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Köyhyys ja ympäristö

h t e ist y ö

Köyhyyden vähentäminen on
Suomen kehitysyhteistyön tärkein
tavoite. Köyhyyden vähentäminen ja
kestävä kehitys onnistuvat vain elinkelpoisessa ympäristössä. Köyhyyden
vähentämisen on oltava ympäristöllisesti kestävää ja sen perusedellytykset
on varmistettava suojelemalla ja
parantamalla ympäristön tilaa.

Toimeentulo riippuu
ympäristöstä
Ympäristön hyvinvointi on elintärkeää köyhien ihmisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Kehitysmaiden
maaseudun köyhimmistä 60 prosenttia elää ekologisesti herkillä alueilla,
kuten kuivilla seuduilla ja vuoristossa. Kun maaperän tuottokyky heikentyy eroosion ja aavikoitumisen vuoksi, viljasadot pienenevät, kotieläintuotanto vähenee ja aliravitsemus lisääntyy. On myös arvioitu, että
maailmanlaajuinen ilmastonmuutos haittaa tulevaisuudessa merkittävästi monen kehitysmaan ravinnontuotantoa. Monissa kehitysmaissa
ihmisten toimeentulo ja jopa 90 prosenttia työpaikoista perustuu luonnonvaroista riippuvaisiin aloihin, kuten maa- ja metsätalouteen, kalastukseen, metsästykseen, keräilyyn ja matkailuun. Luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö ovat edellytyksenä näiden ihmisten toimeentulolle.
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Perheet tarvitsevat päivittäin vettä ja
polttopuuta, joiden hankkiminen on
lähes aina naisten vastuulla. Käyttökelpoiset vesi- ja metsävarat ovat yhä
kauempana ja hakumatkoilla tarvitaan
myös lasten työpanosta, jolloin kouluun on vaikea ehtiä. Useimmiten tyttölapset otetaan ensimmäisenä pois
koulusta. Kuitenkin koulutus on köyhyyden vähentämisen olennainen
edellytys, ja tyttöjen koulutuksen tiedetään olevan tehokkain tapa alentaa
kehitysmaiden korkeaa syntyvyyttä.
Köyhyys pakottaa usein ihmiset
käyttämään luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Viljelymaan puute, epäselvät maanomistusolot sekä riittämättömät ja epävarmat tulot pakottavat ihmiset ajattelemaan omaa
lähiajan selviytymistään ympäristön pitkäaikaisen kestävyyden kustannuksella. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin muistettava, että yleensä rikkaat ihmiset käyttävät luonnonvaroja huomattavasti enemmän
kuin köyhät ja heidän vaikutuksensa ympäristöön on paljon köyhiä suurempi. Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki kulutuksen globaaleista ympäristövaikutuksista. Teollisuusmaat tuottavat suurimman osan kasvihuonekaasupäästöistä, mutta köyhimmät maat ja väestönosat kärsivät eniten
ilmastonmuutoksen aiheuttamista haitoista. Maailmanlaajuinen kalatalous on myös esimerkki luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä. Yli
70 prosenttia maailman kalavaroista on ylihyödynnettyjä. Ulappa-alueiden kalakantojen huvetessa kalastuslaivastot siirtyvät yhä lähemmäs rannikkoa, jolloin köyhimpien pienkalastajien toimeentulo kärsii.
Luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja paikallisten ihmisten
tulonhankintamahdollisuuksia voidaan edistää samanaikaisesti. Tästä
ovat esimerkkeinä monet luonnonsuojeluhankkeet, joissa on kehitetty
paikallisyhteisöjen ja yrittäjien mahdollisuuksia saada taloudellista hyötyä luonnonsuojelusta esimerkiksi ekologisesti kestävien viljelymenetelmien, riistatalouden ja luontomatkailun avulla.
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Terveys kärsii ympäristöongelmista
Köyhät joutuvat käyttämään saastunutta vettä, samalla kun suurin osa
kehitysmaiden kotitalouksien ja teollisuuden jätevesistä päästetään pintavesiin ilman käsittelyä. Puhtaan veden ja sanitaation puute tappaakin
vuosittain arviolta 3,4 miljoonaa ihmistä maailmassa. Näistä kaksi kolmannesta on alle viisivuotiaita lapsia. Amapan osavaltiossa Brasiliassa
on arvioitu, että jokainen perussanitaatioon sijoitettu dollari säästää valtiolta neljästä viiteen dollaria sairaanhoitomenoissa.
Malaria tappaa edelleen vuosittain noin 2,5 miljoonaa ihmistä, joista
lähes puolet on alle viisivuotiaita lapsia. Malariaan sairastuvista 60 prosenttia kuuluu maailman väestön köyhimpään viidennekseen. Elinympäristö vaikuttaa merkittävästi malarian ja muiden hyönteisvälitteisten
tautien levinneisyyteen. Ilmastonmuutoksen edetessä tällaiset taudit
saattavat levitä uusille alueille.
Yhä suurempi osa kehitysmaiden
väestöstä asuu suurissa kaupungeissa,
joissa erityisesti köyhimmät altistuvat ilmansaasteiden, jätteiden ja jätevesien aiheuttamille ongelmille.
Arviolta 60 prosenttia hengitystieinfektioista kehitysmaissa aiheutuu
ilmansaasteista. Liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen lisäksi merkittävä syy sairastumiseen on ruoan valmistus sisätiloissa
avotulella. Naiset ja lapset huolehtivat yleensä ruoanlaitosta ja kärsivät
siksi eniten sisäilman savuisuudesta.
On arvioitu, että sisäilman saasteiden
vuoksi noin kaksi miljoonaa naista ja
lasta kuolee vuosittain ennenaikaisesti.
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Ympäristöristiriidat ja luonnonkatastrofit lisääntyvät

6

Alueellisten ja paikallisten ristiriitojen perimmäisenä syynä ovat yhä
useammin vähenevät luonnonvarat tai erimielisyydet viljeltävien ja elinkelpoisten alueiden hallinnasta. Kun rajoitetulla alueella asuu suuri joukko ihmisiä, köyhyyden lisäksi kilpailu voimavaroista kuten elintilasta,
viljelymaasta ja vedestä kasvattaa eriarvoisuutta ja luo pohjan ristiriidoille. Ympäristö- ja luonnonvarakysymyksistä onkin muodostunut merkittävä turvallisuuspoliittinen tekijä maailmassa. Konflikteista kärsivät
usein eniten juuri köyhät ihmiset, joilla on hyvin vähän poliittista vaikutusvaltaa ja heikot valmiudet selviytyä konfliktien aiheuttamista menetyksistä.
Veden käyttö on aina aiheuttanut konflikteja, mutta väestön ja veden
tarpeen kasvaessa kiistat kansainvälisten vesivarojen käytöstä lisääntyvät. Lähes 40 prosenttia maailman väestöstä asuu useamman kuin kahden valtion alueella virtaavien jokien valuma-alueella, ja 15 prosenttia
valtioista saa yli puolet käyttämästään vedestä yläjuoksulla sijaitsevien
maiden vesilähteistä. Kun vedestä on yhä useammin puutetta, kasvavat
myös kansainvälisten ristiriitojen mahdollisuudet. Kiistat vesivarojen
jakamisesta ovat jo vaikuttaneet konflikteihin esimerkiksi Lähi-idässä ja
Aasiassa, ja veden aiheuttamien konfliktien merkityksen arvioidaan jatkossa kasvavan.
Myös luonnonkatastrofien vaikutukset kohdistuvat usein erityisesti
köyhiin ihmisiin. Tulvat, hirmumyrskyt, kuivuus ja maanvyörymät vaikuttavat voimakkaammin köyhien ihmisten elämään, koska heistä yhä
useammat asuvat ja työskentelevät luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla. Esimerkiksi vuonna 1998 hirmumyrsky Mitchin aiheuttamat taloudelliset menetykset Hondurasille, El Salvadorille, Guatemalalle ja Nicaragualle olivat noin 8,5 miljardia dollaria. Nicaraguassa 80 prosenttia
kotinsa menettäneistä eli köyhyysrajan alapuolella jo ennen hirmumyrskyä. Ympäristökatastrofit pakottavat myös ihmisiä muuttamaan kotiseuduiltaan. Kansainvälisen Punaisen Ristin mukaan 1998 oli ensimmäinen
vuosi, jolloin luonnonkatastrofien aiheuttamien pakolaisten määrä ylitti
sotia pakoon lähteneiden ihmisten määrän. Katastrofitilanteissa miehet
ja naiset ovat eriarvoisessa asemassa, sillä naiset eivät pääse miesten kanssa tasavertaisina päättämään jälleenrakennuksen kohteista tai muista
avustustoimista.

Ympär istö ja Suomen kehitysyhteistyö

Ympäristöesite_sf

2.9.2002

13:16

Sivu 7

Kehitysyhteistyön

tavoitteet ja keinot
Maailmanlaajuiset kehitystavoitteet vaikuttavat
Suomen kehitysmaapolitiikkaan
YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa
2000 Vuosituhatjulistuksen, joka on
maailmassa vallitsevaa epätasa-arvoa
ja kehitysongelmia koskeva yhteinen
poliittinen sitoumus. Julistuksessa asetetaan konkreettisia kehitystavoitteita, joiden pääteema on äärimmäisen
köyhyyden ja nälän poistaminen.
Tavoitteena on puolittaa absoluuttisessa köyhyydessä, eli alle yhdellä dollarilla päivässä, elävien ihmisten osuus
maailman väestöstä. Tavoitteena on
myös ympäristöllisesti kestävä kehitys.
Tämän toteutuminen edellyttää, että
kukin maa sisällyttää kehityspolitiikkaansa kestävän kehityksen periaatteet, hillitsee luonnonvarojen hupenemista ja kääntää uusiutuvien luonnonvarojen määrän kasvuun. Tuotannon ja kulutuksen nykyiset, luonnon
kestokyvyn ylittävät, muodot tulee muuttaa.
Etelä-Afrikan Johannesburgissa vuonna 2002 järjestetty kestävän
kehityksen huippukokous oli Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyn
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin seurantakokous. Huippukokouksessa arvioitiin ja vauhditettiin Rion sitoumusten, erityisesti maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanoa.
Kokouksen keskeisiä teemoja olivat köyhyyden vähentäminen ja tuhlaavien kulutustottumusten muuttaminen. Maailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjunnan kannalta erittäin tärkeitä olivat myös kestävää energiahuoltoa, vesivarojen suojelua ja kestävää käyttöä, ympäristöterveyttä
sekä kansainvälisen ympäristöhallinnon vahvistamista koskevat tavoitteet ja toimet.
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Kansainvälisten julistusten ja toimintaohjelmien lisäksi Suomella on
kehitysmaapolitiikassaan oma tiekarttansa, jonka muodostavat valtioneuvoston periaatepäätökset kehitysyhteistyöstä (1996), kehitysmaapolitiikan linjauksista (1998) ja kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamisesta (2001).

S UOMEN KEHIT YSMAAPOLITIIKAN PÄÄTAVOITTEET:
–
–
–
–
–

Laajamittaisen köyhyyden vähentäminen
Maailmanlaajuisen turvallisuuden lisääminen
Tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja kansanvallan edistäminen
Ympäristöongelmien torjuminen
Taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen

Ympäristönsuojelua edistetään
Suomen kehitysyhteistyössä
Suomi toteuttaa kehitysmaapolitiikan ympäristötavoitteita poliittisella
vuoropuhelulla, kiinnittämällä kauppapolitiikassa huomiota kaupankäynnin kehittyviin ympäristövaatimuksiin sekä edistämällä kestävää
luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua kehitysyhteistyössä.
Ympäristönäkökohdat pyritään ottamaan huomioon kaikissa kehitysyhteistyön eri muodoissa soveltamalla niihin ympäristövaikutusten
arvioinnin periaatteita. Kumppanimaiden ympäristöongelmiin ja ympäristönsuojelun kehittämistarpeisiin kiinnitetään huomiota valmistauduttaessa maiden välisiin yhteistyöneuvotteluihin.
Lähes jokaisen Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön pääkumppanimaan ohjelmaan sisältyy ympäristöyhteistyötä jossain muodossa.
Ympäristönsuojelua edistetään esimerkiksi tukemalla ympäristölainsäädännön ja -hallinnon kehittämistä, ympäristönsuojeluteknologian siirtoa, metsä- ja vesivarojen suojelua ja kestävää käyttöä sekä niistä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista jakautumista, Lisäksi tuetaan ekologisesti kestäviä maaseudun elinkeinoja, ympäristötutkimusta, -koulutusta
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ja -kasvatusta, kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä ympäristöystävällisempien kehitysmaatuotteiden markkinoille pääsyä.
Suomen tuella on käynnissä toistakymmentä metsäalan hanketta tai
ohjelmaa, joissa kaikissa ympäristönsuojelu on tärkeä tavoite. Yli kymmenessä maassa toteutetaan vesi- ja
sanitaatio-ohjelmia, joilla pyritään
turvaamaan puhtaan veden saanti ja
ehkäisemään jokien ja niiden valuma- alueiden sekä muun ympäristön
laadun heikkenemistä. Ympäristönsuojelun kannalta olennaisia ovat
myös eräät energia- ja maatalouden tukihankkeet. Kaikissa Suomen
tukemissa ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä edistävissä hankkeissa on taattava, että ihmisoikeuksia noudatetaan ja miehet ja naiset otetaan huomioon tasavertaisina toimijoina.

Y MPÄRISTÖHALLINTOA VAHVISTETAAN
E TELÄ -A FRIKASSA
Etelä-Afrikan Lounaisprovinssissa toteutetaan Suomen tukemaa ympäristöhanketta. Tarkoituksena on kehittää provinssin ympäristölupajärjestelmää
sekä vahvistaa paikallisten ympäristöviranomaisten kykyä ja valmiuksia toimia ympäristöasioissa. Lisäksi tuetaan paikallistason ympäristöhankkeita,
jotka ovat kokeiluhankkeita hallintojärjestelmää kehitettäessä. Tavoitteena
on luoda uusi maakunnallinen maankäyttösuunnitelma sekä ympäristölupalaki, jotka toimisivat myös valtakunnallisena esimerkkinä.

Ympär istö ja Suomen kehitysyhteistyö

9

Ympäristöesite_sf

2.9.2002

13:16

Sivu 10

Ympäristöalan kehitysyhteistyötä ja viennin edistämistä toteutetaan
myös niin sanotuilla korkotukiluotoilla ja teollis-taloudellis-teknologisella yhteistyöllä. Niillä on tuettu muun muassa energiatehokkuuden ja
jätevesien käsittelyn kehittämistä.
Suomen Akatemian kautta tuetaan globaalimuutostutkimuksen
ohjelman (FIGARE) ja luonnon monimuotoisuusohjelman (FIBRE)
maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin liittyvää tutkimusta. Ohjelmien tutkimuskohteita ovat muun muassa kehitysmaiden metsien keräilytuotteiden kestävä käyttö, Amazonian monimuotoisuuden syntymekanismit, maankäytön muutokset Keski-Amerikassa sekä maailmanlaajuinen ja paikallinen ilmasto-, monimuotoisuus- ja kehityspolitiikka.
Valtioiden välisen virallisen yhteistyön lisäksi tuetaan suomalaisten ja
kehitysmaiden omien kansalaisjärjestöjen ympäristönsuojelua edistäviä
yhteistyöhankkeita sekä useiden kansainvälisten ympäristöjärjestöjen
toimintaa.
Ulkoasiainministeriö osallistuu aktiivisesti ympäristökysymysten
käsittelyyn myös EU:n sekä monenkeskisten kehitysyhteistyöorganisaatioiden, kuten YK-järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten päätöksenteossa.

Kansainväliset ympäristösopimukset velvoittavat
auttamaan kehitysmaita
Suomi pitää entistä tärkeämpänä kehitysyhteistyötä, joka tähtää kansainvälisten ympäristösopimusten toteuttamiseen. Sopimukset velvoittavat teollisuusmaita tukemaan kehitysmaita sopimusten toteuttamisessa
esimerkiksi koulutuksen, teknologian siirron ja asiantuntija-avun keinoin. Ulkoasiainministeriö hyväksyi helmikuussa 2002 toimintasuunnitelman ympäristösopimusten toteuttamisesta Suomen kehitysyhteistyössä. Siinä määriteltiin kehitysyhteistyön kannalta tärkeimmät sopimukset
ja keinot niiden toteuttamiseksi. Suurin osa tuesta suunnataan kaikkein
tärkeimpien sopimusten toteuttamiseen.
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S UOMEN KEHIT YSYHTEIST YÖN KANNALTA TÄRKEIMMÄT
KANSAINVÄLISET YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA - PROSESSIT:
–
–
–
–

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus ja Kioton pöytäkirja
YK:n yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi
Biologista monimuotoisuutta koskeva sopimus ja Cartagenan
bioturvallisuuspöytäkirja
YK:n metsäfoorumi

S UOMEN KEHIT YSYHTEIST YÖN KANNALTA
TÄRKEÄT SOPIMUKSET:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus ja
Montrealin pöytäkirja
Sopimus hitaasti hajoavista orgaanisista yhdisteistä
Vaarallisten jätteiden siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva
Baselin yleissopimus
Vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden ennakkosuostumusmenettelyä koskeva Rotterdamin sopimus
Kosteikkojen suojelua koskeva Ramsarin sopimus
Yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä
Kansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta,
torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä
YK:n merioikeusyleissopimus
Kansainvälisten vesien muuta kuin liikennekäyttöä koskeva
YK:n yleissopimus

M UUT SOPIMUKSET, JOILLA ON LIITT YMIÄ
KEHIT YSYHTEIST YÖHÖN :
–
–
–
–

Villieläimistön ja -kasviston kansainvälistä kauppaa koskeva
yleissopimus
Kansainvälinen kasvinsuojelusopimus
Bonnin sopimus muuttavien eläinlajien suojelusta
UNESCOn maailmanperintösopimus
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Suomi tukee kehitysmaiden edustajien valmistautumista ja osallistumista
ympäristösopimuksiin liittyviin virallisiin kokouksiin, seminaareihin ja
koulutustilaisuuksiin. Vuonna 2001 kehitysmaiden osallistumista sopimusprosesseihin tuettiin noin 0,5 miljoonalla eurolla.

M ONENKESKISET RAHASTOT TUKEVAT
YMPÄRISTÖSOPIMUSHANKKEITA

Kansainvälisten ympäristösopimusten toteutuksen tärkeimpänä taloudellisena tukena on Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (Global Environment
Facility, GEF). Se rahoittaa ilmastonmuutosta, biologista monimuotoisuutta,
kansainvälisiä vesiä, aavikoitumista, hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä ja
otsonikerroksen suojelua koskevien sopimusten toteuttamista kehitys- ja siirtymätalousmaissa. Suomen tuki GEFille on ollut vuosittain noin 5 miljoonaa
euroa. Tukea on annettu myös monenkeskiselle otsonirahastolle, joka rahoittaa yläilmakehän otsonikerrosta tuhoavien aineiden tuotannon ja kulutuksen
vähentämistä kehitysmaissa. Suomen maksuosuus monenkeskiselle otsonirahastolle on ollut noin 0,8 miljoonaa euroa vuodessa.
Suomi tukee ilmastosopimukseen liittyviä erityisrahastoja siten, että vuotuisen tuen yhteismäärä nousee keskimäärin 1,7 miljoonaan euroon vuoteen
2005 mennessä. Maailmanpankin ilmastohankerahastoon (Prototype Carbon Fund, PCF) Suomi on sijoittanut noin 10 miljoonaa euroa.
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Maailmanlaajuinen

ilmastonmuutos
Ilmakehä koostuu kaasuista, jotka
muodostavat elämää suojaavan ”kasvihuoneen” maapallon ympärille.
Näitä kasvihuonekaasuja ovat muun
muassa hiilidioksidi ja metaani. Kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä
on noussut teollistumisen alkuajoista
lähtien noin 40 prosenttia ja on nyt
korkeampi kuin koskaan viimeisten
160 000 vuoden aikana. Maapallon
pinnan keskilämpötilan on arvioitu
nousseen 1800-luvun loppupuolelta
0,6 astetta. 1990-luku oli lämpimin
vuosikymmen koko viime vuosituhannella. Tämän vuosisadan loppuun mennessä lämpötilan on ennustettu nousevan pahimmillaan kuusi
astetta.
Sulavien jäätiköiden ja valtamerten lämpölaajenemisen vuoksi metrin merenpinnan nousu uhkaa erityisesti alavia kehitysmaita ja pieniä
saarivaltioita vuosisadan loppuun mennessä. Esimerkiksi Bangladeshissa
metrin merenpinnan nousu häätäisi asuinalueiltaan 15-20 miljoonaa
ihmistä ja tuhoaisi puolet maan riisinviljelyalasta. Vietnamissa Mekongin suistoalueella vaikutukset kohdistuisivat kahden miljoonan hehtaarin alalle ja noin 10 miljoonaan ihmiseen. Lisäksi korallit ja niiden
mukana kalatalous kärsisivät merkittävästi, poikkeukselliset sääolot
lisääntyisivät, luonnon monimuotoisuus vähenisi ja taudit leviäisivät
uusille alueille. On arvioitu, että noin 100 miljoonaa ihmistä tulee kärsimään ilmastonmuutoksen aiheuttamasta vesipulasta vuoteen 2050 mennessä.

Ympär istö ja Suomen kehitysyhteistyö

13

Ympäristöesite_sf

2.9.2002

13:16

Sivu 14

Teollisuusmaat vastaavat suurimmasta osasta kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Tämän vuoksi ilmastonmuutosta on
torjuttava ennen kaikkea teollisuusmaissa. Kuitenkin nykymenolla kehitysmaiden päästöjen on arvioitu saavuttavan teollisuusmaiden vuotuiset päästöt vuoteen 2025 mennessä. Siksi päästöjä on ryhdyttävä ripeästi vähentämään myös kehitysmaissa. Esimerkiksi Kiina onkin jo antanut rohkaisevan
esimerkin ja onnistunut pienentämään päästöjään viime vuosina.
Ensimmäinen ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus solmittiin
kansainvälisessä ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa
vuonna 1992. Tavoitteeksi asetettiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

K IOTON MEKANISMIT
• Puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism,
CDM) puitteissa teollisuusmaat voivat rahoittaa kehitysmaissa kestävää
kehitystä tukevia hankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä
tai niiden pitoisuutta ilmakehässä, ja hankkia siten päästövähennystodistuksia omien ilmastovelvoitteidensa täyttämiseksi. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi investoinnit uusiutuvien energialähteiden
kehittämiseen fossiilisia polttoaineita käyttävien voimaloiden sijasta,
kaatopaikoilta pääsevän metaanin talteenotto tai ilmakehän hiilidioksidia sitovat metsityshankkeet.
• Yhteistoteutus (Joint Implementation, JI) tarkoittaa edelliseen verrattavaa teollisuus- ja siirtymätalousmaiden välistä yhteistyötä.
• Päästökaupalla (Emission Trading, ET) tarkoitetaan järjestelyä, jossa
päästövähennysvelvoitteensa ylittänyt valtio voi myydä tavoitteet ylittävät päästövähennyksensä niitä tarvitseville. Hinta määräytyy markkinakysynnän perusteella. Tällöin päästöille muodostuu hinta, joka kannustaa ilmastoa suojeleviin investointeihin.
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minen vuoden 1990 tasolle vuoteen 2000 mennessä. Kioton ilmastokokouksessa vuonna 1997 sovittiin, että teollisuusmaiden tulisi edelleen
vähentää kasvihuonepäästöjään. Vähennyksiin pyritään kotimaisten toimien lisäksi niin sanotuilla Kioton mekanismeilla, joilla maat voivat yhteisesti toteuttaa Kioton pöytäkirjan velvoitteita.
Ilmastosopimuksen toteuttaminen oli keskeisenä tavoitteena Nicaraguan kanssa vuosina 1998-2000 toteutetussa kehitysyhteistyöhankkeessa.
Ilmastonmuutoksen torjuntaa ovat tukeneet myös monet metsäalan hankkeet. Ilmasto-olojen seurantaa on kehitetty eteläisen Afrikan, Keski-Amerikan ja Karibian alueilla.

I LMASTOHANKETTA TUETTIIN N ICARAGUASSA
Nicaragua allekirjoitti YK:n ilmastosopimuksen vuonna 1995. Suomi tuki
Nicaraguaa ilmastosopimuksen toteuttamiseksi vuosina 1998-2000 hankkeessa, joka oli osa laajempaa kahdenvälistä ympäristöyhteistyöohjelmaa.
Suomen tuella vahvistettiin Nicaraguan ilmastosopimushallintoa, jotta se
kykenisi paremmin laatimaan ja toteuttamaan ilmastosopimuksen mukaisia
kansallisia toimenpideohjelmia sekä osallistumaan kansainvälisiin ilmastosopimusprosesseihin ja hyödyntämään Kioton pöytäkirjan ”puhtaan kehityksen mekanismia”. Hanke tuki myös tutkimusta ilmastomuutoksen vaikutuksista ja niiden lieventämismahdollisuuksista etenkin maa- ja metsätalous-,
kalastus-, energia- ja terveydenhoitoaloilla. Samalla vahvistettiin ilmatieteellisiä ja hydrologisia seuranta- ja tietojärjestelmiä, joiden avulla luonnonkatastrofien uhkaa voidaan paremmin ennustaa ja varautua niihin ajoissa.
Lisäksi laadittiin hankesuunnitelmia toteutettaviksi puhtaan kehityksen
mekanismin puitteissa.

Ympär istö ja Suomen kehitysyhteistyö

15

Ympäristöesite_sf

2.9.2002

13:16

Sivu 16

S ÄÄPALVELUJA KEHITETÄÄN M OSAMBIKISSA
JA K ARIBIALLA
Maapallon ilmastonmuutos
aiheuttaa yhä arvaamattomampia sääilmiötä, joiden aikana
hirmumyrskyjä ja kuivuutta
esiintyy entistä useammin ja ne
ja vaikuttavat entistä voimakkaammin. Kehitysmaiden sääpalvelujen tekniikka on usein
vanhentunutta eikä sääpalvelujen henkilökunta ole saanut
koulutusta ilmatieteen viimeisimmistä saavutuksista. Lisäksi
sääennustukset eivät useinkaan saavuta kehitysmaiden
kansalaisia ja niiden huomioon ottaminen laiminlyödään päätöksenteossa.
Poikkeukselliset sääolot vaikuttavat pahimmin köyhiin, jotka ovat riippuvaisia
maataloustuotannosta ja asuvat usein tulville ja myrskytuhoille alttiilla alueilla.
Suomi käynnisti vuonna 2000 uudet meteorologiayhteistyöhankkeet
Mosambikin ja Karibian meren pienten saarivaltioiden kanssa. Hankkeiden
avulla sääpalvelut nykyaikaistetaan täyttämään satelliittisääennustekniikan ja
kansainvälisen on-line sääpalveluyhteistyön vaatimukset. Molempiin hankkeisiin liittyy tärkeänä osana sääpalveluhenkilökunnan koulutus.
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Luonnon

monimuotoisuus
Maapallon elämän rikkaus on luonnon monimuotoisuutta, joka on satojen miljoonien vuosien kehityshistorian tulosta. Lajien välisistä verkostoista ja vuorovaikutussuhteista riippuu jokaisen lajin, myös ihmisen,
tulevaisuus maapallolla. Yksittäisen
lajin häviäminen ei välttämättä ole
eliöyhteisön toiminnan kannalta
merkittävää, mutta jotkut avainlajit
ovat muille niistä riippuvaisille lajeille korvaamattomia. Avainlajin
häviäminen saattaa romahduttaa
nopeasti kokonaisen paikallisen ekosysteemin toiminnan.
Lajien katoaminen kuuluu luonnon kiertokulkuun, mutta ihmisen
toiminnan seurauksesta elonkirjon monimuotoisuus häviää nyt ennen
näkemätöntä vauhtia. Maailman luonnonsäätiön (WWF) arvion
mukaan maapallon luonnon monimuotoisuudesta on hävinnyt noin 30
prosenttia viimeisten 30 vuoden aikana. On arvioitu, että ihmisen toiminnan vuoksi sukupuuttoon kuolee lajeja jopa tuhat kertaa enemmän
kuin luontaisen häviämisen kautta. Välittömiä syitä luonnon monimuotoisuuden häviämiseen ovat elinympäristöjen häviäminen ja liikakäyttö
sekä saastuminen ja ilmastonmuutos. Välittömien syiden taustalla vaikuttavat köyhyys sekä kestämätön sosiaali-, talous- ja kauppapolitiikka.
Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen parantaa suoraan köyhien
ihmisten toimeentuloa. Varsinkin maanviljelyssä huonosti tuottavilla
mailla asuvien köyhien ihmisten toimeentulo riippuu vahvasti luonnosta
löytyvistä resursseista kuten kasveista ja eläimistä. Esimerkiksi Zimbabwen maaseudulla luonnosta löytyvät tuotteet muodostavat lähes 40
prosenttia kotitalouksien tuloista. Luonnonympäristöjen monimuotoisuus antaa kehitysmaille mahdollisuuden matkailun kehittämiseen. Kes-
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tävä ekoturismi voi tuoda uuden tulonlähteen paikallisille ihmisille. On
myös arvioitu, että 80 prosenttia maailman väestöstä turvautuu perusterveydenhuollossa perinteisiin luonnosta saataviin lääkkeisiin. Teolliset
lääkkeet ovat usein köyhien ulottumattomissa korkeiden hintojen vuoksi. WHO:n mukaan Kiinassa perinteiset luonnonlääkkeet muodostavat
40 prosenttia lääkkeiden kokonaiskäytöstä.
Kansainvälisessä biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja
kestävään käyttöön. Tavoitteena on myös biologisten resurssien, erityisesti
geenivarojen, käytöstä syntyvän hyödyn tasapuolinen jakaminen. Samalla
Suomi on luvannut tukea kehitysmaiden valmiuksia tutkia, hoitaa ja hallita
luonnonvarojaan. Suomi on tukenut luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtääviä hankkeita muun muassa Perussa ja Tansaniassa.

A MAZONIAN SADEMETSÄN MONIMUOTOISUUTTA
SUOJELLAAN P ERUSSA
Perun valtion alueella on lähes
kaksi kertaa Suomen pinta-alaa
vastaava maa-ala, joka kuuluu
Amazonian sademetsäalueeseen. Alue on vaikeasti saavutettavissa ja vielä suurelta osin
tutkimatonta. Sen luonnon
monimuotoisuus on maailman
huippua ja sieltä löytyy jatkuvasti vielä tuntemattomia lajeja.
Monet Amazonian kasvi- ja eläinlajit tarjoavat myös mahdollisuuden hyötykäyttöön esimerkiksi ravintona tai lääkkeinä.
Suomi tukee Perun hallitusta sen suunnitellessa Amazonian luonnon kestävää käyttöä. Työ tehdään yhteistyössä Amazonian tutkimuslaitoksen ja
Amazonian yliopiston kanssa. Hankkeessa hyödynnetään satelliittikartoitusmenetelmiä ja uusimpia ATK-pohjaisia paikkatietojärjestelmiä maastotöiden
lisäksi. Suomen tuella selvitetään myös sademetsän hedelmäpuiden ja lääkekasvien viljelymahdollisuuksia.
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Metsät
Metsillä on tärkeä paikallinen ja maailmanlaajuinen merkitys esimerkiksi toimeentulon lähteenä, luonnon monimuotoisuuden ja maaperän suojelijana, hiilidioksidin sitojana ja ilmaston säätelijänä.
Trooppiset metsät kattavat noin 14 prosenttia maapallon pinta-alasta, josta
sademetsien osuus on seitsemän prosenttia. Sademetsissä elää yli puolet maapallon kaikista eliölajeista.
Trooppisten metsien pinta-ala vähenee vuosittain vajaat 15 miljoonaa hehtaaria, joka vastaa lähes puolta Suomen
pinta-alasta. Yksinomaan tällä vuosisadalla trooppisista metsistä on tuhottu yli
puolet ja eräistä maista ne on hävitetty
lähes kokonaan. Maailmanpankin arvion
mukaan kehitysmaiden jäljellä olevat
metsäalueet saattavat kadota kokonaan
60 vuodessa. Esimerkiksi Indonesian metsillä arvioidaan nykymenolla olevan vain
5-10 vuotta elinaikaa.
Metsän raivaaminen maatalousmaaksi – kaskeksi tai pysyväksi pelloksi, plantaaseiksi tai laitumiksi – on yleisin trooppisen metsän käyttömuoto ja suurin syy tropiikin metsätuhoihin. Tropiikissa on arvioitu olevan
300 miljoonaa kaskiviljelijää, ja vuosittain uutta kaskea poltetaan noin
50 miljoonaa hehtaaria. Kaikki kaskiviljely ei ole metsää tuhoavaa. Se
voi olla kestävää metsänkäyttöä, jos metsän annetaan uudistua kunnolla
ennen uutta kaskeamista. Esimerkiksi monet Amazonian alkuperäiskansat harjoittavat kestävää kiertokaskiviljelyä. Metsän raivaaminen maatalouskäyttöön ei kuitenkaan ole ainoa metsien häviämisen syy. Muun
muassa kestämätön metsäteollisuus, öljynporaus ja ilmansaasteet vaikuttavat metsäalan pienenemiseen.
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Nykyään tropiikin metsiä hävitetään sellaista tahtia, että niistä vapautuu ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia ilmakehään enemmän kuin metsien kasvu sitä
sitoo. Uusia metsäistutuksia perustettiin
90-luvulla vain 1,9 miljoonaa hehtaaria
vuodessa ja niistäkin yli puolet poistetun
luonnonmetsän tilalle. Metsien häviämisen vuoksi ilmakehään pääsee noin kaksi
miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa.
Maailmanlaajuisten ilmastomuutosten
lisäksi metsien tuhoutuminen voi vähentää myös paikallisia sateita. Kuivat ja raivatut metsät saattavat palaa hallitsemattomasti. Pahimpia ovat kuivattujen suometsien palot, joissa myös turve palaa. Tutkijat
arvioivat, että Indonesian suometsien
suurpaloissa 1997-98 vapautui ilmakehään
hiilidioksidia koko Euroopan yhden vuoden päästöjä vastaava määrä.
Rio de Janeirossa 1992 pidetyn kansainvälisen ympäristö- ja kehityskonferenssin tuloksena hyväksytyt kestävän metsätalouden periaatteet
ovat ensimmäinen YK:n tasolla aikaansaatu poliittinen tavoite metsäkadon pysäyttämiseksi. Suositusluonteen vuoksi näitä periaatteita ei kuitenkaan pidetty riittävinä ja 1995 käynnistyivät uudet globaalit metsäneuvottelut, jotka huipentuivat YK:n metsäfoorumin perustamiseen vuosiksi 2000-2005. Metsäfoorumin keskeisin tavoite on tukea metsäkadon
vähentämistä ja kestävää metsätaloutta osana kansallisia metsäohjelmia.
Suomi on myötävaikuttanut aktiivisesti metsäfoorumin perustamiseen
muun muassa järjestämällä asiantuntijakokouksia ja tukemalla kehitysmaiden osallistumista neuvotteluihin.
Viime aikoina Suomen keskeisiä metsäalan kehitysyhteistyön kohdemaita ovat olleet Tansania, Mosambik, Keski-Amerikan maat, Laos ja Vietnam. Tuki on käytetty kohdemaiden metsäpolitiikan, metsätalouden instituutioiden, kylämetsätalouden sekä metsäopetuksen kehittämiseen.
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■
Suomi tukee Itä-Usambaran vuoristometsien
suojelua Tansaniassa
Mistä Saintpauliat ovat kotoisin?
Tropiikin sademetsien peitto on aikojen kuluessa kasvanut ja supistunut
luonnollisten ilmastovaihteluiden myötä. Tansanian Itä-Usambara
-vuorten sademetsät ovat olleet ennallaan yli 2,5 miljoonaa vuotta.
Tämän vuoksi vuorilla esiintyy runsaasti kotoperäisiä eli endeemisiä lajeja, joita ei löydy mistään muualta maailmasta. Ikkunalautojen suosikki,
kotoinen paavalinkukkamme (Saintpaulia) on yksi näistä. Paavalinkukka kasvaa luonnonvaraisena vain muutamalla paikalla Tansanian vuoristometsien suojassa. Kaikki paavalinkukat ovat kuitenkin alkuperältään
kotoisin näistä metsistä. Itä-Usambara kuuluu maailman arvokkaimpiin
luonnon monimuotoisuuden keskittymiin.
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Puskutraktoreista metsien suojeluun
Tansania pyysi 1970-luvulla Suomelta apua metsätaloutensa kehittämiseen. Suomi antoi hallinnollista ja taloudellista apua sekä moottorisahoja, puskutraktoreita, rekkoja ja puunjalostuskoneita. Lisäksi arvioitiin
Itä-Usambaran metsävarat. Suunnitelmat ja hakkuut osoittautuivat
myöhemmin liian laajoiksi, ja hakkuiden sekä paikallisen väestön harjoittaman kaskiviljelyn vuoksi vain alle puolet alkuperäisestä metsäpeitosta on enää jäljellä.
Itä-Usambaran hakkuut herättivät 80-luvulla kansainvälisen keskustelun ja ne päätettiin lopettaa ja yhteistyön muotoja muuttaa. Suomen
tuella alueella tehtiin uusi metsävarainventointi ja metsäsuunnitelma,
joiden tavoitteena on metsien suojelu ja kestävä käyttö.
Metsää ei voi sulkea ihmisiltä
Vuodesta 1990 lähtien toiminnan tavoitteena on ollut suojella ja käyttää
metsiä kestävästi, siten että luonnon monimuotoisuus turvataan ja vuorten valuma-alueen vesivarannot pysyvät riittävinä. On turvattava myös
paikallisten kyläläisten oikeus saada elantonsa metsistä. Metsistä kerätään lääkekasveja, villivihanneksia, mausteita, rehua eläimille ja rakennusmateriaalia. Lähes kaikki kotitalouskäytössä oleva energia on polttopuuta ja suurelta osin peräisin metsistä.
Itä-Usambaran vuoristometsien suojelun onnistuminen riippuu siitä,
miten väestöpaine saadaan aisoihin sekä puiden salakaato ja laiton metsänraivaus loppumaan. Kaskeamista tehokkaampaa maanviljelymuotoa,
peltometsäviljelyä, kehitetään yhdessä paikallisten kanssa. Siinä ravinteikas pintamaa säästyy huuhtoutumiselta ja samalla puut ja pensaat tuottavat polttopuita ja eläimille rehua. Hakatuille rinteille perustetaan istutusmetsiä sitomaan maaperää sekä tyydyttämään polttopuiden ja rakennusmateriaalien tarvetta.
Alueen naiset joutuvat maan köyhtymisen takia viljelemään perheen
ravinnoksi tarvitsemia kasveja jyrkillä rinteillä kaukana omista kotitaloistaan. Samaan aikaan miehet tekevät maankäyttöä koskevat päätökset
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ja viljelevät rahakasveja hedelmällisemmillä alavilla seuduilla. Usambarassa naisten viljelemä maa on kärsinyt kaikkein eniten, sillä rinteiden
hakkaaminen on lisännyt eroosiota ja maaperän köyhtymistä. Onkin
ehdottoman tärkeää ottaa naiset ja miehet tasavertaisesti huomioon
suunniteltaessa ja toteutettaessa maankäytön parantamisohjelmia alueella.
Luontomatkailu on uusi tapa luoda lisätuloja paikallisille yhteisöille ja
suojella metsiä liikakäytöltä. Itä-Usambara sijaitsee lähellä Tansanian
tunnettuja turistikohteita kuten Kilimanjaroa ja Arushan kansallispuistoa. Yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa on rakennettu metsäpolkuja, pystytetty opaskylttejä ja koulutettu oppaita.
Metsien suojelu ja kestävä käyttö ovat tehokkaimmillaan silloin, kun
ne perustuvat suojelualueiden ja kestävän metsätalouden alueiden mosaiikkiin. Vuorovaikutus alueiden välillä toimii siten, että paikalliset asukkaat hyötyvät suoranaisesti. Vastikään alueelle myönnetty UNESCOn
Man and Biosphere -status on selvästi lisännyt tämän näkemyksen
ymmärtämistä Itä-Usambaran alueella.
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Aavikoituminen
Maapallon pinta-alasta yli kuusi miljardia hehtaaria, noin 40 prosenttia,
on aavikoitumiselle alttiita kuivia
alueita. Niillä asuu myös noin 40 prosenttia maailman väestöstä. Osa on
luontaisia aavikoita, joilla haihdunta
ylittää moninkertaisesti sadannan
määrän. Osa aavikoista syntyy kuitenkin ihmistoiminnan seurauksena.
Aavikoiden kasvillisuuspeite on
äärimmäisen niukkaa, mihin voi olla
syynä veden puute, maaperän suolaisuus, ravinteiden puuttuminen tai
kylmyys.
Aavikoituminen on alueen muuttumista siten, että maaperän tuotantokyky heikkenee, kasvillisuuden
määrä vähenee ja kasvilajisto muuttuu. Aavikoitumista aiheuttavat sekä
muutokset ilmastossa että maankäytössä. Ihminen vaikuttaa aavikoitumiseen hyödyntämällä luonnonvaroja yli niiden luonnollisen uusiutumiskyvyn. Käytännössä näitä toimia ovat
liikaviljely, ylilaidunnus, metsänhakkuut ja huonot viljelmien kastelumenetelmät. Maailmanlaajuisesti aavikoituneita alueita on 1900 miljoonaa hehtaaria ja arvioidaan että Afrikassa maaperän tuottokyvyn heikkeneminen uhkaa 65 prosenttia viljelymaasta.
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Maaperän liian intensiivinen käyttö johtuu usein köyhyydestä, maanomistusoloista ja konflikteista. Köyhyyden ja aavikoitumisen välillä on
selkeä toinen toistaan voimistava vuorovaikutus. Aavikoituminen
vähentää maaperän tuotantokykyä, jonka heikkeneminen vähentää
ihmisten tulomahdollisuuksia ja uhkaa heidän ruoka- ja vesivarojaan.
Toisaalta köyhät ihmiset eivät useinkaan saa käyttää parhaita maa-alueita, vaan ovat riippuvaisia juuri haavoittuvimmista maista. He joutuvat
usein selvitäkseen päivästä toiseen ylilaiduntamaan ja viljelemään kulumisherkkiä alueita, vaikka tämä heikentääkin maata entisestään ja edistää näin aavikoitumista. Naisilla ei yleensä ole oikeutta omistaa tai periä
maata, mikä ajaa heidät viljelemään herkimpiä ja huonommin tuottavia
maa-alueita. Maanomistussuhteet ovatkin yksi suurimpia sukupuolten
epätasa-arvoa ylläpitäviä tekijöitä.
Aavikoituminen vaikuttaa suoraan yli 250 miljoonan ihmisen elämään, ja jopa miljardin ihmisen arvioidaan kärsivän maaperän tuottokyvyn heikkenemisestä. Selvä yhteys ruoantuotantoon on nostanut aavikoitumisen tärkeäksi kansainväliseksi kehityskysymykseksi ja kestävän
kehityksen ongelmaksi. Sillä on merkittävät vaikutukset ihmisten
hyvinvointiin ja köyhyyteen, mutta myös luontoon esimerkiksi lajien
monimuotoisuuden häviämisen kautta. Ruoantuotannon ongelmien
lisäksi aavikoituminen aiheuttaa veden puutetta ja äärimmillään myös
muuttoliikkeitä ja poliittista epävakaisuutta.
Aavikoituminen ei kuitenkaan aina ole peruuttamaton tapahtumaketju. Ihminen voi toiminnallaan myös pysäyttää sen ja saada tuottamattoman maaperän jälleen tuottavaksi. Tärkeä saavutus aavikoitumisen
torjunnassa on vuonna 1994 laadittu YK:n yleissopimus aavikoitumisen
estämiseksi. Sopimuksen puitteissa aavikoitumisesta kärsivät maat luovat itse kansalliset aavikoitumisen torjuntaohjelmansa, ja teollisuusmaat
ovat sitoutuneet tukemaan ohjelmien suunnittelua ja toteutusta. Suomi
tukee aavikoitumissopimuksen toimeenpanoa rahoittamalla sen sihteeristöä ja tukemalla kehitysmaiden osallistumista sopimuksen toimintaan.
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P IIKKIPENSAAT VALTAAVAT ALAA N AMIBIASSA
Namibia on eteläisen Afrikan kuivinta aluetta. Yli 50 prosenttia Namibian
väestöstä asuu puolikuivilla ja kulumisherkillä alueilla, joilla maanviljely on
vielä mahdollista, mutta satoa saadaan entistä satunnaisemmin. Samalla kun
elinedellytykset heikkenevät, Namibian väestö ja kulutus kasvavat yhä.
Pensaikoituminen on suuri ympäristöongelma Namibiassa. Pensaikoituminen on osa aavikoitumiseen johtavaa tapahtumaketjua, jossa herkkien
alueiden kasvillisuus ja ilmasto-olosuhteet muuttuvat. Piikkipensaat valtaavat alaa ja syrjäyttävät sekä puut että maassa kasvavat ruoho- ja heinäkasvit.
Tällöin viljely- ja laidunnuskäyttöön soveltuva maa-ala vähenee ja alueella
asuvien ihmisten elinmahdollisuudet heikkenevät. Piikkipensaat eivät kelpaa
karjan ravinnoksi tai polttopuuksi.
Pensaikoituminen johtuu herkkien alueiden liikakäytöstä ja siitä seuraavasta pienilmasto-olosuhteiden muutoksesta. Kuivina kausina laiduntava
karja syö pois lähes kaiken vihreän kasvillisuuden, myös puiden taimet. Ainoastaan erittäin piikikkäät pensaat jäävät jäljelle. Isommat puut vuorostaan
käytetään polttopuiksi, rakentamiseen ja koriste-esineiden valmistamiseen.
Harvakseltaankin kasvaneen puupeitteen poistuessa puiden alla vallinnut
pienilmasto muuttuu ja pensaat saavat vallan.
Tietoa kaikista pensaikoitumiseen johtavista tekijöistä ei ole vielä koottu
tai analysoitu järjestelmällisesti. Nyt tarvitaan ennen kaikkea tietoa ja ymmärrystä siitä, miten pensaikoituminen ja paikallisyhteisöjen tavat ja talous
nivoutuvat yhteen.
Suomen tukemassa hankkeessa kootaan järjestelmällisesti tietoa pensaikoitumisen laajuudesta, syistä, torjunnasta ja siihen sopeutumisesta sekä
kehitetään pensaikoitumisen seurantaa. Hanke perustuu paikallisten yhteisöjen omaan toimintaan ja omaehtoiseen kehitykseen. Tavoitteena on saada
paikalliset maataloustuottajat ja kansalaisjärjestöt mukaan kehittämään sekä
sosiaalisesti että ekologisesti kestäviä viljely- ja laidunnusmenetelmiä sekä
muita elinkeinoja. Hanke sisältyy Namibian kansalliseen aavikoitumisen torjuntaohjelmaan.

26

Ympär istö ja Suomen kehitysyhteistyö

Ympäristöesite_sf

2.9.2002

13:17

Sivu 27

Vaaralliset
kemikaalit ja jätteet

Kehitysmaissa käytetään teollisuuden,
maa- ja metsätalouden sekä kotitalouksien kemikaaleja vähemmän kuin
teollisuusmaissa. Torjunta-aineet ja
lannoitteet pilaavat kuitenkin maaperää ja pohjavesiä myös monissa kehitysmaissa. Erityisen suuria ongelmat
ovat Etelä-Aasiassa. Esimerkiksi eräissä Intian osavaltioissa DDT:n pitoisuudet pohjavesissä ovat tuhansia kertoja
hyväksyttäviä raja-arvoja suuremmat.
Kehitysmaissa käytetään paljon muitakin teollisuusmaissa kiellettyjä torjunta-aineita. Lisäksi kemikaalien kuljetus, varastointi ja käyttö on usein huolimatonta, koska tietoisuus kemikaalien vaaroista ja haitoista on vähäistä,
lainsäädäntö riittämätöntä ja viralliset
valvonta- ja tarkastusorganisaatiot
heikkoja. Torjunta-aineiden käyttö
aiheuttaakin kehitysmaissa kymmeniä
tuhansia kuolemantapauksia ja satoja
tuhansia sairastumista vuosittain.
Vanhentuneet torjunta-aineet,
käytetyt säiliöt ja hylätyt torjuntavälineet ovat ongelmajätettä. Käsittelemättömiä torjunta-ainejätteitä on
arvioitu olevan kehitys- ja siirtymätalousmaissa yhteensä puoli miljoonaa
tonnia. Esimerkiksi lähes jokaisessa

Ympär istö ja Suomen kehitysyhteistyö

27

Ympäristöesite_sf

2.9.2002

13:17

Sivu 28

Afrikan maassa on vanhentuneiden torjunta-aineiden varastoja, joista
jotkut ovat kertyneet jopa 40 vuoden aikana. Nämä jätteet pilaavat vesiä
ja maaperää ja aiheuttavat vakavia terveyshaittoja sekä kaupunkien että
maaseudun asukkaille. Vanhentuneita torjunta-aineita ja torjunta-ainejätteiden saastuttamaa maata on Afrikassa vähintään 50 000 tonnia.
Arvioidaan, että viimeisten kymmenen vuoden aikana vain viisi prosenttia Afrikan kemikaalijätteistä on hävitetty asianmukaisesti.
Vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä ongelmia yritetään ratkaista useilla kansainvälisillä ympäristösopimuksilla, joiden toteutumista kehitysmaissa Suomi tukee. Ongelmajätteiden kansainvälistä kuljetusta ja käsittelyä koskeva Baselin sopimus velvoittaa vähentämään vaarallisten jätteiden syntymistä ja käsittelemään jätteitä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. Vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden ennakkosuostumusmenettelyä koskevan Rotterdamin sopimuksen tarkoituksena on tehostaa vaarallisten aineiden kaupan valvontaa ja hallintoa sekä
lisätä kemikaalien viejän ja vastaanottajan yhteistä vastuuta. Hitaasti
hajoavia orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman sopimus puolestaan
koskee luonnossa pitkään säilyviä ja ravintoketjuissa kertyviä torjuntaaineita ja kemikaaleja. Sopimuksen tavoitteena on näiden kemikaalien
valmistamisen ja käytön maailmanlaajuinen kielto.
Suomi tukee ongelmajätehuollon kehittämistä Egyptissä Alexandrian
alueella ja El Salvadorissa. Torjunta-ainejätteiden käsittelyssä on tehty
yhteistyötä Nicaraguan ja Etiopian kanssa.
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N ICARAGUAN MAATALOUDEN ONGELMAJÄTTEITÄ
HÄVITETTIIN S UOMESSA

1980-luvulla Nicaraguaan tuotiin suuria määriä maatalouden torjunta-aineita. Kansallinen politiikka ja kansainvälinen tuki rohkaisivat maanviljelijöitä
torjunta-aineiden käyttöön. Nicaragua olikin yksi maista, joissa maatalouden
kemikaaleja käytettiin erityisen paljon. Puuvillan viljelyalan pienentyessä 90luvulle tultaessa myös torjunta-aineiden käyttö väheni ja vanhentuneiden
kemikaalien varastot kasvoivat. Vuonna 1995 tehdyssä inventoinnissa löydettiin yli 2 000 tonnia torjunta-ainejätteitä eri puolilta maata. Vaarallisten
torjunta-ainejätteiden varastointi oli Nicaraguassa yleisesti puutteellista.
Varastot eivät olleet ihmisiltä ja eläimiltä suojattuja, ja jätteiden vuotaminen
maaperään ja vesistöihin aiheutti haittaa ihmisten terveydelle.
Maailmanpankin rahoittamassa hankkeessa 1998 pakattiin ja kuljetettiin
noin 100 tonnia torjunta-ainejätettä Nicaraguasta Suomeen Ekokemin ongelmajätelaitokseen tuhottavaksi. Työtä jatkettiin seuraavana vuonna Suomen
tuella ja tuhottiin vielä 320 tonnia jätettä. Hankkeeseen sisältyi myös koulutusta paikallisille kemikaalijätteiden kanssa työskenteleville ihmisille. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää ongelmajätteiden turvallista käsittelyä ja
varastointia ja välttää näin vastaavanlaisen ongelman syntyminen tulevaisuudessa. Suomen tuki hankkeelle oli lähes miljoona euroa.
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Teollisuuden

ympäristönsuojelu
Vaikka monissa kehitysmaissa teollistuminen
on vielä varsin vähäistä, teollisuuden laitoskohtaiset saastepäästöt saattavat olla hyvin
suuria. Myös energian ja raaka-aineiden käyttö on usein tehotonta. Syitä ovat vanhentunut ja runsaasti saastuttava teknologia, puutteellinen puhdistustekniikka sekä heikko
ympäristölainsäädäntö ja -valvonta. Energian
ja veden hinnoittelu ei juuri kannusta säästämään. Lisäksi kansalaisten vähäinen tietoisuus teollisuuden ympäristövaikutuksista ja
heikot vaikuttamismahdollisuudet ympäristöasioissa hidastavat teollisuuden ympäristönsuojelun kehittymistä. Puutteellinen työsuojelu ja työterveyshuolto aiheuttavat usein
vakavia työympäristöongelmia.
Puhtaampien tuotantotapojen kehittäminen on kehitysmaiden kestävän talouskehityksen keskeinen haaste. Erityisesti on tuettava toimia,
joilla voidaan samanaikaisesti tehostaa tuotantoa ja vähentää jäte- ja
saastepäästöjä. Nämä toimet maksavat itsensä takaisin usein lyhyessäkin
ajassa. Lisäksi tarvitaan tukea tehokkaampiin puhdistusteknologiainvestointeihin. Puhtaamman tuotannon ja ympäristöinvestointien kannustimiksi tarvitaan toimivaa ympäristölainsäädäntöä ja -hallintoa, ympäristön tilan seurantaa ja tiedotusta, teknologian siirtoa, kasvatusta ja koulutusta sekä rahoitusjärjestelmiä ja muita taloudellisia ohjauskeinoja.
Kehitysmaiden vientituotteiden markkinoille pääsyä voidaan tukea auttamalla yrityksiä hyödyntämään kansainvälisiä ympäristömerkkejä ja
kansainvälisiin standardeihin perustuvia sertifioituja ympäristöasioiden
hallintajärjestelmiä.
Suomi on tukenut teollisuuden ympäristönsuojelun kehittämistä
Egyptissä, Nicaraguassa ja Nepalissa.
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K ANNUSTIMIA E GYPTIN TEOLLISUUDEN
YMPÄRISTÖNSUOJELUUN

Egyptissä on noin 22 000 teollisuuslaitosta. Niistä tuhatkunta on suuria ja taloudellisesti tehottomia valtion omistamia yrityksiä, jotka vastaavat yli puolesta teollisuuden päästöistä. Egyptin teollisuus keskittyy tiheään asutuille alueille, erityisesti Kairon ja Alexandrian seuduille. Arviolta 10
miljoonaa ihmistä altistuu siellä teollisuuden saasteille ja niiden aiheuttamille terveyshaitoille.
Egyptin vesistöt, erityisesti Niili, eräät järvet ja Välimeren rannikkoalueet, ovat käsittelemättömien jätevesien pahoin saastuttamia, mikä aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja kalastuselinkeinolle. Myös teollisuuden ilmansaasteet ovat suuri terveysongelma Egyptissä. Kairon
alueella ilman hiukkaspitoisuus on 5-10 kertaa, rikkidioksidi neljä kertaa, lyijy kolme kertaa ja
typen oksidit kaksi kertaa maailman terveysjärjestön suosituksia suuremmat. Maailmanpankin
arvion mukaan liikenteestä ja teollisuudesta peräisin olevat hiukkaset, rikkidioksidi ja lyijy
aiheuttavat vuosittain 15 000-17 000 ennenaikaista kuolemaa. Teollistuneella Shoubra El-Kheiman alueella on arvioitu joka viidennen asukkaan kärsivän keuhkosairauksista. Sementtitehtaiden läheisyydessä lähes kolmannes lapsista kärsii niistä, kun vastaava luku Egyptin maaseudulla on alle 10 prosenttia. Ilmansaasteista johtuvien terveysongelmien on arvioitu aiheuttavan
Kairon alueella vuosittain yli 28 miljoonan euron menetykset. Myös mittaamattoman arvokkaan kulttuurimuistomerkit rapautuvat ilman saasteiden vuoksi, ja samalla matkailutulot vähenevät.
Egyptin teollisuus tuottaa vuodessa myös noin 50 000 tonnia ongelmajätettä, josta toistaiseksi vain häviävän pieni osa käsitellään asianmukaisesti. Loppu päätyy viemäriverkoston kautta vesistöihin tai muun jätteen sekaan yhdyskuntajätekaatopaikoille.
Suomen ja Maailmanpankin yhdessä tukemassa hankkeessa pyritään luomaan teollisuudelle viranomais- ja kansalaisvalvontaan sekä tekniseen ja taloudelliseen tukeen perustuvia kannustimia päästöjen vähentämiseksi. Hanke auttaa teollisuuslaitoksia suunnittelemaan ympäristönsuojeluinvestointeja, joihin Maailmanpankin perustama rahasto tarjoaa halpakorkoista lainoitusta. Rahastosta teollisuus voi saada tukea sekä päästöjen puhdistusteknologian että
ympäristöystävällisempien tuotantotapojen kehittämiseen. Teollisuuslaitosten henkilöstöä
koulutetaan myös parantamaan työympäristön laatua ja seuraamaan itse laitosten päästöjä.
Hankkeessa vahvistetaan myös ympäristöviranomaisten kykyä seurata ja valvoa teollisuuden ympäristövaikutuksia keskus-, alue- ja paikallistasoilla. Tärkeä osa hanketta on lisätä teollisuuden ympäristökysymyksiin liittyvää tietoisuutta, julkista keskustelua ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tässä tiedotusvälineillä on keskeinen rooli. Hanke tukee paikallisten
ympäristöjärjestöjen omien aloitteiden, kuten tiedotuskampanjoiden ja koulutusohjelmien,
toteuttamista.
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Vesivarat
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Vesi peittää kaksi kolmasosaa
maapallon pinta-alasta. Silti jopa
noin kolmannes maailman väestöstä elää jonkinasteisessa vesipulassa. Ongelma on kriittisin Afrikassa ja läntisessä Aasiassa, mutta
se on pahenemassa myös muualla.
Niukkuuden taustalla on suolattoman veden vähäinen osuus
koko vesimäärästä. Maapallon
vedestä 97 prosenttia on merivettä, ja suolattomasta vedestä kolme neljännestä on umpijäässä
mannerjäätiköissä. Ihmisen käytössä olevat uudistuvat vesivarat
ovat hyvin rajalliset ja niitä uhkaavat väestönkasvu, kestämättömät
veden käyttötavat sekä saastuminen.
Maailman vesivaroista 70 prosenttia käytetään maanviljelyyn, pääasiassa viljelysten kastelemiseen. Maanviljelykseen tarvittavan veden
määrän odotetaan vielä kasvavan, kun yhä suuremmalle väestölle tuotetaan ruokaa keinokastelua vaativilla alueilla. Alueelliset erot veden
käyttömäärissä ovat suuria. Esimerkiksi Afrikassa ihmiset käyttävät keskimäärin 47 litraa vettä päivässä, kun taas Yhdysvalloissa yhdeltä ihmiseltä kuluu päivittäin 578 litraa. Monin paikoin vesivaroja käytetään
nopeammin kuin ne luontaisesti uusiutuvat. Pohjaveden taso on laskenut kymmeniä metrejä osissa Aasiaa ja Amerikkaa. Intiassa Gujaratin
osavaltiossa pohjaveden pinta on laskenut paikoin jopa 40 metriä. Tämä
on vienyt monelta köyhältä maanviljelijältä vedenlähteen, koska heillä
ei ole varaa porata kaivojaan yhä syvemmiksi. Arviolta joka viidennellä
ihmisellä maailmassa ei ole käytössään puhdasta juomavettä ja sanitaatio
puuttuu joka toiselta. Vaikka vesi on ihmiselle välttämätön luonnonvara, sitä pilataan jatkuvasti. Esimerkiksi koko Latinalaisessa Amerikassa
vain kaksi prosenttia jätevesistä puhdistetaan. Kotitalouksien jätevesien
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lisäksi myös maatalouden torjunta-aineet ja lannoitteet sekä teollisuuden
päästöt saastuttavat vesiä. Saastunut vesi ja sen välityksellä leviävät taudit, kuten kolera ja ripulit, ovatkin suurin yksittäinen syy ihmisten sairauksiin ja kuolemiin. Eniten sairastavat köyhät, joilta puhdas vesi ja
sanitaatio puuttuvat. Paikallisten vesivarojen saastuminen ja vähentyminen vaikuttavat erityisesti naisten ja lasten arkeen. Veden hakeminen on
usein juuri heidän vastuullaan ja pidentyneet vedenhakumatkat lisäävät
työmäärää huomattavasti. Arviolta 30 prosenttia Egyptin naisista kävelee päivittäin yli tunnin hakeakseen vettä. Joissain osissa Afrikkaa veden
hakemiseen saattaa kulua kahdeksan tuntia päivässä.
Vesihuolto ja sanitaatio ovat jo pitkään olleet Suomen kehitysyhteistyön keskeisiä toimialoja. Hankkeita on toteutettu etupäässä Afrikan ja
Aasian maissa, mutta viime vuosina yhteistyötä on ollut myös Lähi-idässä ja Balkanin maissa.

Y LIKANSALLISTEN VESIEN ARVIOINTI
Vesivarat eivät tunne valtioiden rajoja, ja esimerkiksi joen alajuoksun valtiot
kokevat vedessään yläjuoksun asukkaiden saasteet. Vesivarojen ongelmat ja
suojelun tarve on usein huomattu, mutta käytännön toimissa keskitytään
yhä oireiden parantamiseen pureutumatta varsinaisiin ongelman aiheuttajiin.
Ylikansallisten vesien arviointi GIWA on YK:n ympäristöohjelman UNEPin aloite, joka tekee useiden valtioiden alueella virtaavista vesivaroista laajan
ja monialaisen arvioinnin. Se kattaa merten rannikkoalueet sekä makeat pinta- ja pohjavedet. Arvioinnissa yhdistetään luonnontieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen näkemys, mikä auttaa pääsemään käsiksi ongelmien syihin.
Ohjelmassa keskitytään muun muassa saastumiseen, makean veden vähyyteen, kalavesien kestämättömään hyödyntämiseen ja vesivaroihin kohdistuviin globaalin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
GIWAn tavoitteena ei ole vain analysoida tämänhetkisiä ongelmia ja niiden syitä, vaan myös kehittää tulevaisuuden suunnitelmia ja käytännön toimintaehdotuksia vesivarojen kestävyyden takaamiseksi. Ohjelman tuottama
tutkimustieto on myös kansalaisten saatavilla ja sitä käytetään esimerkiksi
koulutuksessa. Suomi on yksi arviointiohjelman päärahoittajista.
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Meret ja rannikot

34

Trooppisten merten rannikkoalueet
erityisesti mantereiden länsirannikoilla ovat tuottoisia kalastuskohteita. Vaikka nämä alueet sijaitsevat
kehitysmaiden rannikoiden tuntumassa, kansainväliset kalastuslaivastot vievät monilla alueilla valtaosan
kalantuotannosta. Usein säätelemätön kalastus ylittää kestävän käytön
rajat. Kehitysmailla ei myöskään juuri ole mahdollisuuksia torjua esimerkiksi tankkilaivahavereiden aiheuttamia öljykatastrofeja.
Trooppisten rannikoiden meriruohoniityt, koralliriutat ja mangrovemetsät tuottavat runsaasti kalaa ja
muita paikallisille asukkaille tärkeitä
luonnontuotteita. Rannikkoalueet
tuovat tuloja myös matkailualueina.
Rannikkojen ympäristöä ja puhtautta
uhkaavat muun muassa jätevedet, liikakalastus, korallilouhinta ja mangrovemetsien raivaus.
Vuonna 1998 El Niño -sääilmiö lämmitti trooppisia merialueita, minkä seurauksena koralliriutat kuolivat monilla alueilla. Ilmaston lämpenemisen myötä El Niño -ilmiö toistuu yhä useammin ja koralliriutat,
”merien sademetsät”, kärsivät entistä pahemmin ja tiheästi asutettujen
rannikkojen kalastussaaliit pienevät entisestään. Korallikuolemia
aiheuttavat myös jätevedet ja mereen laskevien jokivesien lisääntyneet
lietemäärät, joihin on syynä metsien hakkuut valuma-alueella.
YK:n ympäristöohjelma on nimennyt pahimmiksi rannikkoalueiden
ongelmiksi makeanveden puutteen ja sen pilaantumisen, merellisten ja
rannikon luonnonvarojen hupenemisen, rannikoiden elinympäristöjen
saastumisen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen sekä valtioiden
puutteellisen kyvyn hallita ja ohjata rannikkoympäristöjen kehitystä.
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S UOMI TUKEE A FRIKAN RANNIKKOVESIEN
SUOJELUA

Suomi tukee Itä-Afrikan rannikkojen kestävän kehityksen edistämiseen omistautunutta SEACAM -sihteeristöä. Mosambikissa kotipaikkaansa pitävä sihteeristö auttaa Itä-Afrikan rannikkovaltioita ja läntisen Intian valtameren saarivaltioita käynnistämään rannikkojen kestävän käytön kehittämisen ja suunnittelun. Sihteeristö edistää myös hallitusten ja maiden instituutioiden välistä yhteistyötä sekä kehittää rannikkoja koskevaa internettietopankkia. Sihteeristö järjestää koulutusta, tekee aiheeseen liittyviä selvityksiä sekä tuottaa julkaisuja ja ohjekirjoja. Suomi tukee myös Keniassa pääpaikkaansa pitävää
CORDIO -hanketta, joka tukee ympäristön parannustoimia sekä tutkimusta,
jotka liittyvät läntisen Intian valtameren koralliriuttojen kuolemiin.

Lisätietoa aiheesta:
• Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto http://global.finland.fi

• Kansainvälisten ympäristösopimusten
kotisivut:

• Johannesburgin kestävän kehityksen
huippukokous
http://www.johannesburgsummit.org

• YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus http://unfccc.int

• YK:n ympäristöohjelma UNEP
http://www.unep.org
• EU:n kotisivut/kehitysmaiden kestävästä
kehityksestä ja ympäristöstä http://europa.eu.int/comm/development/sector/en
vironment/index.htm

• YK:n aavikoitumissopimus
http://www.unccd.int
• Biologista monimuotoisuutta koskeva
sopimus http://www.biodiv.org
• YK:n metsäfoorumi
http://www.un.org/esa/sustdev/forests.
htm

• Maailmanpankin teemasivu, jonka alla
mm. ympäristön ja kestävän
kehityksen sivut
http://www.worldbank.org/html/extdr/
thematic.htm
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