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EsipuhE

Ympäristöriskien kirjo on hyvin laaja. Riskit voivat olla 
paikallisissa, alueellisia tai maailmanlaajuisia ja niiden vai-
kutukset kohdistua luontoon tai ihmiseen. Riskit voivat olla 
ilmiselviä ja aistein havaittavia, mutta niiden suuruuden ar-
viointi voi vaatia hyvinkin monitahoisia malleja, tutkimuk-
sia ja selvityksiä ja silti arvioihin jää suuria epävarmuuste-
kijöitä. 

Riskinhallinnan ongelmat näkyvät hyvin ilmasto-
muutoksesta ja geeniteknologiasta käydyssä keskustelussa. 
Riskejä on hallittava kymmenien vuosien perspektiivillä tu-
levaisuuteen. Kestävä kehitys laajentaa edelleen tarkastelun 
aikaperspektiiviä, koska tulevienkin sukupolvien tarpeet 
tulee ottaa huomioon. 

Miten toimia, kun epävarmuus riskistä on erittäin 
suurta? Kuinka varovainen pitäisi olla ja kuinka suurta 
riskinottoa voi yhteiskunta suvaita? Miten suhtautua kan-
salaisten riskikäsityksiin, kun ne ovat selvästi ristiriidassa 
asiantuntija- arvioiden kanssa? Kenen pelot ovat turhia ja 
kenen eivät? 

Riskienhallintaa koskevassa kirjallisuudessa onkin 
alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota niihin psykologi-
siin, yhteiskunnallisiin ja kulttuuritekijöihin, joilla on vai-
kutusta siihen, miten riskejä havainnoimme, arvioimme ja 
käsittelemme. Riskin suuruus ei yksin määritä sitä, minkä 
merkityksen riskille vaarana ja uhkana annamme ja kuinka 
siihen suhtaudumme.

Pohdittaessa maailmanlaajuisia ympäristöriskejä on 
yhä selvemmin käynyt ilmi, että ilmastonmuutosta, luonnon 
monnimuotoisuuden hupenemista tai luonnonvarojen ehty-
mistä ei voida ratkaista, ellei puututa taloutemme perustei-
siin. On alettu puhua vihreästä taloudesta, vähähiilisestä 
taloudesta ja kiertotaloudesta. Samalla kansalliset ja maa-
ilmanlaajuiset ympäristö- ja turvallisuuspoliittiset ongelmat 
ja niiden ratkaisut alkavat yhä enemmän kietoutua toisiinsa. 
On yhä ilmeisempää, että ilmastonmuutoksen eteneminen 
voi aiheuttaa yhteiskunnallisia levottomuuksia, aseellisia 
konflikteja ja johtaa mittaviin pakolaisvirtoihin tai ainakin 
riski näiden syntymiseen kasvaa. 

Kirja on jatkoa pitkään jatkuneelle kiinnostukselleni 
riskiajattelua ja erityisesti riskinottoa kohtaan. Olen aikai-
semmin kirjoittanut miehisestä riskinotosta ja tutkinut ris-
kinottoa työelämässä ja riskinoton merkitystä ammattimie-
hille kuten hitsaajille, levysepille sekä sukeltajille. Samoin 
olen selvitellyt, miten riskikäsitykset vaikuttavat erilaisten 
ekoinnovaatioiden yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.  

Olen hyödyntänyt kirjassa niitä kokemuksia, joita 
minulle on kertynyt toimiessani yli 20 vuotta ympäristömi-
nisteriössä ja edustaessani Suomea kansainvälisten organi-
saatioiden (EU, OECD, YK) työryhmissä. 

Olen koonnut eri yhteyksissä esittämiäni ajatuksia 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kirjassa on hyödynnetty 
seuraavia aikaisemmin TEP- tiedotteeseen kirjoittamiani 
artikkeleja:

• Asevarustelu ja ympäristöriskit, TEP- tiedote 
1/2013



• Lisää metalleja vai resurssitehokkuutta, TEP- 
tiedote 2/2013

• Heikot signaalit, megatrendit ja ympäristöpoli-
tiikka, TEP-tiedote 1/2015

• Ilmastosotien uhkaa on ilmassa, TEP- tiedote 
2/2016

Vuosien 2011 ja 2012 vaihteessa vietin kolme kuu-
kautta Beninissä Villa Karon kulttuuri-instituutissa ja vuo-
den 2014 alussa uudestaan kuukauden samassa Gran Popon 
pienessä rannikkotaajamassa. Vierailin molemmilla kerroil-
la Mono-joen suiston maaseutukylissä. Vaikka matkaa Gran 
Popoon oli noin 20-30 kilometriä, kylät olivat vailla sähköä 
ja niistä harrastettiin perinteistä maanviljelyä. Kylät tuotti-
vat myytäväksi naisten käsityönä valmistamaa palmuöljyä. 

Havannoin afrikkalaisten riskikäsityksiä. Minua 
kiinnosti, miten maaseutukylien asukkaat ja kalastajat kä-
sittelevät oman elämänsä vaaroja ja riskejä. Minua kiinnosti 
myös, miten modernin riskienhallinnan näkökulmat punou-
tuivat yhteen perinteisten afrikkalaisten uskontojen ja us-
komusten kanssa sekä miten tätä kautta voisi saada uutta 
näkökulmaa myös oman kulttuurimme riskikäsityksiin. Sa-
moin olin kiinnostunut siitä, mitä vihreä talous voisi merki-
tä kylien ja taajamien köyhille ihmisille. Tässä esityksessä 
olen paikoitellen havainnollistanut kehitysmaiden ympäris-
töongelmia näiden kokemuksien avulla.

Kiitokset Tekniikka elämää palvelemään ry:lle kirja-

ni julkaisemisesta ja Claus Montoselle ja Kari Silfverbergil-
le arvokkaista kommenteista.
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Ympäristöriskit

Riskin käsite voidaan määritellä monella eri tavalla, 
mutta kaikille näille määrittelyille on yhteistä se, että riski 
kuvaa uhkaavan vaaran tai epätoivotun tapahtuman toteutu-
misen mahdollisuutta ja sen seurausten suuruutta. Riskien-
hallinnassa riski on siten vaaran mitta.

Riskin käsite on peräisin italian kielen sanasta risi-
care eli uskaltaa. Näin riskiin on alusta asti liittynyt myös 
riskinottoon positiivinen ulottuvuus. Uskaltamalla kohdata 
vaaroja voidaan oppia ja luoda uutta ja myös hallita erilaisia 
uhkia. 

Riskiin liittyy aina epävarmuustekijä; mikä on toden-
näköisyys, että vaara realisoituu onnettomuudeksi, ympä-
ristöhaitaksi tai muuksi epätoivotuksi tapahtumaksi. Riskin 
käsitettä voidaan soveltaa moneen eri kohteeseen; kyseessä 
voi olla ympäristönsuojeluun, terveyteen, talouteen, turval-
lisuuteen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvä riski. Riskeille 
ihmiset voivat altistua kaikilla elämän alueilla työssä, koto-
na ja luonnon ympäristössä.

Yleensä riski määritellään epätoivon tapahtuman 
esiintymisen todennäköisyyden ja seurausten tulona. Edel-
leen riski voi arkipuheessa tarkoittaa sitä, että päätöksente-
kotilanteeseen tai toimintaan liittyy epävarmuutta. Jos jo-
kin vaara johtaa sataprosenttisella varmuudella haitallisiin 
seurauksiin, niin kysymys ei enää ole riskistä. Luonteen-
omaista riskin käsitteelle on epävarmuus ja sen hallinta. 
Epävarmuus voi johtua itse todellisuudesta; sen ennusta-

mattomuudesta, epätietoisuudestamme tai molemmista. 
Riskiin liittyvä epävarmuus voi esimerkiksi johtua 

siitä, että periaatteessa tiedämme vaarat, mutta tietopohjas-
sa on puutteita, emmekä pysty arvioimaan riittävän tarkasti 
vaaran suuruutta. Uusilla tutkimuksilla ja riskianalyyseillä 
voimme mahdollisesti kuitenkin poistaa tämän epätietoi-
suuden tai ainakin pienentää sitä. 

Todellinen tietämättömyys on vaikeammin hallitse-
vissa, koska emme välttämättä edes tiedä, mitä emme tiedä. 
Kuitenkin riskejä arvioitaessa joudutaan myös pohtimaan 
sitä, voisiko olla olemassa riskitekijöitä, joista meillä ei ole 
tietoa tällä hetkellä ja miten voisimme saada niistä tietoa? 
Onko niistä jo mahdollisesti näkevissä heikkoja merkkejä 
tai ensioireita? Vai onko meidän vain tyydyttävä siihen, että 
vahinko ei tule kello kaulassa?

Arvioimalla riskejä pyrimme joka tapauksessa aina 
hallitsemaan epätietoisuutta ja epävarmuutta ja kaventa-
maan sen alaa. Vaikka tietämyksemme olisi puutteellista, 
niin jos otamme riskejä, niin ainakin tiedämme paremmin 
mitä teemme.

Suomessa surmattiin virallisten tilastojen mukaan 
vuonna 2014 yhteensä 78 ihmistä. Suomalaisen riski joutua 
tapetuksi on vuodessa keskimääräisesti noin 1,4 /100 000. 
Samana vuonna itsemurhien määrä 100 000 asukasta koh-
den oli keskimäärin 14,4, miehillä 22,3 ja naisilla 6,9. 

Emme kuitenkaan etukäteen voi millään tietää, kuin-
ka monta ihmistä tarkalleen kuolee kunakin vuonna ta-
pettuna tai oman käden kautta ja keitä nämä ihmiset ovat. 
Voimme kuitenkin tarkentaa riskiarviota ja löytää huomat-
tavan suuria eroja eri väestöryhmissä joutua tapetuksi. Näin 
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voimme saada tietoa siitä, mihin ennaltaehkäisivät toimet 
tulisi suunnata.  Kuolinsyytilastoista näkyy esimerkiksi, 
että miesten riski kuolla tapaturmaisesti on selvästi naisia 
suurempi.

Asiantuntijat olettavat, että suuren öljyonnettomuu-
den riski on niin suuri Suomenlahdella, että kysymys ei enää 
ole siitä tapahtuuko onnettomuus, vaan koska se tapahtuu. 
Tämän takia on jo ennakolta nostettu ja parannettu öljyntor-
juntavalmiuksia Suomessa ja muissa Itämeren maissa sekä 
kehitetty tietokoneohjelmia, joiden avulla laivat havaitsevat 
poikkeamansa reitiltä. Lisäksi on laadittu kriisiviestinnän 
suunnitelmia. 

Suuren öljyvahingon ”läheltä piti” tapahtuma sattui 
lähialueellamme, kun M/T Propontis-niminen alus sai poh-
jakosketuksen Suursaaren länsipuolella helmikuussa 2007. 
Aluksen pohjaan tuli repeytymiä ja painaumia. Aluksesta 
ei valunut öljyä mereen. M/T Propontis on kaksoispohjalla 
varustettu raakaöljytankkeri, jolla oli lastina 100 000 tonnia 
raakaöljyä. 

Samalla matalikolla uhkasi tapahtuva paha öljyon-
nettomuus 20.10.2012. Kreikkalainen säiliöalus Lovina 
kulki suoraan kohti matalikkoa. Vaaran havaitsi päivystävä 
alusliikenneohjaaja Liikenneviraston Suomenlahden me-
riliikennekeskuksesta. Oltiin seitsemän minuutin päässä 
suuren luokan ympäristöonnettomuudesta. Jos laiva olisi 
törmännyt suoraan matalikolle ja noussut sen päälle kak-
soispohja olisi tuskin kestänyt iskua.

EU:n direktiivi edellyttää jäsenmaita laatimaan suun-
nitelmia siitä, mihin onnettomuuslaivat hinataan suurempi-
en vahinkojen välttämiseksi. Suojapaikkojen valinta on he-

rättänyt voimakasta vastustusta ranta- ja loma-asukkaiden 
ja luonnonsuojelijoiden keskuudessa. Kuitenkin tarkoituk-
sena on isomman vahingon välttäminen.

Luonnon katastrofit erityisesti maanjäristykset ja 
tulvat voivat aiheuttaa suurta aineellista tuhoa ja valtavan 
määrän kuolonuhreja. Osittain riskin suuruuteen vaikuttaa 
näissäkin tapauksessa ihmisen toiminta; riskiin ei ole varau-
duttu ennakolta, vaikka sen olemassaolo on ollut tiedossa.  
Katarina hirmumyrsky aiheutti New Orleansissa suuria tu-
hoja tulvantorjuntarakenteiden heikkouden takia.  

Liikenteessä kuolee kuitenkin enemmän ihmisiä 
maailmanlaajuisesti kuin luonnon katastrofien seuraukse-
na; WHO:n arvion mukaan yli miljoona ihmistä vuosittain.  
Liikenteen kasvaessa tämä luku tulee vain nousemaan.

Riskin käsite sopii erityisen hyvin kuvaamaan sel-
laisia vaaroja, jotka kohdistuvat laajoihin väestöryhmiin 
tai joista voidaan muuten saada tilastollista tietoa. Tietoa 
voidaan kerätä analysoimalla aikaisempia onnettomuuksia, 
sairastumisia ja kuolemantapauksia. 

Riskin käsitteellä onkin keskeinen merkitys kansan-
tauteja tutkivassa epidemiologiassa. Riskianalyysejä so-
velletaan myös laajasti selvitettäessä kemiallisten aineiden 
käytön turvallisuutta sekä koneisiin, teknisiin laitteisiin ja 
järjestelmiin liittyviä onnettomuus- ja työtapaturmariskejä. 
Näistä saadaan tietoja tutkimalla aineiden ominaisuuksia, 
koneiden ja laitteiden vikaantumista tai haastattelemalla 
asiantuntijoita ja työntekijöitä. Näin voidaan saada enem-
män tai vähemmän tarkkoja arvioita erilaisiin riskeihin liit-
tyvistä todennäköisyyksistä. 

Moniin riskitekijöihin ei kuitenkaan voida soveltaa 
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tilastollisia menetelmiä, koska ne ovat ainutkertaisia tapah-
tumia ja tapahtumaketjuja. Vaikka esim. työtapaturmia voi-
daan tutkia tilastollisin menetelmin, niin kun aletaan etsiä 
tapaturmien syitä, huomataan, että tilastollisten tarkaste-
lujen lisäksi joudutaan laatimaan selostuksia siitä, kuinka 
tapaturmat ovat päässeet tapahtumaan. Viralliset työtapa-
turmaselostukset muistuttavatkin pieniä kertomuksia ja ta-
rinoita. 

Pysähtyminen pelkkään inhimilliseen syyhyn tai 
laiterikkoon ei riitä, on myös kysyttävä, mikä aiheutti in-
himillisen virheen ja mikä koneen vikaantumisen. Tällöin 
joudutaan pohtimaan organisaatioiden rakenteita, johtamis-
järjestelmiä ja yrityskulttuuria. Työtapaturmien tutkimuk-
sessa onkin vähitellen laajennettu näkökulmaa niin, että 
turvallisuusselvitykset kattavat myös nämäkin tasot. Sama 
koskee myös yhä enemmän ympäristöonnettomuuksia.

Riskin käsitteen käyttö on niin tieteessä, medias-
sa kuin virallisissa asiakirjoissa ja poliittisissa ohjelmissa 
jatkuvasti laajentunut. Ennen puhuttiin enemmän uhista 
ja vaaroista nyt riskeistä ja riskitekijöistä. Riskin käsitettä 
käytetään tällöin usein ilman kvantitatiivista kytkentää to-
dennäköisyyksiin kuvaamaan vaaraa ja epätietoisuuttamme 
toimiemme seurauksista. Riskin käsitteestä on tullut osa ih-
misten arkea ja jokapäiväistä kielenkäyttöä. Merkittävä osa 
poliittista toimintaa on muuttunut samalla riskienhallinnak-
si tai sitä ainakin tarkastellaan riskienhallinnan käsitteiden 
kautta (Caplan 2000).

Sitran selvityksessä (2002), jossa kartoitettiin riskin-
hallintaa Suomessa, käytiin läpi seuraavat tekijät:

• Demografiset muutokset 
• Energiahuolto 
• Fyysisen infrastruktuurin haavoittuvuus 
• Rikollisuus ja terrorismi         
• Kansainväliset väestönliikkeet 
• Luonnonkatastrofit 
• Ihmisen ympäristölle aiheuttamista muutoksista 

johtuvat riskit 
• Sotilaalliset turvallisuusriskit 
• Kansantaloudelliset riskit 
• Epidemiat 
• Tietoturvallisuusriskit   

Riskin käsite kuvatessaan vaaran uhkaa ja sen mah-
dollisuutta realisoitua todellisuudeksi suuntautuu aina kohti 
tulevaisuutta. Riskien hallinnan historiaa käsittelevässä kir-
jassaan ” Against the Gods” Peter Bernstein (1996) korostaa 
hyvin voimakkaasti riskienhallinnan tätä puolta. Hänen mu-
kaansa vasta todennäköisyyksiä käsittelevä riskienhallinta 
teki mahdolliseksi tulevaisuuden suunnittelun ja vapautti 
ihmisen sokeasta kohtalon uskosta ja toi matemaattiset mal-
lit oraakkelien ja ennustajaeukkojen tilalle.  

Teollisuuslaitoksessa tutkimalla jo tapahtuneita on-
nettomuuksia ja ”läheltä-piti-tapauksia” sekä käytössä ole-
via laitteita ja käytäntöjä etsitään ennen kaikkea keinoja 
vaikuttaa tuleviin tapahtumiin ja ehkäistä niitä. Kerätyn tie-
don avulla pyritään kehittämään laitteita ja prosesseja entis-
tä turvallisemmiksi. Riskienhallinta on siten tulevaisuuden 
hallintaa.
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Riski on jotain, joka on potentiaalisesti olemassa, 
mutta joka ei ole vielä realisoitunut eikä mahdollisesti rea-
lisoidukaan. Tulevaisuuden ennakoinnilla ja riskien hal-
linnalla on paljon yhteistä. Ennakointia harrastetaan, jotta 
voitaisiin varautua toimintaympäristön muutoksiin ja jotta 
oltaisiin selvillä näihin muutoksiin liittyvistä mahdollisuuk-
sista ja uhista. Ennakointi pyrkii hallitsemaan sekin tulevaa 
ja siihen liittyvää epävarmuutta. 

Riskin käsitteellä on pitkä historiansa.  Sen tieteel-
linen haltuunotto liittyi tilasto- ja todennäköisyysmatema-
tiikan ja vakuutustoiminnan syntyyn 1600- 1700 luvuilla. 
Kuitenkin vasta 1900-luvun aikana on erilaisia vaaroja ja 
uhkia järjestelmällisesti alettu säädellä riskikäsitteen ja ris-
kien hallinnan kautta. Riskienhallinnan menetelmiä on ke-
hitetty, soveltamisalaa laajennettu ja sekä käsitteistöä että 
työkaluja standardisoitu. Riskienhallinnalle on luotu omat 
kansainväliset ISO- standardit sekä erilaisia vakiomenette-
lyjä ja käsikirjoja. Riskit ovat saaneet niin keskeisen mer-
kityksen yhteiskuntapolitiikassa, että on alettu puhua riski-
yhteiskunnasta. 

Vaikka riskeistä puhutaan ja kirjoitetaan paljon, tämä 
ei välttämättä merkitse, että erilaiset riskit olisivat kaikkial-
la lisääntyneet. Väestön elinikä kasvaa yhä ja monia riskejä 
kuten kuolemaan johtavaa työtapaturmariskiä ja liikenne-
kuolemanriskiä on pystytty pienentämään. Ydinsodan vaa-
ra on ainakin toistaiseksi pienentynyt kylmän sodan pahim-
mista vuosista. 

Turvallisuuden tunteen heikkenemiseen ovat olleet 
syynä nopea yhteiskunnallinen muutos ja tekniikan kehitys, 
jotka ovat kasvattaneet epävarmuutta ja epävarmuuden ko-

kemuksia. Samoin on tultu yhä tietoisemmaksi niistä suu-
rista uhista, joita yhteiskunnan ja teknologian kehitykseen, 
globalisaatioon ja erityisesti maailmanlaajuisiin ympäristö-
ongelmiin liittyy. Tieteen ja mittatekniikan kehitys on myös 
antanut mahdollisuuden kartoittaa yhä moninaisempia ja 
pienempiä riskejä ja näin laajentaa säätelyn alaa.  

Neoliberalistisen taloustieteen vahvistuminen on joh-
tanut taloustieteen käyttämien käsitteiden ja menetelmien 
tunkeutumiseen eri elämänalueille. Varallisuuden kasvaessa 
niiden kansalaisten määrä, joilla on mahdollisuus harrastaa 
sijoitustoimintaa, on lisääntynyt ja tämäkin on tehnyt riskin 
käsitteen käytön yhä yleisemmäksi ihmisten arkielämässä. 
Taloudellinen riskinotto on samalla jokapäiväistynyt.

Terveysmenojen kasvaessa taloustieteen menetelmiä 
ja käsitteitä on alettu käyttää myös terveys- ja sosiaalipoli-
tiikassa. Yhteiskunnan huolenpitoa halutaan purkaa ja saa-
da ihmiset ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään 
eli hallitsemaan omaehtoisesti elämäänsä liittyviä riskejä. 

Riskiajattelua sovelletaankin yhä enemmän elämän-
tapoihin liittyviin valintoihin. On hoidettava itseään ja tun-
nettava omat terveysriskinsä ja jopa ennakoitava odotet-
tavissa oleva elinikänsä ja hallittava keinot, joilla sitä voi 
pidentää. On muutettava ruokailutottumuksia, liikkumisen 
tapoja ja pohdittava kaikkien tekojensa terveysvaikutuksia.  
Ihmiset hoitavatkin itse itseään yhä enemmän internetin vä-
lityksellä.

Julkinen keskustelu riskeistä lisää sekin helposti 
pelkoja. Pelon maantiede ei koske vain naisia, vaan turvat-
tomuutta ja pelon aiheita alkaa löytyä kaikkialta. Turvalli-
suudesta tulee kannattavaa liiketoimintaa. Eriarvoisuus kas-
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vaa, koska näitä palveluja ostavat ne joilla on siihen varaa. 
Rikkaat eristäytyvät muurien taakse ja kaikkein köyhimmät 
joutuvat asumaan alueilla, jotka ovat oikeasti vaarallisia. 
Samalla valvonta ja tarkkailu tunkeutuvat joka paikkaan ja 
julkinen valta alkaa ulkoisen turvallisuuspolitiikan rinnalle 
rakentaa arjen turvallisuuspoliittisia ohjelmia. 

Median kautta levitetään tietoja uusista riskeistä ja 
tarjotaan sitten niiden torjuntaan liittyviä palveluja. Huonot 
uutiset ovat medialle hyviä uutisia. Riskienhallinnan pettä-
minen on aina uutinen, mutta vain harvoin sen onnistumi-
nen.

Hyvä esimerkki riskeihin liittyvästä mediapelottelus-
ta on Helsingin Sanomissa 27.2.2014 julkaistu uutinen: 

” Kuinka moni haluaa kuulla kuolevansa pian?”

Uutinen perustui suomalais-virolaisen tutkijaryhmän 
kehittämään uuteen verikokeeseen, jonka avulla voidaan 
selvittää ihmisen riski kuolla seuraavan viiden vuoden ai-
kana. Niistä terveistä koehenkilöistä, joista löydettiin suu-
rentunut neljän merkkiaineen yhdistelmä, noin puolet kuoli 
seuraavan viiden vuoden aikana johonkin sairauteen ylei-
semmin syöpään ja sydän- ja verisuonitauteihin. Kun koe-
henkilöiden ikä vakioitiin, niin riski oli jopa viisinkertainen.

Uutisen perusteella lukija saa sellaisen kuvan, että 
vaikka hän on täysin terve, niin hänen sisällään voi jo ti-
kittää aikapommi, joka johtaa varmuudella kuolemaan vii-
den vuoden sisällä, vaikka sitä ei suoraan sanota. Näin voi 
tietysti ollakin, mutta uutisen olisi voitu laatia toisinkin ja 
korostaa, että uusien verikokeiden avulla voidaan tulevai-

suudessa entistä tehokkaammin löytää ajoissa tekijöitä, jot-
ka johtavat kasvaneeseen kuolemanriskiin. 

Riskejä liioitellaan surutta uutisten kiinnostavuutta 
lisäävän pelottelun ohella ennen kaikkea siksi, että saatai-
siin markkinoitua niiden torjuntaan ja ehkäisyyn tarkoitet-
tuja tuotteita ja palveluja (Gardner 2008). Tietotekniikka on 
synnyttänyt aivan oman kukoistavan riskienhallinnan muo-
tonsa ja siihen liittyvät turvallisuusohjelmat ja käytännöt. 
Vartiointiliikkeet kasvattavat asiakaskuntaansa ja seuranta-
kameroita ilmestyy kaikkialle. Kaupunkitilan suunnittelus-
sa ja käytössä turvallisuus näyttelee yhä suurempaa roolia. 
Hille Koskela (2009) puhuu pelon kierteestä, jossa turvatoi-
met johtavat uusiin pelkoihin ja tällä kehityksellä ei näytä 
olevan loppua.  

Toisaalta rikollisetkin ja hakkerit suorittavat omat 
riskiarvionsa. Jos pankissa on esimerkiksi erittäin hyvät tur-
valaitteet ja vartiointi, rikolliset jättävät sen rauhaan, koska 
riski epäonnistua pankkiryöstössä on liian suuri. Toisaalta 
rikollisten ja hakkereiden keskuudessa on myös henkilöitä, 
joita kiinnostavat erityisen vaativat hankkeet ja erityisesti 
sellaiset, joihin muut eivät pysty. 

Tuomiopäivän kuvistakaan ei riskinhallinnan kirjal-
lisuudessa ole puutetta. On alettu puhua eksistentiaalisista 
riskeistä eli riskeistä, joilla on vaikutusta koko lajimme ole-
massa oloon. Mukaan lasketaan riskit, voivat saada aikaan 
niin suurta tuhoa, että ainakin viidennes ihmiskunnasta me-
nehtyy. Näitä riskejä ovat esimerkiksi ydinsota, ilmaston-
muutos ja asteroidin törmääminen maahan (Global priori-
ties report 2017). 

Martin Rees (2003) pohtii kohtalokkaita riskejä kä-
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sittelevässä kirjassaan aivan vakavissaan, ovatko tekno-
logian synnyttämät riskit jo kasvaneet niin suuriksi, ettei 
ihmiskunta voi säilyä enää tämän vuosisadan jälkeen elos-
sa, ja olemmeko tähänkin asti ehkä säilyneet maapallolla 
enemmän onnen kuin omien viisaiden toimiemme ansiosta. 

Nykypäivän riskiajattelun taustalla vaikuttaa viime 
kädessä koko luonnontieteellisen maailmankuvan ja sen 
käyttämien teoreettisten mallien kehitys. Kineettinen kaasu-
teoria ja termodynamiikka toivat 1800-luvulla tilastollisen 
tarkastelun fysiikkaan. Determinismistä kausaalisuhdetta ei 
kiistetty, mutta molekyylien suuri määrä johti siihen, että 
kaikkien niiden paikkaa ja nopeutta ei voitu määrittää, vaan 
oli tyydyttävä tilastolliseen tarkasteluun. 

Entropian käsite toi myös uudella tavalla epävarmuu-
den osaksi fysikaalisia systeemejä. Määriteltiinhän entropia 
systeemin epäjärjestyksen mitaksi. Koska suljetun systee-
min entropia pyrkii väistämättä kasvamaan, niin kaikki 
ihmisen rakentaman järjestelmät pyrkivät ilman ylläpitoa 
ja huoltoa rappeutumaan ja hajoamaan ja samalla onnetto-
muusriski kasvamaan. 

Kvanttimekaniikka muokkasi uudella tavalla epä-
varmuuden ja todennäköisyydet osaksi fysiikkaa sekä koko 
maailmankuvaamme ja ajatteluamme. Heisenbergin epä-
varmuusperiaatteen mukaan kvanttimekaniikka asettaa ra-
jan sille, miten kvanttitason ilmiöitä voi saada tietoa. Mit-
taaja vaikuttaa aina mitattavaan ilmiöön. Kvanttimaailman 
ilmiötä kuvaavat todennäköisyysfunktiot. Tiukka mekaani-
nen determinismi ei niihin päde. Epävarmuus on hyväksyt-
tävä ainakin toistaiseksi luonnonilmiöiden perustavaa laa-
tua olevaksi ominaisuudeksi. 

Kaaosteoria ja epälineaaristen systeemien teoria ovat 
nekin tuoneet esiin fysiikan ja kemian prosesseihin liittyviä 
epävarmuustekijöitä. Pienet erot lähtöarvoissa voivat johtaa 
suuriin eroihin systeemien käyttäytymisessä ja vaikeasti en-
nakoitavaan uudelleen organisoitumiseen. Toisaalta koska 
olemme vain osa maailmankaikkeutta, emme voi koskaan 
saada täydellistä tietoa sellaisesta, joka on itseämme suun-
nattomasti suurempi, joten epätietoisuus säilyy, vaikka tie-
de kuinka edistyisi. 

Ympäristönsuojelussa riskianalyysiä käytetään arvi-
oitaessa erilaisten ympäristön kannalta vaarallisten kemi-
allisten yhdisteiden ympäristövaikutuksia. Sitä käytetään 
myös ydinturvallisuudessa, maaperän suojelussa, ympä-
ristöonnettomuuksien ja ympäristöterveyshaittojen esiin-
tymisen vaaraa arvioitaessa sekä tutkittaessa sellaisia ym-
päristöhaittoja, joista tietomme ovat hyvin puutteellisia. 
Riskiajatteluun perustavat myös arviot ilmastomuutoksen 
etenemisestä.

Riskiajattelu on itse asiassa ympäristönsuojelun me-
tateoria, ja ympäristöpolitiikka sen sovellutus. Riskiajattelu 
on usein kuitenkin näkymättömissä ajattelun taustalla edel-
lä mainittuja sovellutusalueita lukuun ottamatta. Yleensä 
ympäristösuojelussa keskitytään tarkastelemaan päästöjä ja 
jätteitä ja vähentämään niitä ja niiden haitallista vaikutusta 
ympäristöön. 

Ympäristönsuojelulaki tähtää ennen kaikkea ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Lähtökohtana on, että 
toiminnanharjoittaja itse tuntee toimintansa ja käyttämiensä 
kemiallisten aineiden aiheuttamat riskit ja ryhtyy tarvitta-
viin toimiin riskien vähentämiseksi. Ympäristöluvissa on 
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saatettu myös vaatia yrityksiltä erillisten riskianalyysin te-
kemistä.  

Ympäristöjohtamisen järjestelmät pyrkivät merkittä-
vien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Kaikki merkit-
tävät haitat pitää poistaa. Riskiajattelu on jälleen taustalla, 
mutta riskienhallinnan muodollisia menetelmiä ei ole vält-
tämätöntä käyttää.

Ympäristövalvonnassa riski-käsitettä käytetään val-
vontaohjelmia suunniteltaessa. Toimialoille laaditaan ympä-
ristöriskien mukaan luokitus, jota käytetään määriteltäessä 
valvonnan ja valvontakäyntien tarvetta. Laitosten valvonta-
tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon päästöt, vaaralliset 
aineet, sattuneet onnettomuudet, ympäristön erityispiirteet 
sekä kuinka hyvin laitos on täyttänyt ympäristövaatimukset 
eli kuinka suuri on riski, että se on laittomassa tilassa. Näin 
lopullinen tarvearvio perustuu sekä ympäristöriskiin että ju-
ridishallinnolliseen riskiin.

Kestävän kehityksen käsite laajentaa riskinhallinnan 
kenttää, koska se sisältää ekologisen ulottuvuuden lisäksi 
myös talouden ja sosiaaliset tekijät ja näiden väliset vuoro-
vaikutussuhteet. Emme voi rajoittua vain ympäristöriskei-
hin, vaan on otettava huomioon myös talouteen ja sosiaali-
siin tekijöihin liittyvät epävarmuustekijät ja uhat. Kestävä 
kehitys laajentaa myös tarkastelun aikaperspektiiviä, koska 
tulevienkin sukupolvien tarpeet tulee ottaa huomioon.

Ympäristöriskit voidaan nähdä myös turvallisuus-
kysymyksenä.  Aseellisten konfliktien lisäksi on alettu yhä 
enemmän kiinnittää huomiota ympäristöturvallisuuteen. 
Tällöin turvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat il-
mastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen, teknologian 

kehitys ja siihen liittyvät riskit ja näihin kaikkiin liittyvät 
yhteiskunnalliset ristiriidat. 

Erik Wahlström on vuonna 1994 julkaisussa kirjas-
saan ”Ympäristöriskit kokonaiskuvaa etsimässä” on joh-
donmukaisimmin soveltanut riskiajatteluun pohjautuvaa 
lähestymistapaa ympäristönsuojeluun. Hän on myös kä-
sitellyt ympäristöpoliittista keskustelua käyttäen hyväksi 
riskitutkimuksen tuloksia ja pyrkinyt vertailemaan erilaisia 
ympäristöriskejä keskenään.

Ympäristösuojelussa on tämän jälkeen edetty vai-
heeseen, jossa on tullut entistä tärkeämmäksi arvioida eri 
riskienhallinnan toimien mielekkyyttä.  Esimerkiksi puun-
jalostusteollisuuden vesiensuojelussa ei 1970-luvulla tar-
vinnut miettiä olisiko vesiensuojeluinvestointeihin käytetyt 
varat ollut järkevämpää sijoittaa jonkun toisen ympäristö-
ongelman ratkaisemiseen; veden huono laatu oli paljain sil-
min ja hajuaistin avulla havaittavissa ja vanhat uimarannat 
käyttökelvottomia. 

Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa voidaan kysyä, 
kuinka järkevää on enää kovin paljon pitemmälle jahdata 
näistä tuotantolaitoksista vesistöihin kulkevia päästöjä var-
sinkin tapauksissa, joissa maatalous aiheuttaa paljon suu-
remman riskin vesistön veden laadulle. Puhdistuslaitosten 
tuoma energiankulutuksen kasvu saattaa jo aiheuttaa suu-
remmat ympäristöhaitat, kuin mitä niillä päästöjen vähen-
tämisen kautta saavutetaan ympäristöhyötyä. Tärkeää on 
myös pohtia ympäristöriskien torjunnan kustannuksia ja 
hyötyjä suhteessa muihin riskeihin. Saataisiinko samalla 
panostuksella esimerkiksi työturvallisuuteen suurempi hyö-
ty.  
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Viime vuosina on alettu puhua näyttöön perustuvasta 
ympäristöpolitiikasta ”Evidence based environmental poli-
cy”. Ajattelutapa on lähtöisin lääketieteestä. Puolustaakseen 
asemiaan luonnonlääkkeitä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja 
vastaan kliininen lääketiede on alkanut korostaa tieteellisen 
näytön merkitystä terveydenhuollossa.  Tieteellistä näyttöä 
on alettu painottaa myös muillakin yhteiskuntapolitiikan 
lohkoilla.

Ympäristönsuojelussa tieteellisellä näytöllä on aina 
ollut keskeinen sijansa. Mutta kuinka tiukkaa näyttöä pitäisi 
vaatia, ennen kuin toimiin voidaan ryhtyä? Vaikutusketjut 
ovat ympäristönsuojelussa monimutkaisia ja epävarmuuste-
kijät vaikeasti määriteltävissä. Vaikutettaessa monimutkai-
siin systeemeihin syntyy aina myös ei-toivottuja ja -tarkoi-
tettuja seurauksia, joita voi olla aluksi vaikea havaita.  

Riskiarvioiden avulla voidaan epävarmuutta hallita, 
mutta tällöinkin rajanvetoa tieteellisen näytön tai asiantun-
tijan tekemän arvauksen välillä voi olla vaikea tehdä. Kui-
tenkin ympäristönsuojelussa on pystyttävä toimimaan puut-
teellisenkin tiedon perusteella. Kokemusperäisellä tiedolla 
on aina ympäristöhaittoja vähennettäessä oma paikkansa ja 
merkityksensä.

ympäriStöriSkien arviointi ja hallinta

Riskienhallinta alkaa riskin tunnistamisesta ja arvi-
oinnista. Ensin rajataan tarkastelun kohde ja sitten tunnis-
tetaan riskitekijät ja mihin ja keihin riski kohdistuu. Tämän 

jälkeen arvioidaan epätoivottujen tapahtumien esiintymisen 
todennäköisyydet ja haitalliset vaikutukset. Nämä kertovat 
yhdessä riskin suuruuden.  

Riskit voidaan luokitella niiden suuruuden mukaan 
seuraavasti: 

Hyvin pieni riski 

       riski on hyväksyttävää tasoa alempi  
   eikä toimia tarvita

väHäinen riski

       riski on lähellä hyväksyttävää tasoa;  
   toimia ei vielä välttämättä tarvita, 
   mutta on syytä seurata tilanteen  
   kehittymistä

Hyväksyttävän tason ylittävä riski

       on ryhdyttävä toimenpiteisiin

vakava riski

       on ryhdyttävä toimiin välittömästi  
   riskin poistamiseksi ja tarvittaessa on  
   keskeytettävä toiminta, kunnes riski on  
   saatu vähennettyä hyväksyttävälle  
   tasolle
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Arvioinnin tulosten perusteella selvitetään, mitä kei-
noja on käytettävissä riskien poistamiseksi ja riskitason las-
kemiseksi, mitä kustannuksia eri toimista syntyy sekä laa-
ditaan suunnitelma riskien hallitsemiseksi ja toteutetaan se. 

Ensisijaisesti pyritään poistamaan riskitekijä. Jos 
tämä ei ole mahdollista, niin voidaan pienentää tekijän 
esiintymisen todennäköisyyttä ja seurauksien vakavuutta. 
Esimerkiksi risteyksillä voidaan poistaa yhteentörmäysris-
ki eritasoliittymällä, liikennevaloilla voidaan vähentää sen 
esiintymislodennäköisyyttä ja turvavöillä ja auton turvatyy-
nyillä vähentää onnettomuuden seurauksen terveysvaiku-
tuksia.

Riskiarvioita tehtäessä yleensä on kysymys kahden 
tai useamman erilaisen vaihtoehdon vertaamisesta eikä vain 
johonkin yksittäiseen ratkaisuun liittyvistä riskitekijöistä. 
Tällöin on kartoitettava vaihtoehtoisiin toimiin liittyvät ris-
kit ja kustannukset. Myös riskien pienentämisen tai pois-
tamisen välilliset vaikutukset on otettava huomioon. Ym-
päristönsuojelutoimet voivat esim. hankaloittaa niin paljon 
työntekoa, että niitä vältellään ja todellisuudessa riskienhal-
linta ei johdakaan suunniteltuun tulokseen.

Puhdistustekniikan käyttö vesiensuojelussa synnyt-
tää lietettä ja jätteiden polttaminen tuhkaa. Jätteiden kier-
rätyksen järjestämiseen tarvittava kuljettaminen saattaa 
haja-asutusalueilla johtaa tilanteisiin, joissa kuljetuksen ai-
heuttamat ympäristöhaitat ja työturvallisuushaitat ovat suu-
remmat kuin kierrätyksestä saatavat hyödyt.

Energian ja materiaalien säästö yleensä vähentää 
ympäristökuormitusta koko tuoteketjussa. Tällöin riski voi 
kuitenkin siirtyä ympäristöstä henkilöturvallisuuteen, jos 

materiaalien säästö heikentää laitteiden ja koneiden kes-
tävyyttä siinä määrin, että onnettomuusriski kasvaa tai jos 
energian säästö johtaa lämmitysongelmiin tai käyttöhäiri-
öihin. 

Asbestia alettiin aikanaan käyttää paloturvallisuuden 
parantamiseksi; myöhemmin siitä luovuttiin sen työpaikoil-
la aiheuttamien syöpäriskien ja muiden terveysvaikutusten 
takia. DDT:n käyttö kiellettiin, jotta saataisiin poistettua 
sen aiheuttamat ympäristöriskit, mutta samalla menetettiin 
mahdollisuus torjua sen avulla malariaa. Nyt DDT:n käyttö 
on jälleen sallittu malarian torjunnassa.

Riskienhallinnassa voidaan myös joutua tilanteeseen, 
jossa tietoisesti sallitaan vahingon tapahtuvan, jos näin voi-
daan välttää vielä paljon suuremman vahingon toteutumi-
nen. Ympäristönsuojelulaissa on esimerkiksi tätä varten 
oma pykälänsä. Lupaehtoja voidaan tilapäisesti lieventää ja 
niistä poiketa viranomaisen luvalla, jos poikkeustilanteen 
luoman riskienhallinta sitä edellyttää.

Riskienhallintaan kuuluu myös laaditun toiminta-
suunnitelman toteuttamisen seuranta ja tarvittaessa uusien 
korjaavien toimenpiteiden suorittaminen. Samoin se sisäl-
tää viestinnän riskeistä. Niin kuin kaikessa ympäristö- ja 
turvallisuustoiminnassa johdon näkyvällä sitoutumisella on 
keskeinen merkitys toiminnan onnistumiselle.

Taloudellisten riskien haitallisia vaikutuksia voi-
daan pyrkiä hallitsemaan jakamalla haitat monen toimijan 
kesken. Tähänhän perustuu vakuutustoiminta. Samoin si-
joittavat pyrkivät hajauttamaan riskiä; kaikkia panoksia ei 
kannata laittaa yhden kortin varaan. Ympäristöhaittojen ta-
loudellisia vaikutuksia voidaan hajauttaa, mutta ei itse ym-
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päristössä tapahtuvia haitallisia muutoksia. 
On syytä korostaa, että riskienhallinta on sovellutus 

tyypillisestä insinööritieteellisestä lähestymistavasta. Ensin 
määritellään ongelma, mikä pitää ratkaista ja saatetaan se 
kvantitatiivisesti käsiteltävään muotoon. Tässä tapauksessa 
vaara ja uhka muutetaan riskikäsitteen avulla laskennalli-
seksi abstraktiksi suureeksi. Hyväksi käytetään sattuneiden 
ei-toivottujen tapahtumien tilastotietoja, koneiden ja laittei-
den vikaantumisarvioita tai muuten kuvitellaan kaikki ne 
tapahtumasarjat, joihin liittyy riskin syntymisen mahdolli-
suus ja arvioidaan näiden riskien suuruus. Tämän jälkeen 
etsitään teknistaloudellisesti edullisin tapa, jolla ongelma 
voidaan ratkaista. Kysymys ei ole varsinaisesti tieteestä; 
riittää kun luodaan sellainen kuvaus riskeistä, että sen avul-
la päästään haluttuun lopputulokseen eli asetettu ongelma 
voidaan ratkaista. 

Usein riskiarvioiksi riittää riskien systemaattinen 
kartoitus ja niiden suuruuden karkea määrittely erilaisten 
kvantitatiivisten pisteytysjärjestelmien avulla. Riskinhallin-
nan työkalut tuleekin suhteuttaa ratkaistavissa olevan on-
gelman asettavien tarkkuusvaatimusten mukaan. Tarvittaes-
sa herkkyysanalyysien voidaan varmistaa, että tarkkuustaso 
on riittävä. 

Ympäristönsuojelun työkaluna käytetty riskienhal-
linta ei yleensä tarkastele sitä laajempaa systeemiä, jonka 
osa tarkasteltu riskitekijä on. Taustalla voi kuitenkin olla 
hyvinkin monimutkaisia tapahtumaketjuja ja prosesseja. 

Sanotaan, että vahinko tulee kello kaulassa, mutta 
tämä ei pidä paikkaansa. Pitää vain osata kuunnella kellon 
heikkoakin kilinää. Vahingoilla on aina syynsä. On turha 

syyttää inhimillisestä erehdystä ja sattumaa. Ne voivat aihe-
uttaa onnettomuuden, mutta eivät ole sen syy. Syy on muu-
alla ja syvemmällä. Huonosti suunnitellussa laitteessa ja 
huonosti toimivassa työorganisaatiossa, kelvottomassa työ-
kulttuurissa ja viime kädessä yrityksen johdossa. Se mikä 
näytti puhtaalta sattumalta, onkin tarkemmin tutkittaessa 
vain viimeinen lenkki pitkässä tapahtumien ketjussa, joka 
aiheutti onnettomuuden. 

ympäriStöriSkien laaja kirjo

Ympäristöongelmat ulottuvat suurista maailmalaa-
juista ilmastomuutoksen ja biodiversiteetin hupenemisen 
riskeistä aina kesämökkien luonnon rauhan turvaamiseen 
ja ympäristöterveysriskeihin. Kokonaan oman ryhmänsä 
muodostavat rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö.

Riskit voivaan jaotella niiden maantieteellisen vaiku-
tuskohteen mukaan:

• Maailmanlaajuiset vaikutukset
• Alueelliset vaikutukset
• Paikalliset vaikutukset

Jaottelun perusteena voidaan käyttää biofäärin eri osia:

• Ilmakehä
• Vesistöt
• Maaperä
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• Ekologiset järjestelmät
• Ihmiset 

Euroopassa on tapahtunut ympäristönsuojelussa 
monenlaista edistystä. Ilmastonmuutosta aiheuttavat pääs-
töt ovat vähentyneet, vaikka vielä ollaan kaukana tavoite-
tasoista. Samoin päästöt ilmaan ja vesiin ovat pienentyneet. 
Silti näidenkään kohdalla ei vielä voida puhua hyvästä ym-
päristön laatutasosta. 

Muuten kehitys on vähemmän positiivista. Biodiver-
siteetti hupenee ja kalakannat vähenevät. Kehitys näyttää 
Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n raporttien mukaan 
kaksijakoiselta. Perinteisten päästöjen osalta saavutukset 
ovat parempia kuin luonnonsuojelussa ja luonnonjärjestel-
mien toimintakyvyn turvaamisessa

ekoSySteemipalvelut

Ekosysteemipalvelun käsite on syntynyt ympäris-
tötaloustieteen piirissä kuvaamaan talouden ja ympäristön 
moninaisia vuorovaikutussuhteita. Käsitteen käyttö on no-
peasti yleistymässä ympäristöpolitiikan piirissä. Sen avulla 
voidaankin entistä kokonaisvaltaisemmin hahmottaa ympä-
ristöriskien hallinnan monimuotoista ja -tasoista kenttää.

Ekosysteemipalvelut jaetaan seuraavasti:

• tuotantopalvelut (raaka-aineita, energiaa)

• säätelypalvelut (ilmasto, hydrologiset ja bioke-
mialliset kierrot jne.) 

• kulttuuripalvelut (luontoelämykset ja vapaa-
aika luonnossa) 

• ylläpitopalveluihin (elämää ylläpitävät luonnon 
perusprosessit kuten fotosynteesi, ravinteiden 
kierto, humus). 

Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana ihminen 
on muuttanut ekosysteemejä nopeammin ja laaja-alaisem-
min kuin koskaan vastaavana aikana ihmiskunnan historias-
sa. Tuloksena on merkittävä ja suurelta osin peruuttamaton 
maapallon elämän monimuotoisuuden menetys. Noin 60% 
arvioiduista ekosysteemipalveluista ovat heikentyneet tai 
niitä käytetään kestämättömästi. 

Meneillään on kuudes lajien sukupuuttoon kuole-
misen aalto maapalolla. Edelliset ovat aiheutuneet, kun 
ilmakehän koostumus, maapallon pintakerrosten lämpöti-
la tai vesien lämpötila ja pintavedet ovat muuttuneet niin 
nopeasti, etteivät lajit ole pystyneet sopeutumaan uusiin 
olosuhteisiin. Näin on nytkin, mutta erityistä tällä kertaa on 
sukupuuttoon kuolemisen suuri nopeus ja että ympäristön 
muutos on ihmisen aiheuttama. 

Ekosysteemipalvelut (ecosystem services) on sanana 
Suomen kielellä kömpelö luomus. Koska parempaakaan 
termiä ei ole kehitetty, niin se näyttää tulleen jäädäkseen. 

Vaihtoehto olisi puhua ekosysteemien tekemästä 
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ihmisen kannalta hyödyllisestä työstä. Luonto ja sen suu-
ret kiertokulut tuottavat ihminen käyttöön energiaa, jolla 
on kyky tehdä työtä sekä ravinto- ja lääkeaineita ja raaka-
aineita, joista voidaan työstää materiaaleja ja rakentaa ra-
kennuksia, koneita ja laitteita. Ekologiset järjestelmät myös 
laimentavat ihminen aikaansaamia päästöjä ja kierrättävät 
aineita niin, että ihminen voi käyttää niitä uudelleen.  

Tuotantopalvelujen merkitys ympäristöriskien syn-
nylle on keskeinen. Viime kädessä ympäristövaikutukset 
syntyvät siitä, kuinka paljon ja miten ainetta ja energiaa 
otetaan luonnosta ja sinne palautetaan sekä miten paljon sa-
malla vahingoitetaan muita ekosysteemipalveluja ja luon-
nonjärjestelmien toimintakykyä.

Ekosysteemipalveluiden vastakohtana voitaisiin pu-
hua haittapalveluista. Osa luonnon prosesseista tai ilmiöis-
tä, kuten allergioita aiheuttavat siitepölyt, jota ovat luon-
nonjärjestelmille elintärkeitä, voidaan ihmisten toimesta 
kokea palvelun ohella myös haittana. Nämä haitat johtuvat 
sekä palveluista itsestään, olosuhdetekijöistä että haitan ko-
kijasta. 

Ympäristöriskejä aiheuttavat tekijät voidaan jaotella 
aine- ja energiavirtojen sekä eskosysteemipalvelujen avulla 
muutamaan perusryhmään: 

1) Haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia 
aiheuttavat ainevirrat.

Vaikka maapalloon osuu avaruudesta meteoriitteja ja 
sinne karkaa vetyä ja heliumia, niin se on kuitenkin aine-
virtojen suhteen käytännöllisesti katsoen suljettu systeemi. 

Yhteiskunnan tarvitsema aineen virtaus tapahtuu kokonai-
suudessaan biosfäärin sisällä. Kaikki aine, joka luonnosta 
otetaan käyttöön, palaa myös sinne muodossa tai toisessa.  

Haitalliset ympäristövaikutukset johtuvat siitä, että 
aine on väärässä paikassa tai muodossa. (Esim. hiili hiili-
dioksidina ilmakehässä, rikki ilmakehässä rikkidioksidina, 
typpi ja fosfori rehevöityvissä vesistöissä, haitalliset kemi-
alliset aineet jätteissä jne.).

Riskienhallinnan tehtävänä on vaikuttaa ainevirtoi-
hin siten, että haitalliset vaikutukset jäävät niin vähäisiksi, 
että luonnonjärjestelmät pystyvät niihin sopeutumaan eikä 
ihmisten terveys vaarannu. 

2) Haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia 
aiheuttavat energiavirrat

Yhteiskunnan tarvitsemista energiavirroista osa tulee 
suoraan auringosta.  Osa tulee biosfäärin sisältä, jossa va-
paa energia on ollut varastoituneena biomassaan tai maan 
geologisiin pintakerroksiin sekä ilman ja vuoroveden liik-
keisiin. 

Ihminen tarvitsee energiaa ravinnosta, lämpöä ja 
valaistusta. Ennen kaikkea energiaa tarvitaan työn tekemi-
seksi. Työtä tarvitaan, jotta luonnon energialähteitä voidaan 
muuttaa muotoon, jota ihminen voi hyödyttää ja jotta tämän 
energian avulla voidaan muokata aineita ja valmistaa niistä 
kaikkia niitä tuotteita, joita me elämämme aikana tarvitsem-
me, ja joiden avulla yhteiskunta pystyy toimimaan. 

Virratessaan tuotejärjestelmän läpi energia tehdes-
sään työtä samalla muuttuu käyttökelpoisesta muodosta 
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käyttökelvottomaksi. Termodynamiikan käsitteitä käyttä-
en systeemin entropia kasvaa. Ainetta voidaan kierrättää, 
energiaa ei.  Entropian kasvu täytyy aina korvata systeemin 
ulkopuolelta tulevalla vapaalla energialla. Tuotettu hukka-
lämpö ei kuitenkaan varastoidu biosfääriin kuten aineelliset 
jätteet, vaan se poistuu lämpösäteilynä avaruuteen.  

Ilmastomuutoskin aiheutuu vain rajallisesti ihmisen 
tuotannollisen toiminnan aiheuttamasta hukkalämmöstä. 
Sillä on merkitystä lähinnä kaupungeissa ja suurten teolli-
suus- ja energiantuotantolaitosten läheisyydessä. Ilmaston 
lämpeneminen johtuu siitä, että auringon energian takaisin 
heijastus avaruuteen hidastuu aineellisten hiilidioksidi- ja 
muiden ilmastomuutosta aiheuttamien päästöjen takia. Ky-
symys on biosfäärin lämpötasapainoon liittyvän ekosystee-
mipalvelun häiriintymisestä. Ihmisen toiminnan ansiosta 
hiilidioksidipitoisuus on ilmakehässä niin korkea ja kasvaa 
niin nopeasti, etteivät luonnon omat säätelyjärjestelmät, joi-
ta kutsutaan hiilinieluiksi, pysty enää poistamaan riittävästi 
hiilidioksidia omaan varastoonsa ja rakenteeseensa.  

Energian suorat ympäristövaikutukset aiheutuvat 
lähinnä melusta ja tärinästä ja räjähdyksissä vapautuvasta 
mekaanisesta energiasta.

3)  Luonnonvarojen riittävyys ja ekosysteemi-
palvelujen toiminnan häiriintyminen

Ympäristönsuojeluun kuuluu myös luonnonvarojen 
riittävyys. Luonnonvarojen riittävyyden kannalta sekä aine- 
että energiavirrat ovat merkittäviä. 

Luonnonvarojen riittävyyttä tarkasteltaessa voidaan 

luonnonvarat jakaa uusiutumattomiin ja uusiutuviin luon-
nonvaroihin. Uusiutuvat luonnonvarat ovat joko biomassaa 
tai maapallon pyörimisen ja ilmaston muutosten tuottamaa 
mekaanista energiaa eli tuuli- ja vuorovesi- ja aaltoenergi-
aa sekä varastoitunutta auringon säteilemää lämpöenergiaa. 
Vesi on myös uusiutuva luonnonvara. 

Uusiutuvat luonnonvarat ovat vuo, jota voidaan jat-
kuvasti hyödyntää, jos kulutus pysyy ekosysteemien kanto- 
ja sietokyvyn rajoissa. Uusiutumattomat ovat varasto, joka 
kuluu aikanaan loppuun. Käytännössä uusiutuvien luon-
nonvarojen hyödyntäminen vaatii ainakin jossakin määrin 
uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Uusiutumat-
tomille luonnonvaroille kuten metalleille on kuitenkin omi-
naista, että ne voivat pitkään kiertää tuotannollisessa järjes-
telmässä.

Uusiutumattomien luonnon varojen käytön rajoja on 
vaikea arvioida. Tekniikan kehittyessä pystytään hyödyn-
tämään entistä heikkolaatuisempia malmeja. Toisaalta sa-
malla joudutaan siirtelemään yhä suurempia maamassoja ja 
aiheutetaan näihin toimintoihin liittyviä ympäristöriskejä. 
Kittilässä esimerkiksi kaivetaan tonni maata, jotta saataisiin 
viisi grammaa kultaa. 

Maapinta-alaa voidaan myös pitää luonnonvarana. 
Se ei käytössä hupene, vaan pysyy samana. Luonnonjär-
jestelmistä erotettu rakennusten ja teiden alle jäävä maa on 
tavallaan uusiutumaton luonnonvara, joka on varastoitunut 
yhteiskunnan infrastruktuuriin. Sen sijaan luonnontilassa ja 
viljelysmaana maa-alueen maaperä pystyy toimimaan osa-
na ekosysteemipalveluja. 

Maankäytöllä on siten voimakas yhteys ekosystee-
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mipalveluihin. Mitä enemmän sitä joutuu rakennusten ja 
asvaltin alle, sitä vähemmän sitä on ekosysteemien käy-
tössä ja sitä enemmän luonnonjärjestelmät pirstoutuvat ja 
eläimille syntyy liikkumisesteitä. Luonnonsuojelussa onkin 
muodostunut yhä tärkeämmäksi tekijäksi se, miten suojelu-
alueet liittyvät toisiinsa.

Ekosysteemipalvelujen toimintakyvyn kannalta on 
keskeistä se, miten hyvin ne sietävät häiriötekijöitä ja pys-
tyvät mukauttamaan omaa toimintaansa niiden ympäristös-
sä tapahtuviin muutoksiin (resilience). Pahimmillaan seu-
rauksena on koko ekologisen järjestelmän romahtaminen, 
niin ettei se enää palaudu entiselleen. 

Ekosysteemipalvelujen toimintakyky voi toki paran-
tuakin muutosten seurauksena. Ihminen aiheuttamat muu-
tokset ovat kuitenkin niin nopeita ja suuria, että pääasialli-
sesti ne vain heikentävät ekosysteemipalveluja. 

Ekosysteemipalveluihin perustuva lähestymistapa 
auttaa oivaltamaan, kuinka ratkaisevaa osaa luonnonjärjes-
telmien toiminta ja sen ihmisen tuotannolle tuottamat pal-
velut näyttelevät kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Se 
antaa mahdollisuuden vähentää luonnonsuojelun ja luon-
nonvarojen hyödyntämisen välisiä ristiriitoja, koska mo-
lempia käsitellään saman kokonaisuuden osina (Honkasalo 
ja Rouhinen 210).

Samalla näkökulma siirtyy koko biosfäärin tasolle ja 
yhteiskunnan ja luonnon välisten vuorovaikutussuhteiden 
säätelyyn. Voidaan puhua planetarismista tai antropogee-
nistä eli ihmisen ajasta, koska ihmisestä on tullut tärkein 
maapalloa muokkaava tekijä. Tällöin on ennen kaikkea 
ratkaistava, miten ihmisen käyttöön ottamat materiaalivir-

rat pystytään sulauttamaan luonnon suuriin kiertokulkuihin 
niin, että kestävä kehitys tulee mahdolliseksi. 

ympäriStöriSkien arvottaminen

Haitallisten ympäristövaikutusten ja eri riskitekijöi-
den keskinäiseen vertaamiseen ja arvottamiseen ja koko-
naiskuvan saamiseen voidaan käyttää asiantuntija-arvioita 
ja pisteytyksiä, materiaalivirta-analyysejä sekä rahallisia 
kustannus-hyöty sekä maksuhalukkuusarviointeja. Eri me-
netelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Tuotteiden aiheuttamia ympäristöriskejä arvioitaessa 
joudutaan ottamaan huomioon tuotteiden koko elinkaari. 
Elinkaarianalyyseissä arvottaminen tapahtuu asiantunti-
ja- arvioiden tai erilaisten pisteytysjärjestelmien avulla. 
Tällöin arvottamisessa on järkevää erotella ympäristö- ja 
terveyshaittoja aiheuttavat aine- ja energiavirrat sekä uu-
siutumattomien luonnonvarojen hupeneminen. Viimeksi 
mainittu on keskeinen ihmisen yhteiskunnan kestävyyden 
kannalta, mutta sen vaikutukset ekosysteemeihin ovat vä-
lillisiä. Lisäksi uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyy-
den arviointiin vaikuttavat voimakkaasti teknologian kehi-
tysnäkymät ja energian hinta. 

Ainevirta-analyysien lähtökohta on, että yhteiskun-
nan läpi kulkeva ainevirta kuvaa riittävän hyvin ympäris-
tövaikutusten kokonaisuutta. Ympäristöhaitat ovat ainakin 
periaatteessa keskimäärin sitä suurempia mitä enemmän 
raaka-aineita käytetään. Ainevirtojen arviointiin otetaan 
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mukaan myös ns. piilovirrat, jotka eivät tule panoksena mu-
kaan varsinaiseen tuotantoprosessiin, mutta jotka kuitenkin 
joutuvat käsittelyn kohteeksi ja joilla on vaikusta ekosys-
teemipalveluin. Tällaisia ovat esimerkiksi metsiin jäävät 
hakkuujätteet. Niiden osuus voi olla kokonaiskäytöstä mer-
kittävä. 

Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen materiaali-
määrän, jonka tuotteen aikaansaaminen, käyttö ja jätehuol-
to ovat kuluttaneet. Ekologinen selkäreppu on siis tavallaan 
se aineellinen, mutta kuluttajalle näkymätön taakka, jonka 
mikä tahansa tuote kantaa mukanaan. 

Materiaalivirtojen tapaan energian kulutuksen avulla 
voitaisiin periaatteellisessa yhteismitalilistaa erilaisia ym-
päristötekijöitä. Tällöin mittana toimisi se energian suo-
rittama työ, joka tarvitaan raaka-aineiden valmistukseen, 
tuotantoon ja kulutukseen sekä päästöjen puhdistamiseen ja 
jätteiden keräämiseen ja hyötykäyttöön.  

Global Footprint Network (GFN) laskee joka toinen 
vuosi maittain ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen. Se mit-
taa kunkin maan luonnonvarojen kulutusta henkeä kohden, 
ja ilmoittaa kulutuksen vaatiman pinta-alan globaaleina 
hehtaareina. Tutkimuslaitos vertaa jalanjälkeä ekosysteemi-
en kykyyn tuottaa luonnonvaroja ja käsitellä jätteitä (bioka-
pasiteetti). 

Vuonna 2030 ihmiskunnan arvioidaan tarvitsevan 
noin kaksi maapalloa tyydyttämään uusiutuvien luonnonva-
rojen tarpeensa ja ekosysteemien hiilen sidontakyvyn. Tämä 
tapa kuvata luonnonvarojen ylikulutusta on havainnollinen, 
mutta osin myös harhaanjohtava. Ekologinen jalanjälki ei 
käsittele uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyyttä. 

Tämä on aina muistettava, kun menetelmää sovelletaan. 
Ekologinen jalanjälki herättää helposti kysymyksen, 

kuinka voimme ylipäätänsä kulutuksessa ylittää maapallon 
kantokyvyn. Ekologisen jalanjäljen laskelmissa tämä on 
mahdollista, koska käytämme fossiilisia uusiutumattomia 
luonnonvaroja; näiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen 
sitomiseen tarvittava biokapasiteetti otetaan laskelmissa 
huomioon.  Tätä biokapasiteettia ei ole nyt olemassa, ja sik-
si hiilidioksidi varastoituu ilmakehään. 

Kestävän kehityksen arvioimiseksi on kehitetty eri-
laisia yhdistelmäindeksejä, joilla voidaan eri maiden tasoa 
verrata keskenään. Näissä arvioissa yhteismitallisettaan 
kestävän kehityksen ympäristö-, taloudellinen ja sosiaali-
nen ulottuvuus ja saadaan näin yksi ainoa kestävän kehi-
tyksen tasoa mittaava arvo. Tämän arvon suuruus riippuu 
kuitenkin ratkaisevasti siitä, miten eri tekijöitä on painotettu 
keskenään.

Rahassa arvottamiseen on havainnollista, mutta sii-
henkin liittyvät aina omat ongelmansa. Se on kuitenkin 
myös keino yhteismitallista sekä ympäristö- että taloudelli-
set ja sosiaaliset riskit sekä antaa rahallinen arvo erilaisille 
ekosysteemipalveluille. 

Kustannuksista ja tuotantopalvelujen tuomista talou-
dellisista hyödyistä saadaan vielä melko luotettavaa tietoa, 
mutta ympäristöhyötyjen ja haittojen arvioiminen rahassa 
on hankalaa. Maksuhalukkuuskyselyjen avulla voidaan sel-
vittää, kuinka paljon ihmiset olisivat valmiita maksamaan 
jonkin ympäristöhaitan pienenemisestä tai poistumisesta. 
Samoin voidaan käyttää hyväksi ympäristöhaitoista mak-
settavia korvauksia tai asiantuntija-arvioita. Voidaan myös 
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selvittää, kuinka paljon esimerkiksi melutaso on vaikutta-
nut asuntojen hintaan erilaisilla altistustasoilla.

On tärkeää muistaa, että maksuhalukkuusarvioissa 
ollaan kuitenkin tekemisissä virtuaalisen rahan eikä oikei-
den toteutuneiden taloudellisten päätösten kanssa. Rahassa 
arvottamisen ongelmista huolimatta on selvää, että jos ym-
päristöriskejä ei pystytä arvottamaan rahassa niiden merki-
tys jää helposti huomaamatta tai tulee aliarvioiduksi. Tie-
laitos käyttää teiden suunnittelussa säännöllisesti rahassa 
arvottamista keinona, jolla ympäristöhaittoja voidaan ver-
rata muihin kriteereihin kuten liikenneonnettomuusriskiin 
ja aikasäästöihin.

Sitä paitsi markkinoilla erilaiset riskit, niiden vaiku-
tukset ja säätelyn kustannukset joka tapauksessa saavat ra-
hallisen arvon, vaikka niitä ei olisi edes pyritty arvioimaan 
tai niihin muuten kiinnitettäisi huomiota. Näin käy väistä-
mättä; se ettei tehdä mitään on myös arvottamista rahassa.

hyväkSyttävä riSki 

Riskit voidaan joka poistaa kokonaan tai niitä vähen-
tää. Riski poistuu kun esim. kemiallinen aine vaihdetaan 
sellaiseen, joka ei enää omaa samoja vaarallisia ominai-
suuksia tai koneiden ja laitteiden rakennetta tai toiminta-
tapaa muutetaan, niin ettei onnettomuustilannetta voi lain-
kaan syntyä. Mikäli riskiä ei pystytä kokonaan poistamaan, 
niin se pyritään vähentämään tasolle, jota voidaan pitää 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävänä. Voidaan puuttua joko 

riskin aiheuttavaan riskitekijään tai voidaan yrittää vähen-
tää seurauksien vakavuutta. Lainsäädännön, standardien tai 
hyvien käytäntöjen kautta yhteiskunta määrittää hyväksyt-
tävän tason niille riskeille, joita halutaan säädellä.

Hyväksyttävän riskitason arvioinnissa on yleensä 
kysymys enemmän tai vähemmän tietoinen riskiajattelun 
soveltaminen. Hyväksyttävän riskin taso voi kuitenkin sel-
västi vaihdella eri yhteiskuntasektoreilla. 

Suomessa menehtyy sairaalabakteeriin noin 1500 
potilasta vuodessa. Sairaalabakteerin aiheuttama riski sai-
raaloiden potilaille on siten monta kertaa suurempi verrat-
tuna WHO:n syöpäriskin hyväksyttävään tasoon. Tämä ei 
tietenkään ole mikään virallisesti hyväksytty riskitaso, vaan 
kuvaa sitä tasoa, jota näytetään pidettävän hyväksyttävänä 
käytännössä, koska ei ryhdytä tehokkaampiin riskienhallin-
nan keinoihin, jotta riskitasoa voitaisiin oleellisesti vähen-
tää.

Tilastokeskuksen tapaturmatilastojen mukaan yleisin 
kuolemaan johtanut tapaturma on kaatuminen tai putoa-
minen. Kaatumiset ja putoamiset aiheuttivat vuonna 2014 
yli 1 100 ihmisen kuoleman, mikä on noin puolet kaikista 
tapaturmakuolemista. Kaatumisturmista noin puolet sattui 
kodin sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä ja neljän-
nes hoitolaitoksissa. Kuolemaan johtaneista kaatumistapa-
turmista yhdeksän kymmenestä tapahtui yli 65-vuotiaille. 
Lukumääräisesti iäkkäiden henkilöiden kuolemantapauksia 
sattui enemmän naisille kuin miehille, mutta elossa olevien 
määriin suhteutettuna iäkkäille miehille tapahtui suhteelli-
sesti useammin kuolemaan johtaneita kaatumisia kuin nai-
sille.
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Mielenkiintoista on, että tästä huolimatta katuja 
hiekoitetaan entistä vähemmän ja lumen poistamisessakin 
on jatkuvia ongelmia. Hiekoittamisesta aiheutuu keväällä 
katupölyä, joka heikentää ilmanlaatua ja johtaa ympäris-
töterveyshaittojen kasvuun. Tämä riskitekijä on kuitenkin 
huomattavasti vähäisempi ongelma kuin kaatumisten aihe-
uttamat tapaturmat ja niiden seurauksena monille syntyvät 
liikkumista vaikeuttavat vammat.

Kaatumisriskin katsotaan olevan ihmisten oma on-
gelma, jota voidaan vähentää käyttämällä kengissä rautoja 
ja nastoja tai kulkemalla sauvojen kanssa. Koska suurin ris-
kiryhmä on iäkkäät naiset, niin tämäkin voi vähentää kiin-
nostusta ehkäistä ongelmaa yhteiskunnan toimesta. 

Tutkimusten mukaan yksi liikennekuolema maksaa 
yhteiskunnalle noin 2,77 miljoona euroa (Tervonen 2016) 
Vakavan loukkaantumisen kustannukset ovat tutkimuk-
sen mukaan noin 790 000 euroa ja lievä loukkaantuminen 
maksaa noin 34 000 euroa. Nämä luvut sisältävät arviot 
pelastustoimen, sairaanhoidon, kuntoutuksen ja uudelleen 
koulutuksen kustannuksista, menetetystä työpanoksesta ja 
menetetystä hyvinvoinnista.

Lääketieteen käyvät hoitosuositukset pitävät sisällään 
ohjeita, joilla määritetään terveyden seurantaan liittyviä hy-
väksyttävän riskin tasoja. Esimerkiksi kokonaiskolestero-
lin tavoitearvo nostettiin vuonna 1994 arvosta 6 arvoon 5 
ja samalla luotiin riskiryhmä, johon kuului 1,4 miljoonaa 
suomalaista. Tämä avasi lääketeollisuudelle markkinoita ja 
lisäsi kolesterolilääkkeiden käyttöä. Ja samalla näiden lääk-
keiden aiheuttamia haitallisia sivuvaikutuksia.

Samankin tekijän kohdalla hyväksyttävän riskin raja 

voi yhteiskunnassa vaihdella. Melulle pidetään raja-arvona 
työympäristössä 80 desibeliä, mutta asuinympäristössä 55 
desibeliä.  Biodieselin tuottamista varten on kehitetty tiuk-
koja kestävän kehityksen kriteereitä, mutta jos samaa peltoa 
käytetään ruokaviljan tuotantoon näitä ei sovelleta.   

Yksilöt näyttävät määrittelevän itselleen hyväksyttä-
vän riskitason. Tämän ns. riski-homeostasis-teorian mukaan 
yksilöt säätelevät toimiaan niin, että riskitaso pysyy sellai-
sena, jonka he uskovat pysyvän hallinnassaan. Kun autoja 
teknisesti parannetaan ajonopeudet helposti lisääntyvät.

Riskien havainnointiin ja käsittelyyn vaikuttaa myös 
voimakkaasti se, voimmeko itse vaikuttaa riskin tasoon. Jos 
voimme, siedämme 10–100 suurempia riskejä, kuin sellai-
sissa tilanteissa, joissa toiset altistavat meidät niille.

Asun haja-asustusalueella ja ajan päivittäin syrjäistä 
tietä 12 kilometriä edestakaisin juna-asemalle. Vuosien var-
rella ajonopeuteni on noussut, koska tunnen tien mutkineen 
ja suorineen erittäin hyvin. Sama on tapahtunut naapureil-
lenikin. 

Muutama vuosi sitten joulukuussa törmäsin pimeässä 
alkuillasta autolla peuraan. Ehdin jarruttaa, mutta tiellä oli 
asvaltin päällä hiekkaa. Auto melkein pysähtyi. Peura is-
keytyi tömähtäen auton keulaan rikkoen lyhdyn, puskurin ja 
konepellin, mutta ei onneksi tullut tuulilasiin asti. Se kellah-
ti ojaan. Sätkittyään hetken ojan pohjalla se nousi jaloilleen 
ja juoksi metsään. Tein ilmoituksen poliisille, mutta he eivät 
tulleet paikalle. Soitin paikallisille tutuille metsästäjille. He 
etsivät peuraa kahteen otteeseen, mutta eivät sitä löytäneet.  
Peura joko selvisi tai vetäytyi piiloon kuolemaan. Itse säi-
lyin vammoitta.



46 47

Tajusin, että riski- homeostaasini oli vähitellen siir-
tynyt sallimaan niin suuret nopeudet, etten enää pystynyt 
huomioimaan eläimiä riittävän hyvin, vaikka peuroja ja 
kauriita liikkuu paljon alueella ja olin kerran aikaisemmin 
ajanut supikoiran yli. 

Kolarin jälkeen aloin ajaa selvästi hitaammin ja sain 
yhtenään antaa tietä kärsimättömille naapureille. Kuitenkin 
minun piti silti jatkuvasti tietoisesti laskea omaakin nopeut-
tani. Ajotoimintani olivat ajan myötä niin voimakkaasti au-
tomatisoituneet, ettei edes peurakolarin aiheuttama järkytys 
yksin riittänyt muuttamaan niitä.

Peurakolari on riskinoton kannalta muutenkin mie-
lenkiintoinen tapahtuma. Peuroja ruokitaan talvella alueel-
la. Yhteiskunta sallii näin kasvattaa liikenneonnettomuus-
riskiä suuremmaksi, kuin mitä se olisi, jos peurat saisivat 
ruokaa vain luonnosta. Kysymys ei niinkään ole luonnon-
suojelusta; näin tehdään, jotta metsästäjillä olisi riittävästi 
saalista. Koska alue on vain 40 kilometrin päässä Helsingin 
ydinkeskustasta, petoeläinten määrä on vähäinen ja näin 
peurojen määrä tästäkin syystä suurempi kuin se olisi pel-
kässä luonnontilassa.

Ympäristösuojelussa voidaan periaatteessa hyväk-
syttävän riskin rajana pitää sellaista tilannetta, johon luonto 
pystyy sopeutumaan. Tällöin ympäristön pilaantumista ei 
enää esiinny.  

Hyväksyttävä riski voidaan määritellä seuraavien te-
kijöiden tason mukaan:

• Ympäristön tila
• Aineiden pitoisuudet ympäristössä tai tuotteissa

• Päästötaso
• Altistuminen

Vesien suojelussa tavoitteena on ympäristön hyvä 
ekologinen tila. Ilmanlaadulle ja kemiallisille aineille hy-
väksyttävä riski määritellään pitoisuuksien raja- arvojen ja 
melulle melutason kautta. Happamoitumisen yhteydessä 
puhutaan kriittisistä kuormituksista rajana, jota alemmak-
si pitoisuuksia ei tarvitse laskea, koska kuormitus ei enää 
muuta ympäristön tilaa ainakaan niin, että seurauksena olisi 
haitallisia muutoksia. Ekosysteemipalvelut pikemminkin 
laimentavat ajan myötä pitoisuuksia edelleen. 

Päästöjen säätelyssä keskeinen säädös on ympäris-
tönsuojelulaki. Ympäristö on huomioitava kokonaisuute-
na, jotta torjuntatoimista saadaan paras mahdollinen hyöty. 
Näin ainakin periaatteessa joudutaan vertaamaan eri ympä-
ristöriskejä keskenään. 

Ympäristönsuojelulain mukaan lupaehtoja pitää ki-
ristää, kun tekniikka kehittyy ja näin myös tehdään. Hyväk-
syttävä riskitaso on siten muuttuva arvo; se on sidottu siihen 
suojelun tasoon, jonka tekniikan kehitys mahdollistaa koh-
tuullisin kustannuksin. 

Monien ongelmien kohdalla kuitenkin tiedämme jo 
etukäteen, ettemme ainakaan tällä hetkellä käytettävissä 
olevin toimin voi saavuttaa tasoa, jossa ympäristön pilaan-
tumista ei esiintyisi, vaan meidän on hyväksyttävä jokin 
tietty ympäristömuutosten taso tavoitetasoksi, jonka pyrim-
me saavuttamaan.  
Suomessa asuu yli miljoona ihmistä alueilla, joilla ympäris-
tömelun ohjearvot ylitetään.
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Ilmastomuutosta ei voida enää kokonaan torjua, mut-
ta sen etenemistä voidaan hidastaa. EU on omissa tarkas-
teluissaan lähtenyt siitä, että 1,5 celsiusasteen keskiläm-
pötilan nousu vuoteen 2050 mennessä voidaan enintään 
sallia. Tätä voidaan pitää eräänlaisena hyväksyttävän riskin 
tasona; siihen liittyvät haitalliset vaikutukset voidaan vielä 
EU:n alueella yhteiskunnallisesti sietää. 

Ympäristönsuojelulain mukaan pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa ei saa aiheutua. Riskianalyysin avulla voidaan 
tunnistaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavat ti-
lanteet ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Laissa ei kuitenkaan ole määritelty tarkoitetaanko 
tällä nolla-riskiä vai onko olemassa sellaisia hyväksyttävän 
riskin tasoja, joiden alapuolella riski on niin vähäinen, ettei 
käytännössä pohjaveden pilaantumisen vaaraa enää esiinny. 
Jos tulkitsemme pohjaveden pilaamiskiellon tarkoittavan 
ehdotonta nollariskiä, niin silloin pohjavesi olisi itse asiassa 
tiukemman säätelyn kohteena kuin atomivoimalat. 

Pilaantuneen maa-alueen riskinhallintaa koskevaan 
päätöksentekoon liittyy aina hyväksyttävän riski- tai pitoi-
suustason määrittely. Hyväksyttävä riski- tai pitoisuustaso 
määrittelee riskinhallintatoimien laajuuden ja mahdollises-
ti myös niiden ajoittumisen. Tavoiteltava pitoisuustaso voi 
perustua joko yleisiin, esimerkiksi maaperälle annettuihin 
ohje- ja raja-arvoihin tai kohdekohtaiseen riskinarviointiin. 

Ympäristössä olevan haitta-aineen aiheuttama riski 
ihmiselle tai eliöstölle riippuu sekä aineen ominaisuuksista 
ja sille altistumisesta. Todennäköinen ja mahdollinen alueen 
käyttö jatkossa on tärkeä tekijä. Eri maankäyttömuodoissa 
voidaan hyväksyä erilaisia pitoisuustasoja ympäristössä. 

Esimerkiksi terveysriskien kannalta on aivan eri asia, jääkö 
esim. lyijyä asuinrakennuksen pihaan tai jollekin syrjässä 
sijaitsevalle ampumaradalle.

Stockholm Resilience Centre on määritellyt raja- ar-
voja koko maapallon biologisille, kemiallisille ja fysikaa-
lisille prosesseille ja kiertokuluille. Näitä ovat: ilmaston 
muutos, yläilmakehän otsoni, valtamerten happamoitumi-
nen, typen ja fosforin kierto, luonnon monimuotoisuuden 
hupeneminen, maakäytön muutokset ja makean veden käyt-
tö. Hyväksyttävä riskitaso on näiden selvitysten mukaan jo 
ylitetty ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin köyhtymisen 
ja typen maailmanlaajuisen kierron osalta.

Ilmakehän pienhiukkasista ja kemiallisista aineista ei 
vielä tiedetä riittävästi, jotta niille voitaisiin antaa kvantita-
tiivinen hyväksyttävä planetaarisen riskin taso. 

Planetaaristen rajojen määrittämiseen liittyy muuten-
kin paljon tiedon puutteita ja epävarmuuksia, mutta ne ovat 
merkittävä pohjatyö tulevalle tutkimukselle ja ympäristö-
politiikan tavoitteen asettelulle.

Puhuttaessa hyväksyttävästä riskistä on myös syytä 
kysyä hyväksyttävä kenelle ja kenen hyväksymä. Ympäris-
töpoliittiset ristiriidat ovat usein ilmausta siitä, että työn-
antajien, työntekijöiden ja kansalaisjärjestöjen käsitykset 
riskien hyväksyttävyydestä eroavat toisistaan. Riskin hy-
väksyttävyys voi näyttää aivan erilaiselta tarkastellaanko 
sitä painotetusti ympäristönsuojelun, talouden, työllisyyden 
tai sosiaalisten tekijöiden näkökulmasta. Tai onko kysymys 
riskin aiheuttajan tai sille tahtomattaan altistetun tahon kä-
sityksestä siitä, miten ihmisiä saa altistaa vaaroille ja uhille.
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riSkinotto

Riskinotto on tilanne, jossa alistutaan tietoisesti ris-
kille. Yhteistä erilaisille riskinoton tilanteille on, että ihmiset 
ottavat riskejä yksinkertaisesti siitä syystä, että he katsovat 
hyötyvänsä riskinotosta riskistä huolimatta tai että riskin-
otosta luopumisesta olisi vielä enemmän haittaa. Hyödyt ja 
haitat voivat olla terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia tai 
psykologisia. Riskinotossa voidaan puhua niin yksilön, ryh-
mien kuin organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla.

Hyväksyttävän riskitason määrittämisessäkin voi 
esiintyä riskinottoa, jos riskin määrittämiseen liittyy isoja 
epävarmuuksia tai poliittisia paineita.

Riskinottoa voidaan lähestyä oheisen nelikentän 
avulla:

Pieni riski ja Pieni Palkinto riskinotosta

Jokapäiväisessä elämässä tämä on usein vallitseva ti-
lanne. Toisaalta pienistä arkipäiväisistä teoista, joita emme 
edes koe riskinotoksi voi kuitenkin yhteiskunnan tasolla 
kasvaa merkittäviä ympäristöriskejä. Näin on, oli sitten ky-
symys energian kulutuksesta tai jätteistä.

Pieni riski ja suuri Palkinto riskinotosta

Loton suosio perustuu juuri tähän. Riski on lottoajal-
le taloudellisesti vähäinen, ellei hän kärsi peliaddiktiosta, 
mutta voitto voi olla miljoonia euroja. Toisaalta vaikka 

mahdollisuus voittaa on pieni, taloudellinen riski kannattaa 
ottaa, koska se on vähäinen ja jos sitä ei ota, niin ei ole mah-
dollisuutta lottovoittoonkaan.

Ympäristönsuojelussa tähän ryhmään kuuluvat jotkut 
ns. win-win-ratkaisut, joissa sekä ympäristö että riskinottaja 
hyötyvät. Kyseessä on yleensä olemassa olevien ratkaisujen 
parantaminen ja kehittäminen; nämä tunnetaan niin hyvin, 
että riski epäonnistumiselle on vähäinen. Ympäristöhyödyt 
voivat kuitenkin olla ilmeisiä. Toisaalta monet näistä hel-
poista ratkaisuista on jo tehty.

suuri riski ja Pieni Palkinto riskinotosta

Kysymys on tyhmästä riskinotosta, jota tulee välttää. 
Jättämällä ilmastonmuutoksen hillintätoimet suorittamatta 
tämän päivän kustannusten takia voi osoittautua ko. ryh-
mään kuuluvaksi megaluokan riskinotoksi.

Sama koskee myös ilmastonmuutokselta suojautu-
mista. Rakentamalla talot lähelle rantaa ottamatta huomi-
oon merenpinnan nousua säästetään kustannuksissa vähän, 
mutta voidaan myöhemmin joutua kalliisiin ja vaikeisiin 
rakennusteknisiin ratkaisuihin.

suuri riski ja suuri Palkinto riskinotosta

Tällä sektorilla liikkuvat todelliset pelimiehet ja ris-
kinottajat oli sitten taloudesta tai seikkailusta. Panostus lu-
paavaan ilmastonhillintäteknologiaan, jonka toimivuus on 
vasta arvailujen varassa, mutta joka voi tuoda isoja hyötyjä 
sekä ympäristölle että taloudelle kuuluu tähän ryhmään.



52 53

Riskiottoa voidaan myös tarkastella siten, että riski 
jaetaan subjektiiviseen ja objektiiviseen riskiin. Subjektii-
viseen tekijään voimme vaikuttaa; objektiiviseen emme. 
Voimme esimerkiksi lähtiessämme ajamaan autolla varmis-
tautua, että auto on kunnossa, rengaspaineet ovat oikeat, 
tuulilasi puhdas ja että itse emme ole väsyneessä tilassa tai 
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Voimme myös pitää aja-
essamme huolen siitä, että nopeutemme on riskinhallinnan 
kannalta riittävän alhainen ja että pidämme riittävän etäi-
syyden toisiin autoihin. Toisaalta emme voi mitenkään vai-
kuttaa säähän, tien kuntoon tai toisiin autoilijoihin ja näihin 
liittyviin riskitekijöihin.

Koska todellinen riski on yhdistelmä sekä subjektii-
visesta että objektiivisesta tekijästä, niin mitä vaarallisem-
paan puuhaan päätämme ryhtyä, sitä tärkeämpää on subjek-
tiivisen riskin pienentäminen.

Sotakirjeenvaihtaja voi tehdä etukäteen valmisteluja, 
jotka auttavat kentällä eteen tulevissa vaaratilanteissa. Vaa-
rallisia matkoja varten on laadittu omia matkaoppaitakin.  
Mutta todella vaarallisissa tilanteissa, joita tulee vastaan 
kentällä, voi vain suojautua poistumalla paikalta, jos se on 
mahdollista. 

Toisaalta sotakirjeenvaihtajien tekstejä lukiessa ne 
tuntuvat usein korostavan, kuinka suuria riskejä tekstin 
kirjoittaja on ollut valmis ottamaan saadakseen uutisma-
teriaalinsa kerättyä ennen muita tai muodossa, johon muut 
eivät kykene. Niin korkeatasoisia kuin esimerkiksi Jan Ka-
puscinskin kirjat taiteellisesti ovatkin, niin niissäkin tämä 
asenne paikoitellen näkyy häiritsevänä.

mikSi riSkejä otetaan?

Riskienhallinnassa riskejä käsitellään lähes yksin-
omaan ilmiönä, jonka taso pitää saada rajoitettua hyväksyt-
tävää tasoa alemmaksi. Se mitä riskinotolla tavoitellaan jää 
helposti syrjään. Sen ymmärtäminen on kuitenkin riskien 
vähentämisen kannalta tärkeää.

Riskinotolle voidaan löytää seuraavia psykologisia 
syitä:

• Kyvyttömyys ymmärtää riskin suuruutta
• Luotetaan hyvään onneen
• Riskinottoon ajaudutaan, kun muutakaan ei  

voida
• Tuo tunteen tilanteen ja toimien hallinasta
• Antaa mahdollisuuden näyttää taitojaan
• Tuo jännityksen ja kiehtovan pelon tunnetta
• On uuden oppimisen ja saavuttamisen kannalta 

tärkeää

Samat syyt esiintyvät niin yksilöiden, ryhmien kuin 
isompien organisaatioiden keskuudessa. Vaikka organisaa-
tioissa tehdään ennakointeja ja käytetään muodollisia ris-
kinhallinnan keinoja, niin niissäkin johdon yksilöpsykolo-
gisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia riskinottoon. Millainen 
isäntä sellaiset rengit.

Riskintotolla yksilöllisellä tasolla saavutetut hyödyt 
voivat olla hyvinkin vähäisiä. Puiden pilkkominen mootto-
risahalla ilman suojalaseja on vaarallista ja riski silmävam-



54 55

malle ei ole aivan pieni, mutta silti olen itse sortunut näin 
tekemään, koska se ole viitsinyt lähteä etsimään suojalaseja.  
Ohittaminen vilkasliikenteisellä tiellä ei juuri säästä aikaa, 
mutta silti autoilijat niin tekevät, koska heistä on turhautta-
vaa ajaa jonossa. 

Vaaroja ei voi kokonaan välttää. Evoluutio on val-
mistanut meidät kohtaamaan ympäristön riskitekijöitä.  Eli-
mistömme on rakentunut niin, että hormonierityksemme 
muuttuu vaaratilanteissa.  Riskien käsittely ja riskinotto 
ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Miten riskejä käsitte-
lemme, kertoo paljon itsestämme ja suhtautumisestamme 
elämään ja muihin ihmisiin.

Vaikka riskinotolle voidaan löytää monia eri syitä, 
niin riskinotto on aina sosiaalinen ilmiö, johon vaikuttavat 
voimakkaasti kulttuurin mukanaan kantamat merkitykset ja 
ajattelutavat.  Riskinotto on kannanotto sosiaalisiin arvoi-
hin, arvostuksiin ja normeihin. Vaikka toimisimme yksin, 
niin riskinotossa peilaamme toimintaamme toisten ihmisten 
riskikäsityksiin ja niihin liittyviin moraalisiin arvoihin 

Riskitutkija Dylan Evans (2012) erottaa toisistaan 
riskiälyn ja riskinoton. Riskiälyllä hän tarkoittaa yksilön 
kysyä käsitellä todennäköisyyksiä ja epävarmuutta ja muo-
dostaa kuvan riskin suuruudesta. Onnettomin on yhdistel-
mä, jos riskiäly on heikosti kehittynyt ja riskien arviointi 
hataralla pohjalla, mutta yksilöllä on silti suuri halukkuus 
riskinottoon.

Riskinotto on myös voimakkaasti riippuvainen tilan-
teesta. Se miten ihmiset riskejä käsittelevät ja tulkitsevat 
niihin liittyviä merkityksiä voi vaihdella voimakkaasti tilan-
teesta toiseen. Jo pelkästään siihen, mitä ylipäätänsä pide-

tään vaarana vaikuttavat sosiaaliset ja psykologiset tekijät. 
Riskeille voidaan antaa erilaisia merkityksiä, kun toimitaan 
yhdessä tai ryhmässä.  Nuorille miesautoilijoille riskinotto 
on tyypillistä tilanteissa, joissa heillä on muita nuoria kyy-
dissä. Heille syntyy silloin halu näyttää kykyjään ja joskus 
hyvinkin kohtalokkain seurauksin. 

Riskinottoon voi tietysti olla syynä yksinkertaisesti 
kokemattomuus ja tietämättömyys riskitekijöistä sekä ris-
kejä koskevat väärinarvioinnit. Tämän takia nuorille työn-
tekijöille tapahtuu enemmän työtapaturmia kuin kokeneille. 
Mutta syynä on myös miehinen kulttuuri ja näyttämisen 
halu. Tehkääpä pojat tämä perässä.

Aikuisillekin miehille on tyypillistä riskinoton kautta 
osoittaa miehisyyttään ja kykyä maailman hallintaan (Hon-
kasalo 1989). Miehisten miesten tarinoiden myyttiset san-
karit ja soturit ovat todellisia riskinottajia. 

Päättömiä tai hulluja riskejä eivät tutkimani ammat-
timiehet, sukeltajat, levysepät ja hitsarit ottaneet. He ottivat 
riskejä vain tarkoin hallituissa tilanteissa ja näkivät riskin-
oton osaksi ammattitaitoa. Samaa mieltä näyttää olevan 
myös jääkiekkovalmentaja Juhani Tamminen, joka mielestä 
erityisesti pitää välttää tilanteita, joihin kuvaa määritelmä: 
High risk, low reward.

Pokerissa riskien hallinta on koko pelin perusta. Pel-
källä pokerinaamalla ei pärjää. Ammattimainen pokerin pe-
laaja Tommi Verkasalo korostaa kylmän järkevää käyttäyty-
mistä, kurinalaisuutta, strategista ajattelua ja peliseuraa; ei 
kannata pelata liian hyvien seurassa, vaan etsiä pöytä, jossa 
voi voittaa (HS 20.10.2014).

Käytännössä kuitenkin syntyy tilanteita, joissa on 
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vaikea noudattaa näitä sääntöjä. Häviö pokerissa helposti 
johtaa siihen, että alkaa ottaa entistä isompia riskejä kuita-
takseen pois menetyksensä. Ennen kuin on saanut tappion 
käsiteltyä mielessään ei kannata enää pelata. Sama ilmiö 
näkyy ihmisten käyttäytymisessä laajemminkin. Jos riskin-
otto johtaa tappioihin ja riskin realisoitumiseen, niin kor-
jausliikkeenä on helposti vielä isompi ja huonommin har-
kittu riskinotto.

Miesten ja naisten ero suhtautumisesta ympäristö-
riskeihin on selvä. Naiset suhtautuvat kyselytutkimusten 
mukaan ympäristöriskeihin miehiä vakavammin. Hukku-
misonnettomuuksien lisäksi työ- ja liikennetapaturmatihe-
ydet ovat vuodesta toiseen selvästi suurempia miehillä kuin 
naisilla.  Miehet ovat myös naisia useammin väkivallan 
käyttäjiä, oli sitten kysymys pahoinpitelyistä, tapoista tai 
itsemurhista.  Yllättävää kuitenkin on, että kun maksuha-
lukkuuskyselyjen avulla on selvitetty, minkä taloudellisen 
arvon vastaajat antavat ihmiselämälle, ei  miesten ja naisten 
vastauksissa löydetty eroja. 
          Suomen ja Ruotsin välillä on merkittävä ero kaikis-
sa väkivaltaisia kuolemia käsittelevissä tilastoissa. Suoma-
laisten ja ruotsalaisten tavassa käsitellä riskejä täytyy olla 
selviä kulttuuriin liittyviä eroja. Tilastot eivät voi johtua 
pelkästään ulkoisista tekijöistä, koska maiden elinkeinora-
kenne on hyvin samanlainen, tulotaso tätä päivänä lähellä 
toisiaan ja ilmastossakaan ei ole suuria eroja. Mielenkiin-
toista on myös, että suomalaiset käyttävät paljon enemmän 
rahaa pelaamisen kuin ruotsalaiset.
          Se mikä ulkopuolisesta voi tuntua riskinotosta, voi olla 
jonkin sosiaalisen ryhmälle itselleen osa normaalia jokapäi-

väistä toimintaa. Haastattelemani sukeltajat korostivat, että 
pelkkä veden alle meneminen on jo sinänsä riski, mutta ei 
vielä riskinottoa, koska sukeltamista ei voi muuten suorit-
taa. Sukeltajat pelkäsivät eniten tilanteita, joissa joku toinen 
työntekijä tai työnjohtaja asettaa heidät vaaralle alttiiksi ja 
erityisesti, jos he eivät itse voineen mitenkään vaikuttaa ris-
kitekijään. 

Yksilölle riskinottoon voi edelleen liittyä filosofisia 
ja eksistentiaalisia ulottuvuuksia. Filosofi Timo Airaksinen 
(2010) liittää riskinoton elämän haurauteen ja kuolemaan. 
Ottamalla riskejä ja suoriutumalla niistä onnistuneesti 
voimme kuvitella, että hallitsemme kuolemaa. 

Toisaalta ihminen voi tuntea todella elävänsä, kun 
asettaa itsensä vaaralle alttiiksi oli sitten kysymys kilpa-
autoilusta, vuorikiipeilystä tai pokerin pelaamisesta (Alva-
rez 2007).  Alistamalla itsensä tämän kaltaisille riskeille voi 
päästä kosketuksiin olevaisuuden ytimen kanssa, kun kaik-
ki muut asiat katoavat tajunnasta ja vaara täyttää mielen. 
Kun nämä suuret riskit hallitaan, se vielä lisää elämysten 
voimakkuutta.  

Ayrton Senna sanoi aikanaan ennen kilpa-autoradalla 
tapahtunutta kuolemaansa, että kun hän nousee pois For-
mula 1 auton ohjaamosta, niin hän kohtaa maailman, joka 
ainoastaan kyllästyttää häntä. Niki Lauda puolestaan koros-
ti auton hallinnan tuottamaa nautintoa ja halua voittaa. Näi-
den takia kannatti osallistua Formula 1 kilpailuihin, vaikka 
silloin kun hän oli mukana, joka vuosi kuoli 1-2 kuljettajaa. 
Nyt autojen turvallisuus on huomattavasti parantunut, mut-
ta merkittävä loukkaantumisen riski on edelleen olemassa.

Riskinotto voi perustua myös uskoon siitä, että on 
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onnettaren suosikki ja tämän takia vaaroilta suojassa. Kun 
on aikaisemmin selvinnyt vaaroista vahingoitta tämä voi 
vielä lisätä tällaista kohtalon uskoa. Tietysti riskinoton taus-
talla voi myös olla itsetuhoinen käyttäytyminen ja leikittely 
kohtalolla. 

Riskinotosta ja sen aiheuttamasta jännityksestä ja 
muista elämyksistä voi myös tulla addiktio. Se voi johtaa 
sekä euforiaan että syvään masennukseen. Tämä ilmiö se-
littää osittain miksi meklarit ottavat välillä aivan kohtuut-
tomia riskejä ja aiheuttavat pankeilleen ja sijoitusyhtiöille 
miljardien eurojen tappioita. Pitkään onnistunut riskinotto 
myös lopulta alkaa hämärtää käsitystä riskin todellisesta 
suuruudesta (Coates 2012).

Monet ovat valmiita maksamaan paljon ja ottamaan 
isoja riskejä, voidakseen tehdä jotain ainutlaatuista. Maail-
man korkeimmalle huipulle Mont Everestille kiipeämiselle 
on tungosta. Neljätuhatta ihmistä on yltänyt Mount Eve-
restin huipulle sitten brittikiipeilijä Sir Edmund Hillaryn ja 
hänen sherpansa Tenzig Norgayn, joilta tämä tavoite onnis-
tui vuonna 1953. Matkaa on yrittänyt kymmenisen tuhatta 
kiipeilijää. 

Extreme-lajien suosion kasvu ainakin osittain selit-
tyy myös sillä, että kun jokapäiväisessä elämässä monia 
vaaroja on pystytty oleellisesti vähentämään, niin samalla 
osa väestöstä on alkanut hakea sellaisia tilanteita, joissa he 
voivat kokea todellisen vaaran läsnäolon ja etsiä rajojaan, 
ylittää niitä ja kehittyä. Mielenkiintoista on myös, että täl-
lainen itsensä vaarantaminen sallitaan, kunhan riskinotto 
kohdistuu vain ottajaan itseensä.

Samalla myös sellaiset elokuvat, tietokonepelit ja 

muut tajunta- ja elämysteollisuuden tuotteet, jotka saavat 
meidät kokemaan tunteita, joita vaarallisiin tilanteisiin liit-
tyy, ovat tulleet entistä suositummaksi. Halutaan löytää ti-
lanteita, joissa ollaan turvassa ja kuitenkin kokea riskinoton 
elämyksiä. Huvipuistojen laitteiden ja Benji-hyppyjen suo-
sio ovat tästä hyviä esimerkkejä. Nämä eivät ole pelkästään 
leikkiä, vaan kasvattavat kykyä kohdata pelkojaan. 

Kehitysmaissa riskejä ei tarvitse hakea; useimmiten 
niihin on pakko sopeutua eikä riskinottoakaan voi välttää. 
Beninissä havainnoin liikenteen menoa ja siihen liittyvää 
riskinottoa kasvavan kauhun sekaisin tuntein, vaikka aivan 
aluksi se tuntuikin eksoottiselta ja jännittävältäkin. 

Ajetaan vanhoilla autorämillä, joiden jarrujen kun-
nosta ei ole tietoa, tuulilasi saattaa olla rikki ja paikattu tei-
pillä, viiden hengen autossa on 7-8 matkustajaa ja valtava 
määrä tavaraa tavaratilassa ja katolla ja vauhti on niin kova 
kuin autolla pääsee. Autoja korjataan sen verran, että taas 
päästään liikkeelle. Niitä kohdellaan säälimättömästi, pie-
nistä kuopista ei välitetä ja tien penkkaa voidaan käyttää 
ohituksiin. Jos jarrut eivät toimi kunnolla jarrutetaan moot-
torilla.

Pahimpia ovat ikivanhat rekat. Ne olivat niin huo-
nossa kunnossa, että niitä näki toistuvasti hylättynä teiden 
varsilla. Tiellä saattoi myös seisoa rekka, joka oli joutunut 
nokkakolariin toisen rekan kanssa. Murskaantuneita henki-
löautoja seisoi myös teiden varrella. 

Tiet ovat täynnä isoja kuoppia. Pimeässä saatetaan 
ajaa ilman valoja. Tätä tekivät rekatkin. Kotieläimiä voi 
äkkiä sukeltaa esiin pimeydestä. Risteyksessä oli 50 ja 30 
km/t nopeusrajoitukset. Niistä ei piitannut kukaan. 
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Mopotaksi ottaa taakse matkustajan ja bensatakin 
päälle tämän matkalaukun. Kypäriä ei käytetä. Tämä sys-
teemi on kuitenkin kätevä siihen liittyvistä riskeistä ja vaa-
roista huolimatta. Niin joustava ja niin hyvin toimiva, ettei 
julkinen liikenne pysty kunnolla kilpailemaan sen kanssa. 
Saat lennosta mopon, istut tavaratelineelle kuljettajan taak-
se, joka vie sinut pienellä summalla haluamasi paikkaan. 
Suuri osa kuljettajista osaa käyttää kevytmoottoripyöräänsä 
erittäin taitavasti kyläpoluillakin, vaikka heillä on toinen 
henkilö kyydissä. Vanhalle ihmiselle pyörän takana istumi-
nen voi kuitenkin olla ongelmallista ja vähemmän turval-
lista.

Maaseutukylissä mopotaksia käytettiin myös sai-
raankuljetuksiin ja synnyttävien äitien viemiseen sairaa-
laan. Jälkimmäisessä tapauksessa pyörän päällä oli kuljet-
taja, synnyttävä äiti ja viimeisenä tavaratelineellä vanhempi 
nainen, joka toimi tarvittaessa kätilönä. Koska tiet olivat 
kuoppaisia ja pyörä hyppi ja tärisi, niin synnytys usein ta-
pahtui tien vierelle, ja kätilöä todella tarvittiin. Näille tien 
varteen syntyneille lapsille oli oma nimensäkin. 

Haastattelemani taksikuski kertoi, että hänelle ei ole 
tapahtunut pahoja onnettomuuksia, koska hän on harkitse-
va ja tarkkailee kiinteästi muuta liikennettä eikä aja, jos on 
nauttinut olutta tai palmuviinaa. Hänen mukaansa liikenne-
turvallisuutta on vaikea parantaa niin kauan kuin liikentees-
sä on ihmisiä, jotka eivät välitä omasta hengestään. Riittää 
kun saadaan hana auki ja sitten mennään.

Tietenkin tärkein syy liikenneturvallisuuden heik-
koon tasoon on maan köyhyys. Riskinotto liikenteessä ei 
tässä ympäristössä enää tunnu riskinotolta paikallisista sa-

malla tavalla kuin suomalaisen kulttuurin edustajalta. Ma-
laria ja muut sairaudet niittävät satoaan ja keski-ikä on Be-
ninissä noin 55 vuotta. 

Mutta kysymyksessä täytyy myös olla afrikkalaisten 
erityinen suhde riskeihin. Kulttuurissa, jossa esi-isien läsnä-
oloon uskotaan, kuoleman merkityskin on ainakin osittain 
toinen kuin länsimaissa. Liikenneonnettomuuden sattuessa 
todetaan, että raudan jumala Gu on syönyt. Sitä yritetään 
lepytellä uhreilla ja rituaaleilla uusien onnettomuuksien es-
tämiseksi.  

Liikennekaaos tulee kehitysmaissa kasvamaan. Tällä 
on myös ympäristöterveydellinen hintansa. OECD arvioi 
Out-Look-ympäristökatsauksessaan, että vuonna 2030 ke-
hitysmaissa tulee kuolemaan enemmän ihmisiä liikenteen 
aiheuttamiin ilman saasteisiin kuin malariaan. Ja malariakin 
ennustetaan vielä silloin olevan voimissaan. 

Kaikista riskinottoon liittyvistä vaaroista huolimat-
ta haluan korostaa sitä, että riskinotolla on myös voimakas 
positiivien ulottuvuutensa; kehittyminen ja oppiminen ja 
uusien innovaatioiden luominen edellyttävät riskinottoa. 
Jos ei kokeile rajoja ja ylitä niitä ei voi kehittyä. Jos ei us-
kalla kohdata vaaroja, ei myöskään opi niitä hallitsemaan.  
Varmin tapa varmistaa itselleen tylsä ja katkeroitunut elä-
mä on välttää kaikkea riskinottoa, etsiä vain turvallisuutta 
ja mukavuutta ja näin antaa pelon hallita niin, että näkee” 
kauhut kaikkialla”. Näin itse asiassa siitä, ettei ota mitään 
riskejä tulee lopulta kohtalokasta riskinottoa, joka tuhoaa 
koko elämän. 

Nuorena olemme halukkaita ottamaan enemmän ris-
kejä kuin vanhana.  Pikkulapset ovat niin innokkaita riskin-
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ottajia, että vanhempien täytyy pitää heitä silmällä, etteivät 
he satuta itseään. Vähitellen nuoruuden jälkeen riskinotto 
kuitenkin monilla laantuu. Olemme kohdanneet niin paljon 
epäonnistumisia  ja vahinkoja, että olemme tulleet varovai-
siksi. Tämä voi olla viisauttakin, mutta myös liiallista varo-
vaisuutta, joka vain typistää vanhenevien ihmiset elämään 
siitä, mitä se voisi olla.

Filosofi Dominique Lecourt (2002) kirjoittaa kirjas-
saan ”Prometeus, Faust ja Frankenstein- Tieteen etiikka ja 
sen myyttiset kuvat” kauniisti riskinotosta:

”Pelon etiikka on korvattava riskin ottamisen etii-
kalla. Näiden kahden sanan yhdistäminen tuntuu ny-
kyään hourupäisyydeltä, mutta ihmisen seikkailussa 
on kaikkein jaloimmillaan ollut kysymys rohkeudesta 
kohdata riski. Sanalla ”rohkeus” en tarkoita moder-
nia taitoa kestää kärsimystä ja kohtalon iskuja, vaan 
antiikin kreikkalaisten taitoa ottaa riskejä-ei suin-
kaan pahan pelossa, vaan suurten tekojen tekemisek-
si hyvän eteen.”

riSkinotto ja ympäriStöpolitiikka

Yhteiskuntamme suhtautuu yhä positiivisemmin ta-
loudelliseen riskinottoon ja korostaa riskinoton merkitystä 
innovaatiotoiminnassa. Maailmanlaajuinen talouskriisinkin 
syynä on yleisesti pidetty holtitonta riskinottoa, mutta ei ris-
kinottoa sinänsä. Ongelmaksi on nähty se, että rahoitustuot-

teet ovat muodostuneet niin monimutkaisiksi, ettei niihin 
liittyviä riskejä ole enää pystytty arvioimaan ja näin hallittu 
riskinotto on käynyt mahdottomaksi. Samoin on arvostel-
tu sitä, että riskinottaja itse ei joudu kantamaan seurauksia, 
joita syntyy, kun riskinotto epäonnistuu, vaan veromaksajat 
pakotetaan tulemaan apuun. Yhteiskunta ei ole pystynyt tai 
halunnut säätää rahoitustoimintaa koskevia säädöksiä, joilla 
voitaisiin asettaa koko järjestelmälle hyväksyttävän riskin-
oton tasoja.

Suhtautuminen riskinottoon näyttää tulevan joka ta-
pauksessa yhä kaksijakoisemmaksi. Toisaalta kannustetaan 
taloudelliseen ja innovatiiviseen riskinottoon, mutta toi-
saalta pyritään terveyskasvatuksen ja valituksen sekä ter-
veydenhuollon ja sosiaalipolitiikan keinoin vähentämään 
tupakoinnista, liikalihavuudesta tai liiallisesta alkoholin-
käytöstä johtuvaa terveydellisten riskien syntymistä ja nii-
hin liittyvää riskinottoa ja -käyttäytymistä. Puhutaan myös 
paljon syrjäytymisen riskistä ja korostetaan yksilön omaa 
vastuuta sen ehkäisemisessä. Ei pidä ottaa sellaisia riskejä, 
jotka johtavat syrjäytymisen tielle.

Mitä enemmän riskiottoa pyritään rajoittamaan sitä 
tiukemmaksi ja yksityiskohtaiseksi käy myös yhteiskunnan 
harrastama yksilöön kohdistuva säätely. Riskienhallinta on 
aina myös vallankäyttöä, rajojen asettamista käyttäytymi-
selle ja päätöksenteon siirtymistä yksilöltä yhteisölle tai 
ainakin sen määrittelemistä, mitä päätöksiä yksilön tulee 
tehdä. Siihen saattaa myös liittyä selviä syyllistämisen piir-
teitä. 

Ympäristönsuojelu on hyvää vauhtia tulossa ter-
veyspolitiikan perässä, vaikka sen piirissä ei vielä aivan 
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yhtä voimakkaasti pyritäkään vaikuttamaan yksilön ris-
kinottoon. Kulutukseen ja elämäntapoihin vaikuttamisesta 
kirjoitetaan jo kuitenkin tihentyvästi ympäristöpoliittisissa 
asiakirjoissa.

Yhteiskuntien tasolla voidaan puhua tietoisesta ris-
kinotosta, kun tavoitellaan taloudellista hyötyä ympäristön 
kustannuksella. Sosiologi Ulrich Beck (1999) käyttää ter-
miä organisoitu vastuuttomuus. Vaikka hyvin tiedämme, 
kuinka vakavia seurauksia ilmastomuutoksella voi olla, 
niin silti hillintätoimet etenevät hitaasti. Pelätään ilmasto-
politiikkaan liittyviä taloudellisia riskejä niin paljon, että ly-
kätään välttämätöntä päätöksentekoa ja ympäristöpoliittisia 
ratkaisuja.

Ympäristöpolitiikassa onkin yhä enemmän alettu tut-
kia niitä riskitekijöitä, joita aiheutuu siitä, että emme ryhdy 
toimenpiteisiin. Tekemättömyys voi myös osoittautua ris-
kinotoksi, jopa erittäin tyhmäksi riskinotoksi. Ilmastopoli-
tiikan osalta on päädytty tuloksiin, joissa toimista pidättäy-
tyminen aiheuttaa huomattavasti suurempia kustannuksia 
kuin niiden suorittaminen. Tällaisten tutkimusten tekoon 
liittyy monia epävarmuustekijöitä erityisesti ympäristön-
suojelusta saadun taloudellisen hyödyn arvioimisen osalta. 
Ne kuitenkin ovat tärkeitä, kun pyritään motivoimaan pää-
töksentekoja ottamaan riskit vakavasti. 

Ympäristöpolitiikan kannalta tärkeä kysymys on 
myös, kuinka yhdistää ympäristönsuojelun tavoitteet ja 
talous- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvä riskinotto. Miten 
hallita tähän kokonaisuuteen liittyvää epävarmuutta, niin 
että kehitys ei karkaa käsistä? Ympäristön ja työsuojelun 
historia osoittaa, että monet innovaatiot, joihin on aika-

naan kiinnitetty suuria taloudellisia toiveita, ovatkin lopulta 
osoittautuneet ympäristön tai työntekijöiden kannalta niin 
haitallisiksi, että niiden käyttöä on jouduttu rajoittamaan ja 
niistä on jouduttu kokonaan luopumaan.

Toisaalta vaikka taloudessa kannustetaan riskinot-
toon, niin hyvin yleisesti erityisesti teollisuuden piirissä 
vaaditaan, että ympäristönsuojelussa tulee edetä varovai-
sesti, harkiten ja kaikkea riskinottoa vältellen. Kuitenkin 
yletön varovaisuus kostautuu tälläkin sektorilla ennemmin 
tai myöhemmin. Jarrumies ja varman päälle pelaajat lopulta 
häviävät aina; muut maat ja yritykset ajavat ohi eikä ym-
päristöongelmien ratkaisemisesta synny uusia innovaatioita 
ja liiketoimintaa ja omien ympäristöongelmien ratkaisemi-
nenkin tulee kalliiksi, kun tarvittaviin toimiin ei ole ryhdyt-
ty ajoissa.   

vaarojen Semiotiikkaa

Semiotiikan perusajatuksena on, että sosiaalisena 
olentona ihminen aina antaa merkityksen vastaanottamal-
leen informaatiolle ja luo erilaisia merkkijärjestelmiä. Kieli 
on näistä monimutkaisin, mutta myös eleitä, vaatteita, ruo-
kalajeja, huonekaluja ja rakennuksia voidaan tarkastella 
merkkijärjestelminä. Semiotiikka tutkii niitä lainalaisuuk-
sia, joiden mukaan merkkijärjestelmät rakentuvat ja miten 
merkkejä tulkitaan. 

Vaaran merkkien tunnistaminen ja käsittely ovat tär-
keitä ominaisuuksia kaikille eläville järjestelmille. Ihmis-
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yhteisöjen laatimissa myyttisissä tarinoissa ja filosofisissa 
järjestelmissä omistetaan yleensä vaaroille ja uhkakuville 
runsaasti huomiota. 

Vaarojen merkkijärjestelmästä voidaan löytää seu-
raavia tasoja:

• Ennusmerkit
• Vaara merkkinä
• Varoitusmerkit
• Suhtautuminen vaaraan merkkinä
• Onnettomuuksien seuraukset merkkinä

Vaaran ennusmerkkejä on etsitty kautta aikojen.  Nii-
den avulla ei ole vain haluttu nähdä tulevaisuuteen, vaan 
niiden tulkinta tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan, 
mitä pitäisi tehdä ja mitä seurauksia erilaisiin vaihtoehtoi-
hin liittyy. Sotapäälliköt saivat esimerkiksi ennen taistelua 
enteitä tutkiessaan mahdollisuuden vielä miettiä, onko va-
littu strategia oikea ja onko valittu hetki lainkaan otollinen 
hyökkäykselle. 

Nykymaailmassakin tulevaisuuden tutkijat yrittävät 
etsiä sellaisia heikkoja signaaleita, jotka voivat ennakoina 
vaaraa tai vaarallisia kehityskulkuja. Heikot signaalit ovat 
kuin johtolankoja, joista vetämällä avautuu mahdollisia ke-
hityskulkuja tulevaisuuteen.

Ilmastonmuutoksen liittyy monenlaisia ennusmerk-
kejä ja niiden tulkintaa. Onko kesä ollut poikkeuksellisen 
kuuma, ovatko sään ääri-ilmiöt lisääntyneet, miten lintujen 
ja hyönteisten sekä kasvien elinalueet ovat muuttuneet tai 
ovatko talvipakkaset puolestaan merkki siitä, että ilmasto 

ei ole muuttunut? Pohjoisnavan jääalueen kapeneminen ja 
jääkarhujen esiintymisalueiden muutokset tulkitaan huoles-
tuttavaksi merkiksi ilmastonmuutoksen etenemisestä. Toi-
saalta näiden merkkien merkitys pyritään myös kiistämään 
yrittämällä löytää niille muita syitä kuin ilmastonmuutos. 

Julkisissa keskusteluissa ennusmerkkien tutkinnat 
ovat sekä tieteellisiä että arkiajatteluun perustuvia. Kan-
salaiset tulkitsevat unia, laativat biorytmejä, tutkivat horo-
skooppeja ja yrittävät kaikin tavoin päästä selville tulevasta 
ja sen mukanaan tuomista uhkatekijöistä. Henkilökohtaisia 
riskitekijöitä voi syöttää laskuriin ja laskea arvion siitä, 
kuinka pitkään vielä elää.

Ennusmerkit yleensä vaativat tulkintaa. Sen sijaan 
varsinaiset vaaran merkit ovat merkkejä, joilla on kausaali-
nen yhteys vaaraan, eli ei savua ilman tulta. Leväesiintymät 
kertovat järven veden käyttökelpoisuudesta. Kansalaiset 
ilmoittavat näistä vaaran merkeistä Suomen ympäristökes-
kukseen. Leväseuranta antaa siten muillekin mahdollisuu-
den seurata oman kotijärjen ympäristön tilan kehitystä.  

Varoitusmerkeillä annetaan tietoa sellaisista vaaroista 
ja riskeistä, joita on vaikea havaita. Kieltotaulut, mittarien 
punaiset alueet, varoitusäänet ja -värit, julisteet ja käyttöoh-
jeet pyritään aina laatimaan siten, että ne on helppo tulkita 
yksiselitteisesti. Tämän takia mielellään käytetään voimak-
kaita äänimerkkejä, jotka ihminen automaattisesti tulkitsee 
vaaraksi tai käytetään ikonisia merkkejä esimerkiksi hirven 
kuvaa liikennemerkissä kuvaamaan, mistä vaarasta on ky-
symys. 

Suhtautumisemme vaaraan antaa muille merkin sii-
tä, kuinka vakavasta riskistä on kysymys ja miten sitä tulisi 
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käsitellä. Onnettomuuksien seurauksia voidaan pitää merk-
kinä. Suuronnettomuuksien seuraukset ovat tavallisesti niin 
voimakkaita viestejä, että yhteiskunta on valmis suuntaa-
maan näiden torjuntaan huomattavasti voimavaroja. Joku 
voi tietysti pitää niitä myös ennusmerkkinä, Jumalan lähet-
tämänä viestinä tai rangaistuksena syntiselle yhteiskunnal-
le. 

Keskustelu ydinvoimasta ja erityisesti kansalaisten 
suhtautuminen siihen johti 1970-1980-luvuilla laajaan ris-
kejä, riskien käsittelyä ja hahmotusta sekä riskiviestintään 
käsittelevään niin teoreettiseen kuin empiiriseen tutkimus-
työhön. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on ollut se, mik-
si kansalaiset eivät luota asiantuntijoiden esittämiin riski-
arvioihin.  Miksi he tulkitsivat vaaran merkkejä ja riskejä 
eri tavalla kuin asiantuntijat? Heillä oli oma käsityksensä 
hyväksyttävästä riskitasosta, josta he eivät suostuneet luo-
pumaan, vaikka heille vakuutettiin, että he olivat arvioineet 
riskit väärin. Tutkimuksissa asiantuntija-arvioita pidettiin 
tieteellisesti pätevinä ja kansalaisten käsityksiä vääristynei-
nä ja epätieteellisinä. 

Kansalaisten riskiarvioihin on havaittu vaikuttavan 
ainakin seuraavien tekijöiden:

• Onko riskille altistuminen vapaaehtoista? 
• Voiko riskitekijään varautua itse?
• Onko riskitekijä tuttu vai vähän tunnettu?
• Onko kyseessä luonnon vai ihmisen aiheuttama 

riski?
• Ilmenevätkö vaikutukset pitkän ajan kuluessa 

ja ovatko ne palautumattomia?

• Kehen riski kohdistuu?
• Liittyykö riskiin erityisen kauhistuttavia ja 

vakavia seurauksia ja kuolemantapauksia?
• Tunteeko tiede riskin heikosti?
• Ovatko asiantuntijat erimielisiä riskistä?

Eläinten ihmisille aiheuttamat turvallisuusriskit ha-
vainnollistavat hyvin riskien havainnointiin ja kokemiseen 
vaikuttavia tekijöitä ja kuinka voimakkaasti merkityksen-
anto vaikuttaa niihin. Viime aikoina on paljon kirjoitettu 
karhujen ja susien ihmisille aiheuttamasta riskistä. Siitäkin 
huolimatta, että Suomessa sudet eivät ole tappaneet ketään 
sataan vuoteen ja karhut ovat aiheuttaneet viime vuosi-
kymmeninä vain yhden kuolemantapauksen. Selvitysten 
mukaan ihmisille vaarallisimmat eläimet ovat ampiainen ja 
punkki.

Karhujen ja susien kohdalla riskiin vaikuttaa epäoi-
keudenmukaiseksi koettu lainsäädäntö. Brysselin ja Helsin-
gin herrat sekä luonnonsuojelijat ovat vieneet maaseudun 
ihmisiltä mahdollisuuden itse vähentää petojen aiheuttamaa 
riskiä.  Riski kohdistuu epätasaisesti eri väestöryhmiin ja 
myös lapsiin. Lisäksi seuraukset ovat kauhistuttavia. 

Susien kohdalla tilanteen tekee mielenkiintoiseksi se, 
että ihmisillä itsellään on paljon koiria, ja jopa koiria jotka 
on koulutettu aggressiivisiksi. Lisäksi koirat ovat raadelleet 
ihmisiä paljon useammin kuin sudet. 

Selvitysten mukaan ihmisten pelot susia kohtaan 
ovat lisääntyneet, vaikka petojen käyttäytyminen ei ole mi-
tenkään muuttunut. Näin lupien sitominen pelkoihin johtaa 
liukuvalle pohjalle. Pelkoja ei voiteta tappamalla susia. 
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Salametsästykseen liittyy Suomen ympäristökeskuk-
sen tutkijoiden mukaan intohimorikoksen piirteitä. Susien 
yli ajetaan moottorikelkoilla, niitä hakataan ja ammutaan 
silmittömästi. Ovatko sudet itse asiassa sijaiskärsijöitä? Ke-
neen kohdistuvasta vihasta onkaan kysymys?

Voitaisiin puhua jopa susihysteriasta. Pelkkä suden 
näkyminen paikkakunnalla saa kansalaisten pelot liikkeelle. 
Eläinten aiheuttamia pelkoja ja ahdistuksia kuin muitakaan 
kansalaisten riskeille antamia merkityksiä ei kuitenkaan 
pidä pitää epärelevantteina riskin arvioinnin kannalta. Ne 
ovat näkökohtina, jotka täytyy ottaa huomioon asiantunti-
joiden esittämän määrällisen riskiarvion todellista merki-
tystä arvioitaessa. 

Riskitekijä ei esiinny irrallisena ympäristöstään ja 
sosiaalisista yhteyksistään kuin riskitutkijoiden laborato-
riotutkimuksissa ja insinöörien riskianalyyseissä. Riskikä-
sityksiin vaikuttavat voimakkaasti niin sosioekonominen 
asema kuin poliittiset mielipiteet. Asiantuntijoiden riski-
arviot ja todennäköisyystarkastelut pelkistävät arvioitavan 
tilanteen ja voivat siten irrottaa riskitekijät laajemmista yh-
teyksistään. Riskejä arvioitaessa on aina otettava huomioon 
koko se yhteiskunnallinen kehikko, jossa riskitekijät ilme-
nevät.

Ongelmaksi voi muodostua se, että kansalaiset vetä-
vät liian suoran kausaalisuhteen riskitekijän ja vaikutuksen 
välille. Tällöin voidaan esimerkiksi pelätä hyvinkin pienien 
haitallisten aineiden esiintymistä ympäristössä.

Toisaalta ympäristö- ja terveysriskien asiantuntija-
arvioissakin usein vedetään mutkat suoriksi. Esimerkiksi 
terveysvalitusta tehdään niin suurella innolla, että ravinto-

suosituksia lukiessaan kansalaisen on vaikea saada selvää, 
että tosiasiassa puhutaan riskitekijöistä, joilla ei ole välitön-
tä suoraa yhteyttä sairauksiin.  

Koska viranomaisetkin pyrkivät torjumaan kaikkia 
mahdollisia riskejä, tämäkin hämärtää käsitystä eri vaara-
tekijöiden suuruudesta ja vakavuudesta.Asiantuntijoiden 
tuottamat riskiarviot eivät myöskään ole mitään absoluut-
tista totuutta jo pelkästään siksi, että itse riskin käsite pi-
tää sisällään epävarmuustekijän, jota pyritään hallitsemaan 
todennäköisyyksien arvioinnin kautta. Usein riskiarvioissa 
jää ilmoittamatta, mitä epävarmuuksia liittyy näiden toden-
näköisyyksien arviointiin niin epätoivotun tapahtuman kuin 
sen seurausten osalta. 

Asiantuntijoilla on myös omat ennakkokäsityksensä 
vaaran merkeistä, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten he 
riskejä havainnoivat ja käsittelevät. Arvioitavissa kemikaa-
lien käytön aiheuttamia riskejä havaittiin asiantuntija- ar-
vioissakin suuria eroja (Asmuth et al. 2007). Riskiälyä sel-
vittänyt Dylan Evans (2012) menee jopa niin pitkälle, että 
väittää kapea-alaisten asiantuntijoiden olevan usein riskiar-
vioissaan heikommalla pohjalla kuin tavalliset kansalaiset, 
koska asiantuntijat ovat niin kiinni oman sektorinsa erityis-
arvioissa, etteivät pysty näkemään käyttämiensä mallien 
heikkouksia käytännön riskienhallinnan kannalta. Gigeren-
zerin (2015) mukaan usein yksinkertaiset nyrkkisäännöt ja 
omaan vaistoonsa luottaminen antaa parempia tuloksia. 

Medialla on keskeinen rooli siitä, miten ympäristö-
riskejä koskeva tieteellinen tieto välittyy kansalaisille, ja 
kuinka hyviä mahdollisuuksia heillä itsellään on kriittisesti 
arvioida tieteen tuloksia ja niiden käyttöä ympäristöpolitii-
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kassa. Koska joukkoviestinnän uutislähetyksille on kuiten-
kin tyypillistä kiire ja rutiininomaisuus, niin järjestöjen ja 
organisaatioiden ympäristötiedotteet saatetaan julkaista lä-
hes sellaisenaan, jos niiden lähettäjää pidetään luotettavana 
(Väliverronen 1997).

Epävarmuus riskianalyysien tulosten tulkinnassa 
vain kasvaa ja tulee vaikeammin hallitsevaksi, kun yritetään 
ennakoida, mitä erilaiset riskit yhdessä merkitsevät. Perro-
win (1988) klassisen onnettomuusselvityksen mukaan ny-
kymaailman teknisen järjestelmät ovat niin monimutkaisia, 
että kaikkien mahdollisten tapahtumaketjujen ennakointi on 
mahdotonta. Puhumattakaan niihin liittyvistä esiintymisen 
todennäköisyyksistä. 

Vuoden 2012 alkupuolella maailmassa oli käytössä 
439 ydinvoimalaa ympäri maailmaa 31 maassa ja 60 uutta 
laitosta oli rakenteilla neljässätoista maassa. Kaikista maa-
ilmalla rakennetuista reaktoreista kahdessa on jo tapahtunut 
erittäin vakava ydinonnettomuus. Näin ollen laitosta koh-
ti vakavan onnettomuuden riski on itse asiaa erittäin suuri 
noin 1/250 luokkaa, kun otetaan huomioon myös käytöstä 
poistetut laitokset. Näin siitäkin huolimatta, että ydinvoi-
maloissa on sovellettu huolellisia ja perusteellisia riskiana-
lyysejä, joissa yksittäisille osille sallittava vikaantumisto-
dennäköisyys on vain 1000-10 000 osaa siitä, mikä näyttää 
olevan todellinen vakavan onnettomuuden riskitaso ole-
massa oleville laitoksille.

Tshernobylissä onnettomuuden syy oli se, että henki-
lökunta tietoisesti otti turvalaitteita pois päältä tehdessään 
reaktorille kokeita. Tällaiseen tilanteeseen tuskin oli varau-
duttu riskianalyysissä. Toisaalta Fukushiman onnettomuu-

den aiheutti maanjäristyksen synnyttämä tsunami- aalto. 
Tähän olisi pitänyt olla mahdollista varautua riskiarviois-
sa. Joka tapauksessa nämä molemmat katastrofit osoittavat, 
että riskejä arvioitaessakin kokonaisuus voi olla jotain ai-
van muuta kuin osiensa ja osajärjestelmiensä summa. Kan-
salaisten epäluulo ydinvoima-asiantuntijoiden laatimia ris-
kianalyysejä kohtaan on siten ollut perusteltu.

Riskikäsitykset vaikuttavat voimakkaasti myös itse 
ympäristötoimien yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. 
Oli sitten kysymys ydinvoimasta, bioenergiasta, tuulivoi-
masta, geeniteknologiasta tai vaikkapa vain haja-asutuksen 
jätevesistä, niin maailmankatsomuksemme ja siihen liitty-
vät riskikäsitykset sekä se miten itse riskeihin suhtaudum-
me määrittää pitkälti puolammeko vai vastaustammeko näi-
tä hankkeita:

• Ydinvoima jakaa voimakkaasti mielipiteitä sen 
mukaan painotetaanko ilmastomuutokseen vai 
säteilyturvallisuuteen liittyviä riskejä ja kuinka 
luottavaisesti suhtaudumme teknologian ky-
kyyn ratkaista ympäristöongelmia. Sattuneet 
ydinvoimalaonnettomuudetkin vaikuttavat äkil-
lisesti riskikäsityksiin, mutta ajan myötä niiden 
vaikutus heikkenee.

• Tuulivoimaa vastustavat lähinnä lähiseutujen 
asukkaat ja kesämökkiläiset, jotka pelkäävät 
matalataajuisen melun terveyshaittoja ja 
tuulivoimalan laskevan kiinteistöjen hintoja.  
Luonnonsuojelijat ovat huolissaan linnuista ja 
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lepakoista.

• Bioenergian hyödyntämisen pelätään heikentä-
vän biodiversiteettiä, vähentävän hiilinieluja ja 
vaikeuttavan metsien moninaiskäyttöä. Pelloilla 
tuotettua bioenergiaa vastustetaan, koska pellot 
tulisi käyttää elintarviketuotantoon. Asutuskes-
kuksissa pelätään voimalaitosten biopolttoainei-
den savukaasujen pienhiukkasia.

• Geeniteknologian tuotteiden pelätään muutta-
van elämän perimää leviämällä ympäristöön 
ja aiheuttamalla palautumattomia muutoksia 
luonnonjärjestelmiin. Geeniteknologia keskittää 
myös valtaa ja markkinoita suurille kansainväli-
sille yhtiöille.

• Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä vastuste-
taan, koska haitan katsotaan olevan häviävän 
pienen ja vaadittavat toimet kustannustehok-
kuudeltaan heikkoja. Kysymys on myös sosi-
aalisesta oikeudenmukaisuudesta; pelloille le-
vitetään lantaa ja koirat saavat tehdä tarpeensa 
pihamaille ja tienvarsiin, mutta  kotitalouksien 
jätevedet pitää käsitellä niin hyvin kuin tekniik-
ka sallii.

• Maalämmön porausreikien pelätään aiheuttavan 
pohjaveden saastumista.

• Tuhkien uusiokäyttö teiden rakentamisessa ai-
heuttaa huolta siitä, että tuhkien sisältämät ke-
mialliset aineet voivat päästä maaperään ja pi-
lata vesistöjä.

• Aurinkoenergia on herättänyt toistaiseksi vähi-
ten vastustusta. Isot laitokset vaativat kuitenkin 
niin suuria maa-alueita, että ne tulevat aiheutta-
maan ristiriitoja. 

Hankkeita vastustetaan paikallisten asukkaiden toi-
mesta, koska niiden pelätään aiheuttavan uusia niihin liitty-
viä ympäristöhaittoja ja tuhoavan luontoarvoja ja maiseman 
tai laskevan omaisuuden arvoa. Niiden voidaan myös katsoa 
rikkovan rakennettua ympäristöä, pilaavan alueen kulttuu-
riarvoja ja vähentävän sen viihtyisyyttä asuinympäristönä. 

Usein syynä on ennen kaikkea huoli kiinteistöjen, 
tonttien ja muun omaisuuden arvon alenemisesta. Valittami-
nen ympäristöhaitoista on sosiaalisesti hyväksyttävämpää 
kuin kiinnipitäminen omista taloudellisista eduista. Tämän 
takia julkisessa keskustelussa ja hallintovalituksissa ympä-
ristöhaitat voivat saada ylikorostuneen merkityksen.

riSkiyhteiSkunta

Riskien havainnointia koskevat tutkimukset ja niihin 
liittyvä julkinen keskustelu ovat saaneet sosiologit ja ant-
ropologit kiinnostumaan riskeistä, pohtimaan mistä kan-
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salaisten ja asiantuntijoiden erilaiset arviot riskitekijöistä 
johtuvat, ja mitä on tämän monesti empiirisesti todennetun 
havainnon taustalla. He ovat myös laajemmin käsitelleet 
sitä, mitä roolia riskikäsitykset yhteiskunnassamme näytte-
levät ja miten ne liittyvät sosiaalisiin rakenteisiin. Erityi-
sesti antropologi Mary Douglas (1985 ja 1994) sekä sosio-
logit Ulrich Beck (1999) ja Anthony Giddens (1991) ovat 
pyrkineet ottamaan teoreettisesti haltuun riskienhallintaa 
yhteiskunnan makrotasolla sekä erilaisissa organisaatioissa 
ja yhteisöissä.  He kaikki edustavat enemmän tai vähemmän 
samaa lähestymistapaa riskeihin; riskikäsitykset ovat sosi-
aalisia konstruktioita. 

Beck (1999) väittää riskienhallinnan muodostuneen 
niin keskeiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi, että 
teollisuusyhteiskunta on kehittymässä uuteen vaiheeseen, 
jota hän kutsuu riskiyhteiskunnaksi. Sitä kuvaa yhteiskun-
nallisesti tuotettu epävarmuus ja erityisesti ydinvoimaloi-
hin, kemianteollisuuteen ja geeniteknologiaan sekä muihin 
suuriin teknisiin järjestelmiin liittyvät riskit ja -onnetto-
muusuhat. Valta on samalla siirtynyt asiantuntijoille ja vir-
kamiehille. He määrittelevät riskit ja miten niiden kanssa 
tulee menetellä. Turvallisuuden sijasta tuotetaan kuitenkin 
vain uutta entistä suurempaa epävarmuutta, koska turvatoi-
metkin voivat johtaa uusien uhkien syntymiseen. Kokonai-
suutta ei hallitse enää kukaan. 

Riskiyhteiskunnassa riskit leviävät yli kansallisval-
tioiden rajojen ja niistä tulee maailmanlaajuisia ongelmia. 
Kansalaisten mahdollisuus suojautua riskeiltä omilla pää-
töksillään vähenee; he eivät voi välttää niille altistumista, 
eivätkä voi tehdä juuri mitään altistuksen vähentämiseksi. 

Vastuukysymykset hämärtyvät. Kapea-alaiset asiantuntijat 
ja virkamiehet eivät pysty hallitsemaan monimutkaisiin 
teknisiin järjestelmiin liittyviä uusia riskitekijöitä kunnolla 
edes omalla erikoisalallaan. Silti kansalaisille vakuutellaan, 
että riskit ovat hallinnassa. 

Kuinka usein Suomessa viranomaisten ensimmäinen 
viesti onnettomuustilanteissa tai uhan syntyessä on ollut, et-
tei kansalaisilla ole syytä huoleen. Näin on tapahtunut, oli 
sitten kysymys salmonellasta, ydinvoimalassa tapahtunees-
ta häiriöstä tai panepidemian leviämisen uhasta. Sikain-
fluenssa rokotteen piti olla viranomaisten mielestä täysin 
turvallinen, vaikka se oli juuri tuotu markkinoille. Aluksi 
narkolepsiaa vähäteltiin ja sairaustapausten yhteys rokot-
teeseen kiistettiin, kunnes tutkimusnäyttö haitoista alkoi 
olla kiistaton. 

Beckin mukaan virallisen riskienhallinnan ongelmiin 
ja vaikeuksiin sisältyy vastarinnan mahdollisuus. Yhteis-
kunnan kyvyttömyys hallita synnyttämiään riskejä aktivoi 
kansalaisryhmiä ja horjuttaa valtajärjestelmien ja asiantun-
tijoiden uskottavuutta. Syntyy uusia kansalaisliikkeitä ja 
uusia tapoja osoittaa kansalaistottelemattomuutta. 

Mary Douglas siirtyi tutkittuaan primitiivisten yhtei-
söjen käsityksiä puhtaudesta, liasta, saastumisesta ja vaa-
roista tarkastelemaan teollistuneiden yhteiskuntien vastaa-
via käsitejärjestelmiä. Hän on pyrkinyt osoittamaan, että 
käsityksemme riskeistä eivät ainoastaan ole sosiaalisesti 
rakentuneita, vaan että vaarojen avulla luodaan myös yhtei-
siä käsityksiä siitä, mikä on hyvää ja hyväksyttävää ja mikä 
pahaa ja vältettävää.  Onnettomuuden tapahduttua riskikä-
sitykset auttavat löytämään syyt ja syyllisen. Näin riskikä-
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sitykset rakentavat ja pitävät yllä sekä nivovat yhteen sosi-
aalisia yhteisöjä ja luovat järjestystä muuten kaoottiseen ja 
vaikeasti jäsentyvään maailmaan. Nämä kulttuuriin liittyvät 
tekijät jäävät syrjään, kun riskien havainnointia ja käsittelyä 
tarkastellaan vain yksilöstä käsin. Puhumattakaan tilastolli-
sista tarkasteluista.

Riskikäsityksiin perustuvat sosiaaliset erottelut ja 
merkitykset voivat olla hyvinkin hienosyisiä ja siten vai-
keasti havaittavissa muille kuin sen ryhmän tai ryhmitty-
män jäsenille, joka jakaa samat merkitykset. Riskikäsi-
tysten avulla joka tapauksessa tiivistetään ja vahvistetaan 
sosiaalisia rakenteita ja alakulttuureja. 

Kehitysmaissa perinteiset uskonnot muodostavat 
edelleen arkipäiväisen ja käytännöllisen sosiaalisen organi-
saation, jonka avulla hoidetaan yhteiskunnallisia tehtäviä ja 
käsitellään riskejä. Nämä uskonnot elävät rintarinnan muu-
ten yhä globaalisemmaksi käyvän kulttuurin kanssa. 

Voodoo on Beninin perinteinen uskonto. Se elää ja 
voi edelleen hyvin sekä maaseudulla että kaupungeissa.  
Voodoo yritettiin hävittää 1970-80 luvuilla, kun Beniniä 
hallitsi marxilais- leninistinen kommunistinen liike. Sen 
valtakauden päätyttyä Voodoolla on ollut virallinen asema. 
Ihmiset voivat olla kristittyjä tai muslimeja, mutta käänty-
vät silti myös Voodoo-pappien ja parantajien puoleen. He 
käyttävät hyväkseen heidän tarjoamiaan palveluja hakemal-
la suojaa erilaisten vaarojen uhatessa. 

Voodoolla on omat pappinsa, parantajansa, luostarinsa 
ja uskonnolliset menonsa ja rituaalinsa. Näiden avulla 
pidetään yhteyksiä jumaliin ja esi-isien henkiin. Jumalia 
on paljon ja esi-isien henget ovat läsnä jokapäiväisessä 

elämässä.
Vähäksymättä mitenkään Voodoon uskonnollista ja 

henkistä puolta keskityn tässä esityksessä vain Voodoon 
rooliin riskinhallinnan menetelmänä. Monet niistä sosiaali-
sista tehtävistä, jotka Länsimaissa kuuluvat yhteiskunnalli-
siin hyvinvointipalveluihin, näyttävät järjestyvän Beninissä 
Voodoon kautta.

Voodoon ihmisille tarjoamia arkielämän palveluja 
ovat esimerkiksi:

Vaaroilta suojautuminen

• Legba-jumalan patsaat kylissä ja niihin johta-
vien polkujen ja teiden varrelle toimivat portin-
vartijoina ja kylän suojelijoina.

• Amuletit ja fetissit ja jumalille uhraaminen an-
tavat suojaa mitä erilaisimpia vaaroja ja uhkia 
vastaan. Pikkupatsaisiin painellaan nauloja ei 
sen takia, että haluttaisiin vahingoittaa jotain ul-
kopuolista, vaan naulojen tehtävä on imeä pois 
pahat voimat patsaaseen. Sama tehtävä on myös 
muilla suojaesineillä.
 

järjestyksen Pito

• Voodoon pappien puoleen käännytään, kun ha-
lutaan selville varkauksien tai pahantekijä.

• Ukkosen jumala lyö salamalla rikollisia; pelko 
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tästä ehkäisee rikollisuutta.

terVeyden hoito

 
• Tavalliset sairaudet voidaan hoitaa lääkkein, yr-

tein ja länsimaalaisten lääkäreiden avulla, mutta 
vakavat tapaukset, joihin ei löydy selvää luon-
nollista syytä, ovat Voodoon aluetta.

• Voodoo parantajat käyttävät myös monipuoli-
sesti yrttejä lääkkeinä.

aVioliitto ja PerheneuVonta

• Voodoon papit voivat selvittää aviopuolisoiden 
sopivuuden toisilleen.

• Hedelmällisyyden jumalat auttavat lapsetto-
muuden hoidossa.

tuleVaisuuden ennakointi

• Voodoo-papit pystyvät näkemään tulevaisuu-
teen ja auttavat ihmisiä löytämään oman tiensä 
ja välttämään vaaroja.

yhteisöllisyys

• Voodoo-rituaaleihin osallistuminen toimii yhtei-
söllisyyttä luovana tekijänä. Tanssin ja rummu-

tuksen osaltaan synnyttämä transsiin vaipumi-
nen ja tämän tilan avulla saavutettu hyväksyntä 
ja arvostus voivat olla myös yksilölle tärkeä 
tekijä, joka määrittää hänen paikkaansa yhtei-
sössä. Transsiin vaipuneet ovat useimmin naisia 
kuin miehiä.

luonnonsuojelu

• Pyhiksi julistettuihin paikkoihin ei saa koskea, 
vaan ne tulee säilyttää luonnontilassa. Pyhäs-
tä lähteestä voi kuitenkin juoda ja pyhiä puita 
käyttää lääkkeenä. 

Voodoolla on ilmiselvästi voimakas sosiaalisia orga-
nisaatioita ja siteitä lujittava ja rakentava merkityksensä. 
Maalaiskylissä on kyläpäälliköiden lisäksi Voodoopapit ja 
parantajat. Politiikka ja voodoo elävät rinnakkainen, mutta 
Voodoon avulla voidaan kuitenkin kysyä, kuka on pätevä 
kyläpäälliköksi ja kuka presidenttiehdokkaista voittaa vaa-
lit tai mikä jalkapallojoukkue Afrikka-Cupin. 

Arkielämässään ihmiset usein jakoivat riskit kahteen 
koriin, niihin joilla on luonnollinen syy, ja niihin jotka joh-
tuvat hengistä, jumalista tai pahantahtoisesta noituudesta. 
Voodoo suojaa riskeiltä; noidat lähettävät sairauksia ja mui-
ta vaaroja. 

Malaria kuuluu tavallisiin arkisairauksiin ja riski sai-
rastua siihen on erittäin suuri. Sen syytä ei tarvitse välttä-
mättä selvittää Voodoon avulla, koska sen katsotaan kan-
san keskuudessa aiheutuvan yksinkertaisesti kuumuudesta. 
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Mutta jos lääkkeet ja yrtit eivät tautiin tehoa, niin silloin 
käännytään Voodoo-parantajien puoleen.  

Kehitysapuna on kyliin jaettu hyttysverkkoja. Suu-
ren kylän terveyskeskuksen yhteydessä oli pieni synnytys-
sairaala. Äidille annettiin kotiin vietäväksi verkot, kun he 
palasivat synnytyksen jälkeen kotikyliinsä. Länsimaisen 
kansalaisjärjestön lahjoittamia verkkoja oli suurissa pahvi-
laatikoissa sairaalan huoneen nurkassa. Sairaalan ikkunois-
sa ei kuitenkaan ollut hyttysverkkoja. 

Haastattelemani nuori beniniläinen mies kertoi seu-
raavan tarinan:

”Isoveljeni antoi minulle tämän kultaisen sormuk-
sen. Se suojaa minua malarialta. Meidän suvussa ei 
hyväksytä koulunkäyntiä. Koulu tekee miehestä liian 
voimakkaan. Vain kolme isäni kymmenestä lapses-
ta käy koulua. Isoveljeni haluaa, että käyn koulua. 
Olen 18 ja lopettelen yläastetta. Olen aina välillä 
ollut töissä. Haluan tulla poliisiksi tai tullimiehek-
si. Siksi haluan jatkaa koulunkäyntiä. Siitä ei pide-
tä. Sain malarian. Katso näitä arpia kasvoissa. Ne 
ovat malarian aiheuttamia. Malaria kävi myös pol-
veeni. Lääkkeet ja yrtit eivät siihen tepsineet.  Minä 
menin Voodoo-papin luo. Hän sanoi, että eräs mies 
oli lähettänyt minulle malarian. Hän sanoi, ettei voi 
kertoa kuka mies oli, mutta että hän on suvusta. En 
saa hakea kostoa ja hyvitystä, vaan Voodoon avulla 
hankkia suojan taudilta. Olen kristitty. Protestantti.  
Voodoon on hyvä asia. Kristinuskon ja sen välillä ei 
ole ristiriitaa. Se auttaa ihmisiä. Jos sinulla on huo-

no työ ja palkka voit mennä pyytämään Voodoolta 
apua. Saat paremman työn ja palkan.”

Samankaltaisen tarinan kertoi minulle myös haastat-
telemani nuori kyläpäällikkö. Hänen pienellä pojallaan oli 
malaria. Hän sanoi, että kylässä oli ihmisiä, joiden mielestä 
ei ole oikein, että niin nuori henkilö toimii kyläpäällikkönä, 
vaan tehtävään olisi pitänyt valita joku vanhempi. He olivat 
kostoksi lähettäneet malarian poikaan.

Maaseutukoulun rehtori sen sijaan jakoi länsimaiden 
lääketieteen käsityksen siitä, että hyttyset levittivät malari-
aa. Hän otti esimerkiksi koulunsa vieressä sijaitsevan jär-
ven. Hän oli yrittänyt saada soistuneen järven kuivatuksi, 
jotta moskiittojen määrä vähenisi. Turhaan. Järvi oli Voo-
doon pyhä paikka, eikä siihen saanut koskea. 

Kysyessäni, mitä keskustelukumppanini pitivät pa-
himpana ympäristöongelmana, sain toistuvasti vastaukseksi 
mustien muovipussien aiheuttaman ympäristön likaantumi-
sen ja ilmastonmuutoksen. Mustia kauppapusseja näkyikin 
kaikkialla teiden varsilla ja pihoilla. Muuten kaikki jätteet 
otettiin uudelleen käyttöön.

Minulle kerrottiin, että ilmastonmuutos oli tehnyt 
säiden muutoksen arvaamattomaksi. Ennen ensimmäistä 
vierailuani seudulla oli satanut paljon ja tulvat olivat olleet 
paha ongelma. Tulvat hajottivat savitaloja, tuhosivat satoja 
ja vaikeuttivat liikkumista. Kylissä ja teillä saattoi olla puo-
likin metriä vettä. Tulvat levittivät myös tauteja.

Haastattelemani kyläpäällikkö, jonka kylä oli kärsi-
nyt pahoista tulvista, sanoi, ettei tulvia vastaan voinut suo-
jautua Voodoon avulla, koska sillä ei voi vaikuttaa luonnon-
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ilmiöihin vaan ainoastaan sellaisiin asioihin, jotka riippuvat 
ihmisistä. Kun kysyin, eikö voida ajatella, että tulvat johtu-
vat siitä, että jumalat ovat suuttuneet ihmisiin ja näin niihin 
voitaisiin vaikuttaa Voodoon avulla, hän sanoi, että kylässä 
jotkut tyhmät ihmiset uskovat niin, mutta se ei ole totta. 

Tulvat johtuvat siitä, että ilmasto on lämmennyt ja 
sadekaudet tulleet epäsäännöllisiksi ja sataa paljon. Sen si-
jaan hän katsoi, että satoihin Voodoon avulla voi vaikuttaa.  
Toisaalta haastattelemani kyläläiset sanoivat, että joihinkin 
luonnonilmiöihin voi vaikuttaa; Voodoon avulla voi esimer-
kiksi pysäyttää haitallisen sateen tai saada sadetta aikaan.

Toisella käynnilläni pari vuotta myöhemmin kylät 
kärsivät poikkeuksellisesta kuivuudesta. Kuivuus yhdistet-
tiin tulvien tavoin ilmastomuutokseen, mutta ilmi tuli mui-
takin syitä. Minulle kerrottiin, että liian moni sateenestäjä 
oli toiminut samanaikaisesti. He estivät sateita, jotta hauta-
jaisjuhlat saatiin pidettyä hyvässä säässä. Toisistaan tietä-
mättä he yhdessä aiheuttivat kuivuuden. Sadetta on helpom-
pi estää kuin saada aikaiseksi.

Toisessa kylässä syyksi kuivuudelle esitettiin kristit-
tyjen määrän lisääntyminen; ihmiset eivät enää uhranneet 
riittävästi Voodoo-jumalille. Sateita ei tullut. Myös joen 
vesi muuttui. Ennen se oli ollut mereltä tulleiden virtausten 
ansiosta suolaista. Siinä oli viihtynyt useita kalalajeja. Nyt 
vesi oli makeaa ja kala- lajeja oli vain kaksi-kolme. Monet 
kalastajat olivat joutuneet jättämään ammattinsa. Suolaisen 
veden muuttuminen makeaksi ei kuitenkaan johtunut ilmas-
tonmuutoksesta. Suolaisuus oli ollut jumalien lahja kylille, 
jonka he vetivät pois Voodoo-uhrien vähennyttyä.

Meren hiekkarannalla kalastajat käyttivät nuottaa. 

Aamulla veneet vievät verkot merelle. Veneen saaminen 
tyrskyjen läpi merelle vaati tarkkaa ajoitusta. Miehet työn-
sivät veneen aaltoihin ja alkoivat vimmatusti meloa. Välillä 
lähtö epäonnistui ja vene iskeytyi takaisin rantaan ja täytyi 
osittain vedellä. Kun vene oli ohittanut ensimmäiset aallot, 
oli melominen helpompaa.

Vaikeaa oli myös veneen saaminen tyrskyjen läpi 
rantaan. Väärä ajoitus ja aalto heitti veneen nurin ja miehet 
ilmaan. Hukkumis- ja loukkaantumisriski oli joka tapauk-
sessa melkoinen, vaikka kalastajat ovat tottuneet työskente-
lemään näissä olosuhteissa.

Veneitä jätettiin myös ankkuriin merelle tyrskyjen 
ulottumattomiin. Silloin jouduttiin uimaan veneille. Meri-
virrat olivat voimakkaita ja vaarallisia. Ehkä ankkuriin jät-
tämisessä ajateltiin enemmän veneen kestävyyttä kuin ka-
lastajien onnettomuusriskin vähentämistä. Veneet kestivät 
kovassa käytössä 10-20 vuotta

Kalastus tapahtui neljän päivän rytmeissä; viides päi-
vä oli pyhitetty meren jumalalle.

Kaukana merellä teollisuusmaiden troolarit kalasti-
vat itselleen suuret kalat. Köyhille kalastajille jäi lähinnä 
vain pieniä kaloja.  Aikanaan nekin katoavat; kalat kalas-
tetaan niin pieninä, etteivät kalakannat pysty uusiutumaan. 
Saalit ovat jo vähentyneet vuosi vuodelta.

Kysyessäni oliko järkevää kalastaa pienetkin kalat, 
minulle vastattiin, että saalis johtui jumalista. Jos jumalat 
olivat suotuisia, kalaa sai paljon, jos eivät niin saalis jäi vä-
häiseksi. Huono saalis ei johtunut pienien kalojen pyydys-
tämisestä.

Voodoossa käytetään sattumaa ja todennäköisyyk-
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siä hyväksi aivan kuten käytetään modernissa riskinhal-
linnassakin, mutta todennäköisyyksien rooli ja merkitys 
ovat erilaisia. Voodoossa heitetään maahan simpukoita tai 
kolapähkinöitä. Näiden asennoista voidaan päätellä, mitä 
vaarat ovat ja kuinka niiltä voitaisiin suojautua. Kuvioista 
muodostuu kokonaan oma riskienhallintaan liittyvä toden-
näköisyyksiin perustuva arviointimenetelmä. Siinä fa-henki 
ilmaisee ihmiselle tietoja tulevasta sattuman ja todennäköi-
syyksien kautta. 

Sattuma ikään kuin avaa ikkunan jumalille puhua, 
koska ihminen ei voi ennakolta tietää, minkä kuvion ja yh-
distelmän simpukat tai kolapähkinät saavat. Samasta syytä 
odottamattomat, epätodennäköiset ja yllättävät tapahtumat 
tulkitaan henkien, noitien ja esi-isien aikaansaamiksi.

Victor Turner (2007) kirjoittaa teoksessaan ”Ritu-
aalit”, että hänen tutkimansa afrikkalaiset nbembut tur-
vautuivat aina rituaaleihin, kun yhteiskunnalliset ristiriidat 
puhkeavat kylien ja kyläyhteisöjen tasolla. Mitä enemmän 
ristiriitatilanteita on, sitä useammin rituaaleja järjestetään. 
Päätökset rituaalien järjestämisestä liittyvät kriiseihin kyli-
en sosiaalisessa elämässä. Rituaalit pyrkivät vähentämään 
sosiaalisia riskejä heti kun ne ilmaantuvat.

Mary Douglas esittää, että jos käytännölliset ympä-
ristöön vaikuttamisen keinot tulevat hallitseviksi, rituaaleis-
ta kuitenkin katoaa jotain hyvin oleellisista. Niiden avulla ei 
enää pohdita elämän suuria kysymyksiä. Puhtauden, pyhän 
ja saastaisen pohtimisen ja määrittämisen tarkoituksena hä-
nen mukaansa on paitsi rakentaa sosiaalisia suhteita ja ha-
kea turvaa vaaroilta myös johdatella ihmisiä ajattelemaan 
järjestyksen ja epäjärjestyksen, muodon ja muodottomuu-

den sekä elämän ja kuoleman välisiä suhteita. 
Voodoon käytännöllisyys voi tulla hallitsevaksi, jos 

se alkaa irrota kosmologisista yhteyksistään. Beninissä 
Voodoon harjoittamatta riskienhallinta on alkanut saada yhä 
enemmän kaupallisia piirteitä ja siitä on tullut taloudellises-
ti kannattavaa. Voodoo-parantajien ja pappien palveluksista 
piti maksaa ja tarvittavien rituaalien järjestäminen ja ris-
keiltä suojautuminen saattoi tulla köyhälle kyläläiselle hy-
vinkin kalliiksi. Toisaalta ihmisen kääntyvät myös pappien 
puoleen saavuttaakseen taloudellista hyötyä. 

Tapasin Beninin pääkaupungissa Cotonoussa kau-
punkiin muuttaneen Voodoo-papin, jonka pihalla oli 
Voodoo-jumalien patsaita ja uhrattiin eläimiä, mutta joka 
kuitenkin laittoi esitellessään toimintaansa soimaan afrik-
kalaista iskelmämusiikkivideoita. Hän puhui koko ajan ra-
hasta, siitä mitä hänen palveluksensa maksavat ja kuinka 
hän saattoi auttaa asiakkaitaan taloudellisesti hyötymään 
ennustustensa avulla. Toisaalta hänen pihassaan oli myös 
hyvin vaikuttava puhdistautumispaikka naisille, jotka olivat 
menettäneet pikkulapsensa.

Kuvataitelija Victor Amoussou kritisoi Nuoren Voi-
man (2-3-2010) haastattelussa Voodoon piirissä esiintyviä 
keinottelijoita ja vääriä profeettoja. He tekevät seremoni-
oiden kaltaisia performansseja ilman uskonnollista sisältöä 
ja nyhtävät uteliaiden ja epätoivoisten avuntarvitsijoiden 
rahat. 

Ammousuoun mielestä Voodoo voi pahimmillaan 
johtaa passiiviseen olemassa olevien epäkohtien sietämi-
seen. Uhraamisen sijasta tai ainakin sen ohella pitäisi esi-
merkiksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi puuttua 
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viranomaisten toimintaan, kun nämä sallivat autonromujen 
tuonnin Euroopassa tai että humalaiset kuskit surutta ajavat 
ylisuurilla kuormilla lastatuilla autoilla. 

Raudanjumala Gu ei tarvitse eläinuhreja eikä romu-
autoja, vaan rattijuoppojen valvontaa ja turvallisia kulkupe-
lejä ja teitä ihmisille. Sama pätee hänen mukaansa muiden-
kin jumalien suhteen. Jos veden jumalatar Mami Wata on 
tuohtunut elinympäristönsä saastumisesta, ei mereen heitet-
ty uhrivuohi, kuollut eläin, tilannetta auta. Jokaisen on an-
nettava henkilökohtainen uhrauksensa ja sitouduttava elä-
mään tuhoamatta luontoa. Victor Amoussoun mukaan tämä 
ei ole ristiriidassa Voodoon ja sen aidon kulttuuriperinnön 
kanssa, vaan sen mukaista. 

Vuotuisissa suurissa Mami Wata-juhlissa uhrattiin 
edelleen vuohi, mutta sen lisäksi laskettiin suurten kilpi-
konnien munista kasvatettuja kilpikonnien poikasia me-
reen. Näin Voodoon avulla vahvistettiin kilpikonnien suoje-
lua. Kilpikonnien suojelutapahtumaan osallistuivat johtavat 
Voodoo-papit ja poliitikot.

Kaikki haastattelemani beniniläiset eivät suhtautu-
neet yhtä myönteisesti Voodoo- uskontoon. Kyläkoulun 
rehtori piti sitä pääsyynä maaseudun kurjuuteen ja köyhyy-
teen. Se ei vähentänyt riskejä, vaan haittasi riskien poista-
mista. Voodoo piti yllä taikauskoa ja erityisesti uskoa pahaa 
aiheuttaviin noitiin. Voodoo papit luovat itse kuviteltuja pe-
lottavia vaaroja ja sitten tarjoavat rahasta palveluksia näistä 
suojautumiselle.

Useampi beniniläinen totesi minulle oma-aloittei-
sesti, että Voodoo on hyvin käytännöllinen uskonto. Tämä 
näkemys toistui keskusteluissa ja haastatteluissa. Voodoo 

auttaa ihmisiä suojautumaan vaaroilta. Tämä ehkä osittain 
selittää, miksi afrikkalainen kulttuuri on ollut niin vastus-
tuskykyinen länsimaalaista kulttuuria kohtaan. Perinteisten 
afrikkalaisten uskontojen tarjoama kosmologia, uskonnolli-
set menot, rituaalit ja palvelut ovat riippumatta siitä, kuinka 
hyvin ne todellisuudessa tarjoavat suojan vaaroja vastaan, 
ihmisille itselleen lähes kaiken kattava ja tarkoituksenmu-
kainen suojaa ja koettua turvallisuutta lisäävä riskinhallin-
nan järjestelmä. Yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on varsin 
rajoitetut mahdollisuudet pienentää omin toimin heihin 
kohdistuvia riskejä, suojan hakemisen ja suojautumisen ja 
vaaroihin ennakolta varautumisen merkitys korostuu. 

Kehitysyhteistyössä on tärkeää ottaa paikallisten 
asukkaiden tapa käsitellä riskejä huomioon. Voodoo ja län-
simainen riskiajattelu elävät Beninissä rinta rinnan. Niiden 
välillä voi olla ristiriitoja tai ne voivat tukea toisiaan. Voo-
doo-pappien mukana olo voi erityisesti tuoda maaseudun 
köyhien kylien luottamusta kehitys- ja riskienhallinta hank-
keita kohtaan, jos nämä saadaan mukaan toimintaan. Tämä 
kuitenkin edellyttää, että ymmärretään ja kunnioitetaan hei-
dän omia käsityksiään ja näkökantojaan, sillä ellei paikallis-
ten uskontojen luomia riskien arvioinnin ja hallinnan järjes-
telmiä oteta huomioon, voi hyvääkin tarkoittava kehitysapu 
ja riskienhallinta kohdata odottamattomia vaikeuksia. 

ympäriStöriSkit hyvän ja pahan määrittäjinä 

Mary Douglas korostaa, että meidän on helpompi 
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nähdä riskikäsitysten sosiaalinen luonne ja niiden organi-
saatiota ja kulttuureita rakentava rooli muissa kuin omassa 
kulttuurissamme. Toistuvasti hän kirjoissaan pyrkii osoit-
tamaan, että teollisuusmaiden riskikäsitykset ovat periaat-
teessa samalla tavalla rakentuneita kuin Voodoo-esimer-
kissämme, joskin usko henkiin, noitiin ja yliluonnollisiin 
voimiin on voimakkaasti heikentynyt ja riskeihin liittyvillä 
todennäköisyyksillä on periaatteessa tieteellinen perusta. 
Tästä huolimatta riskikäsitykset kertovat usein yhtä paljon 
yhteiskunnasta ja sen normeista kuin itse riskeistä, vaaroista 
ja uhista. Myös siitä ketä ja mitä pidetään vihollisena ja ketä 
syytetään, kun kohdataan onnettomuuksia ja vastoinkäymi-
siä.

Douglas soveltaa näitä ajatuksia ympäristökeskuste-
luun ja ympäristöjärjestöihin. Hän menee niin pitkälle, että 
väittää keskustelun ympäristöriskeistä palvelevan ennen 
kaikkea ympäristöjärjestöjen sisäisiä tarpeita.

Tutkiessaan kestävän kulutuksen ja tuotannon Suo-
men kansallista ohjelmaa Anukka Berg (2012) päätyi väi-
töskirjassaan korostamaan rituaalien merkitystä ympäris-
töpoliittisten ohjelmien laadinnassa. Poliittisten ohjelmien 
laatiminen ja käsitteiden hokeminen toimivat rituaalina, 
jolla vahvistetaan vallitsevaa poliittista kulttuuria. 

Rituaalien täytyy olla merkityksellisiä, kun samat 
sidosryhmien edustajat kokoontuvat vuodesta toiseen laa-
timaan toisiaan muistuttavia uhkakuvia ympäristön tilasta 
ja keskustelemaan siitä, millaisin sanakääntein kestävää ke-
hitystä tulisi edistää ja jopa siitä, miten se tulisi määritellä.  
He näin jakavat samat symboliset rituaalikäsitteet ja jäsen-
tävät niiden avulla maailmaa. Tämä rituaalien puoli tulee 

erityisen tärkeäksi tilanteissa, joissa ulkoisessa maailmassa 
ei tapahdu toivottua muutosta.

Rituaalit voivat olla energian ja positiivisten tuntei-
den lähde sekä ryhmille että yksilöille. Niiden luoma yh-
teinen näkemys voi siten toimia voimavarana, jota voidaan 
hyödyntää, kun todella ryhdytään toteuttamaan ohjelmia. 
Toisaalta se voi myös lukita kehitystä torjumalla muita nä-
kemyksiä ja uskottelemalla että ”homma on hanskassa”.  

Rituaaleihin kuuluu myös uhraaminen ja uhrilahjat 
sekä katumusmenot, joiden avulla puhdistaudutaan saastu-
misesta. Rituaalisesta puhdistautumisesta on ympäristön-
suojelussa näkyvistä ainakin joitakin esimerkkejä. 

Yritykset, jotka ovat jääneet kiinni ympäristön pilaa-
misesta ja saaneet kansalaisten vihan päälleen ja joita syy-
tetään tietojen salaamisesta, voivat pyrkiä puhdistautumaan 
liittoutumalla entisen vihollisensa eli ympäristöjärjestöjen 
kanssa. Ne antavat näiden todentaa ympäristöraporttinsa 
tai alkavat käyttää näiden ympäristömerkkejä. Ne voivat 
myös antaa järjestöjen auditoida omaa toimintaansa. Tässä 
on tietysti ennen kaikkea kysymys maineen puhdistamises-
ta, mutta ainakin yritysjohtajien omassa tajunnassa lienee 
myös kysymys uhrautumisesta ja jopa katumusmenoista. 
Samanlaisen käytökseen turvautuvat myös poliitikot, joista 
heitä aletaan syyttää ympäristön saastuttamisesta.

Monissa rituaaleissa peseytymisellä on keskeinen 
merkitys; viherpesu ei aina ehkä olekaan pelkkä mainos-
temppu, vaan sen taustalla voi olla rituaali, jonka avulla 
pyritään puhdistamaan tuote siihen tarttuneesta mainetta 
vahingoittavasta ”liasta”.

EU:n ympäristöneuvoston päätelmät ovat erityisen 
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hyvä esimerkki rituaalista, jossa toistetaan kerta toisensa 
jälkeen samat toimet. Päätelmistä on aluksi tarkoitus tehdä 
lyhyet ja ymmärrettävät, mutta neuvostokäsittelyn aikana 
maa toisensa jälkeen vaatii mukaan jonkin uuden itsel-
leen mieluisen lauseen ja näin päätelmät paisuvat ja pitä-
vät lopulta sisällään kaiken mahdollisen ympäristöpoliit-
tisen hyvän ja viestin todellinen sisältö hukkuu kokonaan 
käsitteiden tulvaan. Päätelmillä ei edes ole mitään sitovaa 
merkitystä; niillä lähinnä ilmaistaan tahtoa ja kerrotaan ko-
missiolle, miten sen toivotaan toimivan. Tästä huolimatta 
neuvoston työryhmässä samat neuvottelijat toistavat tämän 
saman näytelmän kerta toisensa jälkeen, kun uusia päätel-
miä laaditaan.

Tieto ympäristöriskeistä auttaa tekemään ympäristöä 
säästäviä valintoja ja päätöksiä, mutta ympäristöasioiden 
avulla voidaan myös määrittää laajemminkin mikä on hy-
vää ja hyväksyttävää sekä mikä on pahaa ja paheksuttavaa 
tai jopa saastaista. Joistakin ympäristöriskeistä ja tuotteista, 
jotka niitä aiheuttavat, voi siten tulla kokonaisen elämän-
tavan ja siihen liittyvän paheksuttavan tai arvostettavan 
toiminnan symboleja ja merkkejä.  Joillekin ryhmille ym-
päristöasioista piittaamattomuus taasen voi toimia ryhmä-
kulttuuria organisoivana tekijänä ja antaa mahdollisuuksia 
kapinoida väestön valtaosan arvomaailmaa vastaan. Tämä 
tulee helposti mieleen, kun kuuntelee ilmastomuutoksen 
merkityksen kiistäviä tiedemiehiä ja muita vastarannan 
kiiskiä.

Mutta riskien merkitys sosiaalisen elämän rakentu-
miselle ja yhteisölliselle käsittelylle ulottuu vielä näitä esi-
merkkejä syvemmälle. Ympäristösuojelu ja siihen liittyvät 

riskikäsitykset muodostavat nykyään sosiaalisen normis-
ton, jonka avulla ei vain määritellä, mitä toimia ja teknisiä 
ratkaisuja on poliittisesti mahdollista käyttää, vaan niiden 
avulla voidaan antaa moraalinen ulottuvuus jokapäiväisille 
arkiaskareillekin kuten syömiselle, peseytymiselle, liikku-
miselle, asumiselle ja pukeutumiselle liittämällä niihin puh-
distautumissääntöjä ja -näkemyksiä.  

Monissa uskonnoissa liittyy rajoituksia lihan syön-
tiin; ilmastopolitiikan nimissä meitä vaaditaan luopumaan 
lihansyönnistä kokonaan. Eläintensuojelijat puhuvat kol-
mesta L:stä joita pitää välttää. Ne ovat liha, lentäminen ja 
lapset.

Ympäristönsuojelusta on tavallaan tullut eräänlainen 
maallistunut uskonto, jonka avulla voidaan osoittaa moraa-
lista ylemmyyttä ja puhdasoppisuutta (Beck 1999). Tuottei-
den ja niihin liittyvien ympäristöhaittojen ja -riskien kautta 
myös syyllistetään ja määritetään syyllisiä ja syntisiä. Tuot-
teen, joka leimautuu ympäristön kannalta haitalliseksi, voi 
olla hyvinkin hankala vapautua tästä maineestaan.

Nämä maailmankatsomukselliset tekijät antavat 
pontta myös ilmastomuutokseen kriittisesti suhtautuvil-
le skeptikoille. Kun lukee skeptikoiden Ilmastofoorumi.fi 
sivustoja ei voi välttyä siltä ajatukselta, että skeptikoiden 
kohdalla ainakin kysymyksessä on kultti, ei tiede, vaikka 
väitteitä tieteeseen vedoten pyritäänkin perustelemaan. 

Kirjassaan ”Pallo hallussa-Vihreän elämän opas” 
John Elkington ja Julia Hailes (2000) antavat perinteisten 
aiheiden ruokavalion, liikkumisen, asumisen ja tietotek-
niikan käytön lisäksi ohjeita siitä, miten kuluttajat voivat 
viherryttää elämänsä kirjaimellisesti kehdosta hautaan. Oh-
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jeita annetaan ehkäisystä, synnytyksestä, armokuolemasta, 
hautajaisista, siitä miten kuolla ja missä, tee-se-itse-muis-
tokirjoituksesta ja elinten luovuttamisesta terveydenhuollon 
käyttöön. Opas käyttää myös termiä «vihreä kuolema». 

Luonnollinen hautaaminen on tullut suosituksi eri-
tyisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa. Vihreän kuoleman 
hautalehdot sijaitsevat metsissä ja niityillä, joissa kasvaa 
puita, pensaita ja kedon kukkia.  Vainajat puetaan kuol-
lessaan luonnonmukaisiin vaatteisiin ja haudataan bioha-
joaviin arkkuihin. Hauta merkitään puisella laatalla, joka 
sijoitetaan maata vasten, jotta se sulautuu maisemaan. Orto-
doksinen metsähautausmaa on ollut aina luonnonläheinen. 

miten vieStiä riSkeiStä?

Riskitutkimus johti tutkijoiden mielenkiinnon riskien 
arvioinnista ja vähentämisestä riskikommunikaatioon. Mi-
ten riskistä parhaiten voitiin viestiä epäluuloisille ja omista 
käsityksistään kiinni pitäville kansalaisille? Mikä on medi-
an merkitys riskikommunikaatiossa ja kuinka se muokkaa 
käsityksiämme ympäristöriskeistä?

Pitkään teollisuuden asiantuntijat ja johtajat olivat 
ajatelleet, että he itse tietävät prosessinsa parhaiten ja heitä 
on turha tulla neuvomaan, miten niitä tulisi kehittää ym-
päristöystävällisemmiksi. Piti vain saada kansalaiset luot-
tamaan asiantuntijoihin. Omahyväiseen suhtautumiseen 
liittyi niukka tiedottaminen ja suoranainen salailu. Tällä oli 
lyhyet jäljet. Ympäristöhaittoja salanneen yrityksen on vai-

kea saada takaisin menetettyä luottamusta.
Vähitellen havaittiin, että ympäristöriskien viestin-

nässä avoimuus on avainasemassa. Avoin ja rehellinen tie-
dottaminen asukkaille vähentää näiden pelkoja ja epäluu-
loja. Ulkopuolisen tahon todentama ympäristöselonteko 
auttaa hoitamaan naapuri- ja sidosryhmä suhteita ja lisää 
jaetun tiedon luotettavuutta.

Ydinvoimaa on alettu ajaa ilmastopoliittisin syin; 
enää ei katsota sen muodostavan tehokkainta energialähdet-
tä, vaan sitä pidetään välivaiheen energian muotona siirryt-
täessä pitkällä tähtäimellä kohti auringonenergiaan perustu-
vaa taloutta. Ydinvoimalobbareiksi on palkattu energia- ja 
ympäristöalan asiantuntemuksen omaavia naisia teollisuus-
miesten ja ay-pomojen sijasta. 

Erityisen tärkeää avoimuus on ollut häiriöpäästöjen 
tapahtuessa. Riskitutkija Nina Wessbergin (2007) mukaan 
esimerkiksi Kaukaan jätevesipäästön yhteydessä salailu 
ja huono tiedottaminen vain pahensivat tilannetta tehtaan 
johdon kannalta. Salailu toi lähiseudun asukkaille mieleen 
vuosikymmenien takaiset tilanteet, jolloin päästöistä ei 
kunnolla tiedotettu edes silloin, kun vaikutukset vesistöön 
olivat paljain silmin kaikkien nähtävissä.

Vaikka Kaukaan kohdalla voitiin syystä puhua ongel-
mien peittelystä ja salaamisesta niin yritysten ympäristöra-
portoinnissa on viime vuosina selvästi edistytty. Raportit 
kattavat hyvin merkittävät ympäristötekijät. 

Kuitenkin edelleen saattaa olla puutteita luparikko-
musten raportoinneissa. Raportit eivät vieläkään suuresta 
asiatiedosta huolimatta tahdo antaa lukijalle mahdollisuuk-
sia itse kriittisesti arvioida yritysten toimintaa ja niiden tu-
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loksia ympäristönsuojelussa. Tämä lisäisi sekä raporttien 
luotettavuutta, luettavuutta että kiinnostavuutta.

Ilmastomuutos on viimeisten vuosien aikana lyönyt 
voimakkaasti läpi tiedostusvälineissä ja kansalaisten ympä-
ristötietoisuudessa. Muutos on osoitus riskikommunikaati-
on voimasta. Asia, josta asiantuntijat ovat puhuneet vuosi-
kausia, on äkkiä kaikkien huulilla. Tähän on monta syytä, 
kansainvälisen ilmastopaneelin tuottamat hälyttävät tutki-
mustulokset, helposti havainnollistettava pohjoisen jääme-
ren jääpeitteen pieneneminen,  Al Goren kampanjointi sekä 
ns. Sternin-raportti, joka analysoi hillintätoimista pidättäy-
tymisen kustannuksia. 

Ilmastotutkija Hansen (2009) vetoaa voimakkaasti 
lähinnä amerikkalaiseen yleisöön julkaisemalla ilmaston-
muutosta käsittelevässä kirjassaan kuvia lapsenlapsistaan, 
koska näiden sukupolvi tulee kärsimään eniten meidän saa-
mattomuudestamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hän 
on huolissaan siitä, mitä tapahtuu hänen oman kuolemansa 
jälkeen.

Kestävässä kehityksessä sen määritelmää myöten 
korostetaan tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia ja oi-
keuksia. Periaatteessa tämä näkemys hyväksytään laajalti, 
mutta silti tulevien sukupolvien oikeudet ja elinmahdolli-
suudet näyttävät järjestään jäävän politiikan täytäntöönpa-
nossa tämänpäiväisten ongelmien varjoon.

Yhdysvaltalainen filosofi Samuel Scheffler (2013) 
esittää kuitenkin, että vaikka harvat ihmiset uskovat henki-
lökohtaiseen kuolemanjälkeiseen elämään, niin silti meille 
on tärkeää, että ihmiskunta säilyy kuolemamme jälkeen. 
Kirjassaan “Death and the Afterlife” hän jopa hätkähdyt-

tävästi väittää, että syntymättömien ihmisten elämä ja tu-
levaisuus ovat oikeastaan tärkeämpää kuin oman henkilö-
kohtaisen elämän kuoleman jälkeinen jatkuvuus. Jos meillä 
ei ole näkymää siitä, että ihmisten ja luonnon elämä jatkuu 
meidän jälkeemme, tämä vie arvoa pois meidän nykyisyy-
deltämme.  Näin siitäkin huolimatta, että nykytieteen mu-
kaan kaikki elämä päättyy aikanaan. 

Vaikea sanoa kuinka tehokasta ilmastopolitiikan 
uhkakuvaviestintä on ollut, mutta silti tiedottamisesta tun-
nutaan edelleen vahvasti uskottavan, että väestön pelotte-
lu ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä on parasta 
viestintää. Oli miten oli, niin ilmastopolitiikasta on viime 
vuosina kirjoitettu jo niin paljon, että vaarana yhä enem-
män on, että kansalaiset turtuvat tiedon tulvaan. Varsinkin 
kuin kansainväliset ilmastopoliittiset neuvottelut takkuavat 
ja etenevät kovin hitaasti samaan aikaan, kun tiedot ilmas-
tonmuutoksen etenemisestä käyvät koko ajan entistä hälyt-
tävämmiksi.

Kyynisesti voisi myös väittää, että ilmastopolitiikasta 
on ainakin osittain tullut keino, jolla voidaan myydä kansa-
laisille energian saannin turvaamiseksi tarvittavat hankalat 
toimenpiteet. EU:n tavoitteet uusiutuvien energialähteiden 
käytön lisäämiseksi ja tavoitteet energiatehokkuuden paran-
tamiseksi auttavat ilmastomuutoksen hillintää, mutta niitä 
tarvitaan myös talousalueen energiaomavaraisuuden kas-
vattamiseen ja energiariippuvaisuudesta johtuvien turvalli-
suusriskien vähentämiseen.

Ympäristötietoisuus ja ympäristön puolesta toimimi-
nen liittyvät joka tapauksessa toisiinsa. Kansallisen ympä-
ristötietoisuusindeksin ja kansalaisten ilmoittaman ympä-
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ristömyötäisen käyttäytymisen välillä on havaittu olevan 
selvä korrelaatio (Harju- Autti 2016). Mitä suurempi on 
ympäristötietoisuus, sitä korkeampi on halukkuus toimia 
ympäristön puolesta ja samalla vaatimukset kollektiiviseen 
ympäristövastuunottoon kasvavat.

luonnon puhemiehet ja ympäriStöpolitiikan kieli

Ympäristöpolitiikassa käydään jatkuvaa väittelyä ja 
vuoropuhelua. Mihael Bahtinin (1982) ajatukset inhimil-
lisen tajunnan dialogisuudesta avaavat mielenkiintoisen 
mahdollisuuden tarkastella ympäristöpolitiikkaa ja ympä-
ristöriskien hallintaa juuri vuoropuhelun näkökulmasta.

Bahtinin keskeisenä ajatuksena on inhimillisen ta-
junnan ja toiminnan väistämätön dialogisuus ja avoimuus. 
Vaikka ajattelisimme ääneti itseksemme, niin yleensä osoi-
tamme sanamme toiselle todelliselle tai kuvitellulle henki-
lölle eli Bahtinin termejä käyttääksemme ”vieraalle sanal-
le”. Käymme tämän kanssa väittelyä, puolustamme omia 
näkökohtiamme ja peilaamme ajatuksiamme toisten aja-
tuksiin, puheisiin, kielenkäyttöön ja ajattelutapoihin. Näin 
sosiaalinen todellisuus on jatkuvasti läsnä mielessämme. 

Vuoropuhelunomaisuus ulottuu käsitteiden sisälle. 
Bahtin käyttää esimerkkinä parodiaa. Sitä ei voi ymmärtää, 
ellei tunne myös parodioinnin kohdetta. Moni romaani voi-
kin alun perin olla ollut paljon enemmän parodinen, kuin 
mitä tänä päivänä enää käsitämme. Emme pysty lukemaan 
siihen sisältyvää pilkkaa, koska emme tunne pilkan kohdet-

ta, emme pysty luomaan uudestaan vuoropuhelua emmekä 
edes huomaa mitä olemme kadottaneet.

Inhimillisessä kommunikaatiossa ei siis ole kysymys 
pelkästä yksisuuntaisesta tapahtumasta, jossa viesti lähete-
tään kanavaa pitkin vastaanottajalle, niin kuin insinööritie-
teistä peräisin olevat mallit informaationvälitystä kuvaavat. 
Viesti on aina osa vuoropuhelua. Vastaanottaja joutuu aina 
punnitsemaan, tulkitsemaan ja uudelleen arvioimaan vies-
tin sisällön. Bahtinin mukaan pitäisikin puhua mieluummin 
vantaanpanemisesta tai -väittämisestä kuin viestin vastaan-
ottamisesta.

Bahtin kiinnitti myös huomiota siihen, miten erilaiset 
kirjat ja tekstit käyvät vuoropuhelua keskenään ja kuinka 
voimakkaasti tämä dialogisuus on läsnä länsimaisessa kult-
tuurissa. Romaani on itse asiassa syntynyt erilaisten sosi-
aalisten alakulttuurien käyttämien kielten vaikuttaessa toi-
siinsa; se hyödyntää yhteiskunnallista moniäänisyyttä ja luo 
tämän avulla kuvan sosiaalisesta todellisuudesta.

Kulttihahmoksi Bahtin on tullut kuitenkin karnevaa-
liteoriastaan. Bahtinia kiinnosti erityisesti, miten karnevaa-
liperinne ja siihen liittyvät ilmiöt, ovat heijastuneet romaa-
nin kehitykseen. Esimerkkinä hän käyttää mm Rabelais’n ja 
Dostojevskin tuotantoa.

Bahtin löytää virallisen sanankäytön ja karnevaalin-
aurun vuoropuhelun monilta elämän alueilta. Ei ole mitään 
niin pyhää tekstiä, ettei siitä olisi tehty karnevaalinomaista 
ivamukaelmaa, ettei sen sanomaa olisi käännetty ylösalai-
sin liittämällä se outoihin ja maanläheisiin yhteyksiin tai 
muokkaamalla siitä kaksimielisiä ja rivoja versioita. 

Bahtin korostaa karnevaalinaurun iloista luonnetta. 
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Se ei ole pelkkää pilkkaa, vaan myös tapa lähestyä itse elä-
män peruskysymyksiä syntymää ja kuolemaa. Karnevaalin-
auru vetää vakavat asiat alas jalustaltaan, liittää ne ruumiin 
toimintoihin ei häväistäkseen ne, vaan tehdäkseen mahdol-
liseksi uudestisyntymisen, uudet tarkastelukulmat ja uusien 
ajatusten kehittymisen.

Virallisten tekstien itseriittoisuus, vastaansanomatto-
muus, niissä pauhaava vallan monologi ja taipumus käyttää 
yleisyyttään tyhjiä ilmaisuja tarjoaa alati aihetta pilkalle ja 
naurulle. Nauru rikkoo ainoat totuudet ja antaa sijaa mo-
niäänisyydelle. Iloisen veijarin, tyhmyrin ja narrin hahmot 
paljastavat puheillaan ja teoillaan tehokkaasti virallisen sa-
nankäytön onttouden. 

Käsitteiden dialogisuus on ympäristönsuojelussa niin 
vahva, että monia tekstejä on vaikea edes kunnolla ymmär-
tää, ellei tiedä minkälaisten näkemysten kanssa kirjoittaja 
käy vuoropuhelua, kenelle hän osoittaa sanansa ja mikä on 
se konteksti, jossa tämä keskustelu käydään. Usein vasta-
puoli mainitaan, sen näkemyksiä siteerataan ja kumotaan, 
mutta usein se on täysin näkymättömissä ja kuitenkin koko 
ajan hyvin voimakkaasti läsnä.

Erikoiseksi ympäristönsuojelun alalla käytävän vuo-
ropuhelun tekee se, ettei luonto itse voi käydä tätä kes-
kustelua. Ainoat merkit, joita se antaa, ovat ympäristössä 
tapahtuneet muutokset, vaaran merkit ja vaikutukset. Osa 
vaikutuksista on helposti havaittavissa kuten sinilevälautat, 
pakokaasut kaupunki-ilmassa tai liikennemelu, mutta osa 
vaatii hyvinkin monimutkaisia mittauksia, tietokoneiden ja 
laskenta- ja riskien arviointimallien käyttöä sekä tieteelli-
siin teorioihin perustuvaa tulkintaa. 

Sama koskee myös tulevia sukupolvia. Taloudellinen 
päätöksenteko ja mallit eivät ota kuin rajoitetusti huomioon 
tulevien sukupolvien tarpeita. Erityisen vaikea tehtävä on 
arvioida kuinka paljon uusiutuvia luonnonvaroja tulisi käyt-
tää nyt ja kuinka paljon tulisi jättää tuleville sukupolville. 
Niiden käyttöä ei voida kokonaan lopettaakaan, ja toisaalta 
voidaan väittää, että niiden käyttö mahdollistaa uuden entis-
tä ympäristöystävällisemmän tekniikan kehittämisen.

Sen enempää luonnon järjestelmien toiminnan ja 
eläinten oikeuksien kuin tulevien ihmissukupolvien tarpei-
den huomioonottaminen ei ole mahdollista ilman puhemie-
hiä ja luonnon oman kielen tulkitsijoita. Tarvitaan henki-
löitä, jotka nostavat ympäristöongelmia esiin ja toimivat 
niiden asianajajina ja moraalinvartijoina. Asianajajien li-
säksi tarvitaan instituutioita ja lainsäädäntöä, jotka antavat 
ongelmille ja esitetyille toimille oikeutuksen ja hyväksyttä-
vyyden. Medialla on puolestaan keskeinen merkitys siinä, 
miten ja ketä asiantuntijoita kuullaan, miten ympäristöon-
gelmista kirjoitetaan, puhutaan ja miten niitä tulkitaan sekä 
liitetään laajempiin yhteyksiinsä. 

Yleensä luonnonsuojelu- ja eläinsuojelujärjestöt ovat 
kärkkäimmin ottaneet luonnon ja tulevien sukupolvien pu-
hemiehen paikan tai pikemminkin taistelleet tämän paikan 
itselleen. Kansainvälisissä järjestöissä ja ympäristöpoli-
tiikan foorumeilla on yhä enemmän myös alettu rakentaa 
keskustelua siten, että kansalaisjärjestöt todella esiintyvät 
luonnon ja tulevien sukupolvien edustajina. 

YK:n kestävän kehityksen keskusteluissa on yleensä 
monta osapuolta: viranomaisten, poliitikot, teollisuus, kan-
salaisjärjestöt, ammattiyhdistysliike, maanviljelijät, naiset 
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ja alkuperäiskansat. Vaikka kaikki osapuolet puhuivat ym-
päristönsuojelun ja kestävän kehityksen puolesta on niillä 
kuitenkin dialoginen kaksoisroolinsa; puhuessaan ympäris-
tönsuojelusta ne samalla puolustivat omaa institutionaalis-
ta asemaansa eli ammattiyhdistysliike työläisten osallistu-
misoikeuksia, teollisuus kilpailukykyään ja viranomaiset 
hallinnon käyttämien ohjauskeinojen merkitystä. Jossain 
määrin tämä toki koskee kansalaisjärjestöjäkin; onnistunut 
ympäristökampanja vahvistaa niiden omaa organisaatiota ja 
asemaa. 

Ainoa taho, joka yrittää kiistää luonnonsuojelun 
alueella toimivien kansalaisjärjestöjen oikeuden toimia 
luonnon puhemiehinä on maanviljelijät. He pitävät luon-
nonsuojelijoita kaupunkilaisina, joilla ei ole oikeutta tulla 
kertomaan maaseudun asukkaille, miten näiden tulee eläi-
miään tai maitaan kohdella. He ovat itse parhaita ja luon-
tevimpia luonnon puhemiehiä, koska elävät luonnossa ja 
luonnosta.  

Toisaalta kun käsitellään taloudellisia riskejä, niin 
teollisuus ottaa näissä kysymyksissä itselleen koko yhteis-
kunnan taloudellisten etujen puhemiehen roolin. Se esittää, 
että sen näkökannat kuvaavat parhaiten sitä, mikä on pa-
rasta koko kansantaloudelle ja muut ryhmät joutuvat enem-
män tai vähemmän mukautumaan tähän perusasetelmaan. 
Jos kansalaisjärjestöt ovat aika ajoin hyvinkin tehokkaasti 
pystyneet vaikuttamaan siihen, miten ympäristöriskejä me-
diassa käsitellään, miten niistä puhutaan ja kuka on luonnon 
puhemies, niin vielä tehokkaammin elinkeinoelämä on pys-
tynyt monopolisoimaan julkisen talouspoliittisen keskuste-
lun ja taloudellisten riskien käsittelyn ja sanelemaan käyte-

tyt käsitteet ja lähestymistavat. Myös silloin kun puhutaan 
ympäristöpolitiikasta.

Oman vaikeutensa ympäristöriskeistä käydylle kom-
munikaatiolle aiheuttaa myös ympäristöpoliittinen kieli, 
joka ei hevillä aukene kuin asiaan vihkiytyneille. Vaikka 
ympäristöpolitiikan historia on lyhyt sen piirissä omaksut-
tu nopeasti suuri määrä uusia käsitteitä kuten esimerkiksi 
”saastuttaja maksaa periaate”, ”varovaisuusperiaate”, ”pa-
ras käytettävissä oleva tekniikka”, ”päästöjen yhdennetty 
rajoittaminen”, ”puhdas tekniikka”, ”teollinen ekologia”, 
”ennalta ehkäisyn periaate”, ”kestävä kehitys”, ”ekotehok-
kuus”, ”faktoritavoitteet” ja niin edelleen ja niin edelleen… 
Ja lisää käsitteitä on koko ajan tulossa. Kaikkein pahin on 
ilmastopolitiikka ja sen kansainväliset neuvottelut; näitä ly-
henteitä ja käsitteitä eivät edes hallitse ympäristöpolitiikan 
muiden alueiden asiantuntijat. 

Ympäristöpoliittiset käsitteet toistuvat niin tiiviisti 
kansainvälisissä ympäristöpoliittisissa asiakirjoissa, ettei 
liene liioiteltua väittää, että on kysymys myös uudentyyppi-
sestä liturgiasta, jossa näiden käsitteiden hokeminen ja tois-
taminen toimivat rituaalina, jonka tehtävä saattaa pikem-
minkin olla yhteisen uskomusten ja arvojen vahvistaminen 
kuin toteuttaa ne toimenpiteet, joita asiakirjoissa esitetään. 

Toisaalta ympäristöpoliittisiin käsitteisiin tiivistyy ja 
tiheytyy tavoitteet ja toimintatavat sekä näkemys ihmistä, 
luontoa ja yhteiskuntaa uhkaavista vaaroista ja riskeistä. Ne 
toimivat tehokkaina koodeina ja ajattelun malleina, jotka 
ohjaavat metaforien tavoin ajattelua ja riskien hallintaa.  

Vaikka viralliset tekstit esitetään ja esiintyvät mielel-
lään monoliittisen yksiselitteisenä totuutena, jonka kantama 
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merkityssisältö on itsestään selvä ja ainoa mahdollinen, ne 
ovat niin ympäristöpolitiikassa kuin muuallakin lähes kaik-
ki myös vahvisti sisäisesti ristiriitaisia ja tulkinnanvaraisia. 
Jopa pelkkä jätteen käsite on aiheuttanut EU:n piirissä ja 
meillä kansallisesti loputtomia kiistoja, neuvotteluja ja oi-
keusjuttuja.  

Ympäristöpolitiikan asiakirjoissa käytetty kieli on 
usein paitsi vähän vakuuttavaa ja suorastaan vastenmielistä, 
koska se on kankeaa, puisevaa ja luutunutta virasto- ja laki-
kieltä. Erityisesti tämä koskee EU:n ympäristödirektiivejä 
ja -ohjelmia. Niiden läpilukeminen on enemmän koettele-
mus kuin innostava elämys silloinkin, kun käsiteltävä asia 
on mielenkiintoinen ja tärkeä. Tyypillistä ympäristöpoliitti-
selle autoritaariselle sanankäytölle on myös viehättyminen 
lyhenteisiin. 

Kliseemäisyys näkyy myös erityisen paljaana ympä-
ristöpolitiikkaa liittyvissä visuaalisissa merkeissä. Ympä-
ristöjulkaisujen kansista löytyy vain kauniita luonnon mai-
semia tai sitten savuavia tehtaan piippuja. 

Ympäristöjärjestöjen riskikommunikaatiossa kielen 
käyttö on paljon rikkaampaa ja vaikka keskeinen rooli on 
syyllistämisellä, ympäristöroistoksi leimaamisella, niin 
tämä tehdään värikkäin sanakääntein, pilapiirroksin ja kar-
vevaalienomaisella toiminnalla. Niissä näkyy Bahtinin tar-
koittama karnevaalinauru nykymuodossaan.  

Riskienhallinta-käsitteen sijaan nostetaan symbo-
liksi maanläheiset asiat kuten esimerkiksi komposti ja 
päähuomio on muutenkin kiinnittynyt jätteisiin ja niiden 
merkitykseen elämän kiertokulussa. Lumppujen lajittelu tai 
pullojen kierrätys on tärkeämpää kuin tekoälyn sekä auto-

maattiohjauksen kehittäminen ja paras käyttökelpoinen tek-
niikka. Kestävän kehityksen sijasta puhutaan äiti maasta ja 
paluusta luonnon helmaan. 

Vaihtoehtoinen toimintakin saa helposti karnevaalien 
piirteitä. Luonnonsuojelijat istuvat kuin linnut puissa voi-
dakseen estää niiden kaatamisen ja silakoita kaadetaan mer-
ta pilaavan tehtaan portille, sontaa ydinkokeita suorittavan 
maan lähetystön eteen, suuri kanto raahataan Saksaan jne. 
Mielenosoituksissa maalataan kasvot kuoleman valkoisiksi, 
geenimanipuloitua ruokaa vastustetaan sikanaamarit kas-
voilla tai pukeutumalla mutanttikasvikseksi, moottoritietä 
vastustetaan tekeytymällä kuolleeksi keskelle ajoväylää, 
kannetaan suurikokoisia nukkehahmoja eikä narrihahmois-
ta, harlekiineista, kylähulluista, huru-ukoista tai veijareista-
kaan ole pulaa.  Valistuskampanjoissa käytetään pilakuvia 
ja ivataan sekä teollisuutta että markkinoiden manipuloi-
maa kuluttajaa. 

Osittain karnevaalien keinoihin turvautuminen on 
tietoista osittain täysin alitajuista. Sen sijaan viralliseen 
ympäristöpolitiikkaan karnevaalinauru tunkeutuu harvoin. 
Korkeintaan pikkujoulujuhlissa ympäristöviranomaiset te-
kevät pilkkaa ja nauravat ympäristönsuojeluun liittyville 
kysymyksille ja kestävälle kehitykselle.

Bahtinille karnevaalinauru on keino murtaa luutunei-
ta totuuksia ja käsityksiä ja pitää vuoropuhelu avoimena ja 
uutta luovana. Hän ei kuitenkaan kiinnitä juuri huomiota 
siihen, että karnevaalien jälkeen elämä palaa ennalleen ja 
vallanpitäjät yleensä ovat edelleen vallassa.

Victor Turner (2007) ottaa omissa rituaaleja koske-
vissa teoreettisissa päätelmissään tämän huomioon. Hänelle 
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valtasuhteiden päälaelleen kääntäminen on osa ja välivaihe 
rituaalin kokonaisuudessa. Afrikkalaisissa rituaaleissa va-
littaessa uutta päällikköä tämä joutuu käymää läpi vaiheen, 
jossa heimon jäsenet pilkkaavat häntä ja jopa pieksevät. Ih-
miset haluavat osoittaa, että tuleva päällikkö on heimon va-
litsema ja hänen täytyy päällikkönä ottaa heidän tarpeensa 
huomioon, eikä vain ajaa omaa etuaan. Näin statuksen väli-
aikainen menettäminen ja valtasuhteiden päälaelleen kään-
täminen itse asiassa vain lopulta lujittaa hierarkkisia raken-
teita. Rituaali on kuitenkin ollut tarpeellinen koko yhteisön 
toiminnan ja rakenteen kannalta, sillä on oma tehtävänä ja 
se ristiriitojen ilmaantuessa tarvittaessa toistetaan.  

Riskiviestinnässä ei siten ole yhdentekevää kuka 
osoittaa ja miten ympäristöriskien olemassaolon.  Kansalai-
set luottavat yleensä enemmän ympäristöjärjestöihin kuin 
teollisuuden omaan raportointiin. Tämän takia teollisuus 
käyttää ulkopuolisia todentajia lisätäkseen raportoinnin 
luotettavuutta ja korostaakseen toimiensa avoimuutta, kun 
ne alistetaan ulkopuolisen tahon arvioitavaksi. 

Viime vuosina on menty vielä pitemmälle. Ympäris-
töjärjestöt ovat rakentaneet omia ympäristömerkkejään ja 
todentamismenetelmiä kuten metsäsertifioinnin ja norppa-
sähkön sekä kaupanneet näitä tuotteita teollisuudelle. Kuten 
edellä on todettu, yritykset puhdistaakseen mainettaan ovat 
myös sopineet yhteistyösopimuksia ympäristöjärjestöjen 
kanssa ja pyytäneet näitä auttamaan itseään kehittämään 
ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä.   

Ympäristöjärjestöille näin pitkälle menevässä riski-
kommunikaatiossa ja vuoropuhelussa on kuitenkin omat 
vaaransa ainakin silloin, jos yhteistyö tulee kovin läheiseksi 

ja taloudellisesti järjestöille tärkeäksi. Taloudellisissa riip-
puvaisuuksissa ja siteissä on aina omat ongelmansa ja ne 
voivat johtaa liikekumppanin ongelmien liian suureen ym-
märtämiseen. Toisaalta lopulta kiinnitetään taloudellisista 
syistä niin paljon huomiota oman järjestön näkyvyyteen, 
että itse ympäristöongelmat uhkaavat jäädä taka-alalle. 
Uskottavuus menee ja samalla karnevaalinauru jähmettyy 
mainosten niin tyypilliseksi miellyttämiseen pyrkiväksi 
makeaksi hymyilemiseksi.

Julkisen vallan ja ympäristöjärjestöjen suhteessa on 
myös omat ongelmansa. Kun sama järjestö edustaa vuo-
sikausia ympäristöjärjestöjä valtion komiteoissa ja työ-
ryhmissä tulee sen edustajista lopulta melkein kuin osa 
valtiokoneistoa. Sama tietysti pätee muiden etujärjestöjen 
edustajiin.

Kaikesta valistuksesta ja kommunikaatiosta huo-
limatta ympäristömyötäiset asenteet ja lisääntyvä tieto ja 
tietoisuus näyttävät melko hitaasti realisoituvan kuluttajien 
päätöksiksi muuten kuin sellaisten ryhmien kohdalla, joka 
ovat omaksuneet jo vihreän elämäntavan. Taloudellisella 
ohjauksella on kuitenkin pystytty tehokkaasti vaikuttamaan 
autojen hankintaan ja polttoaineiden valintaan. Ympäristö-
merkkien avulla on pystytty kasvattamaan merkittyjen tuot-
teiden osuutta tuoteryhmien sisällä. Kierrätystä on pystytty 
lisäämään panostamalla sen infrastruktuurin. 

Terveyskasvatuksen puolella on esimerkkejä siitä, 
miten viranomaistoiminnalla on pystytty vaikuttamaan voi-
makkaastikin kuluttajien käyttäytymiseen. Tupakanpolttoa 
on pystytty vähentämään valistuksella, hintojen korostuk-
sella ja lainsäädännöllisin rajoituskeinoin. Prosessi on ollut 
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pitkä ja edennyt asteittain.  Vähitellen on ruuvia kiristetty ja 
lainsäädäntöä tiukennettu.

Pohjois-Karjala-projekti on alueellinen hanke, jossa 
on pystytty muuttamaan ruokavaliota ja samalla vähentä-
mään sydänsairauksia. Tässä tapauksessa kansalaistoimin-
nalla ja erityisesti Martta- järjestöillä on ollut merkittävä 
osuus käyttäytymisen muutoksessa. Ympäristönsuojelussa 
ei ole toteutettu mitään vastaavia hankkeita. Julkinen val-
ta harrastaa lähinnä riskikommunikaatiota, jossa ongelma-
na on saada lähettäjän viesti välittymään mahdollisimman 
muuttumattomana vastaanottajalle. Viranomainen puhuu ja 
kansalainen kuuntelee. Julkinen viestintä käy pääsääntöi-
sesti edelleen ylhäältä alas. 

Riskikommunikaatiolla on myös kuluttaja- ja tuo-
tepolitiikassa yhä tärkeämpi sijansa. Kuluttajia pyritään 
motivoimaan tekemään kestäviä valintoja jakamalla heille 
tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista ja niiden käyt-
töön liittyvistä riskeistä. Toiminnanharjoittajille taas koros-
tetaan ympäristönsuojeluun liittyviä taloudellisia mahdolli-
suuksia, vedotaan heidän yhteiskunnalliseen vastuuseensa 
ja tuodaan esiin myös niitä uhkia joita ympäristönsuojelun 
laiminlyöminen voi tuoda heidän liiketoiminnalleen.

Ympäristömerkkien ja -tuoteselosteiden käyttö on-
kin kasvanut, samoin ympäristöraportointi on kehittynyt, ja 
ympäristökasvatukseen on panostettu. Ympäristöriskeihin 
liittyvää kommunikaatiota vaikeuttaa ympäristötekijöiden 
suuri määrä, eri tekijöiden hankala yhteismitallistaminen 
sekä tiedon puutteet.  Ympäristötiedon kriittinen ymmärtä-
minen vaatii jo melkoista asiaan perehtymistä, vaikka tu-
losten havainnollistamiseksi onkin kehitetty erilaisia selkä-

reppuja, jalanjälkiä ja mittatikkuja. Kuluttajilla on edelleen 
vaikea tehdä kestäviä valintoja ja usein asiantuntijoiden an-
tamat neuvotkin ovat ristiriitaisia. 

Onneksi on kuitenkin olemassa vielä merkkejäkin 
yksinkertaisempi tapa ottaa ympäristönsuojelu huomioon 
ostopäätöksissä. Eli voi noudattaa ohjetta ”pieni on kaunis-
ta”. Pieni ei välttämättä ole aina ympäristön kannalta paras 
ratkaisu, mutta useimmissa tapauksissa näin on. Ja mikä 
vielä parempaa, kun ostaa pienen tuotteen ympäristöhaitat 
vähenevät tuotteen koko elinkaaren osalta. Tarvitaan vä-
hemmän raaka-aineita sekä energiaa ja syntyy vähemmän 
jätettä. Pieni auto ei vain kuluta vähemmän, vaan se tar-
vitsee pienemmän tallin ja vähemmän tie- ja parkkipaikka-
tilaa Painosta on myös helppo saada luotettavaa tietoa ja 
useimmiten ei tarvita mitään erillistä ympäristöinformaatio-
ta; pienuuden voi havaita omilla aisteillaan. Kilot ja tonnit 
ymmärtää jokainen (Honkasalo 2012).

Vaikka emme menisi niin pitkälle, että esittäisimme 
ihmisen geneettistä pienentämistä kestävän kehityksen tur-
vaamiseksi, niin voimme helposti tehdä paljon oman mate-
riaalisen selkäreppumme pienentämiseksi. Erityisen tärkeää 
olisi miettiä, kuinka suuri tuote on niin suuri, jotta se täyttää 
tarpeemme. Luopumalla käyttötarkoitukseen liian suuresta, 
emme edes heikennä elintasoamme. Valitsemme vain riittä-
vyyden. Säästämme myös kustannuksissa.

Moni kuluttaja kuitenkin hankkii suuren ja tehokkaan 
auton ja moottori- tai purjeveneen, jos hänellä vain on sii-
hen varaa. Suuremman ja tehokkaamman kuin mitä hän tar-
vitsee. Erityisen tärkeitä suuret tehot ovat miehille; kuinka 
paljon on hevosvoimia alla autonmoottorissa ja kuinka ko-
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van kiihtyvyyden niillä saa aikaiseksi. Suuri paino ja suuri 
teho kertovat vallasta, voimasta ja suurista tuloista. Hallitsi-
jatkin ovat aina rakastaneet suuria monumenttirakennuksia.  

Riskikommunikaatiolla voidaan maailmankatso-
muksellisiin arvovalintoihin kuitenkin parhaimmillaankin 
vaikuttaa vain rajallisesti. Se jonka mielestä iso asunto ja 
auto tarvitaan, jotta voi osoittaa yhteiskunnallista asemaan-
sa ja varallisuuttaan ei helposti lämpene ajatukselle pienen 
siunauksellisuudesta. Vastaavasti ydinvoiman kannattajiin 
tai vastustajiin on ydinvoiman ympäristöriskeistä jaettaval-
la informaatiolla vain vähän vaikutusta, koska he ovat jo 
valintansa tehneet. Heidän maailmankuvaansa joko kuuluu 
tai ei kuulu ydinvoimalla tuotettu sähkö. Tästä huolimatta 
omia näkemyksiä pyritään puolustelemaan erilaisilla ris-
kiarvioilla, koska haluaan saada tieteen puolueettomuus ja 
arvovalta omien näkemysten tueksi.

Tuotteen hinta on keskeinen tekijä ostopäätöksen 
kannalta. Ympäristöperusteisilla veroilla maksuilla ja pääs-
tökaupalla pyritään vaikuttamaan hinnan kautta ostopäätök-
seen. Tällöin ympäristöinformaatio näkyy veron tai maksun 
suuruutena.  Ympäristöhaitan taloudellisen arvon täytyy 
kuitenkin olla riittävän suuri, jotta sillä olisi ostopäätökseen 
vaikutusta. Toisaalta jo ympäristöveron olemassaolo sinän-
sä toimii signaalina, jolla on vaikutusta kuluttajiin, jos on 
odotettavissa, että vero tulevaisuudessa kasvaa. Ihannetapa-
us on, että veron avulla pystytään ottamaan täysmääräisesti 
aikaisemmin hintaa vailla olevat ympäristöhaitat huomioon. 

heikot SiGnaalit ja muStat joutSenet

Ympäristösuojelussa joudutaan toistuvasti tekemään 
päätöksiä tilanteissa, joissa vallitsee suuri epävarmuus niin 
riskitekijän esiintymisen todennäköisyydestä kuin sen vai-
kutuksista. Suuria epävarmuuksia liittyy ennen kaikkea 
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien etenemiseen ja 
niiden vaikutuksiin sekä tuloillaan olevien teknologioiden 
aiheuttamien ympäristöriskien arviointiin. 

Epävarmuudet johtuvat lähinnä tiedonpuutteesta, 
mutta myös itse monimutkaisten systeemien kehitysdyna-
miikasta. Oma ryhmänsä ovat riskit, joiden esiintymisto-
dennäköisyys on pieni, mutta joilla voi olla vakavia seu-
rauksia. Hyvin harvinainen tapahtumakin sattuu joskus. 
Miten varautua ennakolta, jos riski näyttää vähäiseltä, mut-
ta seuraukset voivat olla todella pahoja.

Heikot signaalit ovat heikkoja oireita tapahtumista ja 
prosesseista, jotka ovat vasta kehittymisensä alkuasteella, 
mutta joilla myöhemmin voi olla suuri merkitys. Niitä voi 
olla hankala määrittää niiden vähäisyyden ja pienuuden ta-
kia, ja ne helposti siksi hukkuvat taustakohinaan. Ne voivat 
myös esiintyä yllättävissä yhteyksissä ja vaativat toisistaan 
erillään olevan informaation yhdistämistä.

Informaation määrä kasvaa nykyään erittäin nopeasti 
ja samalla kasvaa melun ja kohinan määrä. Valtavasta infor-
maatiomäärästä on entistä vaikeampi kaivaa esiin sellaisia 
heikkoja signaaleita, jotka ennakoivat merkittävää muutos-
ta. Toisaalta ihmisaivot helposti reagoivat epäjärjestykseen 
luomalla järjestystä ja kuvioita sinnekin, missä sitä ei vält-
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tämättä esiinny.
Heikon signaalin ei tarvitse olla kokonaan uusi ilmiö; 

se voi olla merkki myös vanhan ja tunnetun ilmiön voimis-
tumisesta tai tulemisesta uudessa muodossa. Heikot signaa-
lit voivat olla heikkoja siksi, että niihin liittyvät prosessit 
eivät ole vielä saavuttaneet voimakkuudeltaan, lujuudeltaan 
tai kooltaan kriittistä raja-arvoa, jonka jälkeen ne alkavat 
kehittyä ja edetä nopeasti. Niihin liittyy aikatekijä, jonka 
kestäessä ei näytä tapahtuvan mitään, vaikka prosessi on jo 
käynnistynyt. Hiljaisuuskin voi olla heikko signaali. Tämä 
vaikeuttaa arviointia, mutta voi antaa aikaa ennalta varau-
tumiselle. 

Heikot signaalit voivat olla paljonkin hyväksyttävän 
riskitason alapuolella, ja siksi niihin saatetaan suhtautua 
aliarvioiden. Jos ne ylittävät hyväksyttävän riskin tason, ne 
eivät itse asiassa ole enää heikkoja signaaleja, vaan vaativat 
toimintaa ja ainakin niiden vakavuuden arviointia.

Kuten edellä todettiin, vaaran ennusmerkkejä on 
haettu ja tulkittu kautta aikojen. Lääketiede on kehittänyt 
diagnostiikkaa, jotta oireista voitaisiin päätellä taudinkuva. 
Diagnostiikan kehittyessä etsitään yhä enemmän oireiden ja 
tautien ensiasteiden merkkejä esimerkiksi syöpäseulonnan 
keinoin, jotta toimiin voitaisiin ryhtyä, ennen kuin tauti on 
ehtinyt kehittyä vakavalle asteelle. 

Ympäristön tilaan ja ekosysteemien toimintakykyyn 
vaikuttaviin tekijöihin liittyviä heikkoja signaaleja voidaan 
löytää monilta eri alueilta:

• Havaitut ja mitatut sekä mallien ennakoimat 
muutokset ympäristön tilassa ja eliöiden 

käyttäytymisessä

• Ympäristötutkimuksen esiin nostamat löydök-
set ja teoreettiset näkökulmat

• Innovaatiot ja teknologian kehityksen murros-
kohdat

• Muutokset ihmisten käyttäytymisessä ja yhteis-
kunnassa 

Mustan joutsenen käsite (Taleb (2007, 2012) koros-
taa kyvyttömyyttämme nähdä muutoksen vähäisiä ja yllät-
täviä merkkejä lainkaan.  Musta Joutsen on erittäin epäto-
dennäköinen tapahtuma, jolle on luonteenomaista, että se 
ei ole ennustettavissa, mutta kun se realisoituu, vaikutukset 
ovat laajoja. 

Emme huomaa tai pane merkille mustaa joutsenta, 
koska olemme kyvyttömiä näkemään merkkejä, jotka eivät 
sovi tapaamme ajatella; olemme lukkiutuneet kiinni ajatus-
malleihin, joihin musta joutsen ei sovi. Arvioimme liikaa 
tulevaisuutta menneestä käsin. Vasta jälkeenpäin pystymme 
luomaan selityksen, jonka ansiosta musta joutsen vaikuttaa 
vähemmän satunnaiselta ja paremmin ennustettavalta, kuin 
miltä se näyttäytyi tapahtuessaan. 

Riskienhallinnan menetelmät eivät Talebin mukaan 
ole kykeneviä ottamaan huomioon mustia joutsenia; ne ovat 
keskittyneet riskeihin, joiden epävarmuudet voidaan määri-
tellä. Hänen mukaansa meidän on luotava käytäntöjä, joil-
la pystymme varautumaan tekijöihin, joita emme ainakaan 
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aluksi ymmärrä, ja joilla voi olla vakaviakin seurauksia. 
Meidän on keskityttävä siihen mitä emme tiedä, eikä 

siihen minkä tiedämme ja hyväksyttävä tietomme vajavai-
suus. On rakennettava yhteiskuntia, joiden järjestelmät ei-
vät helposti rikkoudu. Niiden on kestettävä shokkeja, joita 
erittäin epätodennäköiset ilmiöt saattavat tuoda mukanaan. 
Ratkaisevaa on, kuinka nopeasti tajuamme, että musta jout-
sen on lähtenyt lentoon, emmekä sinnikkäästi yritä kieltää 
sitä. 

Ympäristönsuojelussa vallitsee varsin laaja yhteis-
ymmärrys sellaisista megatrendeistä, joihin liittyy hyvin 
vakavia seurauksia. Samat suuret ongelmat toistuvat kyse-
lyissä ja ennakointihankkeiden toimintaympäristökuvauk-
sissa. Näitä ovat:

• Ilmastonmuutos

• Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemi-
palvelujen hupeneminen

• Ympäristön saastuminen ja kemikaalien lisään-
tyvä käyttö

• Luonnonvarojen ehtyminen

Suurelta joukolta johtavia tiedemiehiä kysyttiin, mis-
tä riskeistä meidän pitäisi olla erityisen huolestuneita ja 
mitkä ovat niitä riskejä, jotka saavat liian vähän huomiota 
osakseen, ja mitkä niitä joista olemme turhaan huolestu-
neita. Vastauksissa nousi esiin tavattoman laaja valikoima 

erilaisia riskejä. Ne liittyvät laidasta laitaan teknologiaan, 
ihmisten käyttäytymiseen ja luonnon ilmiöihin (Brockman 
2012). 

Pelättiin teknologian kehityksen riistäytyvän käsis-
tä. Kannettiin huolta kansalaisten heikosta koulutustasos-
ta. Uhkana nähtiin poliittisen järjestelmän rappeutuminen, 
joka entisestään heikentää yhteiskunnan kykyä vastata ris-
kienhallinnan haasteisiin ja valvoa tekniikan kehitystä.

Tiedemiehet olivat erityisen huolissaan riskeistä, jot-
ka liittyivät monimutkaisten systeemien ja tietoverkostojen 
vikaantumiseen ja toiminnan häiriöihin. Heitä askarrutti 
myös tietotekniikan ja tekoälyn kehityksen vaikutus ihmis-
ten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Ympäristöongelmista 
nousivat selvemmin esille ilmastonmuutos, väestön kasvu 
ja luonnonvarojen ehtyminen. 

Ympäristöpolitiikassa uhkaavista megariskeis-
tä kemiallisten aineiden lisääntyvän käytön vaikutuksia 
on vaikein tällä hetkellä arvioida. Kuinka suuren uhan ne 
muodostavat väestön terveydelle esimerkiksi lisääntyvien 
syöpätapausten, allergioiden tai perimämuutosten kautta 
ja miten ne vaikuttavat eliöihin? Kuinka suuri osa päätyy 
lopulta vesistöjen sedimentteihin eikä aiheuta riskiä, jollei 
sedimenttejä aleta ruopata kai muuten käsitellä? 

Vaikutusten arviointia vaikeuttaa vielä se, että eri 
aineiden yhteisvaikutuksesta on olemassa vähän tietoa. 
Kuitenkin muutama vuosi sitten kun EU:n ympäristöminis-
terien verinäytteitä tutkittiin, niistä löytyi lukuisia erilaisia 
ympäristömyrkyn jäämiä.  

Toteutuessaan megatrendit väistämättä tuovat mu-
kanaan odottamattomia sivuvaikutuksia; mitä monimut-
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kaisempi systeemi sitä todennäköisempää tämä on. Onkin 
järkevää riskienhallintaa kysyä, mikä suuri ongelma nousee 
seuraavaksi polttavaksi ympäristöongelmaksi tai miten jo 
tunnistetut ongelmat voivat tuoda mukanaan?  Onko niistä 
jo löydettävissä heikkoja signaaleita? 

Odottaako meitä nurkan takana ympäristöriski, johon 
sopivat kaikki mustan joutsenen piirteet? 

Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehitystoiminnan 
arvioinnissa ministeriötä arvosteltiin siitä, että se tutkii lä-
hinnä vain vanhoja ja päivänkohtaisia aiheita. Kuitenkin ar-
viointiin kuuluvan kyselytutkimuksen vastaajien ajatukset 
siitä, mitä pitäisi tutkia, olivat nekin kovin tuttuja ja yllätyk-
settömiä. Päivänkohtainen keskustelu näyttää hallitsevan 
sitä, mitä halutaan tutkia ja mikä nähdään tärkeäksi. Ylei-
sesti tunnustetun ongelman tutkimiseen on myös helpompi 
saada määrärahoja kuin epävarmoihin tulevaisuuden uhka-
tekijöihin. 

Ennakoinnissa usein enemmän tai vähemmän tietoi-
sesti ajatellaan, että kehitys on lineaarista. Kuitenkin juuri 
epälineaarisuuden ja epäjatkuvuuskohtien ennakointi olisi 
keskeisen tärkeää, vaikka niiden tunnistaminen on hanka-
lampaa. Esimerkiksi ilmastopolitiikassa Suomessa on käy-
tetty taloudellinen vaikutusten arvioinnissa Valtion talou-
dellisen tutkimuskeskuksen yleistä tasapainomallia, joka ei 
ota huomioon tekniikan kehitystä ja siinä tapahtuvia hyppä-
yksiä. Se käsittelee energian hintaa aina kustannustekijänä, 
josta seuraa työttömyyttä ja bruttokansantuotteen vähenee. 
Kuitenkin 1970-luvun alun energiakriisi oli merkittävä teki-
jä, joka joudutti elektroniikkateollisuuden kehitystä. 

Toinen hyvä esimerkki on liuskekaasu. Se nou-

si mullistamaan öljymarkkinoita kuin nurkan takaa. Vielä 
parikymmentä vuotta sitten, sitä ei löytynyt ympäristöalan 
asiantuntijoiden heikkojen signaalien luettelosta.

Ihmisten käyttäytymiseen liittyviä heikkoja signaale-
ja metsästetään talouselämässä markkinointi- ja tulevaisuu-
den tutkimuksen avulla. Suuryritykset ovat palkanneet tule-
vaisuuden tutkijoita ja antropologeja selvittämään nuorison 
uusimpia elämäntapoihin ja kulutukseen liittyviä trendejä, 
voidakseen ajoissa varautua siihen, jos nämä alkavat laa-
jemmin levitä kuluttajien keskuuteen. Käyttäytymiseen liit-
tyvät muutokset heijastuvat myös yhteiskuntarakenteeseen 
muuttovirtojen ja kulutustottumusten kautta. 

Pääkaupunkiseudun ympäristön kunnissa on havaittu 
niihin tapahtuvan muuttoliikkeen tyrehtyminen. Tontit eivät 
mene kaupaksi ja taloja on vaikea myydä. Onko kysymys 
vain pitkistyneen talouslaman vaikutuksesta vai asumis-
kulttuurin muutoksesta? Ihmiset eivät enää haluakaan asua 
isossa omakotitalossa metsän keskellä, vaan arvostavat en-
nen kaikkea tiiviiseen kaupunkirakenteeseen liittyviä pal-
veluja. He eivät halua istua autossa työmatkaruuhkissa ja 
jotkut eivät enää edes hanki ajokorttia. Tällöin seurauksena 
olisi uusia mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta tiivis-
tämällä yhdyskuntarakennetta ja vähentää liikkumista ja 
yksityisauton käyttöä. 

varovaiSuuSperiaate 

Varovaisuusperipaateen mukaan ympäristöä suojele-
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viin toimenpiteisiin pitää ryhtyä, jos on odotettavissa, että 
ympäristöongelmat muodostuvat vakaviksi, vaikka tieteel-
listä näyttöä riskin suuruudesta ei ole. Kansainvälisessä bio-
logista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa 
vuodelta 1992 varovaisuusperiaate muotoiltiin seuraavasti: 

”Biologisen monimuotoisuuden merkittävän vähene-
misen tai häviön uhatessa varmistettujen tieteellisten 
todisteiden puuttumista ei tulisi käyttää syynä uhan 
torjumiseen tai sen vaikutusten vähentämiseen täh-
täävien toimien lykkäämiseen.”

Varovaisuusperiaatteesta on monia eri määritelmiä 
ja tulkintoja. Tämän takia EU:n komissio antoi 2.2.2000 
tiedonannon ennalta varautumisen periaatteesta. Sen mu-
kaan ennalta varautumisen periaatetta tulisi soveltaa riski-
analyysin tapaan. Ennalta varautumisen periaatteeseen tur-
vautuminen edellyttää ilmiöstä, tuotteesta tai menettelyssä 
mahdollisesti seuraavien negatiivisten vaikutusten tunnista-
mista ja tieteellistä arviota siitä, ettei riskiä voida määrittää 
riittävän varmasti riittämättömien, epätäydellisten tai epä-
tarkkojen tietojen vuoksi. 

WHO korostaa ennaltaehkäisyn, riskianalyysin, ris-
kikommunikaation ja haitta-hyötyanalyysin tärkeyttä ris-
kinhallintaketjun kaikissa osissa. Varovaisuusperiaatteen 
soveltamisessa tulee ottaa huomioon riskin suuruus yksilö-
tasolla, kuinka hyvin riski tunnetaan, kuinka suuri on altis-
tuva väestönosa ja altistuvatko lapset.

Varovaisuusperiaatetta on pitkään käytetty toksikolo-
giassa, vaikka sitä ei ole kutsuttu sillä nimellä. Selkeimmin 

tämä näkyy suhtautumisessa syöpävaarallisiin aineisiin. 
Varmuudella ihmiselle syöpävaarallisia aineita on vain 
muutamia kymmeniä. Käytännössä kuitenkin eläinkokeissa 
syöpää aiheuttavat aineet katsotaan syöpävaarallisiksi myös 
ihmiselle. 

Säteilyturvakeskus antoi 7.1.2009 tiedotteen, jossa 
suositeltiin lasten kännyköiden käytön rajoittamista. Perus-
teena oli se, että vaikka mitään uutta tutkimustietoa, ei ollut 
käytettävissä eikä kännyköiden ole voitu osoittaa aiheutta-
van terveyshaittaa, ei myöskään ole vielä täyttä varmuutta 
siitä, etteikö pitkäaikaiskäytöstä voisi olla haittaa. Tätä voi 
jo pitää varovaisuusperiaatteen hyvin pitkälle vietynä so-
veltamisena lasten terveyden suojelemiseksi. 

Toisaalta lapsille hankitaan kännyköitä turvallisuus-
riskin pienentämiseksi, jotta lapsi saisi hätätilanteessa tar-
vittaessa helposti yhteyden vanhempiinsa ja päinvastoin. 
Lasten kännyköiden käyttöä voidaan siten perustella myös 
riskienhallinnan argumentein.

Varovaisuus periaate ei välttämättä vaadi kännykän 
käytön rajoittamista. Kännyköiden käytössä käyttäjä itse 
voi helposti huomattavasti pienentää alistumistaan sähkö-
magneettiselle säteilylle. Hands-free-laitteen käyttö pudot-
taa altistuksen murto-osaan.

Kesäkuussa 2011 Maailman terveysjärjestö WHO 
luokitteli kännykänkäytön mahdollisesti syöpää aiheut-
tavaksi, koska sen käyttö saattaa lisätä aivosyövän riskiä. 
Tämä ei vielä tarkoita, että yhteys olisi olemassa, vaan että 
se on mahdollinen eikä sitä siten pystytä sulkemaan pois. 
WHO on aiemmin luokitellut myös kahvin ja säilötyt vihan-
nekset mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi. 
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Sosiologi Anthony Giddens (2009) suhtautuu kieltei-
sesti varovaisuusperiaatteeseen, koska se hänen mielestään 
kieltää tekniikan merkityksen ympäristöongelmien ratkai-
sussa ja johtaa helposti toiminnasta kieltäytymiseen. Peri-
aate keskittyy vain riskiin ja unohtaa, mitä riskinottamisella 
mahdollisesti voidaan saavuttaa. Se voi myös johtaa tilan-
teeseen, jossa tarkastelun kohteena olevaan riskiin suhtau-
dutaan ylikorostuneesti verrattuna muihin riskitekijöihin ja 
vaaroihin.

Samoilla linjoilla on Dylan Evans(2012). Hänen mu-
kaansa varovaisuusperiaate yliarvioi vaaroja ja aliarvioi ris-
kinotosta koituvaa hyötyä. Se helposti unohtaa, että toimin-
nasta pidättäytymiseen liittyy myös omat riskinsä.

Ilmastopolitiikkaan kriittisesti suhtautuva Bjorn 
Lomborg (2007) puolestaan pitää varovaisuusperiaatteen 
soveltamista ilmastomuutokseen haitallisena, koska se ei 
riittävästi tarkastele niitä kustannuksia, joita hillintätoimista 
syntyy. Se ei vertaa näitä kustannuksia saavutettuun hyö-
tyyn eikä siihen, mitä samalla rahoituksella voitaisiin tehdä 
muiden riskien kuten esim. nälänhädän, malarian ja aidsin 
sekä muiden kehitysmaiden terveysongelmien vähentämi-
seksi. 

Lomborgin arvostelu kuitenkin pahasti ontuu, koska 
hän samalla esittää hiilidioksidipäästöjen rajoittamiselle 
vaihtoehtoiseksi keinoksi maapallon ilmaston jäähdyttä-
mistä edistävien menetelmien kehittämistä. Lomborgin eh-
dotuksen mukaan vesihöyryä tuottavat laivat voisivat tuot-
taa pilviä, jotka heijastaisivat osan auringonvalosta takaisin 
avaruuteen ja laskisivat lämpötilaa maan pinnalla. Lomborg 
kuvailee pilvien tehtailua nopeaksi ja luonnolliseksi tavaksi 

manipuloida ilmastoa. Idean toteuttamiseen riittäisi 1 900 
laivaa. Hankkeen hinnaksi hän arvioi noin kuusi miljardia 
euroa. 

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi on päästöjen vä-
hentämisen lisäksi esitetty muitakin keinoja. Yläilmake-
hään suihkutettavat rikkihiukkaset toimivat vesipisaroiden 
kondensoitumisytiminä ja lisäävät pilvipeittoa ja siten vii-
lentävät ilmastoa. Lisäämällä lentokoneiden polttoaineen 
rikkipitoisuutta mannertenvälisillä lennoilla voitaisiin le-
vittää yläilmakehään rikkidioksidia. Toinen keino on aavan 
meren laivaliikenteen rikkipäästöjen tietoinen lisääminen. 

Ilmatieteenlaitoksen tutkijan Antti-Ilari Partasen 
(2014) tekemien ilmastomalliajojen perusteella on mahdol-
lista, että ilmastoa voitaisiin viilentää suihkuttamalla pien-
hiukkasia joko yläilmakehään tai merten yllä oleviin pilviin. 
Riittävän suurilla pienhiukkasmäärillä voitaisiin saavuttaa 
viilentävä vaikutus, joka vastaisi ihmiskunnan päästämien 
kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta. 

Tutkimuksessa löydettiin kuitenkin monia suuria 
epävarmuustekijöitä, joita liittyy ilmastonmuokkaukseen. 
Epävarmuudet ilmastomalleissa osoittavat, että pienhiukka-
sinjektioihin perustuvan ilmastonmuokkauksen kaikkia vai-
kutuksia ei voida ennakoida. Tutkimukset ovat näyttäneet, 
että muillakin auringon valon heijastamiseen perustuvilla 
ilmastonmuokkaustekniikoilla voi olla ikäviä sivuvaiku-
tuksia, kuten monsuunikierron häiriintyminen, joka uhkaisi 
satojen miljoonien ihmisten ruoantuotantoa.   

Koska ilmastoa ihmisen toimesta sääteleviin mene-
telmiin, liittyy erittäin vaikeasti määriteltäviä ja mahdolli-
sesti hyvinkin vakavia riskitekijöitä, on varovaisuusperiaa-
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teen soveltaminen ilmaston muokkaamiseen, jos mihinkään 
on paikallaan.

Ympäristönsuojelussa on monia esimerkkejä siitä, 
että varovaisuusperiaatteen soveltamisesta olisi ollut hyö-
tyä, jos sitä olisi sovellettu. On tapauksista, joissa ei ryh-
dytty toimiin vielä silloinkaan, kun tieteellisesti pätevää 
näyttöä ja tietoa riskeistä alkoi jo riittävästi kertyä. Näistä 
tapauksista löytyy katsauksia Euroopan ympäristöviraston 
EEA:n julkaisuista ”Late lessons from early warnings: the 
precautionary principle 1896–2000” (EEA 2001) sekä ”Late 
Lessons from early warnings II” (EEA 2013). 

Raporteissa on kuvauksia myös tapauksista, joissa 
ryhdyttiin nopeasti toimenpiteisiin, mutta jälkeenpäin osoit-
tautuikin, että arviot riskistä olivat olleet ylimitoitettuja tai 
vääriä. Näiden määrä ei ole kuitenkaan suuri, eivätkä ne ole 
merkittävästi hidastaneet tekniikan kehitystä.

Asbestia alettiin käyttää paloturvallisuuden paranta-
miseksi; melko aikaisin kuitenkin huomattiin, että se aiheut-
taa syöpäriskin. Kesti kuitenkin vuosikymmeniä ennen kuin 
asbestinkäyttö kiellettiin ja kymmenet tuhannet työläiset 
kuolivat. Seurauksena oli laajoja ja pitkällisiä oikeuskäsit-
telyjä. Suomessakin asbestin aiheuttamien työperäisten sai-
rauksien esiintymisen huippu on ollut vasta viime vuosina 
käsillä, vaikka asbestin käyttö on lopetettu jo vuosia sitten.

Yleensä tapahtumien kulku on seuraava: tiedemiehet 
varoittavat riskistä, heitä ei kuulla, ja vasta kun tapahtuu 
vakava onnettomuus tai katastrofi, riskiin aletaan kiinnittää 
huomiota ja poliittinen järjestelmä alkaa sitä säädellä. 

EEA:n raporttien kirjoittajat korostavat varovaisuus-
periaatteen merkitystä, vaikka tuovatkin esiin siihen liit-

tyvät ongelmat. Heidän mukaansa varovaisuusperiaatteen 
soveltamiseen tarvittaisiin selvempiä pelisääntöjä. On kuul-
tava erilaisia sidosryhmiä ja tuotava tieteen tulokset mah-
dollisimman aikaisin poliittiseen prosessiin. He korostavat 
varhaisessa vaiheessa tapahtuvan seurannan merkitystä. 

Raportin mukaan tiedeyhteisö näyttää mielellään 
tutkivan sellaisia toksisia aineita ja kemikaaleja, joiden 
vaikutukset jo tunnetaan melko hyvin, mutta joista uusilla 
menetelmillä voidaan saada aikaan vielä tarkempaa tietoa. 
Sen sijaan tutkimusta ei samassa mittakaavassa suunnata 
riskitekijöihin, jotka tunnetaan vielä heikosti, mutta joilla 
saattaa olla vakavia terveys- ja ympäristövaikutuksia. 

Varovaisuusperiaate ei anna meille suoria vastauksia 
siihen, koska sen käyttö on paikallaan. Sen soveltaminen on 
kuitenkin varmasti paikallaan ainakin silloin kun riskit saat-
tavat olla vakavia, mutta hyödyt melko vähäisiä tai tuotteet 
korvattavissa toisilla tuotteilla. Onko todella välttämätöntä 
käyttää esimerkiksi nanopartikkeleja kosmetiikkatuotteissa, 
hammastahnoissa tai aurinkovoiteissa ennen kuin olemme 
varmoja käytön vaarattomuudesta?

Varovaisuusperiaatteen syntyminen on joka tapa-
uksessa osoitus siitä, että epävarmuudet ovat kasvussa ja 
että perinteellisille riskienhallinnan menetelmille on kehi-
tettävä täydentäviä toimintamalleja ja menetelmiä. Toden-
näköisyyksiin perustuvat riskiarviot ovat pahasti pettäneet 
esimerkiksi ydinvoimateollisuudessa. Jos niihin olisi usko-
minen ei Tsernobylin ja Fukushiman onnettomuuksia olisi 
pitänyt lainkaan tapahtua.
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eu ja ympäriStöriSkien Säätely

Ympäristönsuojelussa on jatkuvana ongelmana se, 
mihin rajalliset resurssit kohdistetaan ja minkä toimien 
avulla saadaan parhaiten tuloksia aikaan.  Lähestymistapa, 
jossa päästöjä vesiin, ilmaan, maaperään ja melua tarkas-
tellaan erikseen, on kuitenkin johtanut politiikkaan, jossa 
kaikkia mahdollisia päästöjä ja riskejä pyritään jatkuvasti 
vähentämään.  Vaikka vaikutusarvioita tehdään eri riskiteki-
jöille niin näitä ei riittävästi verrata keskenään eikä pohdita 
mistä johtuvat erilaiset arviot riskin hyväksyttävyydestä eri 
ympäristöriskien kohdalla.

Kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa EU on ajanut 
ennen kaikkea ilmastopoliittisia tavoitteita, jätepolitiikkaa 
ja kemikaaliturvallisuutta. EU:lla onkin ollut selvä edellä-
kävijän roolinsa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa ja 
se on myös tietoisesti pyrkinyt tähän asemaan. Viime aikoi-
na ovat muut maat alkaneet kyseenalaistaa sen ehdottamia 
toimia tai nousseet omilla toimillaan kehityksen kärkeen. 
Kiina on esimerkiksi tänä päivänä jo maailman johtava ym-
päristöteknologian tuottaja maailmassa. Myös Yhdysvallat 
on mennyt EU:n ohi monilla ympäristöteknologian aloilla. 
Yhdysvallat ja Kiina ovat myös alkaneet haastaa EU:n aja-
maa ilmastopolitiikkaa kansainvälisissä neuvotteluissa.

Saavutuksista huolimatta EU:n ympäristöpolitiik-
kaa leimaa melkoinen hajanaisuus ja pirstoutuneisuus sekä 
ennen kaikkea loputtoman pikkutarkka byrokraattisuus. 
EU kehittää erikseen ilmastopolitiikkaa, luonnonsuojelua, 
vesiensuojelua, maaperänsuojelua, ilmansuojelua, me-

luntorjuntaa, kemikaalipolitiikkaa ja jätehuoltoa. Näiden 
keskinäiseen koherenssiin kiinnitetään edelleen yllättävän 
vähän huomiota; vaatimusten taso eri sektoreilla voi vaih-
della paljonkin ja olla pahimmassa tapauksessa ristiriidassa 
toisen sektorin tavoitteiden kanssa. Joka sektorilla on niin 
EU:ssa kuin jäsenmaissa omat kapea-alaiset asiantuntijansa 
ajamassa omia tavoitteitaan.

Luonnonvarojakin varten on laadittu oma erillinen 
strategiansa. Jopa raaka-aineista ja resurssitehokkuudesta 
on olemassa erilliset eri EU:n eri direktoraattien laatimat 
tiedonannot. Nämä politiikat eivät juuri käy vuoropuhelua 
eikä niitä ole kunnolla sovitettu yhteen.  Toinen painottuu 
raaka-aineiden saannin turvaamiseen sekä kaivostoiminnan 
edistämiseen ja toinen luonnonvarojen käytön irtikytken-
tään ympäristöhaitoista. Suosituksetkin ovat jossakin mää-
rin ristiriitaisia; toinen pyrkii säästämään luonnonvaroja ja 
toinen turvaamaan tarvittaessa niiden lisääntyvän käytön. 

Sama ristiriita koskee laajemminkin EU:n ympäris-
tö-, elinkeino- ja talouspolitiikan tavoitteita ja poliittisia 
toimia. Politiikkatoimien koherenssin kannalta tärkeämpää 
on, että käytännön toimenpiteet ovat johdonmukaisista ja 
tukevat eri politiikan lohkoilla toisiaan kuin, että hyvin ylei-
sellä tasolla puhutaan kestävästä kehityksestä, kestävästä 
kasvusta tai vihreästä taloudesta. Käytännön toimet lopulta 
ratkaisevat mikä sisältö näille abstraktioille syntyy vai ku-
misevatko ne vain onttouttaan.

Pääasiassa nämä ristiriidat johtuvat siitä, ettei EU ei 
ole pystynyt täysmääräisesti viemään ympäristötavoitteita 
osaksi muiden kuin ympäristöneuvoston päätöksentekoa. 
Vaikka kestävän kehityksen merkitys tunnustetaan poliit-



126 127

tisissa asiakirjoissa ei sillä edelleenkään ole EU:ssa sitä 
painoarvoa, mikä sillä poliittisten linjausten ja julistusten 
sekä käytännön merkityksen takia tulisi olla. Ympäristöasi-
at uhkaavat helposti jäädä talous- ja työllisyystavoitteiden 
ja -toimien jalkoihin tai ainakin niille alisteiseksi.

Ilmastopolitiikka on nostettu niin EU:ssa kuin meil-
lä kansallisesti poliittisen päätöksenteon keskiöön; siitä 
päättävät ja sille asettavat tavoitteita valtioiden päämiehet 
huippukokouksissaan. Vaarana kuitenkin on, että ilmasto-
politiikkaa ajetaan niin kovalla innolla, että se jyrää alleen 
muut ympäristöpolitiikan lohkot ja ilmastopoliittisten oh-
jauskeinojen ja toimien vaikutukset muihin päästöihin tai 
vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen jäävät liian 
vähälle huomiolle. 

Yhteisölainsäädännön täytäntöönpano on myös ollut 
monissa jäsenmaissa puutteellista. Direktiivien välillä on 
epäjohdonmukaisuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia, jotka ai-
heuttavat jatkuvaa harmia yrityksille ja viranomaisille. Eri-
tyisesti pienille jäsenmaille ja PK- yrityksille ympäristöä 
koskevasta yhteisölainsäädännöstä on tullut rakas taakka. 

Lainsäädännön keventämishankkeet ja havaittujen 
epäkohtien korjaukset ovat edenneet hyvin hitaasti. Yritys-
ten hallinnollista taakkaa on päätetty vähentää, mutta pel-
kästään sen mittaaminen on osoittautunut perin ongelmal-
liseksi tehtäväksi. Näin kunnianhimoiset prosentuaaliset 
taakan vähentämistavoitteet jäävät helposti epämääräisiksi 
lupauksiksi.

Komissio on käynnistänyt paremman säätelyn hank-
keita ja pyrkinyt näiden avulla yksinkertaistamaan yhteisö-
lainsäädäntöä. Saavutukset ovat olleet vaatimattomia.  Kun 

esimerkiksi kaikki teollisuutta koskevat direktiivit lyötiin 
yhteen paremman säätelyn nimissä, saatiin aikaan jättidi-
rektiivi, jossa on kaikki entinen ja vähän sen päälle vielä 
uuttakin sekä jälleen uusia kavennuksia jäsenmaiden pää-
täntävaltaan. 

Jätelainsäädäntöä pyrittiin helpottamaan luomalla 
mekanismeja, joilla jätteet ja tuotannon sivuvirrat voidaan 
luokitella tuotteiksi. Menettelystä tuli kuitenkin erittäin 
hankala ja monimutkainen, ja näin jäte muuttuessaan tuot-
teeksi saattaa joutua muun yhteisölainsäädännön piiriin, 
joka ei aikaisemmin sitä koskenut. Siihen voidaan joutua 
soveltamaan esimerkiksi kemiallisten aineiden säätelyyn 
tarkoitettua REACH-direktiiviä. Yritykset ovat kuin harak-
ka tervassa. Kun saa nokkansa irti hankalaksi koetusta jät-
teen käsitteessä pyrstö tarttuu REACH-asetukseen. 

Yksittäisten havaittujen epäkohtien paikkaaminen on 
sekin yhteisötasolla hankalaa. Kun direktiivi on auki, jä-
senmailta sataa ehdotuksia sen muuttamiseksi eikä pelkäs-
tään muodollinen selkiinnyttäminen ole enää mahdollista.  
Tietysti on sekä yhteisö- että kansallisella tasolla kysymys 
myös lainsäädäntöhankkeiden raskaudesta; niihin ei haluta 
pienten asioiden takia ryhtyä niiden vaatiman työmäärän 
takia. 

Ympäristön kannalta hyödyllisen liiketoiminnan ku-
ten jätteiden uusiokäytön ja uusiutuvan energian lupame-
nettelyt ovat samoja kuin esimerkiksi ympäristöä pilaavan 
hiilivoimalan. Siten ympäristöyritys ei saa mitään helpotuk-
sia lupakäsittelyssä. On tietenkin tärkeää, että näiden laitos-
ten aiheuttamat ympäristöhaitat huomioidaan, mutta yhteis-
kunnalle olisi edullista ainakin laatia niille oma nopeutettu 
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lupamenettelynsä. Kansallisesti tämä on mahdollista, jos 
siihen löytyy poliittista tahtoa ja virkamiehiltä joustavuutta.  
Yritysten yhtenäinen kohtelu toteutuu, jos kaikkia ympäris-
töyrityksiä kohdellaan samalla tavalla.

EU on keskittänyt ympäristöasioita päättämisen ym-
päristöneuvostolle. Suomessa on edetty vähitellen kohti ha-
jautetumpaa hallintomallia. Esimerkiksi liikenneministeriö 
vastaa pitkälti liikenteen aiheuttamista ympäristöhaitoista 
ja työ- ja elinkeinoministeriö ilmasto- ja energiapolitiikasta. 
Tästä on se, etu, että eri sektorit joutuvat ottamaan vastuu-
ta oman alansa ympäristöasioista. Toisaalta voidaan joutua 
myös ristiriitatilanteisiin, joissa ympäristöasiat joutuvat 
väistymään elinkeinopoliittisten tekijöiden tieltä. Vaarana 
on myös ympäristöhallinnon vähittäinen näivettyminen.  
Pahimmin tämä näkyy budjetissa; ympäristöministeriön 
osuus valtion budjettivaroista on todella mitätön.

EU toimii usein ympäristöasioissa niin kuin se oli-
si jo liittovaltio. USA:n osavaltioilla on itse asiassa enem-
män itsenäistä päätäntävaltaa ympäristöasioissa kuin EU:n 
jäsenmailla. Valtaa ollaan koko ajan siirtämässä enemmän 
ja enemmän erityisesti komissiolle ja EU:n parlamentille. 
Komission pitkät sormet ulottuvat jo syvälle kansallisiin 
ympäristöhallintoihin ja niiden toimintatapoihin. Jossain 
vaiheessa tämä kehitys tullee johtamaan vastareaktioihin. 
Itse asiassa on yllyttävää, ettei näin ole jo tapahtunut. Onko 
tämä vain seurausta siitä, että kansalliset ympäristöviran-
omaiset yhä sokeasti luottavat hallinnollisoikeudelliseen 
ohjaukseen tuli se sitten EU:sta tai kansalliselta tasolta?

Suomi yritti ottaa asian esille puheenjohtajuuskau-
tensa aikana avaamalla varovaisesti keskustelua siitä, mitä 

asioita on järkevää hoitaa yhteisötasolla ja mitä voitaisiin 
paremmin hoitaa pelkästään kansallisesti tai jättää koko-
naan säätelemättä. Sitä epäiltiin heti niin muiden jäsenmai-
den kuin kansalaisjärjestöjen toimesta halusta purkaa ym-
päristölainsäädäntöä.  

Ympäristöä käsittelevä yhteisölainsäädäntö on jo 
joka tapauksessa niin mittava kokonaisuus, että painopiste 
siirtyy väistämättä direktiivien muutoksiin ja yhä tarkem-
paan täytäntöönpanon ohjaukseen. Komissio pystyy helpos-
ti tarkistamaan, onko direktiivien artiklat otettu kansalliseen 
lainsäädäntöön, mutta sillä on vähemmän mahdollisuuksia 
kontrolloida, mitä tämän jälkeen tapahtuu jäsenmaissa. Seu-
ranta on pitkälti kansalaisten tekemien valitusten varassa.

Säädösviidakon tihentyessä kansallisetkin ympä-
ristöviranomaiset yrittävät säädellä kaikkia mahdollisia 
ympäristöhaittoja sekä pelata juridisesti varman päälle ja 
ympäristöluvista tulee tavattoman yksityiskohtaisia ja laa-
joja asiakirjoja, joissa merkittäviä ja vähäpätöisiä riskejä on 
vaikea erottaa toisistaan. Samalla kansalaiset alkavat kantaa 
huolta hyvinkin vähäisistä riskeistä ja vaativat myös viran-
omaisia niihin puuttumaan ja tehtailevat valituksia. 

Hyvin pikkutarkka ja pelkästään ympäristönäkökoh-
tiin perustuva riskien säätely aiheuttaa kuitenkin valvon-
nalle vaikeuksia. Yritykset saattavat olla laittomassa tilassa 
vuosikausia ilman, että siihen puututaan tai että yritykset 
itse näkisivät siihen liittyvän mitään ongelmia. Niiden kan-
nalta vähäisten ongelmien laiminlyönti voi yksinkertaisesti 
tuntua järkevältä toiminnalta, jos siihen ei kerran puututa. 

Toisaalta ei vain pikkutarkkojen ja pieniin asioihin 
keskittyvien määräysten, vaan myös liian yleisten määräys-
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ten valvonta on hankalaa ja usein mahdotonta. Jos määräyk-
senä on vain hoitaa ympäristöasioita hyvin, niin mihin ve-
detään raja hyvyyden ja siitä poikkeavan toiminnan välille. 
Määräyksiä, joita ei pystytä valvomaan ei tulisikaan antaa.

Ympäristörikoksia tulee Suomessa ilmi vuosittain 
viitisen sataa. Ympäristörikoksiin liittyy kuitenkin paljon 
piilorikollisuutta; vain osa tapauksista tulee tietoon. Suo-
messa ympäristörikoksia raportoidaan huomattavasti vä-
hemmän kuin Ruotsissa.

Valvontaviranomaiset eivät useinkaan ilmoita polii-
sille vähäisiä tai melko vakaviakin tapauksia, jos toimin-
nanharjoittaja ei ole toiminut tahallisesti ja ryhtyy heti 
korjaaviin toimenpiteisiin. Tämän toimintakulttuuri on pää-
asiassa toiminut hyvin, mutta sen ongelmat tulivat näkyviin 
Talvivaaran jätevesionnettomuudessa ja olivat osittain sen 
taustatekijöitä. Viranomaiset eivät käyttäneet pakkokeinoja, 
vaan luottivat liikaa yhtiön haluun korjata oma- aloitteises-
ti havaitut puutteet. Siitäkin huolimatta, että viranomaiset 
joutuivat antamaan yritykselle kymmeniä huomautuksia. 

Toisaalta mikään ei viittaa siihen, että vakavia tapa-
uksia ja riskejä jäisi laajamittaisesti huomaamatta. Poliisi 
kirjasi vuonna 2013 yhteensä 12 törkeää ympäristön turme-
lemista. Tämä on enemmän kuin aikaisemmin. Puolet tör-
keistä ympäristön turmelemisista oli tullut poliisin tietoon 
paikallisen (kunnan tai kaupungin) ympäristötoimen kaut-
ta. Törkeät ympäristön turmelemiset koskivat tyypillisesti 
jätteiden varastointa ja hävittämistä jätteiden käsittelyyn 
liittyviä laiminlyöntejä. Jätehuolto onkin alue, jossa ympä-
ristörikosriski lienee suurin.

EU-maissa valvonnan hallinnon käytäntö on vaihte-

leva. Monissa maissa valvontaa suorittaa itsenäinen valvon-
taviranomainen. Tätä on perusteltu, sillä että lupaviranomai-
nen voi olla sokea näkemään ongelmia itse kirjoittamassaan 
luvassa. Toisaalta jos lupa- ja valvonta yhdistetään, niin 
silloin näillä yksiköillä on enemmän asiantuntemusta käy-
tössään ja kommunikointi luvittajan ja valvojan välillä on 
helpompaa.

Ympäristölainsäädännön yksityiskohtaisuus ja val-
vonnan resurssit alkavat joka tapauksessa olla yhä enem-
män ristiriidassa keskenään. Valtion tuottavuus- ohjelmiin 
liittyvät työvoiman supistukset vain pahentavat tilannetta. 
Vaarana on, että maan tavaksi muodostuu ”sormien läpi 
katsominen” eli Beckin termejä lainaten ”organisoitu vas-
tuuttomuus”. 

Monien ilmiselvien ongelmiensa takia EU:n ympä-
ristöpolitiikka kaipaisi ulkopuolista luotettavaa ja uskot-
tavaa arviointia. OECD:llä on pitkä perinne jäsenmaiden 
maatutkinnasta. Se olisi itse asiassa ainoa kansainvälinen 
taho, jolla olisi valmiudet EU-tason auditoinnin suorittami-
seen.

Enemmin tai myöhemmin EU joutuu joka tapauk-
sessa vakavasti pohtimaan ja päättämään, mitä ympäristö-
asioita pitää säädellä yhteisötasolla ja mitkä voidaan jättää 
kansallisesti hoidettaviksi ja jopa kokonaan säätelyn ulko-
puolelle yritysten ja kansalaisten omaehtoisen toiminnan 
varaan.  Muuten koko koneisto uhkaa tukehtua loputtomaan 
säätelyyn, ohjeistukseen ja samalla kasvaa vaara, että se en-
tisestään menettää uskottavuuttaan.
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Globaalit riskit

Ympäristöpolitiikassa voidaan nähdä pitkiä kehitys-
kulkuja ja vaiheita.  Kehitys on kulkenut paikallisista alueel-
lisiin ympäristöongelmiin ja viime vuosina yhä enemmän 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Kehitysvaiheet menevät 
osittain päällekkäin ja limittyvät toisiinsa, mutta suunta on 
selvä. Erillisten ilmaan, vesistöihin ja maaperään joutuvien 
päästöjen rajoittamisesta ollaan siirtymässä ilmastomuutok-
sen hillintään ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja luonnon resurssien säästävään käyttöön. 

Samalla painopiste on siirtynyt yhä enemmän maa-
ilmanlaajuiselle tasolle. Tähän on monta eri syytä. Erityi-
sesti ilmastonmuutoksesta käyty keskustelu on toiminut 
ympäristöpoliittisen ajattelun vedenjakajana; on huomattu, 
että kysymys on laajoista ja monimutkaisista systeemeis-
tä ja niihin liittyvistä vaikutusketjuista ja verkostoista eikä 
pelkästään päästöistä. Samalla on tullut yhä selvemmäksi, 
että ihminen vaikuttaa jo kaikkiin luonnonjärjestelmiin; yh-
teiskunnan ja luonnon välille ei voida vetää yksiselitteistä 
rajapintaa.

Vaikka päästöjä on pysytty vähentämään, niin sa-
maan aikaan aineellisen kulutuksen jatkuvasta kasvusta 
on tullut yhä keskeisempi ympäristöongelma ja todellinen 
megariski. Tuotantolaitoksista kulkeutuu ulos paljon suu-
rempi määrä haitallisia aineita osana niiden tuotteita kuin 
mitä ne tupruttavat taivaalle tai laskevat vesistöihin. Luon-
nonvarojen lisääntyvä kulutus on myös ilmasto- ja biodi-

versiteettiongelmien taustalla oleva yhteinen riskitekijä. 
Ekosysteemipalvelut eivät pysty enää sopeutumaan ihmi-
sen synnyttämiin aine- ja energiavirtoihin. 

Globaalit ympäristöongelmat kietoutuvat myös yh-
teen köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden kanssa.  Ym-
päristöhaitat kasautuvat köyhille. Luonnonvarat käytetään 
valtaosin rikkaiden tarpeisiin; köyhimmät saavat näiden 
hyödyntämisestä hyvin vähän tuloja. 

Köyhyys liittyy työhön ja sen avulla saatavaan toi-
mentuloon. Työ antaa mahdollisuuden köyhille auttaa itse 
itseään. Työtä pitäisi kuitenkin olla tarjolla maailman koko 
väestölle. Samanaikaisesti kun helposti hyödynnettävät 
luonnonvarat alkavat ehtyä suuri osa maailman köyhien 
työvoimasta on pahasti vajaakäytössä. Työttömyys ja ym-
päristökriisi kietoutuvat siten nekin monella tapaa toisiinsa.

ilmaStonmuutoS 

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on tasaisesti ja no-
peasti noussut ihmisen teollisen toiminnan ja fossiilisten 
polttoaineiden käytön myötä. Erityisen voimakasta nousu 
on ollut toisen maailmansodan jälkeen, kun siirryttiin hii-
lestä öljyn aikakauteen. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa koko biosfääriin ja ihmi-
sen yhteiskunnan ja talouden toimintaan. Vaikka paikalliset 
vaikutukset eroavat, niin sillä missä päästöt tapahtuvat ei 
ole väliä. Näin jokainen päästölähde vaikuttaa planeettaan 
sitä lämmittäen. 
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Viimeisen kuudensadan miljoonan vuoden aikana il-
makehän hiilidioksidipitoisuus on vaihdellut suuresti. Hii-
lidioksidin pitoisuudet ovat kuitenkin koko ajan pysyneet 
sellaisissa rajoissa, joiden sisällä elämän olemassaolo on 
ollut mahdollista. Toisaalta korkeimpien pitoisuuksien kau-
det näyttävät osuvan hyvin yhteen eliöiden sukupuuttoon 
kuolemisen aaltojen kanssa (Ward 2009).

Kasvihuonekaasujen viipymisaika ilmakehässä vaih-
telee päästöittäin muutamasta päivästä satoihin vuosiin ja 
jopa tuhanteen vuoteen. Merkittävimmän kasvi-huonekaa-
sun, hiilidioksidin, viipymisaika ilmakehässä on kansainvä-
lisen ilmastopaneelin IPCC:n arvion mukaan keskimäärin 
100–300 vuotta. Hiilidioksidi pysyy ilmakehässä, kunnes 
kasvit käyttävät sen yhteyttämiseen tai se liukenee merive-
teen tai reagoi kemiallisesti jonkin muun aineen kanssa.

Hiiltä on varastoinut seuraavasti maapallolle (miljar-
deja hiilitonneja) (Hamilton 2013):

ennen vuotta 
1850                    

Muutos välillä 
1850-2010

ilMakeHä 590                      + 219

Maaperä ja 
kasvit               

3800 - 16

Fossiilinen Hiili yli 6000 - 363 
valtaMeret 38000 + 160

     

Ilmaston lämpenemiseen ja sen vaikutuksiin liittyy 
ilmiön monimutkaisuuden takia erityisen paljon epävar-
muustekijöitä. Ilmaston lämpenemisen hyväksyttävänä ta-

sona pidetään nyt 1,5 celsiusasetta. Näin suuren lämpenemi-
sen aiheuttavat seuraukset olisivat vielä yhteiskunnallisesti 
kestettävissä eivätkä muutokset ekologisissa järjestelmissä 
vielä olisi katastrofaalisia. Tämä arvo perustuu siihen tie-
teelliseen tietoon, joka meillä on ilmaston lämpenemisen 
mahdollisesta vaikutuksesta luonnon järjestelmiin, ihmisen 
talouteen sekä yhteiskuntaan. Voi olla, että tieteellisen tie-
don karttuessa, tämä näkemys vielä muuttuu.

Ilmastonmuutos on ennen kaikkea merkki biosfäärin 
lämmönsäätelyjärjestelmien häiriintymisestä. Aluksi ilmas-
topolitiikkaa on kuitenkin harjoitettu lähinnä päästölähtöi-
sesti. On katsottu, kuinka paljon ilmastonmuutosta aiheut-
tavia päästöjä pitää vähentää, jotta muutokset lämpötiloissa 
ja näiden muutosten seuraukset ja niihin liittyvät riskit saa-
daan pysytettyä yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tasolla. 

Vähitellen ollaan siirtymässä kohti lähestymistapaa, 
joka huomioi laajemmin ekosysteemipalvelut ja niiden toi-
minnan.  Aletaan tarkastella nieluja ja muita keinoja, joilla 
päästöjä voidaan sitoa ilmakehästä tai varastoida maape-
rään. Selvitetään myös hiilidioksidin liukenemista valtame-
riin ja siitä koituvia riskejä. Vakavasti otettavat tiedemiehet 
pohtivat, miten voitaisiin muuttaa maapallon säteilyolosuh-
teita niin, että voitaisiin estää auringon lämpösäteilyn pää-
syä ilmakehään. 

Ilmasto on niin keskeinen tekijä biosfäärissä, että sen 
muutokset vaikuttavat yhtä aikaa moneen eri tekijään, niin 
luonnonolosuhteisiin, vesivaroihin, ruuantuotantoon, ja ra-
kentamiseen kuin koko yhteiskuntaan. Näin se synnyttää 
ja laukaisee riskejä useilla eri systeemitasoilla (Scheffran 
2016).
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luonnonvarojen riittävyyS

Kansainvälinen luonnonvarapaneeli (International 
Resource Panel/UNEP) on arvioinut, että maailmanlaajui-
nen raaka-aineiden kulutus on noin 60 miljardia tonnia vuo-
dessa. Nykyvauhdilla luonnonvarojen käyttö olisi yli 180 
miljardia tonnia vuonna 2050. Eli kulutus edelleen kolmin-
kertaistuisi.  Kulutuksen kasvu on erityisen nopeaa Kiinassa 
ja Intiassa ja muissa nopeasti kehittyvissä maissa (UNEP 
2012) 

Paneeli on tehnyt skenaarioita siitä, kuinka globaali 
luonnonvarojen kulutus saataisiin laskuun. Paneelin maltil-
linen skenaario, jossa teollisuusmaat puolittaisivat niiden 
luonnonvarakulutuksen henkeä kohti ja kehitysmaat lisäi-
sivät omaa kulutustaan teollisuusmaiden puolittuneelle ta-
solle, johtaisi silti vuoteen 2050 mennessä 40 % lisäykseen 
globaalissa luonnonvarojen kulutuksessa.

Paneelin radikaalimmassa vaihtoehdossa vuonna 
2050 luonnonvarojen kulutus olisi maailmanlaajuisesti 
sama kuin vuonna 2000. Henkilöä kohti se olisi kaikissa 
maissa sama. Tällöin luonnonvarojen käyttö supistuisi. 
Tämä tavoite tuntuu kuitenkin poliittisesti mahdottomalta. 
Maltillisen tavoitteenkin saavuttaminen edellyttää suuria 
talouden rakenteellisia muutoksia.

EU:n alueella materiaalin käyttö on noin 15-17 ton-
nia henkilöä kohti vuodessa, mutta kun otetaan tuonti huo-
mioon niin jalanjälki kasvaa noin 45-50 tonnin suuruiseksi. 
Tässä laskelmassa ovat mukana ns. piilovirrat eli ne materi-
aalimäärät, joita tuotannon takia siirretään, mutta jotka eivät 

tule mukaan varsinaiseen tuotantoprosessiin (EEA 2012).

energia

Maailman öljyn tuotannon huippu saattaa olla jo saa-
vutettu. Vaikka öljyn tuotanto kasvaisikin, ei ole varmaa, 
että sitä riittää enää lisääntyvässä määrin vientiin, koska 
varallisuuden kasvu nostaa kulutusta myös tuottajamaissa. 
Öljyä tuottavat maat saattavat myös liioitella omia reser-
vejään. Tuottajille ei ole taloudellisesti viisasta kertoa va-
rantojen todellista tilaa, jos öljyä on arvioitua vähemmän, 
koska tämä heikentää maiden haluttavuutta pitkäaikaisena 
toimittajana. Sama koskee myös niiden roolia öljyntuottaja-
järjestön OPEC:in sisällä. OPEC on perinteellisesti jakanut 
tuotantokiintiöitä maan reservien mukaan.

Öljyvarojen ehtyessä kulutetaan yhden energiayksi-
kön tuottamiseen yhä enemmän energiaa ja lopulta saavu-
tetaan taso, jossa öljyn tuottamiseen kuluu energiaa enem-
män kuin siitä on saatavissa käyttöön. Tämän jälkeen sitä 
kannattaa enää hyödyntää vain kemianteollisuuden raaka-
aineena, ellei tuotantotekniikan energiatehokkuudessa ta-
pahdu oleellisia parannuksia. 

Uuden öljylähteen tuotantoon tarvittavan energian 
suhde saantiin on 1900-luvulla jatkuvasti vähentynyt. Tämä 
merkitsee, että vaikka öljyä löytyisikin lisää, niin hyvin 
suurella todennäköisyydellä hinta tulee ennemmin tai myö-
hemmin oleellisesti nousemaan, kun tuotanto syö yhä suu-
remman osan löydetystä energiasta. Tämä suhde on koko 
ajan käynyt epäedullisemmaksi. 

Öljyn osalta tuotantoon kului sata vuotta sitten vain 
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noin sadasosa tuotetusta energiasta. Tänä päivänä jo 5 pro-
senttia. Nämä arviot ovat karkeita, koska luotettavia tieto-
ja ei ole riittävästi saatavilla. Kuitenkin öljyn osalta suhde 
saannin ja kulutetun energian välillä on edelleen edullisem-
pi kuin ydinvoimalla ja tuuli- ja aurinkoenergialla (Partanen 
et al. 2013). 

Öljyä pystytään valmistamaan palavasta kivestä. 
Nämä varannot ovat huomattavasti suuremmat kuin varsi-
naisten öljyesiintymien. Tuotantoprosessit ovat kuitenkin 
kalliita ja ympäristöä rasittavia. Silti öljyn hinnan nousu voi 
johtaa palavan kiven laajamittaiseen hyödyntämiseen eten-
kin Kanadassa ja Australiassa.

Oman epävarmuutensa öljyn hinnan määrittämiseen 
ja varantojen arvioimiseen tuo myös sijoittajien spekulointi 
öljyn hinnan tulevalla nousulla. Öljyä on sijoitusmielessä 
ostettu enemmän kuin sitä ehkä pystytään tulevaisuudessa 
tuottamaan. Öljyn tuotannon lisääminen vie aina aikansa, 
vaikka hinta nousisikin, niin tämä aika ja tuotantoon liit-
tyvät riskit kasvavat, mitä syvemmältä meren pohjasta öl-
jyä porataan tai mitä heikkolaatuisempia esiintymiä otetaan 
käyttöön.

Öljyn tuotannon laskiessa syntyy voimakkaita ja vai-
keasti ennakoitavia hintavaihteluja. Suurilla mailla on aina 
paremmat mahdollisuudet, vaikka väkivalloin turvata öljyn 
saanti. Sen sijaan pienet maat ovat haavoittuvampia ja eri-
tyisesti, jos ne ovat köyhiä.

Katastrofaalinen öljyonnettomuus Meksikon lahdella 
keväällä 2010 vaikuttaa öljyn hintaan merellä tapahtuvan 
öljynporauksen tiukentuvien turvallisuusvaatimusten vuok-
si. Arabimaiden poliittisilla levottomuuksilla on myös ar-

vaamattomia seurauksia.
Kaasun merkitys vähähiilisempään energiantuotan-

toon siirryttäessä korostuu runsaan saatavuuden ja hiiltä 
pienempien päästöjen ansiosta. Kaasun toimittamiseen tar-
vittava infrastruktuuri on kuitenkin kallis, mikä rajoittaa sen 
käyttöä. Fossiilista polttoaineista kaasun osuus on jo noin 
neljännesosa. 

Liuskekaasun tuotanto lisää kaasun osuutta, mutta 
arviot näiden energialähteiden suuruudesta näyttävän tois-
taiseksi olevan melko epävarmalla pohjalla. Liuskeöljyä 
porataan lähteistä, jotka voidaan hinnan noustessa saada no-
peasti uudelleen käyttöön ja hinnan laskiessa alle tuotanto-
kustannusten sulkea. Liuskeöljylähteen avaaminen maksaa 
vain muutamia prosentteja siitä, mitä tarvitaan, jotta avo-
merellä oleva öljylähde saadaan tuotantoon. Toisaalta lius-
kekaasun hyödyntämisen on pelätty pilaavan pohjavesiä. Se 
on myös aiheuttanut maanjäristyksiä niillä alueilla, joilla on 
paljon poraustoimintaa.

Tarkkaan ei tiedetä, kuinka paljon metaania näissä 
menetelmissä vapautuu vuotojen kautta kaiken kaikkiaan 
ilmakehään. Vuotojen metaanipäästöillä on ratkaiseva mer-
kitys sille, onko liuskekaasu ylipäätänsä ilmastomuutoksen 
torjunnan näkökulmasta lainkaan hiilen ja öljyn tuotantoa 
parempi vaihtoehto.

EU:ssa ja Suomessakin energia- ja ilmastopolitiikka 
ovat jo sulautuneet yhteen. EU:n politiikassa näyttävät ener-
giaomavaraisuus ja energiaturvallisuus olevan vähintään 
saman painoarvon omaavia tekijöitä kuin ilmastonmuutos. 
Ilmastonäkökulma on kuitenkin periaatteessa perustavam-
pi, koska koko energiapolitiikan toteuttamisen reunaehdot 
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riippuvat ratkaisevasti siitä, kuinka pystymme ilmastomuu-
tosta hillitsemään ja siihen sopeutumaan. 

Ilmastopolitiikka ja taloutta koskevaa keskustelua on 
pitkälti hallinnut pelko ilmastopolitiikan aiheuttamista kus-
tannuksista. Sen on pelätty johtavan Euroopassa yritysten 
kilpailukyvyn heikkenemiseen maailmanmarkkinoilla ja 
ns. hiilivuotoon eli energiaintensiivisen teollisuuden siirty-
miseen pois Euroopasta. Samoin on kauhisteltu kansalais-
ten energialaskun kallistumista.  

Viimeisen kahden sadan vuoden aikana talouskasvu 
on pitkälti ollut seurausta lisääntyvästä energian kulutuk-
sesta, energiatehokkuuden parantumisesta ja halvasta ener-
gian hinnasta. Fossiilisen energian aikakausi on kuitenkin 
menossa ohitse; energiapolitiikan tulee, ei vain haikailla 
menneitä hyviä aikoja, vaan sopeuttaa tavoitteet ja toimet 
vallitsevaan todellisuuteen. 

Toisaalta esimerkiksi Suomen energia- ja ilmasto-
politiikan sisältämien toimien kustannukset ja työllisyys-
vaikutukset vuoteen 2020 mennessä näyttävät jäävän var-
sin kohtuullisiksi. Yritykset ovat luovempia ratkaisemaan 
eteen tulevia ongelmia, kuin mallit ja laskelmat pystyvät 
ennakoimaan. Lähes järjestään ympäristöpoliittisten toi-
mien aiheuttamat kustannukset ovat olleet pienempiä kuin 
etukäteen oli arvioitu. Ja osoittaahan tutkimukset varsin 
selvästi kuinka paljon kalliimmaksi tulee, jos emme ryhdy 
ilmastopolitiikassa hillitsemistoimiin.

Päästökauppa on otettu käyttöön, koska se tarjoaa 
yrityksille kustannustehokkaan tavan vähentää päästöjä, 
vaihtoehtoiset menetelmät ovat lähtökohtaisesti kalliim-
pia. Päästökaupan tarkoitus on omalta osaltaan tukea sitä 

talouden rakennemuutosta, jolla talous sopeutetaan ilmasto-
muutoksen hillinnän ja siihen sopeutumiseen tuomiin haas-
teisiin.  Tällöin jo aina voittajia ja häviäjiä; sitä ei voida 
välttää. Kun ilmastopolitiikan tavoitteet kiristyvät ja talou-
dellisen ohjauksen käyttöä on myös kiristettävä nostamalla 
veroja ja päästömaksuja, kohtelee energian hinnan kallistu-
minen eri tavalla eri talouden sektoreita.  Mutta yhteiskun-
nan kannalta tärkeämpää tietenkin on, että kokonaisvaiku-
tus on kansantaloutta pitkällä tähtäimellä vahvistava.

Päästökauppadirektiivissä on pyritty estämään teol-
lisuuden pakoa EU-alueen ulkopuolelle. Niille toimialoille, 
joille kohdistuu eniten kustannuksia, on mahdollisuus antaa 
helpotuksia. Toisaalta yritysten sijoittumiseen vaikuttavat 
monet muutkin kysymykset kuin päästöoikeuksien hinta, 
ennen kaikkea markkinoiden läheisyys, rahoitusmahdolli-
suudet, raaka-aineiden ja työvoiman saanti sekä kuljetukset. 

Hinnan ohella energian saatavuudesta tulee yhä tär-
keämpi tekijä maailmanpolitiikassa. Monet kehittyneet ja 
nopeasti kehittyvät maat tulevat entistä riippuvaisemmiksi 
tuontienergiasta. Toisaalta kehitysmaissa ilman sähköener-
giaa on edelleen noin miljardi ihmistä, eikä heidän määrän-
sä näytä oleellisesti laskevan vuoteen 2030 mennessä.

Öljyn hinnan vaihtelut lisäävät poliittista epävakautta 
öljyä tuottavissa valtioissa. Öljytulot johtavat myös helposti 
tuottajamaissa korruptioon. Norjaa lukuun ottamatta mel-
kein kaikissa öljyä tuottavissa maissa korruptio on vaikea 
ongelma ja öljyn tuoma varallisuus jakaantuu maan sisällä 
erittäin epätasaisesti. Öljy on näin näille maille sekä siunaus 
että kirous.

Ryszard Kapuscinski (2006) puhuu Iranin shaahin 
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kukistumisesta kertovassa kirjassaan ”petroporvaristosta”. 
Hän mukaansa tämä on uusi öljyntuottajamaihin syntyvä 
yhteiskuntaluokka. Öljytuloja kertyy niin paljon, että val-
lanpitäjät voivat jakaa osan näistä tuloista sellaiselle elii-
tille, jonka ainoa todellisena toimintana on itse asiassa ku-
lutus, koska heitä ei tarvita öljyn tuotannon järjestämiseen 
ja ylläpitoon. Tämä luokka on kuuliainen vallanpitäjille, 
koska sen tulot ja vastaavasti kulutus ovat täysin näiden 
suopeudesta riippuvaisia.

Mitä enemmän valtio on riippuvaisempi öljytuloista 
sitä voimakkaammin öljyn hinnan heilahtelut vaikuttavat 
sen talouteen. Kehitysmaissa valtiot sopivat sopimuksia 
kansainvälisten öljy-yhtiöiden kanssa. Nämä hoitavat öljyn 
tuotannon ja jakavat osan myyntitulosta kyseiselle maal-
le. Näin öljystä saatavat tulot saadaan ilman, että tarvitsee 
hankkia maahan tarvittavaa teknistä tietoa ja taitoa. Öljy-
talous toimii omana muusta taloudesta irrallisena saarek-
keena, ja helposti johtaa siihen, että talouden muita aloja 
kehitetä tai ainakaan öljytuotanto ei anna niille vetoapua. 
Köyhille jää vain öljyteollisuuden aiheuttamat ympäristö-
haitat.

Nigeriassa ympäristöjärjestöt ovat vaatineet, ettei uu-
sia öljylähteitä pidä enää avata niiden aiheuttamien yhteis-
kunnallisten ja ympäristöongelmien takia (Bassay 2014). 
Jättämällä öljy maan uumeniin saavutetaan seuraavia etuja:

• Ilmastonmuutosta kiihdyttävien hiilidioksidi-
päästöjen väheneminen.

• Ei uusia öljykenttiä öljyvuotoineen ja 

kaasuloimuineen.

• Ei tuhottuja asuinympäristöjä ja merialueita.

• Ei öljykenttien toimintaan liittyviä sosioekono-
misia epäkohtia.

• Loppu porausoikeuksien jakoon liittyvälle kor-
ruptiolle.

• Loppu öljyvarkauksille ja laittomalle öljykau-
palle.

• Turvallinen ja puhdas ympäristö.

• Öljykentillä esiintyvien konfliktien vähenemi-
nen ja ennen pitkää loppuminen.

Lisäksi heidän mukaansa on varmistettava, että Nige-
rin suisto ja muut vastaavat alueet puhdistetaan niiden taho-
jen kustannuksella, jotka ovat öljyntuotannosta hyötyneet.

Ympäristöpolitiikkaan vaikuttavat lukemattomat eri-
laiset tekijät, mutta harvalla näistä on niin keskeistä mer-
kitystä kuin öljyn hinnalla. Kun öljy on halpaa, niin hen-
kilöautojen käyttö lisääntyy, uusiutuvien energialähteiden 
laajamittainen käyttöönotto on vaikeaa ja paljon materiaa-
leja sisältävät ja paljon energiaa kuluttavat tuotteet menevät 
hyvin kaupaksi. Motivaatio energian säästöön on heikko ja 
siihen liittyviä investointeja ei tehdä.  

Halvan energian katsotaan edistävän talouden kasvua 
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ja tätä kautta työllisyyttä, mutta toisaalta se tekee myös ih-
mistyön korvaamisen koneilla tehdyllä työllä taloudellisesti 
edulliseksi. Kannustetta tehdä energia- ja materiaalitehok-
kuutta edistäviä innovaatioita ei myöskään juuri ole (Ayers 
ja Warr 2009). 

Mutta ajatelkaamme, jos öljyn hinta olisikin jäänyt 
vuoden 1973 öljykriisin jälkeen huipputasolleen, eikä olisi 
palanut uudestaan entiselle tasolleen ja jopa sen alle. Seu-
rauksena olisi voinut olla pitkäkin taloudellinen taantuma, 
mutta tuskin mitään maailmantaloudellista katastrofia. 

Läntiset teollisuusmaat osoittivat nopeasti huomatta-
vaa sopeutumiskykyä ja joustavuutta sopeuttaessaan tuotan-
toa muuttuviin markkinaehtoihin. Lännessä öljykriisi antoi 
myös voimakkaan sysäyksen uusiutuvien energialähteiden 
kehittämiselle. Samaan aikaan informaatioteknologia oli 
nopeassa kehitysvaiheessa.  Informaatioteknologiaan alet-
tiin panostaan, kun prosessien ja tuotantojärjestelmien oh-
jauksen tehostamisen avulla haettiin energian säästöjä ja 
toisaalta etsittiin uusia sijoituskohteita aloilta, joille energi-
aintensiivisyys ei ollut ongelma. 

Valtiovalta reagoi myös nopeasti. Suomessakin ra-
joitettiin voimakkaasti asuntojen ja työtilojen sisälämpö-
tiloja, teiden valaistusta, lämmityksen muuta käyttöä sekä 
säädettiin liikenteelle nopeusrajoituksia. Määräykset olivat 
voimassa vuoden 1974 loppuun. 

Neuvostoliitto öljyntuottajana jatkoi entistä tuhlaile-
vaa käytäntöään ja menetti ratkaisevasti taloudellisia asemi-
aan, vaikka se saikin aluksi runsaasti lisätuloja. Nämä tulot 
se tuhlasi Afganistanin sotaan eikä taloutensa energiatehok-
kuuden parantamiseen.

Jos siis öljykriisin jälkeen hinnat eivät olisi painuneet 
uudestaan alas, yhteiskuntamme olisi mitä ilmeisimmin nyt 
huomattavasti ekotehokkaampi, kuin mitä se on tällä het-
kellä. Voi olla, että ydinvoimaa käytettäisiin enemmän, 
mutta erityisesti uusiutuvien energialähteiden käyttö olisi 
aivan toisella tasolla ja vastaavasti ilmastopolitiikan tavoit-
teet joko tiukempia kuin nyt tai sitten ne olisivat ainakin 
huomattavasti helpommin ja vähäisemmin kustannuksin 
saavutettavissa.

Todennäköisesti julkinen liikennekin toimisi tehok-
kaammin, yhteiskuntarakenne olisi tiiviimpi ja asunnot pa-
remmin lämpöeristettyjä. Eli hyvin samanlainen elintaso 
olisi saavutettu huomattavasti vähemmän luonnonvaroja 
tuhlaten. 

Kun alkupaniikista selvittiin, tämä mahdollisuus jä-
tettiin käyttämättä. Osittain syynä on ollut talouspoliittinen 
ajattelu ja sen käyttämät mallit; niiden mukaan energian 
hinnan nousu on aina kustannustekijä, joka heikentää ta-
louskasvua, kilpailukykyä ja lisää siten työttömyyttä. Oma 
merkityksensä oli myös öljyteollisuuden suorittamalla lob-
bauksella ja poliittisella painostuksella (Leggett 2005).

metallit ja mineraalit

Metallien aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat ja 
niihin liittyvät riskit ovat vaikeammin arvioitaessa, kuin 
mitä on tilanne fossiilisten polttoaineiden kohdalla. Kaivos-
toiminta aiheuttaa ennen kaikkea paikallisia ja alueellisia 
ympäristöongelmia. Se tarvitsee maa-alueita, jotka ovat 
poissa muusta käytöstä. Kaivokset ovat myös pilanneet ko-
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konaisia vesistöjä patojen murtuessa. Ristiriitatilanteisiin 
on jouduttu alkuperäiskansojen, paikallisen väestön ja mat-
kailuelinkeinon kanssa.

Kaivosten vaatima maa-alue voi tuhota kokonaisia 
yhdyskuntia. Kiirunassa jouduttiin siirtämään osa kaupun-
gista ja rakentamaan talot uudestaan, jotta kaivostoimintaa 
voitiin jatkaa. Tähän on kuitenkin varaa vain rikkailla teol-
lisuusmailla. Kehitysmaissa väestö joutuu siirtymään pois 
kaivosten tieltä ja hankkimaan elantonsa muualta.

Metallien riittävyyteen vaikuttavat monet eri tekijät 
kuten energian hinta, geologiseen tutkimukseen ja malmin 
etsintään käytetyt voimavarat ja kaivos- ja rikastustekniikan 
sekä metallien jalostustekniikan kehitys. Monien metallien 
kohdalla kierrätys on kannattavaa liiketoimintaa ja siten 
kierrätysasteella on myös vaikutusta riittävyysarvioihin. 

Tämän takia arviot riittävyydestä vaihtelevat suures-
ti. Toisin kuin öljyn kohdalla, jossa tuottamiseen kulunut 
energia jossakin vaiheessa tekee vaikeasti hyödynnettävien 
esiintymien avaamisen fysikaalisestikin kannattamattomak-
si, koska kulutetaan energiaa enemmän kuin mitä sitä saa-
daan talteen, hyvin heikkoja mineraaliesiintymiä kannattaa 
hyödyntää, jos vain tuotteiden hinta on riittävän korkea. 

Nykyään metallimalmeja louhittaessa siirretään maa-
massoja ja sivukiveä noin kolme kertaa enemmän kuin sata 
vuotta sitten, vaikka kaivostekniset menetelmät ovat huo-
mattavasti kehittyneet. On odotettavissa, että sivukivien 
määrä vain entisestään kasvaa.

Kehittyneiden maiden talouskasvun ohella uusiutu-
vien energialähteiden käytön lisääntyminen lisää metallien 
kysyntää. Taloustekijät vaikuttavat siten voimakkaasti me-

tallien riittävyyteen. Köyhien malmien louhiminen tekeekin 
toiminnan kannattavuuden erityisen herkäksi hintojen vaih-
teluille. Tämä on tullut hyvin esiin Talvivaaran kohdalla; 
nikkelin hinnan kehitys on ollut ainakin yhtä kohtalokasta 
kaivoksen kannattavuudelle kuin itse teollisen prosessin 
toimivuus ja ympäristöongelmat. 

Yhteiskuntien aineelliseen perustaan on varastoitunut 
metalleja huomattava osa siitä, mitä niitä voidaan nykyar-
vioiden mukaan taloudellisesti kannattavasti kaivaa maasta 
ihmiskunnan käyttöön. Teollisuusmaissa nämä infrastruk-
tuurivarannot ovat viisi-kymmenkertaisia kehitysmaihin 
verrattuna. 

Kierrätys kattaa parhaimmillaankin vain osan mine-
raalien nopeasti kasvavasta tarpeesta. Esimerkiksi kuparia 
kierrätetään jo nyt hyvin tehokkaasti, mutta koska sitä käy-
tetään jatkuvasti entistä enemmän, ei kierrätettävä kupari 
riitä korvaamaan kuin kolmasosan nykytarpeesta.

Eniten kierrätetään terästä. Kierrätyksen osuus on 
noin 70-90 prosenttia ja alumiinilla ja kuparilla yli 50 pro-
senttia. Vaikka platina, kulta ja hopea ovat arvokkaita me-
talleja niin niidenkin kierrätysprosentit ovat platinalle noin 
60-70 prosenttia ja kullalle ja hopealle yli 50 prosenttia. Sen 
sijaan monien elektroniikkateollisuudelle tärkeiden ainei-
den kuten harvinaisten maametallien kierrätysaste on usein 
alle prosentin luokkaa (UNEP 2013).

Teollisuuden osuus koko kultavarannosta on noin 10-
20 prosenttia. Suurin osa kullasta on julkisen vallan ja yksi-
tyisten sijoittajien varastoissa tai varastoituneina koruihin. 
Jos nämä käytettäisiin teollisesti hyödyksi kultaa tarvitsisi 
kaivaa huomattavasti nykyistä vähemmän. 
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Metallien kierrätys alkaa kasvaa yleensä viiveellä 
vasta sen jälkeen, kun metalleja sisältäviä tuotteita on jo 
otettu riittävästi käyttöön. Kierrätykseen vaikuttaa suuresti 
se, missä muodossa ja minkä aineiden yhteydessä metallit 
tuotteissa ovat. Elektroniikkateollisuuden tuotteissa saattaa 
olla kymmeniä metalleja, joten niiden tarkkaan erottami-
seen tarvitaan hyvin monimutkaista ja kallista teknologiaa, 
kun taas rautaromu kierrätys on järjestettävissä yksinker-
taisten keräysjärjestelmien avulla. Kierrätystä ja raudan 
erottamista helpottaa sen magneettisuus; rauta voidaan näin 
helposti erottaa muusta jätteestä ja romusta. 

Materiaalitehokkuuteen ja kierrätykseen perustuvalla 
tuotesuunnittelulla metallien käytön kasvua voidaan kuiten-
kin merkittävästi hidastaa. Metallien energiaintensiivisyyt-
tä voidaan myös huomattavasti vähentää parantamalla val-
mistusprosessien energiatehokkuutta (UNEP 2013). Uudet 
ja korvaavat materiaalit vähentävät niin ikään perinteisten 
raaka-aineiden kysyntää.

Euroopan unionin jäsenmaat käyttävät 25 - 30 pro-
senttia globaalisti tuotetuista metalleista. Oma tuotanto on 
vain noin kolme prosenttia, ja monia tärkeitä metalleja ei 
tuoteta lainkaan. EU tuo 50 prosenttia kuparista, 85 tinas-
ta, bauksiitista ja rautamalmeista ja 100 prosenttia monista 
harvinaisista metalleista, joita käytetään elektroniikkateol-
lisuudessa (EEA 2012).

Komissio on listannut niin sanotut kriittiset metallit 
ja mineraalit. Ne ovat sellaisia kansantaloudellisesti tärkeitä 
raaka-aineita, joiden saatavuuteen liittyy merkittäviä uhka-
tekijöitä. Yli puolet kaikesta mineraalituotannosta tulee po-
liittisesti epävakailta alueilta (EU:n Komissio 2012).

Monien kriittisten metallien kokonaiskäyttö on mel-
ko vähäistä, mutta niiden tuotanto on erittäin keskittynyttä 
ja tiedot varannoista hyvin puutteellisia. Esimerkiksi neo-
dyymin käytön odotetaan lisääntyvän nelinkertaisesti maa-
ilmassa seuraavan 30 vuoden aikana. Neodyymi on laser-
teknologiassa käytetty aine, jota on löydetty suuria määriä 
vain Kiinasta. Sitä käytettävien tuotteiden tuotantomahdol-
lisuudet riippuvat lähes täysin Kiinasta ja sen tuotantokapa-
siteetista.

Arviot maataloudessa lannoittamiseen tarvittavan 
fosforin riittävyydestä vaihtelevat muutamasta kymmenes-
tä vuodesta pariin sataan vuoteen. Tämä on nostanut esiin 
tarpeen kierrättää fosforia. Ei ole järkevää kaivaa fosforia 
maasta ja lopulta päästää se valumien mukana vesistöihin 
niitä rehevöittämään. 

EU:n elektroniikkalaiteromua käsittelevät direktiivit 
on pantu täytäntöön jäsenmaissa ja ne ovat rakentaneet di-
rektiivin vaatimat kierrätysjärjestelmät. Kasvava ongelma 
on kuitenkin edelleen elektroniikkalaiteromun ja muunkin 
metalliromutuksen päätyminen lopulta kehitysmaihin. Siel-
lä ympäristölainsäädäntö ja -valvonta ovat kehittymätöntä, 
romutustyö raskasta ja vaarallista sekä tapaturmien että 
kemikaaleille altistumisen suhteen. Loppusijoitus voidaan 
tehdä vain kaatamalla loppujäte luontoon tai polttamalla se 
avotulella.

Lagosin miljoonakaupungin suurella kaatopaikalla 
toimii ammattimaisia metallin välittäjiä. Kaatopaikalla elä-
vät työntekijät kaivavat käsin esiin kaatopaikan jätteiden 
seasta erilaisia metalleja ja myyvät nämä välittäjille. Vas-
taavaa toimintaa on muuallakin kehitysmaissa suurten kau-



150 151

punkien kaatopaikoilla. Myös hylätyt laivat päätyvät kehi-
tysmaihin, joissa hyvinkin alkeellisin menetelmin otetaan 
niiden teräsrakenteet ja muut metallit talteen.

Biomassa

Kaikkein kriittisin luonnonvara on biomassa ja sen 
riittävyys. Biomassan käytössä on jo pahasti ylitetty mo-
nilla alueilla luonnon kantokyvyn rajat. Viljelykelpoinen 
maa-alue ei ole maailman mittakaavassa kasvanut, ja kaste-
luun tarvittavasta vedestä on jatkuvasti pulaa ja kolmasosaa 
viljelysmaasta vaivaa eroosio.  Monia kalakantoja uhkaa 
romahdus, ja ilmastonmuutoksen eteneminen voi arvaamat-
tomasti edelleen muuttaa viljelyolosuhteita. Lajien suku-
puuttoon kuolemisen aalto vain kiihtyy (UNEP 2016). 

Metsäkato Amazonin sademetsissä on hidastunut, 
mutta metsiä hakataan edelleen, jotta saadaan viljelymaa-
ta maataloudelle. Maailman metsävarat kokonaisuudessaan 
ovat ilmeisesti lisääntyneet, kun ilmakehän hiilidioksidipi-
toisuus on noussut. Samaan suuntaan voi vaikuttaa myös 
kaupunkilaistuminen; maaseutukylät tyhjenevät.

EU:n biomassan kapasiteetti on vähenemässä. Se on 
tasaisesti vähentynyt viimeisten viidenkymmenen vuoden 
aikana.  EU:n ekologien jalanjälki on noin kaksinkertainen 
biokapasiteettiin nähden.

Maailman ruokajärjestelmä kostuu kahdesta erilai-
sesta alajärjestelmästä. Kehitysmaissa luontaistaloudella on 
edelleen tärkeä merkitys. Pienviljelijät tuottavat edelleen 
noin puolet maailman elintarvikkeista pienillä 1- 1,5 heh-
taarin tiloillaan. Näitä tiloja on noin 600 miljoonaa. 

Teollisuusmaissa maatalous on organisoitunut teolli-
sen tuotannon tavoin. Teollinen maatalous on valtaamassa 
yhä enemmän alaa myös kehitysmaissa. Samalla muutaman 
länsimaisen yrityksen valta koko maailman elintarviketuo-
tannossa on kasvanut.

Tuonnista riippuvaiset pienet maat erityisesti Afri-
kassa ovat kärsineet vakavista ruoka- ja talouskriiseistä. 
Viime vuosina myös maatalouden vihreän vallankumouk-
sen tuottamat tuottavuuslisät ovat pienentyneet. Tuotan-
topanosten kuten lannoitteiden hinnat, veden saatavuus ja 
viljelymaasta käytävä kilpailu varjostavat elintarviketarjon-
nan näkymiä tilanteessa, jossa ruoan kysynnän arvioidaan 
nousevan 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi nopeasti kehittyvissä maissa ruokavalio on 
muuttumassa niin, että karjataloustuotteiden kulutus kas-
vaa. Tämä kiihdyttää ilmastomuutosta ja aiheuttaa lisäänty-
viä uhkia biodiversiteetille. Se johtaa myös tehottomuuden 
ravinnon tuotannossa.  Hehtaaria kohden tuotetun ravinnon 
määrä vähenee niin paljon, etteivät viljelystekniikan paran-
nukset riitä tätä korvaamaan.

Lihankulutuksen kasvu on myös eläinsuojeluongel-
ma. Vuosittain maailmassa tapetaan kymmeniä miljardeja 
eläimiä ihmisten ravinnoksi. Valtaosa näistä on kanoja. Ki-
loissa laskettuna sianlihan kulutus ylittää kananlihan kulu-
tuksen. Broilerilihan kulutus kasvaa kuitenkin nopeammin 
kuin sianlihan. Kehittyneissä maissa lihankulutus on noin 
kolminkertainen verrattuna kehitysmaihin.

Ruoan hinnan nousu on lisännyt ulkoista maanhan-
kintaa Afrikassa. Valtaosa Saharan eteläpuolisista valtioista 
ovat riippuvaisia ruoka-avusta ja kuitenkin ne myös myyvät 
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ja vuokraavat maata ulkopuolisille. On olemassa vaara, että 
pienviljelijät menettävät toimeentulonsa, kun heidät korva-
taan suurviljelmillä.  Samalla uhka luonnonmonnimuotoi-
suuden heikkenemiselle ja yhteiskunnalliselle epävakaudel-
le lisääntyy.  

Kaikista perustarpeista ravinto on joka tapauksessa 
ensisijainen. Sen tuotantoon on löydyttävä maailmanlaajui-
sesti riittävästi peltopinta-alaa. Ilmastopolitiikan tarpeet eli 
uusiutuvan energian tuotanto ja biopolttoaineiden tuotanto 
ja muu biotalous on sopeutettava ravinnon tuotannon aset-
tamiin reunaehtoihin. Tähän on löydyttävä poliittista tahtoa; 
sitä ei voida jättää pelkästään markkinaohjauksen varaan. 
Muuten ollaan tilanteessa, jossa rikkaiden maiden kansa-
laisten biopolttoaineilla kulkevat autot enenevässä määrin 
vievät leivän köyhiltä. 

Biopolttoaineiden tuotanto voi jopa lisätä hiilidiok-
sidipäästöjä, jos biopolttoaineiden tuotantoon otettu maa-
pinta-ala on aikaisemmin sitonut hiiltä enemmän kuin mitä 
säästöjä biopolttoaineiden elinkaarenaikaisilla päästöjen 
vähenemillä on saavutettu (UNEP 2009). Ongelmana ovat 
olleet myös kehitysmaissa huonot työolosuhteet ja matala 
palkka. Lisääntyvä tuotanto on ajanut köyhiä pienviljelijöi-
tä tiloiltaan kaupunkien slummeihin.

Kalakantojen heikkeneminen ylikalastuksen takia on 
erityisen ongelmallista siksi, että kantojen romahtamista voi 
seurata palautumaton ekologinen muutos. Näin on käynyt 
Yhdysvaltojen ja Kanadan itärannikolla. Turskan kalastuk-
sen lopettaminen ei ole tuonut kantoja takaisin. Sama ilmiö 
uhkaa nyt myös monia muita rannikoita.

Vesi

Veden niukkuus on kasvava ongelma; 900 miljoonaa 
ihmistä ei saa riittävästi puhdasta vettä tarpeisiinsa.  Saman-
aikaisesti 2,6 miljardia ihmistä elää ilman saniteettitiloja ja 
palveluja; tämä lisää vesilähteiden likaantumisen vaaraa.  
Maailmassa on jo kymmeniä tuhansia paikallisia vesikriise-
jä, joissa turvallisen veden saatavuus on karannut ihmisten 
ulottuvilta, jolloin syynä on ollut veden liikakäyttö, saastu-
minen tai veden ohjaaminen muualle (Caldecott 2008). 

EU:n kehitysyhteistyötä koskeva raportti ”Niukkene-
vat luonnonvarat: Veden-, energian ja maankäytön hallinta 
osallistuvan ja kestävän kasvun edistämiseksi” suosittelee 
toimia, joilla voidaan taata yhtä aikaa puhtaan veden, ruo-
an ja energian saanti kehitysmaiden köyhille (EU 2012). Se 
painottaa veden, ruoan ja uusiutuvan energian saannin yhte-
yksiä ja vuorovaikutussuhteita. Maankäytöllä on keskeinen 
merkitys niin veden kuin ravinnonsaannille että uusiutuvien 
energianlähteiden tuotannolle.

Suomessa itämeren rehevöityminen on vakavin ve-
siensuojelun ongelma. Rannikoillamme se johtuu lähinnä 
maataloudesta. Lannoitteet huuhtoutuvat jokiin ja sieltä 
mereen. Vesiympäristön tila onkin kaikkein huonoin joki-
suistoissa.

ympäriStötalouden SuuntaukSet

Ilmastonmuutoksen uhka, talouskriisi ja kohonneet 
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raaka-aineiden hinnat ovat saaneet kansainväliset järjestöt 
ja teollisuusmaiden hallitukset pohtimaan, miten ympäris-
tönsuojelun avulla voitaisiin elvyttää taloutta ja luoda uutta 
liiketoimintaa ja samalla vastata ilmastopolitiikan haastei-
siin. Eli miten samanaikaisesti voitaisiin hallita talous- ja 
ympäristöriskejä ja epävarmuuksia.

OECD on laatinut vihreän kasvun strategian ja UNEP 
on julkistanut oman vihreän talouden ohjelmansa lähinnä 
kehitysmaita varten. Ruotsin sosiaalidemokraatit ovat al-
kaneet puhua ”vihreästä kansankodista” ja vihreä talous on 
noussut poliittiseen keskusteluun myös Suomessa ja monis-
sa muissa maissa.

Toisaalta samanaikaisesti talouskasvun kritiikkikin 
on elpynyt. Enää ei puhuta nollakasvusta, vaan talouden 
tietoisesta ja suunnitelmallisesta supistamisesta tunnuksena 
käsite degrowth eli kohtuutalous.  Marxilainenkin ympäris-
tötaloustiede osoittaa elpymisen merkkejä.

Olen ottanut esimerkiksi nämä kolme lähestymista-
paa, vaikka muitakin malleja on toki esitetty. Niissä tiivis-
tyy mielestäni näkemys erilaisista talouden peruslähtökoh-
dista, joita ovat:

• Luotetaan talouden kasvuun keinona ratkaista 
ongelmat.

• Luovutaan talouskasvusta ja tilalle tuodaan koh-
tuutta kulutuksessa ja elämäntavoissa.

• Muutetaan talousjärjestelmää.

Käyn seuraavassa tiivistetysti läpi näitä lähestymista-
poja ja pyrin osoittamaan, miten ne määrittelevät globaalien 
ongelmien ja ympäristöriskien syyt ja keskeiset keinot, joil-
la talouden vihreä rakennemuutos voidaan toteuttaa.

vihreä kaSvu

OECD:n vihreän kasvun strategia perustuu neolibe-
ralistiseen talouspoliittiseen ajatteluun. Strategia on keskit-
tynyt siihen, miten talouspolitiikan keinoin sen jäsenmaiden 
hallitukset voisivat edistää talouden rakenteiden muuttu-
mista, niin että erityisesti ilmastopolitiikan ja luonnonva-
rojen hupenemisen haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan ja 
samalla luotaisiin uutta talouskasvua. Vihreä kasvu haluaa 
kääntää ympäristöuhat liiketoiminnallisiksi mahdollisuuk-
siksi (OECD 2011). 

OECD:n strategian myötä ympäristönsuojelun on 
tarkoitus olla mukana kaikessa OECD:n toiminnassa eikä 
vain erillisenä omana sektorina. OECD laatii myös vihre-
än kasvun raportteja keskeisiltä toimialoilta kuten energia-
alalta, liikenteestä ja maanviljelyksestä. Se on myös tuot-
tanut maakatsauksia ja kehittänyt vihreää kasvua kuvaavat 
indikaattorit.

Taloudellinen ohjauksen ohella innovaatiopolitiikal-
la ja investoinneilla on keskeinen merkitys vihreälle kasvul-
le. Ohjaus on saatava nykyistä paremmin tukemaan ekoin-
novaatioita. On pystyttävä murtamaan nykyisistä teknisistä 
järjestelmistä johtuva polkuriippuvuus, inertia, jäykkyys ja 
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muutosvastarinnat. Kasvun vihertäminen vaatii politiikkaa, 
joka luo seuraavan sukupolven teknologioille sopivan verk-
koinfrastruktuurin, etenkin energian, veden, kuljetuksen 
ja tietoliikenneverkkojen kaltaisilla aloilla. Vihreän infra-
struktuuriin sijoittamalla voidaan välttää kallista epätehok-
kaisiin kasvumalleihin lukkiutumista.

Vihreän kasvun strategia katsoo, että niin talouden 
kuin tekniikan systeemirajaus on ollut liian kapea ja sitä pi-
tää muuttaa. Taloudessa tämä tarkoittaa, että ympäristöhaitat 
ja myös hyödyt saatetaan markkinoiden piiriin. Tekniikassa 
rajausta on vastaavasti laajennettava niin, että vaikutukset 
ympäristöön otetaan huomioon teknisen järjestelmän suun-
nittelussa ja toiminnassa. Molemmissa tapauksissa lähde-
tään siitä, että vallitsevaa ajattelutapaa ei tarvitse muuttaa, 
vaan päinvastoin sen soveltamisalaa täytyy kasvattaa.

Vihreän kasvun strategia perustuu edelleen varsin 
perinteelliseen OECD:n harrastamaan neoliberalistiseen ta-
louspoliittiseen kasvuajattelutapaan, jota ei juuri problema-
tisoida. Kun ulkoiset kustannukset on sisäistetty markkinat 
toimivat kuin automaatti tuottaen vihreää kasvua. Oikein 
suunnatuilla tutkimus- ja kehityspanoksilla voidaan tämän 
automaatin toimintaa vielä kiihdyttää.

Erillisessä raportissa suositellaan vihreää kasvua 
myös kehitysmaille. Perusteena on:

• Kehitysmaat kärsivät eniten ilmastonmuutok-
sesta, huonosta veden laadusta ja suurkaupun-
geissa pahasta ilman saastumisesta ja niiden ai-
heuttamista ympäristöterveysriskeistä.

• Ne ovat erityisen riippuvaisia omista luonnon-
varoistaan.

• Niiden päästöt tulevat ajan myötä huomattavasti 
kasvamaan.

Kehitysmaille suositellaan vihreän kasvun strategi-
oiden laatimista. Köyhyyden poistaminen katsotaan tapah-
tuvan talouskasvun kautta, vaikka todetaankin, että talous-
kasvu voi lisätä yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Tämän 
hallitsemiseksi tarvitaan suunnitelmallisia yhteiskunnan 
suorittamia hallinnollisia toimia.

1970-1980 luvuilla OECD:llä oli tärkeä merkitys 
ympäristöpolitiikassa. Siellä kehitettiin kansainvälisen ym-
päristöpolitiikan pelisääntöjä ja ohjauskeinoja. Tänä päivä-
nä sen merkitys on vähäisempi ja aloite on pitkälti siirtynyt 
EU:lle. OECD voi antaa jäsenmailleen vain suosituksia. EU 
sen sijaan laatii sitovaa yhteisölainsäädäntöä. 

Strategian tulokset riippuvat jäsenmaiden halusta ot-
taa sen laatimia suosituksia huomioon omassa kansallisessa 
politiikassaan ja siitä kuinka johdonmukaisesti ja pitkäjän-
teisesti OECD pystyy jatkamaan strategian syventämistä ja 
seuraamaan sen täytäntöönpanoa. 

OECD:n vihreä kasvu käy vuoropuhelua ennen 
kaikkea politiikan ja talouselämän suuntaan; se pyrkii va-
kuuttamaan näille tahoille, että talouden kasvu ja ympäris-
tönsuojelu ovat yhdistettävissä. Talouspoliittisen ajattelun 
perusteita ei tarvitse muuttaa, niin kuin monet kansalaisjär-
jestöt vaativat, vaan soveltaa entistä johdonmukaisemmin 
antamalla hinta ympäristöhaitoille. Uusia talouspoliittisia 
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rakenteita ei myöskään tarvita. Riittää kun seurataan vih-
reän kasvun strategiaa OECD:n jäsenmaissa ja vertaisarvi-
oinnin avulla kannustetaan maita soveltamaan taloudellista 
ohjausta ja innovaatiopolitiikkaa entistä tehokkaammin. 

Vihreän kasvun strategia pyrkii ennen kaikkea vai-
kuttamaan tuotantoon; kulutus jää vähemmälle huomiolle. 
Lähestymistapa on myös voimakkaasti ylhäältä alaspäin; 
kansalaisyhteiskunnan suorittamiin ruohonjuuritason toi-
miin ei kiinnitetä huomiota.

Vihreä kasvu on huolissaan ympäristönsuojelun ai-
heuttamista taloudellisista riskeistä. Se näkee ympäristö-
riskien hallinnan taloudelle alisteisena, vaikka strategia 
hakeekin ekoinnovaatioista potkua teollisuusmaiden talou-
den kasvulle. Se on myös huolissaan siitä, että ympäristö-
riskien hallintaa saatetaan suorittaa tavalla, joka vääristää 
markkinoiden toimintaa. Siksikin painotetaan voimakkaasti 
taloudellista ohjausta. Sosiaaliset riskit otetaan huomioon 
lähinnä työllisyyden osalta; ne on hoidettava osana talou-
den kasvuun tähtääviä toimia.

Vihreän kasvun strategiassa esitetyt ratkaisut itse asi-
assa ovat samat, joita neoliberalismi tarjoaa kaikkiin ongel-
miin eli markkinavääristymien poistaminen sekä investoin-
tien ja innovaatioiden tukeminen. Vihreän kasvun strategian 
esittämät toimet sisältävät politiikan tasolla hyvin vähän 
mitään ympäristöspesifistä lähestymistapaa.

Maailmanpankilla on myös oma vihreän kasvun ra-
porttinsa. Se puhuu syrjimättömästä vihreästä kasvusta 
(Worldback 2012). Raportin perusviestit ovat:

• Vihreä kasvu on välttämätöntä, tehokasta ja tar-

peellista; ympäristöasioiden huomiotta jättämi-
nen on huonoa taloudenpitoa.

• Esteet ovat poliittisia, psykologisia ja taloudel-
lisia.

• Keskeisenä sisältönä tulisi olla se, mitä voidaan 
tehdä 10 seuraavan vuoden aikana.

• Tarvitaan talous- ja politiikkatiedettä ja sosiaa-
lipsykologiaa.

• Ei ole olemassa yhtä vihreän kasvun mallia.

Kehitys- ja teollisuusmaat tarvitsevat omat lähesty-
mistapansa. Maailmanpankki korostaa, että nykyinen talous 
on syvästi tehotonta, koska se tuhoaa luontopääomaa. Ke-
hitysmaat pitäisi saada ymmärtämään, mitä riskejä sisältyy 
siihen, jos ne seuraavat sitä kehityspolkua, jonka rikkaat 
maat ovat kulkeneet.  Erityisesti vaarallista niille on lukittua 
kestämättömiin ja tehottomiin rakenteisiin. Teollisuusmai-
den tulisi panostaa voimakkaasti sellaisiin kulutustottumuk-
siin ja tuotantoon, joka tukee uuden ympäristöä säästävän 
teknologian kehittämistä; tästä hyötyvät kaikki.

Maailmanpankki kiinnittää erityistä huomiota niihin 
psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, jotka estävät vihreän 
kasvun toteuttamista ja taloudellisen ohjauksen tehokasta 
käyttöä. Tällaiset näkökohdat puuttuvat lähes kokonaan 
muista vihreän talouden ohjelmista.
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kohtuutalouden oppi-iSät

Nykyinen talouskriisi ja ilmastopolitiikka ovat alka-
neet jälleen voimistaa taloudellisen kasvun kritiikkiä ja kes-
kustelua sen hyödyistä ja haitoista. On alettu myös puhua 
talouden kasvun sijasta talouden tietoisesta supistamisesta 
eli kohtuutaloudesta.  

Talouden suunnitelmallinen supistaminen nähdään 
tärkeimpänä riskinhallinnan keinona, jolla voidaan teolli-
suusmaissa vastata globaalien ongelmien haasteisiin. Ta-
loustieteilijä Peter Victor (2010) on esittänyt kansantalou-
dellisten mallilaskelmien avulla, kuinka olisi mahdollista 
yhtä aikaa turvata hyvinvointi, ja luopua talouskasvusta. 
Esimerkkinä hän käyttää kotimaataan Kanadaa. Tärkeim-
mät poliittiset keinot ovat hänen mukaansa fossiilisten polt-
toaineiden voimakas verotus ja työajan lyhentäminen.

Teollisuusmaissa taloustieteilijöiden tekemät tutki-
mukset onnellisuuden ja käytettävissä olevien tulojen väli-
sistä suhteista ovat tuoneet ilmi, että tietyn tulotason jälkeen 
onnellisuus ei enää juuri lisäänny. Tuloja enemmän onnel-
lisuuteen vaikuttavat tällöin sosiaaliset suhteet. Tätä mieltä 
ovat myös suomalaiset. Kyselytutkimuksessa perhe- ja ys-
tävyyssuhteet olivat tärkeä onnellisuuteen vaikuttava tekijä, 
mutta varallisuus ei.

Kohtuutalouden kannattajat panevat toistuvasti pal-
jon painoa näille onnellisuustutkimuksille ja pitävät niitä 
tärkeänä perusteena kohtuutaloudelle (Jackson 2011).  Nä-
kökulma on mielenkiintoinen, mutta ei silti vielä vastaa 
siihen, miksi ihmiset pyrkivät jatkuvasti lisäämään materi-

aalista kulutustaan, vaikka se ei enää lisäisi heidän onnel-
lisuuttaan. Kulutukseen täytyy liittyä muita tekijöitä, jotka 
ovat heille itselleen yhtä tärkeitä kuin onnellisuus ja näin 
onnellisuustutkimusten tulokset eivät välttämättä vakuuta 
heitä ja saa heitä muuttamaan elintapojaan.

Aineelliset esineet ovat aina olleet keino osoittaa val-
taa ja varallisuutta. Niiden avulla tehdään vaikutusta toisiin 
ihmisiin ja pyritään hankkimaan pääsy rikkaiden kansalais-
ten yhteisöön. Kyynisesti sanottuna hankimme tarpeettomia 
esineitä, joihin meillä ei ole varaa tehdäksemme vaikutuk-
sen ihmisiin, joista oikeasti emme välitä tai arvosta.

Kohtuutalouden suuri ansio on, että se on jälleen nos-
tanut keskusteluun ympäristöongelmien ja talouskasvun vä-
lisen yhteyden ja ennen kaikkea kiistänyt neoliberalistisen 
talousteorian käsitykset taloudellisen kasvun välttämättö-
myydestä, ja sen ja hyvinvoinnin saumattomasta yhteydes-
tä. Samalla se on myös tullut osoittaneeksi, kuinka syvään 
juurtunut on käsitys talouskasvun siunauksellisuudesta ja 
kuinka vaikea siitä on päätä eroon.

Keskeinen tekijä talouskasvun kritiikissä on myös 
se, että energiatehokkuuden lisääminen ei näytä vähentävän 
energian kulutusta. Oleellista on, mihin energialaskun pie-
nenemisen tuomat säästöt kulutetaan ja kuinka energiain-
tensiivisiä palveluja tai tuotteita niillä hankitaan. Se vasta 
ratkaisee, onko lopulta onnistuttu vähentämään energian 
käyttöä 

Annukka Bergin (2012) mukaan kohtuutalouden 
ongelmana on, että se pitkälti määrittelee oikeutensa ta-
louskasvun kritiikin kautta ja on näin siitä ajatuksellisesti 
voimakkaasti riippuvainen. Se ei toistaiseksi ole pystynyt 
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synnyttämään vaihtoehtoista taloustiedettä vallitsevalle ne-
oliberalistiselle ajattelulle, vaikka sen perään on useaan ot-
teeseen haikailtu. 

Kohtuutalous on siten negaationa vahvasti sidoksis-
sa talouskasvuajatteluun ja myös vihreään sellaiseen, jonka 
se haastaa ja jonka se pyrkii osoittamaan aikansa eläneek-
si ainakin teollisuusmaissa. Taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöriskien ohella kohtuutalous on kiinnostunut myös 
moraalin ja kulttuurin alueelle sijoittuvista riskeistä. Se ha-
luaa muuttaa työyhteisöjä ja kulttuuria niin, että ihmisillä 
on nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä ratkaisuja, 
jotka vastaavat sitä, mikä heidän moraalinäkemystensä mu-
kaan on oikein.

Kohtuutalous tuo voimakkaasti esiin kestävän kehi-
tyksen sosiaalisen ulottuvuuden ja esittää mallinsa tarjo-
avan tästäkin syystä parhaan ratkaisun ihmiskunnan suuriin 
ongelmiin. Ympäristöasiat ratkeavat, kun ei enää tavoitel-
la hyvinvointia talouden kasvun ja esineiden omistamisen 
avulla. Luonnon itseisarvo tunnustetaan, mutta sen rooli on 
kuitenkin toissijainen.

Poliittisella tasolla kohtuutalous luottaa kansalais-
järjestöihin, vaikka se Ranskassa aluksi yritti muodostua 
myös poliittiseksi puolueeksi. Erilaisten kokeilujen, osuus-
kuntien ja kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta luodaan 
yhä laajempaa poliittista vastarintaa joka lopulta johtaa 
myös yhteiskunnan rakenteiden ja talouspoliittisen ajatte-
lun muuttumiseen. Kansalaiset on saatava ymmärtämään, 
että jatkuva talouskasvu johtaa vain kasvaviin ongelmiin. 
Talouden supistaminen ei vain ole mahdollista, vaan se on 
ainoa keino taata hyvinvoinnin säilyminen ja kehittyminen 

(Joutsenvirta et al. 2016).
Termodynaamisen ympäristötaloustieteen perustaja 

Georgescu-Roegen korosti jo vuonna 1971 kirjassaan ”The 
Entropy Law and Economic Process”, että taloutta pitää su-
pistaa, koska sen viimeinen lopputuote on aina epäjärjes-
tyksen eli entropian kasvu. 

Energiaa ei voida kierrättää. Energia voidaan käyttää 
vain kerran. Koska aineiden kierrättäminen vaatii aina ener-
gian kulutusta, kun jätteet kerätään, lajitellaan ja muokataan 
hyötykäytön mahdollistavaan muotoon, entropian kasvu 
koskee myös ainetta. Aineiden tuottaminen, niistä koostu-
vien rakenteiden luominen ja ylläpito sekä vaarattomaksi 
tekeminen johtavat aina energian kulutukseen ja tätä kautta 
entropian kasvuun.

Teoriassa kaikki aineelliset päästöt voidaan kerätä 
talteen puhdistustekniikan ja jätehuollon avulla. Samalla 
kuitenkin aina kulutetaan yhä enemmän energiaa eli siirre-
tään tavallaan aineellinen päästö hukkalämmöksi. Tällöin 
se hukkalämmön maksimi, jonka biosfääri vielä kestää, 
määrittää lopullisen rajan ihmisen tuotannolliselle toimin-
nalle. Vielä ei olla lähelläkään tätä rajaa; hukkalämpö aihe-
uttaa vain paikallisia ongelmia. 

Näin on teoriassa, mutta käytännössä energia on aina 
varastoitunut aineeseen tai ainakin tarvitaan aineellisia ra-
kennelmia sen tuottamiseen, varastoimiseen ja kuljettami-
seen. Näin olemme lopulta noidan kehässä. Kun yritämme 
kierrättää kaiken energiantuotannossa tarvittavan aineen, 
jossakin vaiheessa emme enää pääse kierrätyksessä pitem-
mälle, koska lisääntyvä energian kulutus aiheuttaa myös 
lisääntyvän aineen kulutuksen. Todennäköisesti tämä raja 
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tulee vastaan selvästi ennen kuin hukkalämmön tuotantoon 
liittyvä raja-arvo.

Georgescu-Roegenin mukaan peruskysymys on, 
kuinka kauan haluamme ihmiskunnan säilyvän. Mitä sääs-
teliäämmin käytämme uusiutumattomia luonnonvaroja ja 
mitä vähemmän häiritsemme luonnon elämää ylläpitäviä 
palveluja sekä mitä pienempi on väestön määrä, sitä pidem-
pi on ihmiskunnan mahdollinen tulevaisuus. Talouskasvun 
sijasta talouden mittakaavan eli sen aineellisen perustan tu-
lisi olla supistuva.

Taloustiede ei yleensä ole kovin huolissaan luonnon-
varojen ehtymisestä, koska se katsoo, että kun jokin raaka-
aine alkaa ehtyä, niin sen hinta lopulta nousee niin korkeak-
si, että se tulee korvatuksi jollakin toisella aineella. Näin 
usein käykin, mutta korvattavuudella on myös fysikaalis-
kemialliset rajoituksensa. 

Herman Daly (1996) perustaa oman näkemyksensä 
opettajansa Georgescu-Roegenin työhön ja kehittää sitä 
edelleen. Dalyn mukaan maailma on tullut täydeksi. Ennen 
jätteet ja päästöt saatettiin vain siirtää ympäristöön. Tilaa 
riitti. Paikallisesti toki saatettiin aiheuttaa pahoja ongelmia.  

Sama koski myös luonnonvaroja. Metsää riitti hakat-
tavaksi ja peltoja raivattavaksi tai uusia malmioita hyödyn-
nettäväksi. Ja mikä parasta; luonnonvarojen hinnat laskivat 
tekniikan kehittyessä. Mutta nyt olemme siirtymässä maail-
maan, jossa ei enää ole samalla tavalla tilaa ja luonnonvarat 
alkavat ehtyä.

Garret Hardin kirjoittaa myös täydestä ja tyhjästä 
maailmasta kuuluisassa yhteislaitumia käsittelevässä artik-
kelissaan, joka julkaistiin jo vuonna 1968. Hän havainnol-

listaa ympäristökriisiä ja väestönkasvua vertaamalla näitä 
ongelmia yhteislaidunten käyttöön. Niin kauan kuin tilaa 
riittää ja laitumia ei ylikuormiteta, niin tämä omistusmuoto 
ei ole ongelmallinen. Mutta kun aletaan tulla tilanteeseen, 
jossa karjan määrää ei voi enää lisätä, niin jokaisen yksi-
tyisen karjankasvattajan intressissä on kuitenkin lisätä juuri 
oman karjansa päälukua mahdollisimman suurten voitto-
jen saamiseksi. Siitäkin huolimatta, että näin vaarannetaan 
kaikkien toimeentulo. 

Väite on yksinkertaistettu ja tahallisen kärjistetty, 
mutta kuvaa hyvin ongelmaa. Yhteislaitumista jouduttiin 
aikanaan vähitellen luopumaan. Tosin niiden siirtymiselle 
yksityiseen omistukseen oli muitakin syitä kuten yksityis-
omitukseen perustuvien maatilojen koon kasvu ja keskitty-
minen.

Väestönkasvu on Hardinin mukaan samankaltainen 
ongelma. Maatalousyhteiskunnassa lasten määrän kasvu 
merkitsee lisää työvoimaa pelloilla. Mitä enemmän lapsia 
sitä enemmän työvoimaa ja lapset ovat myös vanhuuden 
turva vanhemmille. Näin yksilön kannalta sinänsä järkevä 
toiminta johtaa lopulta tilanteeseen, jossa väestö kasvaa lii-
an suureksi ympäristön kantokyvylle.

Ilma, maaperä ja vesistöt olivat nekin kuin yhteislai-
dun, jota käytettiin yhdessä ja jonne ihmisen toiminnan jät-
teet ja päästöt voitiin surutta saattaa. Mutta vähitellen tilan-
ne muuttui. Maailma alkoi tulla täyteen ja tämä yhteislaidun 
alkoi täyttyä.

Hardinin mukaan tilanne ei korjaudu ympäristökas-
vatuksella ja valituksella ja moraalin vetoamisella, eikä 
vaikka ihmiset tulisivat tietoiseksi tästä asiantilasta, koska 
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heidän oma yksityinen etunsa edelleen on ristiriidassa ylei-
sen edun kanssa. Tarvitaan yhteiskunnan suorittamaa sääte-
lyä yhteislaidunten suojelemiseksi. 

Kansallispuistotkin voidaan käsittää yhteislaitumek-
si; kävijämääriä ja liikkumista puistossa täytyy tarkasti sää-
dellä, jotta niiden luonto ei liian suuren kulutuksen takia 
tuhoutuisi.

Yhteislaitumen vertauskuva sopii hyvin myös kulu-
tuksen jatkuvaan kasvuun. Yksilölle suuri auto, talo, pur-
jevene tai maailman ympärimatka lisää tai ainakin sen ku-
vitellaan lisäävän hyvinvointia, turvallisuutta ja vaurauden 
tunnetta. Mitä suurempi osa maailman väestöstä onnistuu 
menettelemään näin, sitä nopeammin luonnonvarojen yh-
teislaidun loppuu. 

Täysi maailma johtaa vääjäämättä uuteen vaiheeseen, 
supistuvaan maailman. Luonnon monimuotoisuuden hupe-
neminen, aavikoituminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttama 
meren pinnan nousu syövät ihmiselle käyttökelpoista maa-
alaa ja elinympäristö aivan konkreettisesti supistuu. Erityi-
sesti supistuu eri eläinlajien ja kasvien elintila ja sitä kautta 
luonnon monimuotoisuus. Maailma ei ole täysi, vaan ku-
tistuva. Eivät vain uusiutumattomat luonnonvarat vähene, 
vaan niin tekevät myös biomassaan perustuvat uusiutuvat.

Tarvittavan maanviljelysmaan määrään vaikuttaa 
käytettävissä oleva maatalousteknologia ja sen kehitys. 
Toisaalta biopolttoaineet ja biotalouden uudet sovellutukset 
kilpailevat usein juuri samasta maasta, joka olisi käytettä-
vissä maatalouteen. Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän 
tarvitaan peltoja ravinnon tuottamiseen.

Maailma on kutistuva myös sosiaalisella tasolla. Tie-

donvälitys kattaa maapallon kaikki ihmiset. Siirtolaisvirrat 
kasvavat maaseudulta kaupunkeihin ja maiden välillä. Ta-
loudet kietoutuvat yhä enemmän yhteen yhdeksi maailman 
taloudeksi. Tämä kutistumisen merkitsee kulttuurien moni-
muotoisuuden vähenemistä, mutta tarjoaa myös uusia mah-
dollisuuksia ympäristöasioiden globaaliin hallintaan. 

Daly yhtyy Georgescu-Roegenin näkemykseen tär-
keydestä supistaa taloutta, mutta katsoo, että taloudelle on 
kuitenkin löydettävissä optimaalinen koko. Talouden kehi-
tys on mahdollista, mutta ennakkoehto on, että talouden ai-
neellinen mittakaava saadaan rajattua luonnonjärjestelmien 
sieto- ja kantokyvyn sallimiin rajoihin.  

Hän kutsuu kestävän talouden tavoitetilaa steady-
state-malliksi. Koska talouden mittakaavalla on tässä mal-
lissa koko, jonka yli se ei saisi kasvaa, kasvun sijasta tulisi 
pyrkiä saamaan käytössä olevasta aine- ja energiamäärästä 
mahdollisimman paljon hyötyä. 

Elämä toimii Dalyn mukaan steady-state-systeemin 
tavoin. Sen käyttämä auringon energia on lähes vakio; sa-
moin lämpösäteily takaisin avaruuteen. Aineet kiertävät 
systeemin sisällä. Dalyn mukaan kasvavat ekosysteemit 
pyrkivät maksimoimaan kasvun tehokkuuden tuotettua bio-
massa yksikköä kohti. Sen sijaan kypsässä ekosysteemissä 
maksimoidaan ylläpidon tehokkuus.  

Työn tuottavuuden nousu on pitkään perustunut suu-
relta osin lisääntyvään uusiutumattomien energialähteiden 
kulutukseen. Jotta talouden mittakaava todella alkaisi pie-
nentyä, täytyy työn tuottavuuden nousu syntyä yhä pienene-
vällä energian kulutuksella. Tämä voidaan saada aikaa pa-
remmalla materiaali- ja energiatehokkuudella, mutta myös 
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suorittamalla luonnon järjestelmien suorittaman työn avulla 
sellaisia töitä, joita ei ole välttämätöntä suorittaa koneilla. 
Daly kiteytti steady-state-taloutensa edellytykset seuraa-
vasti: 

• Luonnonvarojen käyttö rajoitetaan tasolle, jon-
ka ekosysteemit pystyvät vastaanottamaan. 

• Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään niiden uu-
siutumiskyvyn rajoissa. 

• Uusiutumattomia korvataan mahdollisimman 
paljon uusiutuvilla luonnonvaroilla.

Daly ottaa näin huomioon myös luonnonjärjestelmi-
en aktiivisen toiminnan. Kaksi ensimmäistä Dalyn ehdoista 
voidaan myös muotoilla niin, että ekosysteemien tuottamia 
palveluja on käytettävä siten, ettei ylläpito- ja säätelyjärjes-
telmien sekä tuotantopalvelujen toimintakyky vaarannu. 

Ehdoista kolmas on kuitenkin ongelmallisin. Uu-
siutuvien luonnonvarojen käytön lisäämiseen on maail-
manlaajuisesti kutistuvassa maailmassa enää vain rajallisia 
mahdollisuuksia vaarantamatta ekosysteemipalvelujen toi-
mintakykyä.  Lisäksi ainakaan toistaiseksi uusiutumattomia 
luonnonvaroja ei voida kuin osittain korvata uusiutuvilla. 

Georgegu-Roegen (1971b) ei steady-state-mallia 
hyväksynyt, koska hänen mukaansa ihmiskunta on ratkai-
sevasti riippuvainen maakuoren raaka-ainevarastoista eikä 
voi kokonaan näitä kierrättää edes auringonenergian avulla, 
niin kuin biosfääri tekee, ellei haluttu palata luontaistalo-

uteen. Jossakin vaiheessa esimerkiksi metallien kierrättä-
minen tulee täysin taloudellisesti kannattamattomaksi ja 
fysikaalisestikin lähes mahdottomaksi. Kuka esim. kerää 
talteen kaikki jokien suistojen sedimentteihin kerääntynyt 
metalliatomit? 

Talouden aine-energian virran pitäminen vakiona 
olisi lisäksi vaikeaa, ellei mahdotonta, koska uusiutumat-
tomat luonnonvarat kuitenkin koko ajan hupenevat. Lisäksi 
Georgescu-Roegen epäili, että onko ylipäätänsä mahdollis-
ta ennakolta määrittää talouden mittakaavan kestävää tasoa, 
koska evoluutio kuitenkin tuottaisi yllättäviä ja ennakoimat-
tomia muutoksia talouden reunaehdoissa. 

Georgescu-Roegenin mukaan talouden aineellisen 
perustan on rakennuttava mahdollisimman paljon auringon 
energian varaan. Auringon energia on virta, jota voidaan 
jatkuvasti hyödyntää. Tänään hyödynnetty auringon ener-
gia ei ole poissa tulevilta sukupolvilta; he eivät olisi sitä 
voineet enää käyttää. Georcescu-Roegen kuitenkin korosti, 
että auringon energian hyödyntäminenkin tulee vaatimaan 
uusiutumattomien luonnonvarojen lähinnä metallimalmien 
ja fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä. Aurinkoener-
gian laajamittainen tuotanto tarvitsee melko raskaan aineel-
lisen infrastruktuurin ja laajoja pinta-aloja.

Georcescu-Roegen käytti omasta opistaan nimeä 
biotalous, koska hänen mukaansa taloustiede oli unohtanut 
paitsi termodynaamisen myös biologisen perustansa.  Hän 
kiteytti oman ympäristöpoliittisen ajattelunsa biotaloudelli-
siin suosituksiin. Näitä olivat:

• Täydellinen aseistariisunta
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• Kehitysavun korottaminen
• Siirtyminen pelkkään luomuviljelyyn
• Energian käytön säätely
• Luopuminen kerskakulutuksesta ja muodista
• Tuotteiden tekeminen kestäviksi ja korjattaviksi 

ja 
• Työhulluudesta luopuminen vapaa-ajan ja työn 

tasapainottamiseksi

Vaikka Georgescu-Roegen ei koskaan saanut val-
miiksi biotaloutta käsittelevää kirjaansa, näemme tästä 
listastakin, että hän on näistä ympäristötaloustieteen isistä 
selvästi oppilastaan radikaalisempi. Sitä on erityisesti vaati-
mus tuottaa elintarvikkeet vain orgaanisesti. Hän kuitenkin 
perustelee siirtymistä luomutuotantoon sillä, että on järje-
töntä käyttää fossiilisia polttoaineita tarkoitukseen, joka 
voidaan periaatteessa hoitaa auringon energian avulla. 

Työ- ja vapaa-ajan suhteen uudelleenmäärittely on 
mukana luettelossa siksi, että ihmisillä olisi enemmän mah-
dollisuutta nauttia ”elämän ilosta”, jonka tuottaminen on 
hänen mukaansa viime kädessä kaiken taloudellisen toi-
minnan päämäärä.  Georgescu-Roegen ei usko työn tuotta-
van juuri elämän iloa ainakaan niille joiden työ on raskasta 
ruumiillista työtä.  Hän näkee vapaa-ajan taloudellisen toi-
minnan tuotoksena ja tuotteena, koska se on vapautta työn 
raadannasta. 

Georgecgu-Roegenin bioekonomisia tavoitteita voi-
daan pitää naiiveina, epärealistisina ja utopistisina. Niiden 
toteuttaminen voi kuitenkin olla lopulta välttämätöntä. Toi-

saalta hän ottaa huomioon senkin mahdollisuuden, että ih-
misen kohtalona on kiihkeä luonnonvarojen kulutus ja no-
pea sammuminen. 

Georgescu-Roeginin luonnonvarojen riittävyyttä 
koskevat tulkinnat ovat kuitenkin sikäli yksioikoisia, että 
hän lähestyy luonnonvarojen riittävyyttä tämän hetken tek-
nologisen järjestelmän suorituskyvystä käsin. Entropian 
kasvua ei voi paeta. Aineellisena oliona meidän on pakko 
saada käyttöömme perustarpeidemme tyydyttämiseen tar-
vittavat aineet ja energia.  Voimme myös karkeasti arvioida, 
kuinka paljon vähintään tarvitsemme elämämme ylläpitä-
miseen energiaa ja erilaisia aineita. Eko- ja materiaalitehok-
kuuden nostamisella on rajansa, mutta kuinka lähellä niitä 
olemme, siitä voimme esittää vain karkeita arvioita (Hon-
kasalo 1998). 

Olemme toki nyt aineellisten perustarpeiden tyydyt-
tämisessä ratkaisevasti riippuvaisia fossiilista polttoaineita 
ja metallimalmeista, ja nämä ovat varasto, joka loppuu aika-
naan. Mutta tämä riippuvuussuhdekin voi olla vain tekno-
logian kehityksen välivaihe.  Ehkä todella pystymme siirty-
mään lopulta aurinkoenergiaan perustuvaan talouteen, niin 
että sen vaatima uusiutumattomien raaka-aineiden kulutus 
on niin vähäistä, että ihmiskunnan tulevaisuus on turvattu 
tuhansiksi vuosiksi eteenpäin. 

Fuusioenergian tuottaminen taloudellisesti kohtuu-
hintaan olisi eräs ratkaisu. Mutta ainakin toistaiseksi sen to-
teutuminen näyttää olevan hyvin epävarmaa. Nanoteknolo-
gialla on laboratorioissa tuotettu orgaanisia rakenteita, joilla 
on teräksen lujuus. Epäselvää kuitenkin on, pystytäänkö 
näitä koskaan tuottamaan niin suuressa mittakaavassa kuin 
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terästä ja yhtä halvalla tai lainkaan järkevin kustannuksin 
tuotannollisesti.

Onpa vakavasti otettavien kosmologien taholta jopa 
esitetty, että maan biosfääri olisi vain kohtu, jonka tehtävä-
nä on synnyttää täysin koneellinen elämä, joka sitten siirtyy 
avaruutta valloittamaan. Avaruus voitaisiin valloittaa yh-
distämällä tietotekniikkaa ja biologisia organismeja ja näin 
luoda keinotekoisesti uusia lajeja, jotka olisivat räätälöityjä 
kestämään kohdeplaneetan olosuhteita. 

Koneellisella elämällä ei ole oikean elämän heik-
kouksia ja haavoittuvuutta. Sille avaruus on oikea toimin-
taympäristö, koska se ei ole riippuvainen ilmakehästä, ei 
vedestä eikä elämän tuottamista orgaanisista yhdisteistä. Se 
ei tarvitse säilyäkseen keinotekoista elokehää avaruuteen ja 
veden puute on oikeastaan vain etu, koska kosteus ei silloin 
pääse vahingoittamaan sen elektronista hermojärjestelmää 
eikä ruoste raiskaa sen metallisia suojakerroksia ja elimiä. 

Näiden utopioiden varaan ympäristöpolitiikkaa tus-
kin kannattaa kuitenkaan rakentaa. Toisaalta jo tosissaan 
selvitetään mahdollisuuksia rakentaa aurinkovoimaloita 
maan lähelle avaruuteen ja siirtää energia mikroaalloilla 
maan pinnalle. Kummelin (2011) mukaan tällaiset ratkaisut 
eivät ole kustannustehokkaita ainakaan vuoteen 2050 men-
nessä.

Oli miten oli, luonnon monimuotoisuuden ja uusiu-
tuvien luonnonvarojen riittävyyden kannalta keskeinen 
kysymys on, että tuotantopalvelujen hyödyntäminen ta-
pahtuu luonnonjärjestelmien kanto- ja sietokyvyn rajoissa.  
Sen sijaan uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyys on 
vain ihmisen yhteiskunnan elinehto. Luonto ei siitä välitä, 

kuinka kauan ihmisellä on esimerkiksi metalliraaka-aineita 
käytössään, muuten kuin niiden ainevirtojen kautta jotka lo-
pulta päätyvät ympäristöön.  

Talouden kestävyys jakautuu näin kahteen eri osaan. 
Tämä oikeastaan selittää Dalyn ja Georgescu-Roegenin 
eron, edellinen painottaa ekosysteemin toimintakykyä ja 
jälkimmäinen luonnonvarojen riittävyyttä.

Jokainen taloudellinen järjestelmä joutuu mietti-
mään, miten painottaa näitä kahta näkökulmaa keskenään. 
Ne voivat olla sopusoinnussa keskenään, mutta niiden vä-
lillä voi myös vallita ristiriita.  Talouden supistaminen vä-
hentää päästöjä ja jätteitä ja jättää luonnonvaroja tuleville 
sukupolville, mutta voi myös hidastaa ympäristöinvestoin-
teja ja innovaatioita. Toisaalta talouden kasvu yleensä syö 
enemmän luonnonvaroja kuin mitä siihen liittyvä teknolo-
gian kehitys niitä säästää.

Georgescu-Roegenin ajattelussa luonnonvaroilla on 
myös keskeinen merkitys sosiaalisten konfliktien synnyssä 
niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin sekä kaupunki-
en ja maaseudun välillä. Hän omaksui myös Marxin näke-
myksen teknologiasta ihmisen elinten ja aistien jatkeena. 
Luonnonvaroja tarvittiin paitsi ihmisten elättämiseen ja 
suojaamiseen säiden muutoksia vastaan myös näiden ihmi-
sen itsensä ulkopuolisten elinten ylläpitämiseen ja raken-
tamiseen. Se joka hallitsi luonnonvaroja ja jolla oli keinot 
näiden hyödyntämiseksi, sillä oli myös yhteiskunnallista 
ja taloudellista valtaa. Marxille pääoma edusti tätä valtaa, 
Georgescu-Roegenille luonnonvarojen hallinta.
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kapitaliSmin kritiikki

Luonnonvarojen merkitys on jäänyt marxilaisessa ta-
loustieteessä työtä vähemmälle huomiolle, koska marxilai-
sen teorian mukaan vain työ on arvon lähde. Marxin omana 
aikana työvoiman riisto oli polttavin yhteiskunnallinen on-
gelma, ei niinkään ympäristön tuhoutuminen. Sosialismin 
aikana tapahtunut ympäristön tuhoaminen ja ympäristön-
suojelun heikko taso on myös vaikuttanut siihen, että mar-
xilaisuus ja ympäristö nähdään yleensä ympäristön kannalta 
negatiivisessa valossa.  

Materialistina Marx piti yhteiskuntien kehityksen 
kannalta keskeisenä luonnon olosuhteita ja ihmistä aineel-
lisena olentona, joka oli monin tavoin sidoksissa luonnon 
järjestelmiin. Engels kirjoitti luonnon dialektiikassaan, että 
emme hallitse luotoa niin kuin valloittaja vierasta kansaa. 
Emme ole luonnon ulkopuolella vaan ruumiinemme, veri-
nemme ja aivoinemme kuulumme luontoon ja elämme sen 
keskellä. 

Tuotantovälineetkin voidaan käsittää vain omien bio-
logisten elintemme jatkeiksi. Ne moninkertaistavat omien 
elintemme kyvyn toimia voimanlähteitä, takoa rautaa ja vil-
jellä peltoa. Valta luontoon perustuu kykyyn tiedostaa luon-
non lait; rakentaa niiden ymmärtämisen avulla itsellemme 
yhä tehokkaampia ulkoisia elimiä.

Marxin Pääomassa esittämä työn määritelmä pitää si-
sällään ihmisen, tuotannon ja luonnon. Työ ja siihen liittyvä 
aineenvaihdunta luonnon ja ihmisen toiminnan välillä oli 
ratkaiseva tekijä ihmisen ja hänen sosiaalisten organisaa-

tioittensa kehityksessä. Työ teki ihmisestä ihmisen, mutta 
tämä ei tapahtunut irrallaan luonnosta.  

Marx ei muutenkaan väheksynyt luonnon merkitystä 
ihmisen tuotannolliselle toiminnalle. Hän seurasi aikansa 
luonnontieteen kehitystä. Hän oli esimerkiksi perillä Justus 
Liebingin maataloustutkimuksista ja katsoi, että maaperä 
köyhtyi, koska kaupunkien maataloustuotteiden sisältämät 
biologisille prosesseille tärkeät aineet eivät enää palanneet 
pelloille. Marxin mukaan yhteiskuntien tulisi päinvastoin 
jättää maa parannettuna tuleville sukupolville. 

Hänen kirjoituksistaan löytyy myös muitakin huo-
mioita siitä, miten kapitalistinen tuotantotapa köyhdyttää 
luontoa. Marxin mukaan kapitalismi tuhoaa kaiken rikkau-
den lähteen, maan ja ihmisen.

Yhdysvaltalaisten Burkettin ja Fosterin (2005 ja 
2006) mukaan Marxin kapitalismia koskevat näkemykset 
ovat ympäristöongelmien kannalta edelleen selitysvoimai-
sia. Ne auttavat ymmärtämään, mistä ympäristökriisissä on 
pohjimmiltaan kysymys. Terry Eagleton (2012) puolestaan 
katsoo Marx-kirjassaan, että Marx oli eräänlainen ympä-
ristöaatteen edelläkävijä, koska hän materialistina kiinnitti 
huomiota luonnon ja ihmisen yhteiskunnan ja tuotannon vä-
liseen aineenvaihduntaan. Marx suhtautui innokkaasti tek-
nologian kehitykseen, mutta ymmärsi kuitenkin, että luonto 
asettaa rajat sille, mikä on mahdollista ja mikä ei.

Marxin lisäarvoteorian mukaan osa työpanoksen tuo-
tosta menee työvoiman uusintamiseen ja loppu lisäarvona 
kapitalistille.  Lisäarvosta kapitalisti saa voittonsa, uusintaa 
tuotantokoneiston ja laajentaa sitä. Jos hänelle kertyy keski-
määräistä heikommin lisäarvoa, hän on vaarassa hävitä kil-
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pailun muille kapitalisteille. Alati jatkuva kiihkeä kilpailu 
lisäarvosta, johtaa pyrkimyksiin painaa alas työvoiman uu-
sintamiskustannuksia, nostaa työn tuottavuutta ja laajentaa 
markkinoita sekä ottaa käyttöön yhä uusia luonnonvaroja.  

Vaikka kapitalistit pyrkivät jatkuvasti nostamaan 
tuottavuutta säästämällä energiaa ja raaka-aineita, niin kos-
ka toisaalta he pyrkivät myös laajentamaan omien tuotteit-
tensa markkinoita, raaka-aineiden kokonaiskulutus kasvaa. 
Englantilainen taloustieteilijä Jevons esitti jo Marxin aikoi-
hin, että energiatehokkuus johtaa vain kasvavaan energian 
kulutukseen. Kun energiatehokkuus paranee, tuotteen hinta 
laskee ja näin tuotteita menee enemmän kaupaksi.  Syntyy 
ns. rebound- vaikutus; lisääntyvä kulutus pyrkii alituisesti 
syömään myös ne energian käytön ja ympäristökuormituk-
sen vähentymät, joita on saatu aikaan parantamalla yksityis-
ten tuotteiden ympäristöominaisuuksia. Marxilaisen näke-
myksen mukaan luonnon lisääntyvä kulutus on järjestelmän 
rakenteellinen ominaisuus, joka voidaan poistaa vain muut-
tamalla itse talousjärjestelmää.  

Luonnonvarat ovat kapitalistille ilmaisia, ellei nii-
hin ole esineellistynyt työtä. Taloudellisten ohjauskeinojen 
kuten ympäristöverojen ja päästökaupan käyttö voi hillitä 
luonnon kulutusta ja muuttaa sen muotoa, mutta se ei voi 
poistaa talouden alituisen laajentamisen tarvetta. Talous-
kasvun merkitys on kapitalismille niin keskeinen, että kapi-
talismi on lopulta kykenemätön sopeuttamaan toimintansa 
luonnon sieto- ja kantokyvyn rajoihin. Kohtuutalous on sil-
le mahdoton päämäärä.

Fossiilisilla polttoaineilla on ollut ratkaiseva merki-
tystä kapitalistiselle tuotantotavalle. Ne tarjosivat energian 

lähteen, joka sopi erityisen hyvin koneelliseen massatuo-
tantoon, joka on helppo siirtää ja varastoida ja näin antoi 
mahdollisuuksia tuotannon laajentamiselle niin määrälli-
sesti kuin alueellisesti. Vesivoimaan perustuva tuotanto oli 
paikkaan sidottu; höyrykone antoi uusia mahdollisuuksia 
sijoittaa tuotanto lähelle työvoimareservejä ja markkinoita. 
Öljy oli vielä helpommin kuljetettavissa ja varastoitavissa 
kuin kivihiili.

Kivihiilen ja teräksen tuotanto olivat nekin sidoksis-
sa toisiinsa. Aikaisemmin terästä valmistettaessa oli käytet-
ty puuhiiltä. Laajamittaiseen teolliseen teräksen tuotantoon 
eivät metsät enää olisi riittäneet. Toisaalta taas kivihiilen 
hyödyntäminen energiana edellytti teräksisiä rakenteita, 
koneita ja laitteita.

Voi olla, että ilman fossiilisia polttoaineita kapita-
lismi ei olisi päässyt lainkaan kehittymään tai ainakin, että 
se olisi kovin erinäköinen nykyisestä. Silti on mielestäni 
erheellistä samaistaa kovin pitkälle kapitalismi talousjär-
jestelmänä ja fossiiliset polttoaineet ja pitää jälkimmäisiä 
edellisen välttämättömänä ehtona. 

Kapitalismin nousu tapahtui käsi kädessä fossiilisten 
polttoaineiden hyödyntämisen kanssa. Tästä syystä niiden 
ehtyminen tai pelkästään hinnan nousu helposti nähdään va-
kavana talouspoliittisena ongelmana ja sellainen se varmasti 
on.  Edessä on suuri murros, mutta silti on mahdollista, että 
kapitalismi pystyy muuttamaan energiaperustaansa. Tähän 
asti ainakin se on hyvinkin joustavasti sopeutunut tekno-
logian kehityksen epäjatkuvuuskohtiin ja ryhtynyt nope-
asti hyödyntämään uusien energiateknologioiden avaamia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Missä määrin laajeneminen 
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kuitenkin hidastuu öljyn hiipumisen myötä jää nähtäväksi. 
Marx on myös edelleen ajankohtainen, kun pyritään 

ymmärtämään kansainvälisen pääoman liikkeitä ja sen syn-
nyttämiä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Luonnon varojen 
ylikulutusta ei voida tarkastella täysin irrallaan työvoiman 
ylikuluttamisesta ja ympäristökysymyksellä on myös tulon-
jaollinen ulottuvuutensa. 

Vaikka Marxilta löytyy huomioita ympäristön tuhou-
tumisesta ja hän on ollut kiinnostunut siitä, miten tekno-
logian ja talouden kehitys vaikuttaa maatalouteen ja hänen 
työprosessiteoriansa kattaa aineenvaihdunnan työn ja ym-
päristön välillä, ei marxilaisuuden ekologisuutta tule myös-
kään liioitella. Marx ei esimerkiksi puhuessaan työn ja pää-
oman yksinkertaisesta ja laajennetusta uusintamisesta puhu 
mitään ympäristön kulutuksen vaatimasta uusintamisesta. 
Tietenkin voidaan sanoa, että hän lähestyi sitä sen työvoi-
man käytön ja uusintamisen kautta, joka tarvittiin, jotta ym-
päristön uusintaminen oli mahdollista.

Marxilaisen ympäristöajattelun keskiössä on joka ta-
pauksessa talous; se synnyttää niin ympäristö- kuin sosiaali-
set riskit. Se on myös siinä mielessä vihreä talous, että se on 
aineenvaihdunnassa ympäristön kanssa. Talouden jatkuva 
kasvu on ongelma, mutta se voidaan ratkaista vain muutta-
malla talousjärjestelmää. Näin marxilaisille OECD:n vihreä 
kasvu on suurkapitalistin ja kohtuutalous pikkuporvarin toi-
veuni, joiden avulla ympäristökriisiä ei tulla ratkaisemaan.  

Kirjassaan ”The Enemy of Nature” Joel Kovel (2002) 
kritisoi ympäristöajattelua ennen kaikkea siitä, että se ha-
jottaa ympäristökysymyksen joukoksi yksittäisiä ongelmia, 
joihin se etsii erillisiä ratkaisuja, eikä pysty yhdistämään 

näitä toisiinsa. Vain ymmärtämällä kapitalismin pyrkimys 
jatkuvaan kasvuun koko talousjärjestelmän väistämättö-
mäksi ominaisuudeksi nähdään, ettei ympäristöongelmia 
voida ratkaista rajoittamalla päästöjä, kierrättämällä jätteitä 
ja säästämällä luonnonvaroja, vaan on kumottava koko ta-
lousjärjestelmä ja luotava yhteiskunta, joka perustuu eko-
sosialismiin.

Toisaalta sen enempää Kovel kuin muutkaan tämän 
päivän marxilaiset ajattelijat eivät ole ainakaan toistaisek-
si pystyneet esittämään kovin uskottavia vaihtoehtoisen 
toiminnan muotoja, joilla vihreää taloutta ja vihreitä töitä 
edistettäisiin. Puhumattakaan siitä, miten kapitalismi pysty-
tään kumoamaan ja miten synnyttää poliittiset edellytykset 
tällaiselle muutosprosessille.

Vaikka Bellamy Foster (2009) on antanut kirjalleen 
nimeksi ”Ekologinen vallankumous” hän pystyy nostamaan 
esiin vain ekologiset osuuskunnat, erilaiset kansalaisliikkei-
den kokeilut sekä Bolivian ja Venezuealan hallitusten toi-
minnan. Hän tosin toteaa itsekin, että nämä ovat enemmän-
kin toivon saarekkeita kuin voimakas sosialismiin pyrkivä 
liike.  

Naomi Klein (2014) pitää kapitalismia kykenemättö-
mänä ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ongelmaa. Hän nä-
kee kansalaisliikkeissä, joita hän kutsuu ilmastosotureiksi 
uuden ajattelun ja poliittisen voiman, joka kun ilmastokriisi 
kärjistyy, voi kaataa kapitalismin ja luoda yhteiskunnan, 
jolla on tahto ja kyky tehdä ilmastonmuutoksen torjumisek-
si tarvittavat toimet. Tämäkään näkemys ei perustu kovin 
vakuuttavaan näyttöön.

Toisaalta yhteiskunnallisten liikkeiden merkityksen 
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arviointi on hankalaa vähänkään pitimelle tulevaisuuteen. 
Muutokset voivat olla hyppäyksellisiä ja liikkeet laajeta no-
peasti, kun ne saavuttavat kriittisen kokoon.

Suomen Vasemmistoliiton Punavihreä asiakirja ei ole 
avoimesti marxilainen visio tulevaisuudesta, vaikka marxi-
lainen ajattelu taustalla vaikuttaakin. Vasemmistoliitto hy-
väksyi asiakirjan kesäkuun kokouksessaan 2013.  

Punavihreä asiakirja ei tähtää sosialismiin, vaan ta-
voitteena on demokraattisesti säädelty, kriiseistä vapaa ja 
reiluilla pelisäännöillä toimiva markkinatalous. Progressii-
visella verotuksella, lainsäädännöllä ja investointiohjelmil-
la ohjataan taloudellista toimintaa sosiaalisesti ja ekologi-
sesti kestävään suuntaan.

Markkinatalouden alaa supistetaan laajentamalla yh-
teisvarantoja. Ihmisten mahdollisuus käyttää vapaasti elin-
ympäristöään liikkumiseen, harrastamiseen, sekä yhteiseen 
toimintaan ja itsensä kehittämiseen taataan. Terveydenhoi-
to, koulutus, kirjastot ja joukko- ja tietoliikenne ovat koko-
naan maksuttomia.

Punavihreässä yhteiskunnassa työaikaa lyhennetään 
ja työtä jaetaan tasaisemmin ihmisten kesken. Työn käsitet-
tä laajennetaan kattamaan myös markkinoiden ulkopuolella 
tapahtuvan työn muotoja. Perustulon avulla taataan kaikille 
riittävä perustoimentulo ja mahdollisuus toimia erityyppi-
sissä töissä markkinoilla, kotitalouksissa tai yhteisöissä. 
Kun ihmiset voivat vapaasti valita oman tapansa työsken-
nellä, sellaiset kategoriat kuin työtön tai eläkeläinen käyvät 
vähitellen tarpeettomiksi. Jokainen voi tehdä yhteiskunnal-
le hyödyllistä työtä kykyjensä, osaamisensa ja taitonsa mu-
kaan. 

Vaikka Punavihreä asiakirja ei aseta kohtuutalouden 
tavoin talouskasvusta luopumista ehdottomaksi ekologisen 
kestävyyden edellytykseksi, niin työajan vähentämisessä 
ja työn uudelleenjärjestelyssä se tulee hyvin samanlaisiin 
johtopäätöksiin. Samoin asiakirjassa suhtaudutaan myön-
teisesti työntekijöiden omiin osuuskuntiin ja yhteisöllisiin 
taide- kulttuuri- ja sosiaalisiin projekteihin. Osuuskuntien 
varaan voidaan rakentaa ekologisesti ja sosiaalisesti kes-
täviä tuotantoketjuja, joissa eri alojen tuottajat verkottuvat 
toisiinsa.

Mitään selvää näkemystä siitä, miten tämä visio voi-
taisiin toteuttaa, asiakirja ei sisällä. Siitäkin puuttuu ana-
lyysi niistä poliittisista voimista, jonka muutoksen saisivat 
aikaan.

Punavihreän asiakirjan visio tulevaisuudesta muistut-
taa Marxin omia ajatuksia kommunistisesta yhteiskunnasta, 
vaikka se ei pyrikään kumoamaan markkinataloutta. Vapaat 
ihmiset päättävät itse mitä tekevät ja miten aikansa käyttä-
vät.

Slavoj Zizek (2012) päättää kirjansa ”The Year of 
Dreaming Dangerously” kuvaukseen siitä, kuinka Marx 
piti Platonin kirjassaan Valtio esittämää ihanneyhteiskun-
taa idealisoituna versiona antiikin kreikkalaisesta yhteis-
kunnasta. Zizekin mukaan tätä ajatuskulkua voidaan so-
veltaa Marxin käsityksiin kommunismista. Ne ovat kuvaus 
1800-luvun kapitalismista ilman voittoa ja riistoa. 

Sama pätee ainakin osittain myös Punavihreän asia-
kirjan visioon ja muuhun kapitalismin kritiikkiin; niiden yh-
teiskuntavisiot ovat voimakkaasti sidoksissa tämän päivän 
kapitalismiin. Mutta voisiko muuten itse asiassa ollakaan? 
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Politiikan pitää olla avointa uusille ideoille ja toimintaym-
päristön muutoksille, mutta myös tukea visionsa olemassa 
olevaan.

Zizekin mukaan olisi järkevämpää vain hyväksyä 
tulevaisuus, joka on avoin ja arvaamaton ja yrittää tulkita 
muutoksen merkkejä. Nykyisyys ei alati pysty uusintamaan 
itseään, kapitalismi ei tule olemaan ikuinen eikä kehitys 
kulje kohti mitään ennalta arvattavissa olevaa päämäärää, 
niin kuin Marxismi olettaa. 

Näin ajateltaessa samalla kuitenkin hylätään pitkäl-
ti se Marxilaisuuden keskeinen ajatus, että ihmiset tekevät 
itse historiansa tuotantovoimien ja -suhteiden luomissa 
puitteissa. Ympäristöriskien hallinnassakin nostetaan kädet 
pystyyn ja mennään ajopuuna tulevaisuuteen. 

kiErtotalous

Virallisten ympäristöraporttien (OECD, EU, YK) sa-
noma on hyvin yhtenäinen. Ensin esitetään tilastotietojen 
valossa, kuinka ympäristöongelmat ovat kärjistymässä ja 
että ilmastonmuutosta ei enää voi kokonaan pysäyttää. Sen 
jälkeen esitetään, että oikein valituilla politiikkatoimilla, 
lähinnä taloudellisella ohjauksella ja innovaatiopolitiikalla 
saadaan aikaan talouden rakennemuutos, joka johtaa yhtä 
aikaa talouden kasvuun ja ympäristöongelmien ratkaisuun. 

Ympäristökirjallisuus on tuottanut paljon tietoa il-
mastonmuutoksesta sekä siitä, miten se vaikuttaa luonnon-
järjestelmiin ja yhteiskuntaan. Aina on kuitenkin palattu 
lähinnä pohtimaan sitä, miten markkinat saataisiin toimi-
maan niin, että ne tukevat ympäristöpolitiikan päämääriä.  
Itse ajattelun mallien ja teorioiden osalta kehitys on ollut 
hidasta.

Sama koskee jossain määrin ympäristösosiologiaa. 
On kehitetty erilaisia ekoyhteiskunnan teorioita, jotka kyt-
kevät ympäristöongelmat yhteiskuntatieteisiin. Paljon on 
kirjoitettu ekologisesta modernisaatiosta, riskiyhteiskun-
nasta ja ekososiaalisesta hyvinvointiteoriasta jne. Näiden 
teorioiden avulla on pyritty hahmottamaan yhteiskunnan ja 
luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita ja selittämään niihin 
liittyviä muutosprosesseja. Vaikutus ympäristöpolitiikkaan 
on kuitenkin jäänyt melko vaatimattomaksi. Teoriat ovat 
enemmänkin selittäneet jo tapahtunutta ja tapahtuvissa ole-
vaa. Ehkä mielenkiintoisinta tietoa on tuotettu ympäristö-
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suojeluun liittyvistä poliittista ja sosiaalisista konflikteista.
Saman havainnon voi yleistää koskemaan itse asi-

assa koko ympäristöpolitiikkaa. Samoja ajatuksia toistel-
laan vuodesta toiseen ja hyvin samantapaisia selvityksiäkin 
tehdään kerta toisensa jälkeen. Maailman tilaa kuvataan ja 
kestävän kehityksen julistuksia ja hyvän tahdon ilmauksia 
tuotetaan. Niistä on itse asiassa ylitarjontaa. Totta kai edis-
tystäkin tapahtuu, mutta siihen nähden kuinka paljon aikaa, 
tarmoa ja kansallisia ja kansainvälisiä kokouksia on pidetty 
ja laadittu strategioita ja ohjelmia, niin aikaansaannokset 
ovat melko vaatimattomia. 

Kehitysyhteistyön ja ympäristöpolitiikan integroimi-
sessa on jopa menty taaksepäin vuonna 1987 julkaistusta ns. 
Brudtlandin raportista ”Yhteinen tulevaisuutemme- Ympä-
ristön ja kehityksen maailmankomission raportti.” Tämä ra-
portti ei kata vain väestöä, ruokaturvaa, lajeja ja ekosystee-
mejä, energia-asioita ja teollisuuden ympäristönsuojelua ja 
kaupunkimaistumista, vaan myös maapallon yhteisalueiden 
hoidon, asevarustelun, rauhan ja turvallisuuden sekä kestä-
vän kehityksen institutionaaliset kysymykset.

Viime vuosina keskusteluun on nostettu kiertotalou-
den käsite (Korhonen et al. 2017). Kiertotalouden tavoittee-
na on saada aineet kiertämään yhteiskunnassa niin, että ai-
nevirrat ovat suljettuja kiertoja ja tarvitaan mahdollisimman 
vähän neitseellisiä raaka-aineita. Kiertotaloudessa yritykset 
ovat yhteydessä toisiinsa aineen ja energian hyödyntäminen 
kautta. Toisen tuotannon sivuvirta, jäte tai hukkalämpö voi 
olla toisen yrityksen tuotannon raaka-ainetta tai energiaa. 
Kiertotaloudessa säästetään raaka-aineita ja energiaa myös 
kierrättämällä tuotteita ja tehostamalla niiden käyttöä vuok-

rauksen ja yhteiskäytön avulla.  Biotalous ja uusiutuvat 
energialähteet ovat keskeinen osa kiertotaloutta ja samoin 
päästöt ympäristöön (Sitra 2014). 

Kiertotalous voitaisiinkin ytimekkäästi määritellä 
seuraavasti:

kiertotalouS = uuSiutuva enerGia + materiaalivirtojen 
kierrättäminen + tuotteiden yhteiS- ja uudelleenkäyt-
tö Sekä korjaaminen

Kiertotalous sisältää kiertoja monella eri tasolla:

• Uusiutuvan energian tuotanto hyödyntää luon-
non kiertoihin varastoitunutta energiaa.

• Materiaalivirrat kierrättävät aineita yhteiskun-
nassa ja hyödyntävät luonnon kiertojen tuotta-
mia uusiutuvia raaka-aineita.

• Jakamistalous ja yhteiskäyttö kierrättävät tuot-
teita kuluttajien kesken niiden yksityisomistuk-
sen sijasta.

• Loppujätteen määrä on rajoitettu tasolle, joka 
luonnon kiertokulut pystyvät vastaanottamaan.

Kiertotalouden mallit muistuttavat paljon Dalyn 
(1996) steady-state-taloutta aine- ja energiavirtojen tasolla. 
Molemmat pyrkivät maksimoimaan aineiden ja energian 
käytöstä saatavan hyödyn ja minimoimaan neitseellisten 
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raaka-aineiden käytön. Kiertotalouden mallit eivät kuiten-
kaan pyri irti talouskasvusta, vaan taloudesta, joka perustuu 
kasvaviin aine- ja energiavirtoihin.

Kansainvälisten järjestöjen raporteissa kiertotalous 
on kuitenkin ennen kaikkea poliittinen käsite, jonka tar-
koituksena on avata yrityksille uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia ja samalla vähentää yhteiskuntien riippuvuutta 
tuontiraaka-ainesta sekä vähentää käytettävien aineiden 
ympäristövaikutuksia. 

Kiertotaloutta ei pidä tarkastella vain yhteiskunnassa 
tapahtuvan aineiden kierron kannalta, vaan tulee ottaa huo-
mioon myös näiden virtojen vuorovaikutussuhteet luonnon 
kiertojen kanssa. Säätely- ja ylläpitopalvelut ovat tuotan-
nolle yhtä tärkeitä kuin eläville järjestelmille, mutta niiden 
merkitys jää taloudellisissa malleissa huomioon ottamatta.  
Luonto kuitenkin lopulta ottaa vastaan ihmisen toiminnat 
kaikki jätevirrat ja päästöt ja pystyy, jos kriittisiä kuormi-
tuksia ei ylitetä, laimentamaan tai muuten ainakin osittain 
muuttamaan ne ihmiselle ja eläville järjestelmille vaaratto-
maan muotoon. Ja ennen kaikkea luonnon suuret kiertoku-
lut varastoivat energiaa ja kierrättävät monia aineita, niin 
että ihmisen saa niitä jatkuvasti käyttöönsä.

Mitä enemmän ihmisen talous perustuu uusiutuviin 
raaka-aineisiin ja energiaan sitä paremmat mahdollisuu-
det kierrättämisen järjestämisessä on käyttää hyväksi näitä 
luonnon kiertokulkuja. Luontoa ei pidä katsoa vain ympä-
ristövaikutuksen kannalta, vaan myös luonnon kiertokulku-
jen kestävän hyödyntämisen kannalta. 

Emme tarkkaan tiedä luonnon kiertotaloudelle aset-
tamia rajoja. Ne ovat jatkuvan muutoksen alaisina, koska 

elävät järjestelmät koko ajan kehittyvät, muuttuvat ja so-
peutuvat ympäristön muutoksiin. Sen sijaan on erittäin to-
dennäköistä, että olemme ne jo ylittäneet tai tulemme lä-
hitulevaisuudessa ylittämään luonnon sieto- ja kantokyvyn 
rajat yhä useamman eri tekijän osalta. Ja vaikka aikateki-
jöihin liittyy monia epävarmuuksia, niin juuri tästä syystä 
meidän tulisi tehdä päätöksiä jo nyt eikä jäädä odottamaan 
tiedon karttumista. 

On myös mahdollista, että olemme ajautumassa ns. 
”energia-ansaan”. Energiaa ei enää riitäkään irrottautumi-
selle fossiilisista polttoaineista riittävän nopeasti eli sen inf-
rastruktuurin luomiselle, joka tarvitaan aurinkoenergiaan ja 
muuhun uusiutuvaan energiaan perustuvalle tuotannolle ja 
vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi.

Kansainvälinen luonnonvarapaneeli on nostanut ym-
päristöpolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi resurssien käytön 
ja ympäristöhaittojen irtikytkennän talouskasvusta. Kun 
ympäristöhaitat tai resurssien käyttö vähenee suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, puhutaan suhteellisesta irtikyt-
kennästä. Jos haitat tai resurssien käyttö samalla vähenee, 
on kyseessä absoluuttinen irtikytkentä.

Kohtuutalouden ja marxilaisen ympäristötalous-
tieteen piirissä irtikytkennän käsitteeseen on suhtauduttu 
epäluuloisesti. Sen katsotaan vain ylläpitävän illuusiota 
siitä, että talous voisi loputtomasti kasvaa. Kohtuutalouden 
koulukunnan mielestä irtikytkentä yksinkertaisesti ei ole 
mahdollista talouden kasvaessa ja marxilaisten mielestä ka-
pitalistisen yhteiskuntajärjestelmän vallitessa. Itse irtikyt-
kennän välttämättömyyttä ne eivät kuitenkaan kiellä. 

Kiertotalouden tavoitteeksi voitaisiin ainakin aluksi 
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ottaa kansainvälisen luonnonvarapaneelin maltillisen ske-
naarion toteuttaminen vuoteen 2050 mennessä, jolloin teol-
lisuusmaat olisivat puolittaneet niiden luonnonvarakulutuk-
sen henkeä kohti ja kehitysmaat lisänneet omaa kulutustaan 
teollisuusmaiden puolittuneelle tasolle (UNEP 2012). Tä-
mänkin tavoitteen saaminen mukaan kansainvälisiin neu-
votteluihin ja hyväksytetyksi tulee olemaan kovan työn ta-
kana. Määrällisten tavoitearvojen asettaminen materiaalien 
ja energian käytön vähentämiseksi on osoittautunut poliitti-
sesti erittäin vaikeaksi tehtäväksi puhumattakaan sitovista 
tavoitteista. Ja voi hyvin olla, että tämäkään tavoite ei ole 
riittävän kunnianhimoinen.

Vaikka tavoite on karkea eikä ota huomioon eri 
luonnonvarojen laadullisia eroja, antaa se yhteiskunnille 
ja teollisuudessa joka tapauksessa kuvan siitä haasteiden 
suuruusluokasta, jonka edessä olemme. Se myös yhdistää 
yleisellä tasolla toisiinsa kestävän kehityksen taloudellinen, 
sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden ja määrittelee sen 
ajanjakson, jossa muutoksen on tapahduttava. Sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus edellyttää, että luonnonvarojen kulutus 
kehitysmaissa voi kasvaa.

Teollisuusmaiden tavoite puolittaa oma kulutuksensa 
on perusteltu, koska ne ovat jo kuluttaneet omaksi hyväk-
seen maailman helpoiten hyödynnettävät metallimalmit, 
mineraalit ja fossiiliset luonnonvarat. Malmien sisältämät 
metallit on käytetty niiden teollisuuden ja yhteiskunnan inf-
rastruktuurin luomiseen tai sitten metalliatomit ovat korroo-
sion ja kulumisen kautta päättyneet maaperään tai jokien ja 
vesistöjen sedimentteihin.

Teollisuusmaissa tarvitaan neitseellisten raaka-ainei-

den kulutuksen tuntuvaa vähentämistä; muuten luonnonva-
roja ei riitä köyhyyden poistamiseen. Sama koskee myös 
kehitysmaiden varakkaita kansanosia. 

Kehitysmaissa aluksi riittää ympäristöhaittojen kään-
täminen laskuun. Kehitysmaissa köyhyyden poistaminen 
edellyttää energia- ja raaka-aineiden kulutuksen lisäämis-
tä. Niiden on kuitenkin käytettävä kaikki mahdollisuudet 
resurssitehokkuuden parantamiseen ja siirryttävä suoraan 
vähähiiliseen ja puhtaaseen teknologiaan, joka keskittyy 
köyhien perustarpeiden tyydyttämiseen.

Kaiken talouden perustavoite on viime kädessä ih-
misten perustarpeiden tyydyttäminen. Siksi on tärkeää yh-
distää kiertotalous köyhyyden poistamiseen. Pelkkä ainei-
den kierrättäminen ja energiavirtojen rajoittaminen ei riitä, 
eikä ekologinen kestävyyskään, vaan on myös ratkaistava 
mitä ja kenen tarpeita luonnonvaroilla tyydytetään sekä 
miten niiden avulla luodaan köyhille työtä ja toimeentuloa. 
Kuka saa käyttöönsä niiden hyödyntämisestä syntyvät tulot 
ja kuka joutuu kärsimään syntyneistä haitoista.  

Kärjistäen voisi sanoa, että ihmiskunnalla ei ole enää 
mahdollisuuksia ja varaa ylläpitää rikkaita ja heidän kulu-
tustaan. Luonnonvarat ja luonnon kestokyky eivät yksin-
kertaisesti anna myöten. Tässä Georcesgu-Roegen (1971b) 
oli varmasti oikeassa.

kiertotalouS ja hyvinvointivaltio

Kestävä kehitys edellyttää nykyisen hyvinvointival-
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tion mallin uudelleen arviointia. Se ei voi enää perustua ai-
neellisen kulutuksen kasvuun ja sitä kautta tapahtuvaan va-
rallisuuden jakoon niin kuin perinteellisesti on tehty. Tuula 
Helne, Tuuli Hirvilampi ja Markku Laatu (2012) katsovat 
julkaisussaan ”Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla”, 
että meidän tulisi pystyttävä arvioimaan uudelleen hyvin-
vointia koskevat käsityksemme ja ottaa myös sosiaalipoli-
tiikassa ympäristöstä tulevat reunaehdot huomioon. 

Aikaisempi 60-luvun hyvinvointimalli oletti, että 
kun talous saadaan kasvamaan niin jaettavakin kasvaa ja sa-
malla hyvinvointi. Tähän perustui Pekka Kuusen 1960-lu-
vun sosiaalipolitiikka. Talouskasvu teki mahdolliseksi, että 
tulonjaon avulla tasattiin tulotasoeroja ja poistettiin köy-
hyyttä, koska jaettavaa riitti. Toisaalta tulonjako lisäsi kulu-
tuskysyntää. Se tarjosi mahdollisuuden kehittää terveyden-
huoltoa ja koulutusjärjestelmää.

Näin hyvinvointi sekä tuki talouskasvua että edel-
lytti sitä. Tämä järjestelmä oletti, että hyvinvointia voidaan 
jatkuvasti kasvattaa, kunhan kansakunnalla aluksi oli, ku-
ten Urho Kekkonen sattuvasti totesi, ”malttia vaurastua”, 
säästää ja panostaa teollisuuden investointeihin (Kekkonen 
1952). Investoinnit olivat välttämättömiä talouskasvulle.

Kekkosen mukaan maan jälleenrakentaminen ja 
teollisuuden kehittäminen vaativat mittavia investointeja. 
Samoin Pohjois-Suomen luonnonvarojen hyödyntäminen. 
Koska ulkomaista pääomaa oli vain rajallisesti saatavissa, 
näihin täytyi luoda varat kotimaisin voimin säästämällä. 
Vaurautta ei syntynyt ilman, että tyydyttiin väliaikaisesti 
matalampaan kulutukseen.

Toisaalta sotakorvausten päättyminen pienensi val-

tion menoja noin kuusi prosenttia. Kirjassaan ”Niin siinä 
käy kun omistaa ”, Risto Ranki pitää Kekkosen tärkeänä 
oivalluksena sitä, että tämä tarjosi mahdollisuuden siirtää 
näitä varoja alue- ja teollisuuspoliittisiin tarkoituksiin, joilla 
oli myös hyvät kansantaloudelliset perusteet (Ranki 2012). 

Työväestöä oli kuitenkin vaikea saada pidättäyty-
mään palkankorotuksista tai niiden edustajia kannattamaan 
teollisuuslaitosten rakentamista Pohjois-Suomeen, jos ker-
tyneet varat ohjautuisivat yksityiselle pääomalle. Kekkonen 
kysyykin, mikä hyvitys on annettava palkkatyöväestölle ja 
muille palkannauttijoille siitä, että he kuluttaisivat 2-3 % 
vähemmän kuin mihin asiat muuten johtaisivat ja tavallaan 
luovuttaisivat tämän säästetyn osan maan tuotantokoneis-
ton kehittämiseksi.  

Työväenpuolueet olivat ajaneet teollisuusyritysten 
sosialisointia. Vaihtoehdoksi Kekkonen esitti, että säästä-
mällä kertyneillä varoilla luotaisiin valtion yhtiöitä. Niitä 
perustettaisiin aloille, jotka olivat kansantaloudellisesti tär-
keitä tuotannon rakenteen monipuolistamiseksi ja omien 
luonnonvarojen hyödyntämiseksi, mutta joista yksityinen 
pääoma ei ollut kiinnostunut niihin liittyvistä taloudellisista 
riskeistä johtuen.  

Porvarillisia puolueita hän rauhoitteli näyttämällä 
laskelmin, että vaikka valtion sektori näin laajenisi se ei 
kuitenkaan voinut kasvaa niin suureksi, että se uhkaisi yksi-
tyisen sektorin valta-asemaa. Valtio ei pyrkisi monopoliin, 
vaan päinvastoin luomaan edellytyksiä myös yksityisille 
investoinneille.

Pitkälti tältä pohjalta Suomen elinkeinopolitiikkaa 
kehitettiinkin. Perustettiin Neste, Rautaruukki, Veitsiluoto 
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ja rakennettiin Imatran voiman toimesta ydinvoimaa. Rin-
nan maan teollistamisen kanssa rakennettiin hyvinvointi-
valtiota. Mallia otettiin lähinnä Ruotsista. 

Hyvinvointivaltio ei syntynyt ilman poliittisia kiis-
toja. Niin peruskoulusta, sairasvakuutuksesta kuin kansan-
terveysjärjestelmästä käytiin kovaakin poliittista käden-
vääntöä. Niillä kansankerroksilla ja poliittisilla liikkeillä, 
jotka ennen sotia oli syrjäytetty poliittisesta päätöksenteos-
ta, mutta jotka rauhan tultua pääsivät vaikuttamaan poliitti-
seen päätöksentekoon, oli tärkeä merkityksensä hyvinvoin-
tivaltion luomisessa (Uljas 2012).

Hyvinvointivaltiolle muodostui vuosien mittaan seu-
raavat riskienhallinnan kannalta keskeiset tehtävät:

• Tarjota väestölle perusturvallisuus ja turvaver-
kot.

• Ehkäistä ja lieventää terveydellisiä riskejä ja 
hoitaa sairaat, vanhukset ja lapset.

• Kouluttaa koko väestö ja mahdollistaa koulutet-
tujen sosiaalinen nousu ja ehkäistä syrjäytymi-
sen riskiä.

• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja 
työllisyys.

• Ehkäistä tulonsiirtojen avulla poliittisia riskejä 
ja epävarmuutta.

Turvallisuus on keskeinen hyvinvoinnin tekijä. Se 
myös mahdollistaa kansalaisten ja yritysten riskinoton; ei 
tarvitse pelätä, että kaikki romahtaa, jos epäonnistuu. Talo-
udellisen perusturvallisuus on kuitenkin edelleen helposti 
haavoittuva hyvinvointitekijä. Tästä pitää huolen pätkätöi-
den lisääntyminen, työttömyys ja muu taloudellinen turvat-
tomuus ja epävarmuuden kasvu. 

Hyvinvointivaltio on taannut omalta osaltaan suurelta 
osin sisäisen poliittisen turvallisuuden; todella pahoja kon-
flikteja työväestön ja työnantajien välillä ei ole ollut Suo-
messa enää vuosikymmeniin. Hyvinvointivaltio on yhdis-
tänyt kansakuntaa voimakkaammin kuin talvisota aikanaan. 
Se näkyy kaikissa kyselyissä ja poliittisten puolueiden oh-
jelmissa ja toiminnassa. Hyvinvointivaltion peruspalveluja 
ei halua romuttaa ainakaan julkisesti juuri kukaan.

Hyvinvointia ylläpitävät toimet ovat vuosien myö-
tä kehittyneet, mutta tavoitteet ja tehtävät ovat pysyneet 
melko samankaltaisina. Sen sijaan valtiovallan roolia hy-
vinvoinnin rakentamisessa ja ylläpitämisessä on tietoisesti 
pyritty vähentämään ja siirtämään hyvinvointipalvelujen 
tuottamista yksityisen sektorin piiriin.  

Elinkeinopolitiikassa on tapahtunut vielä suurempi 
samansuuntainen muutos. Enää valtiovalta ei aktiivisesti 
ole mukana luomassa uusia tuotannonaloja. Valtion omasta 
yritystoiminnastakin on asteittaisesti luovuttu. 

Suomalainen elinkeinopolitiikka on viime vuosina 
perustunut vain hyvän toimintaympäristön luomiselle yri-
tyksille. On pyritty yritysveroja laskemalla ja tukien avulla 
lisäämään yritysten kilpailukykyä ja luomaan uusia työ-
paikkoja. On edistetty innovaatioita Tekesin rahoituksella 
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ja muutenkin panostettu tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
sekä edistetty yritysten kansainvälistymistä. Puhutaan myös 
paljon työurien pidentämisestä ja eläkeiän nostamisesta. 
Vähemmälle huomiolle on jäänyt minkälaista työtä ja työ-
paikkoja tulisi saada aikaiseksi. Kaikki työ ja kaikki inves-
toinnit yritystoimintaan nähdään samanarvoisena, joskin 
erityisesti toivotaan maahan syntyvän uusia kasvuyrityksiä.

Yhteiskunnassamme on kuitenkin paljon ympäristö-
ongelmia, jotka odottavat ratkaisua. Meidän on toteutettava 
ilmastotavoitteet, varauduttava energian ja raaka-aineiden 
hintojen nousuun ja hintojen nopeisiinkin muutoksiin. Itä-
meren rehevöityminen ja luonnon monimuotoisuuden hu-
peneminen ovat nekin ennen pitkää saatava kuriin. Uudet 
maailmantalouden ja –politiikan sekä ympäristökriisin luo-
mat epävarmuudet synnyttävät turvattomuutta ja lisäävät 
samalla riskinhallinnan ja sen muotojen kehittämisen tar-
vetta kaikilla tasoilla. 

Kiertotalous on kytkettävä kiinteästi hyvinvointiyh-
teiskunnan kehittämiseen. Niin rakennettu kuin luonnon-
ympäristö vaikuttaa monin tavoin ei vain ympäristön tilaan, 
vaan myös väestön hyvinvointiin. Liikenteen päästöt, ke-
mialliset aineet ja veden huono laatu vaikuttavat terveyteen 
ja viihtyvyyteen. Puistot ja muut yhteisvarannot lisäävät 
asukkaiden hyvinvointia, samoin luonnossa liikkuminen ja 
ympäristöä säästävät kulutus- ja elämäntavat ovat yleensä 
myös terveyttä edistäviä. 

Hyvinvointiyhteiskunnan muuttaminen ekologises-
ti kestävälle pohjalle vaatii paljon työtä ja synnyttää siten 
uusia työpaikkoja. Se vaatii myös suunnitelmallista inves-
toimista ympäristöä säästävään tuotantoon ja infrastruktuu-

riin. Se vaatii, että valtio ottaa jälleen aktiivisemman otteen 
kiertotalouden aikaansaamisessa. Tarvitaan myös uuden-
tyyppisiä hyvinvointipalveluja, joiden ekologinen jalanjälki 
on vähäinen. Toisaalta aikaisemminkin juuri omien kansal-
listen ongelmien ratkaiseminen on luonut pohjan taloudelli-
selle vauraudelle ja uusille vientituotteille. 

Jos otamme vakavasti edellä esitetyn kansainvälisen 
luonnonvarapaneelin tavoitteen ja ryhdymme puolittamaan 
käyttämämme materiaalivirrat ja energian käytön vuoteen 
2050 mennessä, olemme todella suurien haasteiden edessä.

omavaraiSuuS riSkienhallintana

Kiertotalous ei vain ole välttämätön näiden muu-
tosten aikaansaamiseksi, vaan se parantaa yleensä myös 
omavaraisuutta. Uusiutuva energia, bioenergia ja biopolt-
toaineet, puurakentaminen ja ainevirtojen sulkeminen vä-
hentävät raaka-aineiden tuontitarvetta erityisesti fossiilisten 
polttoaineiden tuontia. Omavaraisuus kohentaa huoltovar-
muutta ja näin helpottaa turvallisuusriskien hallintaa sekä 
varautumista tuleviin ympäristö- ja muihin kriiseihin (Hon-
kasalo 2015).

Omavaraisuuden lisääminen ja omien luonnonva-
rojen kestävä hyödyntäminen kulkevat periaatteessa käsi 
kädessä aina silloin kun itse tuotettu aiheuttaa vähemmän 
ympäristöhaittoja kuin muualta tuotu. Omavaraisuus tukee 
myös vastuullista kulutusta; luonnonvaroja voidaan ajatel-
la suojeltavan paremmin, kun niistä valmistettuja tuotteita 
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käytetään itse. Paikallisuus ja omavaraisuus vähentävät 
liikkumista ja liikennettä, kun aineelliset tavarat tuotetaan 
lähellä niiden kuluttamista (Urry 2013). 

Ekologinen jalanjälki on tavallaan omavaraisuuden 
mitta sekin. Sehän kertoo, olemmeko omavaraisia eli py-
syykö taloutemme ja yhteiskuntamme kyseisen alueen bio-
kapasiteetin tuottokyvyn rajoissa vai syökö se koko ajan 
luontopääomaa. 

Ekosysteemipalvelujen toimintakyvyn turvaaminen 
on omavaraisuudenkin ennakkoehto. Omavaraisuus riippuu 
myös ratkaisevasti siitä, miten luonnon ekosysteemipalve-
luja hyödynnetään ja mitä tuotteita niistä valmistetaan.

Tämän takia voimme jopa puhua uudentyyppisestä 
teollisesta luontaistaloudesta. Aikaisemmin luontaistalous 
perustui maatalouteen nyt teolliseen tuotantoon. Miksi juuri 
luontaistalous? Siksi, että sitä ei luonnehdi vain toimiminen 
ekosysteemipalvelujen mahdollistamissa puitteista luonnon 
järjestelmien sieto- ja kantokykyä kunnioittaen, vaan myös 
kaikkien ainevirtojen lähes täydellinen kierrättäminen ja 
hyötykäyttö. Teollinen luontaistalous on mielestäni itse 
asiassa osuvampi käsite kuin kiertotalous. Koska kuitenkin 
kiertotalous on määritelmänä jo otettu yleiseen käyttöön, 
niin pitäydyn siinä.

Globaaleilla markkinoilla omavaraisuus ei ole suu-
ressa huudossa ja siihen pyrkiminen nähdään helposti pro-
tektionismina. Kuitenkin ristiriitaa ei välttämättä ole, jos 
siihen pyrittää alueellisen suunnittelun ja kaavoituksen, tut-
kimus- ja kehitystyön, EU-normit täyttävien julkisten han-
kintojen ja pitkäjänteisten kehitysprojektien kautta. 

Toki omavaraisuuden tavoitteluun liittyvät omat lä-

hinnä taloudelliset riskinsä, mutta eikö tämä ole juuri sel-
laista riskinottoa, johon tulisi ryhtyä yhä epävarmemmaksi 
käyvässä maailmassa.

Artikkelissaan ”Selviytyminen vaarallisessa maail-
massa” Laurie Mazur (2013) korostaa sopeutumiskyvyn ja 
joustavuuden merkitystä sosioteknisille järjestelmille näi-
den kohdatessa erilaisia katastrofeja. Omavaraisuus pitää 
sisällään, joustavuutta ja sopeutumiskykyä, koska perustuu 
paljolti sellaisiin hajautettuihin järjestelmiin, joiden osilla 
on itsenäinen päätösvalta ja monipuolinen toimintakyky. 

Herman Daly (1996) perustelee omavaraisuuden 
merkitystä ympäristösyiden ohella myös turvallisuuspoliit-
tisilla tekijöillä. Maailma missä valtiot kiihkeästi kilpaile-
vat keskenään hupenevista luonnonvaroista on altis sotilaal-
lisille konflikteille. Omavaraisuus vähentää näiden riskien 
merkitystä, mikäli omavaraisuus on toteutettu hyvällä talo-
udenpidolla. Jos maan kansalaisten elintaso jää omavarai-
suuden takia pahasti jälkeen muista maista, niin tämä voi 
synnyttää sisäisiä levottomuuksia, jotka heijastuvat myös 
naapurimaihin. Omavarainen yhteiskunta ei voi olla täysin 
riippumaton maailmanmarkkinoista. 

Yhdysvaltojen voimakas riippuvuus Lähi-idän öl-
jystä on ollut alueella turvallisuusriskejä voimistava tekijä. 
Liuskekaasun lisääntyvä tuotanto parantaa maan omava-
raisuutta energian tuotannon suhteen. Silti jää nähtäväksi 
haluaako Yhdysvallat kuitenkin säilyttää vaikutusvaltansa 
Lähi-idän öljyntuotantoon jo pelkästään siitä syystä, ettei-
vät nämä luonnonvarat ala sen näkökulmasta liikaa vahvis-
taa muita suurvaltoja.

Riippuvuus Venäjän kaasusta ja öljystä ja pelko sii-
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tä, että Venäjä käyttää näitä toimituksia poliittisena painos-
tuskeinona, on saanut EU:n komission ja jäsenmaat pohti-
maan, miten alueen energiaomavaraisuutta voidaan lisätä. 
Onnistuessaan tämä politiikka voi kuitenkin johtaa Venäjän 
ja Kiinan lähestymiseen. Ainakin jos Yhdysvaltojen liuske-
kaasua alkaa virrata Eurooppaan ja EU:n maat muutenkin 
yrittävät vähentää Venäjältä tuotavaa energiaa. Turvalli-
suusriskien kannalta seuraukset voivat olla arvaamattomia. 

Olisiko siis kiertotalous, joka painottaa talouden 
omavaraisuutta, teollisuusmaille paras varautumiskeino tu-
levaisuuden epävarmuuksien ja maailmanlaajuisten riskien 
varalta ja näin myös hyvinvointiyhteiskunnan jatkon tae? 

Mutta onko meillä malttia muokata ja kehittää hy-
vinvointiyhteiskuntaa niin, että sen ekologinen jalanjälki 
on kestävällä pohjalla ja että materiaalien ja energian käy-
tön vähennystavoitteet saavutetaan. Rinnastus Kekkoseen 
on paikallaan, koska hänellä oli visio, halu ja tarmo joh-
tajuuteen, ja jälleen on kysymys jälleenrakentamisesta ja 
uudentyyppisen teollisen tuotannon luomisesta. Nyt ei enää 
ole kysymys savupiipputeollisuudesta, vaan koko kansan-
talouden rakennemuutoksesta ja energian tuotannon, teolli-
suuden ja kulutuksen sekä hyvinvointipalvelujen uudelleen 
järjestämisestä.

Löytyykö kansalaisilta malttia muuttaa kulutustottu-
muksiaan, jotta voidaan riittävästi investoida kiertotalouden 
vaatimaan rakennemuutokseen. Riittääkö se, kun vakuu-
tetaan, että kiertotaloudesta voi syntyä uusi Nokia tai että 
ympäristöteknologia nopeasti kasvavana kansainvälisenä 
alana tuo uusia työpaikkoja? Tai tutkijoiden havainnot, ettei 
kulutus ole juuri enää lisännyt onnellisuutta, kun riittävä pe-

rusturvallisuuden ja vaurauden taso on saavutettu? Tai vain 
hyvä omatunto siitä, että oli tehty uhrauksia tulevien suku-
polvien lastemme ja lastenlapsiemme hyväksi?

Näihin kysymyksiin on löydettävä vastaukset ja po-
liittinen tahto toteuttaa talouden rakennemuutos. Muutoin 
on olemassa vaara, että joudumme aikanaan tekemään sa-
mat investoinnit pakon edessä paljon kalliimmalla ja ilman 
sitä taloudellista hyötyä, jonka edelläkävijän on mahdollista 
saavuttaa. 

Tarvitaan energiapolitiikkaa, joka yhtä aikaa vastaa 
ilmastopolitiikan haasteisiin, turvaa energian saannin ja 
samalla luo uutta liiketoimintaan ja työpaikkoja. Tämä on 
mahdollista, kun panostetaan energiatehokkuuteen ja ener-
gian säästämiseen ja tuotetaan tarvittava energia uusiutuvil-
la energialähteistä. 

Energiatehokkuus ja uusiutuvat ovat selkeästi kyt-
köksissä toisiinsa, koska vain energiatehokuutta nostamalla 
energiankulutus voidaan rajoittaa sille tasolle, että se voi-
daan tyydyttää kestävästi uusiutuvilla.

Energian tuotanto vaatii suuria investointeja ja siksi 
järjestelmä omaa jäykän inertian; muutokset tapahtuvat hi-
taasti ja niihin ei helposti löydy halukkuutta. Sijoitetut va-
rat saadaan takaisin pitkän ajan kuluessa eikä laitoksia olla 
valmiita ajamaan alas, vaikka olisi jo käytettävissä tehok-
kaampaa ja ympäristöystävällisempää teknologiaa. Tämän 
takia ei olekaan yllättävää, että ympäristöä säästävä kehitys 
on ollut paljon nopeampaa energian käytössä kuin sen tuo-
tannossa. Energiatehokkuutta voidaan parantaa nopeasti, 
koska monien kuluttajien käyttämien koneiden ja laitteiden 
käyttöikä on noin kymmen vuotta tai alle. 



200 201

Energia aiheuttaa köyhille suhteellisesti suuremman 
rasituksen kuin rikkaille, koska heidän kuluistaan energia 
vie suuremman osan. Energiatehokkuus on myös sosiaa-
lisesta näkökulmasta ensisijainen ilmastopolitiikan keino, 
koska se tasoittaa eriarvoisuutta. Erityisen tärkeä se on ke-
hitysmaiden köyhille, vaikka heidän suurin ongelmansa on-
kin energian saatavuus.

Kiertotalouteen perustuvia yrityksiä voidaan tarkas-
tella niiden syntyhistorian ja materiavirtojen hyödyntämi-
sen kautta:

• Olemassa olevien yritysten toiminta, verkottu-
minen ja yhteistyö tuotteiden yhteis- ja uudel-
leen käyttämisen lisäämiseksi, korjaamiseksi ja 
materiaalivirtojen yhteenkytkemiseksi ja vähen-
tämiseksi.

• Suuryritysten keskittyminen perustuotantoon 
ja toimintojen ulkoistaminen yrityksille, jotka 
jalostavat niille itselleen hyödyttömät aine- ja 
energiavirrat.

• Kokonaan uusien kiertotalouteen perustuvien 
verkostojen luominen uuden yritystoiminnan 
pohjalta.

• Jo hylättyjen raaka-aine resurssien hyödyntämi-
nen.

• Kiertotalouden liiketoiminta- ja tuotantomallien 
luominen tuotteiksi

Kiertotalouden luomisessa ongelmia voivat aiheuttaa 
tiedon puute raaka-ainevirroista ja hukkalämmönlähteistä, 
suuryritysten haluttomuus ryhtyä yhteistyöhön pienten yri-
tysten kanssa niiden pääliiketoiminnan kannalta vähäisten 
tekijöiden osalta, lupakäsittelyjen monimutkaisuus ja hi-
taus, määräysten huono ennakoitavuus sekä liiketoiminta-
osaaminen. 

Ongelmaksi voi myös muodostua raaka-aineen saan-
nin turvaaminen. Sivuvirtoja ja jätteitä tuottava yritys voi 
tehostaa omaa toimintaansa ja jätteiden synnyn ehkäisyä 
niin, että näiden virtojen määrä oleellisesti vähenee. Tähän 
voivat myös johtaa kiristyvät ympäristömääräykset. Myös 
käyttäjät saattavat vierastaa uusiomateriaaleja, vaikka ne 
täyttäisivät tuotteen laatuvaatimukset ja ympäristökriteerit. 
Pitäydytään vanhaa ja koettuun. Tähän on törmätty esim. 
uusiomateriaalien käytössä tierakentamisessa.

Ympäristönsuojelun kannalta ongelmallinen on 
myös tilanne, jossa jätteistä ja sivuvirroista on tullut niin 
hyödyllistä raaka-ainetta, että niiden vähentämiseen ei enää 
ole motivaatiota. Tuotteiden korjaaminen ei sekään saa joh-
taa niiden ympäristöominaisuuksien kehittämisen hidastu-
miseen. 

Useimmat edellä esitetyt kiertotalouden edistämistoi-
met liittyvät enemmän tai vähemmän suorasti yhteiskunta-
rakenteeseen. Sen kehittämisessä poliittisen tahdon puute 
näkyy ehkä räikeimmällään. Niin kauan kuin yhdyskun-
nat suunnitellaan järjestelmäksi, joka perustuu yksityisau-
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ton käyttöön, luodaan paljon turhaa liikkumisen tarvetta, 
pirstotaan ekosysteemejä, tehdään palvelujen ja julkisen 
liikenteen tuottaminen taloudellisesti raskaaksi ja luodaan 
myös tyhjää epäviihtyisää liikenteen hallitsemaa tilaa täyn-
nä olevia taajamia, jotka toistavat samat näkymät. Ennen 
kaikkea hajanainen yhdyskuntarakenne vaikeuttaa materi-
aalien kierrätystä ja lisää kierrättämisen kustannuksia niin 
yrityksille kuin kansalaisille.

Ylisuuret kauppakeskukset sinetöivät tämän suunnit-
telumallin ja tekevät sen purkamisen entistä vaikeammaksi. 
Autoille suunniteltu ei ole ihmisläheistä suunnittelua sen 
enempää jättimäisen varastomaiset Market-hallit. Parkki-
talot, parkkipaikat, liikenneympyrät, eritasoristeykset ja 
kuuden kaistan taajamatiet eivät luo kaupunkitiloja, joihin 
mielellään kokoonnutaan eikä niiden mittakaavatkaan ole 
ihmisen mittaisia. Ekokaupunginosien viereen joudutaan 
suunnittelemaan parkkipaikat, koska ne ovat vain liiken-
teellisesti erillisiä saarekkeita, muuten autoiluun perustu-
vassa yhteiskunnassa. Vaikka vuosikausia on liikenteen 
ympäristöongelmien keskipisteessä ollut yksityisautoiluun 
perustuvan liikkumisen vähentäminen, alueiden ja yhdys-
kuntien suunnittelu tapahtuu edelleen autoilun ehdoilla.

Hyvinvointivaltion kannalta rahoitus on oleellinen 
kysymys ja kiistelyn aihe. Talouden ekologinen raken-
nemuutos ja siihen liittyvä omavaraisuus on mahdollista 
toteuttaa niin, että hyvinvointipalveluihin on varaa. Kun 
yhteiskunnan omavaraisuusaste on korkea ja fossiilisia 
polttoaineita ei käytetä ja materiaaleja kierrätetään, tuon-
nin tarve vähenee, ja vientituloja voidaan käyttää enemmän 
hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen. Jakamistalous ja yh-

teisvarantojen laaja käyttö vähentävät tuontia, tuotteiden 
hankintakustannuksia ja takaa tuotteiden tehokkaan käytön

Toteuttamalla ekologinen verouudistus (painopiste 
luonnonvarojen käytön ja jätevirtojen verottamiseen työn 
sijasta) sekä luopumalla ympäristölle haitallisista tuista voi-
daan suunnata näin kertyneitä määrärahoja vastaava summa 
hyvinvointipalveluihin.

Ottamalla käyttöön perustulo, voidaan vähentää sosi-
aalisektorin kuluja ja antaa kansalaisille itselleen parempia 
mahdollisuuksia rakentaa omaa elämäänsä. 

Suomi on luonnonvaroiltaan rikas maa ja sen vienti-
teollisuus perustuu edelleen huomattavassa määrin omien 
luonnonvarojen hyödyntämiseen. Perustuloa voidaan siten 
perustella myös siksi, että sen avulla on mahdollista nykyis-
tä oikeudenmukaisemmin jakaa luonnonvarojen hyödyntä-
misestä saatavat tuotot kansalaisille.

Terveysmenoja säästyy, kun liikkumis- ja ruokai-
lutottumusten muuttuminen kohentaa väestön terveyttä. 
Haastavien tavoitteiden toteuttaminen synnyttää uutta yh-
teisöllisyyttä ja innostusta, joka vähentää syrjäytymistä.

Kiertotalouteen perustuvan yhteiskunnan infra-
struktuurin ja palvelujen rakentaminen luo runsaasti uusia 
työpaikkoja, ja samalla työmatka ja muut liikkumiskulut 
vähenevät. Omien uusiutuvien luonnonvarojen kestävä 
hyödyntäminen ja ekosysteemipalvelujen vaaliminen tuo-
vat työpaikkoja myös syrjäseuduille.

Kiertotalous lisää yrityksen kilpailukykyä vähen-
tämällä raaka-aine ja energiakustannuksia ja näin sillä on 
mahdollisuus palkata uutta työvoimaa. Työllisyysvaiku-
tukset ovat kuitenkin tällöin lähinnä välillisiä ja riippuvat 
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siitä, miten säästyneet varat käytetään. Resurssitehokkuu-
den parantumisen suorat työllisyysvaikutukset voivat myös 
olla negatiivisia. Esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen 
aiheuttaa työpaikkojen menetyksiä elintarviketuotannossa. 
Toisaalta julkisten keittiöiden kulut vähenevät ja kunnat 
voivat käyttää säästyneet varat esim. peruspalvelujen tuot-
tamiseen, joille alueille syntyy uusia työpaikkoja. Jälleen 
on kuitenkin kysymys hankalasti arvioitavista välillisistä 
vaikutuksista.

poliittiSet ohjauSkeinot

Kiertotaloutta voidaan edistää yhteiskunnan toimes-
ta monella eri tavalla. Tärkeimmät poliittiset ohjauskeinot 
ovat seuraavat:

alueiden käyttö ja kaaVoitus. 

Kaavoituksessa huomioidaan uusiutuvan energian 
kuten tuulimyllyjen tilan tarve. Kaupungit ja taajamat py-
ritään rakentamaan niin, että niiden ainevirtojen kulku on 
mahdollisimman suljettu ja että kaupungit ovat energia-
omavaraisia eikä yksityisautoja tarvita liikkumiseen.

luVat ja määräykset

Joudutetaan yhteiskunnan kannalta höydyllisten 
hankkeiden lupakäsittelyä erikoistumisen, normitusten ja 

lupakäsittelyn henkilöresursoinnin avulla. Käsitellään va-
litukset tehokkaasti ja joutuisasti. Puretaan yhteiskäyttöä 
estävät luvat.

Verotus

Energiaverojen avulla joudutetaan uusiutuvan ener-
gian käyttöönottoa ja parannetaan energiatehokkuusinves-
tointien kustannustehokkuutta.

Kaivosverolla ja laskemalla ALV-veroa parannetaan 
uusiomateriaalien kilpailukykyä neitseellisiin materiaalei-
hin nähden. 

Lannoiteverolla vähennetään niiden liikakäyttöä ja 
edistetään ravinteiden kierrätystä.

Eläinrasvaverolla edistetään siirtymistä kasvispai-
notteiseen ruokavalioon ja edistetään kansanterveyttä.

Verottamalla kauppojen ruokahävikkiä säästetään 
elintarvikkeita.

Kotitalousvähennyksellä edistetään korjaamista ja 
kunnostusta.

VaPaaehtoiset soPimukset ja sitoumukset

Vapaaehtoiset sopimukset voivat koskea jakamista-
loutta, uusiutuvan energian käytön lisäämistä, jätteen hyö-
tykäytön ja kierrätyksen lisäämistä ja sivuvirtojen hyödyn-
tämistä.
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tietoPohja

Luodaan riittävän yksityiskohtainen ja ajantasolla 
oleva tietopohja jakamistalouden palveluista ja tuotteiden 
yhteiskäytön mahdollisuuksista sekä yhteiskunnan läpi kul-
kevista materiaali- ja energiavirroista. Selvitetään niiden 
kustannustehokkaan hyödyntämisen potentiaali ja tarvitta-
vat tekniset ratkaisut. Näin helpotetaan uusien hankkeiden 
suunnittelua. 

julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla edistetään uusien innovatiivis-
ten ratkaisujen käyttöönottoa.

Näistä ohjauskeinoista ei mikään yksinään riitä; on 
luotava kokonaisuus, joka tehokkaimmin edistää kiertota-
loutta. 

Ympäristöpolitiikan työllisyysvaikutukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, kuinka paljon syntyy vientiä. Tarvitaan 
edeltäkävijyyttä ei vain yrityksissä vaan myös ympäristö-
politiikassa. Tiukat kansalliset ympäristötavoitteet ja vaati-
mukset synnyttävät kotimarkkinoita, joita yritykset voivat 
hyödyntää saadakseen näyttöä ratkaisujensa toimivuudesta. 
Vain harva kasvuyritys tähtää suoraan vientiin. 

Tiukat määräykset ovat tarpeen myös niille yrityk-
sille, jotka eivät ajoissa ole havahtuneet pohtimaan, mitä 
ilmastopolitiikka merkitsee niiden toimialan markkinoille 
ja mitä riskejä on näköpiirissä. Ilmastopolitiikan varmat 
häviäjät löytyvät niiden yritysten piiristä, jotka eivät usko 
ilmastomuutoksen tuovan mitään vaikutuksia liiketoimin-

taansa. Yhteiskunta voi kuitenkin määräysten avulla luoda 
näillekin yrityksille paineita mukauttaa toimintaansa muut-
tuviin olosuhteisiin, vaikka ne eivät itse sitä haluaisi.

Taloudellisilla ohjauskeinoilla on joka tapauksessa 
keskeinen merkitys. Vaikka onnistuessaan ympäristöverot 
vähentävät valtion veroista saatavia tuloja, ollaan vielä niin 
kaukana ilmastopolitiikan tavoitteista, että veroja joudutaan 
asteittaisesti korottamaan ja näin veropohja ei pitkään ai-
kaan supistu.

OECD-maissa on tähän asti ympäristöperusteises-
ti verotettu lähinnä liikennepolttoaineita ja ajoneuvojen 
hankintaa. Energiaverotus on keskittynyt energian käyt-
töön. Kuitenkin hukkalämmön verottaminen olisi yhtä 
perusteltua kuin jäteveron käyttö. Luonnonvaraveroja on 
sovellettu vain vähän lähinnä maa-ainesten ottoon. Valtiot 
ovat pikemminkin verohelpotuksilla pyrkineet edistämään 
luonnonvarojen käyttöä. Kaivosvero on kuitenkin nostettu 
keskusteluun, kun raaka-aineiden hinnan nousu on johtanut 
entistä heikoimpien esiintymien käyttöönottoon ja samalla 
tietoisuus kaivostoiminnan aiheuttamista ympäristöhaitois-
ta on lisääntynyt. 

Ympäristöverot eivät hyvin suunniteltuinakaan ta-
kaa, että tavoitteet saavutetaan eivätkä ne myöskään mää-
ritä missä aikataulussa tämä tapahtuu. Päästökaupalla ei ole 
edellä kuvattua ongelmaa. Ennalta määritetty päästötaso on 
kokonaisuudessaan pakko saavuttaa ja tälle voidaan myös 
asettaa aikataulu. Periaatteessa henkilökohtainen päästö-
kauppakin olisi mahdollinen ja näitä malleja myös kehi-
tetään hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi.  Ongelmana 
ainakin toistaiseksi on ollut, että päästöjen jyvittäminen 
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tuotteille koko elinkaaren aikaisesti johtaa hyvin monimut-
kaisiin ja kalliisiin laskelmiin, joihin silti sisältyy suuria 
epävarmuuksia.

Markkinoiden toiminalle tarvitaan myös lainsäädän-
nöllisiä rajoja.  Henkilöautojen koolle ja painolle voitaisiin 
määrätä enimmäisraja. Autojen koon rajoittaminen olisi pe-
rustelua, koska öljystä puolet käytetään liikenteessä. Täs-
tä kulutuksesta voitaisiin hyvin leikata lähes 40 prosenttia 
pois, jos kansalaiset käyttäisivät nyt jo markkinoilla olevia 
autoja, joiden polttoaineen kulutus on vähäisintä.

Rajan voisi asettaa myös omakotitalojen koolle. Per-
heet ovat teollisuusmaissa niin pieniä, ettei kukaan tarvitse 
enempää kuin 150-200 neliötä tilaa kotitaloutta kohden, ja 
poikkeusmääräyksiä tietysti voidaan antaa, jos niihin on to-
dellinen tarve. 

Laajenevat markkinat näyttävät koko ajan kulke-
van niin taloudellisen kuin hallinnollisen säätelyn edellä ja 
löytävän uusia kohteita luonnonvarojen herkeämättömälle 
kulutukselle. Säätelyn valmistelu ja toimeenpano vaativat 
hallinnollisia resursseja ja vie usein EU:ssa vuosien ajan. 
Pelkona on, että kohta mikään elämän alue ei enää ole 
markkinoiden ulkopuolelle. Mikään ei enää ole ilmaista. 
Ilmaista lounasta ei tietenkään todellisessa maailmassa ole, 
ilmaisen maksaa aina joku, jos ei muu niin veronmaksajat. 
Silti markkinoiden leviämisen myötä helposti samalla levi-
ää eriarvoisuus. Se saa palveluja, joka pystyy niistä maksa-
maan. 

Taloudellinen ohjaus olettaa, että kuluttajilla ja teol-
lisuudella on mahdollisuus valita vähemmän luonnonvaroja 
kuluttavia vaihtoehtoja ja motivaatiota käyttää uudelleen, 

korjata ja kierrättää tuotteita. Näin ei kuitenkaan välttämät-
tä ole. Teknisiin järjestelmiin liittyy oma inertiansa; mitä 
raskaamman infrastruktuurin muutokset vaativat, sitä hi-
taammin ne tapahtuvat. Haja-asutusseutujen asukas ei voi 
vaihtaa julkiseen liikenteeseen, kun sitä ei ole olemassa tai 
se toimii liian harvoin ja näin energian kallistuminen on hä-
nelle vain taloudellinen lisärasitus.

Taloudellista ohjausta vaikeuttaa myös se, että pää-
töksiä ei tehdä ympäristöhaittojen mukaan silloinkaan, kun 
nämä on onnistuttu hinnoittelemaan oikein ja siirtämään 
verojen muodossa hintoihin. Kunnat eivät palkkaa energia-
asiantuntijoita, vaikka näiden avulla helposti saavutetaan 
säästöjä kiinteistöjen paremman huollon ja hoidon kautta 
ja säästetään energiakuluissa enemmän kuin asiantuntijan 
palkkatulot aiheuttavat kustannuksia. Käytetään vuodes-
ta toiseen varoja itse asiassa hukkalämmön tuottamiseen. 
Yrityksissä energiatehokkuuden eteen on tehty enemmän, 
mutta aina törmätään samaa esteeseen. Ratkaisuja ei tehdä, 
vaikka ne olisivat taloudellisesti kannattavia, koska inves-
toinneilta vaadittava takaisinmaksuaika on suhteellisen ly-
hyt. 

Suurin este kiertotaloutta tukevan taloudellisen ohja-
uksen käytölle on kuitenkin jälleen poliittinen. Tarvittavan 
suuruiset verojen korotukset tai energian hinnan nostami-
nen päästökaupan kautta yksinkertaisesti ovat poliittisesti 
erittäin vaikeaa viedä läpi, vaikka tahtoa löytyisikin. Kos-
ka energia on niin keskeinen tuotannontekijä, liikkumava-
raa kansallisesti rajoittaa myös muiden maiden harjoittama 
vero- ja energiapolitiikka.

Taloudellinen ohjaus voi johtaa tasaisempaan tulon-
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jakoon, mutta sen avulla on hankala vähentää varallisuu-
den luomaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja vallan kes-
kittymistä sekä pääomien kasautumista. Monopoleja voi 
syntyä ajan myötä ympäristöliiketoimintaankin. 

Toisaalta taloudellinen ympäristöohjaus voisi peri-
aatteessa tapahtua myös finanssimarkkinoiden kautta. Vas-
tuullisesta sijoittamisesta on puhuttu pitkään ja selvitykset 
ovat toistuvasti osoittaneet, että ympäristöasiansa hyvin 
hoitavat yritykset ovat myös muutenkin hyvin johdettuja. 
Silti sijoittajat ja finanssimarkkinat näyttävät kiinnittävän 
vähän huomiota ympäristöasioihin. 

Finanssikriisi ja ympäristökriisi ovat kaksi suurta 
ongelmaa, jotka kulkevat omia aivan latujaan. Siitäkin 
huolimatta, että finanssimarkkinoilla ja ympäristöpolitii-
kassa operoidaan riskin käsitteellä ja kiinnitetään suurta 
huomiota riskien arviointiin ja hallintaan. 

Finanssikriisin vaikuttavat näiden markkinoiden si-
säiset niin rakenteelliset kuin toiminnalliset tekijät, mutta 
yhteys ympäristökriisiin voi olla vielä näitäkin tärkeämpi 
taustatekijä. Todennäköisesti tuotot on ainakin fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa laskettu niin korkealle tasolle, 
ettei niitä voida saavuttaa, kun ilmastopolitiikan tavoitteet 
kiristyvät. Annetuilla lainoilla ja johdannaisilla ei ole ka-
tetta. 

Sijoittajille onkin tullut yhä tärkeämmäksi hallita ris-
kianalyyseissään ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen 
riittävyyteen liittyviä riskejä. Carbon Tracker Initiative on 
laatinut sijoittajille raportteja heidän sijoituksiinsa liitty-
vistä hiiliriskeistä.  Sillä tarkoitetaan sitä riskiä, joka liit-
tyy ilmaston lämpenemisen ja fossiilisten luonnonvarojen 

käyttöön. 
Kaikki edellä esitetyt taloudelliseen ohjaukseen liit-

tyvät ongelmat eivät mitenkään poista taloudellisen ohjauk-
sen keskeistä roolia, kun ryhdytään rakentamaan ekologi-
sesti kestävää ja omavaraista hyvinvointiyhteiskuntaa. Ne 
on vain tiedostettava ja otettava huomioon. Taloudelliset 
ohjauskeinot eivät yksin riitä, mutta ilman niiden tehokasta 
käyttöä ei kestävää materiaalien ja energian käytön vähen-
tämistavoitteita voida saavuttaa.

kiertotalouS kehitySmaiSSa

Kansainvälinen työnjako on johtanut siihen, että 
raaka-aineiden tuotanto ja koneiden ja laitteiden valmistus 
on siirtynyt nopeasti kehittyviin maihin tai kehitysmaihin. 
Maailman mitassa tehdas- ja toimistotyöt ovat samalla myös 
entistä selvemmin jakaantumassa alueellisesti. Työt tehtais-
sa ja työpajoissa sijaitsevat yhä enemmän kehitysmaissa ja 
nopeasti kehittyvissä maissa, mutta valtaosa toimistotyöstä 
tapahtuu edelleen teollisuusmaissa, joskin niitäkin on siirty-
mässä nopeasti kehittyviin maihin. 

Maailmankaupan vapautuminen ja kansainvälisen 
työnjaon muutos on nostanut miljoonia ihmisiä köyhyydes-
tä, mutta samalla lisännyt sosiaalista eriarvoisuutta ja kär-
jistänyt ympäristökriisiä. Se on myös kiihdyttänyt kaupun-
kimaistumista. 

Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA (2006) pu-
huu köyhdytetyistä korostaakseen, että köyhyyden taustalla 



212 213

ovat yhteiskunnalliset rakenteet, jotka ruokkivat eriarvoi-
suutta. Näiden rakenteiden olomassaolo ja ylläpitäminen on 
köyhdyttämistä. Näin köyhyys on yhteiskunnallisesti tuo-
tettua ja jonkun aktiivisen toiminnan tai toimimattomuuden 
tulosta.

Pääomien kasaantuminen globaalisella tasolla niin, 
että yksi prosentti omistaa puolet maailman koko varalli-
suudesta synnyttää räikeää taloudellisista eriarvoisuutta. 
Raha tulee rahan luo ja antaa mahdollisuuden kontrolloida 
taloudellisia ja poliittisia päätöksiä. Rikkaiden kerskakulu-
tus onkin pieni ongelma heidän käyttämänsä taloudellisen 
ja poliittisen vallan rinnalla. Varsinkin kun rikkaiden valta 
mielellään lymyää kabineteissa piilossa demokraattiselta 
päätöksenteolta.

Maailmanlaajuiseen kestävään kehitykseen vaikuttaa 
keskeisesti se tulevatko kehitysmaat seuraamaan teollisuus-
maiden kulkemaa polkua, vain pystyvätkö ne oppimaan 
näiden tekemistä virheistä. Kiina ja Intia ja muut nopeasti 
kehittyvät maat näyttävät ainakin toistaiseksi kehittyvän hy-
vin samantapaisten vaiheiden kautta, kuin mitä teollisuus-
maissa ovat käyneet läpi. Toisaalta nämä maat ovat tietoisia 
ympäristöongelmien vakavuudesta ja helposti hyödynnettä-
vien raaka-aineiden ehtymisestä. Kiina esimerkiksi pyrkii 
tietoisesti valtaamaan ympäristöteknologian markkinoita ja 
panostaa erityisesti aurinkokennoihin ja sähköautoihin. Sen 
suurkaupunkien ilman saastuminen on jo sitä luokkaa, että 
se on pakottanut viranomaiset ryhtymään toimenpiteisiin 
ongelmien ratkaisemiseksi. 

Nopeasti kehittyvissä maissa koko ajan kasvaa vara-
kas keskiluokka, jonka elin- ja kulutustavat eivät mitenkään 

poikkea teollisuusmaiden vastaavista kansankerroksista. Se 
on jopa vielä alttiimpi pröystäilevälle kerskakulutukselle. 
Tämä kerrostuma on jo niin suuri, että sitä on tarkastelta-
va omana kokonaisuutena ja laskettava maailman rikkaiden 
joukkoon. Vuonna 2030 sen arvioidaan jo ylittävän miljar-
din ihmisen rajapyykin. 

Väestön kasvu tulee olemaan erityisen voimakasta 
Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Väestö tulee Afrikas-
sa kaksinkertaistumaan arvioiden mukaan vuoteen 2050 
mennessä ja on silloin noin 1,8 miljardia ihmistä. Maail-
man työvoimasta saman alueen osuus tulee nousemaan ny-
kyisestä 10 prosentista yli 20 prosenttiin. Pystytäänkö tälle 
kasvavalle nuorelle työvoimalle millään luomaan riittävästi 
työpaikkoja? 

työtä köyhille

Köyhät tarvitsevat työtä, jotta he saisivat lisää ruo-
kaa, puhdasta vettä, asunnon ja koulutus- ja terveyspal-
veluja. Kuitenkin köyhienkin kulutuksen täytyy muuttua 
ekotehokkaammaksi. Heidän tarvitsemansa energia, ruoka 
ja juomavesi tulee tuottaa niin, ettei se lisää metsäkatoa, 
maaperän eroosiota, aavikoitumista ja vähennä luonnon 
monimuotoisuutta. Heidänkin kohdallaan omavaraisuuden 
säilyttäminen ja parantaminen ovat tärkeitä tavoitteita; lo-
puttomiin Saharan etelänpuolinen Afrikka ei esimerkiksi 
voi elää ulkopuolisen ruoka-avun turvin.

Köyhät käyttävät noin puolet tuloistaan ruokaan. He 
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käyttävät osan tuloistaan myös juhliin. Afrikassa jopa mel-
ko huomattavan osan niukoista tuloistaan.  Juhliin köyhäkin 
afrikkalainen pukeutuu hyvin ja värikkäästi. Jos sähköä ei 
ole vuokrataan aggregaatti, jotta voitaan soittaa musiikkia.  

Saadakseen tuloja maailman köyhimmissä maissa 
suuri osa väestöstä kaupittelee elintarvikkeita ja välttämät-
tömyyshyödykkeitä toisilleen. Naiset seisovat tuntikausia 
teiden varsilla myymässä muutamaa leipää, juustoa tai pal-
muöljyä. Kun ei ole vakituista työpaikkaa tämä voi olla ai-
noa keino saada rahaa käyttöönsä. Kansantalouden kannalta 
kaupittelu on ajankäytön suhteen tehotonta työtä ja ihmi-
selle itselleenkin se tuottaa tuntia kohti hyvin vähän tuloja. 

Epävirallisista markkinoista valtiot eivät saa verotu-
loja eikä tällainen työ ole minkäänlaisen sosiaaliturvajär-
jestelmän piirissä. Niihin liittyy myös helposti rikollisuutta. 
Näiden töiden osuus on monissa Afrikan maissa noin 40 
prosenttia koko taloudesta.

Vuonna 1950 maailman väestöstä asui 30 prosenttia 
kaupungeissa; vuonna 2050 ennustetaan että kaupunkilaisia 
on jo 70 prosenttia.  Tällä hetkellä kaupunkien slummeissa 
asuu yli miljardi ihmistä ja määrä kasvaa koko ajan. Kehi-
tysmaiden suurkaupungit paisuvat ja niiden ympäristöon-
gelmat kärjistyvät.

Tuntuu siltä, että kaupunkilaistumista pidetään luon-
nonlain veroisena prosessina, joka kaikkien maiden on 
väistämättä käytävä läpi. Aika näyttää löytyykö kehitys-
maille missään määrin toisenlainen talouden kehityspolku, 
vai käykö niin, että vähitellen maaseudut ja niiden kylät 
kaikkialla tyhjenevät ja niiden väki muuttaa ja pakkautuu 
paremman elämän toivossa suurkaupunkien slummeihin.  

Osalle muuttaneista slummit ovat vain välivaihe sosiaali-
sessa nousussa kohti parempia oloja, mutta suuri osa jää 
niihin pysyvästi asumaan.

Niistä kylistä, joissa vierailin Beninissä, ihmiset 
muuttivat läheiseen suurimpaan taajamaan ja pääkaupun-
kiin Cotonouhun. Kulttuurin kannalta tämä oli heille suuri 
muutos, vaikka eläminen Cotonoun pääkatujen välissä ei 
juuri eronnut siitä, mihin he olivat tottuneet kotikylissään. 
Kaupungin markkinat olivat jättiläismäiset, mutta muuten 
nekin olivat hyvin samanlaiset kuin pienemmissä taajamis-
sa. Siellä täällä oli täysin länsimaisia kauppoja ja pankke-
ja tyypillisen afrikkalaisen asutuksen keskellä. Liikenteen 
suuri määrä ja kuhina loivat omalta osaltaan todella kaoot-
tisen kaupunkimiljöön. Vaikka Cotonoussa oli vaikea löy-
tää työtä, niin siihen oli ainakin enemmän mahdollisuuksia 
kuin kotikylissä.  

Omavaraisuuden kannalta kehitysmaissa keskeisiä 
tekijöitä ovat ravinto, energia ja vesi. Kiertotalous toimii 
maaseudulla luontaistalouden ainekiertojen mukaisesti. 
Sekä maaseudulla että kaupungeissa köyhät käyttävät te-
hokkaasti uudelleen kaiken käyttökelpoisen materiaalin. 
Suurkaupungeissa he työskentelevät kaatopaikoilla ja lajit-
televat uudelleen käyttöön aineista ja tavaroita, jotka muu-
ten päätyisivät kaatopaikoille loppusijoitettaviksi. 

Perinteisten maanviljelysmenetelmien ongelmana 
voi kuitenkin olla niiden alhainen tuottavuus. UNEP (2011) 
kehottaa keskittämään maataloustoimet kaikkein köyhim-
pien maanviljelijöiden työmenetelmien ja toimintatapojen 
kehittämiseen ja heidän auttamiseensa. Näitä menetelmiä 
kehittämällä voitaisiin luoda uusia työpaikkoja, jotka sa-
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malla poistavat köyhyyttä. 
Pienviljelijöillä on paljon käyttämätöntä potentiaalia 

lisätä satoja, piristää maaseutualueiden talouksia ja vaihtaa 
ruoan nettotuonti omavaraisuuteen ja viennillä ansaitsemi-
seen. Jos näissä toimissa luoda työpaikkoja maaseutukyliin 
ei onnistuta, suurena vaarana on, että muuttoliike kiihtyy ja 
maaseudun valtaavat suuret plantaasit, jotka tuottavat elin-
tarvikkeita tehokkaasti, mutta raskaalla ekologisella jalan-
jäljellä.

Pienviljelijät tarvitsevat resursseja viljelymaasta 
maanmuokkaustyökaluihin, maaseututeitä, viestintävälinei-
tä, luottoa ja riskienhallintaa kuten satovakuutuksia ja sosi-
aaliturvaa. 

Suuria toiveita liitetään myös metsäkadon pysäyttä-
miseen metsiä suojelemalla ja puita istuttamalla. Tämä voi-
si tuoda työtä köyhille heidän omalla asuinalueella ja turva-
ta luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Mielenkiintoinen hanke parantaa kylien maanvilje-
lysmenetelmiä ruohonjuuritasolla on Beninissä Porto No-
vossa toimiva Songhain koulutuskeskus. Se on perustettu 
Nigeriassa syntyneen dominikaanipapin veli Godfrey Nza-
mujon toimesta vuonna 1985. Hän oli opiskellut Yhdysval-
loissa elektroniikkaa, mutta hänellä oli myös tutkinto mik-
robiologiasta ja kemiasta. Hän oli alkanut miettiä keinoja, 
joilla voisi hidastaa nuorten muuttoa pois kylistä. 

Keskuksen ajatuksena oli kouluttaa kylistä tulevia 
nuoria käyttämään sellaisia maatalouden viljelymuotoja, 
joita pystyttiin toteuttamaan kylien mittakaavassa, ja jotka 
olivat yhtä aikaa tehokkaita ja kestäviä, koska ne perustui-
vat jätteiden ja sivuvirtojen mahdollisimman tehokkaaseen 

kierrättämiseen. Näin kylät itse ja niiden köyhät tuottajat 
saattoivat olla oman tulevaisuutensa rakentajia ja toimijoita.

Koulutuskeskus yhdisti perinteisiä ja uusia toiminta-
malleja ja teknisiä ratkaisuja. Tarkoitus oli, että koulutus-
keskukseen päässeet nuoret palaisivat kotikyliinsä ja sovel-
taisivat siellä oppimaansa tietoa. Nuorille annettiin myös 
liiketaloudellista koulutusta. 

Toiminta käsitti maanviljelyä, kalankasvatusta ja 
eläinten hoitoa. Keskus tuotti itse oman energiansa bio-
kaasulaitoksen ja aurinkopaneelien avulla. Keskuksella oli 
maatalouskoneiden korjaamo ja käydessäni siellä vuoden 
2012 alussa, sinne oli rakenteilla muovipussijätteen käsit-
telylaitos. Keskus harrasti myös omaa tutkimustoimintaa. 
Sillä oli kauppa, jossa se myi omia maataloustuotteitaan ja 
opintomateriaalejaan.

Keskus pyrki omavaraisuuteen ja että pystyisi talou-
dellisesti toimimaan omillaan. Se teki yhteistyötä kansain-
välisten avustusjärjestöjen ja Beninin hallituksen kanssa. 
Toiminta oli laajentunut niin, että keskuksia oli perustettu 
useampia Beniniin ja myös muihin Länsi-Afrikan maihin. 
Vuosien mittaa Songhai oli jo kouluttanut tuhansia nuoria.

Samaan pyrkivät lukuisat muutkin kehityshakkeet. 
Global Women’s Initiative esimerkiksi pyrkii parantamaan 
syrjäseutujen naisten asemaa kouluttamalla naisia kykene-
viksi itse rakentamaan kyliin sadeveden keräimiä, kaivoja, 
vedenpuhdistuslaitteita ja käymälöitä. Laitteet ovat yksin-
kertaisia ja omin voimin huollettavissa. Koulutus lähtee 
naisten omista tarpeista. Tarkoituksena on, että osa naisista 
saa vesihuollosta ammatin ja pystyy toimimaan myöhem-
min toisten kouluttajina. Näin he saavat itselleen tuloja ja 
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heidän asemansa kyläyhteisössä paranee. Kohentunut hy-
gienia ehkäisee myös ennakolta tauteja.

Meksikossa Canabio-projekti kerää tietoja perintei-
sistä viljelyskasveista. Meksikossa on niitä paljon, koska 
luonto on hyvin monipuolinen. Maassa on myös paljon al-
kuperäiskansoja ja kaikkiaan yli 250 eri kieltä. 

Projekti on löytänyt 59 erilaista viljeltyä maissilajia, 
jotka ovat sopeutuneet elämään hyvin erilaisissa luonnon 
olosuhteissa. Ne on jalostettu paikallisten pienviljelijöiden 
toimesta vuosisatojen kuluessa. 

Yhteiskunnallinen murros ja muuttoliike kaupunkei-
hin on johtamassa siihen, että tietämys perinteisistä kasvila-
jeista ja niiden viljelystä ja käytöstä on vähenemässä. Tämä 
tieto ja sen talteen saaminen on erikoisten tärkeää, kun hae-
taan keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen. 

Teollinen elintarviketeollisuus on haavoittuvainen 
ilmaston muutokselle. Se ensin luo keinotekoisen ympäris-
tön kemiallisten lannoitteiden ja kasvismyrkkyjen avulla ja 
istuttaa sen jälkeen peltoon yhden lajin. Kestävämpää olisi 
ensin etsiä ne lajit, jotka parhaiten sopivat kyseisiin luon-
non olosuhteisiin ja viljellä niitä. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tarvitaan biodi-
versiteettiä, viljelylajien moninaisuutta, jotta voidaan löy-
tää parhaiten muuttuviin olosuhteisiin sopivat lajit. Myös 
viljelykasvien moninaisuus vaatii suojelua eikä vain luon-
non lajit. 

Yhdistämällä pienviljelijöiden tietämys ja uusi tie-
teellinen tieto, voitaisiin saada aikaan parhaita tuloksia. 
Tähän juuri Conabio-projekti pyrkii. Se kokoaa yhteen eri 
alojen asiantuntijoita. Keskeisessä roolissa on kuitenkin 

köyhät pienviljelijät. Heillä on tieto perinteisistä kasveista 
ja niiden viljelystä. Erityisesti naisilla ja heidän merkitys-
tään korostaa myös se, että he hallitsevat sekä viljelyn että 
ruuanlaiton.

Schumacher (1974) kritisoi kirjassaan ”Small is 
beautiful” vahvasti kehitysapua jo neljäkymmentä vuotta 
sitten siitä, että se lähtee pelkistä tuotteista eikä ihmisistä, 
heidän kulttuuristaan ja heidän tarpeistaan. Kehitysmaissa 
tarvitaan ennen kaikkea pienyrityksiä, jotka paikallinen vä-
estö pystyy itse rakentamaan ja pitämään toiminnassa. 

Kun otetaan huomioon kehitysmaiden ikärakenne ja 
nuorten suuri osuus väestöstä on selvää, että haasteet ovat 
valtavia. Toisaalta jos nuoret jäävät ilman työtä, niin tämä 
lisää yhteiskuntien epävakautta ja siirtolaisuutta. Siellä mis-
sä on paljon nuoria miehiä vailla työtä, sinne siirtyy levot-
tomuus. Viimeistään silloin, kun ei ole varaa jokapäiväiseen 
leipään, nuoret miehet menevät kaduille ja alkavat kaataa 
hallituksia tai katoavat pensaikkoon liittyäkseen sisseihin 
tai muihin aseellisiin joukkoihin. 

Jotta köyhille voidaan luoda riittävästi työpaikkoja, 
täytyy niiden perustamiskustannusten olla alhaiset. Länsi-
mainen tuotanto vaatii niin suuria pääomia työpaikkaa koh-
ti, ettei se voi kuin rajoitetusti luoda työtä kehitysmaihin. 
Jos länsimaisten yritysten tuottamat tuotteet myydään ke-
hitysmaahan niin seurauksena voi olla, että paikalliset yri-
tykset, joiden tuottavuus ja teknologian taso ovat alhaisia, 
eivät enää saa kaupaksi omia tuotteitaan ja syntyy työttö-
myyttä. Jos tuotteet myydään ulkomaille, niin saadaan kyllä 
vientituloja, mutta vaikutukset uusien työpaikkojen syntyyn 
kotimassa riippuvat siitä, miten nämä vientitulot käytetään. 
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Tarvitaan uutta tieteellistä tietoa hyödyntävään ym-
päristöä säästävään yksinkertaiseen teknologiaan, jonka 
tuottamat tuotteet vastaavat kaikkein köyhimpien ihmisten 
perustarpeita ja vahvistavat omavaraisuuteen perustuvaa 
taloutta. Teknologioiden on oltava heille helposti omaksut-
tavissa ja niiden täytyy sopia heidän elinympäristöönsä ja 
muuhun kulttuuriinsa. Yritysten tulisi olla pieniä, jolloin 
niiden perustaminen, johtaminen ja talouden hoito olisi 
paikalliselle väestölle mahdollista. Tarvittava ammatilli-
nen koulutus olisi silloin mahdollista järjestää paikallisesti. 
Tuotteet käytettäisiin lähinnä omiin tarpeisiin. 

Tällainen tuotanto antaa myös paikallisille yhteisöil-
le paremmat mahdollisuudet itse määritellä omat kehitys-
tarpeensa, osallistua yhteisöjen kehittämiseen ja niiden va-
raan rakennettu tuotanto olisi myös helpommin paikallisesti 
hallinnoitavissa. Ihmiset pystyisivät itse määrittelemään, 
miten köyhyyttä vähennetään. 

Vihreää taloutta kehitettäessä olisikin tärkeää suun-
nata huomattavasti nykyistä enemmän teknistä ja lääke-
tieteellistä tutkimusta ja kehitystyöpanosta ratkaisemaan 
kaikkein köyhimpien ihmisten ongelmia heidän omista lä-
hiökohdistaan käsin. Tekniikan kehittäminen ei tietenkään 
yksin riitä, tarvitaan myös järjestelmiä, joilla sen tehokas 
käyttöönotto on mahdollista. 

Köyhille suunnattu teknologia voi olla uutta tai uutta 
ja vanhaa luovasti yhdistävää. Afrikkalaiset ovat ottaneet 
kännykät tehokkaasti ja monipuolisesti käyttöön. Känny-
kät ovatkin esimerkiksi teknologiasta, joka juostavasti sopii 
kaikkein köyhimpien yhteisöjen tarpeita palvelemaan. Toi-
saalta kehitysmaiden hallitukset ja kansalaiset mielellään 

haluaisivat saada käyttöönsä samaa teknologiaa kuin länsi-
maissa, vaikka toimivuuteen ja korjattavuuden takia paljon 
yksinkertaisemmat itse tuotetut ratkaisut olisivat tarkoituk-
senmukaisempia. 

peruStulo ja kehitySapu

Antropologi James Ferguson (2015) pitää kehitys-
avun taustalla olevaa ajattelua liian työkeskeisenä. Kehitys-
maissa on niin paljon ihmisiä vailla palkkatyötä, ettei heistä 
millään voida vetää edes huomattavaa osaa sen piiriin. 

Antti Kasvio pitää kirjassaan ”Kestävä työ ja hyvä 
elämä” (2014) neljän prosentin talouskasvua miniminä, joka 
tarvittaisiin, jotta maapallon väestön valtaosalla olisi mah-
dollisuus löytää itselleen työtä, jolla elättää itsensä. Näin 
suuri kasvu olisi periaatteessa mahdollista, koska erityisesti 
Afrikassa ja Aasiassa on tarjolla paljon nuorta työvoimaa. 
Samalla kuitenkin talouden volyymi kasvaisi nykyisestä 
viisinkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Oletettavissa ole-
va uuden työvoiman maailmanlaajuinen tarjonnan kasvu ja 
näille sadoille miljoonille ihmisille turvatun työpaikan luo-
minen, olisi siten pahasti törmäyskurssilla luonnonvarojen 
kanto- ja sietokyvyn kanssa.    

Fergusonin (2015) kirjoittaa, että työkeskeisten kehi-
tyspoliittisten mallien sijasta pitäisi alkaa puhua perustulos-
ta, eikä yrittää siirtää länsimaista sosiaalipolitiikkaa maihin, 
joihin se ei sovi. Erilaisia perustulomalleja on jo meneil-
lään. Niitä pitäisi tutkia ja niistä oppia.
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Alaskassa maksetaan osa öljytulojen tuotosta vuosit-
tain kansalaisille. Iranissa hallitus myi kansalaisille polttoai-
neita hyvin edulliseen hintaan, mutta kun tästä syntyvät lii-
kenne- ja ympäristöongelmat alkoivat kärjistyä, niin hintoja 
nostettiin, mutta samalla maksettiin jatkuvaa korvausta kai-
kille kansalaisille, jotta ei syntyisi poliittisia levottomuuk-
sia ja kansalaiset pystyisivät hankkimaan kallistuneista 
polttoaineita. Tämä perustulo syntyi siis energiapoliittisten 
toimenpiteiden kylkiäisenä. Toisaalta voi hyvinkin olla, että 
perustuloa on helpompi perustella luonnonvarojen hyödyn-
tämisestä saatavien tulojen oikeudenmukaisen jakamisen 
kuin pelkästään sosiaalipoliittisten näkökulmien avulla. 

Kehitysmaissa on jo meneillään hankkeita, joissa 
tuetaan suoraan köyhiä. Etelä- Afrikassa jaetaan suoraan 
köyhille pieniä summia rahaa ilman mitään ehtoja.  Aluksi 
tukea alettiin antaa pienten lasten vanhemmille ja ikäänty-
neille. Taustalla on myös aids- epidemia; maassa on paljon 
orpoja lapsia.

Tämä järjestelmä kattaa jo 30 prosenttia väestöstä. 
Samanlaisia hankkeita on meneillään muuallakin Afrikas-
sa. Niiden on todettu vähentäneen tehokkaasti köyhyyttä ja 
aliravitsemusta. Järjestelmät ovat myös hillinneet väestön 
kasvua ja parantaneet naisten asemaa.

Järjestelmiä on arvosteltu, koska ne eivät luo mitään 
pysyvää toimeentuloa. Köyhät eivät kuitenkaan ole toi-
mettomia. Erityisesti naiset tekevät paljon työtä, mutta se 
tapahtuu virallisten työmarkkinoiden ulkopuolella. Kylis-
sä työtä tehdään hyvin alkeellisilla menetelmillä. Pienikin 
taloudellinen tuki saattaa mahdollistaa yhteistyössä muiden 
kanssa parempien työvälineiden hankkimisen ja työn tuot-

tavuuden nostamisen sekä pienten yritysten perustamisen.
Ferguson näkeekin näissä perustulomalleissa myös 

aivan uusia mahdollisuuksia muuttaa yhteiskuntaa. Tuki ei 
passivoisi köyhiä niin kuin on pelätty, vaan heidän itsetun-
tonsa ja poliittinen vaikutusvaltansa kasvaa. He pystyisivät 
myös poliittisella tasolla paremmin ajamaan etujaan.

Kehitysmaiden ympäristöpoliitikot puhuvat aina 
kansainvälisissä neuvotteluissa rahoituksesta ja teknologian 
siirrosta. Kehitysmaat pystyvät ratkaisemaan köyhyyteen ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät ongelmansa, jos niille anne-
taan riittävästi taloudellista ja teknistä apua. 

Näyttää monesti siltä, että kansainvälisten ympäris-
tösopimusten syntymisen hinta on kirjaimellisesti mittavis-
sa sinä rahasummana, jonka teollisuusmaat ovat valmiita 
maksamaan kehitysmaille. Myös tutkijat ja kansalaisjärjes-
töt puhuvat samassa yhteydessä rahasta, siitä ympäristöve-
lasta, jonka on syntynyt, kun teollisuusmaat ovat käyttäneet 
hyväkseen omiin tarkoituksiinsa maailman yhteisiä luon-
nonvaroja ja ekosysteemipalveluja. 

Fossiilisten polttoaineiden osalta suurin velallinen on 
Iso-Britannia pitkän teollisen historiansa vuoksi. Kuiten-
kin kansalaista kohti Yhdysvaltojen öljynkulutus on omaa 
luokkaansa. Sen sijaan maailman köyhien maaseudulla ja 
kaupungeissa asuvien ihmisten merkitys ilmastonmuutok-
selle edelleen hyvin pieni. Kehitysmaat ovatkin jo alkaneet 
esittää, että ilmastopolitiikassa pitäisi huomioida kaikki 
päästöt aina teollistumisen alkuvaiheista alkaen ja tarkas-
tella päästöjä asukasta kohti. Muuten oikeudenmukaisuutta 
koskevia tavoitteita ei voida toteuttaa. 

Ilmakehää voidaan pitää ihmiskunnan yhteisvaranto-
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na, jonka teollisuusmaat ovat ottaneet omaan käyttöönsä ja 
varastoineet sinne niin paljon hiilidioksidia, että ilmaston-
muutoksesta on tullut koko ihmiskuntaa uhkaava riskitekijä. 
Tämänkin takia teollisuusmaiden on ensisijaisesti vastatta-
va ilmastonmuutoksen torjunnasta. Niiden ympäristövelkaa 
voidaan siis tarkastella ilmakehän sisältämän yhteisvaran-
non yksipuolisen käytön näkökulmasta.

Ympäristövelka on olemassa, sitä ei voi kiistää ja se 
karttuu koko ajan. Ympäristövelan taloudellinen arviointi 
on hankala tehtävä. Miten mitata sitä? Kansantalouden ti-
linpidon mittari (bkt) ei huomioi vuosittain kertyvää ympä-
ristövelkaa. 

Yhtä suureksi ongelmaksi on muodostunut myös ve-
lanmaksu. Pitäisikö kulutetulle pääomalle laskea korkokin? 
Miten velka pitäisi suorittaa ja kenelle maksaa? Kehitys-
maiden hallituksille vai kansalaisille? Voiko velanmaksun 
tehdä niin, että avunantajakin hyötyy antamastaan avusta ja 
onko tällaisten näkökohtien huomioonottaminen moraali-
sesti oikein? 

Perustulomalli sopisi hyvin ympäristövelan maksuun, 
jos sen käyttöön löytyisi riittävästi poliittista tahtoa. Mak-
su annettaisiin suoraan niille, jotka ovat eniten kärsineet ja 
tulevat kärsimään, siitä että teollisuusmaat ovat käyttäneet 
omiin tarkoituksiinsa suuren osan koko maailman luonnon-
varoista. Se myös ratkaisisi monia kehitysyhteistyöhön liit-
tyviä ongelmia.

Kehitysavulla ja muulla ulkomaisella tuella on saatu 
paljon aikaan erityisesti terveydenhoidon, koulutuksen ja 
puhtaan veden saannin osalta. Saavutuksistaan huolimatta 
kehitysapua on vuosia ja viime aikoina yhä enemmän alettu 

syyttää tehottomuudesta, paikallisten olosuhteiden heikos-
ta huomioon ottamisesta ja riippuvuussuhteiden luomisesta 
sekä markkinoiden avaamista sen avulla nimenomaan apua 
antavan omille teollisuustuotteille. 

Suomenkin kehitysapua on arvosteltu tehottomak-
si ja heikosti suunnitelluksi. Suomen entisen Mosambikin 
suurlähettilään Matti Kääriäisen (2015) mukaan äärimmäi-
nen köyhyys on kehitysavusta huolimatta vain lisääntynyt 
Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Hänen mukaansa kes-
keisiä syitä kehitysavun ongelmiin ovat avunsaajamaiden 
korruptio ja monikansallisten yritysten verojen välttely ve-
roparatiisien avulla. Ne vievät näin pääomia kehitysmaista 
enemmän kuin kehitysapu tuo niitä.

Kansainväliseen ilmastopolitiikkaan liittyvien mark-
kinamekanismien käyttökin on synnyttänyt ristiriitaisia 
näkemyksiä, ennen kuin niitä on kunnolla ehditty ottaa 
käyttöön. Jos länsimaiset yritykset tai järjestöt esimerkiksi 
ostavat kehitysmaista metsiä, jotta ne säilyvät luonnonti-
lassa ja hiilinieluina ja voivat samalla laskea nämä toimet 
omaksi ilmastomuutoksen hillintätoimeksi, niin onko tämä 
moraalisesti oikein? Pitäisikö näiden yritysten sen sijaan 
vähentää vain omia päästöjään? Ja miten turvataan niiden 
köyhien ihmisten asema, jotka ovat aikaisemmin saaneet 
toimeentulonsa näistä metsistä? Pystyvätkö köyhät ylipää-
tänsä käymään luonnonarvokauppaa rikkaiden kanssa niin, 
etteivät nämä sanelisi heille kaupan ehtoja?

Jos ympäristövelka maksettaisiin niin, että apu an-
nettaisiin suoraan kehitysmaiden köyhille itselleen, monet 
nykyisen kehitysyhteistyöjärjestelmän ongelmat yksin-
kertaisesti katoaisivat. Perustulo olisi nykyistä käytäntöä 



226 227

halvempaa, tehokkaampaa, oikeudenmukaisempaa ja se 
vähentäisi korruptiota ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta. 
Uusia ongelmia varmasti tulisi tilalle, mutta mikä tärkeintä 
perustulon avulla varmistettaisiin, että apu todella menee 
niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Kehitysmaiden köyhiä tulee silti myös auttaa itse 
työllistämään itsensä. Erityisen tärkeää tämä on kehitys-
maiden naisille heidän niin taloudellisen kuin yhteiskunnal-
lisen asemansa parantamiseksi. Työpaikkojen luomista ja 
perustuloa ei siten pitäisi nähdä toisensa poissulkevina vaan 
täydentävinä vaihtoehtoina.

aurinkoenerGia 

Aurinkoenergian avulla voidaan tuoda sähköener-
giaa niille miljardille ihmiselle, jotka ovat sitä vailla kehi-
tysmaissa. Sen avulla parannetaan kehitysmaiden energia-
omavaraisuutta ja ehkäistään samalla aavikoitumista. Sen 
ympäristöhaitat rajoittuvat vain rakentamiseen, huoltoon 
ja käytöstä poistamiseen. Itse energian tuotanto ei aiheuta 
päästöjä eikä siitä synny jätettä. 

Aurinkoenergiaa voidaan tuottaa suuressa mittakaa-
vassa voimaloissa, hajautetusti keräimillä ja paneeleilla 
sekä keittimillä ja uuneilla. Kaikkia näitä tuotannon muo-
toja tarvitaan.

Aurinkoenergia on voimakkaassa kehitysvaiheessa. 
Ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisrahoista au-
rinkoenergiaan suunnataankin enemmän varoja kuin muihin 

uusiutuviin energioihin (McKevitt ja Ryan 2013). Voidaan 
puhua läpimurrosta: maailmalla rakennetaan jo suuria voi-
malaitoksia ja hajautetut järjestelmät leviävät ympäri maa-
ilmaa talojen katoille. Aurinkopaneelien hinta on pudonnut 
nopeasti ja halpenee edelleen, kun laitteiden valmistussarjat 
kasvavat ja tekniikka kehittyy. Laitteet alkavat olla jo niin 
halpoja, että niitä voivat hankkia maailman köyhät kyliinsä.

Jos sama halpeneminen jatkuu, aurinkoenergiasta tu-
lee selvästi edullisin tapa tuottaa energiaa. Hajautetut järjes-
telmät voivat levitä nopeasti; kattoja ja joutomaata riittää. 
Kun investoinnit on kerran tehty, energiaa pystytään tuotta-
maan lähes ilmaiseksi. Aurinkoenergia saa nopeasti aikaan 
mullistuksen energiantuotannossa ja globaalissa taloudessa. 
Ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttaminen helpottuu ja 
hiilivarannot todella jää maahan, koska ne eivät enää ole 
aurinkoenergian kanssa kilpailukykyisiä. 

Professori Christian Breyerin (2014) mukaan aurin-
ko- ja tuulienergialla voidaan kattaa kaikki ihmiskunnan 
tarvitsema energia. Tarvittava tila tai ekosysteemien sieto-
kyky eivät tule asettamaan tälle rajoja. Raaka-aineita riittää 
järjestelmän rakentamiseen. Vaurauden lisääntyessä ihmis-
kunnan väestökasvukin pysähtyy. Tekniikka kehittyy nope-
asti ja hinnat halpenevat käytön yleistyessä. Esteet aurinko-
energian laajamittaiselle maailmanlaajuiselle käytölle eivät 
hänen mukaansa ole enää niinkään teknisiä eivätkä talou-
dellisia vaan poliittisia. Hänen näkemyksensä on siten huo-
mattavasti valoisampi kuin Georcescu-Roegenin (1971b) 
vaikka molemmat näkevät aurinkoenergian olevan kestävin 
ratkaisu ihmiskunnan energiaongelmiin. 

Afrikalle aurinkoenergian hyödyntäminen on joka 
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tapauksessa välttämättömyys tiellä pois köyhyydestä. Sen 
avulla voidaan toteuttaa omavaraisuus energian tuotannos-
sa.  Köyhien elämää voidaan helpottaa käyttämällä erilaisia 
toisiaan täydentäviä aurinkoenergian tuottamisratkaisuja:

• Suuret keskitetyt järjestelmät sähkön tuotantoa 
varten.

• Aurinkopaneelit maaseudun kaukaisiin kyliin 
majoihin ja kouluihin valaistusta ja kännyköi-
den lataamista varten, veden pumppaamiseen 
kaivoista juomavedeksi ja peltojen kasteluun 
sekä muuhun pienimuotoisen sähköenergian 
tarpeen täyttämiseen.

• Keittimet kyliin ruuan valmistusta ja veden puh-
distamista varten.

Keskitetyt järjestelmät vaativat suuria pääomia ja 
länsimaista teknologiaa. Niiden rakentaminen ja järjestel-
mien ylläpito vaativat yhteistyötä teollisuusmaiden yritys-
ten kanssa.

Paneelit ja niiden valmistaminen ovat kehittyvää kor-
keaa teknologiaa, mutta niiden asentaminen ja käyttö eivät 
sen sijaan vaadi paljon koulutusta. Paneeleita voidaan asen-
taa majoihin, kouluihin tai rakentaa kylään energiakioski, 
jonka paneeleiden tuottamaa energiaa kyläläiset voivat hyö-
dyttää esimerkiksi kännyköiden lataamisessa. 

Pienten led-valaisimien hinta on vain pari euroa. Nii-
den käyttö tulee paljon edullisemmaksi kuin perinteellisen 

öljylampun ja on myös turvallisempaa koska savukaasuja ei 
synny. Valaisimet voivat olla ensi askel kylien asukkaille, 
jonka jälkeen hankitaan isompia paneeleja.

Aurinkopaneeleita voidaan käyttää myös kaupun-
geissa ja kylissä, jotka ovat valtakunnallisen sähköverkon 
piirissä. Yleensä kehitysmaissa on jopa päivittäin sähkökat-
koksia. Näiden takia ne, joilla on varaa hankkivat poltto-
moottorilla toimivan aggregaatin varavoimaksi tuottamaan 
katkojen ajaksi sähköä. Näistä laitteista voitaisiin ainakin 
osittain luopua. Aurinkoenergian laajempi käyttö vähentäisi 
myös sähköverkon kuormitusta.

Aurinkokeittimiä pystyy rakentamaan helposti pai-
kallisista raaka-aineista, ja niiden käyttökin on helppoa. 
Tekniikka on olemassa, se on yksinkertaista ja halpaa eikä 
valmistaminen vaadi investointeja. Ne ovat ekologisin vaih-
toehto, mutta eivät yksin riitä. 

Kävin katsomassa Beninissä kyliin asennettuja pa-
neeleja. Kyläläiset olivat niihin tyytyväisiä. Tosin niiden 
teho riitti vain valaistukseen. Ne auttoivat kuitenkin heitä 
punomaan koreja pimeässä ja lapset saattoivat tehdä läk-
syjään pitempään. Kylät saivat koreista enemmän tuloja ja 
koulunkäynti helpottui. Kyläläiset toivoivat myös mahdol-
lisuutta ladata aurinkopaneeleilla kännyköitä. Aurinkokeit-
timiä heillä ei ollut. 

Toin Suomeen Beninistä keraamisen keittimen, jossa 
poltetaan hiiltä. Maksoin siitä euron. Beniniläisellä hiilel-
lä sen sytyttäminen ja tasaisen liekin aikaansaaminen oli 
vaikeaa. Suomalaisella grillihiilellä tämä yksinkertainen 
alusta on todella tehokas. Hiiltä tarvitaan paljon vähemmän 
kuin pallogrilleillä. Yksinkertaiset menetelmät tehostaa hii-
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lenpolttoa säästäisivät kehitysmaissa puuta, vähentäisivät 
ruuan valmistuksessa tarvittavan hiilen määrää ja toisivat 
perheille säästöjä.

Suurimmat nopeasti saavutettavat hyödyt niin ympä-
ristön kuin köyhyyden poistamisen kannalta saavutettaisiin 
kuitenkin aurinkokeittimillä. Keittimien leviäminen on kui-
tenkin ollut kovin hidasta. Puhutaan muutamasta sadasta-
tuhannesta tai korkeintaan parista miljoonasta keittimestä, 
kun käyttömahdollisuuksia olisi sadoissa miljoonissa talo-
uksissa.

Syynä ovat olleet ainakin osittain kulttuuritekijät. 
Kysymys on naisten aliarvostetun työn helpottamisesta; se 
ei välttämättä kiinnosta päättävässä asemassa olevia mie-
hiä. Afrikassa ruokailu tapahtuu pimeään aikaan; nuotiolla 
on myös sosiaalinen yhdistävä vaikutuksensa, jota keitin ei 
korvaa, vaikka se olisi rakennettu niin, että ruoka voidaan 
tunteja säilyttää lämpimänä joko itse keittimessä tai erilli-
sessä lämpölaatikossa. 

Nämä ongelmat ovat kuitenkin ainakin osittain rat-
kaistavissa koulutuksen avulla. Mitä laajemmin aurinko-
keittimiä otetaan käyttöön sitä nopeammin hiipuvat ennak-
koluulot.

”Tekniikka elämää palvelemaan”- yhdistys (TEP) on 
tehnyt töitä aurinkokeittimien kanssa jo kolmenkymmen 
vuoden ajan. On rakennettu eri mallisia keittimiä, viety 
niitä kehitysmaihin, ja on tutkittu keittimien toimivuutta ja 
koulutettu ihmisiä rakentamaan niitä niin Suomessa kuin 
kehitysmaissa. 

Vapaaehtoisuuteen perustuvan pienen yhdistyksen 
voimavarat ovat kuitenkin hyvin rajalliset; tarvitaan yri-

tyksiä, jotka kiinnostuvat keittimistä vähintään osana sitä 
aurinkoenergiaratkaisua, joita ne tarjoavat kehitysmaille. 
Esimerkiksi voitaisiin yhdistää keittimet ja paneelit samaan 
kehityshankkeeseen. Tämä myös lisäisi keittimien kiinnos-
tavuutta kylissä, kun ne nähtäisiin osana uutta teknologiaa 
(TEP 2014). 
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asEEt ja Ympäristöriskit

Aseellisten yhteenottojen ja ympäristöongelmien vä-
lille ei voida vetää suoraa syy-yhteyttä, sillä sotien taustalla 
on aina monia eri tekijöitä niin poliittisia kuin taloudellisia 
ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä. Tärkeää on kuitenkin 
pohtia niitä ympäristöongelmia, joita voidaan pitää turval-
lisuuspolitiikan kannalta riski- ja uhkatekijöinä. Ja päinvas-
toin kuinka asevarustelu ja sodat vaikuttavat ympäristöön. 

Aseellisia konflikteja voi syntyä sekä aneiden ja 
energialähteiden hallinnasta että maan käytöstä ja maa-
omistuksesta. Ilmastonmuutoksen aiheuttama ekosystee-
mipalvelujen heikkeneminen ja romahtaminen vaikuttavat 
näihin kaikkiin.  

Global Institute of Economics & Peace (2016) on 
arvioinut, että vuonna 2015 väkivallan aiheuttamat kustan-
nukset olivat yli 13 prosenttia maailman bruttokansantuot-
teesta ja yli 1800 dollaria jokaista maailman asukasta kohti. 
Nämä kustannukset ylittivät kehitysavun yksitoistakertai-
sesti.  Mukana ovat myös rauhanturvaamisen aiheuttamat 
kulut. 

Yhdysvallat käyttää puolet maailmanlaajuisista va-
rustelumenoista. Yhdysvallat on myös suurin asekauppias. 
Sillä on hallussaan noin 40 prosenttia markkinoista. Muita 
suuria aseiden viejiä ovat Venäjä, Iso-Britannia, Saksa ja 
Kiina. Asekauppaan liittyy korruptiota ja suoranaista rikol-
lisuutta ja kansainvälisten määräysten rikkomista.

Aseteollisuudelle pelon ilmanpiiri, asevarustelu ja 

aseelliset konfliktit ovat tärkeitä tekijöitä niiden markkinoi-
den kannalta. Sodat tarjoavat mahdollisuuden sekä teolli-
suudelle että armeijoille päästä eroon niistä vanhentuneista 
sotatarvikkeiden varastoista, joita ei saada enää myydyksi 
edes kehitysmaihin, mutta jotka silti kelpaavat aseellisille 
ryhmittymille ja rikollisille. Armeijat voivat myös kokeilla 
ja testata uusia aseita konfliktialueilla ja näin hankkia tietoa 
niiden toimivuudesta todellisissa taisteluolosuhteissa. 

Asevarustelun vaikuttaa monin tavoin ympäristöön. 
Ensinnäkin se kuluttaa luonnonvaroja ja armeijoiden käyt-
töön tarvitaan maa-alueita. Sotaharjoitukset ja sodat aihe-
uttavat ympäristöhaittoja ja sodissa tuhotaan rakennettua ja 
luonnon ympäristöä. Armeijat tuottavat vaarallista jätettä 
käytöstä poistettujen aseiden, ammusten ja saastuneiden 
maa-alueiden muodossa. 

Joukkotuhoaseiden tuotannon ympäristövaikutukset 
ovat vakavia oli sitten kysymys ydinaseista tai kemiallisis-
ta ja biologisista aseista. Kaikkiin näihin liittyy myös riski 
siitä, että ne voivat joutua vääriin käsiin, niiden käsittelyssä 
tapahtuu onnettomuus tai niitä käytetään vahingossa. Pel-
kästään ns. likaisen pommin, jossa tavanomaisen räjäh-
dysaineen räjäyttäminen levittää radioaktiivista säteilyä 
ympäristöön, kuljettaminen ja laukaiseminen jonkin suur-
kaupungin keskustassa, voi saada aikaan vaikeasti poistet-
tavia ympäristöhaittoja terveyshaittojen ohella. 

Sotien ja asevarustelun ympäristövaikutukset ilme-
nevät usein pitkän ajan kuluttua, kun varsinainen sotilaal-
linen toiminta on loppunut. Asevarustelun ja sotien ym-
päristövaikutuksia on syytä tarkastella elinkaariajattelun 
näkökulmasta lähtien. Tämä on tärkeää myös arvioitaessa 
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sotien ja asevarustelun sosiaalisia erityisesti naisiin ja lap-
siin kohdistuvia vaikutuksia (Hynes 2004).

Ydinaseiden valmistus ja niihin liittyvän sotilaallisen 
valmiuden ylläpidon ympäristökustannuksia on kuitenkin 
hankala arvioida, koska kaikkia tietoja on vaikea saada 
(Cramer 2011). Yhdysvaltalaisen tutkijan Barry Sandersin 
(2009) mukaan sotilaalliset toimet päästöineen, radioaktii-
visine jätteineen ja muine ympäristöä vahingoittavine seu-
rauksineen ovat joka tapauksessa merkittävin yksittäinen 
tekijä maailmanlaajuisessa ympäristökatastrofissa. Tekijä, 
joka ympäristönsuojelussa on kuitenkin jäänyt vähälle huo-
miolle.

Yhdysvaltojen armeija on alkanut vähentää omaa 
öljyriippuvuuttaan lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
ja ydinvoiman käyttöä. Fossiiliset polttoaineet nähdään 
turvallisuusriskinä itse armeijalle eikä vain yhteiskunnalle. 
Muissakin armeijan hankinnoissa on alettu ottaa ympäristö-
asioita huomioon. Aseteollisuus on vastannut lisääntynee-
seen kysyntään kehittämällä tuotteita, jotka ovat turvalli-
sempia käyttäjille ja joiden vaikutukset ympäristöön ovat 
vähäisemmät kuin aikaisemmin.

Väheksymättä näitä ympäristötoimia on syytä ko-
rostaa, että aseellisissa konflikteissa ja sodissa ympäristöä 
pystytään tuhoamaan yhtä lailla aseilla, joiden valmistuk-
sessa on otettu ympäristötekijöitä huomioon. Ainoa todella 
tehokas keino vähentää asevarustelun haitallisia ympäristö-
vaikutuksia on aseistariisunta.

Suomen puolustusvoimat on sitoutunut suojelemaan 
ympäristöä. Sitoumuksen osapuolina ovat puolustusvoimi-
en lisäksi puolustusministeriö ja Puolustushallinnon raken-

nuslaitos. Sitoomuksen tekijät pyrkivät

• Vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta 
20% vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 men-
nessä.

• Leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä 30% 
vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

• Ottamaan käyttöön parhaat ympäristöratkaisut 
ampuma-alueillaan.

Kampanja ”Pelasta maailma-Yhdistetään armeijat” 
haluaa antaa armeijoille merkittäviä ympäristötehtäviä. Ta-
vallisesti sotavoimat kutsutaan apuun suuronnettomuuksien 
haittojen vähentämiseksi. Armeijat voivat esimerkiksi antaa 
apua tulvien torjunnassa. Kampanjan mukaan armeijoiden 
tulisi suojella ihmiskuntaa myös asteittain pahenevilta maa-
ilmanlaajuisilta luonnon katastrofeilta kuten ilmastonmuu-
tokselta ja luonnon monimuotoisuuden hupenemiselta. Ar-
meijoita voitaisiin käyttää esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

• Aavikoiden metsittämiseen

• Veden saannin turvaamiseen

• Siivoamaan muovijäte valtameristä ja 
rannikoilta

• Turvaamaan suojelualueiden koskemattomuus
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Nämä ovat tehtäviä, jotka sopisivat hyvin armei-
joille, koska niissä tarvitaan paljon miesvoimaa ja kykyä 
organisoida laajoja joukkoja toimimaan saman päämäärän 
hyväksi.

luonnonvaraSodat

Luonnonvarat näyttelevät ainakin jotain roolia lähes 
kaikissa sodissa, jos ei muuten niin kiisteltyjen maa-aluei-
den osalta. Ehtyvistä vesivarannoista on käyty sotia. Fos-
siilisten polttoaineiden saanti oli tärkeä taustatekijä Irakin 
sodassa ja sillä on edelleen tärkeä merkitys Yhdysvaltojen 
ja muiden suurvaltojen maailmanlaajuisessa strategisessa 
ajattelussa. Luonnonvarasotia voi syntyä, koska luonnon-
varoja on paljon tai niitä on liian vähän. Luonnonvarojen 
liiallinen hyödyntäminen ja siitä syntyvät ympäristötuhot ja 
ekosysteemipalvelujen heikkeneminen voivat nekin syven-
tää konflikteja (Renner 2002).

Monilla köyhimmistä maista on huomattavasti luon-
nonvaroja, mutta niiden hyväksikäyttö on ulkomaisten yri-
tysten tai kansallisen eliitin käsissä. Huono hallinto ruokkii 
korruptiota, vaikeuttaa elinkeinoelämän kehittämistä ja ta-
kaa, ettei luonnonvarojen myynnistä saadut tulot kohden-
nu sinne, missä niille olisi eniten käyttöä. Luonnonvarojen 
hyväksikäytön lisäksi ei synny muuta yritystoimintaa eikä 
työpaikkoja. Väestön kasvu jatkuu, kun naisten asema ei 
kohene. Luonnonvarojen tuomat mahdollisuudet poistaa 
köyhyyttä jäävät käyttämättä.

Luonnonvarojen hallinta aiheuttaa sisällissotia, joilla 
on usein taipumus levitä naapurimaihin (Renner 2002). Si-
sällissodat ovat sysänneet monia maita taantuvan talouden 
tielle, joista on vaikea päästä pois ennen kuin sodan aiheut-
taneet ristiriidat on ratkaistu ja luotu mahdollisuus rauhaan. 

Pakolaisvirrat tuomat mukanaan ongelmia, joiden 
ratkaisemissa helposti turvaudutaan väkivaltaan. Taustalla 
on hyvin usein suurvaltoja ja monikansallisia yrityksiä, jot-
ka haluavat taata pääsynsä luonnonvaroihin. Sodat romah-
duttavat kokonaisia valtioita, jotka joutuvat sekasortoon 
vuosikausiksi. Syntyy myös alueita, joissa alkaa toimia 
kansainvälisiä terroristijärjestöjä ja palkkasotureita.

Työttömien nuorten miesten turhautuneista ja epätoi-
voisista joukoista voidaan ammentaa asejoukkoja, ja näitä 
syntyy itsestäänkin ryöstelemään paikallista väestöä ja val-
vomaan luonnonvarojen hyödyntämistä ja kuljetusta sekä 
ottamaan näistä tuloista oman osansa.

Aseelliset puolisotilaalliset joukot, palkka- armeijat 
tai sotilaat pyrkivät ylläpitämään väkivallan kierrettä, kos-
ka tämä tilanne on niille itselleen taloudellisesti ja vallan-
käytön suhteen edullista. Näille alueille syntyy väkivallan 
talous, joka on vapaa valtiovallan toimesta tapahtuvasta 
markkinoiden säätelystä ja jossa kaikki on kaupan. Huu-
meet, aseet, timantit, arvokkaat metallit, jalopuu ja jopa 
ihmiset. Tämä paikallinen talous on tavaravirtojen kautta 
kytköksissä kansainväliseen sekä avoimeen että pimeään 
talouteen.

Luonnonvarasotien taistelevat osapuolet käyvät so-
taa kuin sissiliikkeet. Sisseille on kuitenkin tärkeää voittaa 
alueen asukkaiden luottamus, mutta resurssien rosvoamista 
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voi harjoittaa myös terrorisoimalla ja pelottelemalla alueen 
asukkaita tappamalla siviiliväestöä ja käyttämällä naisten 
raiskaamista sodankäynnin välineenä. Asukkaita voidaan 
myös pakottaa muuttamaan ja siirtää toisille alueelle, jotta 
luonnonvarat saadaan kokonaan omaan käyttöön. 

Tällaisilla alueilla hyvinkin alkeellisten teknisten vä-
lineiden avulla käsin työskennellen hyödynnetyt luonnon-
varat päätyvät lopulta monikansallisille yrityksille. Nämä 
yritykset yleensä tietoisesti ummistavat silmänsä sille, mis-
tä niiden käyttämät raaka-aineet ovat peräisin. Ja vielä pa-
hempaa, ne ovat suoraan tai välillisesti sekaantuneet aseel-
lisiin operaatioihin. 

Herman Daly (2015) kirjoittaa:

”Jotkut ajattelevat, että monikansallisen yritysten voi-
mistuminen heikentämällä kansallisia rajoja samalla 
vähentää sodan todennäköisyyttä. Todennäköisesti 
vain vaihdamme feodaalisten yritysten sodat ylikan-
sallisiksi, joissa yritykset tehokkaasti ostavat palveluk-
seensa kansallisia hallituksia ja heidän armeijoitaan 
ja näihin liittyneitä jo olemassa oleva palkkasoturei-
ta.” 

Elektroniikkateollisuuden ja erityisesti matkapu-
helinten valmistajien vastuuta niiden käyttämistä raaka-
aineista on nostettu keskusteluun suomalaisten kansalais-
järjestöjen kampanjassa ”Kännykkäsi todellinen hinta?”. 
Kampanja vaatii yrityksiä jäljittämään käyttämiensä raaka-
aineiden alkuperän kaivoksiin asti. Samoin vaaditaan koko 
alihankintaketjun julkistamista. 

Luonnonvarasodissa erilaiset paikalliset asejoukot 
käyttävät melko kevyttä aseistusta. Mutta luonnonvaraso-
dissa käytetään myös aivan uusinta teknologiaa. USA:n 
presidentti raivaa Lähi- idässä ja muuallakin tietä öljyn ja 
muiden luonnonvarojen hyväksikäytölle tappamalla kauko-
ohjatuilla lennokeilla valikoidusti vihollisiksi luokiteltuja 
muiden maiden ja jopa oman maansa kansalaisia. Toiminta 
on ulottunut maihin, joiden kanssa Yhdysvallat ei ole sota-
tilassa.

Päätökset tehdään salassa, joten kohteista ja uhrien 
lukumäärässä on vaikea saada tietoja. Uhreja arvioidaan 
kuitenkin olevan tuhansia ja näistä suurin osa siviilejä, vaik-
ka Yhdysvallat väittää pystyvänsä niin tarkkaan toimintaan, 
että siviiliuhrit jäävät vähäisiksi.

Toiminta rikkoo kansainvälisiä ja myös Yhdysvalto-
jen omia lakeja ja on moraalisesti tuomittavaa. Itse asiassa 
kuka tahansa voi joutua murhayrityksen kohteeksi, jos Yh-
dysvaltojen presidentti niin salaisesti päättää. Näiltä kuole-
maan tuomituilta viedään mahdollisuus oikeudenkäyntiin ja 
siinä puolustautumiseen. 

Lennokkien käytön taustalla on paitsi Yhdysvaltojen 
omien joukkojen miestappioiden vähentäminen myös yritys 
vähentää asevarustelun alati paisuvia kustannuksia. Lenno-
kit sopivat resurssisotiin, koska niitä voidaan käyttää rosvo-
joukkojen hallinnoimilla alueilla, joihin on hankala lähet-
tää sotilaita ja jonka vaikeat luonnonolosuhteet paikalliset 
asukkaat tuntevat paremmin kuin ulkomaalaiset sotilaat. 
Teknologian tarkkuus mahdollistaa pientenkin kohteiden 
täsmällisen tuhoamisen vuoristossa tai viidakossa.

Lennokeilla on muita etuja verrattuna erikoisjouk-
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koihin, joita myös käytetään salamurhien välineenä. Vaikka 
Rambot on koulutettu tappamaan, he silti kärsivät helpos-
ti jälkikäteen erilaisista mielenterveydellisistä häiriöistä ja 
saattavat kertoa medialle siitä mitä ovat nähneet ja tehneet 
keventääkseen syyllisyyttään. 

Lännen sheriffit eivät ampuneet selkään, niin tekivät 
vain karjatilallisten palkkaamat roistot. Mutta Yhdysvalto-
jen presidentti näin tekee ja vielä joukkomitassa. Lennok-
kisodankäynti onkin herättänyt Yhdysvalloissa keskustelua 
sen moraalisesta oikeutuksesta, tehokkuudesta sodankäyn-
nin muotona ja sen aiheuttamista seurauksista. Siitä huoli-
matta salamurhat lennokeilla jatkuvat.

Salamurhat taivaalta ja siviiliuhrit suututtavat kuiten-
kin paikallisen väestön ja saavat sen tukemaan entistä ha-
lukkaammin niitä jotka Yhdysvallat katsoo vihollisekseen 
ja suojelemaan heitä. Surmattujen tilalle nousee näin aina 
uusia taistelijoita ja väkivallan kierre jatkuu. Salamurhat 
eivät myöskään mitenkään ratkaise niitä yhteiskunnallisia 
ja poliittisia syitä, jotka ovat konfliktien taustalla. Onnistu-
essaankin ne vain hetkellisesti heikentävät Yhdysvaltojen 
vastustajia.

Mutta kaikkein vakavin seuraus lennokeilla voi olla 
itse sodankäyntiin ja aseteknologian kehitykseen.  Nano- ja 
elektroniikkatekniikan kehittymisen myötä lennokit piene-
nevät, osumatarkkuus lisääntyy, mutta ne myös halpenevat. 
Ilmatila on robottiteknologialle ihanteellinen ympäristö toi-
mia, koska se ei liikkuessaan kohtaa samalla tavalla esteitä 
kuin maan pinnalla. 

Lennokeilla on toki myös ei-sotilaallista käyttöä. Nii-
den avulla voidaan esimerkiksi seurata tehokkaasti ympä-

ristön tilan muutoksia. Itse teknologiaa ongelmallisempaa 
on sen käyttö. 

Joka tapauksessa, kun lennokkien omistaminen ja 
käyttö lisääntyvät, niin samalla ne joutuvat yhä helpommin 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terroristien käsiin. Terroris-
teille on ollut ongelma, ettei niitä ole ollut käytössä ilma-
asetta, vaan ilmatilan hallinta on ollut täysin valtioiden kä-
sissä ja erityisesti Yhdysvaltojen. 

Lennokit tarjoavat halvan ilma-aseen eikä edes tar-
vitse kouluttaa lentäjiä eikä välttämättä tarvita kovin paljon 
muutenkaan erityisosaamista. Lennokeista voidaan myös 
kehittää tappajarobotteja (lethal autonomous robotics). 
Nämä ovat aseita, jotka toimivat niin itsenäisesti, että ne 
itse päättävät, koska kohde on sellainen, että se täytyy tuho-
ta ja avata tuli.  Ne eivät epäröi eivätkä pelkää vaan reagoi-
vat nopeasti. Ne toimivat täydellä teholla niin kauan kuin 
käyttöenergiaa riittää. 

Yhdysvaltain Aegis-luokan risteilijöillä on jo käy-
tössä Phalanx-ohjuksentorjuntajärjestelmä, joka havaitsee, 
jäljittää ja voi myös avata tulen automaattisesti ilman ohja-
usta. Ollaan kehityskulussa, jonka loppupäätä ei pysty en-
nustamaan kukaan. 

Tieteiskirjailija Iisac Asimov kirjoitti jo vuonna 1941 
kolme robotologian pääsääntöä. Nämä olivat:

• Robotti ei saa vahingoittaa ihmistä eikä laimin-
lyönnin johdosta saattaa tätä vahingoittumaan.

• Robotin on toteltava ihmisen sille antamia mää-
räyksiä paitsi, milloin ne ovat ristiriidassa en-
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simmäisen pääsäännön kanssa. 

• Robotin on varjeltava omaa olemassaoloaan 
niin kauan kuin tällainen varjeleminen ei ole ris-
tiriidassa ensimmäisen eikä toisen pääsäännön 
kanssa.

Nämä tuntuvat nyt tappajarobottien kehittämisen yh-
teydessä yllättävän ajankohtaisilta. 

Stop the killerrobots- kampanja pyrkii siihen, että 
kansainvälisillä sopimuksilla kielletään tappajarobottien 
käyttö samalla tavalla kuin on onnistuttu kieltämään maa-
minnat. Tappajarobottien kohdalla ei kuitenkaan ole kysy-
mys yksittäisestä teknisestä laitteesta, vaan koko asetek-
niikan kentän läpäisevästä tekoälyn soveltamisesta. Tämä 
tekee kiellon ja sen valvonnan hankalaksi toteuttaa, mutta 
samalla kieltotavoitteesta keskeisen aseistariisunnan kei-
non.   

ympäriStöSodankäynti

Ympäristösodankäynti on sekin tavallaan luonnonva-
rasota, jossa sen sijaan, että saataisiin luonnonvara haltuun, 
pyritään hävittämään vihollisen luonnonvaroja ja ympäris-
töä. Syyt voivat olla sotilaallisia tai puhtaasti luonnonva-
rapoliittisia.

Kapteeni Janne-Matti Peltola (2011) käyttää maa-
puolustuskorkeakoululle tehdyssä tutkielmassa ympäristö-

sodankäynnistä seuraavaa määritelmää:

”Ympäristösodankäynnin (environmental warfare) kä-
sitteellä ymmärretään ja käsitettä on käytetty tarkoit-
tamaan tahallista luonnonympäristön muuttamista, 
kuten ilmaston, sään, maankuoren, ionosfäärin, mag-
netosfääriin, mannerlaattojen tai jonkin luonnonilmi-
ön laukaisemista (esim. maanjäristys) aiheuttamaan 
tarkoituksellista fyysistä, taloudellista ja psykososiaa-
lista tuhoa vihollisen rakenteelle tai väestölle osana 
taktista tai strategista sodankäyntiä. Lyhyesti sanottu-
na ympäristösodankäynnillä tarkoitetaan ympäristöön 
vaikuttamista tai ympäristön muuttamista sodan pää-
määrien saavuttamiseksi. ”

Peltolan mukaan ympäristösodankäynnin piiriin las-
ketaan kuuluvaksi myös sellaisten aseiden ja ammusten 
käyttö, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa laajaa, pit-
käaikaista ja vakavaa tuhoa ympäristölle kuten esim. bio-
logiset ja kemialliset aseet. Konkreettisia ympäristösodan-
käynnin muotoja ovat esimerkiksi metsien poltto, peltojen 
tuhoaminen, patojen rikkominen (tulvittaminen), ydinvoi-
maloihin tehtävät iskut, öljylähteiden tai varastojen sytyttä-
minen tuleen. Taktiikan kannalta voidaan ympäristösodan-
käyntiä sanoa epäsuoraksi lähestymistavaksi, jossa vaikutus 
kohdistetaan vastustajan taisteluvoiman sijasta vastustajan 
elinympäristöön sekä sen kykyyn tuottaa ekosysteemipal-
veluja ja näin saadaan vaikutettua sen mahdollisuuksiin 
käydä sotaa. 

Kylmän sodan vuosina ympäristösodankäynnin tut-
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kimus oli aktiivista (Hamblin 2013). Tämä tutkimustyö 
johti myös käytännön sovellutuksiin. Yhdysvallat käytti 
Vietnamin sodassa laajamittaisesti ympäristösodankäynnin 
keinoja. Kasvimyrkkyjen avulla se pyrki tuhoamaan vas-
tustajan metsiä ja viljelyssatoja. Toiminta laajeni koko ajan 
sodan kestäessä. Etelä-Vietnamista myrkytettiin noin 15 
prosenttia (Welzer 2009). 

Jos ympäristön tuhoaminen keskittyy ennen kaikkea 
rakennuksiin ja viljelyyn on kyseessä ns. poltetun maan 
taktiikka. Sillä on hyvin vanhat perinteet. Sotajoukko tuho-
aa vetäytyessään yhdyskunnan perusrakennetta, josta voisi 
olla etenevälle viholliselle hyötyä. Tavanomaisen ruokava-
rantoihin, siltoihin, kulkuyhteyksiin, viestiyhteyksiin liitty-
vän tuhoamisen lisäksi poltetun maan taktiikkaan sisältyy 
rakennuskannan laaja tuhoaminen. 

Vaikka ympäristösodankäynnissä pyritään ympä-
ristöä tuhoamalla saamaan etua taistelukentällä, oli siten 
kysymys puiden myrkyttämisestä, jotta saadaan sissirei-
tit paremmin näkyviin tai poltetun maan taktiikasta, jossa 
heikennetään etenevän armeijan etenemistä tuhoamalla sen 
huoltomahdollisuuksia, niin näissäkin tapauksissa usein 
vihollisen siviiliväestön elämän edellytysten tuhoaminen 
näyttelee enemmän tai vähemmän keskeistä roolia.

Olennainen kysymys ympäristösodankäynnin kan-
nalta on se, että millaiset ympäristötuhot katsotaan oman 
kansan keskuudessa hyväksyttäviksi. Mikäli tavoitteena 
on saada paikallisen väestön tuki sodankäyntialueella, niin 
vastustajan ympäristön pilaaminen saattaa psykologiselta 
kannalta muodostua hyökkääjälle epäedulliseksi. Esimer-
kiksi sissisodassa aikaisemmin puolueeton siviiliväestö 

kääntyy hyökkääjää vastaan, kun sen elinmahdollisuudet 
tuhotaan.  Ympäristösodankäynti ei auttanut Yhdysvaltoja 
nujertamaan Vietnamissa sissien vastarintaa.

Peltola (2011) esittää, että sodista ja sotilaallisis-
ta kriiseistä on löydettävissä suuntaus, joka operaatioiden 
suunnittelussa entistä tarkemmin painottaa asevaikutusten 
oheisvahinkoja. Vietnamin sodan kaltainen ympäristöso-
dankäynti, jossa ympäristöä tuhotaan järjestelmällisesti, ei 
ole enää mahdollista länsimaiden käymässä sodankäynnis-
sä ilman, että kansainvälinen yhteisö tuomitsisi jyrkästi toi-
minnan. Teollinen yhteiskunta, jossa puolustaminen ulkois-
tetaan ammattiarmeijalle tai turvallisuusyrityksille, ei tule 
ilmeisesti sallimaan ympäristön tuhoamista samalla tavalla 
kuin kansallis- ja asevelvollisuusarmeijoihin perustuneet 
yhteiskunnat. Palkkasoturien aiheuttamat ympäristörikok-
set herättävät helpommin paheksuntaa.

Ympäristösotina voidaan pitää myös niitä aseellisia 
konflikteja, joita on syntynyt erityisesti Etelä- Amerikassa, 
kun alkuperäiskansat ovat pyrkineet puolustamaan omia 
elinalueitaan, niille suunniteltua kaivostoimintaa tai met-
sien hakkuita vastaan. Heidän ympäristönsä ollaan valmiit 
tuhoamaan, vaikka asevoimien tuella, jotta niillä olevat 
luonnonrikkaudet voidaan vetää teollisen toiminnan piiriin.

Ympäristösodan käsitettä on myös käytetty, kun ku-
vataan ihmisen aikaansaamaa tuhoa muiden lajien ja luon-
nonjärjestelmien keskuudessa. Tätä sotaa ei kukaan ole ju-
listanut, mutta sitä käydään koko ajan elintilasta. Muut lajit 
joutuvat väistymään ihmisen tieltä. Luonnon monimuotoi-
suus vähenee ja lajeja kuolee sukupuuttoon.

Ihminen on metsästyksen ohella tietoisesti hävittänyt 
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historiansa kulussa muita lajeja, joiden hän on katsonut kil-
pailevan samasta elintilasta, olevan vaarallisia tai jotka ovat 
hävittäneet satoja ja ruokavarastoja. Eläimiä on ammuttu, 
pyydystetty raudoilla ja tapettu myrkyillä. Raaimmat hä-
vittämistavat on kielletty ja uhanalaisia lajeja on ryhdytty 
suojelemaan. 

ilmaStoSodat

Ilmaston muutoksen aiheuttamin luonnon olosuh-
teiden muutoksia ei pystytä enää kokonaan estämään. On 
selvää, että ne tulevat heikentämään laajoilla alueilla satoja, 
kutistamaan viljelykelpoista maata ja kokonaisten kanso-
jen elämisen perusedellytyksiä ja siten nostamaan ruuan ja 
energian hintoja. Seurauksena voi olla väkivaltaisia poliitti-
sia kansannousuja, suuria määriä epätoivoisia siirtolaisia ja 
pahoja uusia epidemioita. 

Aseellisten konfliktien kannalta on oleellista ymmär-
tää, ettei ilmastonmuutos ole mikään hetkellinen tapahtuma 
vaan vähitellen etenevä prosessi, joka vielä pitkään vain 
voimistuu, kunnes riittävät hillintätoimet on saatu aikaisik-
si. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia sään ääri-ilmiöitä voi-
daan kuitenkin aluksi pitää vain sään luonnollisina vaihte-
luina, jotka ei ole pysyviä. 

Konfliktien ratkaiseminen on todella haasteellista, 
kun on samalla varauduttava vielä vaikeampiin tuleviin 
luonnon olosuhteisiin kuin niihin, jotka ovat nämä konflik-
tit aiheuttaneet. 

Kehitysmaiden suurkaupungit kasvavat entises-
tään sekä kaupunkimaistumisen että väestön kasvun takia. 
Slummien köyhien lisäksi myös uusi keskiluokka kasvaa. 
Köyhien maalaisten suuri joukkovaellus vaikuttaa ruuan 
tuotantoon. Aikaisemmin nämä ihmiset tuottivat pääasiassa 
itse ruokansa. Kun ilmastonmuutos etenee ja ruuantuotanto 
kylissä vaikeutuu tämä vain kiihdyttää kaupunkimaistumis-
ta.  Kaupungeissa nämä ihmiset ovat kuitenkin vielä haa-
voittuvampia ruokaturvan pettämiselle kuin maaseudulla.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on jo nähtävissä so-
dissa ja aseellisissa konflikteissa. Darfurissa aavikoitumi-
nen ajoi karjaa kasvattavat arabit afrikkalaisten maanvilje-
lijöiden alueille. Lisäksi väestön kasvu oli nopeaa. Syyrian 
sodan erääksi merkittäväksi taustatekijäksi on puolestaan 
esitetty alueella vaikuttanutta kuivuutta ja pohjavesien 
vähenemistä. Maaviljelijöiden oli pakko jättää kylänsä ja 
muuttaa kaupunkiin. Presidentin kyvyttömyys puuttua maa-
seudun ongelmiin vain pahensi tilannetta (Wendle 2016).

Tulevia ilmastosotia on yritetty ennakoida (Homer-
Dixon et al. 1993, Dyer 2009, Welzer 2009, Scheffran ja 
Battaglini 2012) ja osoittaa missä kriisit puhkeavat ja mitä 
muotoja ne saavat. Samoin on pohdittu, miten ilmaston-
muutos vaikuttaa sotateollisuuden strategioihin ja toimin-
tatapoihin sekä teollisuus- että kehitysmaissa (Burton ja 
Hayes 2016).  

Pohjana voidaan käyttää niitä tietoja, joita meillä on 
jo tapahtuneista ympäristökatastrofeista ja niihin liittyneistä 
aseellisista selkkauksista. Samoin voidaan katsoa, miten il-
mastonmuutos tulee vaikuttamaan jo olemassa oleviin vaa-
rapesäkkeisiin ja eri maiden ja niiden väestön sisällä kan-
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sanryhmien välisiin kiristyneisiin etnisiin, uskonnollisiin ja 
poliittisiin suhteisiin. Edelleen voidaan katsoa mitkä maan-
tieteelliset alueet ovat erityisen herkkiä sään ääri-ilmiöille, 
ja missä ruokaturva helpoiten murtuu tai missä lämpenemi-
nen saa aikaa metsäkatoa. Pitemmällä tähtäimellä on myös 
merkittävää, missä väestö joutuu muuttamaan pois asuinsi-
joiltaan veden pinnan noustessa. 

Pohjoisilla alueilla jääpeitteen sulaminen antaa uusia 
mahdollisuuksia hyödyntää sen alla olleita luonnonvaroja. 
Tämä voi aiheuttaa vakavia ristiriitoja suurvaltojen välillä. 
Venäjä on jo aktiivisesti ryhtynyt toimiin vahvistaakseen 
omia asemiaan (Holland 2016).

Suomessakin on jo ehditty ennakoita niitä uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia, joita jääpeitteen sulaminen ja 
ilmaston lämpeneminen tuovat meidän kansantaloudellem-
me ja erityisesti Lappiin. Näin voi tapahtua, mutta toisaalta 
Suomellekin ilmastomuutoksen aiheuttamat riskit eivät mi-
tenkään vähene, vaikka hyötyjiäkin olisi. 

Pakolaisten määrän kasvaessa teollisuusmaat alkavat 
yhä enemmän sulkea omia rajojaan, linnoittautua ja raken-
taa muureja ja väkivaltaa käyttämällä estää pakolaisia pää-
semästä omalle maaperälleen. Näin ilmastosodat siirtyvät 
kehitysmaista myös teollisuusmaiden tuntumaan ja niiden 
sisälle.

Pakolaisvirtojen voidaan odottaa ilmastomuutoksen 
edetessä suuntautuvan seuraavasti:

• Eurooppaan Afrikasta ja Lähi-idästä

• Yhdysvaltoihin Meksikosta ja Keski-

Amerikasta

• Venäjälle Siperiaan Kiinasta

• Rannikolta ja jokisuistoista kohti alueita joihin 
merivesi ei nouse

Jos ilmastonmuutos aiheuttaa Kiinassa kuivuutta ja 
muita säiden ääri-ilmiöitä ja näiden seurauksena puutet-
ta ravinnosta, ja samanaikaisesti ilmaston lämpeneminen 
parantaa elinolosuhteita Siperiassa ei ole mahdotonta, että 
tämä aiheuttaa pakolaisvirtoja Venäjälle Kiinasta. 

Vaikka näihin maalailuihin on syytä suhtautua va-
rauksella, selvää kuitenkin on, että maailman köyhät ovat 
kaikkein heikoimmassa asemassa. Heihin ilmastonmuutos 
ensiksi iskee ennen kaikkea ruokaturvan romahtamisen 
muodossa. Ja koska he nyt elävät usein toimeentulon ääri-
rajoilla, heidän kynnyksensä joutua lähtemään pakolaisiksi 
on matalin. Tällä hetkelläkin noin 900 miljoonaa ihmistä on 
niin aliravittuja, että heidät luokitellaan nälkää näkeviksi.

Suuria vaikeuksia voi aiheutua myös niille maille, 
jotka ovat riippuvaisia tuontiruuasta. Jos sadot viljaa vievis-
sä maissa jäävät pieniksi, niin nämä voivat pysäyttää vien-
nin turvatakseen oman maan asukkaiden ruuan saannin. 

Maiden kykyyn adaptoitua ilmastomuutokseen vai-
kuttaa myös niiden hallinnon vakaus ja kyvykkyys. Ilmas-
tomuutos johtaa niissä maissa, joissa hallinto on heikko, 
helpoiten sen luhistumiseen ja väkivaltaisiin purkauksiin 
(Scheffran 2016). Onkin ennakoitu, että tulemme ilmaston-
muutoksen seurauksena näkemään yhä enemmän hajoavia 
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valtioita, jotka suistuvat poliittiseen kaaokseen ja sisällis-
sotiin, joiden osapuolia eri ulkovallat tukevat, omien valta-
asemiensa varmistamiseksi (Parenti 2011).

Hallinnon heikkous osaltaan selittää, miksi ilmaston 
muutokset ovat Itä-Afrikassa aiheuttaneet paikallisia väki-
valtaisia yhteenottoja joillakin alueilla, kun taas muilla alu-
eilla on pystytty käsittelemään ristiriitoja rauhanomaisesti 
(Sipri 2016).

Edellä esitetyn perusteella seuraavat tekijät ennustai-
sivat parhaiten ilmastomuutoksen aiheuttamaa aseellisten 
konfliktien riskiä:

• Luonnon olosuhteiden herkkyys sään muutok-
sille

• Väestön nopea kasvu

• Puute viljelymaasta ja vedestä

• Ruokaturvan pettäminen

• Jo olemassa olevat poliittiset, uskonnolliset ja 
etniset ristiriidat

• Heikko hallinto

• Suurvaltojen eturistiriidat

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on jo alkanut 
synnyttää uutta liiketoimintaa. Kehitetään teknologiaa, 

jolla voidaan parantaa tulvien torjuntaa ja ehkäistä sään 
äääri-ilmiöiden muita vaikutuksia. Ilmastonmuutos aletaan 
ottaa huomioon muutenkin yhdyskuntien suunnittelussa. 
Sama kehityskulku näkyy myös turvallisuustekniikan alal-
la. Rajavalvonnan ja kansalaisten valvontaan kehitetään 
uutta tietotekniikkaa ja muuta teknologiaa kuten vaikeasti 
ylitettäviä muureja ja raja-alueita. Mitä enemmän valtiot ja 
suuryritykset keskittyvät ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
konfliktien säätelemiseen ja ratkaisemiseen turvallisuustek-
niikan avulla ja aseellisin keinoin sitä enemmän kasvavat 
aseteollisuuden markkinat ja asevarustelu.

Tieteellisten skenaarioiden ja poliittisten pamflettien 
lisäksi ilmastomuutos ja siihen liittyvät sodat ovat jo olleet 
aiheina lukuisissa science-fiction romaaneissa ja filmeissä.

Ilmastomuutos on esimerkiksi edennyt niin pitkälle, 
että ihmiset eivät voi kuin rajoitetusti liikkua ulkona, ot-
sonikerros on lähes kokonaan tuhoutunut. Aavikoituminen 
on voinut vallata koko Yhdysvallat tai eläimet ovat kuolleet 
sukupuuttoon ja jätekasat peittävät kaupunkinäkymiä. Val-
taa pitävät ryöstelevät rosvojoukot ja sotilaskastit tai eko-
diktatuurit. Nämä maailmat ovat todellisia riskiyhteiskuntia 
sanan varsinaisessa merkityksessä.

Ilmastosotia kuvaavia tieteistarinoita voidaan pitää 
varoitushuutona siitä, mihin kehitys voi johtaa, jos maa-
ilmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ei löydetä ratkaisua. 
Mutta niitä voidaan pitää myös enemmän tai vähemmän 
tietoisena yrityksenä sopeutua ekologisen rappioon ja ka-
tastrofeihin. Ennakointia nämäkin teokset ovat, vaikka me-
netelmät eroavat tieteellisistä tulevaisuuden tutkimuksista.

Ilmaston muuttumisen lisäksi itse ilmastopolitiikka 
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voi aiheuttaa konflikteja, kun eri maiden intressit joutuvat 
ristiriitaan keskenään. Tähän asti näitä ristiriitoja on pys-
tytty käsittelemään neuvotteluteitse, mutta miten käy tule-
vaisuudessa, jos aika alkaa loppua ja rajutkin toimet välttä-
mättömiksi. 

Seuraavat ilmastopolitiikan toimeenpanoon liittyvät 
tekijät voivat lisätä aseellisten konfliktien riskiä:

• Vaadittavat hillintätoimet ja sitovat päästöra-
joitukset synnyttävät todella vakavia poliittisia 
ristiriitoja.

• Vapaamatkustajia ei enää sallita.

• Fossiilisia polttoaineita tuottavat maat pakote-
taan jättämään hiili maahan.

• Rauhaan pakottaminen saa rinnalleen ilmasto-
politiikkaan pakottamisen.

• Ilmastonmuokkausta halutaan suorittaa, mutta 
sen toteuttamistavoista ei päästä yksimielisyy-
teen, koska muokkaus muuttaa säätä ja elinolo-
suhteita eri tavalla eri alueilla.

Jos esimerkiksi teollisuusmaat päätyvät siihen, että 
ilmastopolitiikan uhat ovat kasvaneet niin voimakkaiksi, 
että sitova kansainvälinen tiukka säästely on välttämätöntä, 
ja kuitenkin kehitysmaat tai öljyn tuottajamaat eivät suos-
tu tällaisiin ehtoihin, niin silloin on ainakin teoreettisesti 

mahdollista, että nämä maat pakotetaan noudattamaan ta-
voitteita, vaikka aseellisella voimalla uhaten. Tällöin voi-
taisiin puhua rauhaan pakottamisen ohella myös ilmasto-
politiikkaan pakottamisella. Mutta onnistutaanko tässä, jos 
esimerkiksi Venäjä kaikista pakotteista huolimatta jatkaa 
öljyn pumppaamista? Ydinasevaltiota on hyvin vaikea saa-
da luopumaan edes aseellisella uhalla itselleen keskeisen 
luonnonvaran ja vientitulojen lähteen hyödyntämisestä. 

Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen 
saattaa liittyä ristiriitoja, koska ne vaativat laajoja maa-alu-
eita. Metsien varaaminen nieluiksi poliittisin päätöksin voi 
sekin luoda vakavia konflikteja, koska puiden biomassaa ei 
voida enää hyödyntää kuin korkeintaan ekoturismiin.

Vastaava tilanne saattaisi syntyä myös, kun ristiriidat 
koskisivat ilmakehän keinotekoista säätelyä. Sadetansseja 
on harrastettu kautta ihmisen historian, jotta saataisiin vil-
jelyksille riittävästi vettä, mutta nyt halutaan muokata koko 
maapallon ilmastoa ja näin sen pintakerroksiin saapuvaa 
auringonsäteilyn määrää.

Ilmastonmuokkaus ei tällä hetkellä ole vielä keskei-
sessä roolissa ilmastopolitiikassa, vaikka sen menetelmien 
kehittäminen on jo vakavasti otettavien tieteellisten tutki-
musten ja kehityshankkeiden kohteena. Ilmastonmuutoksen 
aiheuttaman lämpötilan nousun hidastamiseksi on esitetty 
erilaisia keinoja, kuten pienhiukkasten suihkuttamista il-
makehään heijastamaan pois auringonvaloa tai lisäämään 
pilvien heijastavuutta. Tällä hetkellä näitä menetelmiä esi-
tetään ja kehitellään, jotta olisi olemassa varasuunnitelma 
ilmaston säätelemiseksi siinä tapauksessa, että päästöjen 
vähentäminen osoittautuu liian hankalaksi tehtäväksi ja sa-
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malla uhat osoittautuvat arvioitua pahemmiksi ja nopeam-
min toteutuviksi.

Toivoa tietysti sopii, ettei näin pitkälle ja näin ää-
rimmäisiin ilmastopoliittisiin keinoihin koskaan jouduta. 
Ilmastonmuokkaukseen jos mihin sopii se, että yritetään 
ratkaista ongelmat samalla ajattelutavalla, joka ne on syn-
nyttänyt. Toisaalta nykykehityksen valossa ei näitäkään tek-
niikoita voida kokonaan sulkea pois, siitä huolimatta, että 
tiedetään näihin menetelmiin liittyvän suuria riskejä. Koska 
muokkauksen menetelmiä jo tutkitaan vakavassa tieteelli-
sessä ja tuotekehitys tarkoituksessa, niin tämäkin osaltaan 
saattaa lisätä niiden hyväksyttävyyttä poliittisten päättäjien 
keskuudessa. 

Monet ilmastoskeptikot ja ilmastonmuutokseen kiel-
tävät poliitikot suhtautuvat positiivisesti ilmastonmuokka-
ukseen. On erikoista, että samat henkilöt, jotka suhtautuvat 
epäilevästi ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, kui-
tenkin kirjoittavat innostuneesti ilmaston muokkaamisesta. 

Taustalla on fossiiliteollisuuden skeptikoille antama 
rahoitus ja tämän teollisuuden omat päämäärät. Teollisuus 
näkee ilmastonmuokkauksessa mahdollisuuden jatkaa fos-
siilisten polttoaineiden käyttöä, vaikka hiilidioksidipitoi-
suus kasvaa ilmakehässä koko ajan. Se väittää ilmaston-
muokkauksen olevan kaikkein kustannustehokkain tapa 
torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat (Hamilton 
2013).

Muokkausta voidaan jopa perustella ajatuksella, että 
eikö olisi järkevää jäädyttää ilmastoa, mutta sallia hiilidi-
oksidin kasvu, koska se kiihdyttää biomassan ja siten myös 
uusiutuvan bioenergian tuotantoa.  Ilmastonmuokkaus an-

taisi muutenkin aikaa ja mahdollisuuden kehittää entistä 
halvempaa ja tehokkaampaa tekniikkaa päästöjen vähentä-
miseksi ja energian säästämiseksi. Kun nämä tekniikat ovat 
kehittyneet riittävän pitkälle, muokkauksesta voitaisiin luo-
pua ja ajaa se alas. 

Tutkijat ovat kuitenkin jo varoitelleet niistä riskeistä, 
joita saattaa seurata, kun kerran aloitettu muokkaus lopete-
taan. Seurauksena on voi äkillisiä ja arvaamattomia muu-
toksia säissä. Luonnon kannalta yhä suuri ongelma kuin 
lämpeneminen, on lämpötilojen muutosnopeus (Hamilton 
2013).

Hurjimmat visionäärit puhuvat kuitenkin tästä huo-
limatta edelleen maapallon termostaatin säätämisestä ih-
minen elämän olosuhteiden kannalta optimaaliselle tasolle. 
Siitäkin huolimatta, että kukaan ei voi varmuudella ennus-
taa, mitä riskejä ja odottamattomia sivuvaikutuksia ilmas-
tonmuutokseen liittyy. Tietoa riskeistä voidaan etukäteen 
hakea vain tietokonemalleilla.

Ilmastonmuokkauksen menetelmien kehittämisessä 
on mukana riskirahoittajia Bill Gates mukaan lukien. Ilmei-
sesti usko siihen, että ilmastoa aletaan muokata, on näissä 
piireissä niin luja, että ilmastonmuokkaukseen kannattaa 
panostaa ja hankkia perusmenetelmille patentit jo etukä-
teen.

Poliittisesti ilmastonmuokkaaminen on kuitenkin 
vaikea kysymys. Pitäisikö siihen käytettäviä menetelmiä 
ryhtyä rahoittamaan kunnolla julkisin varoin vai ei? Vielä 
vaikeampi kysymys on, kuka saisi päättää ilmastonmuok-
kauksen toteuttamisesta, jos siihen joskus ajaudutaan. Ky-
keneekö YK koskaan saavuttamaan yksimielisyyttä, ja jos 
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ei pysty, niin lähteekö jokin suurvalta omille teilleen? Tai 
käykö niin, että yhteinen päätös syntyykin nopeasti, koska 
pelätään, että esimerkiksi USA toimii muuten yksin.

Ilmaston muutos kohtelee eri tavalla eri maiden talo-
uksia ja yhteiskuntaa ja näin tarve torjuntatoimiin ja kiin-
nostus niitä kohtaan vaihtelee. Rikkidioksidin käyttö ilmas-
tonmuokkauksessa ei edes olisi kovin kallista; siihen olisi 
varaa monillakin mailla. Houkutus voi kasvaa suureksi, 
jos kyseinen maa hyötyy metsien ja muun biomassan lisä-
kasvusta, mutta pelkää kuitenkin niitä seurauksia, joita on 
koko maapallon lämpenemisestä. Toisaalta maa voi suhtau-
tua muokkaukseen kielteisesti, jos se pelkää oman alueensa 
siitä kärsivän.

Ilmastonmuokkauksen menetelmiä voidaan ainakin 
periaatteessa käyttää niiden kehittyessä myös sotilaallisiin 
tarkoituksiin. Monien alan tutkijoiden tausta on aseteolli-
suudessa. NASA ja Pentagon ovat myös rahoittaneet näitä 
hankkeita. Fyysikko Edward Teller, joka kuului atomipom-
min ja Tähtien sota-hankkeen kehittäjiin, nosti jo 1960-lu-
vulla esiin käsitteen ”Earth Management”. Tellerin mukaan 
atomienergia oli antanut ihmiselle mahdollisuuden muokata 
koko maapalloa mieleisekseen. Hän ehdotti satamien luo-
mista atomipommin räjäyttämisen avulla. Kun näihin hank-
keisiin ei löytynyt poliittista tahtoa, hän kuitenkin sai ai-
kaan kokeen, jossa Yhdysvalloissa laukaistiin autiomaassa 
atomipommi, jotta saataisiin selville, kuinka suuren kuopan 
näin voitaisiin saada aikaiseksi (Hamilton 2013).

Samanlaisia suurisuuntaisia ajatuksia esitettiin myös 
sen ajan Neuvostoliitossa, jossa suunniteltiin esim. Siperian 
suurien jokien virtaussuunnan kääntämistä, jotta ne voisivat 

mahdollisimman hyvin palvella maatalouden kastelutarpei-
ta. Ydinpommeja käytettiin ainakin kanaalien ja vesialtai-
den rakentamiseen ja öljypalojen sammuttamiseen (Nordy-
ke 2000).

Teller ajoi myös ilmaston muokkausta ja sen soti-
laallisia sovellutuksia. Hän esitti, että Yhdysvaltojen on 
otettava johtava rooli näiden menetelmien kehittämisessä 
(Hamilton 2013).  

Ilmaston muokkauksen avulla vihollisen alueel-
le voidaan saada aikaan niin pitkään jatkuvia sateita, että 
nämä tuhoavat sadon ja aiheuttavat tulvia, jotka vaikeutta-
vat vihollisarmeijan liikkeitä, tuhoavat sen sotakalustoa ja 
maan infrastruktuuria. Vastaavasti hävittämällä pilvipeite 
voitaisiin yrittää tuottaa pitkällisiä kuivia kausia satojen 
tuhoamiseksi, ja maan kiertoradalle asetettavalla laserilla 
pyyhkiä laajoja maa-alueita ja polttaa niiltä pois kasvilli-
suus. Tuhka- ja rikkidioksidipilvillä voitaisiin puolestaan 
pyrkiä aikaan saamaan pitkiä kylmiä kausia ja viilentämään 
vihollisalueet elinkelvottomiksi. Ilmaston muuttamista so-
dankäynnin keinona rajoittaa kuitenkin se, että vaikutusten 
rajaaminen juuri haluttuun kohteeseen on vaikeaa. Näitä-
kin keinoja on kuitenkin Yhdysvaltojen asevoimien piirissä 
aika ajoin pohdittu (Hablin 2013).  

Ilmastotutkija Hansen (2009) ja monet ympäristö-
järjestöt ovat esittäneet, että hiilen tuotanto pitäisi lopettaa 
ja jättää hiili maahan. Mikäli ajaudutaan tilanteeseen, jossa 
tämä olisi ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta välttämä-
tön toimenpide, voisi syntyä niin vakavia ristiriitoja siitä, 
miten ja koska fossiilia polttoaineita tulisi hyödyntää, että 
niitä ryhdyttäisiin ratkomaan asevoimien käytöllä.
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Voi myös tapahtua niin, että markkinat saavat aikaan 
kehityksen, jonka seurauksena fossiiliset polttoaineet jäävät 
maahan. Ilmastopolitiikan tavoitteena on pudottaa hiilidi-
oksidipäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Koska hii-
lidioksidin talteenotto ja varastointitekniikan kehittäminen 
on edennyt hitaasti, niin pääasiassa päästövähennykset on 
saavutettava uusiutuvilla energialähteillä. Ajanjakso on niin 
lyhyt, että on hyvin todennäköistä, että syntyy tilanne, jossa 
vaikka nollahiilisyyttä ei vielä ole saavutettu, öljyn tuotan-
tokapasiteettia on vielä jäljellä niin paljon, että tarjonta ylit-
tää huomattavasti kysynnän. Hiilivoimaloiden ikä on noin 
50- 60 vuotta, joten nyt rakennetut voimalat tulisi ottaa pois 
käytössä, vaikka ne olisivat täysin toimintakykyisiä, ellei 
niihin ole asennettu hiilen talteenotto- ja varastointilaitteis-
toja.

Seurauksena olisi öljyn hinnan romahdus, joka joh-
taisi suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ja poliittisiin levotto-
muuksiin niissä maissa, jotka ovat ratkaisevasti taloudelli-
sesti riippuvaisia öljyn viennistä, jos ne eivät ajoissa pysty 
monipuolistamaan tuotantorakennettaan. 

Hiilestä ja öljystä luopumisella tulee muutenkin ole-
maan suuria vaikutuksia kansainvälisiin suhteisiin ja talo-
uteen. Voimasuhteet muuttuvat väistämättä. Näiden muu-
tosten aiheuttamiin jännitteisiin ja konfliktien vaaraan tulisi 
varautua ajoissa ei vain eri maiden omassa taloudessa ja 
politiikassa, vaan myös kansainvälisesti ja ennen kaikkea 
muillakin areenoilla kuin ilmastopolitiikan forumeilla.

Ilmastomuutos on jo synnyttänyt informaatio- ja me-
diasodan, jossa ilmastotutkijoita on häiritty vihaposteilla. 
Tiedonvälityksessä on organisoidusti välitetty vääristele-

vää ja suoranaisti valheellista informaatiota. Toistaiseksi 
fossiilisia polttoaineita tuottavan teollisuuden rahoittamat 
kampanjat, joiden tarkoitus on horjuttaa kansalaisten ja 
poliittisten päättäjien uskoa ilmastotieteen tuloksiin, eivät 
ole tuottaneet tuloksia kuin lähinnä Yhdysvalloissa (Mann 
2014). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka ei voida ve-
tää suoraa yhteyttä ympäristöongelmien ja sodan vaaran vä-
lille, voidaan kuitenkin päätellä, mitkä ilmastonmuutokseen 
liittyvät tekijät lisäävät sodan vaaraa ja mahdollisesti johta-
vat aseellisiin konflikteihin.  Ilmastonmuutokseen sisältyy 
tällaisia riskejä, oli sitten kysymys ilmastonmuutokseen so-
peutumisesta, hillinnästä tai ilmastonmuokkaamisesta. Syyt 
turvallisuusriskin syntymiseen ovat kuitenkin erilaiset.

On erittäin vaikea ennakolta arvioida, kuinka to-
dennäköistä on, että syntyisi laajamittaisia ilmastosotia. 
Riski sotilaallisille toimille syntyy joka tapauksessa ennen 
kaikkea, kun elämän materiaaliset perusedellytykset ro-
mahtavat. Ja melko varmaa on myös, että kansainvälisen 
politiikan epävarmuudet lisääntyvät ilmastonmuutoksen 
etenemisen myötä.

Sopeutumisedellytykset ovat huonoimmat kehitys-
maissa sekä taloudellisista että hallinnollisista syistä. Niissä 
ilmastonmuutos heikentäessään elinolosuhteita aiheuttaa 
nopeasti pakolaisia sekä taistelua ruuasta. Epävakaat ja hei-
kot hallintorakenteet murtuvat ja valta siirtyy paikallisille ja 
alueellisille asejoukoille. 

Hillintätoimet puolestaan luovat poliittisia ristiriitoja, 
koska toiset maat voittavat ja toiset häviävät. Samoin käy, 
jos ilmastoa aletaan muokata. Jos näihin ristiriitoihin ei löy-
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detä kansainvälisten neuvotteluprosessien kautta ratkaisua, 
niin on olemassa riski, että ratkaisua haetaan asevoimilla 
uhaten tai niiden käytöllä.

Mitä enemmän laskemme hiilidioksidia ilmakehään 
ja mitä nopeammin se tapahtuu, sitä suurempi on riski 
aseellisten selkkausten syntymiselle. Ja sitä vakavammaksi 
ja vaarallisemmaksi todennäköisesti nousevat myös sotien 
seuraukset niin ihmisille ja ympäristölle.

taiStelu maaSta ja elintilaSta

Resurssisodat voivat sisältää luonnonvarojen hal-
tuunoton lisäksi siviiliväestön suoranaista tuhoamista. 
Haltuunoton varmistamiseksi väestöä ei vain terrorisoida 
ja ajeta pois kotiseuduiltaan pakolaisiksi, vaan ryhdytään 
järjestelmällisesti tappamaan. Mitä vähemmän ihmisiä sitä 
enemmän jää luonnonvaroja niille, jotka jäävät jäljelle. Et-
nisiä puhdistuksia suoritetaan vetoamalla uskonnollisiin ja 
kansallisiin tekijöihin, mutta usein on kysymys maaomis-
tuksesta ja siihen liittyvästä luonnonvarojen käyttöoikeu-
desta. Tai vain siitä kuka jää eloon, kun ruokaturva pettää.

Teoreettisella tasolla jotkut luonnonsuojelijat kuten 
Suomessa Pentti Linkola (2005) ovat pitäneet sotia, dikta-
tuureja, luonnonkatastrofeja ja epidemioita tervetulleina, 
koska ne vähentävät ihmisten määrää. He näkevät väestön-
kasvun ja siihen liittyvän luonnonvarojen kulutuksen niin 
vakavana koko luontoa uhkaavana tekijänä, ettei siihen 
löydy ratkaisua, ellei ihmisten määrää pystytä oleellisesti 

vähentämään.
Linkola on myös suhtautunut myönteisesti Hitlerin 

Saksaan ja kysynyt oliko natsismissa muuta pahaa kuin, 
että se hävisi sodan. Hänen kohdallaan termi ekofasisti on 
ainakin osittain kuvaava, vaikka hän olisikin esittänyt mie-
lipiteensä provokatorisessa mielessä.

Eikä kyse ehkä olekaan pelkästä heitosta. Natsismin 
ideologiassa rotuopilla, rodunjalostuksella ja biologisilla te-
kijöillä oli keskeinen merkitys. Kansa, veri ja maaperä oli-
vat tärkeintä käsitteitä. Hitler kirjoitti Mein Kampfissa, että 
se joka rikkoo luonnon rautaisia lakeja, on tuhoon tuomittu. 
Juutalaiset olivat maattomia ja tästä syystä luonnottomia. 
Heidän valtansa yhteiskunnassa esti luonnonlakien toteutu-
mista. 

Hitler ja useat muutkin natsien johtajat suhtautui-
vat myönteisesti ympäristönsuojeluun (Ferry 1993). Hitler 
itse oli kasvissyöjä. Kansallissosialistisessa puolueessa oli 
monia ympäristönsuojelua ajavia henkilöitä ja he saivat 
aikaan, että Saksa antoi vuonna 1935 luonnonsuojelu- ja 
eläinsuojelulait, jotka ainakin periaatteessa pitivät sisällään 
pitemmälle meneviä suojelutavoitteita kuin muiden maiden 
lainsäädäntö. Samoin perustettiin luonnonsuojelualueita 
ja kehitettiin ekologisia tapoja hoitaa metsiä ja maatalout-
ta. Jopa moottoriteiden suunnittelussa esitettiin otettavak-
si huomioon ympäristövaikutukset (Laaksonen ja Seeger 
2007). 

Hitlerin Sakassa väestönkasvu nähtiin tärkeänä rat-
kaisua vaativana poliittisena ongelmana. Hitler ei luottanut 
siihen, että maataloustekniikan kehitys voisi taata ravinnon 
lisääntyvälle saksalaiselle väestölle. Kysymys ei ollut väes-
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tönkasvusta sinänsä, vaan myös siitä, että alempiarvoiset ja 
heikot rodut veivät elintilaa korkeimmilta roduilta. Tuhoa-
malla systemaattisesti alempiarvoisia rotuja ja jalostamalla 
arjalaisia natsit halusivat nopeuttaa luonnonvalinnan pro-
sessia ja saada lisää elintilaa niille, joille se heidän mukaan-
sa jo biologisista syistä itse asiassa kuului. 

Juutalaisia pidettiin myös ihmisrodun heikentäjänä 
ja siksi kaasukammioissa käytettiin samaa kaasua, jolla oli 
hävitetty tuholaisia. Sama ajattelu toistui Ruandan kansan-
murhassa. Hutut surmasivat Tutseja viidakkoveitsellä eli 
samalla työkalulla, jota käytetään viidakon ja vesakon rai-
vaamiseen. Tutsit olivat rikkaruohoa ja vesakkoa, jotka piti 
hävittää, jotta saatiin pellot hutujen käyttöön (Welser 2009). 

Suomessa kansalaissodan jälkeen vaadittiin punaisia 
naissotilaita tapettavaksi ja vertauskuvana käytettiin naa-
rassusia. Nämä naiset piti tappaa, jotta he eivät synnyttäisi 
uusia petoja.

Toisen maailmansodan aikana 1941 Valtiotiedotus-
laitoksen tuottamassa kirjassa ”Finnlands Lebensraum”, 
joka julkaistiin Saksassa ja jonka esipuheessa siteerattiin 
Hitleriä, suomalaiset tiedemiehet sovelsivat elintilan kä-
sitettä maamme olosuhteisiin. Kirjassa Suomen uudeksi 
itärajaksi määriteltiin niin sanottu kolmen kannaksen linja, 
joka kulki Inkerinmaalta Laatokan ja Äänisen kautta Vie-
nanmerelle Äänislahteen. Maantieteellisenä perusteluna oli 
Itä-Karjalan ja Inkerinmaan kuuluminen Suomen tavoin 
Fennoskandiaan ja kansatieteellisenä alueen asukkaiden 
suomensukuinen kulttuuri ja kieli. Väestötieteellisesti Itä-
Karjalan liittämistä perusteltiin elintilalla. Teoksen mukaan 
Suomen väestönkasvu oli niin nopeaa, että elintilan hank-

kiminen idästä oli välttämätöntä. Todellisia tieteellisiä pe-
rusteita tälle väitteelle ei ollut; kyse oli puhtaasta sotapro-
pagandasta.

Ekofasistiset ajatukset ovat tällä hetkellä ympäristö-
poliittisessa keskustelussa vähäisen merkityksen omaava 
tekijä. Niihin on suhtauduttu lähinnä kauhistuneesti kum-
meksuen ja paheksuen. 

Ekofasismi ei kuitenkaan rajoitu vain Linkolaan. 
Uusnatsit ovat Suomessa järjestäneet eräretkiä ja näyttävät 
vaalivan kansallisromanttista suhdetta luontoon ja Saksassa 
uusnatseilla on ollut luonnonsuojeluun myönteisesti suun-
tautuneita kannattajia.

Toisaalta erityisesti Greenpeacea on yritetty leima-
ta sen vastustajien puolelta ekofasistiseksi sen radikaalien 
toimintatapojen takia. Samoin vihreitäkin on syytetty eko-
fasisteiksi, koska heidän poliittisten vastustajiensa mieles-
tä he pyrkivät määräämään, miten ihmisten tulisi elää aina 
jokapäiväisen elämän arkiaskareita myöten ja he ajavat 
tavoitteita, jotka ovat tuhoisia maan taloudelle. Ympäristö-
liikkeen fasistiseksi leimaavia kirjoituksia löytyy suomen-
kielisiltä nettisivuilta yllättävänkin paljon.

Ekofasismia on myös käytetty varoitettavana esi-
merkkinä siitä, mikä meitä saattaa odottaa, jos emme saa il-
mastonmuutosta hallintaan. Päädymme yhteiskuntaan, jon-
ka on pakko alkaa väkivalloin toteuttaa sopeutumistoimia ja 
hillinnän kannalta väistämättömiä yksilön oikeuksien rajuja 
rajoituksia. 

Tällä hetkellä elintilaa hankitaan pääasiassa kaupal-
lisin keinoin. Kiina ja Saudi-Arabia hankkivat viljelymaata 
vuokraamalla Afrikasta. Mutta miten käy, jos luonnonvaro-
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jen kulutus saavuttaa sellaiset mittasuhteet, ettei niitä mil-
lään riitä kaikille? Ihmisiä on yksinkertaisesti liikaa. 

Olisiko mahdollista, että kriisien kärjistyessä alettai-
siin teollisissa maissa tuntea voimakasta vetoa ekofasistisia 
ajatuksia kohtaan? Tai ainakin ryhdyttäisiin jälleen biolo-
gisin ja ekologisin perustein pohtimaan kenellä on oikeus 
elintilaan ja kenellä ei. Ja jopa kenet pitää ekologisista syis-
tä tuhota. Tällöin kysymys ei niinkään ole Linkolan kaltai-
sista ajattelijoista ja syväekologiasta, vaan äärioikeistolai-
sesta politiikasta ja jopa avoimesta fasismista. 

Historia ei toista itseään. Aikojen saatossa fasistiset 
ajatukset muuttavat muotoaan ja sopeutuvat vallitsevaan 
poliittiseen todellisuuteen.

Hannah Arendt (2012) kirjoittaa totalitarismin syn-
tyä käsittelevässä teoksessaan, joka on ilmestynyt heti toi-
sen maailmansodan jälkeen, että Saksan fasismi ja Stalinin 
Neuvostoliitto edustivat täysin uutta poliittisen hallinnan 
muotoa, totalitarismia. Ne olivat liikkeitä, joiden ideolo-
gia oli pelkistettävissä kansalaisten elämän täydelliseen 
valvontaan ja väestön osien tuhoamiseen.  Edellinen oli 
korostaessaan luonnon valintaa ja rasismia kytköksissä 
biologiaan ja darwinismiin ja jälkimmäinen korostaessaan 
luokkataistelua yhteiskuntatieteisiin ja Marxismiin. Ne pe-
rustuivat näihin oppeihin hyvin rujolla ja vääristelevällä, 
mutta käytännössä tehokkaalla ja tuhoavalla tavalla. 

Arendt ennusti, ettei totalitarismi kokonaan katoa, 
vaan se pysyy vastedes piilevänä, mutta silti ainaisena uh-
kana, kuten muutkin historian eri vaiheissa syntyneet ja eri-
laisiin peruskokemuksiin nojanneet hallitusmuodot kuten 
monarkiat, tyranniat, diktatuurit ja despotiat.  Kaikki niistä 

ovat tilapäisistä tappioista huolimatta seuranneet ihmiskun-
taa sen historian eri vaiheissa. Niin kuin suuren johtajan 
kaipuukin, joka aina aika- ajoin nostaa päätään vanhoissa-
kin demokratioissa.

Welzer (2009) puolestaan katsoo, etteivät etniset puh-
distukset ja kansanmurhat ole ihmisen historiassa mitään 
poikkeustilanteita, koska ne ovat toistuneet niin usein histo-
rian aikana. Totalitarismin ohella myös erilaiset väkivallan 
muodot, joita ihmiskunta on historiansa aikana kehittänyt ja 
ottanut käyttöön, ovat hänen mukaansa latenttina olemassa 
ja voivat realisoitua, kun olosuhteet niiden ilmaantumiselle 
ovat otolliset. 

Valppauteen on aihetta, ja on syytä ajoissa tunnistaa 
ympäristöpolitiikan aiheuttamat vakavat ristiriidat ja ne 
epädemokraattiset piirteet, joista ympäristöajattelukaan ei 
ole täysin vapaa. 

ydintalvi

Ydinaseiden määrä on vähentynyt kylmän sodan 
vuosista, mutta maailmassa on edelleen 9 ydinasevaltaa ja 
niillä 15 000 ydinkärkeä. Näistä neljätuhatta on toiminta-
valmiudessa. Yhdysvalloilla ja Venäjällä on yli 90 prosent-
tia ydinaseista (Kristensen, Norris 2016).

Vuonna 1968 solmitun ydinsulkusopimuksen mu-
kaan niillä mailla, jotka ovat tehneet ydinräjäytyksiä ennen 
tammikuuta 1967, on lupa pitää ydinaseita. Sopimuksen 
tavoite on estää ydinaseiden leviäminen. Ydinasevaltioista 
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kolme ei ole allekirjoittanut ydinsulkusopimusta.
Euroopan maista Ranskalla ja Isolla-Britannialla on 

omia ydinaseita. Naton tai Yhdysvaltojen ydinaseita maa-
perällään puolestaan säilyttävät Belgia, Saksa, Italia ja Hol-
lanti. Myös Turkki säilyttää Yhdysvaltojen ydinaseita.

Pakistan ja Intia ovat myöntäneet, että niillä on ydin-
ase. Ne eivät kuitenkaan ole allekirjoittaneet ydinsulku-
sopimusta. Israel ei ole julkisesti myöntänyt, että sillä on 
ydinase. Maa ei myöskään ole ydinsulkusopimuksen jäsen. 

Siitä, kuinka monta ydinkärkeä suljetulla Pohjois-
Korealla on, ei ole täyttä varmuutta. Siprin arvio on, että 
maalla on 6-8 ydinkärkeä. Pohjois-Korea ei kuulu ydinsul-
kusopimukseen. Se vetäytyi sopimuksesta vuonna 2003.

Ydinaseiden käsittelyssä on tapahtunut lukuisia va-
kavia onnettomuuksia ja ”läheltä piti tapauksia”. Ydin-
pommit ovat näissä onnettomuuksissa palaneet ja sulaneet, 
uponneet mereen, pudonneet omakotitalon pihamaalle ja 
murskautuneet maahan.  Ydinsukellusveneet ovat törmän-
neet toisiinsa ja räjähtäneet. Yhtään itse pommin vahin-
koydinräjähdystä ei ilmeisesti ole tapahtunut. Pommien 
sisältämiä radioaktiivisia aineita, esimerkiksi plutoniumia, 
on sen sijaan levinnyt pitkin asutusalueita ja luontoa sekä 
huuhtoutunut viemäreihin ja mereen (Schlosser 2013).

Pommien sisälle on unohtunut työkaluja. Pommien 
parissa on työskennellyt kokemattomia työntekijöitä, joiden 
koulutus on ollut puutteellista. Nato on tuonut Eurooppaan 
ydinaseita, joiden käyttö- ja turvallisuusohjeet ovat olleet 
vain englanniksi, vaikka pommien käsittelyssä ja kuljetuk-
sissa on työskennellyt ihmisiä, jotka eivät ole osanneet eng-
lantia.

Suurin osa tunnetuista onnettomuustapauksista on 
1950- ja 1960-luvuilta. Tällöin riskienhallinnan menetel-
mät eivät olleet samalla tasolla kuin nykyään ja itse tekno-
logiakin oli uutta ja siitä oli vähän kokemuksia. Ydinkokei-
ta tehtiin lisäksi harjoituksissa, jotka jäljittelivät todellisia 
sotatilanteita. Vanhoista tapauksista voi myös olla helpompi 
saada tietoa. Virheitä ja onnettomuuksia on kuitenkin tapah-
tunut myös 2000-luvulla. 
Mitään tietoa siitä, kuinka paljon onnettomuuksia Yhdys-
vallat on salannut ei ole saatavissa. Tietoja ei myöskään 
juuri ole saatavissa, kuinka paljon onnettomuuksia ja kuin-
ka vakavia läheltä-piti-tapauksia on sattunut Venäjällä, Kii-
nassa, Intiassa, Pakistanissa, Israelissa, Ranskassa, Britan-
niassa tai Pohjois-Koreassa. 

Vuonna 1966 lähellä Espanjan rannikkoa Paloma-
resin kylän alueella tapahtui todella vakava ydinaseonnet-
tomuus. Yhdysvaltain B-52-pommikone törmäsi ilmassa 
tankkauskoneeseen, repeytyi ja syttyi tuleen. Onnettomuu-
dessa kuoli kahdeksan ihmistä, molemmat lentokoneet ha-
josivat ja niiden osia levisi yli 200 neliökilometrin alueelle. 
Räjähdysainelataus räjähti ja levitti plutoniumia ympäris-
töön. Pommikoneella oli lastinaan neljä ydinpommia.  

Läheltä-piti-tapauksia on myös sattunut, kun Yh-
dysvallat ja Neuvostoliitto ovat reagoineet väärin toisten-
sa sotilaalliseen aktiivisuuteen ja käynnistäneet ydinaseet 
hyökkäysvalmiuteen. Muutama tapaus on vuotanut julki-
suuteen. On vaikea sanoa, löytyykö näitä vielä ajan myötä 
lisää. Selvää kuitenkin on, että vahingossa käynnistyvän 
ydinsodan mahdollisuus on ollut ajoittain hyvin lähellä, ja 
sen on estänyt muutaman ihmisen osoittama vastuullisuus 
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ja harkinta hälytystilanteissa sekä Yhdysvalloissa että Neu-
vostoliitossa.

Riskienhallinnan kannalta ydinaseiden käsittelyssä 
tapahtuneet onnettomuudet ovat hätkähdyttävää luettavaa. 
Kuinka tällaisia tapahtumia on voinut sattua toiminnassa, 
jossa turvallisuuskulttuurin ja riskienhallinnan menetelmi-
en tulisi olla huipputasoa ja jossa teknisten turvallisuuslait-
teiden pitäisi sisältää moninkertaisia varmistuksia?

Osittain onnettomuudet johtuvat ydinaseiden suu-
resta määrästä, ja yksinkertaisesti siitä syystä, että tekni-
nen järjestelmä, joka on vuosikymmeniä käyttövalmiina ja 
valmiustilassa ja jota kuitenkaan ei ole käynnistetty, saattaa 
aiheuttaa huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä niiden 
työntekijöiden keskuudessa, jotka istuvat valvomoissa tai 
muissa päivitystehtävissä (Dumas 2009). Näihin inhimilli-
siin tekijöihin ja virhearviointeihin voidaan kuitenkin vai-
kuttaa koulutuksella, töiden järjestelyllä ja organisaatioiden 
toimintaan liittyvillä tekijöillä.

Ydinkokeilla on jo ollut havaittava vaikutus ilmas-
toon.  Räjäytyksissä syntyvän pölyn ja noen vaikutuksesta 
maapallon pintalämpötila laskee. Kaikkien tähän asti suori-
tettujen atomipommien räjäytysten vaikutus maapallon pin-
talämpötilaan näyttäisi olleen suurimmillaan 1960-luvun 
puolivälissä, jolloin se oli noin -0,15...-0,25 celsiusastetta. 
Tämä johtuu ilmeisesti suuresta määrästä ydinkokeita juuri 
ennen vuoden 1963 ydinkoekieltoa, jolloin erityisesti Neu-
vostoliitto räjäytti isokokoisia vetypommeja (Fujii 2011).

Ydinsota synnyttäisi kaupunkeihin ja niiden teolli-
suuslaitoksiin kohdistuessaan suuria ja pitkään kyteviä tu-
lipaloja. Niistä syntyisi valtava määrä nokea, pölyä ja myr-

kyllisiä aineita. Pienet partikkelit nousisivat stratosfääriin 
asti. Auringonvalon pääsy maan pintakerroksiin estyisi ja 
ilmasto jäähtyisi. Tätä ilmiötä kutsutaan ydintalveksi. Sii-
hen kiinnittivät huomiota yhdysvaltalaiset ja neuvostoliitto-
laiset tutkijat jo 1980- luvulla (Starr 2008).

Ydinsodan ilmastovaikutuksia on tämän jälkeen mal-
linnettu ja laskettu erilaisia arvioita, kuinka paljon pommeja 
tarvitaan aiheuttamaan koko maapallon kattavan ydintalven. 
Viimeisimpien arvioiden mukaan sota, jossa räjäytetään 50-
100 ydinpommia, riittää tappamaan kymmeniä miljoonia 
ihmisiä, tuhoamaan sadot suurimmassa osassa maailmaan 
ainakin viideksi vuodeksi ja tuhoamaan 40- 70 prosenttia 
maapalloa suojaavasta otsonikerroksesta. Maapallon pinta 
lämpötila laskisi äkillisesti yli asteen ja noki ja pöly pysyi-
sivät yläilmoissa vuosikausia (Robock 2008). 

Ilmaston lämpeneminen pysähtyisi. Vaikutus oli-
si niin raju ja äkillinen, että se saattaisi vaaraan koko ih-
miskunnan ja useat lajit ja luonnonjärjestelmät. Ydintalvi 
jatkuisi vuosia ja voisi aiheuttaa uuden jääkauden. Eli ke-
nenkään tohtori Outolemmen ei kannata haaveilla ydinso-
dasta keinoa, jolla voidaan saada ilmaston lämpeneminen 
hallintaan.

Ydinaseet ovat edelleen koko ajan taisteluvalmiina 
piilossa julkisuudelta siiloissaan ja sukellusveneissä val-
tamerien syvyyksissä. On mahdotonta sanoa, miten näille 
järjestelmille on määritelty hyväksyttävän riskin taso va-
hingossa syttyvälle ydinsodalle. Näin monimutkaisen so-
sioteknisen järjestelmän vikaantumiseen liittyy aina omat 
riskitekijänsä. Ja kuinka hyvin ennakolta ylipäätänsä pysty-
tään varmistamaan, ettei kohtalokasta ydinsotaan johtavaa 
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tapahtumaketjua pääse syntymään?
Valmiustilan purkaminen olisi luonnollisesti tehok-

kain keino vähentää vahingossa syntyvän ydinsodan ris-
kiä. Suurvalloilla ei kuitenkaan ole ollut tähän halukkuutta. 
Toinen keino olisi pidentää päätöksentekoon käytettävissä 
olevaa aikaa. Voitaisiin esimerkiksi peittää siilot niin suu-
rilla maamassoilla, että niiden poistamiseen menisi aikaa 
tunteja. Satelliittien ja muiden valvontalaitteiden avulla oli-
si mahdollisuus tarkistaa, jos ydinkärkiä alettaisiin kaivaa 
esiin (Westberg 2009).

aSeiStariiSunta ja ympäriStöpolitiikka

Asevarustelun ja sotien sekä luonnonvarojen hyö-
dyntämisen ja ympäristöriskien välisten yhteyksien esiin 
kaivaminen ja niiden nostaminen poliittiseen keskusteluun 
on haaste sekä rauhan että ympäristöliikkeelle. Näiden ky-
symysten pitäisi nousta myös paljon nykyistä voimakkaam-
min virallisille ympäristöpoliittisille agendoille ja fooru-
meille. 

Energiapolitiikassa käsitellään energian saatavuuden 
ja hinnan yhteydessä turvallisuuspoliittisia riskitekijöitä. 
Ilmastopolitiikassa politiikka käsite kattaa kansainväliset 
neuvottelut ja ilmastopolitiikan vaikutuksen kansantalouk-
siin, maailmantalouteen ja teknologian kehitykseen, mutta 
turvallisuuskysymykset saavat vähän huomiota. 

Georcescu-Roegen (1973) aloitti bio-ekonomisen 
ohjelmansa aseistariisunnasta. Asevarustelu vain kiihdytti 

entropian kasvua ja tuhlasi luonnonvaroja. Vasta tämän jäl-
keen hän käsitteli varsinaisia ympäristötavoitteita.

Herman Daly (2015) puolestaan esittää, että rajalli-
sessa maailmassa ei vain talouden aineellinen kasvu vaan 
myös sitä tukevat ideologiat ovat vaarallisia:

“Vastoin yleistä uskomusta, kasvu rajallisessa ja täy-
dessä maailmassa ei ole polku rauhaan vaan seuraa-
vaan konfliktiin. On illuusio ajatella, että ostamme 
rauhan taloudellisen kasvun avulla. Kasvun talous ja 
sota ovat nykyään luonnollisia liittolaisia.”

Mutta miksi asevarustelua ei juuri käsitellä tämän päi-
vän virallisilla ympäristöpolitiikan areenoilla, vaikka onkin 
alettu puhua ympäristöturvallisuudesta, kansainvälinen il-
mastopaneeli on varoitellut raporteissaan ilmastonmuutok-
seen liittyvistä sosiaalisista konflikteista, ilmastosota-kir-
joja ja artikkeleja on jo laadittu, tieteellinen keskustelukin 
aiheesta on alkanut ja rauhanliikkeet ovat alkaneet kiinnit-
tää huomiota ympäristökysymyksiin? Rauhanliikkeet ovat 
esittäneet, että asevarusteluun kulutetut varat ja määrärahat 
tulisi kohdistaa ympäristökysymysten ratkaisemiseen ja 
köyhyyden poistamiseen. 

Ympäristöviranomaiset korkeintaan kiinnittävät 
huomiota sotaharjoitusten ja sotilaslentojen aiheuttamaan 
meluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen puolus-
tusvoimien toiminnassa. Samoin voidaan miettiä sitä, missä 
määrin ympäristölupien määräyksistä voidaan luopua krii-
sitilanteissa.

Sen sijaan turvallisuuspolitiikassa ja kriisienhallin-
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nassa varaudutaan ilmastomuutoksen tuomiin uusiin uhkiin 
ja uhkakuviin. Asevoimien riippuvuutta fossiilisista polt-
toaineista pyritään vähentämään ja ottamaan huomioon, 
miten merenpinnan nousu vaikuttaa sotilastukikohtiin. So-
tilaat ja heitä lähellä olevat ajatushautomot tekevät skenaa-
rioita siitä, miten ilmastonmuutos aiheuttaa poliittisia levot-
tomuuksia ja aseellisia konflikteja ja suuria siirtolaisvirtoja, 
tosin näitäkin ennakoidaan lähinnä vain sotilaallisten stra-
tegioiden kehittämisen eikä ilmastonmuutoksen torjunnan 
kannalta (Burton ja Hayes 2016). 

Toisaalta sotataloudellinen järjestelmä näyttää ole-
van erityisen kiinnostunut ilmastonmuokkauksesta jo siksi, 
että näitä menetelmiä voitaisiin käyttää myös sotilaallisina 
ympäristösodankäynnin välineinä. 

Ilmastonmuutoksen synnyttämiä sotilasstrategioita 
on syytetty siitä, että niiden tarkoitus on vain suojata länsi-
maita niiltä väkivaltaisilta vaikutuksilta, joita ilmastonmuu-
toksen eteneminen aiheuttaa kehitysmaissa. Ne on myös 
laadittu turvaamaan länsimaisten suuryritysten mahdolli-
suuksia edelleen käyttää maailman köyhien maiden luon-
nonvaroja. Länsimaista pyritään tekemään linnoitus, johon 
ilmastopakolaiset eivät pääse tai aseistettu pelastusvene, 
johon pääsevät vain ne, joilla on rahaa ja vaikutusvaltaa 
(Parenti 2011). 

Kehitysmaissa tapahtuvat konfliktit ja valtioiden 
luhistumiset, joita ennustetaan tapahtuvan, hoidetaan soti-
laallisin keinoin ja vaikutukset pyritään rajaamaan näiden 
maiden sisälle ja lähialueille. Seurauksena on asevaruste-
lua, militarismia ja sodan vaaraa (Burton ja Hayes 2016).

Yhteiskunnassamme riskienhallinta on yhteisestä 

metateoriasta huolimatta erittäin kapea-alaista ja sekto-
rikohtaista. Kukin politiikan lohko on kiinnostunut vain 
oman alansa asioista.  Niklas Luhmannin (2004) ajatus siitä, 
että riskikommunikaatiota vaikeuttaa se, ettei sillä ole yh-
teistä koodistoa eri sektoreille, vaan jokaisella sektorilla on 
oma koodistonsa, näyttää siten perustellulta. Voi siis olla, 
että riskienhallinta metateoriana onkin liian abstrakti täyt-
tääkseen tällaisen kokoavan ja yhdistävän tehtävän?

Ydinpommin uhka oli hyvin todellinen 1960-luvulla. 
Kuuban kriisin aikaan kouluissa opettajat kertoivat koulu-
laisille, miten suojautua ydinpommilta. Muistan hyvin sen 
pelon ja kauhun, minkä nämä opetukset aiheuttivat.

Neuvostoliiton pommikokeet Novaja Zemlialla puo-
lestaan altistivat suureet ikäluokat radioaktiiviselle saas-
teelle. Nekin olivat osan ydinaseaikakauden pelon ja kau-
hun ilmapiiriä. Samoin kuin elokuvat Viimeisellä Rannalla, 
Hyökkäys Tukikohtaan ja Tohtori Outolempi.

Vähitellen pomminpelko haihtui. Osittain tämä joh-
tui aseistariisunnassa saavutetuista edistysaskeleista osit-
tain ehkä myös puhtaasta turtumisesta. Pommi väistyi taka- 
alalle. Julkiseen keskusteluun nousivat uudet tuomiopäivän 
kuvat. 1970-luvun alusta lähtien ja erityisesti öljykriisin ja 
Rooman klubin raporttien jälkeen ympäristökatastrofi alkoi 
ottaa pommin paikan.

1990-luvulla Rion kokouksen jälkeen ympäristötuho 
maailmanlopun näkynä vähitellen syrjäytti ydinsodan ja sii-
hen liittyvät tuomiopäivän näkymät kokonaan.  Tämä ajalli-
nen yhteys näyttää olevan ilmeinen. 

Tietysti taustalla oli myös Neuvostoliiton romahdus. 
Kommunismin kadottua löydettiin pian uusi poliittinen vi-
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hollinen ja alkoi terrorismin vastainen sota. Terrorismiin 
sisältyy kauhistuttavia tulevaisuuden näkyjä ja se on hyvä 
viholliskuva, mutta se ei silti ole yhtä vakuuttava maail-
manlopun kuvana kuin maapallon luonnon järjestelmien 
tuhoutuminen. 

Ydinpommi on pysynyt otsikoissa lähinnä Pohjois-
Korean ydinasekokeiden ja Iranin mahdollisten ydinase-
hankkeiden takia. Nämä ovat vakavia vaaratekijöitä ja 
uhkaavat miljoonien ihmisten turvallisuutta, mutta tuomio-
päivän kuvia ne eivät ole kuin alueellisesti.

Pommin pelon hupeneminen on niin totaalista, että 
ympäristöliikkeelle ydinvoima on tärkeämpi uhka kuin 
ydinpommit puhumattakaan ydintalvesta. Tietysti ydinvoi-
malla on yhteys polttoaineiden kautta ydinaseisiin.

Ilmastonmuutos ja ydinsota ovat eksistentiaalisia ris-
kejä, jotka uhkaavat koko tuntemamme maailman ja olo-
massaolon perustaa. Niitä vastaan voi suojautua vain joko 
torjumalla uhan mielestään tai toimimalla aktiivisesti uhan 
poistamiseksi. Vaikka ilmastonmuutoksen hillintä on ollut 
liian hidasta, niin sen kohdalla ei torjunta psykologisena 
yksilön riskienhallinnan keinona ole ainakaan vielä yhtä 
yleistä kuin ydinpommin ollessa kyseessä.

Erikoiseksi asian tekee myös se, että ydinsotakin 
aiheuttaa ympäristö- ja ilmastokatastrofin. Rajoitettukin 
ydinsota vaikuttaa ilmastoon vähintään yhtä voimakkaasti 
kuin fossiilisten polttoaineiden käytön kautta aikaansaatu 
ilmaston lämpeneminen.  Ydinsodan vaikutukset tapahtuvat 
lisäksi paljon äkillisemmin ja ilmaston muutoksen ohella 
radioaktiivinen saate leviäisi laajoille alueille tappaen kym-
meniä ellei satoja miljoonia ihmisiä.

Ydinaseiden sotilaallinen merkitys perustuu siihen, 
ettei niitä käytetä. Niiden käytöllä uhkaaminen on todelli-
nen syy omistaa niitä. Jotta uhka kuitenkin olisi todellinen 
tarvitaan vähintään toinen ydinasevalta, joka muodostaa 
toiselle uhan. 

Ydinaseiden pelotevaikutuksen merkitys on myös 
kiistetty. Sen on esitetty olevan vain huolestuneille kansa-
laisille tarjottu rauhoittava viesti. Tosiasiassa ydinaseita ei 
hankita pelotevaikutuksen aikaansaamiseksi vaan, jotta voi-
taisiin hankkia aseellista ylivoimaa ja valtaa muihin maihin 
nähden (Thompson 2015).

Riskienhallinnan kannalta tilanne on joka tapaukses-
sa absurdi. Luodaan megatason riski, jotta voitaisiin olla 
turvassa. Kauhun tasapaino tekee myös aseistariisunnan 
vaikeaksi; asejärjestelmien purkamisen tulisi senkin tapah-
tua tasapainoisesti askel askeleelta, kunnes uhasta päästään 
kokonaan eroon. Samalla ollaan pakotettuja riskinottoon, 
jossa seuraukset voivat olla kauhistuttavia, mutta hyödyt 
vaikeasti määriteltäviä, jos niitä on lainkaan. Todella vas-
tuuttoman riskinoton ehdot täyttyvät, ja ainoa riskienhal-
linnan kannalta perusteltu ratkaisu olisi päästä kokonaan 
eroon ydinaseista.

Vaikka ydinaseiden määrää pystyttiin oleellisesti 
vähentämään Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, ydin-
aseita on edelleen yltä kyllin jäljellä poistamaan ihmisen ja 
suuren osan muutakin elämää maapallolta. Ydinaseet ovat 
edelleen koko ajan taisteluvalmiina piilossa julkisuudel-
ta siiloillaan ja sukellusveneissä valtamerien syvyyksissä 
(Cramer 2011). 

Yksinomaan Yhdysvalloilla on joka hetki täysin toi-
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mintavalmiudessa 2000 ydinkärkeä ja ne voidaan laukaista 
heti kun presidentti niin päättää. Sukellusveneistä tapahtu-
vaan laukaisuun tarvitaan aikaa noin 15 minuuttia. Kun lau-
kaisukytkintä on painettu, niin ohjusta ei enää saada kään-
tymään pois kohteesta.

Vaikka nyt ydinsodan syttymisen riski olisi vähäinen, 
niin ilmastonmuutoksen edetessä tilanne voi muuttua ja 
kynnys ydinaseiden käyttöön madaltua ja ydintalven uhka-
kuva voikin äkillisesti osoittautua akuutiksi riskitekijäksi.  

Yhdysvalloissa on jo pohdittu Presidentti Trumpin 
vaalikampanjan aikana antamia ydinaseita koskevia lausun-
toja. Hän avoimesti on ilmoittanut, ettei sulje pois ydinasei-
den käytön mahdollisuutta.  Trump on myös haastatteluissa 
sanonut kannattavansa sitä, että Japani ja Etelä-Korea hank-
kisivat ydinpommin. Nämä lausunnot ovat synnyttäneet 
Yhdysvalloissa arvioita siitä, onko Trump luonteensa ja 
persoonallisuutensa takia lainkaan sopiva henkilö saamaan 
oikeuden ydinaseiden laukaisemiseen sekä huolen siitä, 
mitä voidaan tehdä, jos presidentin mielenterveys romahtaa.

Watergaten jälkeen presidentti Nixonin alaiset olivat 
huolissaan hänen psyykkisestä kunnostaan. Nixon joi ran-
kasti ja puolustusministeri James Schlesinger pelkäsi, että 
presidentti voisi käynnistää epätoivossaan ja suutuksissaan 
ydiniskun. Schlesinger määräsi vastoin lain määräyksiä 
avustajansa ilmoittamaan, jos presidentti esittäisi jotain to-
della harkitsematonta. Onneksi ilmoittamiseen ei syntynyt 
tarvetta (HS viikko 43/ 2016).

Edellä esitettyä valossa ei ole liioiteltua painottaa, 
että ydinsota on edelleenkin saman suuruusluokan riskite-
kijä ympäristölle kuin fossiilitalouden aiheuttama ilmas-

tonmuutos. Ja että erityisen pelottavia näkymiä nämä riskit 
avaavat, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. 

Vaikka ilmastomuutos olisi syrjäyttänyt tuomiopäi-
vän kuvana pommin, niin tästä ei välttämättä seuraa, ettei 
näitä uhkia voitaisi käsitellä yhdessä. Kuitenkin lähinnä 
vain vanhat konkarit kuten Paul Erlich ja Noam Chomsky 
ovat varoitelleet ydinsodan vaaraan lisääntyvän ilmaston-
muutoksen edetessä.

Ilmastonmuutos ja ydinaseet eroavat toisistaan kui-
tenkin riskin poistamisen suhteen. Ilmastonmuutoksen hil-
lintä vaati koko yhteiskunnalta isoja rakenteellisia muutok-
sia. Tästä kaikki vihreät talouspoliittiset ratkaisumallit ovat 
yhtä mieltä. Sen sijaan ydinaseiden aiheuttamat riskit, vaik-
ka ydinaseita on edelleen paljon, ovat selvästi helpommin ja 
pienemmin kustannuksin poistettavissa kokonaan, jos tähän 
löytyy poliittista tahoa. Ydinaseiden ja niiden valmistami-
seen tarvittavien laitosten ja aineiden hävittäminen maksaa, 
mutta kun tämä on kerran tehty, kustannuksia syntyy vain 
siitä, että valvotaan, ettei uusi ydinaseiden valmistus- ja va-
rustelukierre pääse koskaan alkamaan. 

Toimiessani ympäristöministeriössä istuin 23 vuotta 
OECD:n, EU:n ja YK:n ympäristötyöryhmissä ja elimissä, 
enkä koskaan kuullut sanaakaan asevarustelun tai ydinasei-
den ympäristövaikutuksista. Syynä siihen, ettei asevaruste-
lua muutenkaan käsitellä ympäristöpolitiikan foorumeilla, 
voi tietysti olla yksinkertaisesti käytännön ongelmat. Ilmas-
toneuvottelut ovat jo pelkästään siviilipäästöjen rajoitta-
misen osalta, niin laaja, aikaa vievä ja vaikeasti hallittava 
kokonaisuus, ettei mukaan haluta enää ottaa mitään uusia 
tekijöitä.
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Vai onko kysymys sittenkin jostakin syvemmästä 
kuin tehtävien rajaamisesta tai kommunikaatiokuilusta? 
Haluttomuudesta syvemmin politisoida luonnonvara- ja 
ympäristöpolitiikkaa. Pitää se tarkoituksellisesti mahdolli-
simman teknisenä ja hallinnollisena kysymyksenä. Ympä-
ristönsuojelun perusta on luonnontieteistä ja tämän takia 
myös syntyy halua erottaa politiikka ja ympäristöä koskevat 
tieteelliset faktat.  

Vain onko taustalla ilmiö, jota David Johstad (2012) 
kutsuu pakko-optimismiksi. Yritämme uskoa kaikesta hä-
lyttävästä tiedosta huolimatta, että lopulta asiat kääntyvät 
parhaiten päin ja pahimmat uhkakuvat eivät toteudu. Us-
komme mielellämme poliitikkoja, jotka näin meille vakuut-
tavat ja vaikuttavat luotettavilta, koska he itsekin ajattelevat 
samalla tavalla. 

Oli miten oli, ydintalven ja fossiilisten polttoainei-
den aiheuttaman ilmastouhkan pitäminen täysin erillisissä 
poliittisissa prosesseissa ei ole vain huonoa hallintoa vaan 
vaarallista yksisilmäisyyttä.

Giddends (2009) antoi omalle ilmastopolitiikka kä-
sittelevälle kirjalleen tietoisesti nimen ”The politics of cli-
mate change”, koska hänen mukaansa ilmastopolitiikassa 
on nimenomaan kysymys kansainvälisestä ja kansallisesta 
politiikasta eikä toimintaohjelmista (policy), vaikka näi-
täkin tarvitaan. Tosin hänenkään kirjastaan ei löydy haku-
sanaa asevarustelu eikä asevarustelun ilmastovaikutuksia 
siinä käsitellä.

Vuonna 1987 julkaistu Brundtlandin komitean mie-
tintö ”Yhteinen tulevaisuutemme” käsitteli aseistariisuntaa 
osana kestävää kehitystä. Se näki asevarustelun ympäristön 

kannalta vaarallisena ja tuhoisana luonnonvarojen tuhla-
uksena. Tähän näkemykseen tulisi palata ja nostaa paljon 
nykyistä voimakkaammin turvallisuuskysymykset kestävän 
kehityksen politiikan areenalle. 

Ilmastomuutos tekee entistä tärkeämmäksi päästä ko-
konaan eroon ydinaseista. Ydinaseiden lisäksi niiden val-
mistamiseen tarvittavaa plutoniumia ja rikastettua uraania 
on varastoituna suureet määrät. Ydinaseista ei päästä koko-
naan eroon, ellei myös näitä varastoja pystytä hävittämään.
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suurEt EpävarmuudEt, vakavat sEurauksEt

Riskienhallinnan lähestymistavan nykyistä tietoi-
sempi soveltaminen ympäristönsuojelun kenttään on koko 
ympäristöpolitiikan tulevaisuuden kannalta keskeinen ky-
symys; ilman sitä resurssien tehokas kohdentaminen ei on-
nistu ja on olemassa vaara, että ympäristöpolitiikka tukeh-
tuu yksityiskohtaiseen ja pikkutarkkaan säätelyyn. 

Riskiajattelu auttaa suhteuttamaan eri riskejä toisiin-
sa ja näin löytämään ne toimet, joilla kokonaisuuden kan-
nalta on suurin merkitys. Tällaista työtä tehdään kuitenkin 
toistaiseksi melko vähän. Elinkaariarvioissa eri riskit pyri-
tään saamaan yhteismitallisiksi, mutta muuten pyritään sää-
telemään kaikkia mahdollisia ympäristöhaittoja vertaamatta 
niitä keskenään.  

Riskien arvioinnin mallit pitäisi saada paremmin nä-
kyväksi, jotta sitä voitaisiin kriittisesti arvioida. Toimintaa 
ohjaavien metateorioiden ongelma on usein se, ettei niiden 
olemassaoloa ollenkaan tiedosteta edes toimijoiden itsensä 
toimesta ja näin niiden rajoituksia ei myöskään ymmärretä.  
Erityisesti tämä koskee hyväksyttävien riskitasojen arvioin-
tia. Tarvitaan avointa keskustelua siitä, koska riskitasot ovat 
niin matalia, ettei niistä ei enää tarvitse välittää. Tämä vä-
hentäisi myös kansalaisten turhia pelkoja.

Riskikommunikaation tutkimus osoittaa kuitenkin 
selvästi, että pelkästään asiatiedon välitykseen perustuva 
riskienhallinta on vaikeuksissa, kun se kohtaa merkitykse-
nannon tason. Yllättävää onkin, ettei ympäristöpolitiikassa 

ole juuri lainkaan hyödynnetty sitä erittäin laajaa kirjalli-
suutta, joka viime vuosikymmeninä on syntynyt riskikom-
munikaatiosta ja riskien käsittelystä ja niihin liittyvistä so-
siaalisista tekijöistä.

Riskiajattelun kautta voidaan paremmin ymmärtää 
ympäristönsuojeluun liittyviä sosiaalisia ja kulttuuriteki-
jöitä. Ympäristösuojelun toimenpiteiden ei tule olla vain 
vaikuttavia ja tehokkaita, vaan myös kansalaisten silmissä 
hyväksyttäviä. 

Ilmastopolitiikkaan riskilähestymistapa sopii hyvin. 
Ilmaston lämpeneminen synnyttää monia seurausvaikutuk-
sia, joihin liittyy suuria epävarmuuksia. Toisaalta riskien 
hallintaa voidaan harjoittaa monella eri tasolla. Näitä ovat:

• Globaalitaso (kansainväliset sopimukset)

• EU-taso (taakanjako EU:n jäsenmaiden kesken 
ja yhteisesti sovittavat toimet)

• Jäsenmaataso (kansalliset energia- ja ilmasto-
strategiat)

• Aluetaso (kunnalliset ohjelmat)

• Yritystaso (päästökauppa, verotus, energian 
hinta)

• Kansalaisen taso (energian hinta, lämmitysrat-
kaisut, auto ja asuminen)
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Kaikilla tasoilla joudutaan miettimään, mitä toimia 
joudutaan suorittamaan ja mitä taloudellisia, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä näihin liittyy. Päätöksentekoon liittyy 
epävarmuutta ja vaikeasti ennustettavia tekijöitä. Syysuh-
teet voivat olla monimutkaisia ja toisiinsa kietoutuneita. 
Riskienhallinnan työkaluja kuitenkin tarvitaan ja päätöksiä 
joudutaan joka tapauksessa tekemään. 

Kansalaisetkin joutuvat pohtimaan, mikä merkitys on 
ajoneuvon polttoaineen kulutuksella, asumisen tuottamalla 
energialaskulla ja omakotitaloissa joudutaan päättämään 
lämmitysratkaisuista ja energian säästötoimista. Väärät va-
linnat voivat aiheuttaa taloudellisia seurauksia ja sosiaalisia 
vaikutuksia. Yritykset voivat käyttää päästökaupan riskien 
vähentämisessä erilaisia riskinhallinnan malleja ja työkalu-
ja, mutta ilmastopolitiikan koko liiketoiminnalle aiheutta-
mat riskit ovat jo hankalammin arvioitavissa. 

Vihreän talouden raportit osoittavat, että kriisitie-
toisuus ympäristöriskien vakavuudesta on kasvanut, mutta 
voidaan hyvin kysyä, onko ongelmien todellinen vakavuus 
jäänyt edelleenkin ymmärrystä vaille. Miksi ympäristö-
kriisin vakavuus ei johda poliittisiin toimiin, jotka todella 
pyrkisivät saamaan aikaan todellista muutosta ihmiskunnan 
talouden ja luonnonjärjestelmien välisissä vuorovaikutus-
suhteissa? Miksi kehitysmaiden köyhyys poistuu niin hi-
taasti? Miksi ilmastosotien uhkaan ei kiinnitetä huomiota, 
vaikka se jo leijuu ilmassa?

Syitä on monia. Näitä ovat ainakin seuraavat:

• Kansallinen näkökulma ja poliittisen päätöksen-
teon lyhyt aikajänne

• Tämän päivän ongelmien korostuminen tulevai-
suuden haasteiden kustannuksella

• Vähäisten riskien yliarviointi  

• Taloudellisten riskien yliarviointi verrattuna 
ympäristöriskeihin

• Poliittisen järjestelmän ja päätösten inertia

• Heikko usko siihen, että asioihin voidaan vai-
kuttaa 

• Vaikeudet hallita monimutkaisia systeemejä ja 
suuria epävarmuuksia

• Usko teknologian kykyyn ratkaista aikanaan 
kaikki ongelmat

• Usko, että ongelmat voidaan ratkaista tarvittaes-
sa asein, jos muu ei auta

• Ongelmien valtava mittakaava ja tarvittavan 
muutoksen suuruus

• Maailmanlaajuisten instituutioiden ja hallinnan 
kehittymättömyys
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• Tyytyminen  poliittisten rituaalien pyörittämi-
seen

 Riskiajattelun eräänä ensimmäisistä kehittäjistä pi-
detään ranskalaista matemaatikkoa ja filosofia Blaise Pas-
calia. Hän järkeili, että jumalaan kannattaa uskoa, vaikka 
epäilisikin jumalan olemassaoloa ja pitäisi sitä jopa epäto-
dennäköisenä. Jos helvetti olisi olemassa, niin seuraukset 
olisivat yksilölle todella katastrofaaliset. 

Tällainen filosofinen pohdiskelu tuntuu mielestäni 
tympeältä ja liikemiesmäiseltä laskelmoinnilta, mutta se 
on nykyisenkin riskinhallinnan periaatteiden mukaista. Jos 
seuraukset ovat vakavia, kannattaa olla erittäin varovainen 
ja ryhtyä toimiin riskin pienentämiseksi. Joten vaikka emme 
olisi täysin vakuuttuneita kasvihuoneilmiön etenemisestä, 
niin kysymys voi olla niin mittavista vaikutuksista kuten 
esim. Siperiassa roudan sulamisen aiheuttamat metaani-
päästöt, napajäätiköiden sulaminen, Grönlannin jäätiköiden 
romahtaminen mereen tai Golf-virran kääntyminen, että il-
maston hillitseminen on näillä perusteilla järkevää riskien-
hallintaa, vaikka edellä kuvattujen vaikutusten esiintymisen 
todennäköisyys olisikin pieni. 

Sama päättely sopii myös biodiversiteettiin. Luon-
nonjärjestelmien ja niihin liittyvien ekosysteemipalvelujen 
romahtaminen voi johtaa ennalta arvaamattomiin palautu-
mattomiin muutoksiin, joita ihminen ei millään pysty kor-
vaamaan. Sukupuuttoon kuollut laji ei palaa.

Martin Rees (2003) siteeraa ihmiskunnan suuria 
riskejä käsittelevässä kirjassaan prinssi Charlesia, joka ih-
mettelee, että vaikka sotilaallisissa strategioissa aina varau-

dutaan pahimman vaihtoehdon varalta, niin miksi näin ei 
tehdä ympäristöriskien ollessa kyseessä, vaikka elämämme 
planeetallamme olisi uhattuna. 

Asevarusteluun löytyy varoja jo pelkästään siksi, että 
teknologia kehittyy ja monimutkaistuu. Tätä pidetään riittä-
vänä syynä sotilasbudjettien lisäyksille. Sotilaallista uhkaa 
vastaan kehitetään Yhdysvalloissa valtavaa turvajärjestel-
mää, joka kykenisi torjumaan ohjukset avaruudessa, vaikka 
sen toimivuudesta ei ole vieläkään kovin varmaa tietoa. Il-
mastonmuutokseen sopeutumiseen ei varauduta vastaamal-
la tarmolla muuten kuin kehittelemällä sotilaallisia strategi-
oita ilmastosotien varalle.

Olemmeko kuin kolmen pienen porsaan kaksi huo-
letonta veljestä, jotka vain soittelivat huilua ja viulua, ei-
vätkä välittäneet Ison pahan suden aiheuttamasta turvalli-
suusriskistä. Iso paha susi puhalsi helposti heidän heikosti 
rakennetun talonsa kumoon. Onneksi Veli Ponteva oli jär-
kevänä ja tunnollisena porsaana rakentanut riskinhallinnan 
periaatteiden mukaisesti niin vankan talon, ettei susi saanut 
sitä millään puhaltamalla kumoon ja porsaat olivat turvassa. 
Mutta varaudummeko me edes ilmastomuutoksen muka-
naan tuomiin sään ääri-ilmiöihin ja tuuliin, tulviin ja myrs-
kyihin riittävän hyvin puhumattakaan siitä, että pyrkisimme 
niitä torjumaan ennakolta hillintätoimien avulla?

Menneinä aikoina ympäristö oli riski ihmisille luon-
nononnettomuuksien, kulkutautien ja petojen muodossa. 
Teollisen kumouksen myötä ihmisestä tuli yhä enemmän 
riskitekijä ympäristölle. Näin on edelleen, mutta nyt ihmi-
nen on onnistunut muuttamaan niin paljon ympäristöä, että 
ympäristömuutokset alkavat jälleen olla myös suuri riskite-
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kijä ihmisille itselleen. 
Pahimmat skenaariot ilmastomuutoksen seurauksis-

ta alkavat muistuttaa yllättävänkin voimakkaasti keskiajan 
maalareiden näkyjä helvetistä. 1960-luvulla kemisti James 
Lovelock otti käyttöön GAIAn käsitteen.  Hän esitti, että 
biosfääri muodostaa kokonaisuudessaan elävän systeemin, 
GAIAn, joka on luonut ja joka ylläpitää olosuhteita maa-
pallolla elämälle ja sen kehittymiselle suotuisina. Kuiten-
kin Lovelockin (2009) uudessa  GAIA-kirjassa pohditaan 
jo vakavasti sellaista mahdollisuutta, että maapallo lämpe-
nisi ihmisen toimesta niin paljon, että elämän itsesäätely-
järjestelmät eivät pysty estämään tuhoisaa kehitystä, jonka 
seurauksena elämä maan pintakerroksissa tulisi kuumuuden 
takia kokonaan mahdottomasti.    

Toisaalta ilmastonmuutoksessa on myös nähty merk-
kejä luonnon vastaiskusta ihmisen aiheuttamalle uhalle ja 
muutoksille. Vaikka ei ole mitään syytä olettaa, että luonto 
tarkoituksellisesti iskee takaisin, niin koska biosfääri muo-
dostaa monella eri tasolla itsesäätelevän systeemin enem-
min tai myöhemmin ”isku” muodossa tai toisessa tapahtuu, 
jos ympäristöriskejä ei saada hallintaan. Luonnolle ihminen 
ja hänen yhteiskuntansa ovat vain häiriötekijä.

Paleontologi Peter Ward (2009) puolestaan on esit-
tänyt, ettei GAIA eli äitimaa ole oikea vertauskuva bios-
fäärille vaan osuvampi olisi antiikin kreikan Medeia, joka 
surmasi omat lapsensa (Ward 2009). Elämä on miljoonien 
vuosien kuluessa useamman kerran muuttanut ympäristöä 
maapallolla niin, että seurauksena on ollut lajien sukupuut-
toon kuolemisen aalto. Ward kysyy, onko sellainen jälleen 
tapahtumassa ihmisen toimesta. Ainakin lajien sukupuut-

toon kuoleminen on jo hälyttävästi käynnissä ja ilmaston-
muutos vain jouduttaa kehitystä. Silti me tarkastelemme 
meneillään olevaa sukupuuttoon kuolemisen aaltoa helposti 
kuin ulkopuolelta tajuamatta, kuinka suureksi samalla muo-
dostuu vaara, että meidänkin lajimme lopulta joutuu aaltoon 
mukaan ja katoaa maan pinnalta.

Wardin johtopäätös esittämästään synkästä biosfääri-
kuvauksesta ja luonnonolosuhteiden kehityskuluista ei kui-
tenkaan ole lohduton, koska hän katsoo, että ihmisellä on 
tietoisuutensa takia mahdollisuus saada elämän sisältämät 
tuhoavat voimat hallintaan.

Biosfääri ekosysteemipalveluineen muodostaa joka 
tapauksessa kokonaisuutena erittäin monimutkaisen järjes-
telmän. Vielä monimutkaisempi järjestelmä syntyy yhdessä 
ihmisen yhteiskunnasta ja luonnonjärjestelmistä ja niiden 
keskinäisistä vuorovaikutussuhteista ja aineiden kierrosta. 

Tunnemme vielä vajavaisesti tärkeimpien ekosys-
teemipalvelujen toimintaa. Voidaan kysyä, missä määrin 
ihminen voi koskaan oppia tuntemaan kaikkia ilmastoon 
liittyviä vuorovaikutussuhteita ja takaisinkytkentöjä puhu-
mattakaan koko biosfääristä. 

Sama koskee myös ihmisen ja luonnon välisiä suhtei-
ta. Kun vaikutetaan monimutkaiseen systeemiin, saadaan, 
vaikka vaikuttaminen onnistuisikin, toivottujen vaikutusten 
lisäksi myös odottamattomia sivuvaikutuksia. Tämäkin ko-
rostaa varovaisuusperiaatteen merkitystä riskinhallinnassa 
ja luonnonvarojen hyödyntämisessä. 

Ihmiskunnan pitäisi tarkemmin alkaa miettiä ja poh-
tia miten paljon sen on hyvä puuttua luonnonjärjestelmien 
toimintaan ja kuinka se voi mahdollisimman vähäisin ris-



288 289

kein niitä hyödyntää. Ympäristönsuojelutoimet tulisi koh-
distaa ennen kaikkea ihmisen toimintaan eikä luonnon. 
Omaan toimintaan ja kulttuuriin vaikuttaminen on ainakin 
periaatteessa helpompaa. 

Ilman köyhyyden poistamista ympäristöongelmia ei 
voida ratkaista. Sosiaaliset konfliktit voivat leimahtaa mil-
loin tahansa, kun ilmastonmuutos etenee ja luonnonvarojen 
todellinen niukkuus alkaa olla käsillä. Pakolaisvirrat Väli-
merellä ja muilla Euroopan rajoilla saattavat olla vasta vain 
varoitus siitä, mitä on tulossa, jos maailmanlaajuisia ympä-
ristöongelmia ei saada hallintaan.

Näin ilmastonmuutos, maaperän köyhtyminen ja 
luonnon monimuotoisuuden hupeneminen alkavat esiintyä 
yhä useammin turvallisuusriskien taustatekijänä jo ennen 
kuin itse luonnonjärjestelmien toimintakyky kohtalokkaasti 
häiriintyy tai ne romahtavat.  Sosiaalinen eriarvoisuus iskee 
silloin takaisin vielä nopeammin kuin luonto. 

Aikaikkuna, joka on käytettävissä ennen kuin muu-
tokset käyvät katastrofaalisiksi on mitä ilmeisimmin vain 
muutama vuosikymmen (Barnosky ja Hadlyn 2016). 

Markkinoiden rooli tulee olemaan keskeinen maa-
ilmanlaajuisia ympäristöongelmia ratkaistaessa, mutta sii-
henkin liittyy monia avoimia kysymyksiä:

• Voidaanko kaikki ympäristöhaitat muuttaa kus-
tannuksiksi?

• Kuinka paljon luonnonarvoja voidaan saattaa 
markkinoiden piiriin?

• Vaikka ympäristötoimien kustannukset pystyt-
täisiin arvioimaan, niin kuinka voidaan saada 
vähääkään luotettava kuva saavutetuista hyö-
dyistä?

• Voidaanko sukupuuttoon kuolevalle lajille lain-
kaan antaa rahallista arvoa?

• Voiko talous kasvaa, kun aineellinen kulutus 
voimakkaasti supistuu?

• Synnyttävätkö markkinat väistämättä eriarvoi-
suutta?

• Voiko kestävä kehitys toteutua lainkaan kapita-
lismin puitteissa?

OECD:n, EU:n ja Maailmanpankin ja vihreän talou-
den mallien kanta on selvä. Talous voi ja sen täytyy kasvaa. 
Vain sitä kautta voimme kehittää teknologiaa, jota tarvitaan 
pääsemiseksi kestävällä uralle ja hallita parhaiten maail-
manlaajuiset riskit.  

Absoluuttinen irtikytkentä talouskasvusta on jo ta-
pahtunut monien päästöjen osalta.  Periaatteessa niin voisi 
tapahtua energia- ja ainevirroillekin. Toisaalta ainakin tähän 
asti kulutuksen kasvu on syönyt pois sen mitä on saavutettu 
energia- ja materiaalitehokkuudessa. Näin on käynyt Suo-
messakin. Materiaali- ja energiatehokkuuden nostaminen 
on välttämätön, mutta ei riittävä ehto, jotta luonnonvaroja 
riittäisi myös kehitysmaiden kasvaviin tarpeisiin. 

Biosfäärin sieto ja kantokyky asettavat aineelliselle 
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kasvulle rajat, mutta ne eivät sulje pois kehityksen mahdol-
lisuutta ja uuden aineellisen järjestyksen syntyä. Muuten-
han evoluutiokaan ei olisi mahdollista. 

Ihmiskunnan biomassan paino on tällä hetkellä noin 
300 miljoonaa tonnia. Kysymys oikeastaan kuulunkin mi-
hin haluamme järjestyksen kasaantuvan, minkä haluamme 
kasvaa. Kaikkinainen kasvu ei ole mahdollista. Tietoon ja 
sivistykseen vai mammonaan? Yhä uusiin ihmisiin tai luon-
nonjärjestelmiin? Huomaamme, että olemme lopulta iki-
vanhojen moraalikysymysten äärellä.    

Dalyn (1996) mukaan markkinat eivät pysty sääte-
lemään talouden mittakaavaa, resurssien mahdollisimman 
tehokkaan allokoinnin kylläkin. Vaikka pystyisimme täysin 
sisäistämään ulkoiset ympäristökustannukset, mikä sinänsä 
on melko mahdoton tehtävä, niin silti ei ole varmaa, ettei-
vätkö ihmiset tekisi valintoja, jota ovat ympäristön kannalta 
haitallisia. Ensin täytyy päättää tavoite ja sopia oikeuksien 
ja velvollisuuksien oikeudenmukaisesta jaosta. Vasta sitten 
markkinat voivat hoitaa loput.

Georgescu-Roegenkin taloustieteellisessä ajattelussa 
arvoilla on keskeinen merkitys. Georgescu-Roegen toteaa, 
että vain taloustieteilijät voivat uskoa, että oikeat hinnat oli-
sivat vastaus ihmiskunnan kasvaviin ongelmiin. Totuus on, 
että vain jos meidän arvomme ovat kohdallaan, niin silloin 
ovat hinnatkin.

Vai onko näin sittenkään? Olisiko marxilainen ympä-
ristötalous oikeassa väittäessään, ettei kysymys ole arvois-
ta, vaan talouden rakenteista. Ettei kapitalismi ole kykenevä 
ratkaisemaan ympäristökriisiä olivat arvomme mitkä tahan-
sa, ellei samalla puututa vihreää rakennemuutosta syvälli-

semmin niihin talouden mekanismeihin, jotka ovat ympä-
ristöongelmien taustalla.  

Kapitalismi on ollut järjestelmänä erittäin sopeutu-
vainen ja joustava, mutta tuleeko ympäristökriisin kautta 
lopulta pää vetäjän käteen? Voiko virtuaalisten tiedon ja 
elämysten markkinoiden kasvu lopulta korvata riittäväs-
ti aineellisten markkinoiden väistämätöntä rajallisuutta ja 
kuinka paljon virtuaalinen on itse asiassa välttämättä ai-
neellista? 

Paljon kysymyksiä, joihin lopullista vastausta tuskin 
tietää kukaan. Silti itse elämä varmasti tuo ainakaan niihin 
vastauksen
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