tukemiseen.
Tavanomaisia viljelymenetelmiä on alettu tarkistaa lP-tuotantoon. Valtio on ottanut
ympäristöystävällisiä askelia esimerkiksi fosforiverolla 1989, joka vähensi heti fosforilannoi
tusta. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä julkaistiin 1992
M aaseudun ympäristöohjelma, jonka mukaiset viljelysuositukset on koottuna Hyvät viljelyme
netelmät (1993) -ohjeeseen. Ohjeessa tosin puututaan vain kasvinviljelyn aiheuttamaan
tiivistymiseen, rehevöitymiseen, torjunta-ainehaittoihin ja maisemakysymyksiin sekä vähän
monimuotoisuuteen. Poisjäävät ainakin energiansäästö, energialähteen vaihtaminen fossiili
sesta uusiutuvaan ja karjanhoito kokonaisuudessaan. Jos ohjelmaa noudatetaan, kasvinviljelyn
ympäristönsuojelu saadaan kuitenkin mielestämme selvästi 1990-luvun alkupuoliskoa pa
rempaan tilaan (osin on jo alettu noudattaa).
Ympäristöhallinto j a m aatalous
Ympäristöhallinnon suhtautuminen maatalouden aiheuttamaan vesien rehevöitymiseen ku
ten muuhunkin hajakuormitukseen on ollut jälkijättöistä. Sen sijaan, että puututtaisiin
rehevöitymisen syihin, on hoidettu seurauksia. Syynä tähän voi olla hallinnon perinne.
Kyseessä on perinteisesti ennemminkin maankuivatukseen, raakaveden ottoon sekä kanavanja jopa tienrakentamiseen keskittynyt vesirakennustoimisto kuin vesien suojeluviranomainen
(taulu 14.1). Organisaation historiallinen painolasti työn tää sitä aikaisempaan rakcntajaroolin
suuntaan. Suurten organisaatioiden hitaan muutoksen ongelmia voisi ratkaista ehkä tehok
kaimmin muuttamalla virat määräaikaisiksi. Tähän asti virkamiestä ei ole vaihdettu juuri
muuten kuin hänen siirtyessään eläkkeelle tai virkavirheestä syyttämällä. Näin ihmiset
vaihtuisivat nopeammin ja ajatusmalleille voisi käydä samoin. Samasta syystä tulisi muutaman
vuoden määräaikaisuutta mielestämme soveltaa myös muihin työpaikkoihin.
Taulu 14.1 Vesiensuojelun hallinnon historiaa (Raijas 1991, s 62 -70 ).

Vesiensuojelusta vastaavat vuodesta 1995 lähtien pääasiassa alueelliset ympäristökeskuk
set. Näiden vesien valvonnasta vastaavat osastot kumpuavat mielenkiintoisesta histo
riasta, joka valaisee sitä, miksi ne ovat keskittyneet maatalouden ympäristöongelmien
jälkihoitoon mieluummin kuin ennaltaehkäisyyn. Vuodet 1986-1995 olivat vesi- ja
ympäristöpiirien (VYP) aikaa, jotka toimivat ympäristöministeriön alaisuudessa. Vuo
sina 1970-1986 nämä organisaatiot toimivat vesipiireinä vesihallituksen ja sitä kautta
maa-ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Vuonna 1970 vesihallinto oli muodostettu
kahdesta osasta, josta toinen otettiin tie- ja vesirakennuspiireistä ("TVH:sta") ja toinen
osa maanviljclysinsinööripiireistä. Kun otetaan huomioon tämän historian vaikutus, on
ymmärrettävää, että vesiensuojelusta vastaava viranomainen on muistuttanut käytän
nössä enemmän vesirakennustoimistoa.

Toinen ongelma on sektoreihin jaetun hallinnon jäykkä rakenne, jossa kunkin viranhaltijan
rooli on tarkkaan määritelty. Vesiensuojeluviranomainen voi puuttua ainoastaan siihen, mitä
tapahtuu järvessä, eikä siihen, mitä tapahtuu rannalla. Toimivalta ei ulotu maanviljelijän
kanssa keskustelemiseen, koska maatalouden toiminnasta vastaa maataloushallinto. (Vrt.
”liikaa byrokratiaa” -selitykset luvussa 16.2.) T ätä ongelmaa voisi lievittää esimerkiksi tulkit-

286

M aatalous
semalla väljemmin toimivaltasäännöksiä, jolloin eri viranomaisten ja kansalaisten välinen
yhteistyö olisi helpompaa. Toinen tapa on muuttaa toimivaltasäännöksiä lainsäädännön
kautta. Päästävätkö virkamiehet muiden sektoreiden virkamiehiä omalle reviirilleen, kun kyse
on myös vallasta? Optimismille on perusteita, koska esimerkiksi Mikkelin "ekoläänissä' on
lisätty 1990-luvun puolivälissä yhteistyötä piiritason viranomaisten kesken rohkaisevilla
tuloksilla (Kaivo-oja 1995; Teräsvirta 1996).
Kolmas ongelma on kunnallisten ympäristöviranomaisten kyvyttömyys nähdä ja hyödyn
tää maaseudun sosiaalista rakennetta, joka kuitenkin käytännössä vaikuttaa merkittävästi
viljelijöiden toimintaan. N iinpä päädytään helposti umpikujaan syyttämään viljelijöiden
negatiivisia asenteita, kun hajakuormitukseen ei puututa. (Juntti 1996.J 10-1 Ympäristöviran
omaiset tarvitscvatkin luonnontieteellisen tietonsa ohelle enemmän tietoa esimerkiksi kyläyhtcisötason mielipidejohtajista ja paikallisesta kansalaistoiminnasta. Suora yhteys ihmisiin
heille tuttuja kanavia pitkin vaikuttaa tehokkaammalta kuin vaatimuskirjeiden lähettäminen
kunnan maataloussihteerille.
Neljäs ongelma kumpuaa edellisestä. Ympäristöhallinnossa yritetään toisinaan hankkia
lyhytnäköisiä pikavoittoja luonnonsuojelulle valmistelemalla asiat pitkälle salassa. Havainnol
listava tapaus oli rantojensuojeluohjelman valmistelu 1990-luvun alussa (ks. luku 14.4).
Kauaskantoisesti olisi mielestämme järkevämpää, että ympäristöhallinto ottaisi avoimesti
viljelijöitä mukaan päätöstensä valmisteluun.
Tiedeja talous
Maatalouden alalla tiede on ollut voimakkaasti mukana kehittämässä viljalajikkeita, torjuntaaineita ja muuta viljelyn tehostamista. Kehittämistyön tuloksena satoa kohti laskettu energiapanos on huimasti kasvanut. On kehitetty erityisen tuottoisia lajikkeita, joita ei voi kasvattaa
ilman kemikaaleja.104 Maatalousalan tiedekäsitys ja luontokäsitys ovat olleet hyvin kcmiallisteknisiä, joskin 1990-luvulla on ollut havaittavissa muutosta IP-viljelyn suuntaan. Luomuvil
jelyn tutkimusta ja koulutusta sen sijaan on viljelijöiden omissa organisaatioissa ja jopa
maataloushallinnossa enemmän kuin esimerkiksi Helsingin yliopiston maatalous-mctsätictcellisessä tiedekunnassa.
Tieteenaloista on hyödynnetty soveltavia luonnontieteitä, teknologiaa ja uusklassiseen
talousteoriaan pohjautuvaa maatalousekonomiaa. Maatalouden kehityksen tavoitteita koske
via kysymyksiä on kaihdettu ja pidetty itsestään selvinä. M aatiloja on kohdeltu yhä enemmän
vain liikeyrityksinä eikä ole nähty', että maatilan pito on myös elämäntapa, jota ohjaavat
muutkin arvot kuin raha. T äm ä on heijastunut maataloushallinnon käytäntöihin. (Köppä
1989, s. 59-65; Siiskonen 1991, s. 38-4 5 .) Voisiko maatalouden tutkimuksessa ja opetuksessa
panostaa hieman enemmän luomu-tuotannon käsittelyyn edes jonkinlaisena vaihtoehtona
tavanomaiselle tai IP-viljelylle? Myös maaseutusosiologian tuloksista voisivat ottaa opiksi sekä
ympäristö- että maatalousviranomaiset.
Maatalous- ja elintarvikealan tiedeyhteisöllä on kiinteät yhteydet talouselämään, mikä on
ymmärrettävää siihen asti, kunnes liike-elämän intressit ohittavat muut arvot. Nykyisellään
yhteydet ovat jopa niin kiinteät, että useilla laitoksilla Helsingin yliopiston maatalous
metsätieteellisessä tiedekunnassa tutkimuksia on julistettu liikesalaisuuksiksi. Talouselämän ja
tieteen yhteistyö jauhaa yhä tehokkaampia tuotantomalleja viljelijöille. Jos pidetään kiinni
tieteen ikiaikaisesta julkisuuskritecristä, ci tämä toiminta itse asiassa ole tiedettä lainkaan vaan
liiketoimintaa. Tutkimuksen suuntaamisessa pitäisi mielestämme käydä kunnollista eettistä
keskustelua tutkimuksen pitkän ajan vaikutuksista luontoon ja yhteiskuntaan. M iten eettinen
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keskustelu on mahdollista, jos ei kerrota avoimesti tutkimusmenetelmiä eikä edes tuloksia, jos
rahoittaja ei pidä niistä?
Maataloudessa on ajateltu 1950-luvulta lähtien, että kun tuotantoa koneistetaan ja
pääomavaltaistetaan ja tilakokoa suurennetaan, tuotantomäärä kasvaa, mikä lisää voittoa. On
kuitenkin kritisoitu, että samalla valta siirtyy entistä harvempien käsiin, työllisyys vähenee ja
ympäristöongelmat pahenevat. (Köppä 1989, s. 29—31.) Vasta-argumenttina kritiikkiin voi
todeta, että tilakoon kasvattaminen ei välttämättä lisää ympäristöongelmia. Tilakoon kas
vaessa myös ympäristönsuojeluun tarvittavat investointikustannukset pienenevät: esimerkiksi
voidaan rakentaa suuremmat lietelantalat, joihin voi asentaa biosuotimen tai biokaasun
polttojärjestelmän. Toisaalta tilakoon kasvu aiheuttaa lähes aina biodiversiteetin köyhtymistä,
jos se yhdistetään erikoistumiseen.
Maatalous poikkeaa energiantuotannosta ja liikenteestä sekä kotitalouden kulutustuottciden tuotannosta siinä, että suomalainen alkutuotanto ci ole suuryritysten käsissä. Sen sijaan
tuotteiden jalostaminen ja välittäminen tuottajilta kuluttajille on. Myös tämä kehitys johtaa
yksikkökokojen kasvuun, koska elintarviketeollisuus ajaa maatilojen koon kasvua omien
ostokustannustensa alentamiseksi. Ruoan tuotannossa tätä keskittymiskierrettä voi yrittää
katkaista vaikkapa myymällä tuotteita suoraan tuottajilta kuluttajille ilman välikäsiä. Köppä
(1989) pitää hyvänä vaihtoehtona pienimuotoisen osuustoiminnan uudelleenaloitramista.
Myös 5—20 talouden ruokapiirejä on olemassa. Paljonko sillä tavalla tuotettu ruoka maksaa?
Ei ole olemassa yleistä vastausta, mutta välikäsien osuus esimerkiksi perunan hinnasta vuonna
1990 oli peräti 70 % , joten jonkinlaista markkinarakoa saattaisi olla (M aatilatilastolliucn
vuosikirja. .. 1991, s. 177—178). Kysymys on myös siitä, kenelle kuluttajat haluavat ruoastaan
maksaa.
Oman ratkaisunsa ovat tehneet luomuviljelijöiksi siirtyjät. Luomutuotteilla on julkisuu
dessa esiintyneiden tuottajien mukaan niin paljon kysyntää, että tuotantokiintiöt aiheuttavat
tuotteiden jonotusta. Mutta ovatko luomutuotteet kalliita? Prosentteina mitaten ovat, mutta
markoilla mitaten eivät: Esimerkiksi luomumaidon hinta oli toukokuussa 1994 vain markan
litraa kohti kalliimpaa kuin ”tavallisen” maidon. Samoin vapaana juosseiden kanojen munia
sai alle 2 mk/kpl vähittäismyynnistä, kun tehokanalan munat maksoivat hieman yli markan.
Kivelän ja Pöytäniemen (jo 1984, s. 109—112) mukaan luomutuotteiden kysynnän ja
tarjonnan epätasapaino sekä välikäsien osuus tuotteen hinnanmuodostuksesta oli pääsyynä
hintojen korkeuteen. Sama ongelma on myös Ruotsissa, jossa suuren kauppaketjun johtaja
kirjoitti vuonna 1995 avoimen kirjeen ruotsalaisille maanviljelijöille, jossa hän toivoi viljeli
jöiden tuottavan lisää luomutuotteita, koska asiakkaat vaativat niitä enemmän kuin kauppa
voi tarjota (Hjorth 1995). Suomalaiset maataloustuottajat voisivat hyödyntää tätä markkina
rakoa ja yrittää myös Ruotsin markkinoille. Kyseessä olisi melkoinen strategian muutos:
voittoa tavoiteltaisiin tuotannon laadun eikä tuotannon määrän avulla.
Suurten elintarvikeyritysten ja tukkuliikkeiden vallan voi myös nähdä mahdollisuutena
eikä uhkana. Suurilla yrityksillä on vakiintuneet asiakkaat, tehokas myynti- ja kuljctusorganisaatio sekä varaa sijoittaa tuotteiden markkinointiin. Jos edes jonkun suuren yrityksen saa
mukaan luomutuotantoon, tuote leviää tehokkaasti tavallisiin kauppoihin asti ja useampi
kuluttaja löytää sen kassiinsa. Hyviä esimerkkejä tästä Suomessa ovat luomumaito ja -jugurtti.
Julkisuus
Julkisessa sanassa viljelijäväestö leimataan helposti syntipukiksi mitä moninaisimpiin yhteis
kunnan ongelmiin. Syntipukittelua on havaittavissa myös maatalouden ympäristöongelmien

288

M aatalous
julkisessa käsittelyssä. Köpän (1989, s. 13) mukaan ei ole mielekästä syyttää yksittäisiä
viljelijöitä siitä, että teollisuusyhteiskunnan eturyhmien välisestä tulonjakotaistelusta on
seurannut tuotannon lisäys- ja tehostamiskierre. Sen enempää on turha syyttää pientilallisia
Suomen pienestä keskitilakoosra, joka johtuu pääosin vuosisadan vaihteen torpparilaeista ja
toisen maailmansodan jälkeisestä evakkojen asuttamisesta. T äm ä jatkuva maatalousväestön
syyttely näyttää aiheuttaneen, että se torjuu myös rakentavaa kritiikkiä. Julkisessa sanassa
voisikin kiinnittää enemmän huomiota maatalouden ongelmien syvällisempiin syihin kuin
tilallisten moralisointiin.
Toinen julkisuuden ongelma on jo aiemmin mainittu julkisen keskustelun rajaaminen ja
liiallinen yksinkertaistaminen. Esimerkiksi vuosina 1994—1996 maatalouden osalta on kes
kusteltu lähinnä siitä, kuinka paljon maatalous saa tukea EU-jäsenyyden myötä. Sen sijaan
lupaavasti vuosikymmenen vaihteessa alkanut keskustelu maaseudun uusista strategioista on
näyttänyt jäävän taka-alalle (ks. Katajamäki & Kaikkonen 1991; Maaseutupoliittinen ohjelma
1991; Agro-food 1993). Samalla keskustelua on typistetty niihin Euroopan yhdentymisen
ehdottomiin vaatimuksiin, joihin elintarviketuotannon on ”pakko” sopeutua. T äm ä lyhytnäköisyys käperryttää ihmisiä vanhoihin toimintamalleihin. Ratkaisuna kannattaisi visioida
enemmän positiivisia maaseudun kehittämisstrategioita, kuten suoramyyntiä yhdistettynä
maatilamatkailuun. (Ks. Katajamäki &£. Kaikkonen 1991, s. 4.)
Kansalaisjärjestöt ja -liikkeet
Maaseudulla on perinteisesti ollut paljon epävirallista ihmisten yhteistoimintaa. Koska
toimintaa on ollut niin kauan, se on pikku hiljaa voimakkaasti organisoitunut ja keskitetty.
Tämä näkyy erityisesti osuustoiminnan kasautumisessa muutamiin suuriin konserneihin,
kuten paikallisten osuusmeijerien fuusioitumisessa Valiolle, joka muutettiin 1992 osakeyh
tiöksi ja jolla on lähes monopoli alalla. Sama trendi näkyy miesvaltaisessa Maataloustuottajain
keskusliitossa (M TK ), joka on mielestämme juuttunut vaatimaan yhä uusia tukimuotoja jaon
osaltaan aiheuttanut maataloustuen jäykistymistä.
Sen sijaan esimerkiksi kylätoimikunnat sekä perinteiset naisten ylläpitämät järjestöt, kuten
Martat ja 4H-kcrhot, ovat keskittyneet maaseudun luovaan kehittämiseen ja ovat muun
muassa osallistuneet aktiivisesti Kicrrätysliikkecsecn perustamalla tilojen ongelmajäteneuvontaa ja lannoitesäkkien kierrätystä.
Ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja -liikkeet ovat olleet yllättävän vähän kiinnnosiuneita
maatalouden aiheuttamista ongelmista. Lisäksi on usein pikemminkin hankkiuduttu konflik
teihin maaseudun ihmisten kanssa kuin yritetty vetää yhtä köyttä. T ätä ongelmaa ympäristö
liike voisi ratkaista tekemällä yhteistyötä maaseudun kansalaisjärjestöjen kanssa. Hedelmällis
tä yhteistoimintaa viljelijäväestön kanssa on ollut erityisesti vanhojen niittyjen ja hakamaiden
kunnostamisessa ja hoidossa. Tämäntyyppisen toiminnan lisääminen ehkä vähentäisi ennak
koluuloja puolin ja toisin.
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1 4 .4 . M aatalouden

M

ja metsätalouden yhteenveto

aatila toim innallisena kokonaisuutena hukassa

Yksi perussyy maatalouden ja metsäsektorin ympäristöongelmien taustalla saattaa olla maata
louden ja metsätalouden erilleenveto. 1960-luvulle asti maatilaa vielä pidettiin yleensä yhtenä
kokonaisuutena. Sittemmin maatila on eriytetty' niin, että tuntuu välillä, ettei metsätaloudella,
kasvinviljelyllä ja karjanhoidolla olisi enää mitään tekemistä toistensa kanssa. Ajatus näkyy
sekä hallinnon että tieteen organisoinnissa ja on sitä kautta vaikuttanut myös elintarvike- ja
metsätalouden organisointiin. Karjanhoitoa neuvoo eläinlääkäri, kasvinviljelyä piiriagrologi,
metsänhoitoa metsänhoitoyhdistyksen neuvoja ja ympäristönsuojelua kunnan ympäristösih
teeri. Pahimmassa tapauksessa kaikki antavat ristiriitaisia ohjeita tilan kokonaisuuden hoidos
ta. (Ks. Hahtola 1967; Vaara 1990.) Metsäsektoriluvussa kehuimme A. K. Cajanderia siitä,
että hänen aikanaan metsätieteet olivat biologiscmpia. Nyt on kritiikin vuoro, sillä Cajander
oli vankkumaton maataloustietciden ja metsätieteiden erottaja. T äm ä seikka kuvastanee
enemmän häntä aikansa tuotteena kuin henkilönä. Maatila on siis pilkottu pieniin osiin, joista
kutakin tarkastellaan erikseen ja samalla on unohdettu kokonaisuus. Filosofit kutsuvat tällaista
ajattelutapaa atomistiseksi.
Ratkaisu ongelmaan lienee selvä: Tarvitaan maatalouden ja metsätalouden yhteenvetoa,
jossa maatilaa ja maaseutua tarkastellaan kokonaisuutena. Filosofit kutsuvat tällaista ajattelu
tapaa holistiseksi. Muutoksen merkkejä on onneksi havaittavissa —esimerkiksi maatalouspolitiikasra ollaan pikku hiljaa siirtymässä maaseutupolitiikkaan (ks. Katajamäki Ö£ Kaikkonen
1991; M aaseutupolitiikan lin jat... 1991). Sen sijaan yksittäisten maatilojen tilanne näyttää
huonommalta, joskin ympäristövirkamiehet ovat ymmärtäneet olla perustamatta omaa
organisaatiota entisten rinnalle ja ovat ainakin ministeriö- sekä keskushallintotasolla ja
myöhemmin aluetasolla tehneet yhteistyötä sektoriviranomaisten kanssa.
Onko ongelma vain filosofinen? Sillä voi olla konkreettisiakin sovelluksia maaseudun
ympäristönsuojelussa. Esimerkiksi on esitetty, että nykyiset tehokkaat maataloustraktorit
voisivar teknisesti ja jopa taloudellisesti korvata ainakin metsätraktorin ja ehkä monitoimiko
neenkin nykyistä suuremmalta osin Suomen metsissä (Mikkonen 1984, ref. Vaara 1990, s. 4647; Siren ym. 1984, ref. Vaara 1990, s. 57—58). Näin talvisin lähes käyttämättöminä seisovat
maataloustraktorit saataisiin hyötykäyttöön ja maatilan omistaja voisi itse korjata puun
syystalvella. Ympäristönsuojelun kannalta tämä tarkoittaisi sitä, etteivät raskaat metsätraktorit
enää jyräisi syviä uriaan pehmeään kesäiseen maastoon. Maataloustraktoritkin tekevät uria, jos
niillä ajeraan metsässä sulan maan aikaan, mutta syystalvella tämä ongelma yleensä poistuu,
koska maa on jäässä. Hakkuita voitaisiin tehdä pienimuotoisemmin, pienemmillä koneilla.
Pärjättäisiin myös harvemmalla metsätieverkolla, koska maataloustraktori voi ajaa pitemmän
aikaa metsässä halvemmalla. Tilallisilla taas on syystalvella reilusti vapaata työaikaa.
Metsäkoneurakoitsijat, konekauppiaat ja metsäyhtiöt eivät pidä ajatuksesta. Päin vastoin
—julkisuudessa esitetään jatkuvasti maatilojen liiketaloudellisen tehokkuuden lisäämistä sillä,
että vaaditaan erikoistumista joko metsätalouteen tai maatalouteen. Keskustelussa erikoistu
mista pidetään tehokkuusautomaattina ilman, että sitä tarvitsee enempää perustella. Erikois
tuminen on yleensä taloudellisesti tehokasta ympärivuotisessa tuotannossa, mutta Suomessa
maatalous on kausityötä. Maatilan ihmisten ajankäytön kannalta on tehokasta, että kesällä
huhkitaan pellolla ja alkutalvesta metsässä. Tällöin sopeudutaan suomalaisiin luonnonoloihin
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eikä heikennetä maatalouden muutenkin vaikeaa hoitoa metsäsektorin kustannuksella. Vaara
(mts. 236) kritisoikin, että metsätalouden tehokkuuden tavoittelussa on kiinnitetty huomiota
vain koneurakoitsijoiden eikä maatilan tehokkuuteen.
M

aalaiset ja kaupunkilaiset . . .

Lopuksi käsittelemme aihetta, joka tuskin jättää ketään kylmäksi —maalaisten ja kaupunkilais
ten suhdetta ympäristökysymyksissä.105 Ympäristökonflikteja seuratessa voi havaita, että
maaseudulla, varsinkin Pohjanmaalla, vastustetaan usein sekä ympäristön hyödyntämistä että
ympäristönsuojelua. Olennaista ci tunnu olevan ympäristöpolitiikan sisältö vaan se, kuka
mitäkin asiaa ajaa. On kritisoitu sekä kosken rakentamista suunnittelevaa energiayhtiötä että
saman kosken suojelua ajavaa ympäristö väkeä. Kummatkin mielletään kaupunkilaisiksi, jotka
puuttuvat maaseudun ihmisten asioihin. Samanlaista asennetta on myös saaristolaisilla
mantereelta tulevia kohtaan ja lappilaisilla ”etelän herrojen” määräyksiä kohtaan.
Argumentti on monessa suhteessa oikeutettu, varsinkin kun syrjäseutuja on toisen
maailmansodan jälkeen ohjattu luonnon voimakkaaseen hyödyntämiseen ja teollistamiseen.
1980-ja 1990-luvuilla kaupunkilaiset ovat osin kääntäneet kelkkansa luonnon virkistysarvoja
suosivaksi ja esittävät jälleen uusia vaatimuksiaan maaseudun ihmisille. Väitettä on kuitenkin
mielestämme kritisoitava, koska ympäristöongelmat ovat usein yhteisiä ongelmia. Jos kenen
kään toimintaa ei saisi kritisoida vain siksi, ettei ole kysymys ”omista asioista” , pitäisi ilmeisesti
siirtyä puhtaasti anarkistiseen yhteiskuntajärjestelmään, jossa jokainen hoitaisi vain om at
asiansa. Samalla ajatusketjulla ydinvoimalan ympäristöongelmista ei saa puhua, jos ei itse ole
töissä siellä.
Sitä paitsi voi väittää, että kyseessä on myytti kaupunkilaisten ja maalaisten suhteista eikä
se itse asiassa pidä paikkaansa. Rannikon (1994, s. 15—18) tutkimuksen mukaan asetelma,
jonka mukaan paikalliset ihmiset olisivat hyötykäytön voimakkaimpia ajajia ja maakunnan
ulkopuoliset tahot aktiivisimpia suojelun vaatijoita, toteutui suomalaisissa ympäristökonflik
teissa vuosina 1980 ja 1990-1991 vain 6 % :ssa tapauksista.106 Ilmeisesti hyödyntämisen ajajat
osaavat tehokkaasti hyödyntää tätä myyttiä. T ätä hedelmätöntä asetelmaa on ratkaistu
kohtalaisesti osallistuvalla suunnittelulla esimerkiksi Lestijoella ja Kyrönjoclla (Kyrönjoesta
ks. Heikkinen 1994). Lestijoella päädyttiin joen suojelusuunnitelmaan ja Kyrönjoella kom p
romissiin, jossa hoidetaan kohtuullisesti sekä tulvasuojelu että luonnonarvot. Pohjalaiset
näyttävät pitävän huolen luonnosta, kunhan ” Helsingin risupartaporukka ja salkkumiehct”
pysyvät poissa lakeuksilta. Tosin kannattaa pitää mielessä, että suojelusuunnitelma voi olla eri
asia kuin todellinen toiminta.
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15. Kotitalouksien kulutus
15. 1 K otitalouksien

kulutuksen muutos

ähän mennessä olemme tarkastelleet talouden infrastruktuurialoja, energiantuotantoa
ja liikennettä, sekä tuotantosektoreita, metsäsektoria ja maataloutta. Tässä luvussa
seurataan tuotteiden elinkaaria kuluttajalle asti ja kuluttajasta eteenpäin. Jälleen
näkökulma on kulutuksen aiheuttamissa ympäristöongelmissa eikä kuluttajan suojelemisessa
saasteita vastaan.
Teollisuusmaiden kotitalouksien kulutuksen rakennetta on muutettu selkeästi taloudelli
sen kasvun edetessä (kuva 15.1). Kun elämälle välttämättömät perustarpeet eli elintarvikkeet,
vaatteet, asunto ja lämpö, on tyydytetty, on ruvettu kuluttamaan enemmän palveluja,
korkeamman jalostusasteen tuotteita ja erilaisia kodinkoneita (kuva 15.2). Kannatamme
näkemystä, että perustarpeiden jälkeen ei enää ole syytä käyttää termiä tarve, vaan kysymys on
arvoista. Voimmekin keskustella siitä, mitkä ovat perustarpeita ja mitkä eivät. Onko lämmön
perustarve tyydytetty, kun asunnon lämpötila on +15°C vai 20°C vai vasta suomalaisittain
keskimääräiset 22°C ?

T

D Virkistys, koulutus, palvelut ym

1950

I960

1970

1980

1990

■

Liikenne ja tiedonvälitys

o

Kotitaloustarvikkeet |a -kalusteet,
terveydenhoito ja virkistys

°

Asunto, lämpö ja valo

■

Vaatetus ym. henkilökohtaiset
tavarat

□

Elintarvikkeet, juomat ja tupakka

1994

aika/v

Kuva 15.1. Kotitalouksien kulutusrakenne Suomessa 1950-1994 (ei kerro määrän muutoksista, josta kuva

16.7;

Pihkala

1992,

s.

297; Ennakkotietoja... 1995,

s.

2).

Myös kulutuksen määrää on lisätty valtavasti (kuva 15.2). Yleensä tätä selitetään kotitalouk
sien käytettävissä olevien tulojen kasvulla. Vaikka joku ei kuluttaisikaan kaikkia tulojaan, hän
yleensä vie rahansa pankkiin, joka lainaa ne jonkun toisen kulutettavaksi. Harvemmin
kiinnitetään huomiota siihen tekijään, että kotitalouksien ihmismäärä on pienentynyt huo
mattavasti viime vuosikymmeninä (kuva 15.3). Vielä vuonna 1966 yhden ja kahden hengen
kotitalouksia oli noin 40 % kaikista kotitalouksista, mutta vuonna 1990 luku oli jo noin 60
%. Suurta osaa tuotteista tarvitaan yleensä vain yksi kotitaloutta kohden, kuten keittiön
laitteita, videoita, tietosanakirjoja, tiettyä cd-levyä, lehtitilauksia ja saunoja. Kun ihmisten
määrä kotitaloutta kohden vähenee, kulutustavaroiden määrä ihmistä kohden lisääntyy.
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1 5 .2 . K ulutuksen
V

aiheuttamia ympäristöongelmia
ä l il l is e t o n g e l m a t

Välillisesti kulutus vaikuttaa tuotteen koko elinkaaren aiheuttamiin ympäristöongelmiin.
Kulutustavaroiden kohdalla varsinainen tuote tulisi mieltää pienenä osana ketjusta, jossa
raaka-aine muutetaan jätteeksi tai
hyötykäytön kautta uudelleen raa
ka-aineeksi. Ketjun jokaisessa koh
dassa kulutetaan luonnonvaroja ja
tuotetaan jätteitä ja saasteita (kuva
15.4). Kertauksena kirjan toisen jak
son alusta todettakoon, että miel
lämme kuvan termit ”luonnonvaro
ja”, ”jätteitä” ja ”saasteita” varsin
laajasti. Yleensä ajatellaan vain ai
netta ja energiaa. Tässä sen sijaan
tarkoitamme kaikkia mahdollisia
□1994
päästöjä ja poistoja (ks. luku 10). Ne
□ 1990
voivat siis olla myös jotakin elollista,
kuten geenejä, bakteereita, koiria tai
■ 1985
I
norsunluuta. Ajattelemme myös
Dl 971
kokonaisia systeemitason element
tejä: esimerkiksi pihalle rakennetta
va parkkipaikka poistaa luonnon
,00
% -o su u s
ekosysteemeiltä tilaa, joka sekin on
luonnonvara, ja päästää sinne asfalt
Kuva 15.2. Eräiden kodinkoneiden "levinneisyysaste" (%) suoma
tia, joka taas tämän ajatuksen m u
laisiin kotitalouksiin (Tilastokeskus, ref. Lettenmeier 1994, s. 28;
kaan on saastetta.
Ennakkotietoja...1 9 9 5 , s. 6).
Jokainen osa ihmisen toimintaa
jokaisessa ketjun kohdassa aiheut
taa ympäristössä muutoksia. Tämän
100
seikan huomioiminen aiheuttaa
5+ henkeä
usein äärireaktioita: joko ihmiset
4 henkeä
ahdistuvat huomioon otettavien
3 henkeä
asioiden määrästä tai tulevat välinpi
tämättömiksi, koska kaikki toiminta
2 henkeä
kuitenkin saastuttaa. Kumpikin
reaktio on hedelmätön. Olennaista
on vertailla erilaisia toimintavaihto
ehtoja ja yrittää valita niistä vähem
1 henkilö
män haitallinen sekä miettiä, tarvit
seeko jotakin tuotetta ylipäänsä. Jo 
66
71
76
81
85
90
kaiseen tuotteeseen, oli se sitten ta
vara tai palvelu, liittyy lukemattomia Kuva 15.3. Kotitalouksien ihmismäärä 1 9 6 6 -1 9 9 0 (Yhteinen
eri ympäristömuutoksia. Verrattaes- ympäristömme, s. 20).
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sa vaikkapa kotimaista silakkaa, Itämeressä kasvatettua kotimaista kirjolohta ja kehitysmaalais
ta tonnikalasäilykettä on varsin vaikea arvioida kunkin aiheuttamaa kokonaisympäristömuutosta. Silakan ja tonnikalan osalta on pohdittava muun muassa kalakantojen riittävyyttä ja
ylikalastusvaaraa, kuljetukseen ja pakkaamiseen kuluvat luonnonvarat lienevät suurimmillaan
tonnikalan kohdalla, kalanviljely saastuttaa eniten suoraan merta ja niin edelleen.
Kuvasta 15.4 puuttuu inhimillinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ketjun jokaiseen
kohtaan liittyy kuitenkin yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia päätöksiä, joilla puolestaan on
heijastusvaikutuksia toisiin ympäristömuutoksiin. Esimerkiksi se, miten, missä ja kenen
toimesta tonnikala jalostetaan ja pakataan, vaikuttaa suoraan kehitysmaiden valuuttatuloihin
ja kalastajien tulotasoon. T äm ä taas vaikuttaa siihen, millaisia muita ympäristöongelmia
kehitysmaissa syntyy, kuten kaupunkien slummiutuminen jasiitä scuraavat jätevesiongelmat.
Toisena esimerkkinä mainittakoon kaikkiin näihin kalaesimerkkeihin liittyvät kiperät eläin
suojelulliset kysymykset: kaikissa kohdellaan pitkälle kehittyneitä selkärankaisia varsin julmal
la tavalla. Se, miten paljon kuluttajat suosivat tällaisin menetelmin tuotettua ruokaa, vaikuttaa
välillisesti koko kulttuurin asennoitumiseen muita luontokappaleita kohtaan.
Elinkaariajattelu johtaa myös vaikeisiin vastuukysymyksiin: M inkä tuotannon ja kulutuk
sen vaiheen ympäristöongelmista kukin on vastuussa? M ikä osuus esimerkiksi paperin
tuotannon haitoista on asetettava metsäteollisuudelle, mikä osuus kuluttajille ja mikä osuus
valtiovallalle? Mielestämme vastuu kuuluu jokaiselle, jolla on valtaa tehdä jotakin asioiden
parantamiseksi. ”Saastuttaja maksaa” -periaatetta voi toteuttaa esimerkiksi asettamalla tuote
kohtaisia ympäristöveroja, maksuja ja vakuutuksia.

296

K otitalouksien kulutus
V

ä l it t ö m ä t o n g e l m a t

Yleistä
Kulutuksesta aiheutuu myös välittömästi päästöjä ja ennen kaikkea energiankulutusta, jonka
jakautumista esittelemme seuraavana. Merkittäviltä osiltaan ilmansaastepäästöjä on käsitelty
energia- ja liikenneluvuissa (11 ja 12). Näiden lisäksi kotitalouksien kulutuksen suuria
välittömiä päästöjä ovat ainakin kiinteät jätteet ja jätevedet, joita käsittelemme tarkemmin
seuraavassa luvussa. Kotitalouden energiankulutuksen jakaumaa ja energiansäästömahdollisuuksia havainnollistavat kuvat 15-5 ja 15.6. Kuvasta 15.5 näkee, että ihmiset kuluttavat
keskimäärin energiaa suunnilleen yhtä paljon välillisesti kuin välittömästi. Usein nämä
liittyvät myös samaan toimintaan: esimerkiksi henkilöautoilun välitön polttoaineenkulutus
on kuvassa oikeassa lohkossa ja auton valmistamisen välillinen energiankulutus vasemmassa
lohkossa.107 Energiansäästön kannalta näiden yksittäisten toimien merkitys on tärkeä, m ut
ta kokonaisenergiankulutus on
Välillinen
Välitön
yleensä seurausta ihmisen ko
kulutus
kulutus
ko elämäntavasta. Konkreettisia
Vaotelus 3%
Valaistus 1%
Lämmin käyttövesi 5%
energiansäästökcinoja esittelen!Elintarvikkeet 16'
Kotitaloussähkö 9%
Tavarat |a
me enemmän luvussa 15.3.
palvelut 16%
Kuvasta 15.6 näemme, mistä
nkilcautoliikenne 1 1%
toiminnoista voimme tehok
Muu välillinen
kaasti vähentää energiankulu
kulutus 21 %
tustamme puuttumatta edes ai
Asuntojen lämmitys 18%
neellisen kulutuksen määrään.
Vasemmanpuoleiset pylväät ker
tovat keskimääräisestä perhees- Kuva 15.5. Keskimääräisen suomalaisen kotitalouden välitän ja
tä, oikeanpuoleiset pylväät ker- välillinen energiankulutus (Työtehoseura, kuva Mitä jätät... 1993,
tovat energiansäästömahdolli- s- v i 
suudet hyödyntävästä perheestä. Energiankulutuksessaonselväero, vaikka energiansäästöperhe ei tingi edes asunnon lämpötilasta, oleskelutilan valaistuksesta eikä ostettujen tavaroiden
Sähkö kW h/vuosi

Lämmin vesi litraa/vuosi

Ruoanvalmistuksessa
sähköä säästyy keittoas
tian ja -tavan valinnassa,
levyn säätämisessä, uu
■ ruoan v a !rv i* ji |
nin käytön keskittämises
sä sekä esi- ja jälkiläm
OkySmtiiil/tys
mön käytössä.
n u * ih ,an h o ’ o :
Jääkaappi-pakasti
men ilmankiertotilaa on
lisätty ja ovien avauskertoja vähennetty.
Pyykinpesussa on va
littu alempi lämpötila ai
na kun se on mahdollista.
Valaistuksen osuutta on vähennetty valaisemalla vain tiloja, joissa oleskellaan.
Astianpesussa kulutus väheni lähes kolmasosaan, kun veden juoksuttamisesta siirryttiin allaspesuun.
Suihkussa suljetaan hana, kun vettä ei tarvita. Suihkussa käydään nopeasti.

■

■ rutka
OM
V>Xnemu

■ toru ktr.Mrun

Kuva 15.6. Kaksi tapaa kuluttaa välittömästi energiaa kolmihenkisessä perheessä (Työtehoseura, kuva

Mieluummin säästäen...

1991, s. 8).
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määrästä. Henkilökohtaisen hygienian merkitys lämpimän veden kuluttajana on selvästi
merkittävin. Pääasiassa tämä tarkoittaa suihkussa vietettyä aikaa: mitä pitempään ja mitä
kuumempaa vettä antaa hanojen valua, sitä enemmän energiaa kuluu veden lämmittämiseen.

K iinteät

jätteet ja jätevedet

Jäteproblcmatiikassa on huomioitava ainakin seuraavia piirteitä: Jätteitä ci voi heittää pois,
koska ”ei ole olemassa pois” . Niinpä jätteet vievät tilaa. Jätteen käsittelystä aiheutuu myös
päästöjä, sillä mikään jätteenkäsittelymenetelmä ei ole saasteeton, ongelmia voidaan vain
lievittää tai muuntaa muodosta toiseen. Luonnonvarojen kulutuksen näkökulmasta jäte on
raaka-ainetta, joka on väärään aikaan väärässä paikassa väärässä muodossa. Lisäksi kaikki muut
paitsi kiinteistökohtaiset jätteenkäsittelytavat vaativat jätteenkuljetusta, joka aiheuttaa pääs
töjä ja kuluttaa energiaa.
Kulutuksen määrän kasvaessa jätemääräkin on oletettavasti kasvanut. Tarkkoja tilastoja ei
Suomen jätemäärästä ole kuitenkaan saatavissa, koska vielä 1990-luvun puolivälissä sitä ci
mitata tarkasti eikä yhtenäisillä menetelmillä eri paikkakunnilla ( Valtakunnallinenjätesuunni
telm a... 1995, s. 8 -9 ). Seuraavassa esittelemme erilaisia jäteongelmien ratkaisumenetelmiä ja
niihin liittyviä ympäristöongelmia. Painotus on yhdyskuntajätehuollossa, koska se kuvaa
selvimmin kotitalouksien välitöntä vaikutusta. Yhdyskuntajätchuollon piirissä on myös
liikeyrityksiä, toimistoja ja erinäisiä laitoksia, joiden jätejakauma poikkeaa kotitalouksista
(kuva 15.7). Pääasiallisina lähteinä ovat olleet Kojo (1990) ja YTS. Etenemme mielestämme
huonoimmasta parhaimpaan sillä erotuksella, että jäteveden puhdistus ei kuulu tähän
arvojatkumoon, koska se on vain harvoin muiden menetelmien vaihtoehto. Muutenkin kyse
on osittain toisiaan täydentävistä eikä täysin poissulkevista vaihtoehdoista. Eri menetelmät
sopivat eri tavoin eri jätejakeille. Yhdyskuntajätteen käsittelymenetelmät muutamissa maissa
näkyvät taulukossa 15-1K aatopaikat
Kaatopaikkajärjestelmässä jätteet käsitellään siten, että ne kootaan yhteen paikkaan. Menetel
mä auttaa roskaantumishaittoihin, mutta ei paljoakaan jätteiden ekologisiin vaikutuksiin.
Kaatopaikkoja on Suomessa perustettu usein läpäisevälle maaperälle, kuten sorakuoppiin,
jolloin myrkylliset aineet kulkeutu
vat helposti pohjavesiin. Kansainvä
lisessä vertailussa Suomessa on pal
jon kaatopaikkoja suhteessa väestö
määrään ja kaatopaikkakäsittelyn
osuus jätteenkäsittelymenetelmistä
on suuri (taulukko 15.1). Kaatopai
kat ovat siis täällä pieniä ja jätehuol
toa on aiemmin toteutettu ”poissa
silmistä, poissa mielestä” -periaat
teella. Periaate tuskin johtuu siitä,
että suomalaiset olisivat kansainväli
sesti vertailtuna sottapyttyjä, vaan
Kuva 15.7. Jätteen koostumus erityyppisissä kiinteistöissä (Ympä- ennemminkin siitä, että asutus on
rislöministeriö, kuva Yhteinen ympäristömme, s. 32).
harvaa ja tilaa on enemmän. Siksi
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ongelmat ovat vaikuttaneet ihmisten käsityksiin kaatopaikoista hitaasti.
Haju, haittaeläimet, metaanipäästöt, pöly, melu, palovaara, maiseman rumentuminen ja
tilan kulutus ovat tyypillisiä kaatopaikan ympäristöongelmia. Haittaeläimet, haju ja metaanipäästöt ilmaan johtuvat orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle. Haitallisiksi kutsu
mamme eläimet, kuten lokit, rotat ja torakat, tulevat syömään ihmisen ruoan tähteitä. Kun
orgaaninen aine peitetään vähähappisiin olosuhteisiin, se mädäntyy, jolloin muodostuu
pelkistyneitä, haisevia rikki- ja typpiyhdisteitä sekä metaania, joka on kasvihuonekaasu.
Palovaara syntyy metaanin muodostumisesta kaatopaikan uumenissa. Päästöt ilmaan aiheut
tavat paikallisia kasvivaurioita. Pölyjä melu tulevat pääasiassa jätteenkuljetuksesta ja jätevuoren muotoilusta. Ympäristöön suotautuvissa valumavesissä on ravinteita, vaikeasti hajoavia
orgaanisia yhdisteitä, raskasmetalleja, suoloja ja typpiyhdisteitä.
Taulukko 15.1. Jälehuoltomenelelmien osuudet eräissä maissa 1990 (YTS, s. 95).
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Jätteenpoltto
Ks. energialuku 11.2.
Bioterminen käsittely
Biotermisessä käsittelyssä yhdistetään kompostointi ja poltto saman katon alle, joskaan
menetelmillä ei ole prosessiteknistä yhteyttä. Palamaton orgaaninen jäte siis hapetetaan
humukseksi ja palava orgaaninen jäte poltetaan hiilidioksidiksi, mistä saadaan energiaa.
Teknisin keinoin on estetty valumavesien ja hajujen pääsy ymnpäristöön, mutta jätemassan
kuivauksessa syntyy'viemäriin meneviä jätevesiä. Lisäksi aiheutuu tavallisia jättcenpolttoprosessinsavukaasupäästöjä sekä muodostuu savukaasujen puhdistusjäteetä ja tuhkaa (ks. energialuku). Eri vaiheissa muodostuu kaatopaikalle toimitettavaa hylkyainesta.
Pyrolyysi
Pyrolyysissä orgaaninen aine hajotetaan ensin hapettomissa olosuhteissa läm m ön avulla (4 0 0 500°C). Tuloksena saadaan epätäydellisesti hapettuneita orgaanisia kaasuja, jotk a sitten
poltetaan lähinnä hiilidioksidiksi, mistä saadaan energiaa. Saadaan myös koksia, öljyä ja
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tervaa, mutta nämä ovat epäpuhtaita ja vaativat jatkojalostusta sopiakseen polttoaineeksi.
Jalostusmenetelmä on tietääksemme kokeiluasteella. Lisäksi syntyy vettä ja kuonaa. Kaasujen
poltosta aiheutuu normaaleja polttoprosessin päästöjä, joskin hiukkaspäästöt ovat pienet,
koska polttolämpötila on korkea (n. 1400°C). Polttoprosessin jätteet, kuten kuona, lentotuhka ja pöly, sijoitetaan kaatopaikalle. Lähinnä lentotuhkasta liukenee metalleja. Täm ä voidaan
estää muun muassa betonoimalla jäte, mutta se on kallista. Lisäksi pyrolyysissä tulee lauhdcja pesuvesien päästöjä.

Biokaasutus
Biokaasutuksessa orgaaninen aine mädätetään hapettomissa oloissa anaerobisten mikrobien
avulla biokaasuksi eli metaaniksi sekä hiilidioksidiksi. Metaania voi käyttää polttoaineena.
Samalla syntyy orgaanisen aineen jäämistä mädätettä, joka usein kelpaa lannoitteeksi. Metaa
nia poltettaessa muodostuu päästöjä (ks. luku 11.2).

Kompostointi

Osuus koko väestöstä %
Puhdistustyypit'
[~"1 Ei vicmöröinEiö
n

Saostuskaivo» |0
mekaaninen

D

Biolog inen

ES Kemiallinen
BB Biologis*
™
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...

.

. . i

Kuva 15.8. Suomen yhdyskuntien jätevesien hoidon keni-

tys vuosino 1970-1993 (Yhteinen ympäristömme, s. 21).

Kompostoinnissa orgaaniset jätteet hajo
tetaan hapellisissa oloissa mikrobien ja
pieneliöiden, kuten lierojen, avulla hu
mukseksi. Hyvin hoidetusta kompostista
karkaa vain hiukan ammoniakkia sekä
suoto- ja valumavesiä, ehkä sadasosa kä
sittelemättömän jätteen valumista. Huo
nosti hoidettu komposti haisee ja kerää
haitraeläimiä, kuten kärpäsiä ja rottia.
,

.... .

,

.. ..

Keskitetyssä kompostomtijarjestelmassa
tulee samankaltaisia kuljetuksen päästöjä
ja energiankulutusta kuin aiemmin mainituissa menetelmissä, kiinteistökohtaisessa kompos
toinnissa ei kuljetusta tarvita.

Jäteveden puhdistus
Jäteveden perusongelma on, että vaikka ihminen on maaeläinlaji, ulosteet huuhdellaan
nykyään veteen, jota vielä pa
himmassa tapauksessa juo
daan alajuoksulla,
kuntajätevettä voidaan puh
distaa fysikaalisesti, kemialli
sesti ja biologisesti. Vielä
1970-luvulla näitä pidettiin
osin kilpailevina vaihtoehtoi
sina teknologioina, mutta
1990-luvulla lienee yleinen
käsitys, ettämenetelmien yh
distelmät toimivat tehok
kaimmin (kuva 15.8).
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Fysikaalinen jäteveden puhdistusmenetelmä on esimerkiksi laskeutusallas, joissa orgaani
nen kiintoaines kerääntyy pohjalle painovoiman vaikutuksesta. Biologisessa aktiivilictcmcnetelmässä mikrobit käyttävät lietettä ravinnokseen, joten orgaaninen aines ja ravinteet sitoutu
vat mikrobimassaan, joka sitten laskcutusaltaalla saadaan eroon muusta vedestä. Kemiallisesti
fosforia voi poistaa esimerkiksi sakkaamalla se ferrosulfaatilla:
P O /' ___ >
F eSO (

FePO t
SO *

Ilmiö on päinvastainen kuin rasan rissa rehevöitymisessä (ks. luku 7.2). Lopputuloksena synty}'
osin puhdistettua vettä sekä lietettä, johon vedestä poistetut saasteet ovat kerääntyneet.
Ferrosulfaatin käyttö on halpaa ja ekologisesti mielekästä, koska sitä syntyy sivutuotteena, kun
valmistetaan titaanidioksidia esimerkiksi Vuorikemian tehtailla Porissa. Fcrrosulfaattimenetclmä on hyvä esimerkki siitä, miten ympäristönsuojelussa voi saada halvalla paljon aikaan
vähäisilläkin kemian taidoilla, kun ajattelee luovasti. 1960-1970-luvuilla ferrosulfaatti oli
vielä jätettä, josta suurin osa laskettiin Itämereen, mutta sen kysyntä on kasvanut 1980-luvulta
lähtien niin, että siitä maksetaan (kuva 15.9).
Yhdyskuntajäteveden typpipäästöt ovat lisääntyneet jatkuvasti vuosina 1970-1990 (kuva
7.8 luvussa 7.2). Typpeä poistetaan vain vähän jätc%'esistä, koska se ei yleensä ole rehevöitymi
sen minimitekijä Suomen järvissä. Itämeressä se sen sijaan paikoin on minimitekijä. Yhdys
kuntajätevesien ongelmia ovat siis rehevöittävät päästöt vesiin ja hajuhaitat sekä puhdistukses
sa syntyneen lietteen sijoitus. Lietteessä on nimittäin raskasmetalleja, joiden vuoksi se ci kelpaa
ruoantuotannossa lannoitteeksi. Metallit eivät kuitenkaan ole peräisin suoraan kotitalouksista
vaan pienteollisuudesta, jolle ei ole järjestetty erillisviemäröintiä. Liete toki kelpaa kompostoi
tuna esimerkiksi kukkamaan ja nurmikoiden maanparannusaineeksi.
Syntypaikkalajittelu j a kierrätys
Syntypaikkalajittelussa kotitalousjäte lajitellaan mahdollisimman homogeenisiin jakeisiin
siellä, missä siitä tulee jätettä eli kotona, koulussa, työpaikalla ja niin edelleen. Ainakin paperi,
pahvi, lasi, metalli, ongelmajäte, muovi, puu ja kompostoitava jäte voidaan eritellä. Syntypaik
kalajittelu yhdistetään yleensä kierrätykseen, koska homogeenista ainetta on helpompi
prosessoida kuin sekalaista, mutta yleensä lajittelusta on hyötyä kaikissa jätteidenkäsittelytavoissa. Eihän esimerkiksi metallin vieminen jättcenpolttolaitokseen ole mielekästä.
Kierrätyksellä tarkoitetaan usein hyvinkin eri asioita. T äm ä pätee myös asiantuntijoiden
kesken eikä ole pelkästään asiantuntijakielen ja arkikielen ero. Tässä tarkoitamme kierrätyk
sellä lajitellun jätteen hyötykäyttöä siten, että se korvaa neitseellisten raaka-aineiden käyttöä
ja prosessoidaan uudelleen tuotteeksi. Uusiokäytöllä puolestaan tarkoitamme saman tuotteen
käyttöä uudelleen ilman varsinaista prosessointia. Kierrätystä on siis esimerkiksi sekalasin
keräys, murskaus ja uudelleen valmistaminen lasiesineiksi. Uusiokäyttöä taas on esimerkiksi
tyhjien virvoitusjuomapullojen kuljettaminen pestäviksi ja täytettäviksi.108
Kierrätyksen haittoina ovat kuljetuksen energiankulutus ja päästöt, joiden osuus kasvaa,
mitä hajautetumpi yhdyskuntarakenne on ja mitä kauempana kierrättävä laitos on. Kierrätyk
sessä jäte jalostetaan uudelleen, jolloin kuluu energiaa ja aiheutuu m oninaisia päästöjä.
Toisaalta esimerkiksi rautaromun kierrätys vähentää luonnosta otettavan eli neitseellisen
raaka-aineen rautamalmin tarvetta ja on useimmiten raaka-ainetta jalostetum paa. N äin ollen
kierrätys yleensä vähentää tuotannon ympäristöongelmia, joskin vastakkaisiakin näkemyksiä
on esitetty yksittäistapauksissa.
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Jotta jätettä voisi kierrättää, se pitää kuljettaa hylkäämispaikalta jalostamispaikalle. Kulje
tus aiheuttaa ympäristöongelmia ja on esitetty väitteitä, joiden mukaan nämä olisivat jopa
suurempia kuin kierrätyksestä koituva hyöty. Varsinaista vertailua ei ole kuitenkaan mahdol
lista tehdä tässä. Kierrätys edellyttää myös markkinoilla näkyvää kysyntää: jos ostamme
tuotteen, jonka hylättäessä voi kierrättää ja lajittelemme jätteemme kierrätystä varten, mutta
emme kuitenkaan itse osta kierrätystuotteita, emme kierrätä.
Uusiokäyttö
Uusiokäytössä ”jäte” (eli tuote) käytetään sellaisenaan, ehkä hieman korjattuna tai puhdistet
tuna uudelleen, kun taas kierrätyksessä käytetään vain tuotteen sisältämää materiaalia.
Esimerkkejä uusiokäytöstä ovat kirpputorit ja kierrätyskeskukset. Kuljetus aiheuttaa ympäris
töongelmia uusiokäytössäkin ja esimerkiksi pullojen peseminen kuluttaa energiaa ja aiheuttaa
pesuvesien päästöjä. Uusiokäyttö ei kuitenkaan aiheuta uudellcenjalostuksen ongelmia, kuten
kierrätys, joten se kuormittaa yleensä huomattavasti vähemmän ympäristöä.
Vastakkaisiakin näkemyksiä on esitetty verrattaessa uusiokäytön ympäristöhaittoja kertakäyttökulutukscn ongelmiin. Esimerkiksi Hocking (1994) laski, että kauan kestävät ja usein
pestävät posliini- ja lasikupit kuluttavat elinkaarensa aikana enemmän energiaa kuin pahviset
ja etenkin polystyreenivaahdosca tehdyt kertakäyttömukit, joita ei pestä.109 Hänen mukaansa
olennaisempia lasikupin ja kertakäyttökuppien energiataseessa ovat kuitenkin käyttötottu
mukset ja energiantuotantorakenne kuin kupin laatu. Olennaisin merkitys oli sillä, kuinka
monta kertaa kupista juo ennen pesua tai poisheittämistä.
Tuotekehitys
Tuotekehityksellä voidaan tähdätä siihen, että tuotteet kestävät aiempaa paremmin, jolloin
niistä tulee hitaammin jätettä ja uudelleenkäyttökelpoisuus tai edes kicrrätyskclpoisuus
paranee. Tuotteiden kehittämiseen voidaan lukea mukaan pakkausten vähentäminen, mikä
vähentää välillisesti myös kuljetuksen päästöjä, koska kuormaan mahtuu enemmän itse
tuotetta ja vähemmän pakkausta. Joissakin tapauksissa uusien tuotantolaitosten rakentami
nen lisää kuljetusta ja kestävyyden parantamiseksi käytetään haitallisempia aineita.
Kulutuksen vähentäminen
Kulutuksen vähentäminen on yleensä ympäristön kannalta paras vaihtoehto — paitsi jos
säästyneet rahat kulutetaan johonkin muuhun, joka taas aiheuttaa pahempia haittoja. Tällai
nen tilanne on, kun esimerkiksi joku säästää ja korjaa ahkerasti vaatteita ja sammuttelee valoja
kotona vuosikausia, mutta aiheuttaa ekotyöllään pienentämänsä ympäristöhaitat yhdellä
lenrokonematkalla etelään. Vasta-argumenttina esitetään usein, että on parempi edes sammu
tella valoja ja korjata vaatteita kuin tehdä etelänmatka joka tapauksessa ilman näitä säästötoi
mia. Vastaväitteenä tähän voi taas sanoa, että jos henkilö ei säästäisi vuosikausia pienissä
asioissa vaan ostaisi kalliita ja kestäviä vaatteita, hänellä ei olisi varaa etelänmatkaan. (Ks.
keskustelu mittakaavan merkityksestä luvun 15.3 lopussa.)
O ngelm akuvia

Kaikki jätehuollon menetelmät, paitsi kaatopaikkakäsitrely, vaativat jätteiden lajittelua.
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Perinteisestä teknisen jätehuollon näkökulmasta lajittelu kannattaa hoitaa keskitetysti iajittclulaitoksissa, kun taas yhteiskunnallisesta näkökulmasta lajittelu kannattaa hoitaa ihmisten
keittiöissä. Maassamme tekninen näkökulma on ollut vallitsevampi (taulu 15.1).
Taulu 15.1. Esimerkki tähänastisesta jätepolitiikasta Suomessa."0

Pääkaupunkiseudulla kokeiltiin keskitettyä rakennusjätteen lajittelua. Lajittelua varten
rakennettiin uusi laitos, johon yhteiskunta sijoitti 50 miljoonaa markkaa. Kansanomai
sesti sanottuna laitoksen tekniikka petti: lajittelu ci onnistunut laitteiden toimintahäi
riöiden tähden. Lopulta laitoksen koneet myytiin yksityisyritykselle 7 miljoonan hin
taan. Samaan aikaan Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli kovasti siitä, voidaanko
kansalaistoiminnasta lähtöisin olevalle Kierrätyskeskukselle antaa vuodessa tukea satavai kaksisataa tuhatta markkaa. Näyttää siltä, että suuriin hankkeisiin ja ”hienoon"
tekniikkaan sijoitetaan helposti huomattavia rahasummia, vaikka niiden tehokkuudesta
ei olisi varmuutta. Pienimuotoisiin ja ihmistyötä vaativiin ratkaisuihin rahaa liikenee
huonosti, mutta rahanjaosta kyllä keskustellaan kiihkeästi. Tämä on yksi Murphyn
laeista.

Teknisen tuotekehityksen näkökulmasta on tärkeää vaikuttaa myös tuotteiden ominaisuuk
siin ennaltaehkäisevästi. Tärkeintä on kysyä kulutushyödykkeen elinkaaren joka vaiheessa,
miten paljon luonnonvaroja kuluu ja jätteitä tai saasteita synty')'. Elinkaarta varten luodaan
omat tekniset ympäristöä säästävät ratkaisunsa.
Teknisestä näkökulmasta kotitalouksien kulutuksen ongelmat hoidetaan teknisin keinoin.
Tavallisten ihmisten kulutukseen ei joko tarvitse tai saa puuttua. Tavoitteena on tyypillisesti
tehokkuus, jossa raaka-aineesta otetaan kaikki mahdollinen aine ja energia irti, jolloin jäljelle
jäävä jätemäärä on pieni. Se on ongelmajätettä, josta otetaan ongelmajätelaitoksessa vielä irti,
mitä saadaan. Lopputuloksena on pieni määrä hyvin myrkyllistä jätettä, joka täytyy sijoittaa
eristyksiin muusta luonnosta (vrt. ydinvoima energiantuotannossa).
Yhteiskunnallis-kriittisissä tarkasteluissa sen sijaan korostuu, että tuotteen elinkaaren eri
vaiheet vaikuttavat toisiinsa monien yhteiskunnallisten kytkentöjen kautta. Näistä kytken
nöistä ollaan tosin eri mieltä. Kertakäyttökriittisyys kuuluu yleensä kaikkiin näkemyksiin,
mutta esimerkiksi käsitykset siitä, pitääkö kuluttaa pitkälle vai vähän jalostettuja tuotteita,
kotimaisia vai ulkomaisia tuotteita, suuryritysten vai pienyritysten tuotteita, poikkeavat
toisistaan huomattavasti. Seuraavassa luvussa täsmennämme näiden näkemysten eroja kol
men ympäristöystävän nyrkkisäännöiksi.
Teknologinen kysymys luonnonvarojen kulutuksesta ja päästöjen syntymisestä ei siis
yhteiskuntakriitikon mielestä vie ongelman ytimeen. Kulutushyödyke aiheuttaa ympäristö
ongelmia muutenkin kuin välittömästi kuluttamiensakilojoulien ja tuottamiensa mikrogram
mojen kautta. Lisäksi se voi kuluttaa energiaa sekä tuottaa jätteitä ja saasteita myös välillisesti.
Esimerkiksi muovikassin valmistukseen on eräässä tutkimuksessa todettu kuluvan vähemmän
energiaa ja luonnonvaroja kuin paperikassin valmistukseen. M utta toisaalta paperikassi ei ole
vain paperikassi vaan myös yhteiskunnallinen ilmiö. Paperikassien ilmestyminen kauppojen
tiskien päihin on saanut monen asiakkaan päähän ympäristöystävällisiä ajatuksia, ja on
mahdoton arvioida, miten monta kilojoulea tämä paperikassin symboliarvo on säästänyt
muualla. Ympäristönsuojelua ei voi tyhjentävästi esittää luonnontieteellisillä m ittau ksilla."1
(Ks. myös keskustelu mittakaavan merkityksestä luvun 15 lopussa.)
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1 5 .3 . K ulutuksen

ympäristöongelmien ratkaisukeinoja

Eri jätehuolcomenctelmien ympäristöongelmia voidaan siis yrittää ratkaista teknisillä keinoil
la, joita esittelemme aluksi. Sitten pohdimme erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista,
mitä voitaisiin tehdä, jos ongelmaksi katsotaan kulutuksen määrä ja/tai laatu.
V aikuttam inen

jätehuoltomenetelmien päästöihin

Kaatopaikat
Jätekerroksia voi peittää sorakerroksilla kaasujen ja hajujen haihtumisen vähentämiseksi.
Jätevesilietteen voi kuivata ennen peittämistä, jolloin muodostuu vähemmän mädätyksen
tuotteita, kuten metaania sekä haisevia pelkistyneitä yhdisteitä, ja enemmän hapettuneita
yhdisteitä, kuten hiilidioksidia. Kaatopaikkakaasua eli metaania voi myös kerätä talteen ja
polttaa energiaksi, millä puolestaan voi vaikkapa lämmittää lähistön rakennuksia.
Jos muotoilee tiiviistä maa-aineksesta, kuten savesta, kaltevan kerroksen jätteiden päälle,
vedet imeytyvät siihen ja valuvat maakerrosta pitkin eivätkä suotaudu jätteiden läpi. Kaatopai
kan ympäri voi myös kaivaa ojia, jolloin veden virtaus sen läpi vähenee ja valuma- ja
suotovesien kokoaminen helpottuu. Valumavedet voi sitten johtaa jätevedenpuhdistamoon
tai puhdistaa paikan päällä. Myös kasvillisuuden haihdutuskykyä voidaan käyttää vesimäärän
vähentämiseen, mikä jälleen vähentää mätänemistä ja lisää hapellista hajoamista. Erityisen
tehokkaita ovat nopeakasvuiset pajut. Ongelmajätteet voi erottaa omaksi osastokseen ja
kuskata ongelmajätelaitokselle.
Kaatopaikkojen sijoittamisratkaisut ovat myös olennaisia: Ympäristöhaittoja voi vähentää
perustamalla kaatopaikka huonosti vettä läpäisevälle alueelle eli reheville seuduille ja kauas
(pohja)vesialueista. Maisema- ja hajuhaittaa voi lieventää sijoittamalla kaatopaikka kauas
asutuksesta, mikä tosin lisää jätekuljetusten ympäristövaikutuksia. Tässä asiassa ekologiset ja
esteettiset ympäristönsuojelun kriteerit tuottavat ristiriitaisen toimintasuosituksen eli kyseessä
on arvovalinta."2

Jätteenpoltto, pyrolyysija biotekninen käsittely
Näiden menetelmien polttoprosessien päästöjen vähentämisessä pätevät energialuvun (11.3)
neuvot.

Biokaasutus
Biokaasutuksenkin polttoprosessin päästöjen osalta pätevät energialuvun keinot. Jäteongel
maa lienee tehokkainta lieventää parantamalla prosessin hyötysuhdetta, jolloin saadaan
enemmän kaasua ja vähemmän jätettä.

Kompostointi
Kompostin typpipäästöjä voi vähentää peittämällä tuore jäte oljilla, hakkeella tai muulla
seosaineella, mikä vähentää myös kärpäshaittaa. Hajuhaitat voi lähes poistaa riittävällä hapen
saannilla, kompostihan ei ole tunkio. Hapen saantiin auttavat koneellinen ilmastus tai
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mekaaninen kompostin sekoittaminen, kompostin koosta riippuen esimerkiksi talikolla tai
kauhakuormaajalla. Kompostoitumista tehostaa hyvä typpi-hiilisuhde, eli sopiva määrä
hiilipitoista seosainetta kuten sahanpurua tai kuoriketta suhteessa typpipitoiseen lantaan tai
kotitalousjätteisiin.
Vielä 1990-luvun vaihteessa suomalaisten kaupunkien terveysviranomaiset vastustivat
kotitalousjätteen kompostointia kiinteistökohtaisesti. Yhtä paljon on vastustettu kompostoituvan jätteen crilliskeräilyä. Kumpikin on nykyisin mahdollista ja jopa arvostettua, joskin
kiinteistökohtainen kompostointi on ehkä helpompi järjestää, koska ci tarvita virallista
poliittista päätöksentekoa toiminnan siunaukseksi.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys
Kotitalouden jätteiden lajittelun ja käsittelyn voi tehdä kahdella periaatteella —joko kunnal
lisen jätehuollon piirissä tai hoitamalla jätteet mahdollisimman pitkälle kiinteistökohtaisesti.
Kiinteistökohtaisessa käsittelyssä kuljetuksen aiheuttamat ympäristöhaitat pienenevät selväs
ti. Myös lajitellut jakeet ovat homogeenisempia. Jos jätteet vain lajitellaan muttei käsitellä
kiinteistökohtaisesti, jätteen kuljetuksen ympäristöongelmat muodostuvat hankaliksi verrat
tuna keskitettyyn järjestelmään, koska ihmiset itse kuljettavat jätteitään yleensä autolla. Monta
yksityisautoa on huonompi vaihtoehto kuin yksi jäteauto.
Eri jätelajit tulisi lajitella homogeenisiksi jakeiksi. Mielekästä lienee ainakin paperin,
pahvin, puun, metallin, lasin,113ongelmajätteiden, kompostoitavan ruoka-ja kasvijättecn sekä
uusiokäyttöön soveltuvan kirpputoritavaran erottaminen. Muovin kierrätys on jossakin
määrin kyseenalaista, koska tehdään niin erilaisia muoveja, että niiden uudelleenprosessointi
on vaikeaa. Lisäksi muovia syntyy sivutuotteena öljyn jalostuksesta. Suomeen tuodaan öljyä
pääasiassa polttomoottoriautojen polttoaineeksi. Muovin välttämisessä tehokkaampaa voisi
olla autoilun polttoainekulutuksen vähentäminen kuin muovin kierrätys, koska jälkimmäi
nen ei pienennä maahamme tulevaa öljyvirtaa. Kiinteistökohtaisesti voi hoitaa kompostoituvan jätteen perustamalla oman kompostin. Puujäte kelpaa yleensä polttoaineeksi.
Kaikkiin vaihtoehtoihin kuuluu kuljetuksen aiheuttamia päästöjä, niiden teknisistä ratkai
sukeinoista ks. liikenneluku 12. Teknisenä päästöjen vähennyskeinona mainittakoon vielä
kulutushyödykkeiden käyttöiän pidentäminen tuotekehittelyn keinoin, jolloin jätettä syntyy
vähemmän. Koska kestävämpää tuotetta ostetaan harvemmin, se voi maksaa enemmän, mikä
kannustaa yrityksiä niiden tuottamiseen.

V aikuttam inen

to im intaan ja sen syihin

Miks kaikki kaunis on niin naiivia
ja markkinoiden voimissa vain draivia?
Miks kaikki kaunis on vain vitsiä,
onni rihkamaa vain ja pitsiä?
(Martti Syrjä.)
Tähänastinen lähestymiskehikkomme (luku 10) soveltuu huonosti kotitalouden kulutuksen
tarkasteluun kolmesta syystä: 1) Aiemmat luvut käsittelivät paljolti tuotantosektorien toim in
taa, jotka puolestaan ovat paljolti yhteiskunnallisten instituutioiden valvonnassa. Kulutusta
taas ohjaillaan vähemmän suoraan, paitsi kieltämällä joitakin tuotteita ja verottamalla tai
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tukemalla toisia. 2) Tarkastelutasoa joutuu nostamaan Suomen tasolta kansainväliselle.
Kulutuksen aiheuttamia ympäristöongelmia ei voi tarkastella ottamatta jonkinlaista teoreettista
kantaa kansainvälisen talouden rakenteisiin ja sitä kautta teollisuusmaiden ja kehitysmaiden
välisiin suhteisiin, koska suuri osa kuluttamistamme tuotteista on peräisin kehitysmaista.
Teoria voi olla tiedostettu tai tiedostamaton. 3) Eri teoriat vaikuttavat suoraan toimintasuosi
tuksiin, joita voi ympäristön suojelemiseksi antaa kaupan hyllyn edessä miettivälle kuluttajalle.
Siksi jäsennämme tämän luvun kotitalouden kulutuksen toimintakokonaisuuksien mukaan.
Kolmen ym päristöystävän nyrkkisääntöjä
Jos halutaan puuttua kulutuksen määrään ja laatuun, kannattaa muistaa, että on useita
mahdollisia muutossuuntia. Tässä luvussa on kolmen erilaisen näkemyksen mukaisia ympä
ristöystävällisen kuluttamisen nyrkkisääntöjä. Annoimme niille nimet kasvuoptimistinen,
kasvupessimistinen ja maailmankauppakriittinen. Näkemyksillä on sekä yhteisiä että ristirii
taisia ajatuksia. Itse edustamme yhdistelmää kasvupessimistisestä ja maailmankauppakriittisestä näkemyksestä, mutta pidämme kasvuoptimismiakin perusteltuna. Kasvu tarkoittaa tässä
talouskasvua ja kasvuoptimismi uskoa tekniikan kehityksen rooliin ympäristönsuojelussa.
Kasvupessimismi on tässä nimenomaan epäuskoa tekniikan voimaan ympäristönsuojelussa.
Kasvupessimistikin voi olla optimistinen siinä mielessä, että hän uskoo ihmisen kykyyn
ratkaista ympäristöongelmia esimerkiksi kulutusta vähentämällä. (Ks. luku 16.3.) Maailmankauppakriittistä näkemystä on selitetty hieman tarkemmin omassa kappaleessaan, koska sitä
on vaikea ymmärtää tuntematta taustateoriaa.
Usein ympäristöliikkeestä lähtöisin olevat ekokuluttamisen oppaat (kuten Isomäki 1988;
Henttonen & Välimäki 1989) edustavat kasvupessimististä ja maailmankauppakriittistä
näkemystä ja viranomaislähtöiset oppaat (kuten K TM :n energiansäästöoppaat) kasvuoptimistista näkemystä. Yleensä näitä taustateorioita ei kuitenkaan ole avoimesti kerrottu oppaissa
vaan toimintasuositukset esitetään totuutena. Kannattaa miettiä, missä määrin ja minkä
teorian suuntaan pidät tarpeellisena muuttaa omia ja muiden kulutustottumuksia.

Yhteisiä ajatuksia
Kaikkien tässä esiteltävien näkökulmien mukaan kannattaa välttää moninkertaisesti pakattuja
tuotteita, suuripäästöisten prosessien tuotteita sekä tuotteita, joiden kulutus aiheuttaa suuria
välittömiä vaikutuksia. Vastaavasti kannattaa suosia kestäviä ja kierrätyskelpoisia, käytettyjä,
vähän pakattuja tuotteita, joiden energiankulutus valmistuksessa ja käytössä on pieni. Lisäksi
on hyvä käyttää rahansa mieluummin palveluihin kuin tavaroihin.

Kasvuoptimistin näkemys
Kasvuoptimistisesta näkökulmasta kannattaa välttää vähän jalostettuja tuotteita, koska ne ovat
halpoja eikä niiden käyttö tuota samanaikaisesti talouskasvua ja työpaikkoja. Lisäksi vähän
jalostetut tuotteet jalostetaan kuitenkin kotona, mikä taas vaatii enemmän kodinkoneita.
Vastaavasti kannattaa suosia kierrätettäviä tuotteita ja pitkälle jalostettuja tuotteita. On
parempi esimerkiksi syödä ravintolassa kuin valmistaa itse ruoka kotona. Usein kasvuoptimisti
ajattelee, että suurten yritysten tuotteita kannattaa suosia, koska suurissa yksiköissä päästöt
voidaan hoitaa keskitetysti ja suuret organisaatiot voivat panostaa enemmän tuotteiden
kehittämiseen kuin pienet.
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Kasvupessimistin näkemys
Kasvupessimistisestä näkökulmasta kannattaa välttää kaikkea kulutusta: ympäristöystävällisin
tuote on sellainen, jota ei tuoteta eikä kuluteta lainkaan. Tulee myös välttää kertakäyttötuotteita, koska täydellinen kierrätys on mahdotonta. Ei kannata myöskään ostaa tuotteita, jotka
sisältävät tai joiden valmistuksessa ja tuottamisessa on käytetty' runsaasti kemikaaleja, kuten
torjunta-aineita maataloustuotteissa. Sen sijaan kasvupessimistin kannattaa suosia tuotteita,
joita on jalostettu vain vältän, koska kaikki jalostaminen tuhlaa energiaa ja saastuttaa. Tulisi
myös suosia kotimaisia tuotteita, joilla on lyhyt kuljetusmatka. Lisäksi kannattaisi suosia
pieniä firmoja ja esimerkiksi osuustuotantoa, koska keskittyminen lisää kuljetusmatkoja sekä
vieraannuttaa ihmiset tuotannosta ja sen luonnonehdoista.

Maailmankauppakriitikon näkemys
Maailmankauppakriittisestä näkökulmasta kannattaa välttää monikansallisten suuryritysten
tuotteita, koska ne lisäävät kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välistä epätasapainoa. Myös
kään epädemokraattisesti hallittujen maiden tuotteita ei kannattaisi ostaa, koska niiden köyhiä
ajetaan eroosioherkille huonoille viljelymaille. Maailmankauppakriitikko suosii demokraatti
sempien maiden tuotteita ja niitä kehitysmaiden tuotteita, jotka on tuotu ilman suuryritysten
ja esimerkiksi Lontoon raaka-ainepörssin välikäsiä. Tuotteet kannattaa jalostaa mahdollisim
man pitkälle kehitysmaissa, koska näin sinne saadaan työpaikkoja ja voidaan estää muun
muassa suurten nälkälcirien syntyminen. Maailmankauppakriitikko ei pidä olennaisena
kuljetusmatkan suuruutta, koska suurilla laivoilla voidaan kuljettaa vähäisellä energiamäärällä
paljon tavaraa, vaikka matka olisi pitkäkin (vrt. taulukko 12.3 luvussa 12.2).
Sivupolku m aailm ankaupan rakenteisiin
Vuonna 1984 päättynyt kansainvälinen Ncstlc-boikotti osoitti, että kun vain muutama
prosentti teollisuusmaiden kuluttajista alkaa ostoksia tehdessään ottaa huomioon sen,
mitä vaikutuksia heidän valinnoillaan on kehitysmaissa, he pystyvät yhdessä muutta
maan merkittävästi jopa maailman suurimpien elintarvikeyritysten toimintatapoja.
(Risto Isomäki, 19S8,s. 3.)
Maailmankauppakriitikon mukaan maailmankaupan rakenne sortaa kehitysmaiden köyhiä ja
aiheuttaa välillisesti ympäristöongelmia. Kun maailman talous on keskittynyt harvojen
suuryritysten käsiin, nämä voivat pudottaa kehitysmaiden viljelijöiltä ostamiensa raakaaineiden hintoja. Yritykset keräävät suuret voitot tuodessaan ja jalostaessaan kehitysmaiden
tuotteita pohjoiselle pallonpuoliskolle. Kun tuottajan hinnat pudotetaan alas, pienviljelijät
poljetaan markkinoilta ja vain suurmaanomistajat kestävät kilpailussa mukana. Vuonna 1900
sata suurinta yritystä hallitsi noin 40 % maailman taloustuotannosta, kun vuonna 1980 luku
oli noin 60 % (Tammilehto 1992).
Tähän kytkeytyvät myös kehitysmaiden epäoikeudenmukaiset olot: Esimerkiksi G uate
malassa suurmaanomistajat käyttävät jopa väkivaltaa laajentaakseen maitaan ja ajaakseen
pienviljelijät pois. Koska ”ei ole olemassa pois” , entiset pienviljelijät siirtyvät hedelmällisemmiltä mailta joko kaupunkien slummeihin työttömiksi tai huonolaatuiselle maalle, kuten
eroosioherkille rinnemaille tai kaskeamaan sademetsiä. Näiden alueiden viljely on aiheuttanut
valtavat eroosio-ongelmat ja metsien häviämistä. Voidaan myös väittää, että kehitysmaiden
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huono sosiaaliturva ja sitä kautta väestönkasvu ovat osa samaa kierrettä.
Lisäksi ylikansallisilla yrityksillä on vahva asema kehitysmaissa jo siksi, ettei siellä ole
tehokasta yrityksiä valvovaa julkista valtaa kuten teollisuusmaissa. Kun ympäristö-ja työsuoje
luhallinto on kehitysmaissa ja teollisuusmaissa aivan eri tasoa, yritykset siirtävät tuotantonsa
halpoihin maihin, joissa ne saavat tehdä mitä haluavat.
Ympäristöongelmien syyt ovatsiis maailmankauppakriitikon mielestä monelta osin maail
mankaupan rakenteessa, mutta myös sitä ylläpitävässä kansainvälisessä politiikassa, jossa
teollisuusmaat ja kehitysmaiden valtaapitävät hyötyvät. Usein kuulee kannanoton ”politiik
kaa ei pidä sotkea talouteen” tai käsitteen ” normaalit kansainväliset taloussuhteet”. ”Normaalit
kansainväliset taloussuhteet” kuulostaa oikeudenmukaiselta kielikuvalta. Tällöin pidetään
normaalina sitä, että pohjoisen pallonpuoliskon maat ovat uuden ajan alusta lähtien sortaneet
eteläisen pallonpuoliskon maita. 1500-luvulta alkaen aina 1900-luvun alun huippuunsa asti
tämä toimi siirtomaajärjestelmänä (kolonialismi), jolloin sortamisesta tehtiin hallinnollista,
välitöntä ja julkista. Siirtomaajärjestelmä alkoi toisen maailmansodan jälkeisen demokratiaaatteen leviämisen aikoihin vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta. Siitä onkin pääosin luovuttu
1900-luvun jälkipuoliskolla. Sen sijaan sorrosta on tullut ylikansallisten suuryritysten muo
dossa taloudellista, välillistä ja ei-julkista (neokolonialismi).11'1
Maailmankauppakriitikon ankaran käsityksen mukaan teollisuusmaiden kuluttaja on siis
osavastuussa myös kehitysmaiden metsien häviämisestä, ihmisten nälästä ja kehitysmaiden
tuotannon ympäristöongelmista. Eniten valtaa on suurilla monikansallisilla liikeyrityksillä.
Niiden vastuuntuntoon hän ei kuitenkaan luota, koska niiden tehtävänä on maksimoida
voittonsa eikä pitää huolta ostokyvyttömistä ihmisistä tai luonnosta. Kuluttaja ei siis ole
kuningas, mutta saa sentään ”äänestää” maailmankaupan rakenteen sisällöstä ja pelisäännöis
tä. Suomessa on äänestyskopissa viralliset vaalit keskimäärin kerran vuodessa EU:hun liitty
misen jälkeen, mutta päivittäiset epäviralliset vaalit kaupassa. Kaupassa äänestäminen toimii
”markka-ja-ääni” -periaatteella. Rikkaalla kuluttajalla on enemmän valtaa kuin köyhällä,
mutta se ei tarkoita, etteikö köyhän opiskelijan kannattaisi käyttää valtaansa vastuullisesti.
Maailmankauppakriitikon mielestä tulisi ostaa suoratuontituotteita maista, jotka ovat
demokraattisempia kuin harvainvaltaan perustuvat. Demokraattisuutta voi mitata joko
vaalijärjestelmällä, kuten äänioikeutettujen osuudella, puoluekirjon laajuudella tai maan
omistusoloilla. Kehitysmaissa maanomistusolot ovat mielestämme todenmukaisin mittari.
Perinteinen jako markkinatalous- ja suunnitelmatalousmaihin ei näytä olevan kovin keskei
nen selittävä tekijä maan olojen oikeudenmukaisuudesta.
Kun pieni ihmismäärä hallitsee suurta osuutta tietyn valtion viljelykelpoisesta maasta, on
tässä kyseessä epädemokraattinen valtio. Näille maille ovat tyypillisiä suuret kaupungit jasuuri
työttömyysaste, maaorjuutta lähenevä työntekojärjestelmäsekä voimakas sidonnaisuus moni
kansallisiin yrityksiin tai muihin suuriin valtaryhmittymiin, kuten monilla entisillä Neuvos
toliiton tasavalloilla oli (ja on edelleen) Venäjään. Suuressa osassa kehitysmaita valta on
keskitettyä eikä vallankäyttöä ole kontrolloitu julkisesti ja demokraattisesti. Keskittämistä on
perusteltu teollisuusmaisella ajatuksella tuotannon tehostumisesta, mutta kehitysmaissasuurmaanomistajien koneistettuun tuotantoon perustuva maatalous on Maailmanpankin tilasto
jen mukaan itse asiassa ollut pienviljelyä tehottomampaa jopa hehtaarisatoina mitattuna
(Lappé & Collins 1986, s. 140).
Vastaavasti voidaan puhua demokraattisemmasta maasta, jos maassa on paljon pienvilje
lijöitä ja maan hedelmällisestä pinta-alasta on vain pieni osuus suuromistajien hallussa. Näin
ollen suuri osa ihmisistä elää maataloudesta ja ihmisillä on mahdollisuus tuottaa oma
ruokansa, jota riittää yleensä myyntiinkin. Täm än kai täisiä maita ovat 1990-luvun puolivälissä
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esimerkiksi Taiwan, Tansania ja Nicaragua, joisca Taiwan on markkinatalousmaa, Tansania
sosialistinen ja Nicaragua on ollut vaalikaudesta riippuen vuoroin kutakin. Myös C osta Rica
on tällainen maa, jossa valta on hajautettua ja julkisesti sekä demokraattisesti kontrolloitua.
Tietenkään maailman valtioita ci voida jakaa yksiselitteisesti hyviin ja pahoihin; kyseessä on
vain jatkumo vallan hajautuksesta vallan keskitykseen, jota tässä mitataan maanomistuksella.
Hajautusta voi pitää löyhänä hyvän kriteerinä maailmankauppakriitikon näkökulmasta.
Olemme alle koonneet konkreettisia ohjeita ympäristönsuojeluun eräistä ihmisen kotias
kareisiin liittyvistä toiminnoista. Lähteinä olemme käyttäneet erityisesti julkaisuja Isomäki
(1988), Henttonen ja Välimäki (1989) sekä Puhdasta energian säästöä -opasta. Esitämme
kustakin toiminnasta yleisesti hyväksytympiä toimintasuosituksia ikään kuin totuutena.
Muut toimintasuositukset pyrimme liittämään edellä mainittuihin kolmeen koulukuntaan.
Lämmitykseen, matkailuun ja muuhun liikkumiseen liittyviä tietoja löytyy myös liikenne- ja
energialuvuista (11 ja 12).
Ruoka
Miten varastoisimme j a laittaisim m e ruokaa?
Aineen kylmentäminen ja lämmittäminen kuluttaa huomattavasti energiaa, mikä kannattaa
muistaa ruoan varastoinnissa ja valmistuksessa. Jääkaapin ja pakastimen oven avaaminen ja
auki pitäminen kuluttaa aina energiaa kylmän ilman tullessa ulos. Kannattaa siis mieluummin
laittaa sisään ja ottaa ulos paljon ruokaa kerralla kuin pieniä määriä useassa erässä. Pakaste
kannattaa sulattaa jääkaapissa yön yli eikä laittamalla suoraan pakkasesta uuniin. Jääkaappi
kannattaa sulattaa jopa kerran viikossa, pakastin 2 -5 kertaa vuodessa. Sopiva lämpötila on
jääkaapissa +5 °C ja pakastimessa -18 °C ,115 yhden asteen turha kylmentäminen lisää laitteen
sähkön kulutusta noin 5 %. Lämmitysenergia kannattaa käyttää kohdennetusti suoraan ruoan
lämmitykseen eikä jonkin muun, kuten huoneilman tai hellan materiaalien, lämmitykseen.
Levy on tässä suhteessa tehokkaampi kuin uuni. Paksupohjainen kattila kuluttaa vähemmän
kuin ohutpohjainen, joka johtaa lämmön helpommin pois. Kattila kannattaa laittaa tasan
pohjansa kokoiselle levylle, aina kansi päälle ja vain minimimäärä vettä. Uunin esilämpö ja
jälkilämpö (lämpö kestää uunissa jopa 10-15 min virran ollessa pois päältä) kannattaa käyttää
hyödyksi aina, kun se on mahdollista. Kuuman ruoan kannattaa antaa jäähtyä, ennen kuin sen
laittaa jääkaappiin, ja jäisen ruoan sulaa, ennen kuin sen laittaa uuniin tai levylle.
Eri laitteiden energiatehokkuus on myös olennainen kysymys. Mikroaaltouuni vie vähem
män energiaa kuin tavallinen, joskin kasvupessimistin mukaan pikaruoan valmistamiseen on
saatettu käyttää niin paljon energiaa etukäteen, että hyöty menee hukkaan. Kiertoilmauuni
paistaa jopa 30 °C alemmassa läpötilassa kuin tavallinen uuni ja siihen voi laittaa kolmekin
peltiä kerralla. Jos kahvinkeitin on jo hankittu, se lämmittää veden jopa 70 % vähemmällä
energiankulutuksella kuin liesi. O n kuitenkin muistettava kaksi asiaa: ensinnäkin kahvinkeit
timen hyöty menee hukkaan, jos sitä pidetään kymmeniä minuutteja tai jopa tunteja päällä.
Toiseksi sen valmistaminen ja kuljettaminen on tietysti kuluttanut energiaa ja luonnonvaroja
ja aiheuttanut päästöjä. Kasvupessimistin mielestä kahvinkeitin ja mikroaaltouuni ovat
tyypillisiä esimerkkejäylikoneistumisesta, kun taas kasvuoptimistin mukaan ne ovat tyypillisiä
esimerkkejä tekniikan kehityksestä energiatehokkaampaan suuntaan.
Astioiden pesun tekniikassa lienee olennaisinta käytetyn kuuman veden määrä sekä
pesuaineiden laatu ja määrä. Kasvupessimistin ykkösvalinta on käsin tiskaaminen seisovassa
vedessä. Seuraavana tulee konepesu, joka on kytketty lämminvesiliitäntään ja sitten konepesu
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kylmäliicännällä. Huonoin vaihtoehto on (käsin)tiskaaminen juoksevan veden alla. Kasvuoptimistin mukaan uudemmat pesukoneet kuluttavat vähemmän kuumaa vettä kuin käsinpesu
seisovallakin vedellä, mutta tällöin ei yleensä oteta huomioon sitä, että kaikkia astioita ei voi
pestä koneella, joten jäljelle jäävät astiat pitää kuitenkin tiskata käsin, mikä kuluttaa vettä
konepesun lisäksi. Lisäksi konepesuaineet ovat yleensä myrkyllisempiä kuin käsinpcsuaincet,
koska niissä on orgaanisia klooriyhdisteitä, ja monet ihmiset huuhtovat astiat juoksevalla
vedellä ennen koneeseen laittamista.
M itä söisimme?
Kotimaisten kasvisten syöminen on tehokas ympäristönsuojelun keino, koska lihaproteiinikilon tuottamiseen tarvitaan 7—10 kiloa kasviproteiinia (ks. luku 14). Kasvupcssimistin
mielestä alhaisen jalostusasteen tuotteet ovat hyviä. Kaikkein parhaita ovat kotimaiset luomu
tuotteet. Useimmiten tuotteen vähäiset ympäristöhaitat liittyvät tuotteen terveellisyyteen ja
hämmästyttävän usein myös kotitalouden rahan säästämiseen, ajatellaanpa esimerkiksi peru
nan jalostussarjaa: peruna —ranskalaiset perunat —perunakroketit —perunalastut. Useinhan
väitetään, että ympäristönsuojelu maksaa. Toisaalta kasvuoptimisti kysyy, käytetäänkö sääste
tyt rahat sitten johonkin, joka saastuttaa vielä enemmän?
Maailmanlaajuisesti ihmisten nälkä on yksi pahimmista ympäristöongelmista. Maailmankauppakriitikon mukaan se ei kuitenkaan johdu pelkästään väestönkasvusta, koska pelkkä
maailman viljasato riittäisi reilusti nykyiselle väestömäärälle. Meille jokapäiväiset etelän
herkut, kuten kahvi, tee, suklaa, banaanit ja maapähkinät, viljellään maissa, joissa paikallisella
väestöllä on ruoasta pulaa (Voipio 1993). Jos kehitysmaiden pelloilla viljeltäisiin ruokaa
kehitysmaiden nälkäisille eikä ylellisyystuotteita (kahvia, teetä, tupakkaa) teollisuusmaiden
rikkaille, nälänhätä lievenisi huomattavasti.1,6 Usein nälkäongelmassa on kyse siitä, ettei
ihmisillä ole varaa ostaa ruokaa, vaikka sitä markkinoilla olisikin riittävästi. Tehokasta
arkipäivän ympäristönsuojelua voikin olla rahakasvien välttäminen esimerkiksi vaihtamalla
ulkomaiset hedelmät kotimaisiin marjoihin.
M itä tuotemerkkejä suosisimme?
Tuotemerkkejä emme mainosta. Sen sijaan esitämme maailmankauppakriitikon kritiikkiä
useille tuotemerkeille, koska nämä havainnollistavat arkielämämme yhteyttä maailmanlaajui
siin ympäristöongelmiin. Suurin osa etelän herkuista on kytköksissäylikansallisiin suuryrityk
siin. Esimerkiksi kolme yhdysvaltalaista yritystä hallitsee maailman banaanikaupasta noin 70
%. N äm ä ovat United Brands (Chiquita, Onkel Tuca), Standard Fruit (Dole) ja Del Monte.
United Brands on saanut Latinalaisessa Amerikassa lempinimen elpulpo (=mustekala), koska
se on ulottanut lonkeronsa kaikkialle eri maiden asioihin. Yhtiön tuotteet ovatkin olleet muun
muassa kehitysmaakauppaliikkecn ja Suomen evankelis-lutcrilaisen kirkon boikotissa.
Maailman teemarkkinoita puolestaan hallitsee kymmenen englantilaista teeyhtiötä, joista
suurimmat ovat Brooke Bond, Lipton, Lyons-Tctley ja Twinings. Kaksi ensimmäistä on
maailman suurimman elintarvikeyhtiön Unileverin tytäryhtiöitä. M onissa muissa maissa,
kuten Intiassa, teetuotanto on kotimaisten yritysten hallussa, mutta silti erittäin epäoikeuden
mukaista ja lisäksi aiheuttaa ympäristöongelmia muun muassa kastelujärjestelmicn rakenta
misella.
Edellisistä poiketen Suomen kaupoissa myytävä kahvi ei ole kovin sidoksissa ylikansallisiin
suuryrityksiin, m utta yhtä lailla maanomistuksen ja voittojen keskittymiseen. Suomessa
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juotava kahvi ei nimittäin käy Lontoon raaka-ainepörssissä suuryritysten välityksellä. Sen
sijaan monet Suomen kahvipaahtimot ostavat raakakahvinsa maista, kuten Brasiliasta (viiden
nes), Guatemalasta ja Keniasta, joissa oikeudenmukaisuuden puute on ajanut köyhiä viljeli
jöitä eroosioherkille alueille, ja siten välillisesti aiheuttanut ympäristöhaittoja.
Maailmankauppakriitikon ja kasvuoptimistin mielestä on ongelmallista, että suomalaiset
kahvipaahtimot kuten muutkin jatkojalostajat on suojattu tulleilla. Kehitysmaiden tuottamis
ta raaka-aineista perittiin 1990-luvun alussa vain 0,5 % :n tulli, mutta jalostetuista tuotteista
ja puolijalosteista jopa 12 % (YTS, s. 28). Tullipolitiikka estää kehitysmaiden oman jalostavan
teollisuuden perustamista. Äärimmäisen kasvupessimistin mielestä tämä on päinvastoin hyvä
asia, koska teollistumista ei pidä tukea.
Suomalaisten kahvinjuonti ei ole nappikauppaa, koska se käsittää noin kaksi prosenttia
kahvin maailmankaupasta, vaikka meitä on vain noin promille maapallon väestöstä. Kahvin
juonnin lopettaminen ja vaihtaminen kotimaisista marjoista tehtyihin mehuihin olisi kasvupessimistin mieleen. iMaailmankauppakriitikko ostaisi kehitysmaissa jalostettua suoratuontikahvia, jota saa useista kaupoista. Kehitysmaakahvi on kalliimpaa kuin ”tavallinen” kahvi,
koska kaupat kilpailevat asiakkaista kahvitarjouksilla siten, että tavallista kahvia myydään jopa
alihintaan, jotta asiakkaat saataisiin ostamaan muita kalliimpia tuotteita. Suomalaisen kulut
tajan kahvinjuonti ci muutenkaan ole kovin johdonmukaista (taulu 15.2).
Taulu 15.2. Havainnollistava tarina suomalaisesta kahvinjuontilogiikasta.

Olipa kerran kahvinjuoja-Kalle. Kallen mielestä oli järkevää alentaa kahvikupillisen
hintaa esimerkiksi 20 pennistä 18 penniin juoksemalla tarjouksien perässä. Kerran Kalle
näki kaupassa suoratuontikahvia, joka oli jalostettu kehitysmaassa. Kalle laskeskeli, että
kehitysmaakahvi maksaisi ehkä 50 penniä kuppi ja päivitteli moista hintaa. Mutta
samalla kahvinjuoja-Kalle maksoi kolmesti päivässä työpaikalla 4 markkaa kupillisesta
kahvia ja piti sitä erityisen halpana hintana.
Sokeri on pulmallinen elintarvike ympäristönsuojelun kannalta. Energiataloudelliscsti sen
tuottaminen Suomessa sokerijuurikkaana ei ole kovin järkevää. Sen tuottaminen kehitysmais
sa sokeriruokona aiheuttaa muun muassa rehevöitymistä ja viljelysten polton yhteydessä
valtavia hiilivetypäästöjä sekä maanomistuksen keskittymistä suurmaanomistajille (Lehtonen
1993). Maailmankauppakriitikko luultavasti kuitenkin kannattaisi ulkomaisen sokerin tuo
mista Suomeen. Kasvupessimistin mielestä sokeria kannattaisi yksinkertaisesti syödä m ahdol
lisimman vähän. Ruskeaa sokeria on jalostettu vähemmän kuin valkoista sokeria, mikä on
kasvuoptimistin mielestä ruskean sokerin kannalta huono asia ja -pessimistin melestä hyvä
asia. Sokerin voi myös joissakin käyttötarkoituksissa korvata hunajalla.
Keskeisistä ongelmakohdista on vielä mainittava virvoitusjuomat. Länsimaisen tuhlaavan
elämäntavan symboliksi on noussut Coca Cola -pullo. M aailmankauppakriitikon mielestä
”kokiksen” ongelmallisuus ei rajoitu pelkkään symboliarvoon. Coca C ola C om pany -yhtiötä
(muita tuotteita Fanta ja Sprite) hallitsee yhdysvaltalainen Du Pontin suku. Sam an suvun
omistuksessa on edellä mainittu United Brands, General M otors (maailman suurin liikeyritys)
ja kemian teollisuuden suuryritys D upont. Räikeä tarina yhtiön edesottamuksista on taulussa
15.3.
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Taulu 15.3. Räikeä tarina Fanta-Babystä (Isomäki 1988, s. 16-17).

Fantaa on mainostettu voimakkaasti kehitysmaihin, tyypillisesti ilmaisten elokuvanäy
täntöjen yhteydessä. Samanaikaisesti kansanterveystyö on ollut retuperällä, joten kulut
taja on vähemmän suvereeni kuin esimerkiksi Suomessa. Niinpä vanhemmat ovat
juottaneet vauvoille Fantaa äidin rintamaidon sijaan. Mm. Sambiassa oli 1970-luvulla
aliravittujen vauvojen Fanta Baby -epidemia.
Jos limonadia haluaa juoda, kannattaa keskittyä kotimaassa valmistettuihin tuotteisiin.
Kasvuoptimistin mukaan kannattaa vertailla eri tehtaiden päästöjä ja riittää, kun juoma on
valmistettu lähellä paikkaa, jossa se juodaan. Maailmankauppakriitikon mielestä myös tuote
merkin tulisi olla kotimainen. Kasvupessimisti joisi mieluiten kellarissa varastoitua kotimai
sista marjoista tekemäänsä mehua. Mistä sitten maailmankauppakriitikon näkökulmasta
hyviä tuotteita saa, kun lähes kaikki lähikaupan tuotteet ylläpitävät kehitysmaiden riistoa?
—Esimerkiksi voittoa tavoittelemattomista kehitysmaakaupoista, jollaisia löytyy lähes kaikista
keskikokoisistakin suomalaisista kaupungeista.
Luomutuotteita on 1990-luvulla alkanut saada myös lähikaupoista. Valikoimassa on
esiintynyt kohtalaisesti muun muassa luonnonmukaisesti tuotettua maitoa, jugurttia, leipää,
porkkanoita ja sipuleita. Myös esimerkiksi kotimaiset omenat ovat siinä mielessä ulkomaisia
luonnonmukaisempia, ettei niitä ole pintakäsitelty kemikaaleilla säilyvyyden parantamiseksi.
Lopuksi nostamme pohdittavaksi esimerkin, joka havainnollistaa koulukuntien eroja:
millä rasvalla ympäristöystävän kannattaisi voidella leipänsä? Kasvupessimistisestä näkökul
masta vastaus on ilmiselvästi kasvisöljyistä tehty margariini, koska eläinrasva edellyttää, että
eläin syö suuren määrän kasviksia. Maailmankauppakriitikko taas saattaisi jopa valita kotimai
sen voin, koska lähes kaikki lähikaupasta löytyvät margariinit ovat Unileverin tytäryhtiöiden
tuotteita (ks. taulukko 1 5.2). Kasvuoptimisti puolestaan vertailisi energiapanoksen suhdetta
tuotteen hintaan, jolloin hän päätyisi ilmeisesti margariinin kannalle. Kysymys on ympäris
tönsuojelun taustateoriasta eikä jonkin yksittäisen tuotteen päästöistä.
Riippumatta näkökulmasta yksi tehokkaimpia tapoja muuttaa maailmaa jokapäiväisessä
toiminnassa on suomalaisesta kuluttajaperinteestä poikkeaminen kertomalla ympäristölle
vähemmän haitallisten tuotteiden kysynnästä lähikaupassa. Kun kaupat ovat fuusioituneet
suuriksi ketjuiksi, on tehokkaampaa antaa palautetta organisaatiossa korkeammalle kuin
kaupan kassalle. Monilla kaupoilla on kirjallisia palautelaatikkoja ja puhelinnumeroita, joihin
voi antaa palautetta myös nimettömänä.

Siivoaminen ja peseminen
Tekniikka
Vaatteiden pesussa matala lämpötila säästää energiaa, useimmiten 4 0 °C riittää. Toinen tärkeä
tekijä on vaatteiden määrä pesukertaa kohden, joka kannattaa pitää lähellä koneen yläkapasiteettia. Ongelmaksi energiankulutustutkimuksissa on osoittautunut, että pyykinpesuko
neen aikakaudella siivotaan vaatteet lattialta laittamalla ne koneeseen, vaikka vaatteet olisivat
vielä melko puhtaita ja käyttökelpoisia. Telineessä kuivattaminen säästää energiaa verrattuna
kuivausrumpuun.
Asunnon voi puhdistaa pölystä sähkökäyttöisellä pölynimurilla tai lihasvoimaa tarvitseval
la harjalla. Kasvupessimisti käyttää harjaa, jolloin ci tee mieli hankkia kovin isoa asuntoakaan.
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Kasvuoptimisti hankkisi markkinoiden vähiten energiaa kuluttavan ja kestävimmän imurin.
Pölynimureiden kestävyydessä onkin eroja (taulu 15.4).
Taulu 15.4. O lipa kerran tuotesuunnittelija... (Volkroth 1992, ref. Lettenmeier 1994, s. 25).

Vuosikymmeniä saksalaisessa kodinkone-yrityksessä työskennellyt Wolfgang Volkroth
kritisoi voimakkaasti nykyistä tuotekulttuuria. Kirjassaan hän kertoo tuotesuunnitteli
jasta, joka oli kehittänyt kestävän pölynimurin. Se olisi kestänyt helposti 50 vuotta
nykymallin noin 10 vuoden sijaan, ja kuitenkin se olisi maksanut vain kaksi kertaa niin
paljon kuin tavanomainen malli. Lisäksi se olisi ollut kierrätyskelpoisempi ja ääneltään
hiljaisempi. Imuri ci päässyt sarjatuotantoon, koska firman myynnistä vastaavat pitivät
kestävän pölynimurin valmistusta ja myyntiä taloudellisena itsemurhana eivätkä tulevai
suuteen suunnattuna kilpailukeinona kuten kestoimurin suunnittelija. Tapahtumasta
järkyttynyt tuotesuunnittelija pyysi lopputilin ja lähti varhaiseläkkeelle. Pölynimurin
protoeyypin hän otti mukaansa, ja kone palvelee vielä tänäkin päivänä nykyään vanhain
kodissa asuvan miehen lapsenlasta.

Pesukemikaalit
Pesuaineiden käyttöä kannattaa välttää aina, kun on mahdollista pestä puhtaalla vedellä, paitsi
jos lika on niin pinttynyttä, että vettä kuluu huomattavasti enemmän ilman pesuainetta kuin
pesuaineen kanssa. Seuraavaksi kannattaa suosia pesuaineita, jotka ovat fosfaatittomia, eivätkä
mieluusti sisällä valkaisuaineita, synteettisiä tensidejä, optisia kirkasteita, hajusteita tai väriai
neita. Tällaisia ovat kasviöljypohjaisct ja saippuaa sisältävät pesuaineet sekä etikka. Sopivia
merkkejä ovat ainakin sellaiset, joissa on pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki
(kuva 15.10, pätee muihinkin tuotteisiin kuin pesuaineisiin). Se annetaan hakemuksesta
tuotteille, jotka on arvioitu ympäristön kannalta muita vastaavia tuotteita paremmiksi.
Tuottaja voi lisätä pakkaukseen myös muita ympäristömerkkejä tai mainintoja ympäristöstä,
mutta niihin kannattaa suhtautua joutsenmerkkiäkin kriittisemmin. Lisäksi laimennettu
etikka on melkoinen yleispuhdistusaine. Varsinkin kasvupessimisti saattaisi myös käyttää
vanhoja kotikonsteja kuten piimää vaatteissa olevien tahrojen puhdistamiseen.
Ainakin pyykinpesuaineissa näyttäisi siltä, että ympäristönsuojelu tosiaan maksaa kulutta
jalle. Sen sijaan valmistajien ilmoittamiin annosteluohjeisiin kannattaa suhtautua kriittisesti.
On positiivista, että 1990-luvun alussa
markkinoille tuotiin tiivisteitä, jotka kulut
tavat huomattavasti vähemmän pakkausma
teriaaleja ja joita tarvitsee pienempiä annok
sia. Kasvupessimisti tosin kysyy, tarvitaanko
huuhteluaineita ylipäänsä.
Maailmankauppakriitikon näkökulmas
ta on olennaista, että suurin osa Suomen
pesuainemarkkinoilla olevista tuotteista (ku
K u v a 1 5 .1 0 . Pohjoismainen ympäristömerkki eli jout
ten myös margariineista, ks. taulukko 15.2)
senmerkki (vasen) ja EU:n ympäristömerkki (oikea).
on yhden elintarvikeyrityksen, Unileverin,
joka omistaa Suomessa Turun saippuan. N iinpä maailmankauppakriitikko ostaisikin koti
maista, vaikka Havi tappoi syksyllä 1995 huomattavasti Vantaanjoen eliöstöä päästämällä
sinne ”luontoystävällistä” pesuainetta. Kasvuoptimisti taas voisi hyvinkin ostaa suuryhtiönkin
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ckomerkitcyä pesuainetta, koska se valmistetaan ja työllistää Suomessa, eikä sitä siis tarvitse
kuljettaa pitkiä matkoja. Unilever oli sitä paitsi ensimmäisiä firmoja, joka siirtyi tiivisteisiin ja
vähensi pakkausmateriaalia radikaalisti. Luonnossa tapahtuvien muutosten kannalta ci suo
raan ole merkitystä sillä, kuka jonkin tuotteen tekee, vaan sillä, miten tuote on valmistettu.
Jälleen on kyse syvällisemmistä ympäristönsuojelun taustateorioista (ks. luku 16.2).
Taulukko 15.2. Maailman suurimman elintarvikeyrityksen Unileverin tuotemerkkejä, joita maailmankauppakriittisestä näkökulmasta mm. kehitysmaakauppaliikkeen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat ovat
kehottaneet boikotoimaan (Isomäki 1988, s. 4 8 -4 9 ). Sittemmin Unilever on ostanut ainakin Jalostajan.
L ip t o n in tee:

C o m fo rt

S o f t S k in

L i p t o n te a

S u n lig h t

So W hat

B ro o k e B o n d T ea

Sun

N iftv

Y e llo w L a b e l T e a

A ndv

D o w n to w n

E n g lis h B r e a k fa s t T e a

V im

D a r je e lin g T e a

R exona

R u ssia n S a m o v a r T e a

Lux

D e n im

Ja s m in e T e a

P en so d cn t

Ja c k y

A ssam T ea

L ä h e k k ä in

G ib b s

C h in a T e a

T im o te i

B lå B a n d

M u it a ta v a r a m e r k k e jä :

M e lo d y

D r o n n in g h o lm

S .W . P a a siv a a r a n m a r g a r iin it .

Im p u ls e

V isp o

F lo r a

R a d io n

V uokko

M ild a

B io -L u v il

Serv a

R am a

V ato

M e lb a

P ie r r e R o b e r t in k o s m e t iik k a :

B eccl

A fte r D a r k

V ip si

L e in o

P ie r r e R o b e r t

K u lta n a u h a

J a n e H e lle n

m u assa

C a lv e

F a c e It

s u u r k u lu t t a jille , e s im e r k ik s i s u u r ille

N a tu r c llc

k e it t iö ille ja p e s u lo ille .

P rim o n a

O y L c v c r in d u s A b m a r k k in o i m u u n
p u h d istu s-

ja

p e s u ja u h e ita

J a n e ’s
T u r u n S a i p p u a n s a i p p u a t , p e s u ja u h e e t ,

M a x e llc

h a m m a sta h n a t, s a m p o o t...

B e a u t}' C a re

O m o

M ake U p

S u rf

N e w S k in

C oral

D e o M ild

Henkilökohtainen (yli)hygienia
Terveysalan ihmiset kauhistelevat epähygieenisyyttä, tai ainakin se terveydenhoitaja,
jolta kysyin....
(Kommentti käsikirjoitukseen.)
--- voisitte sanoa ihan suoraan, että nykyään pestään ihan liikaa. Ihotautilääkärit ovat
huolestuneita ihmisten altistumisesta ihoinfektioihin liian pesemisen vuoksi; ensin
pestään pois omat rasvat ja sitten pannaan tilalle body lotionia--- .
(Kommentti käsikirjoitukseen.)
Perusohjeena pesulla käymisessä on nopeus. O n myös turha juoksuttaa vettä saippuoidessa
itseään. Suihku on keskimäärin parempi kuin kylpy, poreallas kuluttaa jo melkoisesti energiaa.
Kaikkien hanojen vedenkulutusta voi huomattavasti vähentää vaihtamalla niihin säästösuuttimet: ”tavallinen” suihku laskee vettä läpi 12—20 litraa minuutissa, kun säästösuuttimella
varustettu laskee vain 8 -9 litraa. Henkilökohtainen hygienia, jota pidetään yleisesti hyvänä
asiana, alkaa uhata hyvinvointia välillisten ympäristövaikutustensa kautta.
Maailmankauppakriitikko välttää Turun saippuan ja Leverin pesuaineita, koska ne ovat
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Unileverin tytäryhtiöitä. Saippuapohjaiset aineet soveltuvat koulukunnasta riippumatta hyvin
itsensä pesemiseen. Myös kehitysmaiden omien yritysten tuotteissa on hyviä saippuoita.
Kasvuoptimisti puolestaan harkitsisi myös Unileverin tuotteiden ostoa, koska yhtiö on
vähentänyt huomattavasti päästöjään ja haitallisempien aineiden käyttöään myös kehitys
maissa sijaitsevassa tuotannossa. Kasvupessimisti peseytyisi vain nopeasti vedellä.
Saunominen kuluttaa energiaa. Kiilasta valitessa ei kannata ostaa liian suurta cnergiasyöppöä, koska nykysaunat ovat niin pieniäkin. Puukiuason energiaraloudcllisesti järkevämpi kuin
sähkökiuas. Saunaa ei kannata lämmittää pitempään tai aloittaa aiemmin kuin on käytön
kannalta tarpeellista. Esimerkkejä omakohtaisten ekotekojen mahdollisuuksista on vaikka
kuinka paljon. Kannattaa käyttää tervettä järkeä ja omaa kekseliäisyyttä.
Vessapaperin ostossa kannattaa kiinnittää huomiota valkaisuasteeseen, valkaisutapaan ja
uusiokuidun osuuteen. Kun ajattelcc vessapaperin käyttötarkoitusta, on tuskin järkevää, että
se on värjätty yleisväriltään vaaleanpunaiseksi ja lisäksi kukikkaaksi. Kertaistunnolla käyttä
mänsä paperin määrän järkevyyttä voi kukin miettiä. Myös pöntön huuhtelussa kuluvaa veden
määrää voi pienentää. Joka lirausta kohden tuskin kannattaa vetää koko säiliötä tyhjäksi.
Pöntön vesisäiliön sisään voi asentaa helposti esimerkiksi vedellä tai hiekalla täytetyn muovipullon, joka pienentää kertavetäisyllä kuluvaa veden määrää.
Vaipoista kannattaa suosia pestäviä kangasvaippoja kertakäyttövaippojen sijaan, joskin
kasvuoptimisti epäilee, että pesemiseen kuluu enemmän energiaa ja vettä kuin kertakäyttövaipan valmistukseen. Ongelma ratkeaa kestovaippojen pcsupalveluilla, jolloin vain yksi auto
kerää vaipat ja voidaan käyttää tehokkaampia ja isompia pyykkikoneita. Vertailu muuttuu
hankalammaksi, jos kertakäyttövaippojen ”sinappiosan” saa kätevästi eroon ja voi kompostoi
da. Ekokauppojen tuotevalikoimassa on jopa pestäviä kuukautissieniä naisille.
Viestintä ja viihde-elektroniikka
Uusiopaperin käyttäminen, kaksipuolinen kopiointi, pieni merkkilaji ja tiheä riviväli pienen
tävät paperin kulutusta. Paperijätteet kannattaa lajitella eri paperijakeisiin ja kierrättää. Tosin
on esitetty myös laskelmia, että paperin poltto kulutuspaikalla olisi järkevämpää kuin
kierrätyskuidun rahtaaminen takaisin tuotantolaitokseen. Suhde riippuu siitä, mihin tehtaita
perustetaan. Jos markkinat ovat Kcski-Euroopassa ja tuotantolaitokset Indonesiassa, on tuskin
järkevää kierrättää.
Tietotekniikkaan liittyy ristiriitaisuuksia ympäristönsuojelun kannalta. Sen hyviä puolia
ovat muun muassa mahdollisuudet siirtää liikennettä maanteiltä sähköjohdoille sekä mahdol
lisuudet toimisto- ja kirjoitustyön paperin ja painomusteen säästämiseen. Samoin elektroniik
ka ylipäänsä antaa paremmat mahdollisuudet säästää mekaanista työtä ja lisätä tehokkuutta.
Esimerkiksi sanomalehti voisi tulla modeemin kautta tietokoneen kuvaruudulle, jossa sitä
voisi selailla. Elektroniikka ei paljoakaan saastuta välittömästi ympäristöä (vrt. luku 12.2).
Kasvuoptimistiscsta näkökulmasta tietokone on siis järkevästi käytettynä ympäristöystävälli
nen työkalu, jossa on vähän ainetta, mutta paljon hintaa. Täm äkin teksti on tietokoneella
kirjoitettu. Haluamme kuitenkin tuoda keskusteluun kriittisen näkökulman, koska näyttää
siltä, että tämänhetkisessä tietokoneiden multimediahuumassa kritisoidaan A TK :ta varsin
vähän. Loppuviitteissä on optimistin vasta-argumentteja.
Välilliseksi negatiiviseksi tietokoneiden ympäristövaikutukseksi voi laskea kasvupessimistisestä näkökulmasta sen symboliarvon. Kehitys kulkee kohti luonnosta vieraantumista, kun
ihmiset elävät enemmän tietoverkoissa kuin oikeassa m aailm assa."7 Tietokonepelit ovat
esiaste virtuaalitodellisuuteen siirtymisessä, jossa ihmissuhteetkin muutetaan biteiksi. Jo nyt
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on olemassa niin sanottuja datapukuja, joilla manipuloidaan aisteja niin, että vaikka ihmisen
keho on olohuoneessa vuodessa 1998, koko hermojärjestelmä saattaa riehua vaikkapa Vietna
min sodan taistelukentällä vuodessa 1968. Syödä ihmisen sentään vielä täytyy, koska virtuaaliateriat eivät voi korvata syömistä. Mutta ruoaksi voi tilata vaikka kotiinkuljetuspizzoja ja
roskat voi heittää tietokoneen vierestä alkavaan roskakuiluun. Tätä ilmiötä ja aatesuuntausta
kutsutaan nimellä kyberpunk (Gibson 1984).
Kyberpunkin kannattajien mielestä maailmanlaajuiset tietoverkot vain lisäävät yksilön
vapautta. Maailmankauppakriitikko epäilee, että valta keskittyy puuyhtiöille, jotka tekevät
tietokoneohjelmia ja tietoverkkoja.ns Lisäksi kyseessä on vallan keskittäminen yksittäiseen
systeemiin. Kaikkien systeemien herkkyys hallitsemattomille muutoksille kasvaa, kun niitä
yksinkertaistetaan. T äm ä on sama ilmiö kuin monimuotoisen ja -lajisen luonnonmetsän
muuttaminen yhden puulajin talousmetsäksi, mikä lisää tuholaisten riskiä. Automatisoidun
systeemin häiriöistä voi tulla myös äkillisiä ympäristöongelmia, jos tehtaiden turvalaitteet
sekoavat jonkin oudon tietokoneviruksen tullessa niihin.
A TK on eettisesti vaikeasti hallittava kysymys. Esimerkiksi USA:n Carnegie Mellon
-yliopiston robottilaboratorion johtaja, tohtori Hans Moravccon ennustanut, että40 vuodes
sa tietokone ohittaa älykkyydessä ihmisen ja oppii lisääntymään itsestään. Hän arvelee tulossa
olevan tietokoneiden hallitseman post-biologisen maailman (Robotti p äih ittää... 1990.)
Lisäksi ATK:n vaatima tekninen osaaminen jakaa ihmisiä A- ja B-kansalaisiin ja siirtää valtaa
asiantuntijoille.
Tietokoneet eivät ole vähentäneet paperin kulutusta, joka on jopa lisääntynyt samalla, kun
on otettu käyttöön uusia energiaa kuluttavia tuotteita. T äm ä johtuu juuri koneiden riskialttiista luonteesta, kun tietokonevirus saattaa tuhota vai tavan määrän tietoa ja ohjelmissa on aina
sen verran ongelmia, että koneet jumittuvat joskus. Siksi tarvitaan aikaisempi paperisysteemi
uuden rinnalle varmistukseksi. Samaan suuntaan vaikuttaa tulostamisen helppous —aiemmin
piirrettiin käsin kuvia ja teksti kirjoitettiin huolella. Nykyisin voi kätevästi tulostaa tehokkaalla
lasertulostimella esimerkiksi tämän kirjan alle tunnissa sähköisestä muodosta paperille, mikä
ruokkii turhaa tulostamista.
Kasvupessimisti voi kyseenalaistaa myös elektroniikan saasteettomuuden: maailman
elektroniikkateollisuuden mekka, Kalifornian Piilaakso on saastunut piin louhinnasta ja
elektroniikkateollisuuden päästöistä (ks. luku 12.2; Young 1994).119 Näyttää mahdolliselta,
että tietotekniikan kehittyminen tehostaa infrastruktuuria ja luo siten myös aineellista
tuotantoa lisää.
M itä siis tehdä? Kasvuoptimisti kannattaisi esimerkiksi tietokonepelien suuntaamista
sotapeleistä ja machoilusta vaikka luonnon säilyttämisen peleihin. Pessimistin kannattaa
unohtaa tietokonepelit ja käyttää tietokoneita vain sellaiseen toimintaan, josta niistä on jotain
apua, kuten tekstinkäsittelyyn, laskutoimituksiin tai havainnollistavien kuvien laatimiseen.
Kannattaa myös vertailla koneita ostaessa niiden energiankulutusta. T ätä kirjoitettaessa
vuonna 1996 on tavallista, että pöydällä pidettävä mikrotietokone kuluttaa sähköä esimerkiksi
100W ja näyttö lisäksi vaikkapa 150W, kun kone on päällä. USA:n ympäristövirasto myöntää
Energy Star -merkin tietokoneille, joiden sähkönkulutus on maksimissaankin alle 30W.
Kannattaa myös hankkia mieluummin sellainen kone, jossa on virranhallintajärjestelmä, joka
vie sen automaattisesti energiansäästötilaan, kun käyttäjä ei tee mitään. Parhaimmillaan
säästötilan energiankulutus on vain 2 W.
Tietokoneyritykset tekevät paljon työtä, jotta koneista tulisi mahdollisimman nopeasti
vanhanaikaisia. Uudet ohjelmat vievät yhä enemmän koneen muistitilaa ja ohjelmista tulee
uusia versioita melkein vuoden välein. T äm ä oravanpyörä perustuu siihen, että kaikki
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ostaisivat jatkuvasti uusia koneita ja ohjelmia. Kasvuoptimistin mielestä se on hyvä, koska
nopea konesukupolvien vaihtuminen parantaa mahdollisuuksia koneisiin käytetyn materiaalimäärän sekä niiden energiankulutuksen vähentämiseen. Kasvupessimistiä puolestaan huo
lestuttaa se, että jatkuvasti heitetään vanhoja sinänsä ehjiä koneita pois uusien tieltä eikä
vanhoja koneita voi enää muutaman vuoden päästä käyttää edes tekstinkäsittelyyn, koska
vanha tekstinkäsittelyohjelma ei ole enää yhteensopiva uusien ohjelmien tai käyttöjärjestel
mien kanssa.
Lämmitys ja rakentaminen
Lämmitys on tärkeä energiansäästökohde. Huonelämpötilan pudottaminen yhdellä asteella
säästää noin 5 %. Yleisesti energia-asiantuntijat pitävät sopivana lämpötilana 20(-21) °C ,
mutta asuntojen keskilämpötila liikkuu 22 °C :n tienoilla, jopa 26—28 °C :n huoneistot ovat
mahdollisia. Usein vielä tuuletetaan lämpö ulos ikkunasta samalla, kun patterit lämmitetään
kuumiksi. Pitkähihainen pusero ja villasukat ovat kasvupessimistin mielestä tehokas energiansäästölääke. Kaikista näkökulmista kannattaa tuulettaa nopeasti ja tehokkaasti pari kertaa
päivässä muutaman minuutin läpivedolla, ei siten että pitää ikkunaa hieman auki koko päivän.
Myös ikkunoiden ja ovien tiivistäminen sekä tuulikaapin rakentaminen on tehokas cnergiansäästökeino. Tuulikaapissa on järkevää olla talvisin hieman viileämpää kuin sisätilassa, jotta se
pienentäisi sisätilan lämmönhukkaa.
Yllättävän paljon voi säästää valaistuksessakin. Sähkön kulutusta voi laskea huomattavasti
vähentämättä valon määrää oleskelutilassa. Ensinnäkin voi valaista vain sen tilan, jossa
kulloinkin on, eikä pitää valoja päällä tyhjissä huoneissa. Lisäksi voi hankkia energiansäästölamppuja. Kun vaikkapa 40 W:n hehkulamppu sammuu lopullisesti, voi sen korvata jopa 7
\V:n pienloistelampulla, joka käy samoihin kierteisiin. Vaikka pienloistelamppu on kalliimpi
ostettaessa, se kestää monta kertaa hehkulamppua pitempään ja maksaa itsensä yleensä
sähkölaskussa takaisin. Tästä hankinnasta sekä kasvuoptimisti että -pessimisti ovat tyytyväisiä.
Rakentamisessa kannattaa miettiä sekä rakennusmateriaaleja että rakentamistapaa. Yleisis
tä periaatteista, kuten kulutuksen määrän vähyys, kotimaisuus, uusiutuvien luonnonvarojen
ja kierrätystuotteiden käyttö sekä vähäinen myrkyllisyys, voi johtaa käytännön sääntöjäkin:
Rakennusmateriaalit
Puu on uusiutuvuutensa perusteella parempi kuin kivi ja muovi. Betonin raudoitusta ei
kannata liioitella, koska metallien valmistaminen kuluttaa paljon energiaa. Kipsilevyä kannat
taa suosia sisäseinissä, koska sen valmistukseen käytetään rikinpoistolaitoksista syntyvää
kipsijätettä. Selluvilla on hyvä eristemateriaali, koska se tehdään keräyspaperista eikä ole niin
paha hengityselimille kuin lasivilla, joka sekin tehdään jätelasista. Kasvupessimistin mielestä
rahkasammal on vielä parempi eriste. Henttonen ja Välimäki kehuvat jopa viheriöivän maan
laittamista katolle lämpötilan tasaajaksi. Asbesti taas aiheuttaa keuhkosairauksia.
Vesiohenteinen lateksimaali sisältää vähemmän haitallisia yhdisteitä kuin kuin öljyliukoinen maali, joten sitä voi suosia erityisesti sisäpintojen maalauksessa. Ulkoseiniin soveltuu
edelleen perinteinen punamulta edellyttäen, ettei käytä kovin sileäksi höylättyä lautaa.
Punamultasisältääsidosaineenaruisjauholiisteriä, kuten muutkin keittomaalit. Ruisjauholiisteri ei muodosta kalvoa talon pintaan, kuten esimerkiksi öljymaalit. Punamulta siis päästää
kosteuden puuhun, mutta toisaalta se päästää myös kosteuden ulos nopeasti, joten seinä lahoaa
hitaasti. Maaliteollisuus ei ainakaan 1990-luvulla suosi punamultaa, koska sitä on vaikea
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varastoida, mutta käyttäjän kannalta on olennaisempaa säilymisaika seinässä kuin varastossa.
Ylihuolehtiminen on yksi turha rakentamisen piirre. Yhtenä esimerkkinä on puunsuojaus:
Vaikka puu onkin uusiutuva luonnonvara, sitä ei kuitenkaan kannata käyttää rakenteissa, jotka
ovat jatkuvassa kosketuksessa maahan tai veteen, kuten laitureiden kiinnityksissä tai pihalaatoissa. Samalla painekyllästetyn puun käyttö kannattaa rajata minimiin ja hankkia mieluum
min kcvytkyllästettyä puuta. Myös pellavaöljypohjaiset kemikaalit ovat hyviä puunsuojaaineita. Kasvupessimisti tosin jättäisi puun yleensä kokonaan suojaamatta, vaikka se lahoaakin
tällöin nopeammin. Esimerkiksi lahoavat pihahuonekalut voi kätevästi polttaa, mikä kylläs
tetyn puun osalta ei ole suositeltavaa. Kumpi on pahempi: nopea kuluminen vai se, että
tuotteen hajotessa synty)' ongelmajätettä? Toisena esimerkkinä ylihuolehtivuudesta on taka
vuosien tapa liimata muovimatto lattiaan kiinni. 1980-luvun lopulla keksittiin, että koko
lattiapinnan peittävä matto pysyy lattialla paikallaan hyvin pelkän painovoiman ansiosta.
Rakentam istapa
M itä pienempi koti, sitä vähemmän se kuluttaa energiaa. Suomalainen keskimääräinen
asuinpinta-ala henkeä kohden kasvoi vuosina 1960—1993 14:stä 33 neliömetriin. Energian
säästön kannalta ulkoseinien pinta-ala sisätilavuuteen nähden kannattaa pitää pienenä eli tulisi
välttää pitkiä, kapeita ja yksikerroksisia rakennuksia. Niinpä esimerkiksi voi pohtia, kannat
taako neljä asuntoa järjestää mieluummin pohjapiirrokseltaan neliöksi kuin rakentaa asunnot
rivitaloksi. Suuret ikkunat kannattaa sijoittaa kaakkoon, etelään ja lounaaseen päin, jotta
auringon lämpö tulee hyödynnettyä. M uita teknisiä keinoja ovat vaikkapa kompostikäymälä
tai vessan huuhteluveden kerääminen osin katolta sadevetenä. Lämmitysmuodosta ks. luku
11. Miksei muuten nykyajan kerrostaloihin enää rakenneta pyykkitupia jayhteissaunoja, vaan
joka yksiössä on oltava oma pesukone ja sauna? Kyseessä lienee modernin länsimaisen
yhteiskunnan peruskehityspiirre, joka on korostanut yksilöllisyyttä yli kaiken. Yksilöllisyydes
tä seuraa usein myös yksinäisyyttä tai jopa vieraantumista, joka onkin tullut viime vuosikym
meninä yhä merkittävämmäksi ongelmaksi. Esimerkiksi Lukin (1995) esittääkin, että ympä
ristöongelmat ja vieraantuminen ovat saman kehityksen tuotetta.

Keskustelua mittakaavan merkityksestä
Kansainvälinen sijoitcajaryhmä rakentaa kahdensadan huoneen hotellin YlläkselleÄkäslompoloon. Luksushotclli on tarkoitettu varakkaille, ulkomaisille ekoturistcille, joita
aiotaan lennättää Keski-Euroopasta ja Aasiasta luontomatkoille Lappiin.
(Helsingin Sanomat, 27. 4. 1996, s B9.)
Nostam m e lopuksi esiin keskustelun mittakaavan merkityksestä. Kysymys on yksi niistä
harvoista, joka jakaa meidän kirjoittajien mielipiteet. Kati Berninger ja Petri Tapio haluavat
mitata jonkin toiminnan ympäristöystävällisyyttä välittömämmillä luonnontieteellisillä mit
tareilla, kuten energiansäästöä kilowattitunneilla. Tällöin energiansäästötoimet tulisi kohdis
taa niihin toimintoihin, joista säästyy tehokkaimmin kilowattitunteja, kuten asumismuodon
ja liikkumistavan valintaan sekä lämpimän veden kulutuksen vähentämiseen. Risto Willamo,
joka toki myöntää kilowattituntien mittaamisen tärkeyden, haluaa nostaa säästötoimien
symbolisen merkityksen tämän rinnalle. Hänen mielestään ei voi mustavalkoisesti sanoa, että
autolla ajamisen vähentäminen on keskeisempää kuin sähköhammasharjasta luopuminen.
Tavallisen hammasharjan käyttö voi olla tietoinen valinta ympäristöystävällisen elämäntavan
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puolesta ja jokaisella tällaisella valinnalla on pieni vaikutus moneen muuhunkin asiaan ainakin
valitsijan omassa ajattelussa ja toimintatavoissa sekä hänen lähipiirissään. Psykologiset,
sosiaaliset ja taloudelliset tekijät muodostavat hyvin monimutkaisia vaikutusketjuja ja on
mahdotonta sanoa, montako kilowattituntia kaikkiaan yksittäinen teko säästää pitkän ajan
kuluessa. Olisi yhtä tärkeää pohtia tekojemme tarkoituksia kuin niiden seurauksia, koska
kykenemme hahmottamaan vain melko suoria, välittömiä seurauksia. Mitä epäsuorempi
jokin seuraus on, sitä mahdottomampi sitä on ennustaa. Toisaalta motiiviemme pohdiskelu
voi kirkastaa ajatteluamme, jolla taas voi olla paljon kauaskantoisempia kokonaisvaikutuksia
kuin kaavamaisella kilowattituntien mittaamisella.
Myöskään Kati Berningcrin ja PetriTapion mielestä kaikkea ei voi mitata kilowattitunncilla, mutta niillä on paljon suurempi merkitys kuin symbolisella energiansäästöllä. Mitä mieltä
sinä olet?

K irjallisuus

Gibson, W. 1984. Neurovelho.
Henttonen, K. &C Välimäki, P. 1989. Siinoista tekoihin. Arkielämän ympäristöopas. SKSK-Kustannus
Oy., Vammala. 216 s.
Hocking, M. B. 1994. ”Reusable and Disposable Cups: An Energy-Based Evaluation”. Environmental
Management 18(6):8S9-899.
Isomäki, R. 1988. Kuluta harkiten. Tietoisen kuluttajan taskuopas. 6. korjattu painos. Waskipaino,
Karkkila. 64 s.
Kojo, M-R. 1990. Jätehuollon koulutuskansio. Suunnittelukeskus Oy. ja Ympäristöministeriö. 127 s.
Lappe, E M. & Collins, J. 1986. Ruokaa kaikille. Gummerus, Jyväskylä. 374 s.
Lehtonen, M. 1993. Proalcool, ympäristö ja valta. Tilanteelliscn analyysin soveltaminen Brasilian
polttoainealkoholiohjelmaan. Ympäristönsuojelun pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, Limno
logian ja ympäristönsuojelun laitos. 141 s. + 3 liitettä.
Lcttenmeier, M. 1994. Roskapuhetta. Jäteneuvonnan käsikirja. Ympäristöministeriö, Vesi- ja ympäris
töhallitus. Rakennusalan Kustantajat RAK, Jyväskylä. 280 s.
Lukin, M. 1995. Kulutus ja ympäristönsuojelu modernissa yhteiskunnassa. Ympäristönsuojelun pro
gradu -työ. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos, Helsingin yliopisto. [Julkaisematon.]
Mieluummin säästäen kuin säännöstellen. 1991. Energiansäästösuosituksia kotitalouksille. Kauppa- ja
teollisuusministeriö, Energiaosasto, Energiaopas 1, Helsinki. 15 s.
Mitä jätät huomiselle? 1993. Perusteita energian säästämiselle. Tilastokeskus, Helsinki. 19 s.
Pihkala, E. 1992. ”Taloudellinen kasvu ja yhteiskuntamurros”. Teoksessa Suomi 75- Itsenäisen Suomen
historia osa 3, s. 268-304. Weilin&Göös, Vantaa. 304 s.
Puhdasta energian säästöä. [Ei vuosilukua.] Helsingin kaupungin energialaitos, Espoon Sähkö Oy. ja
Vantaan Sähkölaitos Oy. 18 s.
"Robotti päihittää ihmisen 40 vuodessa”. Helsingin Sanomat 16. 11. 1990. S. D l.
Salo, J. & Pyhälä, M. 1991. Amazonia. Otava, Keuruu. 304 s.
Tammilehto, O. 1992. Ekofilosofian kurssi. Helsingin yliopiston filosofian laitos.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005. 1995. Ympäristöministeriö, lausunnoille lähetettävä
versio 29. 12. 1995, 285 s.
Voipio, T. 1993. Tropiikin lahjat. Kahvin, teen ja kaakaon talous- ja sosiaalihistoriaa. Gaudeamus.
Vuori-Malmberg,T. 1993. Katsaus Helsinginympäristön tilaan 1993. Helsingin kaupungin ympäristökes
kus. Ympäristökeskuksen julkaisuja 10/93, Helsinki. 76 s.

319

Y mpäristönsuojelun perusteet
Willamo, R. 1992. ”Pirstaleisen ihmisen pirstaleinen ympäristökoulutus”. Teoksessa: Ojasta allikkoon’
Puheenvuoroja ympäristökoulutuksen "itsestäänselvyyksistä". Toim. Outi Kinttula ja Tarja Par
viainen. Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry. SYL-julkaisu 3/92.
Yhteinen ympäristömme. [Ei vuosilukua.] Tilastokeskus, Paino-Center. 40 s.
Ympäristöja terveys 20(4-5) :233-376. 1989. Yhdyskuntajäte-huollon teemanumero.
Ympäristöja terveys 26(10) :3—54. 1995. Kunnallisen jätehuollon teemanumero.
Ympäristön tila Suomessa. 1992. Wahlström, E., Reinikainen, T. & Hallanaro, E.-L, (toim.). Vesi- ja
ympäristöhallitus, Ympäristötietokeskus, Gaudeamus, Forssa. 364 s. [Tekstissä viitattu lyhen
teellä YTS.]
Young, J. E. 1993- Global Netivork: Computers in a Sustainable Society. Worldwatch Paper 115.
Wbrldwatch Institute, Washington. 57 s.

320

P ohdintaa
ja

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

1 6 . N äkökulmia -

mistä on kysymys ?

dellä esitimme eräiden yhteiskunnan alojen ympäristöongelmia ja käsityksiä niiden
syistä. Esitimme myös mahdollisia ratkaisukeinoja ongelmiin. Tarkastelutapa oli
melko käytännönläheinen. Loppuosassa tarkastelemme laajasti syvällisempiä teoreet
tisia selityksiä siitä, mistä ympäristöongelmissa ja niiden ratkaisukeinoissa oikein on kysymys.
Ensin tarkastelemme, mitä annettavaa filosofialla on ympäristöongelmien ja niistä käytävien
keskustelujen ymmärtämiseen (luku 16.1). Sitten käymme läpi eräiden tieteenalojen selityksiä
ympäristökriisille (luku 16.2). Keskeisenä ympäristökeskustelun polttopisteenä käsittelemme
lähemmin, onko talouskasvu ympäristöongelmien syy vai ympäristönsuojelun edellytys (luku
16.3). Lopuksi analysoimme kestävästä kehityksestä käytyä keskustelua ja esitämme oman
visiomme (luku 17).

E

1 6 . 1 . PlKA-ANNOS FILOSOFIAA
Myös jäsentynyt epätietoisuus on tietoa.
(Yrjö Haila, 1995, s. 7.)
Tieto, arvot ja teoriat ympäristönsuojelussa
Ympäristönsuojelu on luonteeltaan toimintasuosituksia antavaa: ympäristönsuojelun asian
tuntijalta odotetaan selkeitä vastauksia esimerkiksi siitä, pitäisikö Suomeen rakentaa lisää
ydinvoimaloita vai ei, miten maatalouden vesistökuormitusta pitää vähentää tai saako
Oulujärven yli pengertää tien vai ei. Annettavien toimintasuositusten luonne voidaan
ymmärtää ainakin kolmella erilaisella tavalla.120Tapojen eroja voidaan selittää tarkastelemalla
sitä, miten kussakin suhtaudutaan tietoon ja arvoihin ja näiden välisiin suhteisiin. Tiedon
luonnetta ja rajoja tarkastelevaa filosofian osa-aluetta kutsutaan tietoteoriaksi, arvojen tutki
mista vastaavasti arvoteoriaksi.
1) N aturalistin mielestä toimintasuositukset ovat annettavissa pelkän objektiivisen
(luonnon)tieteellisen tiedon perusteella. Ihmisten arvot ovat epätieteellisiä, eikä niitä tarvita
ympäristönsuojelussa. Naturalistinen ajattelutapa on yleinen teknisillä tieteenaloilla. Yhteis
kuntatieteilijät nimittävät näkemystä usein myös positivismiksi 1800-luvun sosiologin Auguste
Comten ajattelun mukaan.
2) Realistin mielestä toimintasuosituksien antaminen vaatii arvoja tiedon lisäksi. Tieto ja arvot
tulisi hänen mielestään pyrkiä pitämään mahdollisimman hyvin erillään. Arvojen tehtävä on
ohjata toiminnan päämääriä ja tiedon tehtävä etsiä tehokkaita keinoja päämäärien saavutta
miseksi. Tiedoista ei voi suoraan johtaa toimintasuosituksia. Ajatus juontaa juurensa 1700luvun filosofilta David Humelta, jonka päättelyä nimitetään ” H um en giljotiiniksi” .
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3) Relativistin mielestä toimintasuosituksiin tarvitaan sekä tietoa että arvoja, mutta hänen
mielestään niitä ei voi erottaa toisistaan. Tieto on siis aina arvosidonnaista eikä ole takeita siitä,
että nykytieto olisi sen enempää totta kuin aiempi tieto. Tyypillinen relativisti on esimerkiksi
Richard Rorty. Äärimmäisten relativistien mielestä mitään totuutta ei ole olemassa, vaan se on
ihmisten luoma kuvitelma, joka muuttuu jatkuvasti. Äärimmäisestä relativistista lienee selkein
esimerkki Paul Feyerabend.
Teoksemme on selkeästi ei-naturalistinen korostaessaan arvojen ja erilaisten näkökulmien
merkitystä tieteiden tulosten tulkinnassa. Naturalismi ei mielestämme voi vastata oikeita
päämääriä koskeviin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, mikä on riittävä tavoite typenoksidien
päästöjen vähentämiseen, von Wright (1987, s. 100) sanoo osuvasti: ”Moraalin alalla ei ole
’asiantuntijoita’.” Tässä kirjassa yritämme esittää realisteja eli pitää tiedot ja arvot erillään.
Luonnontieteellisissä seikoissa se on tuntunut melko hyvältä ratkaisulta, mutta yhteiskunnal
lisemmissa kohdissa se on ollut varsin vaikeaa, koska yhteiskuntaa koskevissa väitteissä arvot
ovat voimakkaammin läsnä. Yhteiskunnallisesti olemme monissa kysymyksissä aikamoisia
relativisteja. Pitkälle viedyn relativistisen kirjoitustavan hylkäsimmc, koska se on usein
turhauttavaa lukea. Relativismia näkyy lukuisissa tekstin vasta-argumenteissa, joita on loppu
viitteissä.
Realistinen ote vaikuttaa järkevältä niin kauan, kun pysytään yksinkertaisissa kysymyksissä
luonnontieteiden puolella, esimerkiksi esitettäessä, miten paljon rikkidioksidia pääsee luon
toon mistäkin lähteestä. Vaikeuksia tulee jo, kun yrittää esimerkiksi väittää, mikä osuus
Venäjän rikkipäästöillä on Suomen järvien happamoitumisessa. Luonnontieteilijöiden tark
koja numeroihin pohjautuvia lausuntoja pidetään yleensä sellaisenaan totena, joskin yhteis
ymmärrys on ympäristökysymyksissä rakoillut. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen nopeudesta
ja vaikutuksista ovat eri tutkijat esittäneet hyvin erilaisia näkemyksiä. Ranta ym. (1989, s. 6)
varottavatkin yksioikoisen numerotiedon ja tilastotieteellisen analyysin tulosten luotettavuu
desta: Hurlbert ym. tutkivat vuonna 1984, että ekologisen alan johtavien tieteellisten lehtien
ja sarjojen julkaisemista tutkimusraporteista 48 prosentissa oli käytetty tutkimuksen koejär
jestelyyn sopim atonta tilastollista testiä. Vielä ongelmallisempaa on yrittää pohtia yhteiskun
nallisia taustoja ympäristöongelmille. Jos tämän teoksen olisi kirjoittanut naturalismin tai
äärirelativismin lähtökohdasta, lopputulos olisi ollut täysin erilainen.
Luonnontieteellisen tutkimuksen jäsen tulosten kriittiseksi ymmärtämiseksi suosittelem
ille teoksia Ranta ym. (1989) sekä Haila ja Levins (1993); yhteiskuntatieteiden metodologian
kriittiseksi ymmärtämiseksi esimerkiksi teosta Alasuutari (1989).
Mihin tällaista filosofointia sitten tarvitaan? Filosofia voi olla avuksi, kun joudumme
pohtimaan, milloin ympäristönsuojelun keskusteluissa on kyseessä arvokannanotto, milloin
tietopohjainen kannanotto. Kaikki kannanotot perustuvat johonkin teoriaan: tieto ei ole
tarkkaan ottaen sama asia kuin fakta. Fakta on tosiasia. Tieto taas edellyttää havainnon jostakin
faktasta ja sisältää myös havainnon teoreettisen tulkinnan. Esimerkiksi kasvitieteilijä Linnéllä
oli 1700-luvulla käytettävissään karkeasti ottaen samat luonnontieteelliset faktat kuin Darwinilla seuraavalla vuosisadalla. Kuitenkin vasta Darwin kehitti evoluutioteorian. Linné, joka loi
pelisäännöt nykyaikaiselle eliöiden taksonomiselle luokittelulle, perusti oman luokittelunsa
aivan eri asioihin. Kun nykybiologit jakavat eliöitä luokkiin sen perusteella, miten niiden
oletetaan evoluutioteorian mukaan olevan toisilleen sukua, tutki Linné eliöiden rakenteellisia
yhtäläisyyksiä. Hän luokitteli samaan ryhmään ne kasvit, joilla oli yhtä monta hedettä
kukassaan. Linné käytti siis eri teoriaa ja tiesi erilaisen näkemyksen luonnosta, koska katseli
luontoa oman teoriansa ”silmälasien” läpi.121
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Yksi ympäristökeskustelun luonteenpiirre on, että se koskee usein tulevaisuutta. Joudutaan
siis arvioimaan riskejä: mitä tapahtuu huomenna, jos tänään teemme näin? Perinteisessä
teknis-taloudellisessa riskien arvioinnissa riski koostuu vaikutuksen toteutumisen todennä
köisyydestä ja vaikutuksen suuruudesta. Yhteiskuntatieteilijän mielestä asia ci yleensä ole näin
yksinkertainen, koska olennaisia ovat myös vaikutuksen luonne, kuten äkillisyys tai hitaus,
sekä eri vaikutuksien vertailu. Ei siis ole olemassa yleisesti hyväksyttävää suuretta ”vaikutuksen
suuruus”. Miten verrata vaikkapa ilmastonmuutoksen suuruutta luonnon monimuotoisuu
den köyhtymisen suuruuteen? (Wahlström 1994, s. 199—205.) Filosofiaa voi konkretisoida
miettimällä ydinvoiman hyväksyttävyyttä ympäristönsuojelun kannalta seuraavalla yksinker
taistetulla esimerkillä.
Väitteitä ydinvoimasta:
— normaalioloissa vesihidasteisella reaktorilla säteilypäästöt ovat pieniä luonnolliseen
taustasäteilyyn verrattuna (empiirinen eli kokemusperäinen tosiasia);
— säteilyonnettomuuden todennäköisyys on pieni (kysymys on todennäköisyydestä);
— jos onnettomuus sattuisi, se aiheuttaisi satojen ihmisten sairastumisen syöpään
(empiirinen todennäköisyyskysymys);
— käytetyn polttoainejättcen loppusijoituksesta ei ole käytännön kokemusta
(empiirinen tosiasia);
— jätteen loppusijoituksesta on tehty vertailevia arvioita luonnon säteilylähteiden
perusteella, joiden perusteella ydinjäteonnettomuuden todennäköisyys on pieni
(teoreettisesti pohdittu todennäköisyyskysymys).
Oletetaan vielä, että väitteet ovat tosia. Ne eivät kuitenkaan kerro, tulisiko yhteiskunnan
hyväksyä ydinvoima vai ei. Ne eivät kerro ntyöskään, onko ydinvoima ympäristönsuojelun
kannalta hyvä vai huono asia. Tarvitaan arvokannanottoja. Esimerkkinä voivat olla seuraavat
arvokannanotot:
— vaikutuksen todennäköisyys on merkittävämpää kuin sen luonne,
------ > ydinvoima kannattaa hyväksyä;
— vaikutuksen luonne on tärkeämpää kuin todennäköisyys, eikä sen katastrofaalista
luonnetta saa hy^väksy^ä,
------ > ydinvoimaa ei kannata hyväksyä.
Toisena esimerkkinä arvokannanotosta on vesien rehevöityminen: Rehevöitymistä pidetään
yleensä Suomessa pahana asiana, mutta vaikkapa Kiinassa ja entisessä Tsekkoslovakiassa päin
vastoin hyvänä asiana, koska se lisää kalansaaliita. Ja ovathan Itämeren silakkasaaliit ravinnekuormituksen aiheuttaman saastumisen myötä parantuneet.
I ntressit

ympäristönsuojelussa

Ympäristöongelmista käydään määritystaisteluja (Beck 1990). Määritystaistelut voidaan
käydä joko tiedollisista ristiriidoista ja arvoristiriidoista, kuten edellä ydinvoima- ja rehevöitymisesimerkissä, tai sitten eturistiriidoista (vrt. Paldanius 1992, s. 9—13). Usein näm ä vielä
sotkeutuvat keskenään: Esimerkiksi luonnonsuojelija voi vilpittömästi arvostaa Kessin erä
maita ja vastustaa niiden hakkuita luonnon monimuotoisuuden säilymisen tähden. Sam alla
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hänelle voi olla henkilökohtaista etua siitä, että omat retkeilymahdollisuudct säilyvät ennal
laan. Voi olla niinkin, että saman henkilön arvot ja edut ovat sisäisesti ristiriidassa. Tällainen
tilanne on, jos vaikkapa maanomistaja haluaa suojella oman vanhan metsänsä valkoselkätikan
säilymiseksi mutta myös hakata sitä rahan tähden.
Seuraava esimerkki laajentaa keskustelun tiedosta ja arvoista yhteiskunnallisempaan
lähestymistapaan. Tuotteiden ympäristömerkkejä (joutsenmerkkejä, ks. kuva 15.11) jakava
pohjoismainen toimikunta on kiistellyt jo vuosia siitä, mitä mittareita tulisi käyttää kriteereinä
tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Taulussa 16.1 on hieman yksinkertaistettu esimerkki
paperilaatujen vertailusta.
M itä tästä filosofoinnista jää käteen? Eikö tiede voi sanoa mitään olennaista ympäristön
suojelusta? Voi toki. Se, että joudum m e tekemään arvokannanottoja, ei tarkoita, että arvot
olisivat huonom pia perusteluja kuin tiedot. Pääasia on, että opim m e tunnistamaan arvova
linnan, kun teemme sellaisen, ja että teemme sen avoimesti (ks. Gaining 1977, s. 56-65).
Tällöin voidaan siirtyä keskustelemaan siitä, mitkä arvot ovat hyväksyttäviä, sen sijaan, että
syytettäisiin vastapuolta tiedon puutteesta tai peräti valehtelemisesta. Täm ä on nimittäin
yleinen syytös, jonka ympäristöalan eri asiantuntijat esittävät ollessaan keskenään eri mieltä.
Johtunee siitä, että he ovat naturalisteja eivätkä katso arvoilla olevan merkitystä keskustelussa.
Taulu 16.1. Intressit paperilaatujen ympäristöystävällisyyden vertailussa (Pohjoismaisen ympöristömerkintä
-toimikunnan jäsen Juha Savander, suullinen tieto 1. 3. 1994).

On vaikeaa vertailla eri paperilaatujen valmistuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.
Voidaan mitata energiankulutusta, happea kuluttavan orgaanisen aineen päästöjä vesis
töön, happamoittavia rikkipäästöjä ilmaan, myrkyllisten orgaanisten klooriyhdisteiden
päästöjä vesistöön tai vaikkapa hajuhaittoja.
Kun ei ole yksiselitteistä totuutta, asiasta täytyy' keskustella ja neuvotella. Suomen
metsäteollisuuden edustajat olivat toimikunnassa mm. sitä mieltä, ettei kloorin ympä
ristövaikutuksilla ole merkitystä, ja painottivat vesistön happea syöviä päästöjä. Ruotsin
metsäteollisuuden cdustajac taas painottivat klooripäästöjä. On ilmeistä, kummalla
maalla oli enemmän kutakin päästölajia. Toimikunta päätyi Suomen metsäteollisuuden
toivomaan ratkaisuun. Lisäksi sovittiin, että kriteereitä voidaan vaihtaa määräajoin
muutaman vuoden välein.
Toimikunta jatkaa edelleen kriteerien kehittelyä. 1990-luvun puolivälissä kuuma
peruna oli energiankulutuksen välillinen merkitys paperin ympäristöystävällisyydessä.
Norja pärjää siinä vertailussa, koska käyttää vesivoimaa. Joka tapauksessa eri liikeyritysten
intressit sekä eri tahojen arvomaailmat ovat vaikuttaneet ympäristönsuojelun kriteereihin
ratkaisevasti.

1 6 . 2 . N eljän

tieteenalan selityksiä ja ratkaisuja
L uokitteluperusteista

Miksi ympäristöongelmia on ja miten niistä voisi päästä eroon? Kysymykset ovat musertavan
suuria, m utta ympäristönsuojelun keskeisimpiä. M itä enemmän niihin on etsitty vastauksia,
sitä ristiriitaisempiin tulkintoihin on päädytty. Näkemykset tuntuvat jäsentyvän tarkastelijan
edustaman tieteenalan mukaan. O n tuskin löydettävissä yhtä oikeaa totuutta niin monitahoi-
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sesta ja pitkäaikaisesta prosessista kuin ympäristöongelmien kokonaisuus eli ympäristökriisi
on. Eri näkemyksille on toki olemassa perusteluja ja tutkimustietoakin, m utta tutkimusten
tulkinta on aina sidoksissa tulkitsijan aiempaan käsitykseen asiasta. Ympäristöongelmat ovat
niin monitahoisia, että lähes mille tahansa näkemykselle löytyy ainakin jokin käytännön
esimerkki perusteluksi.
Tarkastelemme tässä luvussa muutamia keskeisiä eri tieteenalojen koulukuntia, joita
esiintyy ympäristökeskustelun piirissä. Koulukunnat eivät ole välttämättä toisiaan poissulke
via, koska eri selitykset sopivat eri asioihin ja useat eri tekijät voivat vaikuttaa samaan ilmiöön.
Niiden yhteisvaikutuksen tunnustaminen lienee hedelmällinen suhtautum istapa.'“ Tarkaste
lu perustuu osin Tammilehdon pitämään ekofilosofian kurssiin keväällä 1992.123 Ajatuksia
olemme saaneet myös Eckcrsleyn (1992) kirjasta. Koulukuntien ryhmittely on aina osin
subjektiivista. Keskeisiä eroja koulukuntien välillä löytyy ainakin siitä, miten niiden tarjoamat
selitykset ja ratkaisumallit ympäristöongelmille sijoittuvat seuraavilla akseleilla:
Ihmistiede — luonnontiede. Pitäisikö ympäristönsuojelun perustua luonnontieteellisiin vai
myös ihmistieteellisiin kysymyksiin vai peräti ainoastaan ihmistieteellisiin? Luonnontiedettä
puolustaa väite, ettei luontoa voi suojella, jos ei tunne sitä. Ihmistieteitä taas puolustaa väite,
että ympäristöongelmiin on syynä ihminen eikä luonto, joten ihmisrähän pitäisi tutkia.
Teknisyys—yhteiskunnallisuus. Voidaanko ympäristöongelmat ratkaista teknisillä keinoilla, vai
pitääkö (tai saako) puuttua myös ihmisten toiminnan määrään ja laatuun? Teknisyyttä
perustellaan tekniikan kehittymisen nopeudella ja yhteiskunnallisuutta sillä, että nykytekniik
ka on vain oire syvällisemmistä ongelmista.
Yhteiskunta —yksilö. Missä määrin luontoa tuhoava toiminta selittyy yksilöiden käyttäytymi
sellä ja missä määrin se on yhteiskunnallisten rakenteiden tulosta? Yhteiskunnallista käsitystä
puoltaa esimerkiksi se, että yksilö ei yksin voi päättää, otetaanko hänen talonsa lajitellun
jätteen eriiliskeräilyyn vai ei. Yksilöllistä selitystä puoltaa se, että jos yksilö vapautetaan
vastuusta, hän ci myöskään toimi ympäristön hyväksi.
Vallan hajautus —keskitys. Edellyttääkö ympäristönsuojelu vallan hajautusta vai keskittämistä?
Keskitettyä puolustaa esimerkiksi perustelu, että Suomen kaupunkien ilmanlaatua saatiin
huomattavasti parannettua siirtymällä talokohtaisesta lämmityksestä keskuslämmitykseen.
Hajautettua puoltaa se, että suuret valtakeskittymät, kuten kaupungit, keräävät luonnonvaro
ja suurelta alueelta, jolloin ne ylittävät oman kestävän rajansa ja aiheuttavat ongelmia
välillisesti jossain muualla.
M arkkinat—suunnittelu. Missä määrin talouden tulisi toimia markkinamekanismin voimalla
ja missä määrin sitä pitäisi suunnitella? Suunnittelua puolustaa se, että tarvitaan kauaskantois
ta ajattelua ja tietoisia päätöksiä. Markkinoita taas puolustaa markkinamekanismin kyky
välittää kuluttajien ympäristöarvojen muutoksia ja levittää nopeasti puhdistusteknologiaa.
Kansalaisyhteiskunta —virallinen yhteiskunta. Tarvitaanko ympäristönsuojeluun ensisijaisesti
virallisen poliirtis-hallinnollisen järjestelmän toimenpiteitä vai enemmän epävirallista kansa
laistoimintaa? Virallista perustellaan sillä, että virallisessa järjestelmässä on enem m än valtaa.
Epävirallista puolestaan sillä, että virallinen järjestelmä sopeutuu liian hitaasti m uutoksiin ja
lainsäädäntö laahaa usein 10—20 vuotta ajastaan jäljessä.
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Optim ism i —pessimismi. Puhutuin ero ympäristö keskustelussa on kysymys suhtautumisesta
tulevaisuuteen: odottavatko meitä lopun ajat vai ruusuinen tulevaisuus? Erityisesti väitellään
siitä, miten hyvin uskotaan teknologian kehittyvän. Tätä keskustelua esittelemme luvussa
16.3.
Determ inism i —voluntarismi. Toinen keskeiseltä vaikuttava kysymys on, voiko yhteiskunnan
kehitykseen vaikuttaa (voluntarismi) vai kulkeeko yhteiskunta omalla painollaan tiettyyn
suuntaan (determinismi). Keskeisyys ihmetyttää, koska jos kehitys todella on determinististä,
kaikki ympäristön suojelemiseen tähtäävä toiminta on turhaa. Kuitenkin esimerkiksi energiaja liikenneluvuissa kävi ilmi, että hallinnon toiminta perustuu usein siihen itseään toteutta
vaan ennusteeseen, että politiikan suuntaa ei muuteta.
Pieni on kaunista—suuri on kaunista. Onko pieni kauniimpaa kuin suuri? Pienuutta puolustaa
se, että useat massiiviset rakennushankkeet ovat osoittautuneet ympäristölle tuhoisiksi.
Suuruutta puolustaa pistelähteiden suuret päästöjen vähennysmahdollisuudet.
Arvot —tieto. Arvojen ja tiedon suhdetta käsittelimme edellä luvussa 16.1.
Tutme —järk i. Pitääkö tunteita ottaa huomioon vai ratkaisevatko järkiseikat hyvän ympäris
tönsuojelun? Esimerkki tunteiden puolesta on ihmisten pelko saastumista kohtaan, jonka
sivuuttaminen on aiheuttanut toisinaan konflikteja. Järjen puolesta kelpaa perustelu, jonka
mukaan sympaattiseltakin kuulostavat ympäristönsuojelulliset ratkaisut voivat itse asiassa olla
ympäristön kannalta haitallisempia.
Paikallisuus —kansallisvaltio —ylikansallisuus. Pitäisikö valtaa antaa perinteisiltä kansallisval
tioilta ylös vai alaspäin? Ylöspäin suuntaamista puolustaa muun muassa perustelu, että vain
jokin ylikansallinen elin, kuten EU tai YK, voi tehdä ympäristöpoliittisia ratkaisuja, joilla voi
olla vaikutusta kansainväliseen talousjärjestelmään. Alaspäin suuntaamista puolustaa kanta,
että jos päätöksenteko tuodaan lähemmäs ihmisiä, kuten kylä- tai asukastoimikuntiin, ihmiset
ottaisivat enemmän vastuuta päätöksistä. Vastaukset riippuvat olennaisesti siitä, mistä asiasta
päätetään.
Esittelemme seuraavassa tarkempia teoreettisia pohdiskeluja, joista ristiriitaiset kannanotot
saavat tukea. Yllä olevat jatkum ot toimivat eri teorioiden paikan määrittäjinä.

S O S IO B IO L O G IS IA S E LIT Y K S IÄ

Sosiobiologiset selitykset pyrkivät selittämään ympäristökriisiä ihmisen biologisten ominai
suuksien perusteella. Selitysten kannattajat katsovat, että ihminen on ensisijaisesti eliölaji
muiden joukossa.

Kertyvä tieto ihmisen lajiominaisuutena
Ihmisen aivot ovat kasvaneet noin 1,5-kertaisiksi viimeisten 500 000 vuoden aikana, mikä
johti vaistotoimintoja laukaisevan signaalikielen kehittymiseen puhetaidoksi. Näin ihmiselle
kehittyi evoluutiossa kyky siirtää tietoa sukupolvelta toiselle, mitä kirjoitus- ja kirjapainotek
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niikan kehittyminen on viime aikoina edistänyt. Luonnontalouteen syntyi DNA-ohjauksen
rinnalle toinen ohjausjärjestelmä, ihmiskunnan käsiin kerääntyvä tieto. Sen avulla ihminen on
menestynyt muita lajeja paremmin elinympäristöönsä sopeutumisessa ja ennen kaikkea sen
muokkaamisessa itselleen sopivaksi. Tiedon kertyessä teknologia tehostui ja ihmispopulaation
määrä lisääntyi. (Nuorteva 1992.)
Esimerkiksi ilmastomuutoksen ja happamoitumisen taustalla olevaan fossiilisten polttoai
neiden polttamiseen johtanut kehitys on tämän mukaan selitettävissä ihmisen kehityshisto
rialla. Afrikassa syntynyt kädellisten lahkon nisäkäs menetti karvapeitteensä, mutta kehitti
tietonsa avulla koko ajan parempia tapoja säilyä lämpimänä ja pystyi näin valtaamaan uusia,
alkuperäistä kylmempiä asuinalueita. Linja saaliseläinten turkiksiin kääriytymisestä nykyisiin
öljylämmitteisiin taloihin on selvä. Näin ollen ilmastomuutoksen ja happamoitumisen syynä
voidaan pitää sitä, että ihminen on levittäytynyt elämään sellaisille alueille, joilla se ei niiden
kylmyyden vuoksi luontaisesti tulisi toimeen.
Populaatiodynamiikan lait
Kun elinalueen sopivuuteen liittyvät leviämisesteet oli voitettu, ihmisten määrä saattoi kasvaa
huomattavasti. Jo tuhansia vuosia sitten syntyi vakavia alueellisia ympäristökriisejä. Esimerk
kinä voidaan mainita Välimeren maiden eroosio: ennen niin metsäiset seudut ovat nykyisin
lähes puuttomia ja hedelmällinen maa-aines pääsee valumaan rinteiltä, koska metsät kaadet
tiin satojen vuosien kuluessa etupäässä laivanrakennuksen tarpeisiin.
Lääketieteen kehityksen avulla ihminen on
mrd.
pystynyt raivaamaan leviämisensä tieltä myös
monia tauteja, jotka luonnossa yleensä alkavat
rajoittaa ylisuureksi kasvavaa populaatiota. Vii
meisten parinsadan vuoden aikana ihminen on
menestynyt parhaiten, mistä muun muassa
väestönkasvu on osoituksena (kuva 16.1). Ih
mislajin väestönkasvukäyrät noudattavat myös
muiden eliöiden populaatiodynamiikan lain
alaisuuksia. Tällä hetkellä kasvukäyrä muistut
taa tilannetta, jossa ekosysteemiin on siirretty
laji, jonka kilpailukyky muihin lajeihin nähden
on ylivoimainen, kuten piisami Suomessa. Sul
jetussa systeemissä loputon kasvu on kuitenkin Kuva 16.1. Väestönkasvu jo kasvuennuste (YTS,
s. 15).
pitemmän päälle mahdotonta.
O ptim ism ia vai pessimismiä?
Sosiobiologiset selitykset näyttävät antavan aiheen kahteen erilaiseen johtopäätökseen, opti
mistiseen ja pessimistiseen. Pessimistisen mukaan mitään ei ole tehtävissä, koska ihminen
lajitasolla toimii kuten mikä tahansa muu eläin (ks. Siiriäinen 1992). Tällöin ihmiskunta käy
kiivaan kilpajuoksun viimeisistä resursseista, jonka jälkeen seuraa populaation valtava romah
dus ravinnon loppuessa. Jopa maailmanloppua ennustetaan teknologian rajoittam attom an
kehityksen, kuten ydinsodan tai pidemmän ajanjakson ilmastonmuutoksen, seurauksena.
Optimistisempia näkemyksiä voi jäsentää kahdenlaisia, puhtaan biologisia ja hum anisti
sempia. Biologisessa voidaan ajatella evoluutioteoriaan vedoten, että ihminen sopeutuu
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ym päristönsä reunaehtoihin ajan kuluessa, kuten mikä tahansa muukin eliölaji tekee, jollei
kuole sukupuuttoon. Lopputuloksena ihmisen teknosysteemi ja luonnon ekosysteemit alka
vat elää symbioosissa keskenään. Humanistisemman näkemyksen mukaan ihmisen täyty)'
jalostua oman evoluutionsa ohjaajaksi, tietoisten päätösten tekijäksi (esim. Kuusi 1983).
Yksi selkeästi sosiobiologisen koulukunnan edustaja Suomessa on paljon julkisuudessa
esiintynyt ajattelija, biologi ja kalastaja Pentti Linkola (esim. 1979). Linkolaa voisi kuvata
synkäksi optimistiksi. Hänen näkemyksensä mukaan ihmislaji ajautuu luonnonvarojen
ehtyessä raakaan olemassaolon taisteluun, kaikkien sotaan kaikkia vastaan, jossa mikä tahansa
on sallittua. Linkolan mukaan tämä voidaan välttää suunnitelmallisesti vähentämällä ihmis
populaation kokoa sekä syntyvyyden säännöstelyn että myös jo syntyneisiin ihmisiin kohdis
tuvien keinojen avulla. Jälkimmäiset tarkoittavat muun muassa sitä, että annetaan ihmisten
kuolla nälkään nälänhätäalueilla. Humanitäärisen avun kriisialueille Linkola tuomitsee jyrkäs
ti, koska se suojellessaan joitakin yksilöitä samalla koko ajan heikentää koko populaation ja
nykyisenlaisen eliökunnan mahdollisuuksia säilyä hengissä.
M onet hyväksyvät Linkolan ja hänen laillaan ajattelevien perusajatuksen, että kymmenen
hengen pelastusveneeseen ei mahdu yhtätoista ihmistä (saati viittäkymmentä). Mutta esitet
tyjen reseptien hyväksyminen on useimmille ylipääsemättömän vaikeaa niiden epäinhimilli
syyden vuoksi. Tosin Suomen hallitukset ovat koko 1990-luvun alkupuolen ottaneet askeleita
Linkolan viitoittamaan suuntaan %'ähentämällä kehitysyhteistyövaroja.

T e k n is - t a l o u d e l l is ia

s e l it y k s iä

Teknis-taloudellisct selitykset perustuvat usein ajatukseen, jonka mukaan (tieteellis-) teknis
taloudellinen kehitys ei ole vielä edennyt tarpeeksi pitkälle. Ympäristöongelmat ovat osoitus
tästä. Toisaalta myös vallitsevan kehityksen suuntaa kritisoivia suuntauksia on esiintynyt
(yleisesittelyä Raumolin 1995).

Vanhan tekniikan tehottomuus
Sosiobiologisissa selityksissä tarkasteltiin esimerkkinä fossiilisten polttoaineiden polttamisesta
aiheutuvia ympäristömuutoksia. Teknologisesti suuntautuneen ajattelun mukaan niiden
perimmäisenä syynä voi pitää sitä, ettei energiatekniikkaa vielä ole kehitetty kyllin hyväksi.
Saastuttaminen voidaan nähdä tehokkuuden puutteena, esimerkiksi kivihiilivoimalan suuret
hiukkaspäästöt johtuvat tehottomasta polttoprosessista,
investoinnit
jossa kaikki hiili ei ehdi palaa hiilidioksidiksi ja vedeksi.
Tieteen edetessä pystymme kehittämään sellaisia energiantuotantomenetelmiä, jotka takaavat meille riittävästi
energiaa ilman nykyisten menetelmien haittoja. Täm ä voi
tarkoittaa nykyistä tehokkaamman polttotekniikan tai pa
rempien savukaasujen puhdistusmenetelmien käyttöön
ottamista. On myös mahdollista kehittää kokonaan uusia,
korkealaatuisempia ja haitattomampia teknologioita, ku
ten ydinvoimassa hyötö-ja fuusioreaktorit. Ja luonnollisesti
myös energiansäästämisen tekniikat tulevat kehittymään;
K uva 16.2. Teknologiaoptimistinen
esimerkkinä kauppa- ja teollisuusministeriön suunnitel
näkemys tekniikan kehityksestä (Tiuri
1990, s. 188).
missa oleva tietokoneohjattu järjestelmä, joka puhaltaa
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ikkunalasien väliin kaasumaista lämmöneristectä yöksi ja imee sen aamulla pois. Näkemys on
selkeästi teknologiaoptimistinen: kun teknologiaa ja taloutta kehitetään entisestään, kehityk
sen murrosvaiheen ongelmat ratkeavat. (Esim. Tiuri 1990; kuva 16.2.)
Liian kovaa teknologiaa
Teknologian suhteen vähemmän optimistisiakin selityksiä on. Voidaan ajatella, että tähänas
tinen teknologian kehittäminen on ollut väärillä linjoilla, kun on kehitelty vain suuria ja
mahtavia teknisiä ratkaisuja, kuten 1 000 iM\V:n voimaloita, massiivisia patoja ja satojen
hehtaarien avohakkuita. Ratkaisuna tällöin nähdään tekniikan kehittämisen suunnanmuutos
”pehmeän teknologian” suuntaan. Pehmeä teknologia olisi työvoimavaltaista, hajautettua,
pienimuotoista jaymmärrettävää tavalliselle ihmiselle. Esimerkkejä tällaisista tekniikoista ovat
puun poltto kotitalouksissa, tuulimyllyt, metsuriperusteinen puunkorjuu ja polkupyörä. Sen
sijaan kiistellään kiivaasti siitä, onko tietotekniikka pehmeää vai kovaa. (Esim. Naess 1981, s.
113-139.)
Saastuttajan ei tarvitse maksaa
Taloudellisessa näkemyksessä kiinnitetään usein huomiota siihen, että hyvälaatuinen ympä
ristö on hyödyke, jolla ei ole hintaa. Koska ympäristön pilaaminen on ilmaista, kenenkään
mieleen ei tule suojella sitä. Ympäristön pilaantumista pidetään markkinamekanismin eitoivottuna ulkoisvaikutuksena, joka korjataan sillä, että annetaan ympäristölle hinta, jolloin
hyvälaatuisen ympäristön arvo sisäistetään näkymään markkinoilla tuotteiden hinnassa.
Puhutaankin ” saastuttaja maksaa” -periaatteesta. Konkreettisia korjauskeinoja ovat tällöin
erilaiset saasteverot ja -maksut sekä toisaalta ympäristöperusteiset tukiaiset. Jos esimerkiksi
bensan hinta kaksinkertaistettaisiin ja rahat käytettäisiin joukkoliikennelinjojen tihentämiseen, liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenisivät. Toinen mahdollisuus on kierrätyksen kan
nustaminen pantilla. Järjestelmä on Suomessa käytössä juomapullojen ja -tölkkien osalta ja
toimii loistavasti; sitä voisi laajentaa muihinkin tuotteisiin.
Kaupattavat päästökiintiöt voisivat sopia hajakuormituksen kuriinlaittamiseen. Esimer
kiksi globaaleille hiilidioksidipäästöille on suunniteltu kaupattavia päästökiintiöitä. Jos kiin
tiöt laskettaisiin väkiluvun mukaan, tästä luultavasti scuraisi se, että teollisuusmaat ostaisivat
kehitysmaiden kiintiöitä, jolloin samalla seuraisi melkoinen tulonsiirto pohjoiselta pallon
puoliskolta etelään. Ympäristövakuutukset puolestaan sopivat aloille, joissa on pieni ympäris
tövaikutusten todennäköisyys, mutta niiden toteutuessa seuraukset olisivat vakavia. (Ayres &
Kneese 1969; Soininvaara 1990; Ollikainen 1991.)
H uom aam atta jääneet markkinat
Ympäristöongelmia voi selittää myös liiketaloudellisesta näkökulmasta. Edellä esitetyt talou
delliset keinot ovat poliittista ”ylhäältä alas” -ohjausta. Perinteisesti yritykset ovat ainakin
ympäristönsuojelijoiden mielestä suhtautuneet nuivasti ympäristönsuojeluun ylimääräisenä
kustannustekijänä ja omistusoikeuden rajoittajana. Asian voi nähdä myös positiivisemmin:
kyseessä on uusi markkinarako uudenlaiselle tuotannolle, jota aiemmin ei ole huom attu.
Niinpä tuotantosuunnan muuttaminen uuteen ympäristöasiat kokonaisuudessaan huom ioon
ottavalle pohjalle voi olla merkittävä kilpailuetu. (Ks. Peltomäki & Kam ppinen 1995.)
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Vanha autoritäärinen johtam iskulttuuri
Toinen liiketaloudellinen näkökulma selittää ympäristöongelmien johtuvan yritysten kan
keasta johtamiskulttuurista, joka on ollut varsin autoritääristä eli perustunut kärjistäen siihen,
että johtaja tietää kaiken sekä käskee ja alainen vain tekee. Työntekijät kuitenkin viime kädessä
hoitavat työt, joista ympäristövaikutukset aiheutuvat. Jos informaatiota kulkee organisaatiossa
vain ylhäältä alas, monet käytännölliset vaikutuksia pienentävät ratkaisut jäävät huomiotta
eikä työntekijöitä kiinnosta vastuun ottaminen. Lisäksi ympäristöasiat on aiemmin käsitelty
omina ”piipunpää”asioinaan niiden liittymättä yrityksen muuhun toimintaan. Ratkaisukei
nona voisi tällöin olla siirtyminen laatujohtamiseen, johon kuuluu aitoa vuorovaikutusta
pomon ja alaisen välillä. Kun laatujohtamiseen sisällytetään vielä niin sanottu ympäristöjoh
taminen, ympäristöasiat otetaan huomioon koko yrityksen strategian muodostuksessa ja
kaikessa toiminnassa läpäisyperiaatteella. (Lovio 1995.)
Teknologiaoptim ismi vallitsee
Teknis-taloudellincn optimismi lienee vallanpitäjien keskuudessa nykyisin vallitsevin suhtau
tumistapa ympäristökriisiin. Talouskasvulla ajatellaan ratkaistavan yhteiskunnalliset ongel
mat, kuten työttömyys, ja sitten tekniikalla pidetään ympäristöhaitat kurissa. Ajatus näky)"
yksityisissä yrityksissä, pienissä kunnissa, isoissa kaupungeissa, valtiontasolla, E U :ssaja YK:ssa
(ks. luku 17.3).
H

u m a n i s t i s i a s e l it y k s iä

Humanistiset selitykset perustuvat ajatukseen, että ihmisessäon jotakin vikaa, mistä ympäris
töongelmat johtuvat. Humanistinen tarkoittaa tässä samaa kuin yksilöistä tai maailmankatso
muksesta lähtevä selitys.
Tiedon puute
Luonnontieteilijöiden piirissä suosittu selitys on tiedon puute —ihmiset eivät tiedä, että heidän
toimintansa aiheuttaa ympäristöongelmia. Ratkaisuna on oikean tiedon jakaminen ihmisille,
jotta he voisivat toimia ekologisesti mielekkäällä tavalla. T äm ä on itse asiassa ollut vallitseva
ympäristökasvatuksen tausta-ajatus Suomessa 1990-luvuIle asti.
Tieteen erehdys ja tunnepohjaisten arvojen puute
Edelliselle näkemykselle vastakkainen humanistinen selitys on todeta, että uuden ajan alussa
(1500—1600-luvulla) tapahtui luonnontieteen vallankumous. Teollinen vallankumous 1800luvun lopulla perustui osin juuri siihen, von Wrightin (1987) mukaan luonnontieteiden avulla
tuotettu tieto syrjäytti keskiajan elämää säädellcen uskonnon totuuden lähteenä ihmisten
mielissä. Tästä seurasi maallistuminen jäsen mukanaan tuoma arvotyhjiö.Tieteellis-tekninen
kulttuuri perustuu välineelliseen järkeen (Zweckrationalität, termi Max Weberiltä). Se keskit
tyy vain keinoihin tietyn, kyseenalaistamattoman yhteiskunnan päämäärän saavuttamiseksi.
Tuo kyseenalaistamaton päämäärä on ollut ja näyttää olevan vielä tätä kirjaa tehtäessä
mahdollisimman suuri talouskasvu. Ratkaisuna von Wright näkee ”järjen voiton” eli kyvyn
kyseenalaistaa oman toiminnan tavoitteita ja asettaa ne jatkuvasti uudelleen arvojen muut-
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tuessa (Weberin Wertratioualität) .T 'i\\öin jopa talouskasvusta luopumisesta voitaisiin keskus
tella, koska sitä ei olisi lyöty lukkoon kyseenalaistamattomana kehityksen tavoitteena.
Miesten vinoutunut maailma
Ekofeministit (esim. Shiva 1988) ovat liittäneet luonnosta vieraantumisen ja luonnon
alistamisen ensi sijassa micskeskciseen eli patriarkaaliseen kulttuuriin, johon liittyy samalla
naisen alistaminen. Moderni luonnontiede on tämän näkemyksen mukaan olennainen osa
tuota kehitystä (ks. edellä). Tulkintaan on antanut aihetta muun muassa luonnontieteiden
vallankumouksen perusfilosofi Francis Bacon (1561 —1626) ja hänen seuraajansa kuvaillessaan
tiedemiehen oikeaa suhtautumista luontoon:
Luonto on nainen, joka uedemieheuon valloitettava. Hänen on metodisesti jasvsiemaattisesti riisuttava äiti luonto, paljastettava hänen salaisuutensa, tunkeuduttava hänen
syliinsä ja siten pakotettava hänet täydelliseen alistumiseen.
(Ref. von Wright 1987, s. 62.)

Ekofeministit saavat näkemyksilleen vahvistusta monista ympäristöaiheisista mielipidekyse
lyistä ja elämäntapatutkimuksista, jotka osoittavat jatkuvasti, että naiset sekä ajattelevat että
toimivat ympäristöystävällisemmin kuin miehet (kuva 16.3).
Ekofeministisestä näkökulmasta näitä ongelmia voisi ratkaista esimerkiksi sillä, että
koulutuksella ja kasvatuksella luotaisiin
miehille positiivisia elämyksiä myös luon
nossa eikä vain tekniikan suhteen. Toinen
tapa on antaa valta naisille, joskin he taita
vat ottaa sen antamattakin miesten jäädes
sä jälkeen koulutustasokilpailussa.
Arvojen vinoutuneisuus
Ympäristöeetikot (esim. Vilkka 1991) nä
kevät ongelmana sen, että perinteiset hu
manistiset ihanteet ovat kohdistaneet ar
vot vain ihmisiin. Luontoa on kohdeltu
vain taloudellisen hyödyntämisen välinee
Kuva 16.3. Miesten jo naisten vastaukset kysymykseen
nä. Erityisesti kritiikki on kohdistunut
"M ikäli teillä on auto, kuinka usein vältätte ympäristösyistä
juutalais-kristilliseen luontoa alentavaan sen käyttöä silloin, kun se ei ole välttämätöntä?" (Kailakäsitykseen siitä, että Jumala loi luonnon Kangasym. 1994, s. 9 2 ).124
vain ihmistä varten eikä luonnolla ole näh
ty' muuta arvoa kuin ihmisen palveleminen (White 1967). Ratkaisuna olisi arvojen laajenta
minen koskemaan myös muuta luontoa, arvosteluperusteista riippuen selkärankaisia, eläimiä,
kasveja, kaikkia eliöitä tai myös eloton ta luontoa, kuten kiveä, vettä ja hiekkaa. Luonnolle tulisi
antaa itseisarvo (ihmisen antama eli ekstrinsikaalinen itseisarvo). Keinona olisi tällöin luon
non arvostamisen lisääminen kasvatuksen ja omaehtoisen pohdinnan avulla tai lainsäädäntö
teitse. Suomessa hyväksyttiin vuonna 1995 perustuslakiuudistus, jossa myös ym päristön laatu
nostettiin perustuslain suojaan, mutta laissa turvataan nimenomaan ihmisten oikeus hyvään
ympäristöön eikä suinkaan luonnon itseisarvoa.

333

Y mpäristönsuojelun perusteet
Luonnon sisäsyntyinen itseisarvo?
O n myös esitetty, että muilla eliöillä olisi ehdottomasti samanlainen oikeus elämäänsä kuin
ihmisillä. Tällöin katsotaan, että luonnolla on sisäsyntyinen (intrinsikaalinen) itseisarvo
ilman, että ihmisen tarvitsisi sitä antaa. Tällöin olisi yksinkertaisesti väärin, että ihminen
hyödyntää muita lajeja tai yksittäisiä eliöitä enempää kuin on välttämätöntä hengissä pysymi
seksi (Vilkka 1991). Ratkaisuna esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistus tulisi laajentaa
koskemaan myös eläimiä.
Pirstaleinen m aailm ankatsom us
Eräät ympäristökcskusteluun osallistujat painottavat ongelmien syitä etsiessään nykyihmisen
maailmankatsomusta, jota luonnehtii lokcroituminen ja pirstaleisuus. Elämä on jaettu
erillisiin osiin, tieto ympäröivästä maailmasta on päivä päivältä vaikeatajuisempaa ja tulee
sirpaleisena ja opiskelu on jaettu tiukasti rajattuihin oppiaineisiin. Loogisen kokonaiskuvan
muodostaminen ympäröivästä todellisuudesta on hyvin vaikeaa. (Willamo 1992.) Maailman
katsomuksen pirstoutuminen selittää tämän ajattelun mukaan sen, että ihminen on alkanut
pitää itseäänkin muusta luonnosta erillisenä, luonnon lainalaisuuksien yläpuolisena. Toisaalta
lokeroihin jaetussa maailmassa kukaan ei ole kyennyt ymmärtämään niin monimutkaista ja
kokonaisvaltaista asiaa kuin ympäristökriisin syntyä ennen kuin nyt, kun se on jo kehittynyt
varsin pitkälle.
Ratkaisukeinona tällöin olisi uusi entistä laaja-alaisempi ajattelutapa, jota voisi edistää
suurempiin kokonaisuuksiin keskittyvällä koulutuksella. Tällaista laajempaa näkökulmaa
yritämme tässä teoksessa etsiä.

Y

h t e is k u n n a l l is i a s e l it y k s iä

Yhteiskunnalliset selitykset perustuvat ajatukseen, että jotkin yhteiskunnalliset rakenteet
aiheuttavat tai pitävät yllä tuhosuuntausta, vaikka kansalaisten ympäristöasenteet jo olisivat
kin ympäristöystävällisiä.
Liikaa byrokratiaa
Voidaan osoittaa käytännön faktoja siitä, miten suunnitelmatalous tuhoaa ympäristöä: Araljärven kuivuminen, Irä-Euroopan metsätuhot, saastuneet joet ja heikko ydinvoimaloiden
turvallisuus ovat vankkoja todistuksia siitä, että reaalisosialismi ei säästänyt saasteilta. Ovathan
länsimaiden päästöt huomattavasti pienemmät. Selityksenä entisten sosialististen suunnitte
lutalouksien ongelmille ovat muun muassa tehottomuus, vastuuttomuus, liian jäykkä ja
huonosti muutoksiin reagoiva suunnittelujärjestelmä, julkisen keskustelun sensurointi ja
kanavointi keskusteluun keinoista eikä yhteiskunnan päämääristä.
Byrokratiaa länsimaissa edustavat esimerkiksi tullirajat. Kehitysmaat saavat alhaisen hin
nan tuotteistaan, kun tullirajat estävät tuotteiden jalostuksen. Täm än näkemyksen mukaan,
jota noudatetaan muun muassa maailman kauppajärjestössä W T O :ssa (World Trade Organi
zationA125 liiat kaupan esteet ehkäisevät rehtiä kaupankäyntiä. Siksi kehitysmaat jäävät
kurjuuteen ja niiden ympäristö tuhoutuu. Myös esimerkiksi maatalous- ja ympäristöviran
omaisten tiukat toimialarajat (ks. luku 14.3) tukevat byrokratiakriittisiä selityksiä.
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Tällöin eräänä rackaisuna olisi liberalistisen vapaan markkinatalouden eli uusklassisen
talousteorian (ks. Pekkarinen & Sutela 1985) kannattajien näkökulmasta vapaakauppa, johon
lisättäisiin ympäristöveroja ja -maksuja.126 Yhteiskunnallista suunnittelua ja päätöksentekoa
yksittäisissä tilanteissa vähennettäisiin ja suunnittelu rajattaisiin yleisiin markkinoiden ohjaamiskeinoihin. Julkisen keskustelun tulisi olla avointa ja hyödykkeiden tuoteselosteiden tulisi
sisältää täydelliset tiedot tuotteesta, jotta kuluttajat saisivat tietoa ostamiensa tuotteiden
ympäristövaikutuksista. Toteutettaisiin ”saastuttaja maksaa” -periaatetta. Hintamckanismin
oletetaan nostavan kansalaisten vastuuta ja ympäristön arvostamista.
Liian vähän valvontaa
Asia voidaan myös nähdä juuri päinvastoin: ympäristöongelmien voi katsoa johtuvan puut
teellisesta yhteiskunnallisesta kontrollista. Niin teollisuuslaitokset kuin kuluttajatkin, kuten
etelänmatkaajat, henkilöautoilijat ja porealtaan ostajat, saavat saastuttaa ilman että kukaan
kieltää heitä. Ratkaisukeinona voi olla tällöin keskusjohtoinen ”ekologinen poliisivaltio”, jossa
ympäristöviranomaiset valvovat, etteivät kansalaiset tai yritykset tee ympäristörikoksia. Ym
päristölainsäädännön rangaistuksia tulisi kiristää, jotta rikolliset saisivat ansionsa mukaan (ks.
taulu 13.3). Allardt (1991) toteaa, että tämä saattaa kuulostaa karmealta, mutta kaikkien
yhteisöjen toiminta perustuu siihen, että toivotusta käyttäytymisestä palkitaan ja ei-toivotusta
rangaistaan. Suomessa näkemystä on toteutettu kiristämällä lupaehtojen päästövaatimuksia ja
esimerkiksi lisäämällä rikoslakiin oma luku ympäristörikoksista (Berningcr 1995).
Valta on vääristynyt
Vallan vääristymisellä tarkoitetaan yleensä sitä, että demokratia ci toimi ympäristöpolitiikassa
eli joku muu tekee päätökset kuin kansa eduskunnan välityksellä. Useimmiten viitataan siihen,
että teknisillä asiantuntijoilla ja hallinnonaloilla on liikaa valtaa, kun päätetään vaikkapa
Suomen energiantuotannon tavoista (luku 11.3). Maailmanlaajuisemmin ajateltuna ympäris
töongelmista on syytetty hallitsevaa luokkaa, rotua ja sukupuolta sekä ikää eli taloudellisesti
hyvin toimeentulevia, valkoihoisia, keski-ikäisiä miehiä. Eniten syrjittyjä ovat tällöin luonnon
ohella kolmannen maailman nuoret työläisnaiset. (Esim. Haila & Levins 1993.) Vallan
vääristymisen purkamiskeinoina nähdään yleensä vallan demokratisointi. Yksi tapa on siirtää
valtaa enemmän poliitikoille esimerkiksi säätämällä heille suurempi vastuu päätösten valmis
telusta. Toinen näkemys on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuutta ympäristöpolitii
kan päämäärien asetteluun esimerkiksi julkisemmalla päätöksenteon valmistelulla. Olennaista
olisi yhden vaihtoehdon valmistelun sijaan useiden erilaisten vaihtoehtojen luominen, jolloin
olisi jotain mistä valita ja yhteiskunnan suunnan muuttaminen olisi helpompaa.
M aailmankaupan rakenne on vääristynyt
Maailmankauppakriittisten kehitysteorioiden mukaan länsimaiden lohdulliscmpaa luonnon
tilaa ci nähdä markkinatalousjärjestelmän hyvyytenä vaan katsotaan pikemminkin, että
länsimaat ovat ulkoistaneet ympäristökustannuksensa kehitysmaihin. T äm ä tarkoittaa sitä,
että säästääkseen tuotantokustannuksia länsimaiset suuryritykset sijoittavat tuotantolaitok
sensa kehitysmaihin, joilla ei ole varaa laatia tai ainakaan valvoa tiukkoja ympäristösäädöksiä.
Tuotannon voitot kerätään länsimaihin, kun taas kehitysmaat saavat kärsiä tuotannon haitat.
Ongelma on siis vallan keskittyminen markkinoiden välityksellä sinne, missä sitä jo on
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ennestään paljon (Karl Marx nimitti tätä markkinamekanismin ominaisuutta pääoman
logiikaksi). (Ks. Hettne 1991.)
Perusongelmana nähdään maailmankaupan rakenne, jonka juuret muodostuivat jo uuden
ajan alussa 1 5 0 0 -1 600-luvuilla. Tuolloin Englanti ja sen vanavedessä muu Eurooppa sekä
Pohjois-Amerikkasaavuttivat maapallon taloudellisen keskuksen aseman. Sittemmin kehitet
tiin pääasiassa 1800-luvulla välitön siirtomaajärjestelmä (kolonialismi), jossa siirtomaista
tuotettiin raaka-ainetta Eurooppaan jalostettavaksi. Paikallinen kulttuuri syrjäytettiin emomaan hallintojärjestelmällä ja myöhemmin myös koulutusjärjestelmällä. Siirtomaat ovat
sittemmin itsenäistyneet hallinnollisesti, mutta välillisen taloudellisen kolonialismin katso
taan vaikuttavan edelleen, lähinnä suurten monikansallisten yritysten toimesta (uuskolonialismi). Länsimaiden taloudellisen kasvun katsotaan olevan kehitysmaiden riiston tulosta, samoin
länsimaiden paremmat investointimahdollisuudet puhtaampaan teknologiaan. (Haila &C
Levins 1993.) Näkemysten kiteytyksenä oma mielipiteemme: sosialistiset maat ovat sotkeneet
om at asiansa, länsimaat ovat sotkeneet kehitysmaiden asiat.
Ratkaisukeinoina voi nähdä useita suuntia. Lähtökohtana olisi maailmankaupan raken
teen muuttaminen. Sen sijaan käsitykset siitä, pitäisikö valtaa keskittää vai hajauttaa, vaihtelevat suuresti. ”Pieni on kaunista” -näkemyksen mukaan kaupankäynnin pitäisi perustua
pieniin omavaraisiin alueisiin ja maailmanlaajuista tavaroiden liikuttelua tulisi välttää. Toisen
näkemyksen mukaan markkinoilta pitäisi siirtää valtaa poliittiseen päätöksentekoon nimen
omaan kansainvälisellä tasolla (maailmanhallitus, YK, EU, W T O ...). T äm ä siksi, että
saataisiin perustettua kollektiivinen, demokraattinen elin valvomaan suuryritysten ja kansal
lisvaltioiden toimia ylhäältä käsin.
Lisäksi on erimielisyyttä siitä, mikä pitäisi olla suunnittelun ja päätöksenteon suhde
markkinamekanismiin. Ääripäinä ovat vapaa markkinatalous (jonka vapautta jonkun täytyisi
valvoa, jos se pyrkii vallan kasaamiseen sinne, missä sitä jo on) ja suunnitteluun perustuva
vaihdantatalous.
Markkinamekanismin ympäristöystävällisyyttä puolustaa tehokkuus ohjata liikeyritysten
toimintaa ja levittää ympäristöystävällisempää teknologiaa. Suunnittelua ja yhteiskunnallista
päätöksentekoa puolustaa ”henkilö ja ääni” -järjestelmä ”markka ja ääni” -järjestelmän sijaan.
Jos ympäristöongelmat ratkaistaan ympäristöveroilla ja maksuilla, vastuu jääväin kuluttajalle.
Tällöin rikkaalla kuluttajalla on enemmän mahdollisuutta vaikuttaa kuin köyhällä. Jos taas
ympäristönsuojelun keinona käytetään päästönormeja ja yhteiskunnallisia päätöksiä hyvästä
ympäristön tilasta, ihmisillä on periaatteessa tasapuolisemmat mahdollisuudet vaikuttaa.
Kompromissi löytynee jostain keskivaiheilta, jolloin konkreettisina keinoina ovat tuotteiden
ympäristömaksut ja -verot, mutta niiden suuruudesta ja kohdistumisesta eri ihmisiin (vaikka
pa maalla ja kaupungissa asuviin) päätettäisiin esimerkiksi eduskunnassa tai kansalaisraadeilla.
Soininvaara (1990) on kiteyttänyt tämän kompromissin seuraavasti: markkinamekanismi
on hyvä renki mutta huono isäntä.

N

äkem ysten

k r it iik k iä

Ei siis ole yhtä yksinkertaista ratkaisumallia tarjottavana. Jokaista edellä esiteltyä selitystä
vastaan voi esittää kritiikkiä.
Sosiobiologilta voisi kysyä, kannattaako ympäristöä yrittääkään suojella, jos ihminen
toimii kuitenkin jonkin luonnonlain mukaan, tehtiinpä mitä hyvänsä? Humanisti toteaisi,
että ihmisellä on kyky oppia kokemuksesta, joten hän voi päättää muuttaa vaikkapa populaa-
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tiodynamiikan lainalaisuuksia syntyvyyden säännöstelyllä. (Esim. Hahtola 1990.)
Teknologiaopcimismille on olemassa paljon perusteita. Aurinkovoimaloita, sähköautoja,
ongelmajätteitä hajottavia bakteereita ja erilaisia kierrätystekniikoita kehitetään jatkuvasti.
Samaan aikaan kuitenkin kritisoidaan, että tekniikan kehittyminen tuo aina mukanaan uusia,
entistä monimutkaisempia ongelmia (esim. Wallgren 1985; Beck 1990). Tällaisista ovat
esimerkkejä vaikkapa tieto- ja biotekniikoihin liittyvät eettiset ongelmat. Ydinvoiman ja
ydinpommin välinen eettinen ristiriita kuuluu teknologian perusolemukseen. Kehittäessämme geenitekniikkaa siten, että käytössämme on PCB:rä syöviä bakteereita, saamme samalla
pohdittavaksemme sen, saavatko vanhemmat päättää etukäteen lapsensa sukupuolen tai
silmien värin. Ja mitä täydellisemmin saamme kivihiilen voimalassa palamaan, sitä enemmän
synty)' kasvihuoneilmiötä aiheuttavaa hiilidioksidia.
Humanisteja voisi kritisoida useasta suunnasta. Esimerkiksi käytännön työssä oleva voi
todeta, että humanistit pyörittelevät niin abstrakteja asioita, ettei niillä ole mitään käytännön
merkitystä. Ympäristönsuojelu puolestaan on konkreettista toimintaa, kuten lannan kompos
tointia ja kirpputorilla ostelua, jossa tärkeämpää on toiminnan vaikutukset luontoon kuin
ympäristöystävällinen ajattelu. Toisaalta voidaan väittää, että humanistit eivät näe yhteiskun
nan rakenteita, jotka painostavat ihmisiä saastuttamaan: jos yhteiskunta ei ole järjestänyt
jätteenlajittelumahdollisuutta, totta kai ihmiset heittävät kaikki roskat samaan pönttöön.
Tammilehdon (1982, s. 80) sanojen mukaan ”yhteiskuntaa ei saa häviämään olemalla
ajattelematta sitä” .
O m a tapauksensa on keskustelu luonnon sisäsyntyisestä itseisarvosta. T ätä naturalistista
(ks. luku 16.1) näkemystä vastaan voi esittää perustelun, jonka mukaan YK:n ihmisoikeuksien
julistuskaan ei ole mikään ehdoton luonnon laki vaan yhteiskunnallinen sopimus. Lisäksi sitä
rikotaan koko ajan monissa maissa, jotka ovat sen periaatteessa hyväksyneet. Oikeudenmukai
suus on sidoksissa kulloinkin yhteiskunnassa vallalla oleviin moraalisääntöihin. Luonnon
sisäsyntyisen itseisarvon kannattajat eivät ole tietääksemme esittäneet, mikä rooli tuolla
itseisarvolla olisi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Vaaditaan vain muutoksia lainsäädän
töön ottamatta huomioon, kuka lakeja säätää ja miten lakeja tällöin tulkittaisiin yksittäista
pauksissa. Odotamme mielenkiinnolla ympäristöetiikan harrastajien yhteiskunnallisempia
kannanottoja. (Ks. Oksanan 1996.)
Yhteiskuntakriitikolta voi kysyä, eikö hänen mustamaalaamissaan yhteiskunnan rakenteis
sa ole lainkaan ihmisiä? Vaikka jätteenlajittelua ei olisi järjestetty kunnan puolesta, voihan silti
perustaa kompostin pihan nurkkaan talon oman väen voimin. Sitä paitsi ristiriitaiset yhteis
kunnalliset selitykset kilpailevat keskenään: Markkinatalouden kannattajaa voi muistuttaa
maailmantalouden rakenteista ja kehitysmaiden riistosta. Reaalisosialismin tulokset eivät
välttämättä johdu suunnitelmatalouden tehottomuudesta vaan yhteiskunnallisen keskustelun
sensuroinnista ja kansalaisliikkeiden huonoista toimintamahdollisuuksista. Monikansalliset
suuryritykset taas eivät välttämättä ole ympäristöä tuhoava voima vaan tehokas organisaatio,
jonka kautta uuden ympäristöystävällisen teknologian levittäminen ympäri maailmaa tehos
tuu. Maailmankauppakriitikoille voisi myös todeta, että pitäisi ensin päästä jonkinnäköiseen
yhteisymmärrykseen siitä, mihin suuntaan taloutta olisi kehitettävä, ennen kuin jotakin voi
tehdä.
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1 6 . 3 . K eskustelua:

onko jatkuva talouskasvu mahdollista?

M onet ympäristönsuojelua! ovac pitäneet kulutuksen ja tuotannon määrää ympäristöongel
mien syynä Rooman klubin Kasvini rajat -raportin jälkeen (Meadows ym. 1974; luku 9.4).
Raportissa esitettiin tietokonelaskelmia, joiden valossa luonnonvarat loppuvat ja maapallo
saastuu hätkähdyttävää vauhtia, jos emme muu
1 0 ,2$
ta elintapojamme. Toisaalta muun muassa mo
net taloustieteilijät, insinöörit ja yritysmaail
man johto ovat kritisoineet ajatusta. On väitet
ty, että taloudellinen kasvu on jatkuvasti mah
dollista tai jopa välttämätöntä, koska muuten ei
ole varaa suojella ympäristöä.
O tam m e nyt esiin talouskasvun ja ympäris
tönsuojelun suhteet esimerkkinä ympäristökeskustelun eräästä polttopisteestä. On esitetty
myös näkemyksiä, joiden mukaan kysymys on
arkipäivän ja päivänpolitiikan ympäristönsuoK u v a 1 6 . 4 . Maailman talouskasvu 1 9 5 0 -1 9 9 3
jelussaepäolennainen (Soininvaara 1990; Wahl
(Maailmanpankki, ref. W orldwatch 1994).
ström 1994). T äm ä luku on havainnollistanrissyistä kirjoitettu keskusteluksi, jossa kasvun kannattaja ja kasvun vastustaja vääntävät peistä.
Itse olemme yleensä vakuuttuneempia kasvun vastustajan argumenteista, mutta joissakin
kysymyksissä kasvun kannattajan perustelut tuntuvat järkevämmiltä.127 Käsittelemme viisi
keskustelun teemaa:
1)
2)
3)
4)
5)

ympäristöongelmien, vaurauden ja köyhyyden suhde,
aineen ja energian kiertokulkua kuvaavat termodynamiikan teoreettiset mallit,
käsitykset teknologian kehittymisestä,
laadullista ja määrällistä kasvua koskevat perustelut,
keskustelut kasvun nopeudesta.

R ik k a id e n

j a k ö y h ie n

m a id e n

y m p ä r is t ö n

t il a

K annattaja: Entisissä sosialistimaissa on alempi aineellinen elintaso kuin läntisissä teollisuus
maissa, mutta ympäristöongelmat ovat siellä pahempia kuin länsimaissa. Entisen DDR:n
ydinteknologian holtittomuus sekä päästöjen moninkertaisuus länsimaihin nähden ovat
esimerkkejä tästä —D D R :n rikkipäästöt asukasta kohden olivat noin 4,5 kertaa suuremmat
kuin Suomessa vuonna 1990 (Suomi m aailm alla 1990).
Vastustaja: Sosialistimaissa kriittinen yhteiskunnallinen keskustelu ei ole ollut sallittua
siinä määrin kuin länsimaissa. Länsimaissakin ympäristöasioita on saatu edistymään vasta
kansalaisliikkeiden painostuksen jälkeen, ei luonnonlakimaisena taloudellisen kasvun seu
rauksena. Länsimaiden ympäristön tila on Itä-Eurooppaa parempi talouskasvusta huolimatta,
ei sen tähden. Sitä paitsi luonnon tila entisissä sosialistimaissa ei ole joka asiassa länsimaita
huonompi: Talousjärjestelmän tehottomuus aiheutti, ettei joka paikkaa ehditty käydä tonki
massa. Niinpä luonnon monimuotoisuus itärajamme itäpuolella on rikkaampaa kuin omalla
puolellamme. Samoin entisen D D R :n toimiva ja kattava kierrätysjärjestelmä romutettiin
Saksojen yhdistyessä, koska se vaati toimiakseen valtion tukea.
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K annattaja: Ainakin kehitysmaissa on kacascrofaalisempia ympäristöongelmia kuin länsi
maissa. Ratkaisuna ympäristöongelmiin on siis talouskasvu ja syntyvyyden alentaminen
kehitysmaissa. Rostowilaisen kehitysteorian mukaan kehitysmaat scuraavat teollisuusmaita
talouskasvussa ja saavuttavat jonkinlaisen vakauden tilan väestön suhteen, kunhan saavat
omaa teollisuutta ja sitä mukaa varallisuutta. Tällöin ei tarvitsisi hankkia ylen määrin lapsia
vanhuuden turvaksi, kasketa sademetsiä eikä kerätä polttopuita Saharan eteläreunalta nälän
sammuttamiseksi. (Yhteinen tulevaisuutemme 1987.)
Vastustaja: Et ota huomioon, että kehitysmaiden köyhyys on teollisuusmaiden luomaa.
Kehitysmaiden resursseista hyötyy pääasiassa pohjoinen pallonpuolisko ja kehitysmaiden
suppea valtaeliitti. Materiaalivirrat kulkevat etelästä pohjoiseen, entiset viljapellot on muutet
tu rahakasvien tuotantoon. Voitot kerääntyvät paikallisille suurmaanomistajille sekä monikansallisille suuryrityksille, jotka ostavat tuotannon hintaan, jota kehitysmaiden köyhillä ei ole
varaa maksaa. Näin köyhimmät väestönosat ajautuvat alueille, joiden luonto kestää heikosti
kulutusta ja viljelyä. Kyseessä ei siis ole liian alhaisen tuotannon määrän ongelma vaan
tuotannonjako-ongelma. (Visvanathan 1991.)
T e r m o d y n a m iik k a

Vf«r/«wy>/:Termodynamiikan lait kertovat aineen kierrosta ja energian virtaamisesta maapal
lolla. Termodynamiikan lakeja ovat aineen ja energian häviämättömyyden laki sekä entropian
laki. Aineen ja energian häviämättömyyden laki osoittaa, että suljetussa systeemissä aine ja
energia eivät häviä, voivat vain muuttaa muotoaan. T äm ä selvittää saastumiseen ja jätteiden
synnyttämiseen liittyvää problematiikkaa: jätteitä ei voi heittää pois, koska ei ole olemassa
”pois”. Tuotettu ja kulutettu tavara palaa aina luontoon, jos sitä ci käytetä uudelleen tai
kierrätetä (kuva 15.4). Ainetta ei myöskään synny lisää tyhjästä. Ei ole olemassa varastoa, josta
voisi ottaa sitten, kun uusiutumattomat luonnonvarat on käytetty loppuun. Entropian laki
tarkoittaa sitä, että epäjärjestys maailmassa kasvaa koko ajan. Materiaalit kuluvat ja aineet
rapautuvat. Siksi täydellinen kierrättäminen ja myös talouskasvu on lopulta mahdotonta.
K annattaja: Termodynamiikan soveltuvuutta ympäristöongelmien tarkasteluun voidaan
kritisoida. Luonnonvarojen kulumista ja saastumista voidaan hidastaa kierrätystä tehostamal
la ja kierrätysnopeutta lisäämällä. Päästöt saadaan pidettyä luonnon sietokyvyn alla esimerkik
si puhdistuslaitteiden avulla. Teknologian kehitys parantaa puhdistuksen ja kierrätyksen
hyötysuhdetta. Voidaan myös käyttää korvaavia raaka-aineita, kun uusiutumattomien luon
nonvarojen varastot alkavat huveta.
Vastustaja: Korvaavienkin aineiden kehittäminen kuluttaa aina jotakin. Sitä paitsi ei
tekniikalla voi kum ota aineen häviämättömyyttä ja syntymättömyyttä —se on luonnon laki.
K annattaja: Ei toki voi kumota, mutta sen vaikutusta voitaisiin huomattavasti hidastaa,
jolloin sen merkitys käytännössä lähes katoaisi. Et kai vetoa siihen, että jokin luonnonvara
uhkaa loppua miljoonan vuoden kuluttua? Entropian lakiin vastaus on energian häviämättö
myyden lain porsaanreikä: maapallo ei ole suljettu systeemi energian suhteen. Maapallolle
tulee suoraa auringon energiaa yli 10 000 kertaa enemmän kuin ihminen sitä kuluttaa
(Malaska ym. 1989, s. 51—52). Jos siis saamme energiantuotantomme tehokkaammaksi, on
meillä huomattavasti varaa lisätä muuta tuotantoa. (Ks. Ollikainen 1991.)
Termodynamiikan lait perustuvat elottomiin fysikaalisiin systeemeihin. Luonnon eliöt
lisäävät järjestystä keräämällä itseensä aineenvaihdunnan avulla hiiltä paljon suuremmaksi
pitoisuudeksi kuin ympäristössä on ja fossiloitumalla sitten öljyksi tai turpeeksi, hiilikasautumiksi keskelle elotonta luontoa. Uusiutuvia luonnonvaroja taas voi käyttää periaatteessa
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loputtom asti, kunhan pysytään luonnon tuotantokyvyn rajoissa. Rajat tulevat tietysti vastaan
lopulta. Viimeistään 5 miljardin vuoden päästä auringostamme tulee punainen jättiläinen ja
eläminen joka tapauksessa tulee maapallolla mahdottomaksi, mutta talouskasvukeskustelun
mielekäs mittakaava on noin sata vuotta.
Vastustaja: Teorian ja käytännön insinööritaidon välillä on valtava ero. Esimerkiksi
hehkulampun kuluttamasta energiasta 95 % menee johonkin muuhun kuin valon tuottami
seen, lähinnä hukkalämpöön. On turha ihastella auringosta tulevan energian määrää, kun ei
sitä kuitenkaan voida hyödyntää.
K annattaja: Juuri nykyisen tekniikan huono hyötysuhde osoittaa, miten paljon meillä on
parantamisen varaa. Minulla on kotona pöytälamppuna 7 W:n energiaa säästävä pienloisteputki, joka ei lämmitä varjostinta edes kädenlämpöiseksi. On turha kuvitella, että se olisi
tulevaisuudessa tekniikan viimeinen sana.

K

ä s it y k s e t t e k n o l o g ia n

k e h it t y m is e s t ä

K annattaja: Taidat olla uusmalthusilainen teknologiapessimisti. Taloustieteilijä Thomas
Malthus oli vuonna 1798 sitä mieltä, että talouden kasvu henkeä kohden olisi mahdotonta,
jos väestön kasvua ei pysäytettäisi. Malthusin mukaan väestön määrän kasvaessa ruoan tarve
kasvaisi. Tällöin jouduttaisiin viljelemään yhä huonompia maita ja näin ollen sadot hehtaaria
kohden pienenisivät. Historia todistaa kuitenkin toista — viljelyteknologian kehittyessä
satomäärät kasvoivat ja ruokaa riitti isommallekin joukolle.
Vastustaja: Tuotantoa on toki aikaisemmin voitu kasvattaa teknologiaa kehittämällä ja
energiapanoksia lisäämällä. Mutta nyt luontoa hyödynnetään jo niin paljon, ettei luonto kestä.
Tie vie itseään syventävään umpikujaan: miten tieteen, talouden ja teknologian kehityksestä
aiheutuneita ongelmia voi ratkaista lisäämällä tieteen, talouden ja teknologian kehitystä?
Voidaan nimittäin väittää, että luonnon sietokyky päästöjen ja uusiutuvien luonnonvarojen
käytön suhteen on jo ylitetty. (Meadows ym. 1993; luku 9.) Esimerkiksi ilmastomuutoksen
estämiseksi tulisi hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) arvion mukaan maailman
hiilidioksidipäästöjä vähentää 60 % vuoden 1990 tasosta (Nilsson 1992, s. 23-32). Hapan
laskeuma ylitti 1990-luvun vaihteessa lähes jokaisessa Euroopan kolkassa kriittisen kuormi
tuksen rajan, (NASA, ref. YTS, s. 116).
K annattaja: Luonnon sietokyky on hyvin epätäsmällinen käsite. Vaikka hapan laskeuma
ylittäisi kriittisen kuormituksen arvon, ei se suinkaan tarkoita luonnon täydellistä tuhoutu
mista. Kriittisen kuormituksen rajan määrittäminen on arvosidonnainen tehtävä ja yleensä
rajaksi on valittu happamoitumiselle herkkiä ekosysteemejä ja lajeja. Esimerkiksi Pohjoismai
den järvien kriittisen kuormituksen raja on määritetty ahvenen sietokyvyn perusteella. Kun
ahven häviää, jäljelle jäävät vielä purotaimen, siika ja ankerias, jotka kestävät ahventa
enemmän happamuutta. Hiilidioksidipäästöjä pitää toki vähentää, mutta se voidaan tehdä
lisäämällä ydinvoiman, vesivoiman ja puun käyttöä. Suomen metsissä kasvaa puuta enemmän
kuin sitä hakataan.
Vastustaja: Vaikka kriittisen kuormituksen määrittäminen onkin arvosidonnainen tehtävä,
voi kuitenkin väittää, että valitut ekosysteemit ja lajit eivät ole herkkiä happamoitumiselle.
Särjet, hauet ja ravut kuolevat jo ennen ahventa. Raja voisi itse asiassa olla tiukempi.
Teknologian kehittäminen ei ole niin yksinkertaista kuin esität: On otettava huomioon uuden
teknologian investointikustannukset tutkimusrahoincen. M itä tiukemmiksi ympäristövaati
mukset kohoavat ja mitä enemmän uusi tekniikka edellyttää tieteellistä tutkimusta, sitä
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enemmän rahaa investointeihin kuluu. Jos nämä kasvavat enemmän kuin tuotanto, syödään
enemmän kuin tienataan. (Giarini 1983.)
K annattaja: Investointikustannukset sisäistetään tällöin tuotteen hintaan, jolloin korkea
hinta kannustaa tuotannon säästävyytecn.
Vastustaja:Talouskasvun ylläpitäminen aiheuttaa niin suuria inhimillisiä ponnistuksiapa
työtahdin lisääntymistä, että sen sosiaaliset sivuvaikutukset alkavat rajoittaa työntekijöiden
tuotantokykyä. Samalla lisääntyy työttömien määrä, kun vain eliittityöntekijät (A-ihmiset)
pysyvät kansainvälisen kilpailukyvyn kelkassa.
K annattaja: Käsityksesi, jonka mukaan koneet vievät ihmisiltä työt, perustuu myös
ikivanhaan virhearviointiin. 1800-luvulla Englannissa oli luddiittikapinoita, jolloin työläiset
menivät hajottamaan kutomakoneita. Jo silloin kuviteltiin, että työttömyys lisääntyy. M itä
tapahtui? Työttömyys lisääntyi vain lyhyeksi aikaa, sillä työntekijät siirtyivät vähitellen
tehdastyöläisiksi, koska tuotannon määrä kasvoi. Uusi teknologia ei siis aiheuta työttömyyttä,
vaan muuttaa työn luonnetta. Puhut kuin ensimmäisten autojen keksimisen aikojen konser
vatiiviset tiedemiehet, jotka vakuuttivat, ettei ihmisen elimistö kestä yli 30 km tuntinopeuksia.
Vastustaja:Teollistumisen alkuaikoina oli vielä niin paljon löysää pelivaraa, että työttömyys
ei kasvanut. Nykyään tämä ei enää päde. Esimerkiksi nykyisten EU-maiden työttömyys on
lisääntynyt 1970-luvun alusta nousujohteisesti 1990-luvun puoliväliin asti. Lähes sama
tilanne on ollut Suomessa (kuva 16.5).
Työttömäf Suomessa v. 1 9 7 3 -1 9 9 5 ja EUrssav. 1 9 7 3 -1 9 9 4

Kuva 16.5. Suomen ja EU-maiden työttömyysaste 1 9 7 3 -1 9 9 5 (Pekkarinen & Sutela 1985, s. 132; Taskutilasto
1995, s. 20; M aailm an lila 1996, s. 191).

K annattaja: Mielestäni työttömyysluvut kulkevat ylös ja alas suhdanteiden mukaan. Tärkeää
olisi tasoittaa suhdannevaihteluita.
Vastustaja: Suhdannevaihtelut hämäävät sen, että 25 vuotta on jatkuvasti lisätty autom aa
tiota ja koneita. Metsureita ja teollisuustyöntekijöitä on ”rationalisoitu” koneiden tieltä. Sam a
koneellistaminen on myös pahentanut ympäristöongelmia.
K annattaja: Suomen työttömyysturvaa muutettiin 1970-luvun alussa. Aikaisemmin an
nettiin töitä työttömille. 1970-luvulla ruvettiin antamaan rahaa—työttömyyskorvauksia. Siksi
työttömillä ei ole niin kiire takaisin töihin. Toiset pitävät sitä laiskuutena, m utta kyse voi olla
siitäkin, että työttömyys ei ole enää niin paha asia, että parin kuukauden työttömyyden jälkeen
olisi pakko päästä töihin.
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Vastustaja:Työt tömyydcn lisäksi suomalaisten itsemurhien määrät suhteessa väestöön ovat
kasvaneet sotien jälkeen jatkuvasti (Rahikainen 1992). Talouslaman aikana 1990-luvun alussa
taas itsemurhat ovat vähentyneet. Mikä muu olisi syynä kuin elintasokilpailun ylikunto?
K annattaja: Itsemurhien väheneminen laman myötä voi johtua siitä, että on yleisesti
hyväksytympää puhua ongelmistaan, kun julkisuudessa kerrotaan muillakin olevan ongelmia.
Kaikkina aikoina ihmisillä on ongelmia, mutta Suomessa niistä ei ole totuttu puhumaan. Ei
ole talouskasvun syy, että suomalaiset (miehet) ovat tuppisuita.
L a a d u l l in e n

j a m ä ä r ä l l in e n

kasvu

Art««/?rw//7.-Taloudelliscn kasvun eli bruttokansantuotteen kasvun ei tarvitse perustuaaineellisen tuotannon kasvuun vaan jalostusasteen, tuotteiden laadun ja palveluelinkeinojen määrän
kasvuun — voidaan siis siirtyä määrällisestä kasvusta laadulliseen kasvuun. (Ks. Mäenpää
1995.) IJS Korostan, että edellä käymämme väittely koskee vain aineellista, luonnonvarojen
käyttöön perustuvaa talouden kasvua. Esimerkiksi vanhan auton saa samalla hinnalla kuin
huipputeknologiaaedustavan kännykkäpuhelimen. Kännykkä tuhlaa vähemmän luonnonva
roja, mutta lisää suunnilleen saman verran bruttokansantuotetta.
Vastustaja: Hyvä täsmennys, mutta tähänkin on esitetty vastaväitteitä, jotka koskevat
enemmänkin kasvun toivottavuutta kuin sen mahdollisuutta. Palveluelinkeinot ovat lisäänty
neet siksi, että aineellisen tuotannon tehostaminen on aiheuttanut ihmissuhdekriisejä. Palve
luelinkeinot on keksitty korvikkeeksi. Palvelut ovat aiemmin kuuluneet ihmisten arkielämässä
tavalliseen kanssakäymiseen: toisia ihmisiä autetaan. Palveluelinkeinoissa on siis kyse kotien
arkielämän sisäistämisestä taloudellisen toiminnan piiriin. Yhteiskuntafilosofi Jiirgen Haber
mas kutsuu ilmiötä elämismaailman kolonisaatioksi.
K annattaja: Miten esimerkiksi parturissa käynti voi olla ihmissuhteen korvike? Siinähän
maksetaan siitä, että yksi ihminen Icikkaa toisen hiukset. Jos sen on tehnyt aiemmin äiti, niin
mikä ongelma on siinä, että sen tekee ammattitaitoinen parturi, joka saa tyylikkäämmän
lopputuloksen aikaan?
Vastustaja: M utta tällöin talouden kasvu ei ole reaalista, koska mitään uutta ei tapahdu.
Ihminen saa saman palveluksen kuin ennenkin, mutta nyt palvelus vain maksaa ja näkyy
BKT:ssa. Toiseksi voidaan väittää hyvinvoinnin itse asiassa alentuvan, kun ihmistä ci auteta tai
arvosteta siksi, että hänestä pidetään, vaan siksi, että hän maksaa rahalla. Ajattele pariskuntaa,
jonka toinen osapuoli alkaa käyttää seksipuhelinpalveluja, koska niin hän saa mielestään
ammattitaitoisempaa palvelua kuin kotona. Laadullinen talouskasvukaan ei ole tavoittele
misen arvoista silloin, kun sen toteuttamisella astutaan muiden hyvinvointitavoitteiden
varpaille.
K annattaja: Aina voi keksiä ääriesimerkin, jolla mikä tahansa asia saadaan näyttämään
sairaalta. Normaalisti palvelu ei tarkoita muuta kuin esimerkiksi kahvikupin keittämistä.
T äm ä lisää tehokasta työnjakoa, B K T kasvaa ja energiankulutus jopa pienentyy, kun on
vähemmän kahvinkeittimiä päällä.
Vastustaja: BKT:sta puheenollen —ympäristöongelmat ovat tuoneet myös uuden näkökul
man kasvun ja hyvinvoinnin käsitteisiin. Ympäristön laadun huonontuminen ei näet näy
BKT:ssa, vaikka sen voidaan nimenomaan nähdä olevan talouden kasvun hintana.
K an n attaja:T äst'i olemme samaa mieltä. Nykyisin pyritäänkin kehittämään kansantalou
den uudeksi mittariksi niin sanottua vihreää BKT:tä, jota laskettaessa myös ympäristön laatu
otettaisiin huomioon. (Arjopalo 1994.)
Vastustaja: Miten vihreä B K T sitten lasketaan? Arvosidonnaisuudesta ei noin vain päästä
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eroon. Ei minua haittaa, että arvosidonnaisia päätöksiä tehdään, mutta se huolestuttaa, että
päätöksiä saa tehdä vain muutama asiantuntija. Asiantuntijavaltaa nimitetään teknokratiaksi,
ja se on eri asia kuin demokratia, jota minä kannatan.
K annattaja: Minäkin kannatan demokratiaa. On esitetty, että demokratia on talouskasvun
tuote. Mikään niukkuuden yhteiskunta ei toimi demokraattisesti.

T alo uskasvun

nopeus

Vastustaja: Vastakkainasettelu ”kasvua tai ei” on osin hedelmätöntä. Miten paljon sinä haluat
kasvua? Kasvun rajat -raporttikin nimesi keskeiseksi ongelmaksi eksponentiaalisen kasvun,
joka kesti vuoteen 1990 asti (1990-luvulla vauhti on hieman hidastunut). Eksponentiaalinen
kasvu tarkoittaa sitä, että talouden kasvuprosentti pysyy samana, jolloin talouden volyymin
kasvu on tasaisesti kiihtyvää. Kun lehtien taloussivujen BKT-käyrät laskevat huolestuttavasti
vaikkapa kolmesta prosentista yhteen prosenttiin, se tarkoittaa edelleen kasvua (kuva 16.6).
K annattaja: Kasvuoptimisteja onkin erilaisia. On rajoittamattoman kasvun kannattajia ja
kasvun säätelyn kannattajia (ks. Ollikainen
1991). Olet oikeassa, että tämä on valitetta
Bruttokansantuotteen muutos
van vähän keskusteltu kysymys. Yhtä lailla
vuosina 1 9 6 0 -1 9 9 5
kasvupessimisteiltä tulisi kysyä, miten alas
aineellinen elintaso tulisi pudottaa.
Vastustaja: Varsinaisia talouskasvun vas
tustajiahan on julkisuudessa yllättävän vä
hän, aineellisen kasvun vastustajia huomat
tavasti enemmän. Esimerkiksi Suomen kan
sainvälisesti tunnetuin Filosofi Georg Henrik
von Wright (1993) ilmoittautui kasvupessimistiksi, mutta hän ei ottanut kantaa siihen,
miten paljon kasvua tulisi rajoittaa.
K annattaja: Ympäristöliike ei myöskään
vuosina 1 9 6 0 -1 9 9 5
ole ottanut selvää kantaa, mutta esimerkiksi
Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) edusta
ja totesi syksyllä 1993, että SL L ei vastusta
talouden kasvua, vaan aineellisen tuotannon
eli tässä tapauksessa henkilöautoilun kasvua.
Vastustaja: Pessimistin näkökulmasta on
huolestuttavaa, että vaikka talous kasvaa,
työttömyys lisääntyy. Talouden pitää kasvaa
jatkuvalla kiihtyvyydellä vähintään 2,5 %
vuodessa, jotta edes työttömyys pysyisi kuris
sa. Vuonna 1994 Suomessa B K T kasvoi 4 %,
mikä riitti ainoastaan työttömyyden kasvun
aika/v
pysäyttämiseen, muttei työttömyyden vä
hentämiseen. Tulkitsen nämä ongelmat yh
K u v a 1 6 . 6 . Kaksi lapaa kuvata Suomen talouden
teiskunnassamme vallitsevan teknis-taloudel- kehitystä 1 9 6 0 -1 9 9 5 (P. T., lähteinä käytetty ajalta
lisen kehityksen ominaispiirteiksi. Teknis 1 9 5 0 -1 9 8 5 Suomen kansantalous... 1 9 8 9 ; ajalta
taloudellisen kehityksen sosiaaliset ongelmat 1 9 8 6 -1 9 9 5 Tilastokeskus 1995).
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pahenevat koko ajan. Ne voidaan pitää kurissa ainoastaan kasvattamalla taloutta kiihtyvällä
nopeudella. Lopulta luonto ei siedä enää kasvua ja noidankehä päättyy umpikujaan - jos
jatketaan kuten tähän asti.
K annattaja: Minä taas tulkitsen ilmiön siten, että talouspolitiikassa keskityttiin 1990luvun alkupuolella liikaa määrällistä kasvua tuottavan vientiteollisuuden tukemiseen ja liian
vähän laadullista kasvua tuottavien työvoimavaltaisen palvelujen kannustamiseen. Kasvun
määrällä oli tässä yhteydessä vähemmän merkitystä kuin sen laadulla.
Yhdessä: Perusteluja ja historiallisia esimerkkejä pessimismin ja optimismin puolesta ja
vastaan voidaan esittää vaikka kuinka paljon. Kumpikaan niistä ei ole ehdottomasti Totta,
koska kyse on suhtautumisesta tulevaisuuteen. Tulevaisuutta ei ole vielä olemassa, joten siitä
ei ole myöskään olemassa tosiasioita (ks. Amara 1981). Vaikka näkökulman valinta vaikuttaa
uskon asialta, kannattaa mieluummin pohtia itselleen vastakkaisesta näkökulmasta annettavia
perusteluja kuin valita ensin oma näkökulma ja yrittää kumota sille vastakkaiset perustelut.
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1 7 . K estävä

kehitys

-

mitä pitäisi tehdä ?

V

iimeisenä teemana pohdimme vielä laajasti, mitä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi
pitäisi tehdä. Ilmeistä on, että yhteiskunnan pitäisi noudattaa kestävää kehitystä.
Kestävä kehitys onkin tullut muotikäsitteeksi, se voidaan nähdä jatkeena ympäristön
suojelulle. Melko hyväksytyn määritelmän mukaan kestävä kehitys on kehitystä, jossa
tyydytetään nykyisen sukupolven tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta
tyydyttää omia tarpeitaan. Käsitykset siitä, mitä määritelmä täsmällisemmin tarkoittaa,
poikkeavat toisistaan yhä enemmän. Käsite on määritystaistelun kentässä (ks. luku 16.1).
Esittelemme tässä lyhyesti muutamia puheenvuoroja, joita on esitetty kestävinä ratkaisuina.
Koulukunnissa yhdistellään tieteenalaselityksiä (luku 16.2) ja erilaisia käsityksiä talouskasvun
määrästä ja laadusta (luku 16.3). Osallistumme määrittelyyn myös itse kommentoimalla
muita näkemyksiä ja esittämällä oman näkökulmamme.

1 7 .1 . K aikki

hyvin ?

Suomi on henkilöautojen maa. Pitkillä matkoilla ovat tarpeen lentokoneet.
(Martti Tiuri, 1990, s. 243.)
”Kaikki hyvin” -näkemys esittää, ettei mitään ongelmaa ole, koska tietecllis-teknis-taloudellinen kehitys ratkaisee itsestään ympäristöongelmat. Näkemys perustuu uusklassisen talous
teorian peruskäsitykseen markkinoilla toimivasta näkymättömästä kädestä, joka automaatti
sesti ohjaa yhteiskunnan parhaaseen mahdolliseen tilaan, jos sen annetaan toimia rauhassa.
(Ks. Pekkarinen & Sutela 1983.)
Markkinoiden kyky suunnata resursseja optimaalisella tavalla kaikkien yhteiseksi hyväksi
poistaa ympäristöongelmat itsestään: Kun luonnonvara niukkenee, sen hinta nousee, sitä
kulutetaan vähemmän ja sitä korvaamaan etsitään uusi luonnonvara. Samoin kun yrityksen
päästöjen määrä kasvaa kuluttajien mielestä liian suureksi, kuluttajat lakkaavat ostamasta
yrityksen tuotteita ja yritys joutuu joko pienentämään päästöjään tai lopulta hakemaan itsensä
konkurssiin. Teoria perustuu ajatukseen täydellisestä kilpailusta ja täydellisestä informaatios
ta, jotka kohtaavat markkinoilla. Radiotekniikan professori ja kansanedustaja Martti Tiuri
(1990) on mielestämme lähellä ”kaikki hyvin” -näkemystä. Hänen ainoa huolensa näyttää
olevan se, että poliitikot tekevät vääriä päätöksiä ja suistavat teknisen kehityksen sen oikealta,
luonnolliselta uralta.
”Kaikki hyvin” -näkemys ei ole mielestämme uskottava. Teoria ci tunne yhteiskunnan
keskeisintä asiaa —valtaa. Maailmassa ei ole yhtään maata, jossa olisi täydellisen kilpailun
markkinatalous. Jos tällainen tilanne keinotekoisesti järjestettäisiin, lyhyen ajan kilpailun
jälkeen valtaan päässeet yritykset alkaisivat käyttää voimaansa hyväkseen savustamalla kil
pailijoita markkinoilta tehokkaalla mainonnalla ja polkuhinnoilla. M yös ajatus täydellisestä
informaatiosta on mahdottomuus, koska keskivertokuluttajalla ei ole ainakaan nykyisten
tuoteselosteiden perusteella tiedollisia resursseja vertailla eri tuotteiden ym päristöhaittoja
toisiinsa. Kuinka moni tietää, onko esimerkiksi sallittu lisäaine E263 ym päristön kannalta
parempi vai huonompi kuin E267?
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Lisäksi edellä mainittu luonnonvaran niukentumisesta johtuva hinnannousu tulee vii
veellä markkinoille ja resurssi saatetaan kuluttaa loppuun, ennen kuin markkinamekanismi
toimii. Voidaan sitä paitsi väittää, että resurssin niukkuus jäsen aiheuttama hinnannousu eivät
useinkaan pienennä kulutusta harvinaisten tuotteiden osalta. Hinnan nousu tekee tällaiset
harvinaisuudet, kuten sinivalaat, norsunluun ja petolintujen munat, entistä halutummiksi ja
viimeisistä resursseista taistellaan kovasti. (Esim. Kapp 1983, s. 39—56.)

1 7 .2 . M alli

luonnosta?

Muurahaisten yhteiskunta toimii niin hyvin, koska muurahaiset eivät ajattele.
(Pekka Nuorteva.)
Toinen äärimmäinen näkemys on kieltää kaikki teollistumisen aikaansaannokset. Tällöin
kestävänä ratkaisuna olisi paluu maatalouteen, metsästykseen ja keräilyyn (esimoderniin
yhteiskuntaan). Näkemystä on esittänyt Suomessa äänekkäimmin biologi-kirjailija Pentti
Linkola (ks. luku 16.2). Linkolan mukaan olisi mahdollista saavuttaa 1930-luvun aineellinen
elintaso 1860-luvun tekniikalla. Hänen näkemyksensä mukaan tällainen kehitys ei olisi
yhteiskunnallisesti mahdollista muuten kuin tiedostavan eliitin yksinvallalla. Linkolan malli
on alkuvaiheen vallankumouksen osalta eräänlainen ekofasistinen poliisivaltio. Koska maail
massa on liikaa ihmisiä, ylimääräiset pitää tappaa pois. Hän ei kuitenkaan kerro, ketkä ovat
ylimääräisiä ja ketkä eivät, mikä olisi toimenpiteitä varten olennainen tieto. Linkolankin
mallissa tilanne rauhoittuu siirtymävaiheen jälkeen ja olot tulevat yhteiskunnallisesti siedet
tävämmiksi.
Todettakoon, että Linkolan (1986) julkaistua Vihreän liikkeen tavoiteohjelman suurin osa
vihreästä liikkeestä — tai ainakin sen politiikkaan osallistuvista jäsenistä —sanoutui lehtien
mielipideosastoilla irti Linkolan ohjelmasta. Linkolan äärimmäinen kanta aiheutti sen, ettei
häntä valittu edes ekologisen puolueen valtuuskuntaan keväällä 1996. Tekniikan tohtori ja
kansanedustaja Eero Paloheimo oli 1980-luvulla julkisuudessa lähimpänä Linkolan linjaa.
Suomen ensimmäinen ympäristönsuojelun professori Pekka Nuorteva (esim. 1989; 1993)
jäi kesällä 1993 eläkkeelle. Hän on modernin teollisuusyhteiskunnan ”huippusaavutusten”,
erityisesti supermyrkkyjen ja ionisoivan säteilyn, suhteen yhtä kriittinen kuin Linkola, mutta
yhteiskuntajärjestelmän suhteen vähemmän radikaali ja selvästi humaanimpi.Tosin biologina
hän on ottanut vain hajanaisesti kantaa yhteiskuntajärjestelmään. Enemmänkin hän perään
kuuluttaa kristillisiä lähimmäisenrakkauden arvoja ja hyvinvointitavoitteiden siirtämistä
aineelliselta ” mammonan palvomisen” puolelta henkiselle puolelle.
Hyvän yhteiskuntajärjestelmän Nuorteva sanoo johtavansa luonnon toimintatavoista.
Siihen kuuluvat pienimuotoisuus, talouden pitäminen alueellisissa rajoissa ja hajautettu valta.
H än kuitenkin nostaisi ympäristöministeriön samanlaiseksi superministeriöksi kuin valtion
varainministeriö on tätä kirjoitettaessa. Ympäristöasiantuntijoiden tulisi valvoa, että luonnon
asettamat rajat ihmisen taloudelle eivät ylittyisi (vrt. naturalismi luvussa 16.2). Demokratia ei
siis kuulu hänenkään ihanteisiinsa. Nuorteva kuitenkin kritisoi maailmankaupan rakennetta
ja katsoo mallinsa parantavan kehitysmaiden ihmisten asemaa. Keinot jäävät epämääräisemmiksi kuin Linkolalla.
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1 7 .3 . B rundtlandin

komission kestävä kehitys

Ihmiskunnalta vaaditaan nyt yhteisiä ponnisteluja ja vastuullista toimintaa kaikilla
tasoilla.
(Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio, Yhteinen tulevaisuutemme 1987, s. 6-7.)
Brundtlandin komissio eli virallisemmin Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio oli
YK:n perustama laaja elin, jonka tehtävänä oli tehdä yhteenveto maailman tilasta ja saada
aikaan yleisesti hyväksyttävä esitys maailman kehitysstrategiaksi 1980-luvun puolivälissä.
Epävirallinen nimi tulee komission puheenjohtajasta, Norjan pääministeri Gro Harlem
Brundtlandista. Komissio kehittikin strategian ja toi samalla käsitteen kestävä kehitys (engl.
sustainable development) yleiseen tietouteen. Yleisesti hyväksyttävä käsitteestä tulikin. Esitetys
tä strategiasta sen sijaan ci ole tullut hyväksyttävää tai ainakaan yksikään kansallisvaltio ei sitä
toteuta. Läheisempi tarkastelu selvittää syyn —komission tavoitteet ja keinot ovat ristiriidassa,
vieläpä melko yksinkertaisella tavalla.
Komission ohjelman logiikka toimii seuraavasti: Köyhimpien kehitysmaiden elintason
katsotaan pudonneen niin alas, että se pakottaa ihmiset lyhytnäköiseen luonnon tuhoamiseen,
jotta he edes pysyisivät hengissä seuraavaan vuoteen. Köyhyys on siis ympäristöongelmien
perimmäinen syy. Köyhyydestä päästään eroon talouskasvulla. Koska rikkaat eivät ole aiem
min suostuneet antamaan köyhille omasta osastaan kakkua, kakkua pitää kasvattaa aiempaa
nopeammin kaikkialla ja vasta tästä kasvatetusta osasta voidaan jakaa hieman enemmän
köyhille kuin rikkaille (Yhteinen tulevaisuutemme 1987, s. 32—35).

O hjelman

sisältö

Kohtuullisena kasvun määränä komissio pitää kolmen prosentin vuotuista kasvua bruttokan
santuotteessa henkeä kohden, eli huomattavasti kiihtyvää eksponentiaalista kasvua (mts. 149).
Jos komission esittämä väestönkasvun perusskenaario pitää paikkansa, väestö lisääntyy 30
vuodessa, 1990-2020, noin 50 % (mts. 80). Komission tavoitteena on siis maailmantalouden
volyymin nelinkertaistaminen 30 vuodessa. Komissio esittää, että tämä voidaan tehdä
tappamatta yhtään eliölajia sukupuuttoon (mts. 294). Lisäksi esitetään, että ihmiskunnan
energiankulutus pitäisi vähentää puoleen vuoden 1987 tasosta, tosin yli neljänkymmenen
vuoden aikataululla (mts. 178). Vielä todetaan, että hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää
vuoden 1987 tasosta (mts. 153) ja samalla vastustetaan ydinvoimaa (mts. 163). Haluaisimme
nähdä sen teknologian ja yhteiskunnan, joka toteuttaa tämän ohjelman!
Suomen kestävän kehityksen toimikunta julkaisi oman raporttinsa vuonna 1995 (Kestävä
kehitys 1995). Raportti on omaksunut Brundtlandin komission käsitteet ja puhetavan, mutta
sisältö ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä noudata komission tavoitteita. Esimerkiksi toimikun
nan mielestä Suomen energiakulutus saa kasvaa noin 20 % vuosina 1987—2005 (mts. 35) ja
liikenteen hiilidioksidipäästöjen annetaan kasvaa peräti 80 % vuosina 1987-2010 (mts.
6 3 ).129 Kokonaishiilidioksidipäästöt toimikunta kuitenkin sanoo pitävänsä samalla tasolla
vuosina 1990-2000 ottamalla huomioon Suomen metsien aikaansaaman hiilidioksidin
meluvaikutuksen. Toimikunnan mielestä tarvitaan ”vakaata talouskasvua” (mts. 22), m utta se
ei kerro lukua, johon tuon ”vakauden” voisi suhteuttaa. Sen sijaan jätteiden määrää toim ikun
nan mielestä tulee ja on mahdollista vähentää vuosina 1990—2000 (mts. 145).
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O hjelman

pelisääntöjä

Yhteiskunnallisia uudelleenjärjestelyjäkin Brundtlandin komissio esittää: Valtaa pitäisi siirtää
kansallisvaltion tasolta sekä ylöspäin YK:lle että alaspäin kansalaisille. Esitetään myös, että
kehitysmaiden neuvottelucdcllytykset ylikansallisten yhtiöiden kanssa on saatava tasapuoli
semmiksi. Keinona tähän esitetään kansalaisten kuulemista heihin vaikuttavien hankkeiden
suunnittelussa sekä naisten aseman erityistä tarkastelua kaikissa hankkeissa ja toimintaohjel
missa.
Komissio käyttää sanaa kuuleminen (hearing)synonyym ini sanalle osallistuminen (participnthig), mikä on kuitenkin eri asia. Kansalaisten kuuleminen tarkoittaa sitä, että heitä
kuunnellaan, mutta ei ole mitään takuita siitä, että kansalaisten tahtoa noudatetaan. Kuule
minen vain lisää julkisuutta. Sen sijaan tehokkaasti järjestetty osallistuminen siirtää valtaa
kansalaisille (osallistumisen kriteereistä ks. Leskinen ym. 1991; Salminen 1992). Suomen
kestävän kehityksen toimikunta allekirjoittaa samat periaatteet, mutta keinot jäävät melko
epämääräisiksi.
Kehitysmaiden ympäristöhallinto ja -lainsäädäntö pitäisi saada länsimaiden tasolle. Yli
kansallisten yritysten kotimaiden tulisi valvoa, että yritykset toimisivat kotimaansa tiukkojen
ympäristönormien mukaan, jos isäntämaiden normit ovat löysät. Eräät yritykset ovat tätä
sittemmin toteuttaneetkin.
Hyvin tärkeänä seikkana Brundtlandin komissio peräänkuuluttaa uutta luontoa arvosta
vaa moraalia ja hyväntahtoista vilpittömyyttä kansainväliseen politiikkaan. Suomen kestävän
kehityksen toimikunta aikoo edesauttaa tätä ympäristökasvatuksen lisäämisellä jopa neuvolas
ta lähtien. Tosin se jättää kertomatta, mikä ympäristökasvatuksen sisältö tulisi olla.

1 7 .4 . V ihreä

markkinatalous

Saastcveroc ohjaavat puhdistusinvestointeja paremmin kuin viranomaisen määräykset,
ja samalla ne antavat yrityksille enemmän vapauksia ja omaa päätösvaltaa.
(Osmo Soininvaara 1990, s. 75.)
On myös peräänkuulutettu markkinamekanismin tehokkaampaa hyödyntämistä kestävän
kehityksen välineenä. Näissä ”vihreän markkinatalouden” näkemyksissä tunnustetaan talou
den organisoinnin ympäristöongelmia tuottava perusluonne mutta ei silti hylätä markkiname
kanismia kokonaan. Iskulauseen mukaan markkinamekanismi halutaan muuttaa isännästä
rengiksi. Tunnetuin vihreän markkinatalouden visioija Suomessa lienee valtiotieteilijä ja
kansanedustaja O sm o Soininvaara (1990).
Soininvaaran näkemyksen mukaan tähän asti on toteutettu ”ekologista suursiivousta”,
mutta kestävään kehitykseen siirtyminen edellyttää ”ekologista rakennemuutosta”. Näkemys
on kielikuvana samankaltainen kuin Tiurilla, mutta sisällöllisesti Soininvaara on selvästi
tiukemmalla linjalla, koska hän esimerkiksi kannattaa henkilöautoilun kasvun pysäyttämistä
ja nostaisi energian hinnan hiilidioksidiveroilla ainakin kolminkertaiseksi. Soininvaara ei ole
erityisen kiinnostunut talouskasvun merkityksestä. Hän painottaa laadullisen kasvun mahdol
lisuutta, m utta olettaa, että aineellinen elintaso on Suomessa mahdollista pitää tulevaisuudessa
1990-luvun vaihteen tasolla, kunhan hintojen muuttamisella ohjataan tekniikkaa tehokkaam
maksi. Hän ei halua rajoittaa ihmisten mahdollisuutta toteuttaa mielihalujaan ostamalla,
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mutta hän haluaa puuttua mainostamisen rooliin uusien, turhien tarpeiden luojana. H än ottaa
kantaa sisällöllisiin kysymyksiin vain kursorisesti ja keskittyy kestävän kehityksen pelisääntöi
hin. Soininvaaran ohjelman pelisäännöissä markkinamekanismin hyödyntämisellä on keskei
nen osuus. Hän esimerkiksi vastustaa ympäristöviranomaisten suoraa valvontaa yrityksiin,
koska tarveharkinta saattaa johtaa liialliseen hellämielisyyteen yrityksiä kohtaan ja on turhaa
byrokratiaa. Ratkaisuna ovat saasteverot, joilla yritykset pakotetaan näyttämään niiden
todellinen mahdollisuus päästöjen puhdistamiseen. Soininvaara mielestämme kuitenkin
unohtaa sen seikan, että osatakseen periä vaikkapa typenoksidien päästöveron viranomaisten
täytyy edelleen käydä yrityksissä valvomassa päästöjen määrää, joten byrokratia ei vähene.
Ympäristöverojärjestelmää vastaan on esitetty kritiikkiä, että se kohtelee köyhiä ja rikkaita
eriarvoisesta Miksi rikas saisi saastuttaa enemmän kuin köyhä? Tähän Soininvaara vastaa, että
niin kauan kun on rikkaita ja köyhiä, rikkaat saavat aina tehdä jotain sellaista, mitä köyhät eivät
saa. Olennaista olisikin pienentää tuloeroja eikä esimerkiksi jakaa saastuttamismahdollisuuksia kortilla tai jonottamalla.
Vihreän markkinatalouden visiota kohtaan on esitetty myös kritiikkiä, jonka mukaan
ympäristön arvoa ci voi korvata eikä yhtcismitallistaa rahalla, joten hintalappujen kiinnittä
minen luontokohteisiin olisi väärin (ks. Raumolin 1995, s. 72-76). Vaikka on totta, että eri
vaikutusten arvoa ci voi yksiselitteisesti mitata rahalla, kritiikki menee mielestämme hieman
ohi maalin, koska se osuu ympäristön arvojen lisäksi kaikkien muidenkin tuotteiden arvoihin:
saman logiikan mukaan pitäisi lakkauttaa kirkollisvero, koska Jum alaa ei voi mitata rahassa.
Jos kritiikki otettaisiin todesta, pitäisi ilmeisesti siirtyä takaisin vaihdantatalouteen, mitä
kritiikin esittäjät eivät kuitenkaan ole esittäneet.
Kun veroja joka tapauksessa on olemassa, niiden tulisi ohjata ihmisiä toimimaan vähem
män ympäristöä kuormittavalla tavalla. Soininvaaran järjestelmässä esimerkiksi vähennettäi
siin huomattavasti yritysten maksamia työntekijöiden sivukustannuksia ja vastaavasti perittäi
siin saasteveroja. Verotuksen kokonaismäärä ei valtion, työntekijän eikä yrityksen kannalta
muuttuisi, mutta uusi järjestelmä kannustaisi yrityksiä palkkaamaan työntekijöitä sen sijaan,
että ihmisiä ” rationalisoitaisiin” pois koneiden tieltä.
Napakymppiin osuu mielestämme kritiikki, joka on kohdistettu ympäristöverojen ja
maksujen teorioiden käytännön toteuttamiseen. Erilaisissa malleissa, joissa arvioidaan ympä
ristön hintaa rahassa, on usein asetettu varsin mielivaltainen hinta erilaisille vaikutuksille.
Kammottavin esimerkki tästä on taulussa 17.1.
Taulu 17.1. Räikeä esimerkki ilmastonmuutoksen vaikutusten hinnoittelusta (Raumolin 1995, s. 75).

Vuonna 1995 taloustieteilijät William Cline ja David Pearce tekivät hallitusten väliselle
ilmastopaneelille (IPCC) laskelmia, joissa pyrittiin rahamääräistämään ilmastonmuu
toksen vaikutusten hintaa. Erilaisten ennusteiden mukaan suuri määrä kehitysmaiden
ja vähäisempi määrä teollisuusmaiden ihmisiä kuolisi, jos kasvihuonekaasupäästöjen
annettaisiin kasvaa kuten aiemmin. Laskelmissa tehtiin rasistinen valinta, että länsimai
sen ihmisen hengen arvo oli kymmenen kertaa arvokkaampi kuin kehitysmaan ihmisen!
Laskelmien julkaiseminen aiheutti suoranaisia mellakoita Berliinin ilmastokokouksessa
ja eräät aktivistit tekivät Englannissa Pcarccn työhuoneeseen väkivallattoman mielen
osoituksen.
Soininvaara ei toki ole asiantuntijavallan kannattaja päämäärien asettamisessa. Hänen mieles
tään energiankulutuksen kokonaismäärä tai esimerkiksi eri liikennemuotojen osuudet tulisi
määritellä eduskunnassa. Sen jälkeen asiantuntijat laskisivat, millä taloudellisen ohjauksen
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keinoilla demokraattisesti asetetut tavoitteet toteutuisivat. Näkemykseen on esitetty kritiik
kiä, jonka mukaan keinojenkin valinta on arvo- ja teoriasidonnaincn tehtävä, joka kuuluisi
päätöksentekijöille. Esimerkiksi henkilöautoilun ympäristöhaittoja voidaan verottaa nosta
malla polttoaineen hintaa. Keinojen valinnassa tulee eteen asiantuntijuuden ulkopuolinen
arvokysymys, pitäisikö hinnankorotuksen olla yhtä suuri joka paikassa vai pitäisikö hajaasutusalueella asuvien saada halvempaa polttoainetta.

1 7 .5 . K irjoittajien

käsitys

Markkinat toimivat huonosti hautausmaalla.
(Ioannis Palcokrassas, EU:n ympäristökomissaari, Helsingin Sanomat 25- 6. 1993.)
Yhteiskuntakriitikot ja jotkut taloushistorioitsijat ovat pitäneet Brundtlandin komission
käsitystä maailmankaupan rakenteesta vääränä —niin myös me. Komissio päätteli köyhyyden
olevan ympäristöongelmien keskeinen syy' ja sai johtopäätökseksi, että köyhyyttä pitäisi
vähentää maailmanlaajuisella talouskasvulla, koska teollisuusmaat eivät suostu jakamaan
omasta osastaan kehitysmaille. Ensimmäinen päätelmä oli kyllä mielestämme oikea, mutta
johtopäätös ei. Komissio oli sokea sille, että teollisuusmaat riistävät normaaleilla taloudellisilla
suhteillaan kehitysmaiden köydiiä. Lisäksi kehitysmaiden ihmisiä ei ole mielekästä käsitellä
ydirenä ryhmänä, koska kehitysmaiden sisällä on valtavat tulotason erot. Esimerkiksi maail
man neljänneksi rikkain ihminen (mies) on maailman neljänneksi köyhimmän valtion
Nepalin kuningas. Edelleen valtion köyhyyttä ei ole mielekästä mitata pelkästään luvulla
BKT/henkilö, kuten YK:n kehitysapua jaettaessa yleensä tehdään (taulu 17.2).
Taulu 17.2. Opettavainen tarina BKTsta hyvinvoinnin indikaattorina hiukan kärjistettynä (YK:n kehilysapuohjelman UNDP:n työntekijä Jan W ahlberg, suullinen tiedonanto 1988).

Länsi-Samoa luokiteltiin YK:n kehitysapuohjclmissa maailman kaikkein köyhimpien
maiden joukkoon, koska siellä oli hyvin alhainen henkeä kohden laskettu bruttokansan
tuote. Dollareina mitatun BKT:n pienuus ei tässä tapauksessa kuitenkaan osoittanut
todellista puutetta, kuten vaikkapa Etiopiassa, vaan sitä, että kyseessä olevassa kulttuu
rissa ei juurikaan käytetty rahaa. Mitäpä rahalla tehtäisiin, kun ihmiset vaihtavat
palveluita, väkimäärä on kohtuullinen, ilmasto ihanteellinen, puut täynnä hedelmiä,
rantavesissä runsaasti kalaa ja äyriäisiä. Länsimaisen talousajattelun logiikkaan ei tällai
nen kulttuuri kuitenkaan mahdu, vaan sen mukaan rahattomuus on köyhyyttä ja lääke
siihen on antaa rahaa. Niinpä Länsi-Samoallc ohjattiin runsaasti kehitysapua. Maan
rahallisen vaurastumisen my'ötä ihmiset alkoivat mm. hankkia televisioita. Tämä johti
siihen, että ihmisten olkikattoisiin paalumajoihinpiti rakentaa seinät, koska elektroniset
laitteet menivät piloille avoscinäisissä majoissa. Nyt länsisamoalaisissa taloissa on seinät.

Komission työskentely on pikakurssi kansainvälisestä politiikasta, joka perustuu mielestämme
väärään oletukseen, että kullakin kansallisvaltiolla olisi jokin yhteinen koko kansan etu
(Wallgren 1990). Sama oletus on havaittavissa Suomen EU-keskustclussa. Vaihtoehtoisen
kehityksen näkemyksenä hahmottelemme tähän om aa ohjelmaamme, jota on näkynyt
osittain kirjan muissakin luvuissa. Se ei varmaankaan vastaa näkemyksiä, joita suurella osalla
lukijoista on. Sam aa mieltä ei tarvitsekaan olla, koska tämä on vain yksi perusteltu näkemys
muiden joukossa.
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Sisältö

Taloudellisen tuotannon kasvattaminen ei ole mielestämme enää mahdollista teollisuusmais
sa. M uutamia perusteluja väitteelle:
— Hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää IPCC:n arvioiden mukaan esimerkiksi 60 %
vuoden 1990 tasosta, jotta ilmastonmuutos saataisiin jotakuinkin hallintaan (ks. myös
Nilsson 1992, s. 23-32);
— hapanta laskeumaa pitäisi vähentää ehkä 50—70 % vuoden 1985 tasosta, jotta Suomen
järvet saisivat pitää edes ahvenensa (Kämäri ym. 1992, s. 39—42);'-'°
— vaikka Suomen metsissä kasvaa enemmän puuta kuin hakataan, maailmanlaajuisesti
suhde on päinvastainen (ks. luku 9.1).
Täm än vuoksi määrällistä kasvua pitää vähentää niin paljon, ettei sitä voida kompensoida
laadullisella kasvulla (ks. luku 16.3). Lisäksi yleinen puhe palveluelinkeinojen aineettomuu
desta ei perustu mittauksiin vaan teoreettiseen pohdiskeluun. Esimerkiksi Suomen energian
kulutuksen kasvu vuosina 1970-1990 koostui enemmän palveluelinkeinojen ja kotitalouk
sien kuin aineellisen teollisuustuotannon kuluttamasta energiasta (vrt. Soininvaara). Palvelui
den lisääminen on toki tärkeää työllisyysnäkökulmasta, mutta se ei ole ainakaan vielä
osoittautunut ihmelääkkeeksi. Emme kuitenkaan lähtisi lähellekään Linkolan visioita, vaan
pitäisimme esimerkiksi Suomen BKT:n suunnilleen 1990-luvun tasolla. Aineellista tuotantoa
leikkaisimme selvästi. Soininvaara taas pitäisi aineellisen kulutuksen 1990-luvun tasolla ja
antaisi BKT:n kasvaa selvästi.
Aineellisen tuotannon leikkaaminen ei vähentäisi välttämättä paljoa aineellista kulutusta,
koska monet aineelliset tuotteet ovat kestokulutushyödykkeitä, joita käytetään vuosikausia.
Aineellisen tuotannon nollakasvu pitäisi uusien tuotteiden vuosituotannon määrän vakiona,
jolloin kestokulutushyödykkeiden määrä lisääntyisi. Havainnollistukseksi televisioiden vuo
situotannon vakioiminen nykytasolle lisäisi televisioiden määrää kotitaloutta kohden, mutta
televisioiden määrän vakioiminen nykytasolle pienentäisi vuosituotantoa huomattavasti.
Emme ymmärrä, miksi televisioiden määrän kotitaloutta kohden pitäisi olla yli yksi.
Teknologiapessimismimme on monimutkainen kysymys: Näkemyksemme mukaan tek
nologian kehittäminen sähköautoineen, hyötöreaktoreinecn ja myrkkyjä syövine mikrobeineen on kyllä mahdollista. Uskomme nimittäin, että läntiset teollisuusmaat toki pystyisivät
saamaan aikaan sellaisen kasvun ja teknologian kehitystrendin, että me suomalaiset säilyisim
me hengissä. Siitä vainseuraisi kehitysmaiden köyhien riistämistä entistä voimaperäisemmin.
On väitetty, että nämä vaikutukset palautuvat välillisesti teollisuusmaihin, koska etelästä alkaa
virrata ympäristöpakolaisia, kun olot siellä muuttuvat sietämättömiksi. Epäilemme kuitenkin,
ettei länsimailta enää siinä tilanteessa riittäisi sympatiaa miljoonien köyhien vastaanottamiseen.
Lisäksi tekniikkakeskeinen elämäntapa tuo tullessaan koko ajan rankempia ei-toivottuja
sosiaalisia seurauksia, jotka alkavat olla liian kova hinta toivotuista seurauksista; ihmisestä tulee
yhä enemmän talouskoneen osa, hän vieraantuu luonnosta (”eikö maito tulekaan tehtaasta?”)
sekä toisista ihmisistä (”älä häiritse, kun katson telkkaria”) , hän ei enää hallitse elämäänsä, vaan
tuntemattomat asiantuntijat hoitavat hänen sairauksiaan, jätteitään ja raha-asioitaan, lämmit
tävät hänen taloaan, valmistavat hänen ruokaansa ja muokkaavat hänen käsitystään m aailmas
ta yhä vaikeatajuisemmilla keinoilla. Kysymys on enemmän kasvun oikeudenmukaisuudesta
ja toivottavuudesta kuin kasvun mahdollisuudesta.
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Kestävä talousjärjestelmä olisi mielestämme sellainen, joka perustuisi mahdollisimman
suureen alueelliseen omavaraisuuteen —nykyinen tehomaatalous, kasvuun tähtäävä energia
politiikka tai kulutustuotteiden kertakäyttö ei tätä toteuta. Tavaraa ci kuljetettaisi ympäri
maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Kannatamme etupäässä ” pieni on kaunista” -ajattelua.
T ässä luvussa esitettyjen näkemyksien suhteita havainnollistaa kuva 17.1. Kestävä kehitys
jaetaan usein kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat ekologisesti, sosiokulttuuriscsti ja taloudel
lisesti kestävä kehitys.131 Kuvassa on eri käsityksiä siitä, miten yhteensopivia nämä tavoitteet
ovat. Tavoitteita on kuvattu alueilla, joiden leikatessa tavoitteet sopivat toistensa kanssa
yhteen. Vaikka ei ole mitään absoluuttisia mittareita, joilla näitä voitaisiin mitata, kuva
havainnollistaa kuitenkin näkemysten taustateoriaa.
Tiurin mukaan tavoitteet ovat lähes sama asia, joten elämänlaatu, talouskasvu ja hyvä
ympäristön tila riippuvat toisistaan. Linkolan mukaan taas elämänlaatu sopii hyvin yhteen
talouskasvun kanssa, mutta koska näitä tavoitteita ei voida yhdistää ekologisesti kestävään
kehitykseen, pitää lisätä kurjuutta.Tosin Linkolan mukaan ihmiset tyytyvät ajan mittaan myös
alempaan elintasoon. Brundtlandin komission näkemys on samankaltainen kuin Tiurilla,
mutta sen mielestä on vaikeampaa löytää kehitysura, joka yhdistäisi kaikki kolme tavoitetta.
Siksi alueiden leikkauksen pinta-ala on pienempi. Soininvaaran näkemys vaikuttaa tässä
suhteessa samanlaiselta kuin Brundtlandin komission, mutta koska hänen keinonsa ovat
radikaalimpia, tulkitsemme leikkauspinnan olevan vielä pienempi. Me taas katsomme, että
kaikkia kolmea tavoitetta ei voi sovittaa yhteen, mutta mitkä tahansa kaksi kyllä. Valitsemme
siis elämänlaadun sekä oikeudenmukaisuuden eli sosiokulttuurisen kestävyyden ja ekologisen
kestävyyden tavoitteet ja unohdamme talouskasvun. Sinun käsityksesi kuvasta vielä puuttuu.
P elisäännöt

Sen lisäksi, että ajatus talouden jatkuvasta kasvattamisesta on mielestämme huono, kehityksen
ohjausmekanismeja, yhteiskunnan pelisääntöjä, tulisi uudistaa. Sen sijaan, että kehityksen
suunta on lyöty lukkoon vaihtoehdottomilla ennusteilla, pitäisi koko ajan pitää suunta
avoinna. Vaihtoehdottomuus on suomalaisen politiikan peruspiirre: Valtiovarainministeri
perustelee aina leikkauksiaan
perustelulla, että meillä ei ole
vaihtoehtoja.
Mielestämme
edes sisällöllisesti hyvän ympä
ristöpolitiikan valinta ei riitä,
koskasiitä saattaa aiheutua niin
vaikeita sosiaalisia ongelmia
pitkänä ajanjaksona, kuten po
ronhoitajien työttömyys tai au
toilijoiden kapina, että vanhas
ta näkökulmasta voi ja kannat
taa luopua.
Kuten Soininvaara, kanna
tamme ympäristövaikutusten
sisäistämistä tuotteiden hin
toihin. Ympäristövaikutusten
hinnoittelussa on turha kysy
Kuva 17.1. N eljä valmista kestävän kehityksen tulkintaa ja sinun mys, hinnoitellaanko vai ei.
Olennaista on, miten hinnois
näkemyksesi.
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ta päätetään. Olemme huolestuneita erityisesti siitä, että hinnoittelu jätetään asiantuntijoiden
tehtäväksi, johon maallikot eivät saa osallistua (vrt. edellä lP C C :n toteuttama ihmisten
hinnoittelu). Soininvaarakin myöntää ongelmaksi, ettei hienoja vcromalleja toteuteta käytän
nön politiikassa. Ongelma ei ratkea uusien ympäristöverolaskelmien kehittelyllä, vaan pitäisi
puuttua päätöksenteon pelisääntöihin. (Raumolin 1995, s. 73; Tapio 1996.)
Valtaa pitäisi siis siirtää asiantuntijoilta ja kasvottomilta olosuhteilta demokraattisempaan
päätöksentekoon eikä uuteen vaihtoehdottomuuteen. Ympäristönsuojelu ei saa olla ensi
sijassa uusien pakkojen luomista vaan paremminkin omaa elämää koskevan vallan ja vastuun
siirtämistä ihmisille. (Kahelin 1990.) Monissa kehitysmaissa saataisiin mielestämme paljon
aikaan kattavalla maareformilla, jossa ihmiset saisivat pikkupalan maata viljeltäväksi. Näin
heillä olisi intressi pitää huolta omasta maasta riittävän ruoan saamiseksi.
Päätöksenteon demokratisointi perinteisen poliittisen järjestelmän kautta on vaikeaa,
koska vanhat puolueet eivät ole ryhmittyneet ympäristöpoliittisten kantojensa mukaan.
Jonkin puolueen äänestäminen ei takaa, että oma ympäristöpoliittinen kanta näkyisi lopulli
sissa päätöksissä. Täm än tähden edustuksellista päätöksentekojärjestelmää pitäisi mielestäm
me täydentää kansalaisten suoralla osallistumisella. Osallistuminen tulisi kanavoida ensisijai
sesti päätöksenteon vaihtoehtojen muotoiluun ja antaa edustuksellisen järjestelmän hoitaa
lopullinen päätöksenteko. Osallistuminen voisi tuoda vallan lisäksi tiedostamista ja vastuuta
lähemmäs yksittäistä kansalaista (ks. Hahtola 1990; Leskinen ym. 1991). Kehitysmaihin ei
välttämättä sovi teollisuusmaiden kansallisvaltioon sidottu demokratiamalli. Sen sijaan vallan
hajauttaminen kylätasolle voisi olla toimivampi ratkaisu monessa paikassa.
Halu ja kyky osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon jaottaa laajasti vastuuta omista
ja yhteisistä asioista ei ole helppoa nykyiselle peruskoulun, asiantuntijavallan ja uraputkiajat
telun latistamalle perussuomalaiselle. Siksi asetamme paljon toivoa muun muassa koulutuk
seen, jonka tulisi olla nykyistä sivistävämpää eli vähemmän ammattihakuista ja tiedon
jakamisen ohella arvojen pohtimiseen kannustavaa. Esimerkiksi ympäristökoulutuksessa ei
siis riitä, että ympäristönsuojelun peruskurssi määrätään pakolliseksi kaikille, vaan koulutusperiaatteita tulisi muuttaa siten, että kaikilla kursseilla pohdittaisiin opiskeltavan alan toimin
tatapojen vaikutuksia luontoon sekä muuhun yhteiskuntaan. T äm ä loisi pohjaa suuremmalle
yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle muutokselle, vaikka onkin hidasta. (W illamo 1992.)
Kehitysmaissa on olennaista, että naisten lukutaito parantaa heidän asemaansa yhteiskun
nassa niin, että heillä on paremmat mahdollisuudet perhesuunnitteluun ja omaan ympäristön
tilaan vaikuttamiseen. Sen sijaan muun muassa syksyllä 1994 Kairon väestökokouksessa käyty
keskustelu abortista näyttää vähemmän olennaiselta. Väestöongelmassa ja sen ratkaisussa on
ensisijaisesti kyse yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä ja vasta toissijaisesti teknisistä
keinoista, joilla syntyvyyttä säännöstellään.
Lopuksi toteamme vielä, että kehitysmailla on tulevaisuudessa luultavasti enemmän
annettavaa teollisuusmaille kuin päinvastoin. Voisimme oppia vaikkapa pysymään omalla
mantereellamme sotkematta muiden asioita, olemaan nöyrempiä luontoa kohtaan ja tule
maan tyytyväisiksi vähemmällä.
On vihdoinkin tajuttava, että ei ole kysymys myötätunnosta, jos pyrimme säilyttämään
pienet kansat elossa. Kysymys on omasta henkiin jäämisestämme. Sillä kaikesta siitä,
minkä teollisen hyödyn aikakausi on meiltä riistänyt, on pienten kansojen keskuudessa
jäljellä ai nakin aavistus. Jos haluamme taas muuttua inhimillisiksi ihmisiksi tarvitsemme
kipeästi kehitysapua niiltä, joita me päättömässä ylpeydessämme nimitämme ”alikehit
tyneiksi”.
(Robert Jungk, itävaltalainen tulcvaisuudentutkija.)
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'Tosin jo 1907-1908 keskusteltiin myössulfäattiscllutehtaan terveyshaitoista. Keskustelun perusteella
erään yhtiön toimitusjohtaja päätti jättää tehtaan rakentamatta Kemin Pajusaareen. (Virtanen
1993.)
2 Minamatan kalastajakylässä teollisuuslaitos päästi mereen suuria määriä elohopeaa sisältäneitä
jätevesiä. Elohopea kertyi kaloihin, joita syötyään alueen ihmiset ja eläimet sairastuivat elohopeamyrkytykseen, jonka oireita ovat mm. tasapainohäiriöt. Oireyhtymää kutsutaan nykyään Minamata-taudiksi.
3 Siis esimerkiksi maanjäristys ci ole tämän mukaan ympäristöongelma. Toisaalta ihminen on muutta
nut maapallon ekosysteemejä niin paljon, ettemme voi varmuudella sanoa, etteikö jokin maanjä
ristys voisi olla osittain seurausta vaikka kaivosten louhinnasta.
* Kovalenttisidoksessa kahdella atomilla on yhteisiä elektroneja ulkokuorellaan, ionisidoksessa taas
ulkokuoren elektroni siirtyy kokonaan aineelta toiselle.
5Toisen käsityksen mukaan ihmispopulaatiota ei säädellyt ravinnon määrä vaan kulttuuri.
6 Peltometsäviljcly on yleisnimitys erilaisille viljelymenetelmille, joissa kasvatetaan puita yhdessä
maatalouskasvien kanssa tai laidunmaalla.
7Nimitys teollinen vallankumous otettiin käyttöön ensimmäisenä Ranskassa 1800-luvun alkupuolella,
jolloin monet ranskalaiset vertasivat teollistumisen alun aiheuttamaa muutosta englantilaisessa
yhteiskunnassa Ranskan suuren vallankumouksen aiheuttamaan muutokseen ranskalaisessa yhteis
kunnassa ja pitivät molempia muutoksia yhtä syvällisinä.
8Yli 10 miljoonan asukkaan kaupunkeja olivat 1990-luvun alkupuolella mm. Mexico City,Tokio, Sao
Paulo, New York, Shanghai, Kalkutta, Buenos Aires, Rio de Janeiro ja Bombay. Asukasluku riippuu
siitä, lasketaanko mukaan vain alkuperäinen kaupunki vai koko mctropolinen alue. Lisäksi viralliset
arviot ovat usein pienempiä kuin kaupunkien oikea väkiluku.
9 Polaarisuus tarkoittaa, että molekyylin toinen pää on enemmän negatiivisesti ja toinen pää enemmän
positiivisesti varautunut.
10Laihosen ym. (1986, s. 16) mukaan useimpien eliöiden elinkiertoon kuuluu vähintään yksi aktiivisesti
liikkuva vaihe, joka voi olla esimerkiksi sukusolu. Myös solulima liikkuu solun sisällä.
" Eliölajin katsotaan muodostuvan yksilöistä, jotka pystyvät tuottamaan keskenään lisääntymiskykyisiä
jälkeläisiä. Tämä lajin määritelmä on ongelmallinen, kun on kyse mikrobeista. Mikrobeja koskeva
lajin määritelmä perustuu lähinnä niiden rakenteellisiin ominaisuuksiin ja yhteiseen alkuperään.
12Yleensä aineet liikkuvat liuoksessa sinne, missä niiden pitoisuus on pienempi ja pitoisuudet pyrkivät
tasoittumaan. Elävät solut kykenevät kuitenkin ottamaan ympäristöstään aineita, vaikka solun
sisällä olisi suurempi pitoisuus kyseistä ainetta kuin solun ulkopuolella.
13 Puhekielessä puskurikyvyn käsite liitetään yleensä nimenomaan pH-muutoksiin.
14 TCD D eli tetraklooridibentsodioksiini on erittäin myrkyllinen dioksiini, jota saattaa syntyä mm.
polttoproscsseissa ja vesakontorjunta-aineiden valmistuksessa (ks. luku 7.1).
13 Sataa enemmän kuin haihtuu, jolloin veden pääasiallinen liike maaperässä on alaspäin.
16 Ympäristösäädösten tiukkuus ci kuitenkaan aina kerro järkevästä käytännön ympäristönsuojelusta.
17 Ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset voivat olla myös positiivisia. Positiivisena pidetään
esimerkiksi pikkulintujen runsastumista omakotialueilla ruokinnan ansiosta tai niittyjen hoi
don aiheuttamaa luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä.
18Nykyisin käytetään haitallisesta säteilystä puhuttaessa nimenomaan termiä ionisoiva säteily. Aiemmin
puhuttiin radioaktiivisesta säteilystä eli säteilystä, joka on lähtöisin atomin ytimestä, (mm.
Y-, a - j a R-säteilyä). Radioaktiivisuus tarkoittaa sitä, että atomin ytimessä on liikaa hiukkasia
tai energiaa ja se pyrkii stabiloitumaan säteilcmällä ylimääräiset hiukkaset tai energian pois.
Koska esimerkiksi röntgensäteily ei ole radioaktiivista, mutta on kuitenkin ionisoivaa ja näin
ollen varsin haitallista, on järkevää käyttää uutta termiä.
19 Käytännössä kaikki säteilyn terveysvaikutukset ovat seurausta solun perimän eli DNA:n vaurioista.
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20Cesium-137 on Tshernobylin onnettomuuden jälkeisessä laskeumassa eniten esiintynyt radioaktiivi
nen aine, jonka puoliintumisaika on noin 30 vuotta, eli 30 vuoden kuluttua aineen aktiivisuus
on vähentynyt puoleen radioaktiivisen hajoamisen takia.
21 Vasta-argumentti: Tämä voi yhtä hyvin kuvata Ruotsin terveysviranomaisten tiukkuutta kuin
todellista terveysriskiä.
22 Eri säteilylähteitä verrattaessa on syytä muistaa, että säteilyn vaikutus riippuu myös siitä, mihin
elimeen ja miten pitkäksi aikaa aine kertyy.
23 Tämän kirjan kirjoittajat ovat keskenään eri mieltä siitä, mihin tärkeysjärjestykseen nämä kaksi
säteilysuojelun keinoa asetetaan.
24 Koska melu aiheuttaa stressiä ihmisille, voidaan olettaa, että myös eläimet kärsivät melusta. Vastaargumentti: Miksi linnut viihtyvät 30 m päässä Lahden moottoritiestä Viikin jätevedenpuhdis
tamon viereisessä tervaleppälehdossa? Vastavasta-argumentti: Asuvathan ihmisetkin moottori
tien vieressä, vaikka kärsivät stressistä.
25Dioksiinit on yhteisnimitys ryhmälle polykloorattuja hiilivetyjä (polyklooratut dioksiinit ja furaanit).
Dioksiincihin kuuluu joitakin supermyrkkyjä, kuten TCDD-dioksiini eli tetraklooridibcntsodioksiini, jota saattaa syntyä mm. polttoprosesscissa ja eräiden torjunta-aineiden valmistuspro
sessissa. Juuri TCDD-dioksiini aiheutti Scvesossa myrkytyksiä. Dioksiineja voi syntyä myös
erilaisissa polttoprosesscissa, joissa palaminen on epätäydellistä.
26 D DT eli dildooridifenyylitrikloorictaani on hyönteismyrkky, jota käytettiin 1950- ja 1960-luvuilla
runsaasti maataloudessa ja malarian torjunnassa. DDT:n käyttö kuitenkin kiellettiin, kun
huomattiin sen olevan hitaasti hajoava, ravintoketjussa rikastuva aine, joka aiheutti mm.
lisääntymisvaikcuksia petolinnuilla munan kuorien ohennuttua. Lisäksi D D T ei enää tehonnut
moniin hyönteisiin, sillä niille alkoi kehittyä resistenttejä eli vastustuskykyisiä kantoja. DDT:tä
käytetään kuitenkin vielä joissakin kehitysmaissa, joissa kemikaalien myynnin ja käytön
valvonta ei ole yhtä tiukkaa kuin teollisuusmaissa.
27 PCB-yhdistcitä eli polykloorattuja bifenyylejä on käytetty esimerkiksi eristeinä muuntajissa ja
kondensaattoreissa sekä lisäaineena maaleissa ja liimoissa. Suomessa PCB-yhdisteiden käyttö
uusissa tuotteissa on lopetettu, sillä ne ovat pysyviä ja ravintoketjussa rikastuvia aineita, joiden
on havaittu vaikuttavan haitallisesti mm. lintujen ja hylkeiden lisääntymiseen.
28 Profundaali on järven valoton alue.
29 Avokesanto on pelto, joka on jätetty täysin viljelemättä mutta on silti muokattu.
30 Kuivalaskcumalla tarkoitetaan kaasumaisten tai hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien absorptiota
maahan, kasvillisuuteen tai veteen.
31 Mittaukset kertovat todellisesta tilanteesta mittauspaikalla, mutta on vaikea luoda ja ylläpitää koko
Suomen kattavaa tiheää mittausverkostoa. Mittaus kertoo tilanteen vain mittauspisteissä, mistä
se pitäisi kyetä yleistämään muille alueille. Mallit taas perustuvat tietoon ilman epäpuhtauksien
leviämiseen vaikuttavista tekijöistä. Mallien avulla voidaan laskea koko maata koskevia ennus
teita. Mallit ovat kuitenkin parhaimmillaankin yksinkertaistuksia ilmakehän toiminnasta.
32Tämä on maapcrätictcilijän määritelmä huuhtoutumisesta. Huuhtoutumista voi toki tapahtua myös
maanpintaa pitkin valuvien vesien mukana, mihin esimerkiksi limnologit sanalla viittaavat.
33Erot johtuvat vaikeuksista arvioida suopelloista ja ylläpitokclvottomista ojituksista johtuvia päästöjä.
34 Tosin Etelä-Euroopan metsät hävitetiin paljolti jo antiikin aikana ja Keski-Euroopan metsät
keskiajalla.
35 Kasvihuonekaasun määrä hiilidioksidiksi laskettuna, suhteutettuna sen tehokkuuteen kasvihuone
kaasuna.
36 Otsoni on tehokas kasvihuonekaasu. Ihmisen vaikutus ilmakehän otsonipitoisuuksiin on kahden
suuntainen, alailmakehässä otsonia lisäävä eli kasvihuoneilmiötä voimistava ja yläilmakehässä
otsonia tuhoava eli ilmastoa viilentävä. Nämä kaksi vaikutusta osittain kumoavat toisensa eikä
niiden yhteistä osuutta pystytä nykytietämyksen mukaan arvioimaan.
37 Ennustamisen vaikeutta kuvastaa se, että tästä asiasta on vastakkaisiakin käsityksiä.
38 Sopimuksen ratifioinnilla tarkoitetaan sen lainvoimaiseksi saattamista kotimaassa allekirjoituksen

360

V iitteet
jälkeen. Ratifiointia edeltää lakien tarkistaminen siten, että ne ovat yhteneväisiä sopimuksen
kanssa. Yleensä sopimus tulee voimaan, kun tietty määrä (esim. 16 tai 21) valtioita on ratifioinut
sen.
39 Oikeastaan otsoniaukko on harhaanjohtava nimitys, sillä otsonikerros ei ole suinkaan hävinnyt
kokonaan, vaan ohentunut.
40Viherlannoituksella tarkoitetaan vihreiden kasvien tai kasvinosien käyttöä maaperän ravinteisuuden
parantamiseen.
41 Aridilla eli kuivalla alueella vuotuinen sademäärä on 200-250 mm ja semiaridilla eli puolikuivalla
alueella 250-600 mm.
42 Kysymys kuuluu myös, mikä merkitys annetaan esimerkiksi uhanalaiselle kovakuoriaiselle. Pitäisikö
mieluummin keskittyä suojelemaan vaikka saimaannorppia, ”koska ne ovat niin söpöjä”.
43 Vieraan lajin tuomista tietylle alueelle voidaan pitää biologisen monimuotoisuuden lisääntymisenä
sillä perusteella, että alueen lajimäärä lisääntyy. Minun mielestäni kyseessä on kuitenkin
monimuotoisuuden väheneminen, eräänlainen negatiivinen monimuotoisuus, sillä ihmisen
tuoma laji ei kuulu alueelle ja saattaa luontaisten vihollisten puuttuessa lisääntyä räjähdysmäi
sesti, syrjäyttää alkuperäislajeja tai muuten muuttaa ekosysteemiä merkittävästi. K. B.
44 —Paitsi fossiiliset pohjavedet, jotka ovat syntyneet kauan sitten ja jääneet, eikä niihin tule enää uutta
vettä.
43 Havainnollistus: Tällöin yli puolet taivaasta on peitossa alhaalta katsottaessa.
46 Sekundäärinen sademetsä on hakatun sademetsän paikalle kasvava huomattavasti vähälajisempi
metsä, jonka taloudellinen hyödyntäminen olisi primäärisen sademetsän hyödyntämistä hel
pompaa.
47Maarcformi tarkoittaa maanomistuksen jakamista; yleensä siten, että maata otetaan pois niiltä, joilla
sitä on paljon, ja annetaan niille, joilla on sitä vähän tai ci lainkaan.
48 Havainnollistus: Suomen järvien yhteenlaskettu tilavuus on 230 km3, mikä on noin puolitoista kertaa
Suomen vuotuinen sademäärä.
49 Vasta-argumentti: Turvetta muodostuu Suomessa enemmän kuin sitä poltetaan. Vastavasta-argumentti: Tähän varmaankin lasketaan mukaan myös luonnonsuojelualueilla tapahtuva turpeen
muodostuminen sekä taloudellisesti hyödyntämiskelvoton turve. Lisäksi turvetta käytetään
puutarhakasvien kasvualustana.
50Toki aiemmin tapahtuneesta kehityksestäkin on erilaisia tulkintoja, mutta sentään vähemmän.
51Vasta-argumentti: Jos hehkulamppu on katossa, se ci juurikaan lämmitä ihmisten olcskclutasoa, koska
termodynamiikan lakien mukaan lämpö pysy)' ylhäällä. Sähköä kuluttava hehkulamppu ci
muutenkaan ole kovin energiataloudellinen lämmityslaitc, jos vaihtoehtona on esimerkiksi
kaukolämpö tai maalämpö.
32 Esittämisjärjestys on aina mielenkiintoinen seikka, kun haluaa tarkkailla ympäristöasiantuntijoiden
piilotettuja mielipiteitä: oma mielipide löytyy usein listalta viimeisenä, koska viimeisenä sanottu
asia jää parhaiten mieleen. Usein oma mielipide jätetään rivien väliin, vaikka sanoman kriittisen
arvioinnin kannalta yleisön on tärkeää tietää se. Ollaksemme siis rehellisiä —cnergialuvun
pääasiallinen kirjoittaja (Petri Tapio) on käsitellyt perinteiset energiamuodot mielestään järjes
tyksessä huonoimmasta parhaimpaan. Risto Willamolla ydinvoima olisi ollut ensimmäisenä
listassa (siis huonoin), mutta muuten olemme suunnilleen samaa mieltä. Uudet energiamuodot
ovat satunnaisessa järjestyksessä, koska mielestämme ne ovat kaikki järkeviä. Tärkeintä on
kuitenkin energiankulutuksen kasvukäyrien leikkaaminen.
53 Vasta-argumentti: Turpeen riittävyys ei ole niin heikko kuin voisi luulla oheisesta uusiutumisajasta.
Turvesoita voi soistaa esim. tukkimalla ojat, jolloin uusiutumisvauhti on huomattavasti no
peampi. Lisäksi on verrattava tuotannon määrää koko alueen eli tässä tapauksessa Suomen
hyödyntämiskelpoisten soiden turvepatjan lisääntymiseen.
54 Globe Asimin päästöt ovat raskasta polttoöljyä ja muiden päästöt raakaöljyä.
35 Viranomaiset pitävät syöpäriskiä pahempana. Tällä perusteella voidaan suvaita esimerkiksi ilman
hiukkaspitoisuuden ohjearvon ylittäminen Helsingissä: leijuva pöly on pääosin liikenteen

361

Y mpäristönsuojelun perusteet
maasta nostamaa hickoituspölyä eikä siis aiheuta syöpäriskiä. Itse pidämme jokapäiväistä
viihtyvyyshaittaa pahempana.
36 Lähdekritiikkiä: Todennäköisyysluvut vaihtclevat tutkijan mukaan ja ajan myötä. Malaskan (1989,
s. 84—87) mukaan vain vuotta aiemmin onnettomuuden todennäköisyysarviot kirjoitettiin vielä
kymmenen kertaa epätodennäköisemmiksi. Koska arviot ovat ennusteita satojen ja tuhansien
vuosien päähän tulevaisuuteen, ei niiden todennäköisyydellä ole juurikaan tekemistä tilastolli
sen toden näkö isyyden kanssa. Pienikin muutos laskelmien kertoimissa saa aikaan suuria eroja
lopputuloksessa.
57 Vasta-argumentti: Väitteen todenmukaisuus vaihtelee sen mukaan, mistä ympäristöongelmasta on
kyse. Esimerkiksi happamoitumistietoa mittaavassa kysymyksessä sukupuolten välillä oli eroja
sekä Kaila-Kankaan ym. (1994, s. 4S) että Uusitalon (1986, s. 62) mukaan. Ydinjätteen
radioaktiivisuuden pitkäaikaisen keston naiset ja miehet taas tiesivät yhtä hyvin (Kaila-Kangas
ym. 1994, s. 54). Lisäksi ympäristötietoa mittaavia kysymyksiä ja väitteitä muotoillaan joskus
kyselytutkimuksissa siten, etteivät ainakaan tämän kirjoittajat osaisi vastata ”oikein” kyselyn
laatijoiden määrittämällä tavalla. Vaikkapa väitteen ”Vielä ei ole havaittu merkittävää otsoniker
roksen ohenemista” ”oikea vastaus” on tutkijoiden mukaan ”eri mieltä” (mts. 52-53). Mikä on
merkittävää? Esimerkiksi NASA:n yläilmakehän tutkimusjohtaja Robert T. Watson ei kyselijöi
den mukaan tietäisi oikeaa vastausta väittäessään havaitun otsonikadon olevan normaalia
ilmakehän meteorologista prosessia (rcf. Tikka 1994, s. B24).
,s Sivistystä: Yhteiskuntafilosofiassa puhutaan yksilön ja yhteisön edun ristiriidasta. Jo Aristoteles otti
kantaa tähän perusongelmaan antiikin Kreikassa 330-luvulla eKr. (ks. Aristoteles 1991). Silti
taloustieteen käsitettä käytetään yleisemmin. Mielestämme tämä kuvaa taloustieteen ja talou
dellisten arvojen ylikorostamista yhteiskunnassamme ja tiedemaailmassa.
59Vasta-argumentti: Toisaalta on perusteltua väittää, että Suomessa on todella likimäärin ydinvoimapuolue, turve-puolue ja cnergiansäästöpuolue.
60 Täsmennys: Asiantuntijoille (vastaajille) annettiin tehtävä: ”Mainitkaa viisi (5) organisaatiota
(yritykset, järjestöt, poliittiset puolueet jne.) tai niiden muodostamaa koalitiota, jotka ovat viime
vuosina mielestänne eniten vaikuttaneet maassamme julkisen vallan harjoittamaan energiapo
litiikkaan.” Lähdekritiikkiä: Asiantuntijoiden valintametodi ci käy ilmi lähteestä. Vähäisten
panelistien käsitysten perusteella ei voi tehdä yleistyksiä vastaajaryhmien näkemyksistä. Esimer
kiksi paneeliin kuului vain kaksi toimittajaa ja neljä poliitikkoa.
61 Eri arviointimenetelmillä voidaan saada jopa kymmenien prosenttien eroja varsinkin hiilivetyjen
suhteen, ne kun vaihtclevat mm. ajotavoittain ja säätiloittain. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen
arviointi on suhteellisen tarkka, koska se hiili, mikä ei tule piipusta tai pakoputkesta ulos
hiilidioksidina, tulee pääosin häkänä, joka hapettuu ilmakehässä hiilidioksidiksi. Näin ollen
CO,-päästöjen laskemiseen tarvitsee tietää vain polttoaineen kulutuksen määrä, joka mitataan
tankkauspisteessä tarkasti.
6- Liikenne ja ympäristö (1992) -lähteessä luvut perustuvat useiden eri vuosien arvioihin 1987-1990.
Ympäristökatsaukscn (1995) mukaan vuonna 1993 liikenteen osuus hiukkaspäästöistä oli
28 %.
63Lähdekritiikkiä: Tutkimuksen tuloksia ci voi yleistää valtakunnallisesti, koska otos oli niin pieni (24).
Haastattelut tehtiin Nötössä ja Airistolla. Tutkimustiedon niukkuus on yhä yksi ympäristötie
don keskeinen ongelma. Liikennesektorilla tiedon puute on kohdistunut pahimmin juuri
veneilyyn.
MVasta-argumentti: Moottorikelkoista tulee yhteenlaskettuna vain vähän melua verrattuna tieliiken
teeseen. Vastavasta-argumentti: Melun kiusallisuudella on vain vähän tekemistä melun voimak
kuuden kanssa: ”Useissa tutkimuksissa on todettu, että altistavan melun ominaisuudet (äänita
so, kesto, toistuvuus ym.) saattavat selittää vain 5-30 % kiusallisuusrcaktion voimakkuudesta,
kun henkilökohtaiset asenteet melulähteeseen ja asuinympäristöön nähden voivat selittää 2060 % reaktioiden voimakkuudesta.” (Pesonen 1994, s. 35).
65 Hcvos”liikennc" tarkoittaa 1990-luvulla Suomessa lähinnä raviurheilua, jossa hevonen kuljetetaan
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ensin satojen kilometrien päähän autolla, minkä jälkeen se juoksee ympäristöystävällisesti
muutaman kilometrin ympyrää. Se ci siis nykytavalla korvaa muuta liikennettä vaan lisää
haitallisempia liikennemuotoja. Toki sen harrastaminen saastuttaa vähemmän kuin esimerkiksi
moottoriurheilu.
66 Nämä energiankulutuksen vertailut on laskettu liikennevälineen keskimääräisen kuormitusasteen
mukaan. Luvut muuttuisivat henkilöautoille ystävälliscmmiksi, jos henkilöautossa alkaisi istua
1990-luvun alun keskimäärin 1,5 hengen sijasta esim. 2 ihmisiä, tai vastaavasti linja-autoja
suosivammiksi, jos linja-autot pakkautuisivat täydempään, vaikkapa 12 hengestä 20:ccn.
Lähdekritiikkiä: Lähteissä käytetyt yksiköt olivat keskenään vertailukelvottomia (km/k\Vh ja
MJ/km), joten laskin ne samaksi yksiköksi. Tällöin heräsi kaksi kriittistä kysymystä: 1) Miksi
viranomaiset esittävät jopa kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella MJ-Iukuja, jotka
muutettuina k\Vh-luvuiksi muuttuvat pyöreiksi yhden merkitsevän numeron tarkkuusasteiksi?
2) Miksi joukkoliikennettä kannattava kansalaisjärjestö esittää vaihteluvälityyppisiä lukuja,
joissa joukkoliikenteen yläraja ja henkilöautoilun alaraja on sama kuin viranomaisten esittämä
keskiarvo? (P. T.)
67 Vasta-argumentti: Liikcnncviranomaiset eivät ole mikään yksimielinen ryhmä. Ympäristöasioista
vastaavat liikcnncviranomaiset ovat esittäneet hyvinkin joukkoliikcnncmyöntcisiä kannanotto
ja, mutta ”suunnittelupuolen valtavirta” hallitsee viranomaisten lopullista toimintaa.
f,s Esim. Brasiliassa valmistetaan sokcriruo’osia alkoholia polttoaineeksi, mikä on aiheuttanut
sokcriruo’on viljelyn voimaperäistämistä ja työvoiman korvaamista koneilla. Tämä taas on
aiheuttanut muuttoliikettä kaupunkeihin ja kaupunkien slummiutumista. Slummien jätehuol
toa ei ole järjestetty mitenkään, jolloin jätevedet päästetään täysin käsittelemättöminä pintave
siin. (Lehtonen 1993.)
69Vasta-argumentti: Laskelmia on kritisoitu siitä, että niissä on otettu lähtökohdaksi hyvin intensiivinen
tehomaatalous, joka kuluttaa varsin paljon energiaa eikä hieman luonnonmukaisempaa tapaa
tuottaa polttoainekasveja. Lisäksi on oletettu, että liikcnnepolttoaineena käytettäisiin samoja
rypsilajikkeita kuin ruoan tuotannossa, vaikka energiantuotantoon parempiakin lajikkeita on
olemassa. (Teuvo Suominen, suullinen tieto.)
70 Lähdekritiikkiä: Tämä ennuste perustuu mm. oletuksiin, että henkilöautoilua suosivaa liikennepo
litiikkaa jatketaan, kuten vuoteen 1990 asti, Suomen väestönkasvu pysähtyy vuoteen 2000
mennessä, talous kasvaa 2,5 % vuodessa ja kasvusta aiheutuva tulonjako on samanlainen kuin
1980-luvun lopussa. Näistä tekijöistä katsotaan johtuvan liikenteen kasvu kolmanneksella.
Jokainen oletus voi olla väärä, koska kysymys on paljolti siitä, minkälaista talous-, työllisyys-,
väestö-, alue- ja liikennepolitiikkaa Suomessa ja muualla maailmassa tehdään. Kuusi vuotta
myöhemmin huomataan, ettei henkilöautoilua ole suosittu aiemman kaltaisesti, bruttokansan
tuote ci ole kasvanut juuri lainkaan ja tulonjako on ollut varsin epätasainen. Toisaalta väestö on
kasvanut ennustettua nopeammin.
71Lähdekritiikkiä: Laskelmassa on oletettu keskimääräinen kuormitusaste pitkillä matkoilla. Junamat
kan päästöistä suurin osa koostuu liitynnästä. Työmatkaliikenteessä joukkoliikenne pärjää
paremmin vertailussa henkilöautoon.
72 Lähdekritiikkiä: Tosin Uusitalon (1986, s. 62) tutkimuksessa ympäristötietoa mitattiin mielestämme
oudoilla ja karkeilla mittareilla. Esim. tietoa happosateen vaikutuksista mitattiin kolmcluokkaisella asteikolla: 1) Tiesi hyvin, että ”maa ja vesistöt happamoituvat”; 2) tiesi vähän, että ” puut,
metsät kuolevat, kasvillisuus kärsii, kalat kuolevat”; 3) ci tiennyt tai osannut sanoa.
73 Vasta-argumentti: Tekniikkakcskcisyys ei välttämättä ole ongelma. Tekniikkakeskeinen elämäntapa
voi aiheuttaa vähemmän ympäristöhaittoja kuin luonnon ihailu. Vcrrataanpa esim. tekniikka
keskeistä tictokoneharrastajaa, joka istuskelee paikallaan surffaillen kansainvälisillä tiedon
valtaväylillä ja luontokeskeistä lintuharrastajaa, joka menee lentokoneella Afrikkaan bongailcmaan lintuharvinaisuuksia.
'4Vasta-argumentti: Joku voi olla sitä mieltä, että liikennepalvelujen hinta on markkinavoimien tulosta
ja henkilöautoilun kustannusten aleneminen selittyy tuotannon tehostamisella, öljyn maail-
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manmarkkinahintojcn laskulla tms. yritysten toimilla. Eikä sillä ole tekemistä politiikan kanssa.
Vastavasta-argumentti: Mutta kun bensiinin hinnasta n. 20 % on öljyn maailmanmarkkinahin
taa (Liikenne- ja autokanta... 1990, s. 35), niin kyse on pääasiassa yhteiskunnan säätelystä.
78 Lähdekritiikkiä: Otos kansalaisista oli varsin laaja, noin 12 000; päätöksentekijöiden otos oli noin
160. Tutkimusraportista ei käy ilmi, tarkoitettiinko päätöksentekijöillä poliitikkoja vai esimer
kiksi liikenneviranomaisia. Raportista ei käy myöskään ilmi kyselykaavakkeen tarkkoja kysy
myksiä, joten prosenttilukuihin kannattaa suhtautua varovaisesti. Olennaisin tulos kuitenkin
on, että päättäjät arvioivat väärin kansalaisten vastaukset samaan heille esitettyyn kysymykseen.
Tähän tulokseen kyselyn lähestymistapa tuskin vaikuttaa.
76 Havainnollistus: Esim. Laakia ja Jussila (1991, s. 158) laskivat autoilun kokonaishaitaksi n. 23-25
mrd. mk vuonna 1988. Autojen tuote-ja polttoainevero oli 1989 n. l4mrd, Näin ollen heidän
mielestään autoilua olisi pitänyt verottaa lähes kaksi kertaa kovemmin. Ihmettelemme vain,
miksi esim. hiilidioksidipäästöjen haitan vaihteluväliksi oli laitettu 16—26 p/kg. Miksei vaikkapa
3 mk? Vasta-argumentti: Lähtökohtana alarajassa oli Ruotsin polttoainevero ja ylärajassa
tutkijoiden Lekscll ja Hanson laskelmat siitä, millä hintatasolla päästöjen kasvu voitaisiin
pysäyttää. Vastavasta-argumentti: Eikö hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää? Kasvun pysäyttä
minen tuskin riittää ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
77 Kasvua mitataan valtakunnallisesti tiettyinä ajanjaksoina, joten aiemmin tiedoissa oli välillä aukkoja.
Mittaus kestää useita vuosia ja uusi mittausjakso aloitetaan, ennen kuin edellinen ehtii loppua,
joten 1960-luvulta lähtien eri mittaukset ovat menneet päällekkäin. Poistuma on tässä mitattu
viiden vuoden liukuvana keskiarvona, mikä loiventaa käyrää.
78 Vasta-argumentti: Mekaaninen metsäteollisuus pystyy itse tuottamaan tarvitsemansa lämmön ja
sähkön (Tapion taskukirja 1994, s. 615). Vastavasta-argumentti: Vaikka saha polttaisikin omasta
näkökulmastaan puu”jätcttä”, on se edelleen energian kuluttamista. Poltettava aines tulee
metsästä eikä suinkaan ”synny” sahalla.
7‘J Kritiikkiä: Tosin työryhmän sukupuolijakauma näyttää huonolta: 12 miestä ja 2 naista (Metsätalous
ja ympäristö 1994, s. 5).
80 Kyyn. huom: ...periaatteessa. Esimerkiksi Hangon Tulliniemi on suojeltu luonnonsuojelulain
nojalla, mutta silti lähes puolelta alueesta on hakattu puut pois ja rakennettu vapaasataman
varastoalue. Suojelualueelle saa nimittäin kaavoittaa toimintaa poikkeusluvalla. Tätä porsaanrcikää hyödynnetään maassamme melko yleisesti. (Ks. Tulliniemi... 1993.)
81 ”Kitumaa” on tyypillinen taloudelliseen arvoon sidonnainen sana metsäterminologiassa. Biologi Satu
Huttunen toteaa mielestämme osuvasti: ”Ekologisesti joutomaita ja kitumaita ei ole olemassa,
vaan kivennäismaille, kallioille ja turvemaille syntyy erilaisia kasviyhdyskuntia, jotka syntyvät
ilmaston ja kasvupaikan edellytysten mukaan” (teoksessa Metsän tulevaisuuskuvia 1993, s. 33).
Vasta-argumentti: Eikö ole luontevaa, että metsätalouden termi on sidoksissa taloudelliseen
arvoon? (Kommentti käsikirjoitukseen.) Vastavasta-argumentti: Kun tällaisia arvosidonnaisia
nimilappuja annetaan luontokohteille ja niitä käytetään yhteiskunnassa yleisesti, niistä tulee
määritystaistelun välineitä eivätkä ne ole enää ”vain asioiden nimiä”. Eikö kuulostaisi kummal
liselta sanoa esim.: ”kitumaat ja joutomaat ovat arvokkaita”? (Tämä käsitys luokittelun, kielen
ja vallan yhteenkietoutumisesta lienee peräisin yhteiskuntafilosofi Michel Foucaultilta.)
82Vasta-argumentti sellun viennin moittijoille: Jos Suomen metsäteollisuus ci tuottaisi sellua, eikö joku
muu maa tuottaisi sen? ”Joku muu” saattaisi hyvinkin olla maa, jossa ei erityisesti olisi satsattu
ympäristönsuojeluun. Vastavasta-argumentti: Voisihan Suomen metsäteollisuus jalostaa suu
remman osan sellustaan korkcalaatuiscmmaksi paperiksi.
MValtion omistamien metsien osuus oli Suomessa 1990-luvun alussa vain 24 % metsäpinta-alasta, kun
taas yksityiset kotitaloudet omistavat 63 % metsistä ja yhtiöt ainoastaan 9 %. Vertailukohdaksi
käyvät esim. scuraavat markkinatalousmaiksi itseään nimittävät valtiot: Kanadassa valtionomistuksen osuus metsäpinta-alasta on 92 %, Saksassa 56 % ja Ruotsissa 26 % (Metsän tulevaisuus
kuvia 1993, s. 39; Metsätalousja ympäristö 1994, s. 23). Kuitenkin Tuomolan (1993) mukaan
54 % 15-69-vuotiaista kansalaisista kuvitteli valtion olevan suurin metsänomistaja Suomessa.
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84Vasta-argumentti 1: Ei muutama yö metsässä paranna kenenkään fobioita (kommentti käsikirjoituk
seen). Vasta-argumentti 2: Miksi ihmisten luontosuhteen pitäisi olla mystinen? (Kommentti
käsikirjoitukseen.) Mystisyys on henkisyyden korostamista —ihminen yrittää sijoittaa luontoon
inhimillisiä piirteitä eikä suinkaan kunnioita luontoa biologisena luontona.
89 Lähdekritiikkiä: Donner-Amncllin tutkimusmenetelmänä on ollut ns. toimintatutkimus. Siinä
ollaan mukana muuttamassa yhteiskuntaa omalla toiminnalla ja katsotaan, miten muutos
tapahtuu sekä mihin seikkoihin se uhkaa pysähtyä. Menetelmää pidetään varsin subjektiivisena,
mutta se nostaa usein esiin kriittisiä, käytännöllisiä sekä tietystä näkökulmasta olennaisia
tekijöitä, joita muilla menetelmillä ci tavoitettaisi.
86Vasta-argumentti: Ylilyöntejäkin tapahtuu —esim. TV-uutiset näyttävät usein Kuolan ilmansaasteita
käsitellessään samaa arkistokuvaa täysin kuolleista tunturikoivuista. Tuho johtuu kuitenkin
tunturimittarien massaesiintymisestä, joka tapahtui jo 1960-luvulla, eikä sillä ole merkittävää
yhteyttä Kuolan ilmansaasteisiin. (Metsäeläintieteen prof. Matti Nuortcva, suullinen tieto
syksyllä 1989 MEEL2-lucntosarjalla.)
87 Lähdekritiikkiä: Vaaran tutkimusmenetelminä olivat metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien
haastattelu ja osallistuva havainnointi. Menetelmät ovat melko subjektiivisia. Teollisuuden ja
koneurakoitsijoiden edustajat ovat kiistäneet nämä laskelmat. He eivät kuitenkaan ole esittäneet
omia laskentaperusteitaan, koska pitävät niitä liikesalaisuutena. Asia ei siis ole avoimen
tutkimuksen kohteena. Tämä on yleistä varsinkin yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuk
sessa. Myös yhteiskunnallisesti arat luonnontieteelliset tutkimusaiheet kohtaavat usein vaikeuk
sia—niihin ci joko saa rahoitusta tai sitten tutkimuksen taustaorganisaatio ohjaa niitä johonkin
suuntaan (ks. Intressit ympäristönsuojelussa luvussa 16.1).
88 Metsänomistaja voi myydä puunsa metsäyhtiölle joko pystykauppana tai tienvarsikauppana. Pystykaupassa metsänomistaja myy puut pystyssä ja yhtiö hoitaa korjuun, kun taas tienvarsikaupassa
metsänomistaja hoitaa korjuun ja kuljettaa puut tien varteen. Pystykaupasta maksettavaa hintaa
kutsutaan kantohinnaksi ja tienvarsikaupan hintaa hankintahinnaksi.
89 Hyvän vihollisen käsite on peräisin Kettil Bruunilta ja Niels Christicltä, jotka tarkoittivat käsitteellä
huumausaineongelman todellista luonnetta. Hyvä vihollinen on joku muu kuin toimija itse,
kauhistuttava, sisältää hieman totuuden siementä, mutta sen vaarallisuus ja laajuus ei vastaa sen
mainetta. Erik Wahlström (1994) toi hyvän vihollisen käsitteen ympäristökeskusteluun. Hänen
mukaansa pahimpia ympäristöongelmia ovat hajakuormitus, kuten liikenne ja maatalous, sekä
kaikenlainen arkinen luonnon muuttaminen, kuten soranotto ja rakentaminen, kun taas
teollisuuden päästöt on jo Suomessa saatu kuriin. Silti ihmiset syyttävät mieluummin teollisuut
ta kuin näkevät omassa toiminassaan jotain vikaa.
90 Kokonaissatoon mitattu rchuyksiköllä (ry), joka tarkoittaa yhden ohrakilon lihotusvaikutusta sonnin
kasvatuksessa.
91 Vasta-argumentti: Toisaalta voi väittää, että on helpompaa varastoida tuontienergiaa kuin tuonticlintarvikkeita. On myös mahdollista korvata tuontienergia kotimaisella energialla.
92 Maatalouden vesistövaikutuksia on tutkittu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön
yhteistutkimushankkeessa, MAVERO-projektissa, joka kattoi 21 erillistä tutkimusta. Se oli siis
suhteellisen pieni hanke verrattuna happamoitumista tutkineeseen HAPRO-projcktiin (vuosit
tain n. 60 tutkijaa, loppuraportissa n. 400 artikkelia) tai ilmastonmuutosta tutkineeseen
SILMU-projektiin (n. 200 tutkijaa).
93Lähdekritiikkiä: Tutkimuksessa tutkittiin vain pintavalumaa eikä maahan syvemmälle painuvaa vettä,
vain tiettyjä viljelymenetelmiä, tietyssä paikassa, yhden vuoden ajan (1990—1991) ja rinteen
suuntaisessa kynnössä (tolppa 5) pellon alaosaan ei tehty poikittaista päisteviilua, kuten yleensä
tehdään. Lähdekritiikin tarkoitus ci ole osoittaa tätä tutkimusta vääräksi vaan tuoda esiin, että
tutkiminen ci ole niin yksinkertaista kuin kauniissa kuvissa näyttää.
94 Vasta-argumentti: Toisaalta hajoavuutta on usein testattu jossakin eteläisemmässä maassa, jossa
yhdisteet hajoavat nopeamin kuin Suomen ilmastossa. (Kommentti käsikirjoitukseen.)
95 Filosofiaa: Monen mielestä kotieläinten kohtelulla ei ole mitään tekemistä ympäristönsuojelun
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kannalta. Tämän kirjoittajista Risto Willamon mielestä ei ole syytä erottaa eläimiä ympäristön
suojeluun kuuluviin ja ympäristönsuojelun ulkopuolisiin vain sen tähden, että jotain lajia
ihminen on jalostanut paljon ja toiseen lajiin vaikuttanut vähän. Hänen mielestään kotieläinten
huono kohtelu on eräs keskeisimpiä ympäristöongelmia, Kati Berninger ja PetriTapio taas eivät
nimitä esimerkiksi sian kääntymismahdollisuuksien riistämistä ympäristöongelmaksi-muuten
vain ikäväksi ilmiöksi. Olemme siis eri mieltä siitä, minkä katsomme kuuluvan ympäristönsuo
jelun alaan.
96Täsmennys: Tämän suhteen laskentaperusteina käytin scuraavia oletuksia: Nauta painaa 270 kg, siitä
on lihaa 37 % ja lihasta on proteiinia IS %. Henkilöauton energiankulutuksena käytin lukua
60 k\Vh/ 100 hlökm. Luvut ovat suuntaa antavia eikä niitä ole syytä tulkita useamman kuin
yhden merkitsevän numeron tarkkuudella. P. T.
97 Vasta-argumentti: Biokaasun käyttö energiaksi edellyttää kalliita laiteinvestointeja, joihin Suomen
pienillä tiloilla ei ole varaa. Vastavasta-argumcntti: Miten sitten intialaisilla pienviljelijöillä on
varaa biokaasun hyödyntämiseen?
98 Lähdekritiikkiä: Lysimetri on tutkimusväline, jolla huuhtoutumista voidaan mitata. Se on muovilieriö, joka oli tässä tutkimuksessa halkaisijaltaan 90 cm, siis pinta-alaltaan noin 0,6 m2.
Lysimetrit asetettiin niin, että ne ulottuivat maanpinnasta 1,15 m:n syvyyteen ja täytettiin eri
maalajeilla. Putken läpi valuva vesi kerättiin talteen lysimetrin alapäästä. Kerätystä vedestä voi
analysoida eri aineiden pitoisuuksia. Olemme siis tehneet tässä 4 •0,6m 2:n perusteella päätelmiä
koko Suomen 2 500 000 ha:n peltoalasta. Luotettavuutta lisää se, että tutkimuksen aikajänne
oli peräti neljä vuotta.
99Äes on muokkaustaito, joka vastaa entisajan risukarhia. Piikit ovat kuitenkin nykyään metallia eivätkä
risuja. Kultivaattori on jämerämmän kokoinen äes.
100Täsmennys: Luomutuotannon hehtaarisadoista on liikkeellä hyvin erilaisia käsityksiä. Esim. Rajala
(1980, s. 29) viittaa useisiin ulkomaisiin tutkimuksiin, joissa satotason alennus oli ollut
scuraava: peruna 20-25 %, 13 % ja 20 %; vehnä 22-23%; ohra 9 %. Koikkalaisen karkea arvio
on 30 % alennus tavanomaiseen verrattuna Suomessa (lähteessä Agro-Food 1993, s. A79).
Kuitenkin hän huomauttaa, että nurmisadot saattavat itse asiassa kohota! Perunasadoissa
pudotusta on ollut 20 %.
101Lähdekritiikkiä:Tosin on melko ongelmallista mitata toiminnan ympäristöystävällisyyttä. Kyseisessä
tutkimuksessa siihen eivät kuuluneet esim. fossiilisen energian säästö, biodivcrsitcctin suojelu,
karjanlannan kompostointi eikä muokkaussuunta. Sen sijaan ympäristöystävälliseksi käyttäy
tymiseksi luokiteltiin myös erilaisten ympäristönsuojelutoimien suunnittelu, mikä on mieles
tämme omituinen tulkinta. (Ks. Tauriainen & Tauriala 1991, s. 110—112).
102Tieteen filosofiaa: Tämä ci kuitenkaan tarkoitasitä, että kyselytutkimukset olisivat aina epäluotettavia
ja virheellisiä. Sen sijaan niitä tulkittaessa tulisi aina tarkistaa, mistä näkökulmasta on kyselty.
Jopa yksittäinen sana kysymyksessä saattaa muuttaa tuloksen toiseksi. Usein kuitenkin tulokset
joko uskotaan sellaisenaan (silloin kuin ne vahvistavat omia käsityksiä asiasta) tai sitten niistä ci
välitetä lainkaan (silloin kun ne ovat vastakkaisia omille käsityksille). Kumpikin suhtautumis
tapa on hedelmätön.
103 Lähdekritiikkiä: Tutkimuksen otos oli vain 11 henkilöä, joiden näkemyksiä tutkittiin teemahaastatclulla. Näin pienestä aineistosta ei voida tehdä tilastotieteellistä yleistystä. Teemahaastatteluilla
etsitään syvällistä tietoa pienestä kohderyhmästä, kun taas kyselyillä etsitään pinnallista tietoa
laajasta kohderyhmästä. Usein kiistellään, kumpi on parempi, mutta mielestämme menetelmät
täydentävät toisiaan.
,ot Vasta-argumentti: voidaan tietysti kehittää myös sellaisia lajikkeita, jotka kestävät paremmin tuhoja
ilman kemiallista torjuntaa. Tätä voinee tehdä esim. siirtämällä virustauteja vastustavia luonnonpcrunalajikkccn geenejä ”tavallisiin” perunoihin (Valkonen 1992, s. 56).
105 Näkemyksemme pitäisi olla suhteellisen tasapuolinen, koska tämän luvun kirjoittajista Risto
Willamo on kaupunkilainen, joka on muuttanut maalle. Petri Tapio taas on kotoisin maalta ja
muuttanut kaupunkiin.
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lnfi Lähdekritiikkiä: Prosenttiluvun pienuus johtunee osin tutkimusmenetelmästä: Lähteinä käytettiin
pääosin Helsingin Sanomien uutisia, joiden perusteella eri ryhmien kannanottoja luokiteltiin.
Aineiston rajaus johti pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen konfliktien yliedustukseen otokses
sa. Yliedustusta eliminoitiin hieman epämääräiseksi jäävällä tavalla. Prosenttilukuun kannattaa
suhtautua varovasti: Se voisi yhtä hyvin olla 16 %. Olennaista on, että luku ei ole esimerkiksi
60 %, kuten myytin hokemisen aktiivisuudesta päätellen voisi kuvitella. Sitä paitsi nyt asiaa on
ainakin yritetty tutkia. Areena on vapaa muillekin avoimeen tutkimukseen perustuville mieli
piteille.
107 Lähdekritiikkiä: On myös esitetty toisenlaisia laskelmia, joiden mukaan liikenteen merkitys olisi
viidennes kokonaiskulutuksesta (Työtehoseura, ref. YTS, s. 202). Kuvia ei siis tule tulkita yhden
vaan ehkäpä viiden prosenttiyksikön tarkkuudella.
I0S Vaihtoehtoinen tapa olisi nimittää kierrätystä yleiskäsitteeksi jätteiden hyötykäytölle. Alakäsitteitä
olisivat tällöin toistokäyttö (esim. palautuspullot), uusiokäyttö (esim. sekamuovin keräys ja
uudelleenprosessointi leluiksi) ja energiakäyttö (esim. muovin poltto). Eri nimitykset perustu
vat kiistaan siitä, pidetäänkö jätteen polttamista hyötykäyttönä vai ei (ks. luku 11.2).
I0<) Lähdekritiikkiä: Tutkimuksessa oletettiin, että kupit pestiin kylmävesiliitännässä olevalla astianpe
sukoneella, jonka kuluttama sähkö oli tuotettu Pohjois-Amcrikan lauhdevoimapohjaisella
sähköntuotantorakenteella. Tulokset muuttuisivat edullisemmaksi uudelleen käytettäville ku
peille, jos oletettaisiin, että pestäisiin esimerkiksi suomalaisella vastapaincvoimalla tuotetulla
lämminvcsiliitännässä olevalla pesukoneella. Toisaalta kertakäyttökuppien poltosta saatavaa
energiaa ei otettu mukaan laskelmaan.
110Vasta-argumentti: Kierrätyskeskus ja rakennusjätteen lajittelulaitos eivät ole toistensa vaihtoehtoja,
koska kierrätyskeskuksessa ei kierrätetä rakennusjätettä vaan kotitalouksien kulutustavaroita.
Siksi niitä ei pidä verrata toisiinsa. (Kommentti käsikirjoitukseen.) Vastavasta-argumentti:
Esimerkki havainnollistaa kuitenkin sitä, millaisiin ratkaisuihin yhteiskunnan varoja sidotaan.
Olisihan rakennusjätteen voinut lajitella osin rakennustyömaalla. Säästettyä rahaa olisi lisäksi
voitu käyttää ihmisten työllistämiseen kierrätyskeskuksissa.
1,1 Vasta-argumentti: Jos kiinnitetään huomiota vain hyödykkeiden viestimien elämäntapojen ja
kulttuurin tunnepohjaiseen ympäristöystävällisyyteen, voidaan päätyä luonnon kannalta tuhoi
siin kulutustottumuksiin. Jos kuluttaja on mielissään ekoteostaan ostaessaan paperikassia,
mutta saakin myöhemmin kuulla tutkimustuloksista, jotka osoittavat hänen luulonsa vääräksi,
niin hän voi tuntea itsensä huijatuksi ja saattaa hylätä kaikki ckomerkit.
112 Filosofiaa: Näytätte ajattelcvan, että arvo on olennaisesti valinta, mikä on varsin kyseenalaista, koska
ihmiset sosiaalistuvat tiettyihin arvoihin. (Kommentti käsikirjoitukseen.) Vasta-argumentti:
Tässä ci valita arvoa vaan kaatopaikan sijoitus. Valinta tehdään eri arvojen perusteella riippumat
ta siitä, ovatko arvot sinänsä valittavia vai eivät.
113 Vasta-argumentti: Sekalasin kierrätyksestä on esitetty myös kriittisiä arvioita. Sen sijaan pullojen
uusiokäyttöä emme ole kuulleet kenenkään kritisoivan (paitsi alumiinitölkkicn valmistajien).
Afrikkaan varsinainen hallinnollinen siirtomaajärjestelmä vietiin vasta 1800-luvun lopulla, kun
Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa tämä toteutettiin jo aiemmin. Latinalaisessa Amerikassa
itsenäistymistrendi aloitettiin jo 1800-luvulla, kun Aasiassa ja Afrikassa itsenäistymistrendi
alkoi pääosin vasta toisen maailmansodan jälkeen ja jatkui aina 1980-luvulle asti.
113 Vasta-argumentti: On väitetty, että tuo -18°C on määritelty standardiksi, koska kyseessä on nolla
astetta Fahrenheitin asteikolla. Näin se on ”helppo muistaa". Hygicniasyidcn perusteella -15°C
voisi olla aivan riittävä. Montakohan kilowattituntia maailmassa säästyisi tuon standardin
muuttamisella?
116Vasta-argumentti: Mutta kehitysmaiden vientitulot pienenisivät entisestään. Vastavasta-argumentti:
Kehitysmaiden vientitulot eivät nykyisellä tulonjaolla hyödytä köyhiä kchitysmaalaisia, jotka
kärsivät nälänhädästä.
1,7Vasta-argumentti: tietokoneet mahdollistavat periaatteessa hajautetun työskentelyn, jolloin konetta
voi näpytcllä ”metsän keskellä” - lähempänä luontoa.
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118Vasta-argumentti: Esimerkiksi Intcrnet-tietovcrkkoon voi päästit paikallispuhelun hinnalla seikkai
lemaan tiedon valtaväylille. Samoin pienen kansalaisen mahdollisuudet lähettää sähköpostia
jollekin viranomaiselle ovat helpommat kuin jäykkä byrokraattinen lähestymistapa.
115 Vasta-argumentti: Piilaakson hyödyt ovat globaaleja, kun taas ympäristöhaitat ovat paikallisia.
Yleensä on juuri päinvastoin. Vastavasta-argumentti: Piirilevyjen puhdistukseen käytetään
trikloorieteeniä, joka on eräs stratosfäärin otsonikerrosta ohentava aine.
150 Näitä kolmea tapaa nimitämme naturalismiksi, realismiksi ja relativismiksi. Filosofiassa niillä
tarkoitetaan laajempia ajatussuuntia, jotka ottavat kantaa moniin muihinkin asioihin kuin vain
arvojen ja tietojen suhteeseen toimintasuosituksissa. Lisäksi nimitykset tarkoittavat eri ajattelu
perinteissä eri asioita, joten niihin tulee suhtautua varovasti.
121Tosin Linnckin nimitti omaa järjestelmäänsä tecnnäisjärjestelmäksi ja olisi halunnut luoda ”luonnol
lisen” kasvijärjcsielmän.
122 Ajatustapa on muuttunut vasta 1980-luvulla luonnontieteissä. Nykyään selitetään usein tiettyä
ilmiötä yhdistämällä monia eri teorioita, kun aiemmin etsittiin kullekin ilmiölle yksi kaiken
kattava selitys, mitä nimitetään reduktionismiksi (x selittää y:n vaihtelun). Tyypillinen esimerk
ki on metsäkuolemat, joita 1990-luvulla pidetään yleisesti monistressisairautena - monet eri
tekijät yhdessä heikentävät metsien tilaa (luku 7.3).
123 ... ainakin luulin niin kaksi vuotta. Sitten luin uudestaan muistiinpanoni ko. luentosarjalta, enkä
löytänyt perusryhmittelyä (biologinen, teknis-taloudellinen. humanistinen ja yhteiskunnalli
nen) suoraan mistään. Ilmeisesti ryhmittely on pälkähtänyt päähäni jostakin. mitäTammilchto
on sanonut. (RT.)Tämä on yleistä —tieteilijät viittaavat johonkin lähteeseen, jota lukiessa heille
on syntynyt uusi ajatus, mutta toinen lukija ei löydä lähteestä samoja ajatuksia.
124 Lähdekritiikkiä: Kysymys on mielestämme epäselvästi asetettu. Mikä lasketaan välttämiseksi?
Kuinka usein on joskus? Eikö toiminnan ympäristöystävällisyyttä pitäisi mitata esimerkiksi
henkilön ajamilla kilometrimäärillä tai autonostovalinnoilla eikä kysymyksillä siitä, muistaako
hän välttäneensä joskus ajamista?
123 WTO on perustettu jatkeeksi GATTille (General Agreement on Traffics and Trade), joka oli
maailmanlaajuinen vapaakauppaan tähtäävä kauppasopimus. GATT:n Uruguayn kierroksen
jälkeen vuonna 1995 luotu WTO puolestaan on organisaatio.
12(1 Näkemys menee päällekkäin teknis-taloudellisten näkemysten kanssa, mikä kertoo siitä, että
luokittelut maailmasta ovat enemmän tai vähemmän epätäydellisiä.
127 Lisäksi kirjoittajien käsitykset poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Petri Tapio ja Kati Bcrninger eivät
pidä termodynamiikan lakeja hyvänä perusteluna talouskasvua vastaan, kun taas Risto Willamon mielestä ne ovat olennaisia. Kati puolestaan ci pidä laadullisen kasvun sosiaalisia vaikutuk
sia merkittävinä talouskasvua vastustavina perusteluina, kun Petrin ja Riston mielestä ne ovat
olennaisia.
l2sTarkkaan ottaen ei voi olla "laadullista kasvua”, koska mikään laatu ei kasva- laatu muuttuu. Muutos
voi tapahtua hyvä-huonoakselilla (kuten tässä tapauksessa) tai jossakin neutraalissa luokitukses
sa (esim. kcltainen-violctii-harmaa). Vain määrä voi kasvaa tai vähetä. Käytämme kuitenkin tätä
epäloogista käsitettä, koska se on niin yleinen. (Huomiosta kiitos Timo Laukkaselle.)
129 Toisaalta Suomen kestävän kehityksen toimikunnan raportissa viitataan Toimenpideohjelmaan
Liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi (1996), jossa tavoitteeksi asetetaan liikenteen
kasvihuonekaasujen päästöjen jäädyttäminen vuoden 1990 tasolle vuoteen 2000 mennessä eli
noin 20 %:n kasvua ajalle 1987-2000. Kun typpioksiduulin päästöt kasvavat katalysaattoreidcn
myötä, hiilidioksidipäästöjen tulisi vähentyä. Viralliset raportit ovat siis varsin ristiriitaisia.
130Vasta-argumentti: Vuoteen 1992 mennessä rikkipäästöjä oli vähennetty jo noin 70 % vuoden 1985
tasosta. Vastavasta-argumentti: Samaan aikaan typenoksidipäästöjä oli lisätty. Sitä paitsi Suo
men rikkilaskeuma ci putoa pelkällä Suomen päästöjen alentamisella.
131 Tosin on tullut yleisemmäksi jakaa sosiokulttuurinen sosiaaliseen ja kulttuuriseen ulottuvuuteen.
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Teos on rautaisannos ympäristöstä ja
ympäristönsuojelusta tietoja tarvitsevalle.
Teos esittelee ympäristöongelmien syitä ja
hahmottelee niiden ratkaisuja. Erityisen
painon saavat suomalaisen yhteiskunnan
kannalta tärkeät sektorit: energiantuotanto,
liikenne, metsä- ja maatalousalat sekä
kotitalouksien kulutus.
Kirja on laadittu ympäristönsuojelun perus
kurssin opintomateriaaliksi yliopistoille ja
korkeakouluille. Teos on ympäristötiedon
yleisoppikirja: sitä voidaan käyttää ammatil
lisessa koulutuksessa, keskiasteella, aikuis
koulutuksessa, lukio-opetuksen lisäaineis
tona ja opettajan tietopakettina. Samalla
teos antaa lehtitietoja syvemmän näke
myksen kaikille ympäristökysymyksistä kiin
nostuneille.
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