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2000-luvun megakertomus
Ympäristöongelmat vyöryvät päällemme

Photo: Hurricane Florence, ESA/NASA A. Gerst



”

”
Helsingin yliopisto, Kestävän kehityksen 

toimikunta & WWF 31.11.2018



Antroposeeni ei ole pelkästään iloinen ihmisen aika

Lähde: Steffen ym. 2015



Ilmastonmuutoksen hillinnän näkymät

www.climateinteractive.org/programs/scoreboard/
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Viimeaikaisen kehityksen

jatkuessa 

4,2 °C

Annettujen ilmastolupausten 

toteutuessa 

3,3 °C

Päästövähennysten tarve

Alle 2 °C skenaario

Alle 1,5 °C skenaario

Globaali lämpeneminen

http://www.climateinteractive.org/programs/scoreboard/


● Valistuksen lupaus lisääntyvästä ymmärryksestä ja modernin 
tieteen ajatus luonnon hallinnasta murenemassa 2000-luvulla?

Mitenkäs tässä nyt näin pääsi käymään?

By Nghia Le on Unsplash

https://unsplash.com/photos/V3DokM1NQcs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/enlightenment?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Lähde: Falchi ym. 2016



Planetaariset rajat:
Suomalaisten 
hyvinvoinnin 
pohja on hatara

● Taloudellinen ja 
sosiaalinen 
hyvinvointimme 
perustuu suurelta 
osin ekologiseen 
ulkoistukseen

Photos by Dominik Vanyi, Mat Reding, by Patrick Hendry on Unsplash

https://unsplash.com/photos/HcH7SgS4Ud0?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/gNoqNvYAsBg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/6xeDIZgoPaw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/mining?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Suomen 
rajanylityksiä

www.syke.fi/fi-FI/Suomi_ja_kestava_hyvinvointi

http://www.syke.fi/fi-FI/Suomi_ja_kestava_hyvinvointi


”Älä hätäile”



Lääkkeitä löytyy, 
kunhan tauti otetaan todesta

The Official White House Photostream (Pete Souza) Public Domain  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8804161


Tieto

Ympäristöhuolen murtajat

Ahdistus 

Ilo ja innostus



● Tutkimustieto on aina epävarmaa

● Ympäristöongelmat ovat monin tavoin viheliäisiä 
(wicked problem)

● Tiedon puute ei ole isoin este ympäristönsuojelulle, 
mutta lisätietoakin tarvitaan:

• Ekologiset kynnysarvot 

• Taloudelliset ulkoisvaikutukset

• Ristivetoiset tavoitteet

● Seurantatietoa ympäristön muutoksista pitää 
kerätä sinnikkäästi! 

Tutkimustieto auttaa, 
mutta se ei ole ihmelääke

www.kestavakehitys.fi/seuranta

http://www.kestavakehitys.fi/seuranta


● Ympäristöuutiset ovat usein ikäviä, mutta 
uutisointi myös ylikorostaa ikävyyttä

● Lamauttavat psykologiset ja sosiaaliset 
mekanismit – syyllistymiskilpi, hiljaisuuden 
spiraalit, organisoitu vastuuvapaus…

Ahdistuskin voi olla voimavara

Photo by Jon Tyson on Unsplash

● Ympäristöahdistus on myönteinen signaali,  
häpeä voi motivoida toimintaan 

● Yhteiskunnallisista lukkiutumista ja yksilöllisistä 
rutiineista irtautuminen vaatii ponnisteluja

https://unsplash.com/photos/XmMsdtiGSfo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/good-news-no-news?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


● Mistä löytyisi 
ympäristönsuojelun 
toteuttamiskelpoinen  
”Mahdoton unelma”? 

Ilon ja innostuksen kautta 
parempaan ympäristöön

Kuvat: NASA, US  Information Agency, SYKE
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Kiitos!
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