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No me käveltiin poikani Aarnin 5v kanssa
Pispalan harjua, kun ryhtyi sade satamaan
ja hän kysyi: ”Mistä vesi tulee?”
johon minä mietin tarkoittiko hän
sadevettä, vai järviä Pispalan harjun
molemmin puolin, vai sitä vettä
mitä me juodaan, kysymys
oli aivan liian monimutkainen,
ja sen sijaan jutustelin Aarnille
miten me serkun kanssa oltiin pentuja ja opeteltiin
purjehtimaan optimistijollalla Haapasaaressa,
minä olin kippari enkä tiennyt miten luovia,
ja niin me mentiin kokka kohisten napakassa myötätuulessa
kohti mahtavaa Suursaarta ja Neuvostoliittoa,
kunnes meistä näkyi vain pienenpieni piste taivaanrannalla.
Siihen aikaan
minä kuvittelin aina Suursaareen kaikkea, tykkejä.
sukellusveneitä, mitä nyt siihen aikaan oli,
kauko-ohjattuja hylkeitä, kunnes
kymmenen vuoden päästä lähdin merille
ja mentiin pienellä laivalla myrskyä pakoon
Suursaareen, eikä Suursaaressa ollut ketään,
kylä näytti kuin lännen elokuvien kulisseilta,
ja suuri aavemaisen tyhjä rahtilaiva saaren lahdella
kuhisi neuvostoliittolaisia radareita ja tähtäilijöitä
jotka tarkkailivat meitä kun me olimme niin
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pienellä laivalla lähteneet niin isoon myrskyyn,
ja minä myönnän se oli jännittävää
kun neuvostotykkiveneet tulivat öisin
valaisemaan meidät ja tarkistamaan
ettei meillä ole puutavaralastin alla piilossa
toisinajattelijoita,
Viipurissa minä haistoin
Saimaan kanavaan mennessä
seisovan veden, sellaisen jossa ei kehtaisi uida,
vaikka venäläiset kanavan rannoilla onki siinä,
ja suluilla se yletön vaahto, aivan kuin suuresta
pesukoneesta, minä mietin sitä vaahtoa kovin,
oliko se venäläisiltä se vesi, mihinkä suuntaan
sekään siinä virtasi, vai oliko se Kaukaan tehtailta
Lappeenrannasta, siellä oli kuitattu uimarannat
jo 60-luvulla, sitä kaikkea minä mietin,
olin kuudentoista, luin Henry Milleriä,
sitten olin seitsemäntoista öljytankkerissa
matkalla Biskajan lahdella Etelä-Amerikkaan, luin
Henry Milleriä ja mietin tyttöjä, miten ne on
niin pyöriäisiä ja yhtä turpeita kuin se hylje
jonka olimme pikkupoikina löytäneet
Pitkäluodon rantakiviltä
maitopurkkien, puuroinan ja merilevän keskeltä
ja me pelättiin että jos sitä tökkää
niin siitä syntyy tuhat pikkuhyljettä
kuin suihkulähteestä
ja pian niitä pikkuhylkeitä on kaikkialla
sukellusveneitä, kelluvia zeppeliinejä,
kierähteleviä luotoja, kunnes rahtilaivoilla
7

ja öljytankkereilla ei ole enää merta
mitä seilata
ja niin ne siirtyy
muille merille
Toinen historia,
viisi tuhatta lentokoneen romua,
satoja uponneita sotalaivoja,
tuhansia hukkuneita pakolaisia,
sormuksia, raamattuja, matkalaukkuja,
toisen maailmansodan satoa,
ja sitten sodan jälkeen voittajat,
liittoutuneet ja venäläiset,
upottavat mereen natsien myrkkytynnyrit,
65.000 tonnia sinappikaasua,
hermokaasu sariinia, kuolemanleirikaasu Zyklon B:tä,
upottavat myrkkytynnyrit meren pohjaan,
ja toisinaan,
toisinaan Bornholmin tanskalaiset kalastajat
polttavat näppinsä tuossa tappavassa saaliissa
Ja yhä toinen historia, Nyky Aika,
Itämeren rannoilla asuu 85 miljoonaa ihmistä,
18 suurkaupunkia, yhdeksän maata,
8.000 kilometriä roskattua rantaviivaa,
mustia punaraitaisia kiviä,
sinivihreää levää massiivisina lauttoina,
villihanhet pakenevat tyyneen lahteen,
virrat vajoavat maanalaisiin onkaloihin,
kaupungit piiloutuvat viemäreihin,
mainingit raottavat taivaanrannan haavaa,
8

lokit ja tiirat syöksyvät kohti
kimeästi kirkuen
Mikä hullu tämä pohjoinen hirviökonserni
nielaisee kokonaisen meren luotoineen suolineen,
Mitkä hullut upottavat Suomen suuret joet
DDT:llä ja metyylielohopealla,
mitkä hullut viljelevät maata myrkyillä,
fosforilla ja nitrogeenilla
niin että pellot loistavat kelmeinä avaruuteen,
hullut rahtaavat 100 miljoonaa tonnia
Siperian öljyä vuosittain
tuhansilla Itämerta risteilevillä tankkereilla,
käärme on irti paratiisissa,
käärme pitkä kuin Itämeren halkaiseva kaasuputki
Merilevä nuoleskelee varpaitani,
ilta-aurinko paahtaa veden pinnalla
minä mietin mitä tehdä
historian sedimenteille,
parempi olla hämmentämättä, ne sanovat,
annetaan olla tuhannen vuotta, ne sanovat,
kaikki semantiikan kahleet karkaavat käsistä,
kieli kuivuu mykkään kitaan,
varpaita kutkuttaa tämä pohjaton syvyys
joka meitä pidättelee.
Autiolla saarella missä ei asu ristin sielua
merenneito paljastaa valkoiset rintansa
Amorellan metelöiville matkustajille
tytöt viittovat käsiään ja kikattavat
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pojat huojuvat kuin kaislat
japanilaiset kamerat klikkaavat ja suhisevat
ja kännykkäkuvia lähetetään maihin
mutta sitten merenneito käänähtää
ja sukeltautuu pehmeästi mereen
merenneito kätketty Jumalatar katoaa
kapteeni huutaa: koneet seis!
mutta hän ei enää palaa
hän ei enää palaa
hän on mennyt monille vesilleen
etäisten valojen valtakuntaansa.
- J. K. Ihalainen, Vesitiet
***
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Lukijalle

Taiteessa, kuten muissakin luovissa prosesseissa, on hyvin poikkeuksellista ja kiehtovaa se, että sen monimieliset merkitykset
syntyvät usein viiveellä ja ovat kykeneviä ajan saatossa muuttumaan. Kaikkein vavisuttavimmin tämän kokee niiden teosten
kohdalla, joita on itse ollut tekemässä ja joiden alkuvoimista on
näin ollut ikään kuin itse vastuussa. Aikaisemmin käsittämättömältä tuntunut teos alkaa arvaamatta välittää selkeää ja ymmärrettävää viestiä.
Meiltä Silakka-projektin hahmottaminen vei reilut kolme vuotta, eikä ole mitenkään selvää, että sitä olisi merkitysten
osalta vieläkään tyhjennetty pohjaan saakka – eihän Silakan tarina ole vielä edes ohi. Tätä kirjoittaessa ei ole viikkoa kulunut
siitä, kun sillä purjehdittiin Suomenlahden yli Tallinnasta Pakrin
ja Porkkalan saarten kautta Espoon Suomenojaan, jossa se keinahtelee poijuun kytkettynä odottamassa seuraavaa merimatkaa.
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Yhtä kaikki, viime päivinä on ensi kertaa alkanut tuntua, että hitto vie, hommassahan on jotain pointtia. Tämä on
tietysti helpottava havainto, sillä projektista kertova kirja on tätä
johdantoa kirjoittaessa melkeinpä painokunnossa. Oivalluksesta
syntyvä reaktio on tietysti äkkiarvaamaton nauru. Tätä tuskin
pystyy välittämään lukijalle, mutta olkoon se siitä huolimatta tämän kirjan perimmäinen tarkoitus.
Kolmen vuoden merkityksen muodostuminen ei silti
estänyt tekemästä Silakasta ja sillä tehdyistä purjehduksista taideteoksia, osallistumasta näyttelyihin, antamasta haastatteluja,
kirjoittamasta ja puhumasta projektista jopa johdonmukaisesti.
Kenties olemme noudattaneet tässä samaa tuntematonta logiikkaa, joka on ollut Silakka-aluksen rakentamisesta asti läsnä mutta
näkymättömissä. Jos aiempi kommunikaatio on ollut ristiriitaista, jopa sekavaa, vetoamme jonkinlaiseen syyntakeettomuuteen.
Ajatusten selkiytyminen sai alkunsa tämän kirjan toimitusprosessista, muutamista sen aikana käydyistä keskusteluista ja
viimeistään silloin, kun saimme käsiimme Antti Salmisen ja Silakallakin vierailleen Tere Vadénin yhdessä kirjoittaman mainion
kirjan Energia ja kokemus1.
Salmisen ja Vadénin kunnianhimoinen pyrkimys on
palauttaa energia takaisin filosofiaan ja ihmiselämän ajatteluun
laajemmin. He esittävät kauaskantoisen ajatuksen öljystä kulttuurimme ja yhteiskuntamme pääasiallisena energianlähteenä
ja näin ei ainoastaan ymmärryksen tai yhteiskunta-analyysin
12

1. Antti Salminen ja Tere Vadén: Energia ja kokemus, naftologinen essee/niin&näin 2013.

2. Yksi öljylitra vastaa noin 50:n tunnin yhtäjaksoista fyysistä lihastyötä. Eurofoundin tilaston
mukaan Suomessa keskimääräisessä työviikossa
on 37,8 tuntia.

vaan ennen muuta kokemuksen perustana – kokemuksen, joka
kasvaa öljystä elämisen myötä. Eikö juuri öljyn ominaislaatu ilmiömäisen tehokkaana, helposti kuljetettavissa ja sovellettavissa
olevana sekä nopeasti palavana energiamuotona vastaa yllättävän
paljon pelottavankin tehokasta, dynaamista ja lukuisia sovellutuksia tuottavaa, kovalla liekillä palavaa niin sanottua läntistä
elämäntapaa? Ilman öljyn mahdollistamaa kokemusta ylettömästä voimasta2, tämän voiman hallitsemisesta ja öljyn täydellisestä välinpitämättömyydestä sillä tehtyä työtä kohtaan monikaan
meille nykyisin itsestään selvä asia tuskin olisi niin kuin on nyt.
Esimerkiksi lihastyöllä vastaavaa ei haluttaisi eikä edes pystyttäisi mitenkään toteuttamaan. Niin ikään öljy on mahdollistanut
moninaisen ja laajalle levinneen tavara- ja palvelutuotannon,
joka on johtanut varsin erikoiseen talouskäsitykseen. Tämän kokonaisuuden hallinta puolestaan on vaatinut monimutkaisen ja
hierarkkisen yhteiskuntamallin. Todistamme siis parhaillaan öljyn kokemukseen perustuvaa kulttuuria kaikessa hienoudessaan
ja kaameudessaan.
Tärkeä ajatus energiasta on esitelty monipuolisesti Salmisen ja Vadénin kirjassa, joten emme syvenny siihen tässä tätä
enempää vaan suosittelemme kirjan lukemista. Yhtä kaikki, se
laittaa koko purjealuksen rakentamisen sekä laineiden liplattaessa käydyt yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat pohdinnat
epäilemättä uuteen valoon – kuin astuisi energiansäästölampun
kelmeydestä auringon tuhlailevaan loimotukseen. Koko Silakka13

projektin ja sen merkitysten muotoutumisen omalakisuudessa
on yllättävän paljon yhtymäkohtia toisenlaisen energian kokemukseen – aurinkoon, mereen ja tuuleen – joiden mittaamattomuudesta saattaa löytyä myös mahdollisuus uuteen ja pitkäikäiseen yhteisöllisyyteen.
Tahdomme kiittää kaikkia niitä, jotka ovat suorasti tai
epäsuorasti tuoneet mukanaan Silakka-projektiin uusia merkityksiä tai paljastaneet jo siinä olevia sellaisia. Kiitos kaikista
tärkeistä oivaltamisen kokemuksista ja niiden välittämästä kannustuksesta heittäytyä taiteellisen prosessin maagiseen ennaltaarvaamattomuuteen jatkossakin. Erityiskiitokset rakentamiseen
ja purjehduksiin osallistuneille, joiden nimiä olemme listanneet
kirjan loppuun, sekä Ulla Taipaleelle, Merja Markkulalle ja Capsulalle sekä heidän Tutkimusmatka Itämerellä -hankkeelleen,
joka oli keskeinen toimeenpaneva voima Silakan tarinassa.
*
Jotta olisi mahdollista kertoa niistä filosofis-yhteiskunnallisista
ulottuvuuksista, joihin Silakka-alus kytkeytyy, ja kyetä välittämään
edes osan siitä riemusta, jota projekti on meissä tekijöissä herättänyt, on tarina tarpeen kertoa niin kuin se tapahtui, ennenaikaisia
päätelmiä tuputtamatta. Kirja alkaa Silakan synnystä, jota seuraa
aluksella käytyjen keskustelujen ja purjehdusmatkoilla otettujen
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valokuvien kokoelma. Kirjan mukana oleva DVD-levy puolestaan
sisältää projektista kertovan dokumenttielokuvan.
Syntytarina on pyritty kertomaan sillä samalla sisällöllisellä kepeydellä, joka projektin tuohon vaiheeseen kuului. Kirjan
varsinaisen sisällön muodostavien keskustelujen osalta olemme
taas halunneet säilyttää puhekielisyyden ja jonkin verran dialogia, sillä se tuntuu välittävän parhaiten tilanteiden epämuodollisuutta ja merellä olemisen kokemusta.
Keskustelujen aiheita selventävät ja kommentoivat alaviitteet ovat meidän jälkikäteen tekemiämme, eivätkä liity suoraan autenttisiin keskustelutilanteisiin tai keskustelijoiden mielenliikkeisiin.
- Toimittajat
***
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Silakan synty

Purjealus Silakka syntyi suunnittelematta. Se sai alkunsa tuulen,
meren ja purjehtimisen kuvittelemisesta. Näitä näkymiä hallitsi yhtäältä avaruus, joka aukeaa aavalla kaikkiin ilmansuuntiin,
nousee ylös ilmakerroksiin, pilviin ja aina aurinkoon saakka; toisaalta syvyys, pinnanalainen pimeys ja tuntemattomuus merivirtoineen, otuksineen ja onkaloineen sekä aaltojen loputtomuus.
Alus kiitää sinivihreää merta valkoisin purjein. Kaukaa
katsottuna se on kuin selkeästi kirjoitettu substantiivi: purjevene
– tuulen, veden ja tahdon voimien yhtymäkohta, jota peräsimessä oleva ihminen ohjaa haluamaansa suuntaan, myötätuuleen tai
vastaiseen luovien.
Horisontissa häämöttää rannikko, kaupunki ja yhteiskunta, joiden totaalisuudelta ei säästy ilma, ei meri eikä veneilijä. Viemärien ympärillä kelluu kuolleita kaloja ja savupiiput
tupruttavat myrkyllisiä kaasuja taivaalle. Aallot kuljettavat mukanaan muoviroskaa, ja vesi on levästä vihreää. Mielipuolinen,
17

on ensimmäinen mieleen nouseva ajatus. Teknokraatit sanovat
ympäristövahinko – ikään kuin kyse olisi ennalta-arvaamattomasta vailla syy-yhteyksiä olevasta sattumasta.
Siellä se kuitenkin on, ihmisyhteisö. On niin pitkään
kuin sen taloudelle – tarpeelle ja tarjonnalle – on edellytyksiä.
On niin pitkään kuin se pystyy muuttumaan haasteiden edessä.
Mutta pahalta näyttää.
Kenties merellä olemisen suoma etäisyys voisi auttaa
mantereen maiseman tarkastelua? Ehkä irtiottoon tarvittava purjevene voisi sellaisenaan haastaa kaupunkien logiikan ja näin olla
osa yhteiskunnan tai yhteisön – sen olemassaolon edellytysten ja
muutosherkkyyden – ajattelua. Hieman humoristisesti sanoen:
voisiko veneen kanssa yhdessä ajatella asioita toisella tavalla?
Nämä kovin abstraktit pohdinnat ja kuvat toimivat Silakan rakennuspiirustuksina.
***
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Tieteilijöitä emme ole, insinööreiksi emme halua tulla, olkaamme siis taiteilijoita

Oli alusta alkaen selvää, että jos todella mielimme merille, meidän olisi tehtävä purjevene alusta saakka itse. Materiaalit löytäisimme tavalla tai toisella jätelavoilta, kaatopaikoilta, lahjoituksina ja muualta matkan varrelta. Näitä ehtoja ei sanellut yksin
taloudellinen imperatiivi – vaikka köyhiä olimmekin – vaan paremminkin aavistus siitä, että veneen rakentamiseen ja jätemateriaalien soveltamiseen liittyvä luova ongelmanratkaisu voisi olla
äärimmäisen kiehtovaa, ikään kuin osa jo alkanutta seikkailua
merellä.
Purjehtimiseen, itse tekemiseen ja jätteen uudelleenkäyttöön liittyi tietysti myös ympäristökysymys, jonka perustan
näimme syvällä vallitsevassa taloudessa. Emme todellakaan halunneet meluisaa, bensalta ja pakokaasulta haisevaa moottorivenettä, joka kaikesta romantiikasta (tai sen puutteesta) huolimatta
21

houkuttelee rannoille vain uusia tankkauspisteitä; saatikka syöttää rahaa ympäristöstä ja etiikasta piittaamattomaan talouskoneeseen hankkimalla valmiin veneen, palkkaamalla työvoimaa
tai ostamalla uusia materiaaleja, joista seuraisi vain uutta kulutusta, pakokaasua ja jätettä.
Ainoat maininnan arvoiset investoinnit olivat halpa
hitsauslaite – kun olimme ensin saaneet rikki lainassa olleen –
pylväsporakone sekä kasa pultteja, muttereita, hitsauspuikkoja,
kierretankoa ja hyvää köyttä, joita oli miltei mahdoton löytää
jäteastioista ja kaatopaikoilta.
Jätteenkeräysretket alkoivat nopeasti tuottaa tulosta.
Tarpeellisen oloista tavaraa: lankkuja, pitkiä ja tukevia rautaputkia, köysiä, sähköjohtoja, vanerilevyjä, lattarautaa ja niin edelleen alkoi kasautua kasvavissa määrin ystävämme Riku Ritvasen
Siuronkosken vanhassa vesivoimalassa sijaitsevan työhuoneen
nurkkiin. Materiaalimäärän hipoessa vieraanvaraisuuden rajoja
päätimme vuokrata koko tilan projektin käyttöön.
Samaisen Ritvasen nuoruudessaan hankkimat veneenrakennustaidot olivat korvaamattomia kölin ja maston paikkaa
mietittäessä. Muun rakentamisen osalta päätimme karttaa valmiita ratkaisuja tai kaavoja soveltavaa ajattelua. Sen sijaan pysyttelimme uskollisena luovalle prosessille ja etenimme jätemateriaalin ja projektia innoittaneiden mielikuvien ehdoilla, jättäen
tekemisen omalakisuudelle ylimmän päätäntävallan kaikista insinööriajattelun houkutuksista huolimatta.
22

Aluksen ponttoneiksi löytyi tyhjiä öljytynnyreitä. Ne
järjesteltiin kahteen riviin ja kiinnitettiin kahteen pitkistä rautaputkista hitsattuun kehikkoon vanhan paloletkun pätkillä. Kehikot kytkettiin toisiinsa viidellä jämerällä lankulla, joiden väleihin
upotettiin paloletkusta punotut kansielementit. Köliksi keksittiin puolentoista neliömetrin alumiinilevy ja peräsimeen tukevaa
vaneria, joka pultattiin kiinni vanhaan tammiseen pinniin. Maston ja purjeet lahjoitti eräs ystävällinen purjehtija, jonka pahasti
lahoamaan päässyt Louhi-vene mätäni teollisuushallin kupeessa
Hervannassa.
Näin kaikessa lyhykäisyydessä syntyi Silakka, kahdeksan
metriä pitkä ja lähes viisi metriä leveä katamaraanirunkoinen purjealus, jonka masto nousi 13 metrin korkeuteen kannatellen kahta
yhteispinta-alaltaan 28 neliömetrin kokoista purjetta. Maston huipussa pyörähteli purkuveneestä irroitettu tuulensuunnan osoitin
eli windex. Siuron Kulovedellä onnistuneita koepurjehduksia päästiin juhlimaan heinäkuussa 2010.
Samaisen vuoden elokuussa Silakka laskettiin Taivassalon
Hakkenpäässä Itämeren aalloille, ja masto nostettiin ensimmäistä
merimatkaa varten. Jos rakentaminen oli luonteeltaan intuitiivista,
sitä olivat myös purjehdusretket sekä projektin sisällöllisen puolen
kartuttaminen.
Olimme lastanneet aluksen erilaisilla dokumentointivälineillä tarkoituksenamme taltioida vaihtelevalla miehistöllä tehtäviä purjehduksia sekä matkan varrella syntyviä keskusteluja, jotka
voisivat mahdollisesti auttaa ymmärtämään Itämerta laajemmin.
25

Merta tuskin tulisimme koskaan täysin käsittämään,
emmehän olleet biologeja, kemistejä tai fyysikoita. Niin naurettavalta kuin se kuulostaakin, emme edes todella tienneet mitä
vesi on (happea ja vetyä tietysti – mutta mitä nämä alkuaineet
ja niiden keskinäiset suhteet todella tarkoittavat?). Emme myöskään olleet täysin vakuuttuneita siitä, että luonnontieteellinen
lähestymistapa olisi erityisen antoisa ympäristökysymysten pohdiskelussa, tieteilijöitä tällä lainkaan vähättelemättä. Ilmeisesti taloudellisista ja poliittisista suhdanteista johtuen korkealle
kehittyneellä tieteellä ei ollut mairittelevia näyttöjä meren tai
muiden luonnonympäristöjen suojelusta. Niin ikään lukuisat
historialliset tai antropologiset esimerkit viestivät, että luonnontieteellinen maailmankuva vaikuttaisi olevan ympäristön kannalta paljon tuhoisampaa kuin sen puuttuminen – jos tällaisia
empiirisiä vertailuja voi ylipäätään perustellusti tehdä. Oli miten
oli, lähtökohdan olisi oltava toinen, mutta mikä? Päädyimme
lähestymään hankalaa aihetta jälleen kokeilemisen ja tekemisen
kautta.
Vyyhtiin oli vaikea tarttua. Ensimmäisen kolmen ja sinänsä äärimmäisen kiinnostavan haastattelun jälkeen olimme
entistä enemmän ymmällä omista pyrkimyksistämme. Pekka
Viherän näkemykset suo-ojituksen ja Itämeren rehevöitymisen
yhteydestä, kirjailija Juha Ruusuvuoren historiallinen katsaus
Itämeren ranta- ja merirosvoihin sekä taiteilija Tuula Nikulaisen
pohdiskelu ympäristötaiteesta tuntuivat kohtaavan toisensa yhtä
26

kehnosti kuin talousmiesten ja ympäristönsuojelijoiden näkemykset luonnosta. Vika oli tietysti meidän.
Päätimme lähteä Kemiön Ölmosin männikköiseltä hiekkarannalta, jossa olimme laskeneet Nikulaisen maihin, takaisin
vesille asiaa pohtimaan. Aamupäivän aurinko paistoi, ja tuulta
oli heikonlaisesti. Parin tunnin lillumisen jälkeen rantauduimme
ruoanlaittoon kauniille Dyvelholmin saarelle armeijan keltaisista
kieltomerkeistä sen paremmin piittaamatta.
Miehistössä mukana ollut Ossi Kakko nosti poikkeuksellisen kirkkaasta rantavedestä pari suurta rakkoleväpuskaa.
Erään saaren poukaman kosteikon laidalta löytyi osmankäämejä
ja metsästä kanttarelleja sekä katajanmarjoja. Näistä syntyi päivän ateria. Aurinko kuumotti laakeaa rantakalliota, jolla istuimme syömässä. Takana kohosi käkkäräisten mäntyjen ja sammaleen valtaama rinne.
Iltaa kohti tuuli tyyntyi lähes täysin. Päätimme tästä
huolimatta palata Ölmosin hiekalle nukkumaan. Työnsimme
aluksen irti rannasta ja nostimme hädin tuskin pullistuvat purjeet. Ryhdyimme verkkaisasti etenevää matkanteoa jouduttaaksemme lukemaan läpi muutamia Olli Tammilehdon kirjoituksia.
Vuorollaan yksi luki tekstiä ääneen kahden auttaessa airoilla heiveröistä tuulta veneen liikuttelussa. Loput loikoilivat mukavasti
kannella kuunnellen ja katsellen liikkumattomaan merimaisemaan laskevaa aurinkoa.
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Erityisen vaikutuksen tässä kelluvan kesäyliopiston
spontaanissa luentosarjassa teki Tammilehdon teksti Maapallon
kokoinen aarre – talousnäkökulman muutos ja ympäristö,1 jossa
hän esittää ekonomian ja ekologian ristiriidan ratkaisuksi talouden käsitteen laajentamista siten, että yhteisvauraus – niin ihmisten tekemä kuin luonnossakin oleva – sisällytettäisiin osaksi
talousajattelua.
”[I]hmisten työllä aikaansaatujen rikkauden muotojen lisäksi
on vieläkin enemmän yhteisvaurautta, joiden synnyssä luonnolla on ollut ratkaiseva tai täysin hallitseva rooli. Sellaista ovat yhteiset metsät, laitumet, kalastusalueet ja muut yhteisalueet[...].
Sitä on myös auringon valo ja lämpö.[...]
Ilmastonmuutos taas korostaa sitä suunnattoman arvokasta
palvelusta, jonka ilmakehä, kasvit, meret, jäätiköt, tuulet, merivirrat, maan alla vielä oleva öljy ja kivihiili, merenpohjassa oleva metaanihydraatti, hiiltä sisältävä kalkkikivi ja lukuisat muut
luonnonilmiöt tuottavat pitäessään ilmakehän koostumuksen ja
lämpötilan toistaiseksi sellaisena, että ihmiselämä ylipäänsä on
mahdollista.”

Tammilehdon päätelmä on, että toisin kuin nykyisin, jolloin
luonnonsuojelua usein pidetään liian kalliina, laajannetun talouskäsityksen vallitessa “ei olisi varaa tuhota luontoa, joka nähtäisiin keskeisenä osana taloudellista varallisuuttamme.”
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1. Olli Tammilehto: Maapallon kokoinen
aarre – talousnäkökulman muutos ja ympäristö, http://www.tammilehto.info/maapalloaarre.htm, 2008.

Laajennetun talouskäsityksen ja yhteisvaurauden yhteyttä
saariretkeen, vesillä olemiseen sekä metsän ja meren antimiin tai
lukemamme tekstin kollektiiviseen jakamiseen on vaikea olla näkemättä.
Seuraavana päivänä Tammilehto istui Silakan kannella
puhumassa aiheesta ja paljon muustakin. Niin ikään Silakkaaluksen purjehdukset kääntyivät kohti uutta kurssia. Kaikki tätä
seuraavat tapahtumat ja keskustelut osaltaan jatkoivat, laajensivat tai syvensivät Dyvelholmin merileväkokkailuista alkanutta
matkaa muodosta kohti merkitystä; jätealuksen ennalta-arvaamatonta kulkua kaatopaikalta kohti yhteiskunnallisen muutoksen hahmottamista.
***
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Silakan tekniset tiedot

Rakennettu: 2010 Siuronkosken vesivoimalassa Nokialla
Neitsytmatka: 2010, Isosaari, Kulovesi, Siuro
Pituus: 8 metriä
Leveys: 4,5 metriä
Syväys: 1,5 metriä
Maston korkeus: 13 metriä
Purjepinta-ala: 28m2
Rakennusmateriaalit: romurauta, hylkypuu, öljytynnyrit ja
paloletku
Matkanopeus: max. 5 solmua
Moottori: Seagull 2hv
***
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Luonto

Yrjö Haila – Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan professori ja aktiivinen kirjoittaja.
Haila on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita
aiheinaan mm. ekologia, ympäristöfilosofia,
ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, kansalaisvaikuttaminen ja retkeily.

YRJÖ HAILA: Sanalla luonto on kaksi merkitysulottuvuutta.
Vanhempi merkitys on luonnollisuus, eli että asioilla on oma luontonsa: se mikä on oikein ja asianmukaista, ja että erilaisilla ilmiöillä
on niille ominainen luontonsa. Siinä merkityksessä edelleen käytetään
termiä ihmisluonto eräänlaisena ihmisen perimmäisenä olemuksellisena piirteenä. Se että asioilla on oma luonto sisältää ajatuksen, että
ihmistoimet voivat olla jotain epäluonnollista verrattuna ikään kuin
oikeaan luontoon. En ole kovin innostunut tästä vanhasta merkityksestä.
Uudempi merkitys luonnolle taas on jotain, mikä pitää tämän koko homman käynnissä: elinvoima, uusiutuvuus ja biosfäärin
kokonaisuus, maapallon elollisen luonnon kokonaisuus. Mielestäni
luontoa kannattaa ajatella elinvoimaisena kokonaisuutena. Ja ympäristöongelmat on sitten sellaisia, jotka loukkaa tätä. Näkisin sen sillä
tavalla.
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Jos ajatellaan luontoa eräänlaisena elinvoiman lyhenteenä,
silloin ihminen sisältyy siihen mukaan, eli olemme osa sitä samaa
kokonaisuutta. Ihan fysiologian kautta ja riippuvuuksien kautta, jotka liittyy sitten ekonomiaan, tähän ympäröivään luontoon ja tietysti
biosfääriin kokonaisuutena.
Minusta olisi tärkeää pystyä välttämään vastakkainasettelun
tai dualismin ajattelu. Se, että ihminen on jotain erillistä luontoon
verrattuna. Kahtiajaosta tulee aina normatiivisia ongelmia – kumpi
on ensisijainen missäkin tilanteessa – kun olennaista on keskinäinen
riippuvuus.
Luonto-sanan laajempi käsittäminen auttaa pääsemään
eroon tällaisista vastakkainasetteluista, joita ilmenee vähän erilaisin
käsittein eri yhteyksissä, kuten vaikka kaupunki–maaseutu tai urbaani
ympäristö–luonnonympäristö, taikka se että arvokas luonto on suojellulla alueella ja muu luonto on jollain tavalla vähemmän arvokasta.
Hyvän luonnon määritelmä voi olla elinvoimaisuus. Sille ei
varsinaisesti ole mitään ulkoisia kriteerejä, joita voisi asettaa, eli ei ole
mitään luonnontilaisuuden ehdotonta lähtökohtaa. Ei olisi ongelma
saada Sahara kukkimaan ja autiomaat muutettua puutarhoiksi, edellyttäen tietysti, ettei se kuluta uusiutumattomia energiavaroja. Sillä on
tämänkaltaisia ehtoja. Juuri se uusiutumattomien varojen kuluttaminen on vastakohta elinvoimaisuudelle. Hyvä luonto on elinvoimaisuuden ja uusiutuvuuden ideaali.
Puutarha on hyvää luontoa. Yhtä lailla ikimetsä on hyvää
luontoa. Palatakseni edelliseen aiheeseen, tässä mielessä ajateltuna
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erilaisilla luonnonkokonaisuuksilla on oma luontonsa. Tämä ideaali
jäsentyy myös sen kautta, että minkälaisessa suhteessa ihmiselämä on
niihin luontoihin.
Hyvä metafora tai lähestymistapa voisi olla keskinäisriippuvuus. Se luonto, joka elättää meitä, on riippuvainen meistä myös, eli
riippuvuussuhde ei ole yksisuuntainen. Ihan niin kuin puutarha. Puutarha ei ole puutarha, jollei sitä hoideta jatkuvasti. Se on keskinäisriippuvuudessa tapahtuvaa, melkein kuin yhteisevoluutiota, itse asiassa
kuin symbioosia, yhteiseloa.
Luonnonsuojelua ei pitäisi siis mieltää niin, että luonto on
jotain ulkopuolista, jota pitää sulkea säästiöön. Vaan luonnonsuojelu on sitä, että pitää huolta pelargonioista ikkunalaudalla ja kissasta
uuninpankolla. Se on kaikkinaista huolenpitoa sellaisissa tilanteissa,
missä ihmisen ja muun luonnon ilmiöt ovat sekoittuneina toisiinsa.
Heikki Tuorila: Eli päädytään luontokäsityksen lähtökohtiin, että ihminen on osa luontoa, mutta ihmisten pitäisi vielä ymmärtää se, koska kukaan ei halua vahingoittaa itseään.
Yrjö: Sitä kautta juuri. Se on juuri se keskinäisriippuvuuden idea. Tähän liittyy vaikka peltojen tuottavuus. Eli niiden pitäisi olla sellaisia
ekologisia systeemejä, jotka jossain mielessä ylläpitää itseään, mutta
inhimillisen työn avulla. Peltohan muuttuu miksikä muuttuu, jos se
jätetään hoitamattomaksi.
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Itämeri

ILPPO VUORINEN: Tuuli vähän kääntyi. Melkein vastaiseksi.
Tommi Taipale: Hyvä, että kääntyi noin. Jos se olis kääntynyt
toiseen suuntaan, niin meillä olis ollut vaikeuksia päästä takas.

Ilppo Vuorinen – Dosentti. Turun yliopiston
Saaristomeren tutkimuslaitoksen sekä ympäristöntutkimuskeskuksen johtaja.

Ilppo: Joo. Kappas, haikara – lensi puuhun tuossa. Ihan meidän keulan edessä. Siellä on semmoinen kelomänty, se istuu siinä
puussa. Nyt se tulee näkyviin. Harmaahaikara.
Tommi: Joo, niinpä onkin.
Ilppo: Nyt se lähtee taas.
Teemu Takatalo: Mä en ole Suomessa juuri haikaroita nähnytkään.
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Ilppo: Ne yleistyi joskus kymmenkunta vuotta sitten. Nyt niitä
näkee joka syksy, just tällä tavalla.
Teemu: Sulla on ilmeisesti tässä Itämeressä aika henkilökohtaisista asioista kyse?
Ilppo: No joo. Tämä on ollut mun työtä ja sitten kun kattelee,
mitä tälle maisemalle tapahtuu, niin kyllä sen tietysti ottaa henkilökohtaisesti.
Teemu: Voisitko sä kertoa mistä tässä Itämeressä on oikein kyse?
Tämähän ei ole vaan joku muusta maailmasta irrallaan oleva
olio. Miten tätä Itämerta pitäis sun mielestä ajatella?
Ilppo: Kaikki Itämeren vesi tulee Atlantilta. Se tulee Pohjanmereltä Tanskan salmien läpi tänne pohjan läheisinä virtauksina niiden kuuluisien suolapulssien myötä. Ja sitten makea
vesi tulee Atlantilta myöskin. Päiväntasaajan tuntumassa Azorien Bermudan tasalla on pysyvä korkeapaine ja vesi haihtuu
siellä ilmaan. Islannin luona taas on matalapaine, niin sanottu
Islannin matala. Ja kun nämä ilmanpaine-erot tasoittuu tuulilla, niin se haihtunut vesi ja ne syntyneet pilvet kulkee sieltä
päiväntasaajalta pohjoiseen ja maapallon kiertoliikkeen ansiosta lopulta tänne Itämeren valuma-alueelle ja sataa alas. Ja
silloin meillä on onni elää simmosen valtavan ison tislauslait43

teen paremmassa päässä. Me saadaan makeaa vettä koko ajan
sateen muodossa tänne. Koko Itämeri on syntynyt Atlantilla.
Se vesi mikä me nähdään täällä, tässä matalassa Itämeressä, on siis vaan osa simmosta isoa kiertoliikettä, missä
makea vesi haihtuu päiväntasaajalla, kulkeutuu pohjoiseen,
sataa Itämeren valuma-alueelle, valuu Itämereltä ulos, virtaa
Norjan rannikkoa pohjoiseen ja Barentsinmerellä viilenee jälleen, vajoaa syvälle, kulkee merenpohjaa pitkin Grönlannin
ja Islannin välistä Atlantille ja sieltä edelleen Atlantin pohjaa
pitkin etelään, jossa se päiväntasaajan luona törmää Antarktikselta tulevaan virtaukseen, nousee ylöspäin, haihtuu ja palaa siihen systeemiin. Se on Itämeri, me ollaan osa simmosta
isompaa systeemiä.
50–60-luvuilla, kun vesi oli kirkasta, ravinnebudjetit
olivat toisenlaiset. Ravinteet, typpi ja fosfori, olivat sitoutuneina pitkäikäisiin rakkoleviin, suurikokoisiin monivuotisiin
kasveihin. Myös rakkolevässä elävä pieni eläimistö oli hyväkuntoista ja voi hyvin ja koko ekosysteemi toimi sen rakkolevän ympärillä. Rakkolevä on kaikkein tärkein rakenteellinen
ympäristö, mikä veden pinnan alla on.
Nykyisin meillä on ravinteet sitoutuneina pieniin
vapaan veden planktonleviin, kuten esimerkiksi sinileviin.
Ravinnekierrot ovat tällöin hyvin nopeita; on hyvin yksipuolinen eliöstö, opportunistisia lajeja, happikatoja sekä myrkyllisiä kukintoja ja vesi on sumeeta.
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Vastakohtana sitten se 50–60-luvun Itämeri, kun vesi
oli kirkasta ja rakkolevää oli paljon. Nämä on tavallaan ne
kaksi ääripäätä. Me ollaan nyt hiukan vähän liian lähellä sitä
huonompaa päätä.
***
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Yhteisö

KAI VAARA: Mä olin pienenä poikana partiossa, mutta jossain
vaiheessa mä rupesin katsomaan lintuja, ja silloin mun piti erota
partiosta, koska sitä rupesi väistämättä ajattelemaan yhteiskunnallisia merkityksiä samalla.
Kouluaikana mä sitten katselin koko ajan ikkunasta ulos
ja seurasin sitä mitä siellä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuu.
Mä jotenkin tunsin, että on olemassa se maailma, joka elää ihmisestä irti, joka elää omaa elämäänsä, ja mä olin tavallaan koko
ajan läsnä myös sen kanssa, vaikka elin tietysti siinä luokkahuoneen ja ihmisten maailmassa myös. Siitä kuitenkin heräsi sellainen kysymys, että mikä tää ihminen oikein on suhteessa luontoon tai elämään tai eliökuntaan ylipäätään. Että meille koulussa
opetetaan yhtä todellisuutta, muttei se selvästikään ole se, missä
me eletään ja joka elättää meitä.
Viisitoistavuotiaana mä muistan, kun mä matkasin mökiltä kotiin erään naisen autossa, joka asui siinä samassa mök47

Kai Vaara – Pitkän linjan ympäristö- ja yhteisöaktivisti. Vaara on yksi Katajamäen ekoyhteisön
perustajista.

kisaaressa. Matkalla mä selitin sille miten tämä koulujärjestelmä kilpailuttaa ihmisiä, ja miten se heijastaa sitä, miten ihmiset
hajaantuu ja eriarvoisuus syntyy; miten yhteisöllisyys hajoaa tai
miten sitä ei voida synnyttää. Mulla on siis ollut tällainen yhteisöllinen näkökulma ihan pienestä saakka mukana. Sitten 70-luvun alussa alkoi nämä ympäristökysymykset nousta, ja mä liityin
Luonto-Liittoon ja sen myötä tuli sitten kehitysyhteistyöprojektit, Koijärvi, Siemenpuusäätiö, ekokyläyhteistyöt ja muut.
Mun ajattelu meni niin, että jos ympäristöongelmia
halutaan oikeasti ratkaista tai luoda kulttuuria tai elämäntapaa,
joka niitä ei tuota, niin se ei ole tekninen kysymys. Tekniikka
tulee sen jälkeen kun meillä on intressi tai päämäärä. Että se on
pohjimmiltaan psyykkinen ja kulttuurinen juttu.
Mä tajusin, että ympäristöongelmat heijastuu yhteiskunnallisina ongelmina. Kaikkialla missä tuotantoelämä ja siihen liittyvä tekniikka toimii, niin se tuottaa ongelmia yhtä lailla
ympäristölle kuin yhteiskunnallekin. Meidän kulttuuri on perusrakenteeltaan sen kaltainen, ettei se luo oikeudenmukaista
elinpiiriä ihmisille, ja silloin se heijastuu ongelmina elinympäristössä. Eli meidän yhteiskunta tulee tuottamaan ongelmia yhä
enemmän ja enemmän.
Jos ihminen ei pidä huolta itsestään, niin siitä seuraa,
ettei se pidä myöskään huolta ympäristöstään. Tai toisin päin,
että jos me oikeasti haluttaisiin pitää huolta toisistamme, niin
se laajenis se ymmärrys siihen, että se on myös meidän elinpiiri
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mistä meidän pitää silloin pitää huolta. Ihmisten siis on pystyttävä keskenään oppimaan ratkaisemaan ongelmia, koska ne ongelmat on ihmisten välisiä, eikä pelkkä lainsäädäntö tässä riitä.
Ympäristöperspektiivistä mä siis päädyin ongelmanratkaisuperspektiiviin ja yhteisölliseen ajatteluun. Ekassa yhteisössä mä asuin vuonna 1979, ja siitä lähtien mä oon asunut sitten
suunnilleen koko ajan yhteisöissä.
Sosiaalinen mielenlaatu ja kulttuuri on osittain politiikan ja yhteiskuntakehityksen tulos siitä, miten ihmisten asumista
ja yhteisöllisyyttä on säädelty. Esimerkiksi tämä individualistinen
länsisuomalainen kulttuuri on saanut alkunsa siitä, kun isojako1
hajotti vanhat kylät 1700-luvulla. Sitä ennen Länsi-Suomi oli
yhtä lailla kiinteitä kyläyhteisöjä kuin Itä-Suomi ja Karjala. Meillä on siis tavallaan yhteisöllinen kulttuuritausta. Siellä itäpuolella
se on vain säilynyt pidempään, koska isojako ei yltänyt sinne. Ja
sillähän on vuosisataiset perinteet, että kaupungeilla on erityisoikeuksia ja maaseutua on vaan verotettu ja pidetty kurissa, tai sen
maaseudun itsenäisyyttä on estetty kehittymästä.
Suomessa itsenäistymisen aikoihin meillä oli laajasti levinnyt sosialistinen aate maaseudulle. Se oli punaisten tukialuetta. Se on ollut yksi erityinen ilmiö Suomen historiassa verrattuna
moniin muihin maihin. Täällä oli niin paljon torppareita ja alistettua työväkeä. Itsenäistymisen jälkeen ja sitten toisen maailmansodan jälkeen hajotettiin kyliä uudella asutuspolitiikalla. Eli
evakoille ja sodasta palanneille annettiin taloja etäältä toisistaan.
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1. Isojako on Ruotsi-Suomessa 1700-luvun puolivälissä käynnistetty maareformi, joka saatiin
pääsääntöisesti päätökseen 1800-luvun alkupuolella. Kuitenkin esimerkiksi Kuusamossa isojako
suoritettiin vasta 1960-luvulla.
Isojaossa maa, joka aikaisemmin oli tavalla
tai toisella yhteismaata tai sarkajaon piirissä, jossa maata ei varsinaisesti omistettu vaan siihen
oli annettu nautinta- eli käyttöoikeus, jaettiin
talo- ja tilakohtaiseksi omistukseksi. Se osa yhteismaasta, joka jaon jälkeen jäi jäljelle, siirtyi
Kruunulle.
Ennen isojakoa kylät olivat enemmän tai vähemmän tiiviitä kyliäyhteisöjä, joiden ympärillä
tai laidalla käyttöoikeudellinen viljelymaa sijaitsi. Isojaon jälkeen talo oli luontevampaa rakentaa
omalle maalle, ja perinteinen kylärakenne hajosi.

Ihmiset saivat luoda yksittäisiä rakennuksia, ettei muodostuisi
taajamia, missä radikalismi vois syntyä tai vahvistua.
Tällä mä ajan takaa sitä, että jos sitä yhteisöllisyyttä voidaan elämäntapaa muuttamalla tuhota, niin samalla tavalla sitä
pystytään kehittämään myös toiseen suuntaan, jos vaan halutaan.
Ei ne ole tietystikään nopeita prosesseja, mutta yhteisöllisyydelle
voitaisiin luoda enemmän edellytyksiä ja mahdollisuuksia.
Ja yhteisöllisyyttä on jo Suomessakin paljon. Kaikki
kansalaistoiminta, missä tehdään yhteistyötä omasta vapaasta
intressistä, on jonkinlaista yhteisöllisyyttä. Jokainen perhe on
pienyhteisön jälkeenjäännös, jäännös isommasta suurperheestä
tai kyläyhteisöllisyydestä, mitä aikaisemmin on ollut. Jokainen
perhe joutuu kohtaamaan toiset yksilöt sellaisena kun ne on ja
pitämään niistä huolta. Tavallaan kommunismi elää meidän jokaisessa kodissa.
Kyllä mä ymmärrän, että yhteisöjä on vastustettu ja
vastustetaan edelleen. Se on yksi tapa suhtautua, että ihmisten
itsenäisyys ja paikallisen kulttuurin itsenäisyys nähdään potentiaalisena vaarana. Nähdään, että ihmiset luo tällaisia radikaaleja
pesäkkeitä. Sehän on vallankumouksellisten sissiliikkeiden traditio, että kaikki ne menee syrjäseuduille, missä yhteisöllisyys ja
omavaraisuus on jäljellä, jossa ne pystyy pärjäämään.
Mä näkisin sen kuitenkin ite niin, että yhteisöllisyyden
kasvaminen luo ihmisille juuria maaperään. Se vahvistaa sitä, että
ihmiset tulevat toimeen paremmin omillaan, eivätkä ole riippu51

vaisia itsensä myymisestä ja kulutuskulttuurista. Sellainen yhteisöllisyys, joka on vahvaa, perustuu vapaaehtoisuudelle ja luovuudelle. Sitä ei ole hallinnollisella aloitteenteolla helppo rakentaa,
sillä yhteisöllisyys syntyy just keskinäisestä innostuksesta, eikä
ketään voi siihen pakottaa.
***
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Kapitalismi

OLLI TAMMILEHTO: Talouden taustalla on kotitalous eli se
piiri, jossa uusia ihmisiä on syntynyt ja tuotettu lähinnä naisten
voimin. Tällainen talous oli arkea ja kaikki mikä oli sen yläpuolella, sitä ei käsitetty taloutena, vaan se kuului politiikan sfääriin.
Esimerkiksi maailmankauppaa ei ajateltu taloutena, vaan se oli
hovihankintaa eli koski vain hovia ja aatelistoa. Samoin varhaista kapitalismia, hovihankinnasta alkanutta pankkitoimintaa, ei
mielletty talouden piiriin kuuluvaksi vaan valtiolliseksi toiminnaksi ja puhuttiin vaikkapa finansseista eli käytettiin ihan eri sanoja.
Vasta 1700-luvulla alettiin ajatella, että on yksi kokonainen talous, johon kodin ulkopuolella oleva niin sanottu ylätason
talous kuului elimellisenä osana. Väitän, että talous on sittemmin ikään kuin liukunut siihen suuntaan, ettei sillä sanalla enää
käsitetä mitään muuta kuin tätä ylätason taloutta. Eli kaikki mitä
kodissa tapahtuu ei ole enää taloutta, vaan puhutaan kotitalou53

Olli Tammilehto – Vapaa kirjoittaja ja tutkija.
Tammilehdon kirjoitukset käsittelevät esimerkiksi globalisaatiota, ekofilosofiaa, ekologisen
kriisin ja ilmastonmuutoksen syitä, taloudellista
ja poliittista ajattelua, yhteiskunnallisia liikkeitä
ja Venäjää.

desta, joka on eri asia kun se varsinainen talous. Nykyäänhän –
40–50-luvuilta lähtien – talous on ollut lähinnä sitä mitä mitataan bruttokansantuotteessa, ja siihen ei sisälly lainkaan kotitalouksissa tapahtuva työ: lasten ja vanhusten hoito, kodin ylläpito,
ruoanlaitto, puutarhanpito sekä erilaiset korjaus- ja käsityöt.
Näin ollen talous on kaventunut. Siitä on tullut osa ylätason valtajärjestelmää ja toisaalta myös sukupuolijärjestelmää
sikäli, että jos yleismaailmallisesti ajatellaan, niin naiset tekevät
ylivoimaisesti suurimman osan kotityöstä ja miehet kodin ulkopuolisesta työstä. Naisten tekemä kotityö on tavallaan sivuutettu
– tai sitä ei ajatella taloutena, vaikka se on usein se, joka ihmisiä
varsinaisesti elättää.
1600–1700-luvuilla kapitalistinen talous alkoi voimistua Euroopassa. Syynä tähän oli löytöretket ja rahamuotoinen
rikkaus, joka lisääntyi valtavasti Amerikan valloituksen seurauksena. Saatiin siis paljon enemmän kultaa ja hopeaa liikkeelle,
jonka seurauksena taas pankkitoiminta kasvoi, ja sen avulla pystyttiin laajassa mittakaavassa rahoittamaan sellaista tuotantoa,
joka aikaisemmin oli ollut hovihankintaa. Toisin sanoen, joitain
tuotteita – jotka alussa oli ollut täysin marginaalisia – alettiin
tuottamaan ikään kuin kaikille ihmisille.
Varhainen kapitalismi oli täysin toissijaista ihmisten varsinaisen toimeentulon kannalta. Ensimmäiset hyödykkeet, jotka
löivät laajasti läpi, oli tupakka, tee, kahvi ja sokeri. Sokeri ja tee
olivat kyllä sikäli tärkeitä, että niillä saatiin elinkustannukset hal54
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marginaalinen tai se on ollut alisteinen yhteiskunnan muille valtajärjestelmille. Nykyisin kapitalismi on kuitenkin lähes kaikkialla
maailmassa keskeinen valtajärjestelmä valtiollisuuden ohella. Valtioiden ja niiden yhteenliittymien pakotusvalta palvelee ensisijaisesti kapitalististen yhteiskunnallisten suhteiden ylläpitämistä
ja rahan kasvun turvaamista.

Kapitalismi on yksi monista rikkauden ja vallan haalimisen
tavoista. Toisin kuin esimerkiksi suoranaisessa ryöstössä ja orjuuttamisessa, toisten ihmisten ja luonnon alistaminen ja heidän
työnsä hedelmien omiminen tapahtuu kapitalismissa välillisesti
rahan muodossa olevan rikkauden kasaamisen seurauksena.
Kapitalisti kylvää rahaa erilaisiin kohteisiin ja odottaa
saavansa jonkin ajan kuluttua takaisin entistä suuremman summan rahaa. Tämä voi tapahtua kolmella tavalla: 1) lainaamalla
rahaa jollekin ihmiselle tai organisaatiolle, jonka täytyy maksaa
rahat takaisin korkojen kera (finanssikapitalismi); 2) ostamalla
rahalla tavaroita, jotka myydään myöhemmin pois ostohintaa
suuremmalla summalla (kauppakapitalismi) tai 3) maksamalla
joillekin ihmisille siitä, että nämä tekevät kapitalistin ostamilla
raaka-aineilla ja työvälineillä hänelle hyödykkeitä, jotka hän myy
hinnalla, joka on korkeampi kuin raaka-aineisiin, työvälineisiin
ja palkkoihin käytetty rahasumma (teollisuuskapitalismi).
Kapitalismia on ollut jossain määrin kaikissa yhteiskunnissa, joissa yleispätevää, lähes kaikkien asioiden ostamiseen kelpaavaa rahaa on käytetty. Sen merkitys on usein kuitenkin ollut

Olli Tammilehto
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1. Laajamittaista maanjakoa eli maan yksityistämistä alettiin Britanniassa harjoittamaan
1500-luvulla ja sitä jatkettiin aina 1800-luvulle
saakka, jolloin yksityistämättä oli lähinnä enää
vaikeakulkuisessa maastossa olevia alueita, kuten
vuorten huippuja. Erityisen aggressiivista maan
yksityistäminen oli 1700–1800-lukujen taitteessa.
Kts. Kai Vaaran mainitsema isojako sivulta 50.

vaksi, koska ihmiset pystyivät tulemaan toimeen pienemmällä
ruokamäärällä, kun ne joi sokeripitoista teetä. Sokeri ja tee olivat
nimenomaan varhaisen kapitalismin keskeisiä tuotteita, maailmanmarkkinatuotteita. Niitä tuotettiin plantaaseilla lähinnä Karibialla mielettömän julmissa ja riistävissä olosuhteissa.
Talouskäsitteen muutos on ollut myös konkreettinen
yhteiskunnallinen muutos. Sen myötä ihmisten materiaalinen
hyvinvointi on alkanut kotitalouden sijaan perustumaan siihen
ylätason talouteen. Britanniassa, jossa siirryttiin ensimmäisenä
kapitalistiseen talouteen, se käytännössä tapahtui maaseudun ihmisten elämän kurjistamisen kautta.
Alkujaan köyhät ihmiset tulivat maaseudulla toimeen
siksi, että heillä oli yhteisiä resursseja ja yhteisiä laitumia ja muita. Erilaisten maanjakojen kautta nämä yhteismaat aidattiin ja
maankäyttö muutettiin sellaiseksi, ettei sitä voinut harjoittaa
muut kuin suurtilalliset.1 Sen myötä pienimuotoinen maatalous
kävi mahdottomaksi. Toisaalta myös siirtomaavalta vaikutti niin,
että saatettiin tuottaa ruokaa valtavasti ulkomailla ja laivata sitä
Eurooppaan, sekä se, että hiiltä löytyi helposti omasta takaa, jolla
saatiin energiaa, eikä tarvinnut turvautua siihen energiaan, joka
oli aikaisemmin tullut pelloilta.
Kun maaseudun elinkeino vaikeutui, niin ihmiset alkoivat elää käsitöitä tuottamalla. Mutta myös käsityötuotanto yritettiin saada muutettua niin, että se olisi enemmän tehtailijan
hallussa. Kotioloissa tapahtuvassa käsityötuotannossa ihmiset
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tekevät työnsä lomittain niin, että ne hoitaa lapsia ja vanhuksia
ja puutarhaa ja tekee kaikenlaista muutakin. Silloin se työaika,
jolloin tehdään käsitöitä, on suhteellisen pieni, vaikka tuotanto
olisikin organisoitu jonkun raharikkaan toimesta. Tällaista pidettiin tehottomana, ja siksi se haluttiin keskittää tehtaisiin.
Oli monia syitä siihen, että vanha käsityötuotanto loppui. Yksi syy oli tehtaiden tietyntyyppinen koneistaminen. Käsityöläiset halusivat koneita, jotka helpottaisivat ja keventäisivät
työtä, mutta tehtailijat taas halusivat sellaiset koneet, joita pystyivät käyttämään apinatkin. Eli haluttiin minimoida käsitöihin
tarvittava taito, jotta käsityöläisten valta tuotantoon – joka siis
perustui käsityötaitoon, jota tehtailijoilla ei ollut – häviäisi ja
siirtyisi tehtailijoiden haltuun ja pois käsityöläisiltä. Näin ihmiset saatiin pysymään paikoillaan; heidän aikansa omittiin täydellisesti ja saatiin tuotettua tuotteita ratkaisevasti halvemmalla,
mutta laatu heikkeni ja sitä myös heikennettiin. Vähitellen teollinen tuotanto sitten syrjäytti sen käsityön. Juuri Englannin kutomoteollisuuden tai kangastuotannon nousu johti nälänhätään
Saksassa, koska englantilaisten kankaiden hinta oli niin paljon
halvempi kuin mitä saksalaiset käsityöläiset pystyivät tuottamaan.
Olennaista on nähdä, että kapitalismin kehityksessä on
ollut monenlaisia voimia liikkeellä. Ensinnäkin se porukka, joka
on ajanut tätä teollistamista ja kapitalismia, on ollut tosi pieni
vähemmistö. Mutta tärkeää on ollut myös maaseudun kulttuu58

2. Maypole on juhannussalkoa vastaava koristeltu puupylväs, joka on liittynyt erilaisiin viljavuus- ja hedelmällisyysjuhliin. Perinnettä on
harjoitettu lähinnä germaanisisissa kulttureissa
nykyisten Englannin, Irlannin ja Saksan alueilla
sekä Skandinaviassa aina varhaiskeskiajasta tähän
päivään saakka.
3. Keskiaikaa seurannut historiallinen ajanjakso
1400–1500-luvuilta nykypäiviin saakka.
4. Kalvinismi on yksi protestanttisen kristinuskon suuntaus, joka sai nimensä sveitsiläisen uskonpuhdistajan Jean Calvinin mukaan. Laajemmassa mielessä kalvinismilla voidaan tarkoittaa
ylipäätään reformoitua kirkkoa.

rin tuhoaminen eli se, että elinkeinon muutoksen ohella puritanismi ja muut uskonnolliset liikkeet hävittivät sellaista elämää,
joka teki aikaisemmin köyhien ihmisten elämän rikkaaksi.
Esimerkiksi Englannissa oli yleistä, että kylien ulkopuolella oli maypole2, eräänlainen fallossymboli, jonka ympärillä
tanssittiin ja juhlittiin. Puritaanit ja voimakkaat uskonnolliset
ryhmät – jotka koostuivat pääasiassa rikkaammista viljelijöistä –
vastustivat tätä juhlintaa ja yrittivät kaikin tavoin estää sen. Paikoin siitä kuitenkin pidettiin kiinni ja sitä puolustettiin. Uuden
ajan3 alussa maaseudulla oli jatkuvasti kamppailu käynnissä siitä,
mitä kulttuuri on.
Osa nykyisestä vaihtoehtoliikehdinnästä yrittää usein
löytää kiinnekohtia menneisyydestä – tosin usein vääristyneessä
muodossa siten, että menneisyys nähdään jonain salatieteenä tai
jonain syvällisenä totuuden etsimisenä. Todellisuudessa kyse on
ollut vain toisenlaisesta arjesta, johon on liittynyt juhla ja ihmisten tavalliset nautinnot. Siihen on tietysti liittynyt myös mystisiä
piirteitä ja tiettyä luonnonuskontoa, mutta tämä on ollut vain
osa suurempaa kokonaisuutta. Pakanalliset opit eivät ole olleet
mitenkään keskeisiä. Tämä karnevaalikulttuuri tuomittiin pakanallisena – siis niiden toimesta, jotka katselivat sitä ulkopuolelta. Kuviteltiin, että kaikki tämä karnevalistinen elämä oli jotain
epäjumalan palvontaa, vaikka se varmaan oli monilta osin vain
hauskanpitoa.
Englannin puritanismi oli selvästi kalvinistista4 ja mo59

net tällaiset uskonnolliset suuntaukset – joita osittain oli myös
katolilaisuuden sisälläkin – olivat kapitalistisen kehityksen liittolaisia.5 Niillä oli kapitalistien kanssa ikään kuin sama ajatus siitä
mitä on hyvä elämä. Köyhillä tämä ajatus taas oli toisenlainen. Se
oli enemmän sellaista hauskanpitoa ja yhdessäoloa; elämää, jota
itse asiassa ihmiset haluavat viettää vapaa-aikana nykyäänkin ja
jonka takia he itse asiassa tekee työtä, että olisi lomaa jolloin voisi
viettää tällaista elämää.
Sitä väitettä, että ihmiset olisivat tyytyväisiä nykyiseen
elämään, vastaan todistaa se, että ihmisillä ylipäätään täytyy olla
lomaa ja että lomalla tehdään jotain muuta kuin arkena. Monet
ihmiset ovat valmiita myymään ja orjuuttamaan itseään, jotta ne
sitten saisi lyhyen aikaa vuodesta tehdä jotain mistä ne oikeasti
pitää. Useimmitenhan ihmisten todellisuus on sitä, että kun illalla tullaan töistä kotiin ollaan niin väsyneitä, ettei jakseta tehdä
mitään. Ollaan liian väsyneitä nauttimaan. Ainoastaan se muutama viikko tai kuukausi vuodessa on sitä aikaa, jolloin todellista
elämää on. Mutta sitä todellista elämää oli aikaisemmin enemmän.
Keskiajalla, ennen uuden ajan alkua, silloin kun peltoja
ei oltu vielä jaettu, viljely tehtiin yhdessä. Koko kylä oli pellolla
tekemässä töitä ja siinä viljelyn lomassa tanssittiin ja pidettiin
hauskaa. Maaseutukulttuuri oli karnevalistista ja ihan toisella
tavalla ruumiillista ja ihmisen biologiset ominaisuudet hyväksyvää kuin tämä nykyinen. Se oli todellakin voimakasta kansan60

5. Lue lisää esim. Max Weberin Protestanttinen
etiikka ja kapitalismin henki/WSOY, 1980.

kulttuuria. Eli tällaisen rikkaan kansankulttuurin tuhoaminen
ja toisaalta tällaisen kapitalistisen talouden rakentaminen ovat
liittynyt läheisesti yhteen.
Juho: Vois kuitenkin kuvitella, että joku keskivertoespoolainen
olisi silti kaiken tämän jälkeen vielä sitä mieltä, että kyllä sen
elämä on kuitenkin parempi.
Olli: Joo, mutta oleellinen asia tässä on se dualismi, että kun
puhutaan tästä elämästä ja ajatellaan elämän hyviä puolia ja nautintoa ajatellaan vapaa-aikaa, joka projisoidaan lomaan, ja sitten
kun puhutaan taloudesta ajatellaan pelkästään sitä, että ollaan
työssä. Eli elämään ei ajatella kuuluvan sitä ikävyyttä tai raadantaa, joka liittyy tavalliseen työntekoon. Ajatellaan sitä mitä on
kotona, mutta ei ajatella sitä mitä on työssä. Työssä ihmiset ovat
ikään kuin orjan asemassa ja tekevät asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Normaali liikeyritys on muodoltaan tyrannia tai diktatuuri,
ja suurin osa ihmisistä elää elämänsä tällaisessa diktatuurissa eikä
minkäänlaisessa demokratiassa. Eihän tätä pitäisi hyväksyä.
Kaikkein mielettömin uhraus on se, että ihminen käyttää suurimman osan energiastaan ja valveillaolotunneista asioihin, joita ei itse pidä tärkeinä ja joista jopa usein tietää, että ne on
vahingollisia. Tätä palkkaorjuutta pidetään ihan itsestään selvänä
ja normaalina. Mutta siitä pitäisi päästä irti. Ei ihmisten pidä
tehdä sellaista, mitä ei todellisuudessa pidä hyvänä ja tärkeänä.
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Jos näin ajateltaisiin, maailma muuttuisi tavattoman paljon. Pahintahan on se, että sitoutuu johonkin orjuuteen niin, että alkaa
pitää sitä normaalina ja käyttää siihen suurimman osan ajastaan
ajatellen, että vapaus tulee sitten eläkkeellä.
Palkkatyön yksi puoli on se, että se on myös kulttuurinen ilmiö. Esimerkiksi on ihmisiä, jotka eivät halua sitoutumista, vaan ne haluaa tehdä mahdollisimman vähän töitä, vain
välttämättömän verran. Usein nähdään, että on jotenkin epänormaalia, jos elämä on lähes kokonaan palkkatyön ulkopuolella tai
ettei ole palkkatyössä lainkaan. Tällaiset ihmiset yritetään normalisoida, vaikka juuri palkkatyö on perverssiä. Siis se, että pitäisi tehdä jotain mitä ei hyväksy. Ja paljonhan on niitä, jotka eivät
sitä hyväksy ja pyrkivät irti.
Jos ajattelee kulttuurihistoriallisesti, niin eurooppalaisessa kulttuurissa on pitkään ajateltu ihmiskunnan huippuhetkinä
muinaista Kreikkaa ja muinaista Roomaa. Niiden saavutuksia
ihaillaan, vanhoja tekstejä luetaan ja niin edelleen. Antiikin kulttuurissa palkkatyötä kuitenkin pidettiin sopimattomana vapaille
ihmisille. Ajattelu meni niin pitkälle, että jopa valtion virkamiehet olivat orjia, koska vapaat ihmiset eivät suostuneet olemaan
pysyvästi edes valtion palveluksessa. Eli siinä kulttuurissa, jota
monet pitävät ihanteena, ei voitu hyväksyä palkkatyötä. Työ teetettiin orjilla. Tätä ajattelua voitaisiin viedä eteenpäin niin, ettei
hyväksytä palkkatyötä eikä orjuutta. Silloin yhteiskunta täytyisi
rakentaa ihan toisella tavalla.
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Teemu Takatalo: Ehkä se jossain määrin muistuttaisi aikaisemmin mainitsemaasi keskiajan maaseutukulttuuria tai varhaista
käsityöläisyyttä, jossa itseorganisoitu tai yhteisöllinen elinkeinon
tuottaminen sekä toisaalta tämä juhlintaan ja fyysiseen kulttuuriin liittyvä vapaus olisi erottamattomasti yhdessä ja muodostaisi
yhdessä sen niin kutsutun elämän. Eikä niin, että ne nähdään
jotenkin erillään olevina.
***
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Maa ja mieli

LOTTA TENHUNEN: Näyttäisi siltä, että maan yksityisomistuksen ja sen tuhoutumisen välillä on suora yhteys. Ennen suuria
yrityksiä – siis ennen kuin yksityisomistuksesta tuli suurimittaista ja suuret yritykset alkoivat omistamaan suuria maa-alueita,
joilla ne alkoivat tuottaa erilaisia asioita – maat oli yhteiskäytössä, yhteismaana. Silloin niitä ei voitu tuhota yhtä systemaattisesti
kuin niitä tuhotaan nyt, sillä yhteismaata käyttäneiden ihmisten
elämä oli ihan eri lailla riippuvaista siitä, että maa antaa tulevaisuudessakin jotain.
Yksi keskeinen syy minkä takia yksityistäminen ja yhteismaan aitaaminen aiheuttaa maan pahoinvointia tai pikkuhiljaista rappeutumista liittyy siihen, että jos yritysmuotoinen omistaja
käyttää maata – verrattuna ryhmään, joka käyttää sitä yhteismaana – niin se pystyy ulkoistamaan tiettyjä osia tuotannosta. Eli
se, mitä ikään kuin omistetaan on maasta saatavat voitot, mutta
ongelmat ei kuulu siihen – ongelmat ulkoistetaan. Ulkoistetaan
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Lotta Tenhunen – opiskelija ja freelancer. Tenhunen toimittaa Radio Moreenin Totuusradiota
sekä kirjoittaa ja kääntää mm. Revalvaatio.org
-verkkojulkaisuun.

siis meriin valuvat tuotantojätteet tai kaikki viljelyssä käytetyt
kemikaalit ja niin edespäin.
Sen sijaan jos ihmiset käyttää maata yhteismaana, niin
siinä ei ole ulkopuolta – tuotannon ulkopuolta – vaan koko tuotanto on heidän elämää eikä siitä pystytä ulkoistamaan mitään.
Hieno puoli siinä ajatuksessa, että ihmiset olisivat jälleen maahan sidottuja, on just tämä, ettei elämä ole silloin eriytynyttä eli
sillä ei ole ulkopuolta.
Jos lähtee filosofisille sfääreille ajattelemaan, niin tällainen eriytymättömyys on antautumista elämälle sillä tavoin täysin, että kaikki elämä tapahtuu tässä maailmassa eikä ole mitään
transsendenttia mihin voitaisiin ulkoistaa mitään – tai jos ajatellaan uskonnollisesti: ei ole mitään mihin voitaisiin ulkoistaa
vaikka syntimme tai toivomme pelastuksesta – vaan meidän on
oikeasti toimittava niissä puitteissa ja niiden ihmisten kanssa,
jotka ovat konkreettisesti läsnä. Musta tämä on paljon keskeisempää ympäristölle kuin joku innovatiivinen tai tuotteistettu
ympäristöajattelu tai reilunkaupan tuotteet tai luomutuotteet
ja erilaiset identiteetit, joita voi ajatella itselleen eettisemmän
tai ympäristöystävällisemmän elämän perustaksi. Ne on kaikki
sellaisia asioita, jotka liikkuu ideamaailmassa, ja sen takia ei ole
mikään ihme, ettei näillä tuoteta merkityksellistä sosiaalista tai
yhteiskunnallista muutosta.
Se miten yksityisomistus kytkeytyy maan pahentumiseen on mieletön ilmiö, ja se toteutuu täysin verrannollisella ta66

valla työssä, jota me tehdään näinä päivinä – siis kognitiivisessa
työssä ja emootiotyössä1. Ja oikeastaan kaikessa työssä sitä alkaa
pikkuhiljaa olemaan enemmän ja enemmän. On kysymys siitä,
että ihmisten mieli on samalla tavoin yhteismaata kuin maaperäkin voi olla. Ajattelu on yhteistä, me ajatellaan aina yhdessä, eikä
ideat synny yksin minun päässä, vaan minun ja teidän tajuntojen
välillä ja monien muiden tajuntojen.
Samalla tavalla kuin alueen ja maaperän yksityistäminen
ja muuttaminen yksityisomaisuudeksi pahentaa maan ja tekee
siitä loppujen lopuksi käyttökelvotonta, johtaa siihen myös kehitys, jossa ihmisen ajatuksista koetetaan tehdä omistettuja, niihin
laitetaan copyright-merkki tai niistä maksetaan palkkaa yksityisoikeudella tyyliin: minä omistan sinun ideasi, sinä tuotat ideoita
minulle. Samalla tavalla se surkastaa yleisen älyn niin sanotun
yhteismaan. Tämä näkyy käytännössä räjähdysmäisenä erilaisten
emotionaalisten ja älyllisten ongelmien kasvuna.2 Se näkyy erilaisina psykopatologioina, tämän ajan mielenterveysongelmina ja
sosiaalisina ongelmina.
Samalla tavalla kuin uudet yhteismaakokeilut ja uudet
viljelykulttuurit pystyvät tervehdyttämään maata, niin samalla
tavoin yhteisen ajattelun ja yhteisen älynkäytön3 projektit elvyttävät ihmisiä ja saavat ihmisen voimaan paljon paremmin.
Yksi keskeinen asia liittyy ihmisten ajatteluun: kyky ajattelun autonomiaan. Järisyttävä määrä siitä työstä, mitä tehdään
tänä aikana, ja järisyttävä määrä politiikasta ja kaikista päätök68

1. Kognitiivisella työllä eli älytyöllä ja emootiotyöllä eli tunnetyöllä kuvataan jälkiteollisen
tai paremminkin post-fordistisen tuotannon
työmuotoja. Jos vanha teollinen työ oli lähinnä
fyysistä ja mekaanista koneen käyttämistä, kokoonpanoa ja uurastusta liukuhihnalla ja tehtaissa, niin älytyöllä voidaan tarkoittaa kongitiivisesti
haastavaa erikoistunutta suunnittelua tai organisointia ja tunnetyöllä vaikkapa osaa sosiaali- tai
palvelualasta, jossa työntekijältä vaaditaan erityistä
tunneherkkyyttä ja emotionaalista osallistumista.
2. Aiheesta on kirjoittanut mm. Franco ”Bifo”
Berardi: Tietotyö ja prekaari mielentila/Tutkijaliitto, 2006
3. Tälläisiä ovat esimerkiksi open source -projektit kuten Linux; erilaiset yhteistutkimus- ja
yhteistaideprojektit; kollektiivit; vallatut talot;
yhteiset kirjoitusprojektit kuten Wu Ming tai
Invisible Committee; yhteisöpuutarhat; tämä
Silakka-alus sekä kaikki muu horisontaalisesti
organisoitunut tai organisoitumaton yhdessä
tekeminen.

4. ”Nobody can really ever “design” a complex
system. That’s simply not how things work:
people aren’t that smart – nobody is. And what
open source allows is to not actually “design”
things, but let them evolve.” Linus Torvalds
Open Peer to Peer Design foorumin tekemässä
haastattelussa 2007.

sistä, mitä tehdään, on sitä ikään kuin aidattua yhteistä, yleistä
älyä. Se on aidattua, se on palkoitettua, eli jollekin maksetaan siitä, että se tekee jonkun päätöksen jonkun asian suhteen. Se että
sille maksetaan palkkaa siitä, niin se muuttaa ihmisen suhdetta
omaan ajatteluun. Se tekee sitä saadakseen palkkaa, ei siksi että
se välttämättä haluaisi tehdä sitä vaan siksi, että se on sen duuni.
Tästä päädytään luontevasti jonkinlaiseen – kenties
alunperin marxilaiseen – ajatukseen työstä vapautumisesta. Me
eletään aikaa, jolloin meillä tavallaan on kaikki tuotantovälineet,
varsinkin jos ajattelee ihmisiä, jotka tekee älytyötä tai tunnetyötä, niin niillä on jo kaikki välineet millä ne tekee sitä työtä. Ihmisillä on niiden omat läppärit ja niiden omat videokamerat, joilla
ne tekee niiden juttuja. Niillä on kyky hankkia tietoa, tieto on
entistä vapaampaa ja liikkuvampaa. Linus Thorvalds kerran sanoi, että monimutkaista tai kestävää järjestelmää ei kukaan pysty
yksin rakentamaan, se ei ole mahdollista.4 Ollakseen kestävä järjestelmän pitää pystyä muuttumaan, ja jotta se pystyisi muuttumaan, sen pitää niin sanotusti olla open source ja sen pitää olla
monien ihmisten yhdessä tekemä.
Niin että jos me ei enää tarvita niitä pomoja muuten
kuin tuotantovälineiden omistajina, niin miksei me tehtäisi juttuja ilman niitä? Silloinhan sen työn luonne muuttuu väistämättä. Se ei ole enää jollekin pakosta tehtyä näpertelyä, vaan silloin
siihen väistämättä tulee sellainen suhde, että tehdäkseen yhtään
mitään täytyy oikeasti haluta tehdä sitä ja täytyy oikeasti olla sitä
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mieltä, että se mitä mä tuotan on jollain tavalla tärkeää ja merkityksellistä.
Silloin – samalla tavalla kuin yhteismaan viljelystä – katoaa se ulkopuoli siitä ajattelusta. Silloin ollaan kokonaan tekemisissä sen työn kanssa. Sitä mä pidän ihan keskeisenä muutoksen kannalta. Sama pätee pitkälti emootiotyöhön, jossa taas
tuotantoväline on koko ihminen ja ihmisen inhimilliset taidot ja
kyvyt.
Eli oikeastaan kysymys kuinka elää että maailma muuttuu, on tietyllä tapaan sama asia kuin kuinka elää kun maailma
muuttuu.
***
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Energia

Tommi Taipale: Sieltä laatikosta taitaa löytyä pelastusliivit. Jos
joku haluaa niin siitä voi vetää päälle.
TERE VADÉN: Mulla on liivit mukana. Tää teidän alus vaikuttaa kyllä vakaalta.

Tere Vadén – Filosofi. Työskentelee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
taiteen laitoksella ja on Tampereen yliopiston
teoreettisen filosofian ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kognitiotieteen filosofian dosentti. Vadén on suuntautunut kulttuurija yhteiskuntafilosofiaan.

Teemu Takatalo: Joo, ei tällä nurin mennä, mutta eihän sitä koskaan tiedä milloin lentää laidan yli, tässä kun ei laitoja edes ole.
Tää rakentui aika lailla materiaalien ehdoilla tämmöiseksi. Ei tässä mitään hirveen tarkkoja piirustuksia ollu.
Tommi: Ilman piirustuksia mentiin. Joka päivä oli uudet ideat
rakentaessa.
Teemu: Yks veneenrakentaja oli mukana, joka anto vinkkejä ja
Tommin isä, joka on rakentanut purjeveneen, ni sillä oli kanssa
hyviä ideoita.
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Oltiin kolmisen viikkoa viime kesänä aika yhtäjaksoisesti tuolla saaristossa. Se oli kyllä tosi mahtavaa.
Tere: Olitte saarissa yötä?
Teemu: Joo, silleen mentiin. Mahtavia retkiä.
Tommi: Oho, tossa on verkko ihan vieressä. Mennäänpä sen
tuolta puolen.
Juha Mehtäläinen: Tästähän me ollaan menty yli ennenkin.
Teemu: Ilmeisesti tästä laivaväylän kupeesta saa hyvin kalaa, kun
tässä on aina näitä.
Tere: Tuolla on tota kans joku kanisteri.
Tommi: Joo.
Tere: Oliskohan se sinnepäin?
Teemu: Tällä halssilla mennään ainakin kymmenen minuuttia.
Eli aloitetaanko? Jos lähtis siitä energiakuviosta liikkeelle, eli mitä
on energia?
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Tere: Jos tätä öljykysymystä ajattelee taloutena niin menee sekaisin, koska talous, dollarit ja muut käyrät, on mahdollista saada
aina näyttämään siltä miltä haluaa. Mutta kun ajattelee energiaa
fysiikan määritelmän mukaan kykynä tehdä työtä, kuinka paljon, mitkä asiat ja mitkä tekijät tekee työtä tässä yhteiskunnassa
tai sivilisaatiossa, niin se on se mielenkiintoinen puoli. Jos ajattelee tämän ympäristön kannalta niin energia ja erityisesti fossiilienergia1 tekee hirveesti työtä. Se on se ihmiskunnan työtä tekevä
pitkä käsi.
Teemu: Ja mitä enemmän energiaa käytetään, niin...
Tere: ...niin sitä pidempi käsi ja sitä enemmän tulee myös tuhoa.
Aina jonnekin 1700-luvulle saakka se käsi on ollut hyvin lyhyt,
kun ei ole ollut käytettävissä muuta kuin bioenergiaa. Käytettiin
puuta tai eläinten lihastyötä tai ehkä pikkusen hiiltä. Kyllähän
öljykin tunnettiin Lähi-idässä antiikin ajoilta jonkinlaisessa huvittelukäytössä, mutta ei sillä sellaista työkäyttöä ole ollut. Sitten
löydetään hiili ja sitä opitaan käyttämään ja sitten öljy 1800-luvulla. Ja oikeastaan mitään muuta ei olekaan.
Teemu: Onko sulla jotain historiallista näkemystä siihen, että
mistä tämä energian kilpavarustelu oikein juontaa juurensa?
Tere: Mulla on tullut viime aikoina tällainen aika kerettiläinen
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1. Tunnetuimmat fossiiliset polttoaineet ovat
maaöljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Ne ovat
vuosimiljoonien aikana kasvien ja eliöiden maahan varastoimaa auringon energiaa erilaisina
hiilipitoisina yhdisteinä. Ne sisältävät suuren
määrän energiaa, jota hyödynnetään polttamalla joko suoraan lämmitykseen tai muuttamalla
lämpö mekaaniseksi energiaksi polttomoottorissa. Fossiilienergia on uusiutumatonta, joten
se ehtyy.

ajatus, että oikeastaan hirveän suuri osa tästä – millä nimellä sitä
nyt kutsuisi – modernismi tai sivilisaatio tai kapitalismi tai länsimainen ihminen, on hyvin sattumanvarainen seuraus siitä, että
fossiiliset polttoaineet löytyivät.
Mikä on hämmästyttävää ja vähän pelottavaakin on, että
hirveän vähän sitä energian osuutta on mietitty. Kukaan ei ole
sanonut siitä oikeastaan mitään järkevää. Heidegger kritisoi teknologiaa, ja Marx kritisoi omistussuhteita, ja Marcuse ja Adorno
kritisoi massayhteiskuntaa2 ja niin edelleen, mutta ne on kaikki
hyvin suurelta osalta seurausta eikä syitä. Ne vaikuttavat kyllä
kokonaisuuteen, mutta ei ne yksin sais aikaan mitään, ainakaan
niin massiivista tuhoa.
Ja siitä tulee tämä kerettiläinen ajatus, että kun filosofit
ja erilaiset yhteiskuntakriitikot haukkuu esimerkiksi teknologiaa
tai massayhteiskuntaa tai sitä, että ollaan vieraannuttu luonnosta – ja tottakai kaikissa näissä on joku perä – mutta loppujen
lopuksi se, että ihmiskunnan käsi todella on niin pitkä kuin se
on, johtuu yksinkertaisesti öljystä ja fossiilisista polttoaineista.
Jos niitä ei olisi, niin koko teknologiaa ja massayhteiskuntaa ja
kulutusyhteiskuntaa ei myöskään olisi. Mitään muuta energiaa,
joka sitä työtä tekee, ei ole.
Jos katsotaan ihmiskunnan energiankäyttöä, siis fossiilienergian käyttöä, väestönkasvua ja bruttokansantuotetta, ne on kuin
yhtä käyrää, jotka lähtee nousemaan pystyyn sieltä 1800-luvun lopulta ja 1900-luvulla kiristyen. Ne menee ihan samalla lailla kaikki.
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2. Esimerkiksi Martin Heidegger: Tekniikan kysyminen/Niin&Näin 2/94; Karl Marx:
Grundrisse/Progress, 1986; Theodore W. Adorno ja Max Horkheimer: Valistuksen Dialektiikka/Vastapaino, 2008; Herbert Marcuse: Yksiulotteinen ihminen/Weilin+Göös, 1969.

Teemu: Mitäs filosofialla olis sitten annettavaa tähän energiapohdiskeluun?
Tere: En mä oikein tiedä, kun ei sillä just ole mitään annettavaa.
Tai ainakaan mikään tämmönen iso tunnettu länsimainen ajattelusuuntaus ei ole ajatellut, että mitä sitten kun öljy ja fossiiliset
polttoaineet käy vähiin. Ei se ole ollut minkäänlainen kysymys.
Sitä täytyy sitten lähteä hakemaan jotain toista kautta. Ei se ole
ihmiskunnan historiassa kuitenkaan tuntematon juttu, että kulttuurit tai sivilisaatiot menettää oman materiaalisen elinkeinonsa
pohjan. Kyllähän semmosia on tapahtunut ihmislajin historiassa. Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa sitä ei ole mietitty.
Teemu: Entä ydinvoima? Sitähän tarjotaan fossiilisten polttoaineiden vaihtoehdoksi.
3. Ydinvoimalaonnettomuudet ovat rytmittäneet ydinvoiman rakentamista. Vuodesta 1969
vuoteen 1979 rakenteilla olevien voimaloiden
lukumäärä kasvoi hurjaa vauhtia; sadasta lähes
neljäänsataan kymmenessä vuodessa. Kasvubuumia hillitsi merkittävästi Three Miles Islandin
ydinonnettomuus Yhdysvalloissa vuonna 1979,
minkä jälkeen uusia reaktorihankkeita on käynnistetty vain muutamia kymmeniä. Tšernobylin
(1986) onnettomuuden jälkeen voimaloiden
kokonaismäärä vakiintui reiluun neljäänsataan,
missä tilanteessa ollaan edelleen. Ydinenergian
osuus maapallon kokonaisenergiantuotannosta
on ollut laskussa vuodesta 2006 alkaen.

Tere: Niin, no. Siinä on monia asioita, mitä vois ydinvoimasta
puhua: saastuttamiset ja hybrikset. Mutta mun mielestä ydinvoimasta oikeastaan riittää tietää se, että ydinvoiman sekä absoluuttinen että suhteellinen osuus maailman energiantuotannosta on
ollut laskussa jo jonkin aikaa.3 On aivan liian kallista rakentaa
uutta ydinvoimaa. Ei uutta ydinvoimaa rakenneta oikeastaan
missään päin maailmaa. Markkinataloudessa sitä ei pysty rakentamaan, mutta jossain komentotalouksissa sitä pystyy ehkä
tekemään keskitetyillä resursseilla. Mutta kun fossiilisten polt77

toaineiden hinnat edelleen kallistuu, niin ydinvoimakin tulee
kannattamattomaksi. Se tilanne on oikeastaan ohi. Ydinvoiman
rakentamisen tilaisuus on suurelta osin mennyt. Ihan vain empiirisesti – riippumatta siitä mitä ollaan mieltä säteilystä tai ydinvoiman turvallisuudesta ja kaikista näistä asioista.
Teemu: Minkä takia sitä sitten rakennetaan?
Tere: Ei sitä paljoa rakenneta, paitsi Suomessa. Siis nythän on
pitkän aikaa ollut useampi sellainen vuosi, ettei ole yhtään uutta ydinreaktoria otettu käyttöön.4 Pelkästään, että saataisiin pidettyä ydinvoiman osuus maailman energiantuotannosta sillä
tasolla, millä se on tällä hetkellä, pitäis rakentaa koko ajan useita reaktoreita vuodessa, eikä semmoista ole missään. Ei missään
rakenneta useita reaktoreita. Se vähenee koko ajan. Koko ajan
ydinvoimaloita poistuu käytöstä enemmän kuin niitä rakennetaan. Jos ajatellaan, että kuinka paljon niitä lähtee pelkästään
Japanista pois käytöstä.5 Skaala on iso. Maailmassa on reilu 400
ydinvoimalaa.
Jotta ydinvoimaloita olis sen verran riittävästi, että ne
tuottais yhtä paljon energiaa kuin mitä öljystä saadaan – nämä
on tietysti hirveen karkeita nämä tämmöset vertaukset ja niitä on vaikea laskea – niin siihen tarvittais 2500 ydinvoimalaa.
Nykyään on siis 400. Mistä tulis semmoiset resurssit, millä rakennettais ne 2500? Ydinvoiman rakentaminen on kauhean kal78

4. Euroopassa on 2000-luvun aikana käynnistetty vain kaksi uutta ydinreaktoria. Sen sijaan
käytöstä on poistunut nelisenkymmentä.
5. Vuonna 2011 Tōhokun maanjäristyksen ja
Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Japani sulki kahta lukuunottamatta kaikki
50 ydinreaktoriaan.

lista ja sitten kun ajattelee ydinvoiman käyttöä, niin se uraanin
louhinta ja kuljetus ja rikastaminen ja kaikki nämä jutut. Se on
ihan resurssien puolesta ongelma. Saati sitten, että jos olis 2500
ydinvoimalaa, niin kuinka kauan riittäisi uraani? Ei siitä vaan ole
korvaamaan näitä fossiilisia polttoaineita.
***
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Yhteisvauraus

Juho Vuori: Eilen illalla tässä meidän kelluvassa kesäyliopistossa
luettiin sellainen sun artikkeli1, jossa puhuttiin yhteisvauraudesta ja tämä tuntuisi liittyvän tähän teemaan.

1. Sama Tammilehdon kirjoitus ´Maapallon kokoinen aarre – talousnäkökulman muutos ja ympäristö´, johon viitattiin esipuheessa sivulla 30.

OLLI TAMMILEHTO: Englanninkielinen sana yhteisvauraudelle – commonwealth – on eräänlainen sanaleikki, koska se tarkoittaa englanniksi yhteisvaurautta mutta myös tasavaltaa. Yhteisvaurautta on valtavasti meidän ympärillä. Kaikki mitä luonto
meille antaa ilmaiseksi, kaupunkien yhteinen tila ja geneettinen
perimä ja kulttuurien rikkaus, kuten vaikka kirjallisuus, joka on
meidän saatavissa ilman maksua. Tai kun me omistamme kirjan,
niin emme omista kirjan sisältöä, vaan se on yhtä lailla kaikkien
muiden saatavilla. Tämän yhteisvaurauden virallinen talous sivuuttaa. Ja vaikka se hyödyntää yhteisvaurautta, se ei tunnusta
sen arvoa.
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Toisaalta virallinen talous on sellainen, että mitä vähemmän on yhteisvaurautta, eli tavallaan mitä köyhempiä ihmiset
ovat – esimerkiksi puhdasta vettä ei ole saatavilla – niin sitä paremmin virallinen talous voi. Eli vettä aletaan myydä pulloissa
ja niin edelleen. Tokiossahan on menty siihen, että on avattu
sellaisia hengityspaikkoja, joissa puhdasta ilmaa voi maksua vastaan hengittää. Ilmaa yritetään tehdä maksulliseksi myös tämän
päästökaupan avulla, myymällä päästöoikeuksia, eli yhtiöt ovat
omineet itselleen ison osan ilmakehää, joka niillä on oikeus saastuttaa.
Kapitalismin hulluus on siinä, että se hävittää mittaamattoman arvokkaita asioita. Tällä on pitkä historia. Se että
kapitalismin kannalta yleinen köyhyys on hyvä, tajuttiin jo taloustieteen alkuvaiheessa. Britanniassa Lauderdalen jaarli James
Maitland2, joka oli tunnettu taloustieteilijä, esitti niin sanotun
lauderdalen paradoksin jo 1800-luvun alussa, jossa todetaan, että
yhteinen vauraus ja yksityinen vauraus ovat ristiriidassa keskenään. Yksityinen vauraus kasvaa, kun yhteinen vähenee. Tämä
oli laaja keskustelu 1800-luvun alussa ja tätä havaintoa pidettiin
hyvin varteenotettavana, ja asiaa puitiin monenlaisten talousajattelijoiden piirissä.
Mutta sitten tuli uusklassinen taloustiede 1800-luvun
lopulla. Tämän taloustieteen perustajat sanoivat, ettei ole muuta
kuin yksityistä vaurautta. Eli tällaista paradoksia ei ole, koska
yhteisvauraus ei ole vaurautta vaan vauraudella tarkoitetaan vain
82

2. James Maitland (1759–1839) oli englantilainen jaarli, valtiomies ja taloustieteilijä. Maitlandin yhteisvaurautta käsittelevä teos on nimeltään
An Inquiry into The Nature and Origin of Public Wealth and into the Means and Causes of its
Increase.

yksityistä vaurautta. He pyrkivät tuomaan taloustieteen lähtökohtiin ajatuksen, että kaikki mikä on talouden piirissä on yksityistä. Eli talous määriteltiin niin, ettei se voi käsitellä muuta
kuin yksityistä. Tästä seurasi, että saatiin aikaan sellainen käsitys, että kaikki yhteinen on ikään kuin loinen josta täytyy päästä
eroon, vaikka asia on juuri päinvastoin.
Tämä yhteisvauraus on keskeinen asia, mutta sitä ei
pidetä osana virallista taloutta. Vaikka yhteisvaurautta kuinka
supistetaan, niin bruttokansantuotteessa se ei näy mitenkään.
Tavallaan suhde yhteisvaurauteen kertoo siitä, kuinka vääristynyt nykyinen talousajattelu on. Nykyisessä talousajattelussa ei
varsinaisesti olla kiinnostuneita vauraudesta, vaan nimenomaan
tuloista ja rahan virrasta. Laajasti ajateltuna on paljon sellaista
vaurautta, joka vain on tai on kerran tehty, eikä sitä tarvitse jatkuvasti tuottaa, vaan se on nautittavissa aina yhä uudestaan.
Itämeri on mieletön yhteisvaurauden lähde – ollut vuosituhansia kaikille asukkaille. Se, että sitä voi yksityiset hyödyntää
muista piittaamatta – kuten vaikka kalankasvatuksen kohdalla
tapahtuu – on juuri sitä yhteisvaurauden tuhoamista. Tai se, että
merta käytetään viemärinä.
Jo 1800-luvulla kun käymäläjärjestelmiä alettiin rakentamaan Eurooppaan, oli vahvasti esillä se vaihtoehto, että käymäläjätteet käytetään maataloudessa. Se on kauan sitten tajuttu, ja
esimerkiksi Aasiassa valtavat miljoonakaupungit ovat toimineet
näihin päiviin asti niin, että käymäläjätteet on viety pelloille. Nyt
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tuotetaan valtavasti putkia ja kalliita kalustoja. Talojen kallein
kohde, joka vie suhteessa eniten rahaa, on juuri kylpyhuone ja
kaikki siihen liittyvät systeemit. Vain täällä missä yhteisvaurautta
ei pidetä minään, on voitu luoda sellainen jätejärjestelmä, jossa
käymäläjätteet laitetaan putkea pitkin mereen. Siitä kärsii sitten
kaikki – rikkaatkin.
Itämeren saastuminen kuvaa sitä, kuinka mieletöntä
tämä vallitseva talousajattelu on. Talousajatteluun on siis ihan
virallisesti kirjoitettu, ettei yhteisvaurautta ole, ettei se kuulu talouteen, eikä siitä välitetä. Se on ollut nykyisten talousoppien
alusta saakka näin. Siinä mielessä kysymys tämän Itämeren pelastamisesta liittyy koko talousajattelun muuttamiseen.
Tommi Taipale: Björn Wahlroos sanoi jossain tilaisuudessa3, että
jos Itämeri olisi yksityisomaisuutta, niin sen tila olisi aivan toinen. Mitä mieltä sä olet tästä väitteestä?

3. ”Jos ilma on ilmaista, sitä liataan. Jos ei joudu
maksamaan siitä, että päästää ravinteita Itämereen, niin sinne menee helvetisti liikaa ravinteita.
Ainoa tapa ratkaista nämä ongelmat on panna
kulutukselle hinta. Ainoa tapa panna hinta on
antaa jonkun omistaa ne.” Näin Wahlroos Ylen
viestintäseminaarissa 2009. Aiheesta juttu Voima-lehdessä 9/2009.

Olli: No, eihän se pidä paikkaansa. Esimerkiksi osa Kalifornian
vanhoista jättipuumetsistä oli säilynyt Pacific Lumber Companyllä pitkään, ja niitä oli hakattu vain varovasti. Kunnes sitten
finanssikapitalisti Charles Hurwitz huomasi, että täällä on hyödyntämätön omaisuus, kaappasi yhtiön ja pakotti sen hakkaamaan punapuumetsiä kestämättömällä tavalla.
Eli hyvin useinhan yksityisomistus merkitsee sitä, että se
hyödynnetään loppuun saakka ja tuhotaan ja siirretään pääoma
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rahamuodossa muualle. Yksityisomistus – tässä kapitalistisessa
katsannossa mitä Wahlrooskin edustaa – on vain väliaikaisesti
jotain konkreettista, ja sen tavoite on saada rahan muoto. Raha
muutetaan konkreettiseksi ja sitten taas rahaksi. Siinä mielessä
yhtä hyvin voisi saada päähänsä, että paras tuotto pääomalle
tulee sillä tavalla, että nopeasti hyödynnetään Itämeren kaikki
resurssit ja sitten hylätään se ja siirretään pääomat muualle. Yksityisomistus nykyisessä mielessä ei ole minkäänlainen tae jonkun
säilymisestä. Yksityisomistuksen mielessä on tuhottu aivan valtavasti resursseja.
Virallinen talous on kiinnostunut vain siitä, mitä voi
myydä, ei siitä, että meillä on erittäin paljon esimerkiksi elokuvia
tai kirjallisuutta tai kauniita paikkoja tai erilaisia tapoja nauttia
olemassaolostamme. Kapitalistit eivät ole kiinnostuneita niistä,
vaan siitä miten saadaan kaupaksi jotain uutta. Tämä tapahtuu
usein siten, että tuhotaan vanhaa joko konkreettisesti tai jo olemassa olevat tuotteet tahallisesti vanhentaen. Mainonta toimii
juuri näin. Myös muodin muuttuminen on sitä samaa, että se
mitä oli ei ole enää haluttua.
Tavallaan yksi kapitalismin oleellinen osa on tuhoaminen, se että tuhotaan fyysisesti tai kulttuurisesti sitä mitä on,
jotta saisi myytyä uutta. Ja siinä mielessä kapitalismi ei ole kiinnostunut vaurauden lisäämisestä ollenkaan vaan pelkästään siitä,
että sen virtaa ylläpidetään. Tämä on sivuutettu jopa vasemmiston ja sosialistien piirissä. Ajatellaan, että kapitalismi on pohjim86

miltaan sellainen kone, joka tuottaa vaurautta, mutta se vaatii
vain vähän parantamista. Todellisuudessa se ei ole vaurautta tuottava kone vaan tuhoava kone. Tällaiset asiat pitää nimenomaan
nostaa valokeilaan ja esittää, että ne ovat aivan keskeisiä asioita.
***
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Ilmasto ja resurssit

ILPPO VUORINEN: Tästä Itämeren veden kierrosta tulee mun
kiinnostus ilmastoasioihin ja siihen, miten ilmasto säätelee Itämeren toimintaa. On aina säädellyt sitä.
Me ollaan edelleenkin vasta toipumassa jääkaudesta ja
ollaan ilmeisesti menossa kohti lämpimämpiä talvia ihan luonnollisista syistä. Sitten kun siihen päälle tulee ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, joka vaikuttaa samaan suuntaan, niin
meillä on tavallaan tuplasysteemi, jotka molemmat lämmittävät
talvia ja tuottavat lisää sadetta.
Tämä aiheuttaa miettimistä sen takia, että ne matemaattiset mallit, joilla ilmastoa mallinnetaan, eivät ota huomioon luonnollista muutosta lainkaan. Lopputuloksena on se,
että se muutos on oikeasti paljon nopeampi ja paljon intensiivisempi, mitä mallintajat ennustavat. Tämä on sellainen asia,
mitä ihmiset eivät ole vielä ymmärtäneet. Kun nyt meillä vasta
keskustellaan, onko sitä vai ei. Tottakai se on, selväähän se on.
Mä en epäile yhtään, etteikö ne ennustukset pitäisi paikkaansa.
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Tommi Taipale: Mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus Itämereen?
Ilppo: No se tulee sieltä sateisuuden kautta. Useinhan kun ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin ihmiset miettii vaan sitä lämpenemistä. Mutta lämpeneminenhän ei ole Itämeren kasveille ja
eläimille ongelma. Ihmisetkin sietää kymmenien asteitten lämpötilanmuutokset vuoden sisällä, kesähelteistä talven pakkasiin,
eikä ole mitään ongelmaa. Mutta ne varsinaiset ilmastonmuutoksen ongelmat tulevat epäsuorasti.
Sateisuuden lisääntymisen kautta tiedetään, että Itämeren suolapitoisuus on laskenut – siis nyt jo on laskenut. 70-luvulla sateet lisääntyivät voimakkaasti ja meiltä on hävinnyt sellaisia
merellisiä lajeja kuten turska, pikkumaneetti sekä hietakatkarapu,
ja kampelaa ei näiltä vesiltä enää saa. Tämä johtuu suolapitoisuuden laskusta. Toisin sanoen merelliset lajit vetäytyy etelämmäs
kohti Tanskan salmia. Toinen asia, joka muuttaa ilmastonmuutoksen kautta Itämerta, niin sateisuuden myötä ravinteiden valuma mantereelta lisääntyy. Typpi ja fosfori lisääntyy meressä, kun
sataa enemmän. Sitä kautta uskoisin, että 80-luvulla ilmestyneet
sinileväkukinnot on yksi seuraus ilmastonmuutoksen tai ilmaston vaikutuksesta Itämereen. Sateisuuden lisääntyminen tapahtui 70-luvulla ja 80-luvulla rupes tulemaan näitä kukintoja.
Elikkä niitä ilmaston aiheuttamia muutoksia on tavattoman paljon. Ne tulevat suoraan lämpötilan kautta sekä myös
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epäsuoraan suolapitoisuuden laskemisen kautta. Se suolapitoisuuden lasku on vienyt meiltä turskan. Se oli 80-luvulla vielä
semmonen, mitä kalastettiin täällä kaupallisiin tarkoituksiin.
Tossa oli portugalilainen ostajavene tossa Airistolla ja sinne vietiin kalaa. Nykyisin turska just ja just lisääntyy Itämeressä.
Särki on semmonen, että se yleensä rehevöitymisen
myötä runsastuu ja sekin on täällä tapahtunut. Silakka kasvaa
huonommin kuin ennen. Se johtuu taas siitä, että silakan ravinto
on muuttunut. 60- ja 70-luvuilla täältä tuli kampelaa vielä hyvin
verkoilla. 60-luvulla mä en ollut vielä paikalla, mutta 70-luvulla
ei se ollut mitenkään harvinainen. Nykyisin sitä tuskin näkee.
Tommi: Mikä tekee Itämeren ekosysteemistä niin haavoittuvaisen?
Ilppo: Itämeren vesimassa tai vesimäärä on todella pieni, ja sitten
Itämeren rannalla asuvien ihmisten määrä on todella suuri. Tässä
on melkein 90 miljoonaa ihmistä, ja se on kymmenen kertaa
enemmän kuin tossa Norjan puolella ja Kuolan niemimaalla ja
Vienanmerellä. Jos ajatellaan samanpituista merenrantaa Atlantin puolella, niin siellä ihmisten lukumäärä on kymmenen kertaa
pienempi kuin mitä Itämeren rantaviivalla on.
Teemu Takatalo: Pidemmällä aikavälillä varmaan myös merenpinnan nousu vaikuttaa asiaan.
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1. Gotlannin allas on Itämeren keskusallas, joka
sijaitsee Ruotsin ja Baltian maiden välissä.

Ilppo: Joo, sekin on tulossa vielä. Meille on luvattu metrin vedenpinnan nousu veden lämpölaajenemisen takia, ja se – tämänhetkisten tietojen mukaan – olis samaa luokkaa kuin tämä meidän luontainen jääkauden jälkeinen maanpinnan nousu. Että
siihen nähden meillä ei olis suurta aihetta huoleen. Mutta sitten
jo Latvia, Puola ja Saksa, niin siellähän ei ole maan nousemista.
Ne joutuu sitten tosiaan tekemään jotakin.
Mä pidän moraalittomana semmosia keskusteluja, joissa mietitään, mitä hyötyä vois ilmastonmuutoksesta olla. Jos
samaan aikaan miljoonat ihmiset menettää kotinsa jossain Pakistanissa ja Tyynen meren Atollivaltioissa ja me aatellaan, miten me voitais viljellä enemmän ja metsät kasvais paremmin.
Ilmastonmuutos on semmonen asia, että ihmiskunnan täytyy
se hoitaa joka tapauksessa. Siihen on pakko reagoida. Se on ihan
välttämätöntä.
Jos ilmastonmuutos jatkuu tämmösenä kuin mitä on
ennustettu ja miten se on jonkun aikaa nyt jo ollut, niin tämä
Itämeren makeutuminen tulee jatkumaan. Se saattaa sinällään
olla Itämeren kannalta ihan hyväkin juttu, koska se luultavasti
sitten vähitellen purkaa sen hapettoman syvän veden sieltä Gotlannin altaasta1. Jos Itämeri olis kauttaaltaan makeeta niin sillon
talvimyrskyt pääsis sekoittamaan pintaveden ja pohjaveden ja
purkamaan sen hapettoman kerroksen sieltä. Se olis periaatteessa
Itämerelle hyvä juttu. Mutta Itämeri ei olis meri silloin enää. Se
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olis makeaa vettä, iso jokisuisto. Mä mieluummin pitäisin tämän
merenä.
Teemu: Jonkinlaista parantumista kai on Itämeren suhteen kuitenkin tapahtunut?
Ilppo: Joo. Ravinnepitoisuudet oli korkeimmillaan silloin 90-luvun alussa. Siitä ollaan tultu parempaan. Vedet on ilahduttavasti
olleet kirkkaita viime vuosina. Ilmeisesti jotain positiivista kehitystä on tapahtunut. Maatalouden lannoitteiden käyttöä on esimerkiksi vähennetty ja fosfori ja typpi on laskenut sieltä 70-luvun
korkeista arvoista. Fosfori on vähentynyt jopa yhdellä kolmasosalla. Toimenpiteitä on kyllä tehty. Nykyisin rakennetaan suojakaistoja vesistöjen ympärille ja sellasta, ja yks semmonen ajatus
on, että ehkä se vihdoinkin rupeaa tuottamaan tulosta.
Meillä on tässä saaristomerellä kahdeksan suurta jokea
ja niiden varrella on tavattoman paljon maanviljelystä. Ja yks iso
joki, joku Aurajoki tai Paimionjoki tuottaa ravinteita saman verran kuin kalanviljely tai saman verran kuin Helsingin kaupungin puhdistuslaitos jätevettä. Jos niissä jokien varsilla on pystytty
vähentämään valumaa suojakaistojen avulla, niin kyllä sen pitäis
vähitellen vaikuttaa.
Teemu: Me tossa yhtenä iltana pohdittiin siitä, että onko nämä
päästörajoitukset ja ympäristösopimukset vain sellaista poliitikkojen kieroilua, jolla ne yrittävät kerätä pisteet siitä, että päästöt
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vähenee. Eikös päästöjen väheneminen toteudu automaattisesti,
jos ja kun resurssit vähenee, ilman, että siitä täytys mitään erityisesti päättää? Öljyn hintahan nousee – tai on noussut jo – ja
muutkin raaka-aineet käyneet kalliimmaksi. Tämähän väkisinkin vaikuttaa niiden kulutukseen.
Ilppo: Se näyttäisi olevan, mitä tapahtuu kalanviljelyn kanssa.
Kyllähän niitä menetelmiä parannettiin, mutta mä luulen, että
suurempi vaikutus oli norjalaisen lohentuotannon aiheuttama
kilpailu, joka aiheutti sen, että kalankasvatus meillä väheni. Siis
ihan taloudellisista syistä.
Ja öljyhän tulee loppumaan. Tai ei se lopu, mutta se tulee
niin kalliiksi, ettei sitä kukaan viitsi ostaa, tai ei voi ostaa. Ja toinen asia mikä tulee loppumaan on fosfori, joka on uusiutumaton
luonnonvara kanssa. Ja se tulee loppumaan, sen jälkeen kun öljy
hupenee. Että tavallaan nämä on turhia huolenaiheita. Mutta
niistä aikaskaaloista on niin vaikea sanoa, että koska mikäkin tapahtuu ja kuinka kauan mikäkin kestää.
Teemu: Eli on odotettavissa rakenteellisesti aika rajuja muutoksia?
Ilppo: Joo, kyllä.
Koko jutussahan on kyse siitä, että koko tämä niin sanottu taloudellinen kasvu – mitä jotkut edelleenkin vaan jaksaa
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jauhaa – niin se on ihan täysi harhakuva. Jo 1700-luvulla Malthus2 kirjoitti, että jatkuva kasvu ei ole mahdollista, koska kantokyky tulee vastaan. Kyllä tää on tiedetty, monta sataa vuotta.
Ja yhä vain ihmiset totutetaan jankuttamaan sitä, että taloudellista kasvua pitää olla, että se on hyvinvoinnin ehto. Tämä on se
perimmäinen asia, perimmäinen kysymys minun mielestäni. Se
harhaluulo, että meillä pitäisi olla jatkuvaa taloudellista kasvua,
kun se ei ole kerran mahdollista. Minä olen ekologi, kyllä mä sen
tiedän. Kuka tahansa maalaisjärjellä varustettu ihminen tietää,
ettei tätä taloutta voi jatkuvasti kasvattaa. Resurssit loppuvat ennen pitkää. Öljyyn ollaan nojattu aika paljon, mutta siinä rupeaa
tulemaan ne rajat vastaan.
Meidän yhteiskunta on nimenomaan energiayhteiskunta. Ja kyllähän kaikki sen tietää, ettei se ydinvoima voi olla lopullinen ratkaisu. Meillehän on nyt kaupattu sitten ydinvoimaa
ikään kuin vihreänä ratkaisuna. Kuulostaa aika naurettavalta.
Mutta ei ole vaan toistaiseksi näkyvissä mitään kunnon vaihtoehtoa.
***

2. Thomas Robert Malthus: An essay on the
principle of population, 1798.
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Öljyhuippu

TERE VADÉN: Vuodesta 2005 lähtien öljyntuotanto ei ole enää
noussut, vaan se on ollut tasaista, ehkä jopa pikkusen laskenut tai
heiluu, ja kuitenkin maailman taloudet yrittää kasvaa, eli energialle on enemmän kysyntää kuin mitä öljystä saadaan. Mikä oli
tavallaan yllätys on, että se energianlähde, joka on tullut öljyä
korvaamaan, on sama mikä oli ennenkin öljyä, eli hiili. Eipä
sitä kukaan oikeastaan arvannut ennen öljyhuippua. Maailman
taloudet yrittävät kuitenkin kasvaa, eli energialle on enemmän
kysyntää.
Kun öljyä ei enää saada niin paljoa kuin halutaan, niin
tarvitaan joku muu energianlähde, jota on saatavilla paljon ja
jolla on riittävän korkea energiasisältö tai EROEI-luku (Energy returned on energy invested). Siis tämä, jos lasketaan kuinka
paljon saadaan energiaa, ja sitten jaetaan se sillä miten paljon
siihen energian tuottamiseen menee energiaa.1 Eli se energiantuotannon hyötysuhde pitää olla riittävän korkea, että saadaan
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1. EROEI, tunnetaan myös nimellä EROI (energy return on investment), toisinaan puhutaan
myös ”nettoenergiasta”.
EROEI-luku 1:1 on energiantuotannon kannattavuusraja ja tarkoittaa sitä, että energiantuotantoon kuluu energiaa saman verran kuin siitä
saadaan. Kaikki yli yhden olevat EROEI-arvot
ovat tuotetun energian määrän suhteen kannattavia, ja mitä suurenpi luku on, sen kannattavampaa tuotanto on.
EROE- arvioita ei pidä sekoittaa energiamuodon tehkokkuuteen. Yksittäisen energiantuotantotavan tekninen tehokkuus eli kuinka paljon
energiamuodon potentiaalista saadaan muutetttua ihmiskäyttöön sopivaksi (hiilen energiasta
saadaan maailmanlaajuisesti talteen keskimäärin
31%), on vain osa enrgiantuotannon kokonaisuutta. Esimerkiksi aurinkopaneelin kohdalla
EROEI-arvioissa ei tarkastella ainoastaan sen
tehokkutta aurinkoenergian muuttamisessa sähköksi, vaan myös paneelin valmistamisen, asentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

2. Joitain EROEI -arvioita. Kuten alla olevasta
listasta huomaa, arviot voivat olla hyvinkin vaihtelevia arviointitavasta ja tapauksesta riippuen.
Esimerkiksi lähimetsästä lihasvoimin kotitalouteen kerätyn polttopuun hyötysuhde verrattuna
koneellisesti kerättyyn ja kuivattuun polttopuuhun on energiataloudeltaan huomattavasti edullisempi.
Hiili 50:1
Öljy 1930-luvulla 100:1
Öljy 1970-luvulla 25:1
Öljy 1990-luvulla 15:1
Öljyhiekka 5,2:1–5,8:1
Öljyliuske 1,5:1–4:1
Maakaasu 10:1
Puu 30:1
Vesivoima 11:1–267:1
Ydinvoima 1,1:1–15:1
Tuulivoima 18:1
Aurinkopaneeli 3,75–10:1
Maalämpö 2:1–13:1
Aurinkolämpö 1,6:1
Vuorovesi 6:1
Aaltoenergia 15:1
Etanoli 0,5:1–8:1
Biodiesel 1,9:1–9:1
3. EROEI-laskelmat eivät yleensä sisällä kaikkia
energian hankinnan ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja ja niiden korjaamiseen
kuluvaa energiaa. Kokonaisvaltaisempi tarkastelu vaikuttaisi negatiivisesti useimpien energianlähteiden EROEI-arvoihin. Esimerkiksi fossiilienergian ja vesivoiman tuotannon todellisista
vaikutuksista on suuria erimielisyyksiä.

yhteiskunnan käyttöön vapaasti käytettävissä olevaa energiaa.2
Teollistuneissa maissa hiilen kulutus kasvaa hurjaa vauhtia. Varsinkin Kiinassa, mutta Suomessakin vuonna 2010 hiilen
kulutus kasvoi 25%. Ei siitä pelkästään Kiinaa pysty syyllistämään.
Öljyllähän EROEI on hirveän hyvä alunperin, varsinkin
hyvissä öljylähteissä, jotain luokkaa sata, kun lähteet purskuaa
maan sisältä eikä tarvi paljoa mitään tehdä, mutta hiilen EROEI
voi olla kanssa hyvä, parin–kolmenkymmenen, jopa viidenkymmenen luokkaa, riippuen siitä missä se hiili on, kuinka syvällä
se on, kuinka pitkälle se täytyy kuljettaa, mutta sillä siis voi olla
hyvä energiahyötysuhde.
Kun taas ydinenergian kohdalla – en tiedä – siitä ei edes
ole kauhean luotettavia hyviä EROEI-laskemia, että mikä siinä
olis se hyötysuhde. Sillä mikä siihen pitää laskea mukaan? Tietysti siihen pitää laskea mukaan voimalan käyttö, uraanin louhinta,
uraanin kuljetus, mutta lasketaanko siihen esimerkiksi loppusijoitus mukaan, ja kuinka pitkäksi aikaa? Jos lasketaan vaikka
tuhanneksi vuodeksi tai sadaksituhanneksi vuodeksi niin sehän
on ihan selvää, että se EROEI menee pakkasen puolelle, jos sitä
täytyy vartioida satatuhatta vuotta, ettei sieltä mitään pääse karkaamaan.3 Ei siitä mitään energiahyötyä tule pitkällä ajanjaksolla
ihmiskunnalle.
Joka tapauksessa, ainut energianlähde, millä on riittävän
hyvät EROEI:t korvaamaan öljyä, on hiili. Edelleen näillä uusiu99

tuvilla on aika alhaiset EROEI-luvut. Sen takia meidät on ikään
kuin pakotettu käyttämään hiiltä, kun nykyisen kaltaista taloutta
ja talouskasvua yritetään pyörittää.
Teemu Takatalo: Hiilenkin hyötysuhde varmaan laskee sen mukaan, kun öljy kallistuu.

4. Eräiden arvioiden mukaan Yhdysvaltalaisen
öljyn EROEI on laskenut 1930-luvun sadasta
nykyiseen noin kymmeneen.
5. BP-yhtiön käytössä ollut Deewater Horizon
öljynporauslautta syttyi räjähtäen palamaan huhtikuussa 2010. Raporttien mukaan öljyä levisi 87
päivän aikana kaikkiaan 4,9 miljoonaa tynnyriä
eli 780 000 kuutiometriä Meksikonlahteen.

Tere: Öljyn EROEI:t on ollut pitkään laskussa.4 Kun ekaksi on
käytetty ne parhaat ja helpoimmat lähteet, ja nykyään joudutaan
menemään näihin syvänmerenporauksiin ja arktisille alueille.
Meksikonlahdella porattiin hirveen syvältä ja osittain siellä se iso
öljyvahinko5 johtui siitä, että olosuhteet alkoi olemaan teknisesti lähes ylivoimaisia. Sama koskee tietysti hiiltäkin. Kiinaankin
kuljetetaan hiiltä suurin määrin esimerkiksi Australiasta. Kun
kuljetusmatkat pitenee, hyötysuhteet laskee.
Se EROEI-kysymys on yks iso peikko fossiilisten polttoaineiden ja erityisesti öljyn kannalta. Vaikka sitä öljyä absoluuttisesti onkin tosi paljon jäljellä, niin se on hankalasti saatavilla, eikä se hyöty ole enää niin suuri. Iso osa työstä menee sen
hankkimiseen. Toisaalta on geologinen öljyhuippu, eli kun öljy
on uusiutumaton luonnonvara, niin se loppuu. Sillä on sellainen kirkonkellomainen tuotantokäyrä. Aluksi se nousee, sitten
ollaan huipulla, jonka jälkeen alkaa pudotus. Me ollaan just nyt
siellä huipulla. Kolmas ilmiö geologisen huipun ja EROEI:n laskemisen lisäksi on tämä öljyn tuottajamaiden oma dynamiikka:
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kun öljyn tuottajamaa kehittyy ja rikastuu öljyn hinnan ollessa
korkealla, niin niiden elintaso nousee ja ne käyttää aina suuremman osan siitä öljystä itse. Eli öljyä riittää vientiin vähemmän.
Nämä kolme yhdessä tekee sen, että putoaminen sieltä huipulta
alaspäin voi olla paljon nopeampi – ja todennäköisesti onkin –
kuin se nouseminen sinne huipulle. Jos 150 vuotta kesti, kun
1800-luvun puolivälistä tultiin huipulle, niin sitten se alasmeno
tapahtuu paljon nopeammin – muutamassa kymmenessä vuodessa.
Kun maataloudesta puhutaan, niin se on käsitteellisesti alkutuotantoa, mutta tosiasiassa teollinen maatalous käyttää
enemmän energiaa kuin tuottaa sitä. Keskimääräinen luku mitä
esitetään on, että jokainen maatalouden tuottama ruokakalori
vaatii kymmenen fossiilienergiakaloria. Eroja on lihantuotannon
ja kasvistuotannon välillä, ja paikalliset olosuhteet vaikuttaa siihen, että ne luvut voi olla hyvin erilaisia, mutta joka tapauksessa
maatalous vaatii kauheesti energiaa tällaisenaan mitä se on. Ja
sitten on vielä nämä kysymykset, että keinolannoitteet tehdään
kanssa fossiilisista polttoaineista, maakaasusta ja niin edelleen.
Siinä voi tulla pahoja pullonkauloja vastaan. Lisäksi on kuljetuskustannusten nousu. Rupeaa tulemaan hiekkaa ja kitkaa rattaisiin.
En mä löydä siitä teoriasta mitään reikää, että millä vois
korvata sen valtavan energiamäärän. Vaikka mä oon viis–kuus
vuotta yrittänyt keksiä, mikä siinä teoriassa vois olla pielessä.
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Mulla on semmoinen käsitys tällä hetkellä, että ei ole mitään
vaihtoehtoista energiamuotoa, josta saatais energiaa yhtä paljon
ja yhtä hyvin tai ainakaan riittävän nopeasti. Aikaisemmin nuorena sitä lueskeli kaikenlaisia tieteiskirjoja ja odotti, että vuonna
2011 on kaikki robotit, joilla hommat toimii. Teoriassa on tietysti aina mahdollista, että joku keksii jotain, että kaadetaan vaan
vettä auton tankkiin, niin se menee yhtä hyvin kuin bensalla. Kai
se teoriassa on mahdollista, mutta ei tällä hetkellä ole olemassa
mitään sellaisia teknologioita, mitkä pystyisi korvaamaan öljyn.
Eli ainoa vaihtoehto on energiankulutuksen vähentäminen. Negawatit on ainut mikä on tulossa megawattien tilalle.
Teemu: Tämä parhaillaan orastava öljykriisi on varmaan vaikuttanut maailmantalouteen jo tähän mennessä aika rajusti.
Tere: Yhdysvalloissa on laskettu, että kymmenen dollarin öljyn
hinnan nousu vie suurin piirtein puoli prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomessa lukemat on varmaan samankaltaisia, koska
Suomi on melkein yhtä öljyriippuvainen maa kuin Yhdysvallat.
Taloustieteilijät ovat kutakuinkin yksimielisiä siitä, että
80 dollaria tynnyriltä on semmonen hintaraja, mistä pidemmän
aikaa jatkuessa seuraa lama. Ja suurin piirtein näin se meni silloin
2008 finanssikriisissä. Toki siinä oli muitakin tekijöitä ja syitä.
Se on todella isoa varainsiirtoa, mitä tapahtuu näiltä ostajamailta
tuottajamaille.
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Teemu: Me tossa pari vuotta sitten haastateltiin Raimo Sailasta
Tampereella ja kysyttiin siltä talouskasvusta, että uskooko ne oikeasti siellä valtionvarainministeriössä, että se jatkuu tällaisena.
Se vastas, että ei ne kyllä usko, mutta ei ne voi mitään tehdäkään,
koska me ollaan osa globaalia taloutta.
Tere: Niin, kun ei ole muuta mallia. Ton takia mä en just halua
puhua energiasta tai öljystä taloustermein. Mun mielestä talouskasvu siis just tässä ihmiskunnan käsi -mielessä on jo loppunut
ja tullut mahdottomaksi. Tästä huolimatta kasvua pidetään vielä
yllä tämmösillä talouskikoilla, joilla pörssikurssit saadaan näyttämään siltä, että ne menee ylös koko ajan, ja bruttokansantuotekin näyttää siltä, vaikka tosiasiassa kasvu on lakannut. Se on
tietyssä mielessä positiivinen asia. Tuhoa tekevä käsi ei ainakaan
enää pitene. Voi olla, että lähtee lyhenemään. Vaikka siinä voi
olla ikäviä lieveilmiöitä, niin pitkällä tähtäimellä on hyvä, että se
käsi lähtee lyhenemään.
Ongelmana on se, että tämä meidän yhteiskunta on viritetty niin, ettei se toimi muuta kuin talouskasvun olosuhteissa.
Tästä seuraa ruhjova vaihe. Kun resurssit vajenee ja talouskasvua
on kuitenkin pakko saada aikaan, niin sitä otetaan sitten väkisin.
Käytännössä se tarkoittaa sekä työntekijöiden että luonnon ruhjomista. Kiinassahan kuolee jatkuvasti hiilikaivostyöntekijöitä, eikä se ole mikään uutinen.6 Tulee tällaista autoritaarista
kapitalismia, että se kasvu otetaan väkisin. Se on osa tätä kasvu104

6. Kiinassa on kuollut viimeisen kymmenen
vuoden aikana tuhansia ellei kymmeniätuhansia
hiilikaivostyöntekijöitä. Yksin vuonna 2008 kaivoksissa kuoli noin 3000 työntekijää.

pakon ylläpitoa. Sikäli ilmassa on merkit myös siihen, että vaikka
jossain mielessä on hyvä, että se kasvu pysähtyy, sen välittömät
seuraukset voivat olla tosi ikäviä.
Teemu: Ja ehkä sitä voisi ajatella, että nämä Euroopan kriisissä olevat maat, Kreikat ja Portugalit, on sitä samaa, että nämä
toimenpiteet on niin rankkoja, joilla tätä kriisiä hoidetaan, ja
sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa.
Tere: Joo. Se on just toi eriarvoisuuden kasvaminen. Kyllähän se
tietysti olis mahdollista tehdä myös toisella tavalla, siten – sehän
olis kai se positiivinen mahdollisuus – että lähdettäisiin laskemaan taloutta pienentämällä tuloeroja, mutta sellaista ei ole ainakaan vielä missään Euroopassa kokeiltu.
Teemu: Ootko sä törmännyt tutkiessasi näitä asioita mihinkään
semmoiseen määrätietoiseen ajatteluun tai varteenotettavaan yhteiskunnalliseen liikkeeseen, joka ajattelis näitä, tai onko joku
valtio lähtenyt tekemään jotain?
Tere: Kyllähän tuo transitions town7 – eli siirtymäliike kai se on
suomeksi – toimii nimenomaan tämän öljyhuippuajattelun pohjalta, että pyritään siirtämään paikallisesti kaupunkeja tai kyliä
fossiiliriippumattomiksi. Sitten tietysti yksi historiallinen esimerkki, eli Kuuba ja Pohjois-Korea, jotka molemmat sai käy106

7. Transition Towns / Transition movement on
kansainvälinen liike ja verkosto, joka sai alkunsa
reaktiona öljyhuippuun, ilmastonmuutokseen
ja taloudelliseen epävakauteen. Siinä pyritään
soveltamaan permakulttuurin periaatteita ja
etiikkaa kokonaisten kaupunkien mittakaavassa
ja kehittämään yhteisöjen vastustuskykyä laskevan energiantuotannon ja ilmastonmuutoksen
muodostamiin haasteisiin. Ensimmäinen sovellus syntyi Kinsalessa, Irlannissa vuonna 2006
permakulttuuriopettaja Rob Hoskinsin ja hänen
oppilaidensa työnä, ja nykyään verkosto kattaa
yli 400 yhteisöä ympäri maailman. David Holmgrenin teos Permaculture: Principles and Pathways
Beyond Sustainability muodostaa liikkeen keskeisen teoreettisen perustan.

tännössä öljynsä Neuvostoliitosta. Kun Neuvostoliitto romahti
ja hanat meni kiinni, ne joutu hirveen nopealla tahdilla muuttamaan systeemiä. Ne teki sen hyvin eri tavoin. Pohjois-Korea
koitti jatkaa samalla keskitetyllä mallilla, kun taas Kuuba siirty
luomuviljelyyn, kaupunkiviljelyyn, ja valtio löysäsi myös ohjaksia sillä lailla, että se antoi erilaisille osuuskunnille ja yksityisihmisille mahdollisuuksia ruveta viljelemään maata ja niin
edelleen. Kyllähän Kuubassakin ruokapulaa siitä seurasi. Se kuulemma näkyy kuubalaisten kasvukäyrissä ja keskipainossa, mutta
ei siellä kuitenkaan nälänhätää tullut, kun taas Pohjois-Koreassa
kuoli valtava määrä ihmisiä ja edelleen nälänhätä ja nälkäkuolemat ovat tosiasioita. Eli tämä permakulttuuri, luomu, kaupunkiviljelyjuttu oli se, millä Kuuba siitä jotenkin selvisi. Ja just hajauttamalla sitä ruoantuotantoa ja laskemalla hierarkioita kaiken
kaikkiaan 90-luvun alussa.
Teemu: Tämmöstä tendenssiä ei ole oikein täällä Euroopassa.
Tere: No ei kauheesti. Siinä on hirveä ristiriita. Itsestä tuntuu,
että tilanne on aika pitkällä ja pitäs tehdä jotain. Mutta suurimman osan ihmisiä mielestä koko ongelmaa ei ole olemassa, niin
tuntuuhan se vähän ihmeelliseltä. Tulee välillä sellainen salaliittoteoriamainen olo.
***
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Romahdus

Juho Vuori: Mä vedän Olli vähän yhteen mitä tossa aikaisemmin
puhuttiin. Eli sä näet, että kapitalismin historian yhtenä juonteena on, että tätä yhteisvaurautta siirretään yksityisomistuksen
piiriin, josta tosi hurja esimerkki on tämä päästökauppa. Ja miksi
näin tapahtuu on se, että jos sulla on yksityisomaisuutta niin siitä
voi tehdä voittoa, mutta se mikä on yhteisvaurautta niin sitä ei
voi samalla tavalla myydä. Toisin sanoen, jos joku pystyy saamaan yhteisvaurautta yksityisomistukseen, niin se on virallisen
talouden kannalta tosi hyvä homma. Ja tavallaan tämän myötä
myös paljon valtaa on siirtynyt niille, joilla on yksityisomaisuutta.
Ihan kiinnostava suunta – josta olen kuullut sinunkin
puhuvan – on tämä toinen suunta eli se, että päästäisiin kehittämään tätä yhteisvaurautta ja saataisiin ehkä enemmän asioita yhteisvaurauden piiriin jatkossa. Näyttääkö sun mielestä siltä, että
tästä virallisesta taloudesta voisi päästä joskus eroon?
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OLLI TAMMILEHTO: Kyllä se on realistista, sillä tämä virallinen talous yskii ja on kriisissä. Yhteiskunnallisen muutoksen
kannalta ajateltuna on oleellista, että nähdään kaikki se hyvä ja
arvokas, joka seuraa virallisen talouden romahtamisesta tai siitä
kun se alkaa vakavasti ottaen toimia huonosti.
Juho: Miksi se romahtaa?

1. Öljyliuske on hienorakenteista sedimenttikiveä, jonka sisältämästä kerogeenistä voidaan
valmistaa öljyä. Öljyliuskeen louhiminen sekä
öljyn erottaminen öljyliuskeesta tuottaa huomattavasti enemmän ympäristöhaittoja ja hiilidioksiidipäästöjä tavanomaiseen raakaöljytuotantoon
verrattuna.

Olli: Koska se perustuu fossiilisten polttoaineiden ylettömään
käyttöön, ja öljyntuotannon huippu tavallaan on saavutettu. Ei
öljy lopu, mutta se kallistuu. Sen kysyntä ylittää jo nyt tarjonnan. Sanotaan nyt esimerkiksi, että yksi oire tästä on tuo Meksikonlahden öljyturma 2010. Yritetään epätoivoisesti saada öljyä
sieltä, mistä sitä on oikeastaan mahdotonta saada – jostain syvältä meren pohjasta – tai ollaan tyytyväisiä, että jäät lähtee Pohjoiselta Jäämereltä, että sitten saadaan öljyä sieltä. Tai sitten öljyä
tehdään hiilestä tai öljyliuskeesta ja aiheutetaan yhä pahempaa
ympäristötuhoa.1
Kun ei ole enää polttoainetta tai halpaa energiaa, jolla
tämä virallinen talous on pyörinyt, niin se heikkenee entisestään.
Ja koska haluttuja voittoja yritetään yhä epätoivoisemmin pitää
yllä, niin se tarkoittaa sitä, että markkinoilla spekuloidaan entistä
enemmän.
Usein ajatellaan, että vallitseva finanssikriisi on tästä virallisesta taloudesta erillinen kriisi, ja ajatellaan, että jotkut ovat
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vain niin pahoja, että haluavat harrastaa finanssitaloutta ja spekulaatiota. Todellisuudessa finanssikriisi ja virallinen talous liittyvät kuitenkin toisiinsa. Koska öljytalouden on vaikeampi saada
voittoja, niin siitä seuraa se, että siirrytään tällaiseen uhkapeliin
– jota on aina aikaisemminkin tällaisissa tilanteissa yritetty, mutta
nyt vaan globaalilla tasolla. Mutta tällä saadaan vaan tämä talousjärjestelmä lopullisesti sekaisin. Toinen juttu on se, että nykyjärjestelmän jatkuminen tuhoaa maapallon myös ilmastonmuutoksen avulla. Se on vääjäämätöntä.
Juho: Tuntuisi olevan aika paljon tällaisia vihreitä teknologiasuuntautuneita ihmisiä jotka kuitenkin uskoo, että tätä järjestelmää
pystytään ylläpitämään vaikka tuulivoiman ja aurinkovoiman ja
ehkä fuusioenergian ja tällaisten systeemien avulla. Mitä mieltä
sä olet siitä?
Olli: Kyllä energiaa saadaan muualta tai sen tarvetta voidaan laskea ja niin edelleen. Se ei ole ongelma vaan se, että tämä nykyinen järjestelmä perustuu halpaan energiaan. Jos energian hinnat
kohoavat, niin se johtaa siihen, että kasvumahdollisuudet heikkenevät. Kasvu on nytkin hyvin vaikeaa ja suuria kasvulukuja
saadaan enää vain Intiassa tai Kiinassa, jossa kehityskaari on alussa, jossa on halpaa työvoimaa ja lahjomalla saadaan kaikki määräykset kuitattua. Mutta täällä, jossa ihmiset eivät hyväksy enää
hillitöntä riistoa, ei saada kasvua käyntiin – tai se on äärettömän
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vaikeaa. Jos siinä on vielä ylimääräisiä esteitä – kuten tämä energian hinnan nousu – niin silloin mitään kasvua ei tule. Se mitä
tästä seuraa on se, että yritetään hyödyntää muita maita, harjoitetaan imperialismia ja tehdään tilastollisia kaunisteluja – kapitalismiahan voidaan monella tavoin kaunistella, että se mukamas
käyttää uusiutuvaa energiaa ja ihmiset ovat tyytyväisiä, vaikka
todellisuudessa näin ei ole.
Esimerkiksi tämä biodiesel tai etanolin sekoittaminen
bensiiniin ei ole millään tavalla ympäristöystävällistä vaan se
edistää ympäristötuhoa. Etanolin tuotanto ei edes ole energian
tuotantoa vaan energiaa kuluu enemmän etanolin tuottamiseen
kun siitä saadaan irti.2 Mutta siihen liittyy illuusio siitä, että nyt
ollaan vihreitä. Ja kun tuulivoimaloita pyörii siellä täällä niin
luullaan, että mukamas ollaan menossa johonkin toiseen, mutta
kaikki perustuu edelleen siihen halpaan energiaan. Ei tällainen
talous pysty tekemään voittoja muuten kuin halvan energian
maailmassa.
Sitten on vielä toinen seikka, eli jos joku innovaatio tulee
niin siinä että se olisi yleisessä jaossa kestää kauan. Eikä sellaista välttämättä tapahdu ollenkaan. Uudet innovaatiot ovat usein
vain näennäisiä, ikään kuin halpaa energiaa. Tai kuten vaikka
suurimittakaavainen aurinkoenergian käyttö. Se johtaa valtavaan
kaivostoimintaan, että saadaan aurinkokennoihin tarvittavaa
materiaalia. Myös koko infrastruktuurin uudelleen rakentaminen vaatii paljon energiaa ja saastuttaa, vaikka ilmastonmuutok112
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sen kannalta päästöt täytyisi saada nopeasti kuriin.
Yritykset pyörittää tätä nykyisenkaltaista taloutta jollain toisella tavalla ovat erityisen vaarallisia lyhyellä tähtäyksellä.
Vaihtoehtoihin liittyvä investointibuumi johtaa nykyisissä olosuhteissa vain tilanteen pahenemiseen. Teknologista muutosta ei
voi tehdä tuosta vaan, vaan se täytyy rakentaa, ja se rakentaminen
vie vielä enemmän energiaa ja resursseja ja tuottaa vielä enemmän hiilidioksidia kuin nykyään tuotetaan. Se on teknologinen
mahdottomuus. Pitkän tähtäimen suunnitelmat perustuvat hyvin epävarmoihin mahdollisuuksiin vaikka sellaisia myös saattaa
olla, eikä sitä voi täysin sulkea pois, etteikö jotain uutta halpaa
energian muotoa voisi löytyä. Mutta kapitalismi ehtii helposti
tuhota kaiken ennen kuin sinne päädytään.
Juho: Energian loppumiseen liittyy paljon kiinnostavia uhkakuvia. Öljy on halpaa, kivihiilikin on kohtalaisen halpaa ja seuraavana on monien mielestä uraani. Tosin sen suhteen joutuu
tekemään valtavia turvallisuusjärjestelyjä, jotka maksaa hirveän
paljon. Öljy on vähenemään päin, kivihiiltä on ilmeisesti vielä
jonkin aikaa, mutta sen käyttö on kiusallista sen korkeiden hiilidioksidipäästöjen takia. Näin ollen paineet lisätä ydinvoiman
käyttöä kasvaa, ja sitä on aika helppo markkinoida myös vihreille ihmisille. Tästä tulisi äkkiä mieleen, että jos tilanne alkaa
mennä siihen, että meillä on oikeasti energiapula ja energiaa on
pakko saada, mutta ydinvoimaa on kallista tehdä hyvillä turva113

järjestelyillä, niin joku alkaa ehkä ajatella, että tehdään sitä sitten
halvalla ja sitten turvajärjestelyt on miten sattuu. Mä oon siinä
käsityksessä, että ydinvoiman kalleus johtuu just niiden turvajärjestelyjen hinnasta, mutta että itse sen reaktion tuottaminen vois
olla aika edullista.
Olli: Näinhän se on. Että ydinvoimalat saadaan turvallisiksi, niin
se vaatii valtavia järjestelyjä ja rakennelmia, jotka ovat kalliita.
Eikä näillä nykyisillä voimaloilla sitä energiaa uraanista kovin
paljoa edes saa. Vika on siinä, että niissä voidaan hyödyntää vain
uraani-235:ttä, eikä sitä ole ihan loputtomasti. Hyötöreaktorilla3 energiaa saisi paljon enemmän, sillä niissä voidaan hyödyntää
uraani-238:aa, jota on monisatakertainen määrä. Mutta se johtaa uusiin suuriin teknisiin turvallisuusongelmiin ja siihen, että
hyvää pommimateriaalia on sitten tarjolla vaikka kuinka paljon.4
Näistä syistä hyötöreaktorien kehittely on käytännössä loppunut; Saksassa se lopetettiin, Ranskassakin se on tavallaan jäissä,
kuten Englannissa ja USA:ssakin.
Mutta näitä teknisiä kysymyksiä oleellisempi asia on,
että tämä insinöörin näkökulma on harhaanjohtava, koska kyse
ei ole siitä mikä on teknologisesti mahdollista, vaan siitä mikä
tuottaa voittoa. Raha on valtajärjestelmä.
Eli se kysymyksenasettelu, että miten saadaan energiaa,
on harhaanjohtava, koska tässä yhteiskunnassa asiat eivät tapahdu sen takia, että ihmiset saisi jotain hyvää, vaan siksi että saatai114

3. Hyötöreaktori on vielä kokeiluvaiheessa oleva ydinreaktorityyppi, joka tuottaa ydinreaktion
sivutuotteena lisää ydinpolttoainetta ja näin sen
energiahyöty on normaalia ydinreaktoria korkeampi.
Vaikka ensimmäinen koereaktori saatiin toimimaan jo 1946, ei kaupallista, suuritehoista
hyötöreaktoria ole vielä ollut toiminnassa.
4. Hyötöreaktori muunttaa uraania plutonium239:ksi, jota käytetään ydinaseissa.

5. Esimerkiksi Kuubassa on edelleen käytössä
kymmeniätuhansia ennen USA:n kauppasaarron
alkamista (1962) hankittuja autoja.

siin voittoja. DVD-soitin ei ole olemassa sitä varten, että ihmiset
voisi vaan nauttia elokuvista ja musiikista, vaan sen takia, että se
on hyvä bisnes.
Jos ajattelee teknologista järjestelmän romahdusta tavallisten ihmisten kannalta, niin olennainen näkökulma olisi se
– mitä tämä teidän purjealuskin edustaa – että jätettä ja muuta materiaalia mitä voidaan hyödyntää käytetään inhimillisesti
tärkeisiin tarpeisiin. Jos otetaan esimerkiksi nämä yhteiskunnat, jotka eivät ole voineet toimia kapitalismin ehdoin – vaikka
ehkä näin olisi haluttu – niin siellä esimerkiksi autot ovat jostain
50-luvulta mutta niillä ajellaan edelleenkin.5 Siksi, että niillä saadaan kuljetettua jotain, eikä siksi, että ajatellaan voittoja.
Teknisesti suuntautuneille ihmisille romahdustilanne
tarjoaa ihan mielettömästi haasteita. Jos ne haluaa rakentaa jotain laitteita niin kaikki täytyy hoitaa romulla ja niillä laitteilla
mitä sattuu olemaan. Ihmiset keksivät monia tapoja selviytyä.
Olennaista tuollaisissa tilanteissa on se, miten pysytään hengissä
ja samalla kasvatetaan uutta sukupolvea.
Meillä on siis kaksi vaihtoehtoa. Joko se että yritetään
vimmatusti pitää kiinni tästä nykyisestä rakenteesta, josta seuraa
väkivaltaa ja fasismin tyyppisiä ratkaisuja, tai sitten se että sanotaan: hyvä, päästään viimeinkin eroon siitä, joka ei ollut hyvä
koskaan. Tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon päätymisessä auttaa
tieto siitä, että toisenlaista todellisuutta on ollut ja nykyisinkin
on paljon sellaisia saarekkeita, missä eletään mielekkäästi toisella
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tavoin. Tämän tajuaminen on todella olennaista. Siis, että me
voidaan selviytyä inhimillisesti tästä taloudellisesta kriisistä. Jos
tätä ei tajuta, johtaa se siihen, että kuria tiukennetaan ja lisätään
pakotteita ihmisten elämässä. Tehdään sitä köyhemmäksi sillä
perusteella, että voidaan pitää tätä vanhaa yllä. Mutta tällainen
vaan nopeuttaa tuhoa tai varmistaa sen, että täydellinen tuho tulee. Mutta jos me nähdään kriisissä suuria mahdollisuuksia johonkin ihan muuhun, joka on piilossa mutta kuitenkin läsnä
tässä nykyisyydessä, niin silloin me voidaan myös toivoa, että
tämä kehitys kääntyisi ympäri ja voitaisiin vielä elää satojen vuosien kuluttua tällä planeetalla.
Se miten se konkreettisesti tapahtuu, niin sitä voi kuvitella tai ajatella vaikkapa tutkimalla sitä mitä tapahtui silloin
kun Neuvostoliitto romahti. Silloinhan se tapa miten ihmiset oli
hankkineet elantonsa muuttui. Vaikka kaupoissa olikin tavaraa,
niin ihmisillä ei ollut yhtäkkiä enää rahaa ostaa. Tällaisessa tilanteessa täytyi sitten keksiä jotain muuta. Toisaalta se tarkoitti
sitä, että professorit olikin yllättäen ravintoloiden portsareita.
Mutta se mikä oli paljon merkittävämpää oli se, että ihmiset alkoivat viljellä maata joka paikassa missä se vaan oli mahdollista,
jopa ratapenkereillä. Kaikkialla viljeltiin. Ihmisten huviloista tuli
oleellisia selviytymisvälineitä. Tällaiset selviytymistavat tulevat
vastaan. Tietenkin sota-ajat ovat olleet myös esimerkkejä siitä,
miten kriisitilanteissa ihmisten elämä on järjestetty. Myös silloin
alettiin viljellä joka paikassa ja vimmatusti myydä sellaisia kirjoja
116

kuin Mihin kasvimme kelpaavat6, joiden avulla voitiin hyödyntää
sitä mitä ympäristössä oli.
Juho: Dmitry Orlov kirjoitti Neuvostoliiton romahduksesta ja
siitä miten romahduksen aikoihin selvittiin aika lailla puutarhaviljelyksellä.7 Läntisissä maissa tilanne on kuitenkin paljon
kehnompi, koska täällä ei ole sellaista kotitalousviljelyn perinnettä ja ruoka on tullut supermarketeista niin pitkään.
Olli: Rebecca Solnit kertoo kirjassaan A Paradise Built in Hell8
– joka on tutkielma siitä mitä katastrofeissa kuten maanjäristyksissä ja suurtulvissa tapahtuu – miten ihmiset selviytyvät näistä
tilanteista. Solnitin tutkimuksista käy ilmi, että se tapahtuu hyvin usein yhteisöllisesti ja ilman rahaa, ja ilmenee lahjataloutena.
Ajatukset, että olemme epäyhteisöllinen kulttuuri, toisistamme
vieraantuneita ja että suhtaudumme pahantahtoisesti toisiin ihmisiin, väistyvät, ja tilalle tulee sellainen arki, jossa kaikki ihmiset, jotka ovat sattuneet ajautumaan yhteen paikkaan, ovatkin
yllättäen läheisiä ja heidän kanssa selviydytään. Se on tosi suuri
rikkaus.
Se että on yllättäen vaikeaa, eikä ole mitään muuta voimavaraa kuin toiset ihmiset, jotka sattuvat olemaan siinä, synnyttää rikkaita yhteisöllisiä kokemuksia, ja sellaista kulttuuria,
jota aiemmin on ollut – esimerkiksi keskiajalla ja uuden ajan
alussa. Se ei siis välttämättä olekaan niin hirveää. Ihmisten olis
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6. Toivo Rautavaara: Mihin kasvimme kelpaavat/WSOY, 1994.
7. Dmitry ,Orlov: Reinventing Collapse/ New
Society Books, 2008.
8. Rebecca Solnit: A Paradise Built in Hell: The
Extraordinary Communities That Arise in Disaster/The Viking Press, 2009.

hyvä tajuta mitä hulluutta tämä kapitalistinen talous on ollut ja
on. Silloin siitä arjesta, joka kurjuuden keskellä syntyy, voi rakentaa jotain hyvää, ja silloin myös aukeaa mahdollisuuksia nähdä eteenpäin, vaikka olisikin epätoivoa. Totta kai kriisit johtaa
valtaviin tragedioihin ja kuolemaan. Mutta seuraukset eivät ole
niin yksiselitteistä. Toisaalta voidaan myös iloita uudesta yhteisöllisyydestä.
Tilanne olisi ihan toinen jos nämä ongelmat olisivat
marginaalissa, mutta tämä kapitalismi on tekemässä tuhoa koko
maapallolla. Ei ainoastaan ihmisiä tapeta vaan myös lukemattomia muita lajeja. Silloin meidän täytyy ajatella mitä mahdollisuuksia on tuhon ja romahduksen keskellä, ja toivottaa romahdus ikään kuin tervetulleeksi, vaikka totta kai siihen liittyy myös
valtavaa kärsimystä. Mutta meillä ei ole mitään sellaista vaihtoehtoa, että nykyisyys voisi jatkua tällaisenaan.
Juho: Ja ei ole sanottua etteikö myös tähän talouskasvuun liittyisi
ja olisi liittynyt valtavaa kärsimystä jo valmiiksi.
Olli: Se on ihan totta. Kasvun ja hyvinvoinnin kääntöpuolena on
se, että esimerkiksi Bangladeshin meidän vaatteitamme tekevät
ihmiset kuolevat siihen, että työpäivät ovat liian pitkiä ja olosuhteet liian vaarallisia. Tai sitten he potevat munuaistautia, koska
eivät voi kesken työn käydä edes pissalla. Todellakin ihmiset kärsivät mielettömästi, ja se kärsimys on ihan tavallista myös suo119

malaisilla työpaikoilla. Tämä kuuma kesä (2010) on tuonut esiin
sen kurjuuden, että kun lomaa on useimmilla kuitenkin vain alle
kuukausi ja kuumaa kautta on kestänyt jo toista kuukautta, niin
ihmiset on joutuneet olemaan mielettömän hankalissa olosuhteissa töissä kun ei ole ilmastointia. Se on monille varmaan ollut
kidutusta.
***
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Niukkuus ja fasismi

LOTTA TENHUNEN: Mä en usko, että erilaisten kulutusvalintojen tai arkielämän ympäristövalintojen tarjoaminen vaikuttamisen välineenä muuttaa mitään. Se on niin lähellä sitä, mitä
kapitalistisessa järjestelmässä yleensä ottaen tarjotaan. Väitetään,
että yksittäisten ihmisten pitää kiristää vyötä, elää kurjemmin ja
säästää tai tinkiä siitä mitä ne oikeasti haluaisi tehdä. Ja kaikki
tämä siksi, että jokin muu voi paremmin. Ja se jokin muu on
aina jossain ideaalisella tasolla pyörivää, kuten finanssimarkkinat, tai sitten se voi olla se idea ympäristöstä jonain joka on jossain, jota meidän pitää suojella. Sillä ei välttämättä ole mitään
tekemistä sen paikan kanssa missä me eletään.
Ja sellaisen asketismin vaateen vois mun puolesta ympäristöajattelusta pyrkiä pyyhkimään pois, koska ei kukaan pikkasen kierrättämällä – verrattuna suurten teollisuuslaitosten ja
-viljelmien päästöihin ja kulutukseen – oikeasti saa aikaiseksi
paljoa yhtään mitään. Suurin efekti mitä sellaisilla asioilla on, on
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mentaalinen vaikutus ihmisten elämään. Siihen miten ihmiset
orientoituu yhdessä tekemiseen. Ja se orientaatio mitä asketismin
vaatimus synnyttää on se, että meidän pitää olla nöyriä ja meidän
pitää tehdä niin kuin meitä pyydetään toimimaan. Joku muu
aina päättää mikä on meille paremmin.
Niukkuuteen perustuu pitkälle myös monet ympäristöargumentit. Meidän on tehtävä jotain sen takia, että resurssit on
niukkoja, ja pitää toimia sen mukaisesti, että ne riittäisi. Musta tuntuu, että se on yksi suurimmista sumutuksista mitä olen
kuullut, koska eihän se pidä lainkaan paikkaansa. Olen onnistunut käsittämään tähän mennessä elämässäni, että niukkuus on
jotain mitä ennemminkin pyritään luomaan tietoisesti, kuin että
se olisi jotenkin todellista. Toisella tavalla käytettynä ja toisenlaisten poliittisten suhdanteiden alaisena samat asiat ja resurssit
ja maa-alueet, tai sitten toisaalta samat ajatukset ja samat keksinnöt, voisi olla äärimmäisen runsaita. Tosi kuvaava on se, että
samat tyypit, jotka sanoo, että meidän pitää säästää koska joku
on niukkaa, on tehnyt ne päätökset tai ainakin edesauttanut niitä
päätöksiä, joiden takia asiat on niukkoja tai ne nähdään niukkoina.
Jos niukkuus on tuotettua, niin eikö meillä ole samaan
aikaan tuotettu myös ajatus siitä, että kaiken pitäisi olla paljon
rikkaampaa. Ja se rikkaus, joka meille on tuotettu kuviteltavaksi
on jotain mitä aina jostain syystä meillä ei voi olla. Meille kerrotaan, että on jotain, jota me ei koskaan voida saada, ja meidän
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pitäisi olla siitä tyytymättömiä ja surullisia, ja jos me halutaan
sitten kuitenkin pyrkiä saavuttamaan sitä, niin on parasta kuunnella niitä, jotka tietävät paremmin kuinka se kenties saavutetaan.
Teemu Takatalo: No näkisitkö sä, että parlamentaarisella valtiolla
voisi olla jotain mahdollisuuksia ympäristöasioiden hoitamisessa?

1. Tuore esimerkki tästä on Talvivaaran monimetallikaivos Sotkamossa, joka käynnisti
tuotantonsa vuonna 2009. Runsaassa neljässä
vuodessa kaivos on saastuttanut lähimmät järvet
käyttökelvottomiksi. Vaikutukset ovat huomattavat myös alapuolisten vesistöjen isommissa
latvajärvissä, kuten Laakajärvessä.
Jatkuvien päästöjen lisäksi vesistöjä ovat kuormittaneet kaivoksen jätevesialtaiden toistuvat
vuodot. Kesään 2013 mennessä isoja vuotoja on
ollut neljä ja pienempiä useita.
Sen enempää poliitikot kuin viranomaisetkaan
eivät ole ottaneet vastuuta ympäristötuhosta. Viranomaiset ovat myöntäneet kaivosyhtiölle poikkeuslupia päästöihin. Poliitikot ovat vedonneet,
etteivät voi puuttua yksittäisiin viranomaispäätöksiin.
Pahimman jätevesivuodon aikana syksyllä
2012 sekä ympäristöministerinä että valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä oli Vihreiden poliitikko. Ministeri Heidi
Hautalan kaudella valtio on kasvattanut omistustaan Talvivaarassa.

Lotta: No omalta kohdalta mä olen tullut siihen tulokseen, ettei
ole enää epäilystäkään siitä, mikä on valtio: täyttä mätää alusta
loppuun. Meidän parlamentaristinen politiikkahan on menossa
siihen suuntaan, jossa siintää muutaman vuosikymmenen päässä suuryritysten hallinnoima globaali maailma, tai suuryhtiöiden
hallinnoima politiikka. Tällä hetkellä valtiolliset poliittiset elimet,
ja toisaalta ylivaltiolliset kuten Euroopan Unioni, yrittää sovittaa
kansaa siihen tulevaisuuden skenaarioon, usein vailla mitään kritiikkiä. En mä esimerkiksi pidä Suomen parlamentaristista järjestelmää mitenkään kauhean kyvykkäänä suhtautumaan kriittisesti
suuryritysten haluihin ja toiveisiin.1 Tuntuu itsestään selvältä, ettei
nykyisenlainen valtio tai parlamentarismi ole sellainen väylä, missä
voisi tapahtua merkityksellistä kapitalismin vastaista ympäristöpolitiikkaa.
Teemu: Eipä sillä ole sellaista tavoitettakaan – päinvastoin. Sen
tarkoituksena näyttäisi olevan tehdä kapitalistista ympäristöpolitiikkaa, joka taas on paradoksi.
125

Lotta: Kyllä, ehdottomasti. Jos ympäristön halutaan voivan paremmin, niin ei se onnistu sellaisen järjestelmän puitteissa, joka
tarvitsee sen ympäristön massiivista hyväksikäyttöä voidakseen
itse säilyä. Ne on mun mielestä sovittamattomassa ristiriidassa
keskenään.
Jos ajattelee yhteiskuntaa laajasti, niin yks ihan todennäköinen tulevaisuuden skenaario vois olla, että me päädytään
jonkinlaiseen vihreään fasismiin tai sen tyyppiseen yhteiskuntamalliin, jossa pystytään oikeuttamaan ihmisten elämän kurjistaminen kohtalaisen mielivaltaisesti ympäristöaatteella, ja tekemään maailmasta ihmisille äärimmäisen kurja ja äärimmäisen
hierarkkinen paikka, koska meidän on ajateltava ympäristöä. Ja
sen tyyppiseen yhteiskuntaan mun mielestä kannustaa aktivismi,
joka pohjaa sellaiselle surulliselle pohjavireelle ja äärimmäiselle
huolelle muutoksesta, yhdistettynä moralismiin ja auktoriteettiuskoon.
Mun mielestä ympäristöajattelussa ei pitäisi olla kysymys paratiisin luomisesta siinä mielessä, että koitetaan luoda
semmoinen maailma, että kaikki pystyy saamaan joka ikistä aminofoolihappoa joka päivä ja jokaisella aterialla. Tai siis se ei voi
mennä semmoisiin mittoihin, jossa siitä tulee jotain utooppista
tai jotain tän maailman ulkopuolista. Ei pitäis luoda sellaista autoritaarista mallia maailmasta, jonka mukaan jokaisen on elettävä.
Ja sitten tietenkin toinen pointti on se, että öljyn loppuessa jotain tapahtuu väistämättä, koska teollisuus ei kykene pyö127

rimään sellaisella volyymillä tai niillä samoilla tuotantotavoilla
kuin se on pyörinyt aiemmin. Ja jos ja kun niin tapahtuu, on
tärkeää, että ne ideat ja toimimisen tavat, mitä ihmiset kehittää
pystyäkseen toimimaan niissä muuttuneissa olosuhteissa, pysyisi ihmisten hallussa, eikä niin, että joku tulee ja kaappaa ne itselleen ja tekee niistä uutta uudenlaista bisnestä, joka myydään
niille ihmisille takaisin. Paremminkin sen pitäis toimia niiden
ihmisten voimin ja niiden ihmisten elämän hyödyksi, jotka niitä
ideoita ja käytäntöjä kehittää.
Ja siinä tämä viherfasismin vaara tavallaan piileekin,
että siinä vaiheessa kun öljy loppuu ja ihmiset keksii miten me
voidaan viljellä ruokaa ja tuottaa muita asioita, niin jos valtarakenteita ei pystytä muuttamaan, nämä ideat syödään siihen järjestelmään. Niistä ihmisistä, jotka nämä ideat keksi, tulee sitten
tietynlaisen järjestelmän orjia, ja ehkä he itse uurastavat siellä
pellolla jonkun muun kerätessä voitot.
Aika paljon tähän kytkeytyy ajatuksia tietynlaisista identiteeteistä, jotka liittyvät ympäristöajatteluun, puritanismiin tai
jonkinlaiseen – olisiko se sitten rousseaulaista – luontoromantiikkaan, että meidän on jotenkin palattava luontoon tai mentävä
taaksepäin tässä tuhoisassa kehityksessä, mitä olemme ihmiskuntana saaneet aikaan. Eihän se oo yhtään kiinnostavaa. Mennään
mieluummin eteenpäin ja keksitään jotain uutta, vaikka sieltä
voi syntyä jotain kauheita juttuja myös.
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Jollain tapaa luulen, että ihmiskunnassa on jonkinlaista
destruktiivisuutta ainakin jonkinlaisena lisämausteena. Se että
miten institutionalisoitunutta tai hierarkisoitunutta se on, niin
sillä on väliä. Ja jos se sellaiseksi muuttuu, tai se varmaan on
muuttunut jo, niin se tekee tilanteesta ahdistavan. Musta meidän
pitäis ottaa destruktiivisuuden tai aggressiivisuuden olemassaolo
vakavasti ja luoda omia instituutioita, joissa sitä voidaan kollektiivisesti säädellä. Ei me tarvita mitään paluuta luontoon sinällään.
***
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Viimeisen taistelun metafora

Teemu Takatalo: Ihmisen vastuu on ilmeisen keskeinen tekijä jos
ajatellaan kestävämpää luontosuhdetta?
YRJÖ HAILA: Vastuu ja solidaarisuus.
Teemu: Mitä tarkoittaa solidaarisuus tässä?
Yrjö: Mä en hirveesti usko, että kaikkea täytyisi tehdä koko aikaa
yhdessä, mutta solidaarisuus on sitä, että suhtautuu ymmärtämyksellä ja tukee ja arvostaa sitä mitä muut tekevät – ihmiset ja
eläimet. Ja antaa ja luo sille mahdollisuuksia sen verran kuin on
mahdollista. Ja solidaarisuus myös siinä vanhassa merkityksessä,
että riisto on pahasta ja väkivalta on pahasta, kohdistui se keneen
tahansa.
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Teemu: Miten tämä vastuu toteutuu? Näyttäisi siltä, että talous
ja tuotanto vaatii yhä suurempia ja suurempia projekteja, joilla
on suurempi ja suurempi potentiaali vaikuttaa haitallisesti myös
ympäristöön. Kenen pitäisi ottaa se vastuu kannettavakseen?
Yrjö: Tämä on kaikkiaan poliittisen filosofian yksi suurimpia kysymyksiä, jota kukaan ei ole vielä ratkaissut koskaan, joten vaikea siihen mitään kovin jämptiä on sanoa. Mutta vastuu liittyy
demokratiaan hyvin läheisesti, demokratian sisällöllisiin kysymyksiin, eli mihin asioihin ja millä tavalla ihmisten pitäisi pystyä
vaikuttamaan ja olemaan osallisina.
Mä luulen, että vastuun ympäristöstä täytyy olla jaettua,
yhteistä ja kerrostunutta, ja ihmisten täytyy tehdä se itse. Tämä
on tietysti vähän optimistinen ajatus, mutta ei sille oikein ole
vaihtoehtoja.
Tarvitaan jollain tavalla uudentyyppisiä käytännöllisiä
luontosuhteita, ja sen täytyy lähteä ihan arkielämästä asti. Eikä
ne muutokset sitten välttämättä niin isoja edes ole.
Suurimpia haasteita on toteuttaa laajempia rakennemuutoksia ja siinä pitäisi päästä juuri näistä dualismeista eroon.
Tuotantorakenteen muutos ja ihmisten elämäntapojen muutos
on oikeastaan sama asia. Tai siis oleellista on miettiä, missä pisteessä tuotanto, elämäntavat ja ympäristö kohtaavat toisensa. Ja
nämä tuotantorakenteen kysymykset liittyvät tietysti energiaky-
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symyksiin, eli kuinka paljon energiaa tarvitaan ja miten infrastruktuuri on organisoitu ja niin edelleen.
Se tavallaan kietoutuu aika isoksi kokonaisuudeksi ja
vyyhdiksi, jota pitäisi sitten päästä purkamaan jälleen aika konkreettisissa tilanteissa. Joka voisi sitten olla kaupunkisuunnittelua,
liikennejärjestelmien uudelleenmiettimistä, keskustan ja harvaan
asuttujen alueiden yhteennivoutumista ja sen tapaisia elin- ja
asuinympäristöjä, joissa toiminnot jäsentyvät ei-niin-atomistisesti kuin nykyään, jotenkin niin kuin yhteistoiminnallisesti.
Siihen tarvitaan tietysti poliittisia prosesseja tueksi, koska kysymys on myös valinnan mahdollisuuksien laajentamisesta.1 Että ihmisille on mahdollista tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka
lisää heidän oman elämänsä mielekkyyttä ja samalla parantaa
ympäristöä.
Tässä täytyisi koettaa välttää peruuttamattomia ratkaisuja – miten sen nyt sitten sanoisi – niin kuin vaikka maankäytössä
ja aluesuunnittelussa päätökset kaatuu usein siihen, että erilaiset
vaihtoehdot ovat toisiaan poissulkevia, ja sitten valitaan niistä
joku. Pitäisi pystyä nivomaan asioita enemmän toisiinsa, että
varsinkin luonnon uusiutumiskykyä ja tuottokykyä vahingoittavia peruuttamattomia ratkaisuja pystyttäisiin välttämään. Ydinvoima on esimerkki sellaisesta tapauksesta, jossa sivuvaikutukset
tai epäsuorat vaikutukset voivat olla todella suuret.2
Tätä on tietysti hirveän vaikea ratkaista millään yleisellä formulalla, eikä sitä pystykään ratkaisemaan, mutta jostain
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1. Poliittiset prosessit voidaan käsittää laajasti
niin, että ne käsittävät myös ei-parlamentaarisen
tai ei-valtiollisen politiikan. Omaehtoinen paikallisdemokratisoituminen on esimerkki ei-parlamentaarisesta poliittisesta prosessista, jota on
tapahtunut esimerkiksi Chiapasissa Meksikossa.
Meksikon esimerkissä on kyse juuri valinnan
mahdollisuuksien laajenemisesta; virallisen tai
valtiollisen poliittisen päätöksenteon tai byrokratian sivuuttaminen avaa lukuisia uusia yhteisölähtöisiä mahdollisuuksia. Chiapasin tapauksessa
paikallisdemokratia on vaikuttanut mm. alueen
koulujärjestelmään, maatalouden organisointiin
sekä yleisesti taloudenpitoon.
2. Tšernobylin ydinrvoimalan reaktori numero neljän räjähdys 26.4.1986 vaikutti ihmisten
elämään tuhansien kilometrien säteellä. Merkittävimpiä onnettomuuden uhreja olivat Ruotsin
saamelaiset, joiden vapaaseen poronlaiduntamiseen perustuva kulttuuri oli vaarassa kadota. Ilmavirrat kantoivat pahimmat laskeumat Ruotsin
Lappiin, missä radioaktiiviset aineet rikastuivat
poronlihaan. Seuraavana syksynä valtava määrää
poroja teurastettiin ja liha hävitettiin ihmisravinnoksi soveltumattomana.
Aihetta käsittelee dokumentaristi Stefan Jarlin
elokuva Threat/Uhkkádus vuodelta 1987.

konkreeteista kulmista sitä voisi lähteä liikkeelle. Ja totta kai
yhtäältä tällaiset asiat palautuu metsienkäsittelykysymyksiin tai
vesiensuojelukysymyksiin, jotka ovat näitä näkyviä ympäristöongelmia.
Esimerkiksi nyt kun on opittu, että Itämeren hajakuormitus3 on hirveän tärkeää, niin sen suhteen pitäisi päästä
kehittämään tällaista yhteisvastuullisuutta, joka on vielä aika
lailla alkutekijöissä. Tarvitsisi herättää henkiin jotain semmoista osuustoiminta-aatteen tapaista yhteistoiminnallisuutta, joka
liittyisi just tähän hajakuormituksen ja maatalouden päästöjen
vähentämiseen, niin että se ei palaudu yksittäisten viljelijöiden
atomistiseksi, toisistaan eriytyneeksi individualistiseksi elämäntuskaksi ja vastuuksi, vaan että se jollain tavalla pystyttäisiin ottamaan laajemmin, tällaisina yhteistoiminnallisina asioina.
Teemu: Mistä johtuu, että kaikki suuret globaalit poliittiset prosessit, kuten vaikka ilmastokokoukset, eivät onnistu edesauttamaan tällaista kehitystä? Miksi ne epäonnistuvat?
Yrjö: Se vaatii niin suuria päätöksiä. Eikä kukaan tarkalleen edes
tiedä, mitä se vaatii. Siinä ei ole pelkästään pahantahtoisuudesta
ja taloudellisista intresseistä kysymys – vaikka niistäkin on kysymys. Kukaan ei vaan oikein tiedä, mitä vaikka ilmastonmuutokselle pystyisi tekemään. Ja silloin sekin palautuu vähän siihen,
että pitäs pystyä tekemään aika konkreettisia ja maanläheisiä
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3. Hajakuormitus on useista pienistä päästölähteistä kuten haja-asutuksesta, maa- ja metsäteollisuuden alueilta tai liikenteestä peräsin olevaa
kuormitusta. Hajakuormituksen osuus on Itämeressä merkittävä, esimerkiksi typen osalta se
on noin 70% kokonaiskuormituksesta.

4. Kioton ilmastosopimus on YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimukseen tehty lisäys, jonka tarkoitus on laskea kasvihuonekaasupäästöjä
vuoteen 2012 mennessä alle vuoden 1990 päästöjen tason ja näin hillitä ilmaston lämpenemistä.
Sopimuksen ratifioi kaikkiaan 183 valtiota,
mutta esimerkiksi Yhdysvallat ei ole ratifioinut
sitä.
Joulukuussa 2012 järjestetyissä Dohan ilmastoneuvotteluissa päätettiin jatkaa Kioton
sopimuksella tavoiteltuja päästövähennyksiä,
tosin jatkotoimenpiteisiin sitoitui aikaisempaa
vähemmän valtioita ja toivottua pienemmällä
panoksella. Ympäristöjärjestöt tuomitsivat Dohan neuvottelut epäonnistuneiksi.
Yrjö Hailan kanssa keskusteltaessa Dohan kokousta ei oltu vielä pidetty.

ratkaisuja. Lähtien infrastruktuurista ja liikennejärjestelyistä ja
tuotantorakenteesta ja energiantarpeesta. Mutta siinä on semmoinen, että jos liikaa paloittelee ja kohdistaa huomiota tällaisiin spesifeihin asioihin, niin sitten se iso kuvio tahtoo hävitä
näköpiiristä. Se on niin hirveän vaikea ja monimutkainen yhtälö.
Mä en itseasiassa ole ihan varma siitä, että tämä kansainvälinen ilmastopolitiikka on ihan niin suuressa umpikujassa
kuin miten se julkisuudessa esitetään. Koska siinäkin kuitenkin
tätä asiaa on käsitelty vasta 20 vuotta, joka on pirun lyhyt aika.
Että siihen nähden tässä on päästy eteenpäin aika paljon. Kioton
sopimus4 oli tärkeä ja nyt se, missä muodossa se jatkuu, vai jatkuuko missään muodossa. Mutta jos se raukeaa se prosessi nyt
muutaman vuoden päästä, niin sittenhän parhaassa tapauksessa
se on itsessään niin suuri shokki, että on pakko tehdä jotain, että
päästään eteenpäin siinä asiassa. Viimeisen taistelun jälkeen tulee
viimeistä seuraava taistelu. Tämä viimeisen taistelun metafora on
siinä mielessä aika epäonnistunut. Koskaan ei ole viimeistä taistoa. Paitsi sitten kun on – mitä se sitten on.
Teemu: Sitä odotellessa.
***
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Eräitä vaihtoehtoja

Teemu Takatalo: Miten paljon sä uskot, että kuluttamisella tai
politiikalla pystyy oikeasti vaikuttamaan?
ILPPO VUORINEN: No ei välttämättä sinänsä sillai, mutta se
tärkeä pointti on se, että ihmiset herää huomaamaan ja herää
vaatimaan poliittisia muutoksia. Ihmiset vois soittaa omalle kansanedustajalle ja sanoa, että tää on nyt tärkeetä ja mitä olet tehnyt viime aikoina. Me ollaan ilmeisesti niin totuttu siihen, että
meillä on ympäristöasiat kunnossa ja asiantuntijat hoitaa meidän
puolesta kaikki asiat, että ihmiset ei ole tottuneet vaatimaan mitään poliitikoilta. Se on aika hämmentävää.
Tommi Taipale: Kun ei taida olla semmoista uskoa, että sillä olis
vaikutusta, jos soittaa jollekin poliitikolle.
Ilppo: Niinpä.
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Tavallinen ihminen voi tietysti toimia hyvin monella tasolla. Eli voi kulkea mieluummin fillarilla kuin autolla tai purjehtimalla kuin perämoottorilla, ja jos on aktiivisempi, voi lähteä
toimimaan vaikka jossain kansalaisjärjestössä. Jos on vähän vielä
aktiivisempi ja haluaa enemmän actionia, niin voi vaikka vetää
itsensä kettingeillä kiinni metsätyökoneeseen. Semmoiset ihmiset, jotka eivät muuta pysty tekemään, niin voi miettiä omaa kulutustaan.
Se on mun mielestä hyvä asia, että julkinen mielipide
on hiljalleen herännyt. Usein annetaan aika synkkä kuva siitä,
missä ollaan ja mitä voidaan tehdä. Mutta kun on kattonut tätä
70-luvulta asti, että mitä tässä on tapahtunut, niin kyllä nykyisin
puhutaan näistä asioista paljon enemmän ja paljon ollaan tehty.
Että en mä mitenkään pessimistinen ole. Vaikka se vauhti onkin
hidasta. Jos vaipuu semmoiseen pessimismiin, niin silloin jää asiat
tekemättä.
Katso, merikotka lentää tuolla. Högholmin päällä. Se
pruukaa istua tuolla saaressa, mutta nyt se ei tykännyt kun me
tullaan lähelle.
Me ei saada hirveen lähelle tota rantaa mennä. Tässä on
vielä syvää, mutta se tulee aika loivasti sieltä vastaan.
Tommi: Pitäiskö kääntyä takaspäin vai mitäs me tehdään?
Teemu: Mahtavan näköinen saari.
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Ilppo: Joo, se on hyvän näköinen.
Tommi: Siellä ei taida olla mitään mökkejä.
Ilppo: Ei, se on täysin tyhjä. Siellä on kiva pikku hiekkaranta,
ton mutkan takana. Tuolla on kivikkoranta tuolla puolella ja
tuolla takana taas oikea biitsi.
Teemu: Pitäiskö meidän yrittää nousta hieman jyrkemmin tuonne tuuleen, niin päästään jonnekin, jos me päästään?
Ilppo: Tuolta tulee aika mustia pilviä. Tässä kannattais ruveta
lähtemään.
Teemu: Se voi olla, että tässä on about puoli tuntia aikaa, ennen
kuin kastutaan kunnolla.
***
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Identiteetti ja liikkeetön maaliike

LOTTA TENHUNEN: Ympäristöliikkeiden ongelma on pitkälti siinä, että niiltä puuttuu kapitalismianalyysi, vaikka ne olisi
ympäripyöreästi kapitalismin vastaisia tai vaikka tiedostettaisiin,
että kapitalistisessa järjestelmässä on hankalaa tai mahdotonta
tehdä ympäristölle hyödyllisiä uudistuksia.
Ja jos kapitalismin analyysiä – teräväsilmäistä, kunnollista, tähän hetkeen pureutuvaa – on vaikea nylkeä irti edes vasemmistopiireistä tai antikapitalistisesta liikkeestä, niin ei mikään
ihme, että sellainen puuttuu ympäristöliikkeeltä. Suomessa on
tosi harvoja analyyseja, jotka onnistuu kuvaamaan sitä tilannetta
missä me eletään tänä päivänä siinä moninaisuudessaan missä se
elämä koetaan. Sillä tavalla, että siinä analyysissä näkyy sekä se
ihmisten akuutti kokemus elämästä, että se pystytään liittämään
siihen suurempaan rakenteeseen ja osoittamaan, mitkä asiat ja
miten ne juontuu niistä rakenteista. Se on harvinaista.
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Ei ole mitenkään erityisen arvokasta ajatella itseään ympäristöaktivistina tai Greenpeacen jäsenenä tai saimaannorppien
puolustajana – tai siihen käy oikeastaan melkein mikä tahansa,
mistä pystyy rakentamaan identiteetin tai vastaavan konstruktion
itsestään. Jos yhteistoiminta muuttuu identiteetiksi, niin silloin
ihmisten välinen toiminta ja suhde muihin ihmisiin muuttuu
ikään kuin kuvan tai tavaran muotoiseksi tai brändiksi.1 Ja silloin
niillä on vastaava arvo kuin tavaralla. Tai sitä voi haluta kuin
tavaraa: mä haluan olla aktivisti tai jotain muuta tiettyä, ja tässä
vaiheessa oma autonomisuus ja omat halut ja tarpeet vääristyy, ja
sitä kautta autonomisuuden sekä halujen ja tarpeiden kollektiivinen tai yhteinen perusta kadotetaan.
Siksi itsensä vaikka ympäristöaktivistiksi käsittävä ihminen ei voi saada aikaan mitään kovin suurta yhteiskunnallista
muutosta, koska se itse on ihan samalla tavalla objekti tai tavara
kuin muutkin asiat ja ilmiöt kapitalismissa – tässä tapauksessa
se kauppatavara tai brändi on vaan tuotteistettu aate ideologioineen, sloganeineen, vaatteineen ja ruokavalioineen. Identiteetistä itsestä tai ympäristöprotestista tulee tuote ja vaihdon väline,
jota monistetaan ja myydään ja joka voidaan ottaa haltuun siihen
kapitalistiseen järjestelmään, eikä se eroa mistään muusta kulutusvalinnasta. Siksi se ei pysty tuottamaan minkäänlaista muutosta, minkäänlaista erilaista kokemusta maailmasta tai erilaista
toimintaa, koska identiteetiksi muodostuneella toiminnalla ei
ole mitään kapitalistisen logiikan ulkopuolista olemusta.
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1. Aiheesta on esittänyt yksityiskohtaisempaa
analyysiä Guy Debord kirjassaan Spektaakkelin yhteiskunta/Kustannusosakeyhtiö Summa,
2005.

Paljon keskeisempää on minusta sellainen yhteistoiminta – joka pystyisi tervehdyttämään myös ympäristöä ja ajattelua
– jolla ei ole mitään etikettiä tai otsikkoa eikä näin myöskään
vaihtoarvoa, vaan on pelkkä käyttöarvo – näin se menis varmaan
marxilaisittain. Esimerkiksi maa, jota me voidaan viljellä, niin
sillä on merkitystä meille vain niin kauan kun me voidaan viljellä
sitä ja käyttää sitä.
Mä näkisin, että tämä voisi käytännössä tarkoittaa sitä,
että ei niinkään otettaisi tuotantovälineitä haltuun tai potkittais
vaan pomoja pellolle, niin kuin perinteisesti ajatellaan, vaan otettaisiin maat haltuun, ja että maan käyttötavat muutetaan. Tietenkin se on äärimmäisen hankala prosessi.
Mutta tietyllä tapaahan tällaista tekevät ihmiset, jotka
valtaavat taloja. Kuka tahansa, joka valtaa jonkun alueen ja sanoo, että minä asun täällä, minä aion käyttää tätä viljelykseen tai
mihin käytänkään – käytän sitä niin kuin käytän. Niin periaatteessa se on just sitä. Se on uudenlaisen käyttösuhteen vaatimista
siihen alueeseen. Siis käyttösuhteen, ei omistussuhteen. Se on
kenties kiinnostavampaa kun teollisten tuotantovälineiden haltuunottaminen.
Musta on jännää, että jos ehdottaa, että vois tehdä enemmän asioita yhdessä tai meillä voisi olla yhteismaata mitä me voitais viljellä, niin aina löytyy joku joka sanoo vastalauseeksi sen,
ettei ihmiset halua viljellä maata, ei ihmiset halua palata siihen,
että ne on sidottuja maahan tai ne joutuu viljelemään sitä. Ja
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ihan varmasti niin onkin, että monet ihmiset ei halua, mutta
jotkut haluaa ja niiden, jotka ei halua ei sitä tarvitse tehdä.
Totta kai kapitalismi on onnistunut luomaan paljon
kaikkia tarpeita ja muita haluja, jotka ovat ihan oikeasti monille
ihmisille paljon kiinnostavampaa kuin joku yhteys maahan.
Jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta, että meidän ruokahuolto, massiivinen tavaroiden paikasta toiseen kuljettaminen
ja niiden myyminen isoissa marketeissa kuihtuu, ja meillä alkaa
olla eriytyneempi tuotanto niin, että alkutuotanto on jossain ja
ne jotka osallistuu siihen pystyy hyödyntämään sitä ja syömään
niitä tuotteita ja elämään sillä ravinnolla, ja sitten toisaalta jossain isoissa metropoleissa ja keskuksissa on tarjolla enemmän ja
enemmän käsiteltyä ja kemiallisempaa ravintoa, niin varmasti
on ihmisiä, jotka haluaa silti valita sen elämän siellä metropolissa. Ja jos ne perustarpeet ja halut niin sanotusti on jotain ihan
muuta kuin puhdas ruoka niin mikäs siinä. Se on ihan ok. Sitä
mä tarkotin, kun puhuin aikaisemmin kieltäytymisestä paratiisin
rakentamisesta, että ei ole tarpeen kertoa kenellekään mikä on
tarpeellista hänelle.
Teemu: Mutta varmaan näiden metropoli-ihmisten halujen ja
tarpeiden ei pitäisi estää toisia elämästä toisella tavalla tai tuhota
toisten elinolosuhteita, tai että metropoleissa saneltaisiin se mitä
mä haluan tehdä ja miten elää.
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Lotta: Niin. Tuntuu hirveen tärkeältä painottaa vapaaehtoisuuden lisäksi ihmisten välisyyttä tai ihmisten keskinäistä yhteisyyttä suhteessa siihen, mitä sitten tehdäänkään tai miten päädytään
elämään niin, ettei tuhota maapalloa.
***
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Kaupungit

Juho Vuori: Mä tiivistän taas aika leveillä vedoilla mitä tässä on
puhuttu. Meille on syntynyt kapitalistis-teknologinen järjestelmä missä me kaikki eletään, ja se yskii ja on enemmän tai vähemmän romahtamaan päin. Ihmiset elää palkkaorjuudessa, jonka sä
koet olevan huono tila. Tän meidän järjestelmän laskukauden
aikana voisi kuitenkin olla mahdollisuuksia kehitellä jotain uutta. Mua kiinnostaa ihan oman elämän kohdalla, että mitä tässä
kannattaisi ruveta tekemään ja millä tavalla tätä hommaa pitäis
ruveta rakentamaan eteenpäin.
OLLI TAMMILEHTO: Mielestäni oleellista on, että avataan
niitä mahdollisuuksia ja visioita joilla osoitetaan, että toisellakin
tavalla voi elää hyvin, ja että nyt ei välttämättä eletäkään hyvin.
Nykyjärjestelmän kyseenalaistaminen sekä piilossa sen rinnalla
olevien toisenlaisten sfäärien esiin kaivaminen on minusta aivan
olennaista. Se mitä voi tehdä on tietysti kirjoittaminen ja puhu148

minen. Oleellista on myös se, että niitä ajatuksia konkretisoidaan
toiminnaksi. Useinhan joku ajatus menee paremmin läpi kun se
laitetaan toimintaan – niin kuin tämäkin lautta.
Ongelma ympäristöliikkeessä ja siihen liittyvissä kehitysmaa- ja solidaarisuusliikkeissä on, että ollaan liian varovaisia
tai ei haluta puhua siitä mistä todella on kysymys. Ei haluta pelotella ketään, mutta jos ei pelotella ketään, niin silloin pysytään
myös koko ajan marginaalissa ja se toiminta on sellaista kivaa.
Mutta jos ajattelee esimerkiksi ympäristöliikettä, niin marginaalissa oleminen ei ole se mihin pitäisi pyrkiä, vaan se mitä halutaan on jonkinlainen kokonaisuus, joka ei ole marginaalia vaan
keskeinen juttu. Ettei olisi kysymys pelkästään siitä, että koetetaan suojella jotain ympäristökohdetta, vaan ajateltaisiin miten
tämä maailma rakennettaisiin toisin ja tuotaisiin selvästi esiin se
miten sitä on nykymenolla täysin mahdotonta saada edes jotenkin siedettäväksi.
Ajatellaan esimerkiksi Itämeren suojelua. Itämerihän on
sellainen asia, joka koskettaa myös Suomen ja ympäristövaltioiden rikkaita. Heistä monet harrastavat veneilyä tai heillä on
mökit täällä. Ne itse kärsii siitä, että meri tuhoutuu. Tästä huolimatta ei voida tehdä mitään, tai sitä siis tapahtuu äärimmäisen
vähän, koska ympäristönsuojelussa pitäisi puuttua tuotantoon –
esimerkiksi vaikka tohon kalanviljelyyn, joka on yksi tärkeä elinkeino. Mutta tätä ei uskalleta tehdä, koska pelätään, että ihmiset
pian tajuaisi, että samalla logiikalla myös rikkaiden elinkeinoon
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1. Hyvänä esimerkkinä tästä Frank Poulsenin
dokumentti Verikännykät (2010), joka osoittaa
miten matkapuhelinvalmistus rahoittaa Kongon
demokraattisessa tasavallassa käytävää sotaa. Dokumentissa keskitytään erityisesti Nokiaan.
Muita esimerkkejä ovat suomalainen Pöyry
Energy AG Mekong-joella Laosissa, Neste Oilin
biodieselplantaasit Indonesiassa ja Malesiassa,
suomalainen metsäteollisuus mm. Indonesiassa
ja Etelä-Amerikassa ja niin edelleen.

pitäisi puuttua. Tällaisista rakenteellisista jutuista ei voida puhua.
Sen sijaan puhutaan jostain turhasta asiasta. Siksi ympäristöliikkeen puhe tuntuu joltain sellaiselta piiperrykseltä. Termi
viherpiipertäjä viittaa just siihen, että ihmiset ajattelee, että ympäristöasiat on jotain täysin marginaalista, vaikka pitäisi puhua
siitä miten pitäisi elää ja miten talouden pitäisi toimia ja että se
on iso tai kova kysymys eikä mikään pehmojuttu, joka voidaan
pohtia siinä kaiken muun sivussa.
Esimerkiksi kehitysmaa- ja solidaarisuusliikkeessä ei puhuta imperialismista ja siitä, että tämä taloudellinen toiminta
tuhoaa köyhää etelää ja nämä suomalaisyhtiöiden linkit kolmanteen maailmaan on siinä aivan olennainen juttu.1 Keskitytään
kehitysapuun, vaikka se on täysin marginaalinen asia.
Rohkeuden puute liittyy myös ammatillistumiseen.
Niillä jotka ovat innostuneita asioista, riittää kyllä rohkeutta
sanoa asiat suoraan. Mutta sitten kun ollaan rakentamassa järjestöjä, joissa tehdään asiat palkkatyönä, ja raha palkkatyöhön
hankitaan valtiolta tai yhtiöiltä, syntyy erikoisluokka – kansalaisjärjestötoimitsijain luokka – mistä seuraa varovaisuus, joka
perustuu pelkoon, että jos asioista puhuu suoraan, niin pian sitä
rahaa ei olekaan.
Juho: Tästä talouden uudelleen järjestämisestä vielä. Teollistumisen alkuvaiheessa se konkreettinen fyysinen ympäristö mistä sitä
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taloutta ja kasvua rakennettiin on ollut aika erilainen kuin nyt.
Euroopassahan metsät oli jo silloin aika pitkälle hakattu, mutta
viljelysmaata oli lähes loputtomasti ja kaivannaisia. Tulevaisuudessa käytettävissä oleva fyysinen ympäristö on taas sellainen,
että viljelysmaita ei juuri enää ole, tai ainakin ne on hyvin huonossa kunnossa ylilannoituksen ja huonojen viljelymenetelmien
jäljiltä; louhittavat raaka-aineet on kohtuullisen hyvin loppu2 ja
sitten on hirvittäviä määriä roskaa – se nyt on semmoinen resurssi, josta voi rakentaa vaikka tämmöisen lautan – mutta siis
äkkiä tuntuisi aika haastavalta tämä fyysinen ympäristö mihin
pitää rakentaa.
Olli: Vaikka monia asioita on menetetty ja tuhottu, niin paljon
kuitenkin vielä on mitä voidaan käyttää jos halutaan. Kaupunkien
sisälläkin voi viljellä ja yllättäviä paikkoja voi löytyä. Esimerkiksi
toisen maailmansodan aikana jopa Valkoisen talon nurkat putsattiin puutarhapalstoiksi. Kyllä sitä keksitään ja löytyy mahdollisuuksia, kunhan asioiden tärkeysjärjestys muuttuu. Esimerkiksi
nykyisin on valtavasti pientaloasumista ja isoja pihoja, jotka ovat
käyttämättöminä. Aikaisemmin, kun kuljetus oli vaikeaa ja kuljetuskustannukset oli ratkaisevasti suurempia, oli kannattavaa
viljellä siinä kaupungin laidoilla. Sehän oli siis uskomattoman
tehokasta ja pystyttiin tuottamaan todella paljon ruokaa siinä
ihan lähiympäristössä. Esimerkiksi Pariisin lähiympäristön pellot
olivat erittäin tuottavia.
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2. Öljypiikki, eli öljyntuotannon huipun saavuttaminen, on kohtalaisen tuttu ja keskusteltu käsite. Öljy ei kuitenkaan ole ainut uusiutumaton
luonnonvara, joka nykyisellä kulutuksella uhkaa
huveta. Esimerkiksi kuparin, platinan, hopean,
fosforin ja uraanin tuotantohuiput on ennustettu lähitulevaisuuteen, kuten myös puhtaan
makean veden.

Ja se ei välttämättä ole sellaista raatamista, vaan tällainen
yhdessä viljeleminen voi olla hauskaakin, jos konstit on toiset.
Historiallisesti pelloilla on välillä aina tanssittu ja Suomessakin
on tämä talkooperinne, joka on itse asiassa ikään kuin juhla jossa tehdään myös työtä. Eikä sitä työtä tarvitse tehdä hampaat
irvessä, niin kuin nykyään, kun muutama ihminen viljelee ihan
valtavaa määrää maata.
Juho: Mikä on kaupunkien tulevaisuus maailmassa, jossa ei ole
halpaa energiaa?
Olli: Se on siinä keskiaikaisessa kaupunkimallissa, joka on nähtävillä vaikka Tallinnassa, tiiviissä keskustassa. Sehän on ollut
hyvin tehokas tapa tuottaa inhimillistä hyvinvointia. Vaikka jokaisen ihmisen yksilöllinen alue on ollut todella pieni, niin sitä
julkista ja yhteisöllistä aluetta on ollut siinä lähellä niin paljon,
että ihmiset ovat voineet monella tavalla nauttia elämästään siinä
ja sitten myös tuottaa yhdessä kaikenlaista.
Vanhanaikainen kaupungin idea on ollut nimenomaan
tuottaa tehokkaasti hyvinvointia niin, että siitä suurin osa on
tuotettu yhteisillä alueilla: kadulla ja toreilla. Moderni kaupunki
on juuri päinvastainen ja tuhlaa mielettömästi energiaa. Yhteisaluetta supistetaan koko ajan. Suurella osalla on omakotitalopläntit, joista täytyy ajaa pitkiä matkoja.
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3. Pian valtaannousunsa jälkeen 1852 Napoleon III (1808–1873) käynnisti laajamittaisen
kaupunkisuunnitteluhankkeen tarkoituksenaan
uudistaa tiheäänrakennetun ja sokkeloisen Pariisin asemakaava. Hanketta perusteltiin monenlaisin motiivein. 1800-luvun alusta vuosisadan puoleenväliin mennessä Pariisin väestö oli
määrällisesti kaksinkertaistunut kaikkiaan yli
miljoonaan kaupunkilaiseen, mikä luonnollisesti
vaikutti myös liikenteen määrään ja logistiikan
tarpeeseen. Vuosina 1948–1949 kolera tappoi Pariisissa 19 000 ihmistä, ja yhtenä taudin
leviämisen syynä pidettiin ahtaita ja saastaisia
katuja. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä motiivina oli juuri Tammilehdon mainitsema pyrkimys joukkojenhallintaan. 1700-luvun lopulta
1850-luvulle Ranskassa oli tapahtunut kolme
vallankumousta. Yksin Pariisissa vuosien 1827 ja
1849 välillä kapeat kadut oli suljettu barrikadein
kahdeksan kertaa. Laajojen bulvardien ajateltiin
helpottavan kurinpitovoimien mobilisointia ja
liikuttelua ja myös vaikeuttavan katujen barrikointia.

Vanha kaupunkihan on sellainen missä kaikkialle on voinut kävellä ja jossa kulkuneuvoille on ollut vähän tilaa. Samoin
sellaista kaupunkia on ollut vaikea kenenkään hallita väkivalloin.
Kun Italiassa alettiin rakentamaan leveitä moderneja katuja, kysymys ei ilmeisesti ollut ollenkaan siitä, että tilaa sinänsä
olisi tarvittu ihmisten tai tavaroiden liikuttamiseen vaan ihmisten hallitsemiseen. Näitä valtaväyliä kutsuttiin nimellä Via militaire eli sotilastie, joka juuri viittaa siihen, että niitä käytettiin
ihmisten hallintaan. Pariisissa – joka oli Tallinnaa muistuttava
keskiaikainen kaupunki – alettiin 1800-luvulla muokkaamaan
ja rakentamaan isoja bulevardeja. Sitä kutsuttiin kauniisti strategisesi kaunistamiseksi. Se liittyi siihen, että ajateltiin, että kun on
leveitä katuja, niin niiden yli ei voi rakentaa barrikadia.3
Keskiaikainen kaupunki on monella tavoin mahdollinen ja se voi olla myös demokraattinen rakenne. Yhteisöllisyyttä
voidaan tuottaa, mutta kenelläkään ei voi olla kauhean suurta
valtaa siinä. Aivan pienissä ryhmissä asuminen ei välttämättä ole
mitenkään ekologista tai mielekästä. Ihmiset tarvitsevat toisiaan,
ja silloin kun on vähän energiaa käytössä, on hyvä, että kaikki
on kävelymatkan päässä. Silloin kun liikutaan omilla jaloilla tai
korkeintaan polkupyörällä, lähiympäristöä ja kaikkea mitä siinä
on arvostetaan enemmän ja se muuttuu rikkaudeksi.
***
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Omakohtainen ruoka

KAI VAARA: Kyllä mä sen sillä lailla ajattelin aikanaan, että jos
mä elän yksinkertaisemmin, mä en tartte niin isoja tuloja, eikä
mun tarvitse myydä itseäni siihen jatkuvaan jokapäiväiseen oravanpyörään, että kahdeksan tuntia työtä jossakin ja telkkaria ja
penskoja sitten kotona ja näin. Vaan mulla on aikaa keskittyä just
erilaisiin aktiviteetteihin eri vaiheissa, ja mä voin tarttua asioihin,
jotka tulee ja tuntuu tärkeiltä. Eli tavallaan voi olla myös kansalaisaktivisti ja osallistuva ihminen. Siinä mielessä yhteisöllisyys
ei ollenkaan vähennä sitä elämän omakohtaisuutta ja omaa luovuutta, vaan päinvastoin. Mutta sellainen ammatillinen rooli ja
työ jää vähemmälle, ainakin tällaisessa pienyhteisöelämässä.
Ja niin se mun mielestä on, että yhteisöllisyydessä sä rakennat yhteisöä enemmän kuin sitä sun omaa uraputkea. Molempia voi tietysti tehdä jossain määrin, mutta jos sä haluat, että
sun ja sun lasten elinympäristö on sosiaalisesti terve tai monimuotoinen ja hyvä kasvuympäristö, niin silloin yksinkertaisesti
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tarvitaan monitaitoisuutta ja kotitaitoisuutta, joka ei ole sama
kuin uraputken kehittäminen. Se on just se pointsi, että keskeinen
osa elämää on se, mitä me voidaan yhdessä luoda, eikä se persoonallinen karriääri.
Mutta on tietysti niitäkin yhteisöjä, joissa on akateemista
väkeä paljonkin. Varsinkin tällaisissa yhteisöissä, missä on satoja
ihmisiä. Silloin se yhteisö pystytään jäsentämään sillä lailla moniulotteiseksi, että ihmiset pystyy myös keskittymään ammatillisesti.
Pienissä yhteisöissä mä koen, että jos halutaan olla omavaraisia,
niin se alkaa vaatimaan sitten kyllä enemmän.
Ja olosuhteet on hankalat uusien yhteisöjen synnyttämiselle. Ensinnäkin se vaatii resursseja. Ja sitten myös tällainen moderni uusavuttomuus on vallalla, että miten me sitten pärjätään ja
miten me osataan, kun ei osata kauheasti mitään. Ei ihmiset osaa
viljellä puutarhoja, eikä kunnostaa paikkoja, niin kuin perinteisesti on tehty. Se lannistaa myös, että ne taidot mitä yhteisölliseen
elämään liittyy, ne on kotitaitoja ja perinnetaitoja, joita ei missään
opeteta varsinaisesti. Mutta jos sen kaltainen kulttuuri näkyis elävällä tavalla ja ihmiset ymmärtäis, että toi on ihan oikeeta elämää,
eikä sen ikävämpää kuin tavallinen työ tai perhe-elämä, niin se vois
myös kannustaa ja innostaa.
Mun mielestä täytyy ihan välttämättä oppia ja kehittää sellaista elinpiirin ja ympäristön huolehtimiseen liittyvää tajua, koska
tämä luo kulttuuria, jolla on potentiaalia enemmän kuin sillä, että
kaikki on professionaalia ja rahan kautta pyörivää ratkaisumallia.
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Ylipäätään se lähtökohta, että yhteisöllisesti ihmiset pystyy jakamaan asioita keskenään ja sen kautta ollaan ikään kuin
rikkaampia, vaikka henkilökohtainen kulutus on pienempi, on
jo sellaisenaan osa ongelmanratkaisua, ja tietysti myös sosiaalisesti opettavaa. Ihmiset oppii suhtautumaan toisiinsa hieman
paremmin, kun on enemmän ihmisiä ympärillä, joiden kanssa
elämän ongelmat jaetaan ja pohditaan uusia mahdollisuuksia.
Yhteisöissä ihmiset joutuu kohtaamaan todellisuuden yhdessä,
pitämään huolta toisistaan ja jakamaan asioita, joita nykyisessä
työyhteisökulttuurissa ei tarvitse jakaa tai ottaa edes huomioon.
Se jätetään sosiaalihuollon hoidettavaksi sitten. Asuinyhteisöllisyys on just yks tällainen sosiaalityötä korvaava juttu, koska ihmiset pitää huolta toisistaan.
Tässä meidän kulttuurissahan ihmiset oirehtii psyykkisesti, koska elämä on niin monimutkaista. Ratkaisuja ei nähdä
yksinkertaisemmassa elämäntavassa. Se on tavaton sääli. Jos me
löydettäisiin kädet takaisin, niin meidän elämä olis paljon luovempaa ja rikkaampaa ja mahdollisuudet tehdä olis lähellä. Voitaisiin elää sellaisissa paikoissa ja käyttää sellaisia aineksia, jotka
on eläviä, jotka kasvaa ja voidaan itse ottaa käyttöön hakematta
niitä kaupasta.
Mun oma kokemus on, että oman ravintokulttuurin
luominen on erittäin mielenkiintoista ja innostavaa ja terveellistä. Se vastaa myös moniin tarpeisiin, mitä tänä aikana ihmiset
pohtivat: että onko tää roskaruoka ja muu, mitä tuotetaan kaup159

pojen hyllyille, hyväksi meille, kuinka paljon energiaa menee sen
tuottamiseen ja niin edelleen. Tää systeemihän lisää koko ajan
energiankulutusta, kun kuljetukset on niin halpoja, että voidaan
tehdä valtavia tuotantojärjestelmiä, joissa eri vaiheet tuotannosta
on tehty missä tahansa, ja tuoda kauppoihin tavaroita ympäri
maailmaa.
Mutta mä tykkään siitä, että tekee omaa ruokaansa. Se
on erittäin luovaa. Voi kehittää omaa kasvistoa ja omia siemeniä.
Se on tutkimusta samalla, jos siihen pääsee keskittymään.
Mun mielestä jonkinlainen yhteisöllisyys on aivan välttämätön osa ympäristöongelmien ratkaisua joka tapauksessa.
Ihmisten pitää pystyä kehittämään toimeentulotapoja, jotka ei
ole ainoastaan kaupallisia tai markkinoiden kautta tapahtuvaa,
isoissa skaaloissa tuotettavia tavaroita ja sitä kulttuuria. Se ei ole
perustaltaan kestävää. Koska se toimeentulo on myös jakamista
ja vaihtamista, se ei voi olla vain suurien määrien tuottamista
markkinoille. Ja just yhteisöllinen elämä on sitä, missä ihmiset
on eläneet kestävästi aina aikaisemmin ennen tätä teollista järjestelmää. Mä näen sen ihan välttämättömänä.
Eli jos ilmastonmuutos globaalissa perspektiivissä halutaan voittaa, niin se edellyttää sitä, että maa jaetaan ihmisille takaisin, eli ihmisten pitäisi saada oikeus maahan. Tämä vois
käytännössä tarkoittaa sitä, että otetaan käyttöön uusia alueita,
tai että siirrytään sellaisille alueille, jotka ovat ikään kuin joutomaata taikka ylilaidunnettua tai ylikulutettua monokulttuurivil160

jelymaata tai tällaista, ja niitä aletaan asuttaa. Hyvä esimerkki on
ekoyhteisöliike Venäjällä. Esimerkiksi Anastasiayhteisöissä jokainen perhe saa hehtaarin pläntin, jota ne alkaa yhteistyössä rakentamaan ja tukevat toisiaan, tekevät hankintoja yhdessä, opettavat
toisiaan, ja niin edelleen. On siis olemassa hyviä esimerkkejä tällaisista mahdollisuuksista.
Jos halutaan luoda kestävää kulttuuria, sen täytyy perustua sille, että maapallon pinta eli se orgaaninen aines saadaan
kasvamaan edelleen. Tämä kulttuuri, joka tuhoaa hedelmällisyyden, niin se on ihan mieletön vaihe maailmanhistoriassa. Ja tää
on niin rajua ja nopeaa.
Ne kulttuurit, jotka pystyy pitämään maan elävänä, niin
niillä alueilla voidaan pärjätä. Ei me voida syödä metallia tai
muovia ja sitä mitä nyt pidetään tuotantona. Se ei oikeasti ole
tuottavaa, vaan tässä kulutetaan ihan systemaattisesti elinehtoja.1
Perinnekulttuureilla – jotka pystyvät tulemaan toimeen vähällä
ja paikallisuuteen perustuen – saattaa olla arvaamaton arvo siinä
vaiheessa, kun ollaan niukassa tilanteessa, eikä osata enää mitään.
Ne, joilla monitaitoisuus on vielä tallella, voivat olla mukana siinä muutosprosessissa.
***
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1. Kuten Tere Vadén toteaa sivulla 102, ”...jokainen maatalouden tuottama ruokakalori vaatii
kymmenen fossiilienergiakaloria”. Ravinnontuotanto käy siis energiataseeltaan keskimäärin
kymmenkertaisella miinuksella.

Kaksijalkainen ympäristövallankumous

1. Tere Vadén: Kaksijalkainen ympärstövallankumous/Rohkean reunaan, 2010.
2. OECD (Organisation de coopération et de développement économiques) eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on 1961 perustettu
järjestö, jonka päämääränä on kehittää jäsenmaiden talouskasvua ja vapaakauppaa. OECD-maita
ovat Kanada, Yhdysvallat, Meksiko, Australia,
kaikki Keski-Euroopan maat, Viro, Suomi, Portugal, Espanja, Kreikka ja Turkki, Aasiasta vain
Japani ja Etelä-Korea sekä Etelä-Amerikasta
Chile.
3. Hurrikaani Katariina 2005.

TERE VADÉN: Mä siis alotin mun Kaksijalkainen ympäristövallankumous1 -kirjan sellaisella motolla, että vallankumous tulee
– kukaan ei tiedä mitään. Koska kauheen vaikea on ennakoida
mitään. Yhteiskuntajärjestelmä on niin monimutkainen ja riippuvainen monista asioista, että on hirveän vaikea nähdä, mitä
kaikkia asioita seuraa.
Mutta kyllähän sitä on jotain merkkejä katsottavissa.
Hiilen käytön lisääntyminen on yksi ja toinen on tämä, että
rikkaiden ja köyhien maiden suhteet muuttuu. Nythän jo eiOECD-maat2 kuluttaa enemmän öljyä kuin OECD-maat. Kiinasta on tullut suurin Saudi-Arabian öljynostaja, eikä Yhdysvalloista. Tällaisia isoja geopoliittisia muutoksia tapahtuu tosi
nopeasti. Sitten on jotain tällaisia jänniä ilmiöitä, että näissä
rikkaissa maissa tämä virheensietokyky tai korjauskyky alenee.
Esimerkiksi New Orleansin hurrikaanituhoja3 ei ole Jenkkilässä
korjattu, eikä varmaan korjatakaan ikinä. Ja sama koskee toden163

näköisesti Japania, että mahdetaanko tämän maanjäristyksen ja
tsunamin4 tuhoa korjata entiselleen. Kummallisesti rikkaat maat
kärsii tästä enemmän. Ehkä se on se monimutkaisuus ja energiaintensiivisyys, joka tekee sen, että niitä on kalliimpi lähteä korjaamaan ja palauttamaan entiselleen.
Toinen yllättävä ilmiö on, että kehittyvät maat, kuten
Kiina ja Intia, pystyvät maksamaan parempaa hintaa öljystä kuin
rikkaat maat, koska ne saa samasta energiamäärästä aikaan paljon
enemmän talouskasvua. Nyt itse asiassa Yhdysvalloissa ja muissa
OECD-maissa öljyn kulutus on jonkinlaisessa laskussa, mutta ei
sitä mihinkään jää lojumaan, koska Kiina ja Intia ostaa kaiken
ylimääräisen.
Teemu Takatalo: Sä pohdit myös tätä muutoskysymystä ja sen
aineellisia ja henkisiä ehtoja laajemmin samaisessa kirjassa.
Tere: Mua on kiehtonut Amerikan intiaanien vastarintaliike tai
itsenäisyysliike – tai miksi sitä nyt sitten sanois – kun ne 60-luvulla ryhty käymään Yhdysvaltain hallintoa vastaan. Yksi niistä
johtohahmoista oli Russel Means. Sillä oli jossain puheessa tällainen lause, että eurooppalaista vallankumouksellista ajattelua ei
pidä arvioida sen perusteella, minkälaisia muutoksia se aiheuttaa
eurooppalaisiin valtarakenteisiin, vaan sillä perusteella, minkälaisia seurauksia sillä on alkuperäiskansojen elämälle. Ja se on 60-luvulla sanottu ensisijaisesti marxilaisuutta vastaan, sillä marxilaisuus
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4. Samainen Tōhokun maanjäristys, jonka Vadén
mainitsee sivulla 78.

5. Antropologi David Graeber luettelee muutaman esimerkin anarkistisiksi tai demokraattisiksi
luonnehdittavista ns. alkuperäiskulttuureista
kirjassaan Fragments of an Anarchist Anthropology(/Prickly Paradigm Press 2004). Greaberin
listasta löytyvät mm. Boboro (Brasilia), Baining
(Papua-Uusi-Guinea), Onondaga (USA), Wintu
(USA), Vezo (Madagasgar) sekä Tallensi (Ghana).

on ollut se vallankumouksen muoto, mitä sitten näille inkkariaktivisteille on tarjottu.
Tuon lauseen kautta tulee hyvin esille se, että jos taas
ihan kylmän empiirisesti ajatellaan, niin länsimaisella elämäntavalla tai elämänmuodolla tai ajattelulla tai tieteellä ei ole yhtään
näyttöä kestävästä elintavasta. Sellaisesta, joka voisi olla tietyissä
luonnonolosuhteissa vaikka nyt sata vuotta, kaksisataa vuotta tai
kolmesataa vuotta siten, ettei luonto tuhoudu. Ei ole yhtään esimerkkiä sellaisesta länsimaisesta tai tieteellisestä tai rationaalisesta tai valistuneesta elintavasta.
Sen sijaan alkuperäiskansoilla tai perinnekulttuureilla –
millä nimellä niitä nyt halutaan kutsua – niitä näyttöjä on. Yksikin riittäisi, mutta on ilmeisesti useampia tapauksia osoittaa, että
on pystytty elämään luonnonympäristön kanssa pitkiä aikoja,
satoja, ellei jopa tuhansia vuosia niin, että luonto ei tuhoudu, ja
vielä niin, että sosiaalisesti se kulttuuri ei ole mikään hirveä, vaan
tasa-arvoinen ja demokraattinen. Ainakin demokraattisempi ja
tasa-arvoisempi kuin mikään länsimainen yhteiskunta.5
Kun tämän yhdistää siihen Russel Meansin lauseeseen,
niin seuraa kysymys, että onko tällä eurooppalaisella perinteellä
mitään mielenkiintoista annettavaa tähän ympäristökriisiin? Ja
taas tuntuisi siltä, että eipä taida olla. Ja sikäli olisi mielenkiintoisempaa lähteä purkamaan ja luopumaan eurooppalaisesta perinteestä.
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6. ”Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi
emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia”
on kansallisromantikko Adolf Ivar Arwidssonin
(1791-1858) kuuluisa lausahdus.

Siitä tulee tämä alkuperäiskansaistumisen käsite, joka
on osittain tietysti myös vitsi. Kun alkuperäiskansat tai perinnekulttuurit kerran osaa sen, niin miksei sitten kannattaisi mennä
sitten ajatuksellisesti ja toiminnallisesti niitä kohti, koska on empiiristä näyttöä, että se toimii.
Eurooppalainen kulttuuri tietysti aina esittää, että kyllä
me vielä keksitään ja että kyllä se ratkaisu sieltä tulee, kun vaan
tehdään lisää tiedettä ja tutkimusta, mutta mä haluaisin enemmän näyttöjä. Tai en mä oikeasti siihen yhtään luota.
Jos ajatellaan asiaa meidän luonnonympäristön kannalta
ja sen alueen kannalta missä me eletään – en tiedä onko suomalaisuus sitten hyvä sana, koska Suomikin on eurooppalainen
keksintö, tai suomalaisuus on ruotsalaisten keksintö, kun eivät
halunneet ruveta venäläisiksi.6 Mutta jos nyt silti kutsutaan suomalaisuudeksi sitä, että tällä paikalla on eletty ja mietitty merkityksellisen elämän mahdollisuuksia näissä luonnonolosuhteissa,
niin sieltä – kirjallisuudesta ja runoudesta ja tästä perinteestä –
löytyy ajatuksia siitä, miten se pitäisi tehdä.
Siinä on aina kaksi jalkaa: henkinen ja aineellinen, jotka
jotenkin liittyy toisiinsa, ja se henkinen on aina jotenkin puoli
askelta edellä. Ratkaiseva kysymys kestävässä elämäntavassa on
siis henkinen tai elämän merkityksen kysymys: minkä takia eletään, miksi kuollaan tai synnytään. Jos on vastaukset näihin kysymyksiin, niin silloin kestävä elämäntapa voi muotoutua myös
aineellisesti kestäväksi.
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Eurooppalaisen ja tuhoavan länsimaisen kulttuurin aineellisen tuhoavuuden toinen puoli on se, ettei ole vastauksia
elämän merkityksen kysymyksiin. Siitä puuttuu toinen puoli tai
toinen jalka, ja silloin se toinen – materiaalinen – pääsee ylikorostumaan. Se mitä sieltä perinteen tai alkuperäiskansaistumisen
kautta voi miettiä, on nämä elämän merkityksen kysymykset.
Elämän kokonaisuuden kysymykset.
Jos taas miettii vallankumouksen käsitettä, niin eurooppalainen vallankumous on jotakin mikä tehdään äkkiä, että
mennään kaduille ja se on siinä. Mutta se on liian nopea juttu.
Oikeasti elämäntavan muuttuminen kestää monta sukupolvea.
Ei se muutu yhdessä vallankumouksessa.
Teemu: Mitäs se alkuperäistyminen sitten voisi käytännössä tarkoittaa?
Tere: Siis siinä on varmaan kaksi komponenttia: toisaalta eurooppalaisuudesta luopuminen tai sen purkaminen, eli niistä
unelmista ja tavoitteista luopuminen, mitkä luonnehtii teknistä
tai teknologista olemisen tapaa ja kulutusyhteiskuntaa, ja sitten
toisaalta uudentyyppisen merkityksen luominen, joka on hidas
prosessi ja väkisinkin kestää useita sukupolvia.
Sen voi selittää montaa kautta, mutta kun puhutaan sellaisista asioista kuin syntymä ja kuolema, niin ihmisyhteisössä
täytyy tapahtua monia syntymiä ja kuolemia, jotta sille syntyy
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käsitys siitä, miten syntymisen ja kuolemisen kanssa eletään. Tai
jos ajattelee luonnonympäristöä, niin luonnossa monet kierrot
on niin hitaita, että niidenkin tajuamiseen tarvitaan useita sukupolvia. Jos vaikka harjoitetaan kaskiviljelyä, niin vasta monen
sukupolven päästä päästään kaskeamaan sama alue uudelleen, ja
niin edelleen.
Teemu: Samassa kirjassa oli tällainen kiinnostava koti–piha–
metsä vertauskuva ikään kuin kolmesta eri ympäristöstä, jossa
looginen ajattelu ja sitten tällainen – miten sen nyt voisi sanoa
– emotionaalinen tai ei-rationaalinen luonto kohtaavat.
Tere: Se tavallaan oli myös mun yritys tehdä sellaista metaforaa,
jossa yhdistyisi nämä kaks: aineellinen ja henkinen omavaraisuus
tai itsenäisyys.
Jos ajattelee taloa niin se on aineellisesti riippuvainen
sekä pihasta että metsästä, eli siitä ympäröivästä. Mutta talo on
myös merkitysrakenteen tasolla, siis elämän merkityksen kannalta, riippuvainen siitä ympäröivästä. Henkinen riippuvaisuus ja
aineellinen riippuvaisuus menee jotenkin samaan suuntaan.
Tämä on tullu mulle kielifilosofian kautta. Kielestä voidaan myös erotella nää kolme eri aluetta. Ensinnä sellainen looginen, täsmällisyyteen ja erillisyyteen pyrkivä kieli, eli mulla se
talo. Toisena on kommunikaatio, sosiaalinen kieli, mikä vastaa
sitä pihaa, mikä on tällaista elävää ja muuttuvaa. Ja sitten on
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metsä, joka on eriytymätön ja semmonen kielen alue, missä ei ole
kielioppia eikä sanaluokkia, eikä semmosia asioita, joka voi sitten
yhtä hyvin olla tällainen primitiivinen alkukantainen lapsen kieli
tai sitten hyvin sofistikoitunut runouden kieli tai joku tällanen.
Molemmat on tavallaan sitä metsän kieltä. Metsä on ympäristönä sellainen, että se on omalakinen, ihmisestä ja ihmisen järjestä
riippumaton juttu. Se metsä pärjää omillaan, uudistuu ja luo itse
omat voimansa ihmisestä riippumatta. Se antaa myös pohjimmiltaan voiman ihmisen rajoittuneelle taloudelle: pihapiirille
ja talon taloudelle. Talo taas yrittää toimia omissa rajoissaan ja
omassa piirissään ja rakentaa pysyvät muurit ja pysyvät paikat,
jotka on kuitenkin jossain mielessä illusorisia ja hankalia.
Mutta oleellista siinä on se energianvaihto, että talo tarvitsee energian aina sieltä ulkopuolelta. Joko se saa ne jollain lailla nätisti tai sopimuksenvaraisesti, tai sitten se ottaa ne väkisin.
Samalla tavalla kaupunki on riippuvainen maaseudusta. Eli joko
saadaan ne porkkanat ja salaatit sieltä maaseudulta sopimuksenvaraisesti rahalla ostamalla – mihin aina sisältyy myös jotain rakenteellista väkivaltaa ja epäreiluutta, kuten tiedetään – tai sitten
ne käydään suoraan sotavoimin sieltä hakemassa. Tämä riippuvuus on se, mikä pitäis jotenkin tunnistaa.
Henkilön, ihmisen persoonan ja yksilöllisyyden kannalta on usein jotenkin epämiellyttävää olla tekemisissä näiden
ympäröivien voimien kanssa. Ja just siksi myös monet vahvat
kokemukset voi olla hyvin epämiellyttäviä. Totuus sattuu, tyy
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liin. Eli suhde luontoon ei tarkoita välttämättä mitään leppoisaa
harmoniaa tai jotain sen tyyppistä pakoa johonkin kuviteltuun
äiti maan kohtuun, vaan monet perinnekulttuurit ja alkuperäiskansat ovat hyvin tietoisia siitä, että se äiti maa on myös kauhea,
eivätkä ne yritä peitellä sitä tai kiistää sitä tosiasiaa. Se on sisällä
siinä merkityksellisen elämän ajattelussa.
Silloin kun mä kirjoitin sitä kirjaa, mulla oli ajatus, että
pitäisihän sen olla mahdollista kapinoida tätä teknologista elämäntapaa vastaan ja etsiä sellaista yhteisöllistä ja paikalliseen ympäristöön nojaavaa elintapaa. Mä en siinä vaiheessa tiennyt, mutta viime talvena kaverit opetti mulle, että itse asiassa sellainen
vallankumous on oikeasti myös tapahtunut. Tuolla Bougainvillen saarella, Papua-Uuden-Guinean seuduilla. Se on saari, missä on joku järkyttävän kokoinen kuparikaivos, joka on jonkun
ison ylikansallisen yhtiön omistuksessa. Kaikki kaivostoiminnan rahat menee muualle ja paikalliset saa sitten pitää jätteet
ja ongelmat siellä saarellaan. Ne sitten rupes jossain vaiheessa
vastarintaan, joka sai myös monenlaisia aseellisen vastarinnan
muotoja. Tästä seurasi, että Papua-Uusi-Guinea pisti sen kauppasaartoon, ja niin ne joutuivat opettelemaan uudestaan kaikki
jutut.
Sen vallankumouksen nimeksi tuli kookosvallankumous, sillä ne rupesi tekemään kaiken kookoksesta. Ne teki autoihin
bensaa kookoksesta ja ruoan kookoksesta ja vaatteet kookoksesta
ja kaiken. Tämä on tietysti tällainen yksittäinen esimerkki ja hy174

vin erikoisissa olosuhteissa, mutta kuitenkin sellainen ympäristövallankumous, jossa ihan kirjaimellisesti hylätään teknologia
ja suuryritykset ja palataan yhteisölliseen tiedonmuodostukseen
ja luonnonympäristön kanssa sovussa elämiseen. Semmoinenkin
on oikeasti tapahtunut tässä maailmassa. Ei se ole mitään ufoa tai
siinä mielessä mahdotonta.
Mutta todennäköisesti jossain Suomen kaltaisessa paikassa se ehkä enemmänkin menee sitä kautta, että kapitalismin
heiketessä löydetään uusia tapoja elää yhdessä ja miettiä sitä elämän merkityksellisyyttä ja jotain pyhyyttä ja semmoisia asioita. Ja
osittain se voi tietenkin näyttää paluulta vanhaankin, mutta mä
en usko, että se olis sillä lailla paluuta, koska me ollaan jo eletty
tämän modernismin ja kaiken läpi. Ei me päästä siihen samaan
mitä joskus oli. Se on mahdotonta. Ei voida palata 1800-luvulle
tai 1960-luvulle, mutta me voidaan päästä johonkin sellaiseen,
joka vaikuttaa 60-luvulta kaiken tämän jälkeen, mutta se on jollain lailla erilaista.
Teemu: Me voidaan päästä 2060-luvulle.
Tere: Nimenomaan.
Teemu: Ja aika huonosti tollaset konservatiiviset liikkeet on koskaan menestynyt, jotka perustuu...

175

Tere: …pelkästään taaksepäin menemiseen…
Teemu: …tai siihen, että vain valitetaan, että ennen oli kaikki
paremmin.
Tere: Ja siinä on just se mahdottomuus, että kun tietoisuus ja tieto jostain asiasta on herännyt, niin ei sitä saa pois enää. Kun me
ollaan eletty nämä vuosikymmenet ja me tiedetään nämä mahdollisuudet ja asiat, niin se on joka tapauksessa jo sen tiedon ja
tietoisuuden takia se tulevaisuus erilainen kuin se mennyt. Vaikka mennyt voi tietysti toimia jonkinlaisena esikuvana.
***
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Kartografia ja sotakoneet

LOTTA TENHUNEN: Kiinnostavassa aktivismissa on aina
kaksi puolta: sellainen tutkijan puoli ja militantin puoli yhdistyneenä samassa ihmisessä, joista tää tutkijan puoli edustaa sitä,
että on kykyä ja halua ryhtyä pitkäjänteisiin projekteihin elämässä. Ei pelkästään heittäydytä vaan myös paneudutaan tutkimaan
jotain asiaa ja enemmän odotetaan kuin että pelätään, että siitä
paljastuu jotain uusia puolia, joiden takia joutuu muuttamaan
näkemystä.
Sitten toinen puoli on tää militantti-puoli tai se, jollain
tavalla tilanteen sattuessa voi jäykistyä siitä pitkäjänteisestä tutkimuksesta johonkin tiettyyn hetkeen, jossa joku tietty toiminta
on tosi tärkeetä. Voi ajatella esimerkiksi mielikuvaa jostain kaupunkisissistä tai metsäsissistä, joka tapauksessa hahmosta, joka
tietää, että joskus on toimittava, ja silloin ei ole enää se ajattelun
tai tutkimuksen hetki, vaan silloin toimitaan yhdessä niiltä pohjilta mitä on siihen mennessä elämässä kasattu.
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1. Mm. Nicolás Sguiglia ja Javier Toret ovat
käyttäneet Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin
käsitteitä kartografia ja sotakone kirjoituksissaan
yhteistutkimuksesta (investigación militante).

Eräät italialaiset ja espanjalaiset poliittiset filosofit1 on
mun mielestä osuvasti luonut sellaisen kielikuvan kuin kartografia ja sotakoneet kuvaamaan näitä kahta. Kartografia on sitä,
että hahmottaaksemme meidän elämää meidän täytyy rakentaa
karttoja ja maisemia siitä ajasta ja paikasta missä liikutaan, jotta me tiedetään missä me ollaan ja mitä me tehdään sitten kun
täytyy toimia. Kun me tiedetään se, meillä on mahdollisuus jäykistyä tavallaan sotakoneeksi. Sotakone on tietysti hyvin brutaali
kielikuva sille, mutta myöskin hyvin tästä sotaisesta maailmasta
tuleva. Se kuvaa sitä tiivistymisen hetkeä.
Mä haluaisin nähdä vähemmän sellaista surullista moralismia sitä kohtaan mitä tai minkälaisia ratkaisuja ihmiset tekee
niiden arkipäivässä, ja enemmän tuollaista kahtiajakautunutta
yhteistoimintaa, joka on samalla tutkimusta sekä suuria tekoja
yhdessä, tai pieniä mutta joka tapauksessa tiukkoja tekoja.
Jos me tuhotaan suhteemme muihin ihmisiin tai mennään tosi syvälle siihen ajatukseen, että me ollaan itsessämme
itseriittoisia ja itsessämme tarpeeksi yksilöinä, niin silloin myös
kadotamme varmasti myös paljon sellaista tietoa, joka liittyy selviytymiseen tai hengissä pysymiseen. Tätä tietoa mun sukupolvella alkaa olla äärimmäisen vähän. Siis ihan käytännön tietoa,
joka ennen on välittynyt sukupolvelta toiselle, joka liittyy siihen
miten istutat perunan tai miten kalastat.
Jos onnistumme elämään tässä maailmassa niin, että me
ei muututa surullisiksi ja yksityisesti ajatteleviksi olennoiksi, jot181

ka uskoo siihen miten tämä homma nyt skulaa, niin kyllähän se
nyt jotain aiheuttaa. Siis kyky autonomiseen ajatteluun ja yhteiseen toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa just niiden yhteisen ajattelun ja toiminnan paikkojen luomista.
***

182

Laituri näköpiirissä

TERE VADÉN: Mulla oli hyvin pitkään, aina 2000-luvun alkuun saakka, sellainen käsitys, että minun elämä ja kenties vielä
mun lasten elämä tulee olemaan tätä samaa, että kapitalismi menee vaan kauheemmaksi. Nyt on kuitenkin alkanut näyttämään
siltä, että jopa mun oman elämän aikana tapahtuu isoja muutoksia, mikä on siinä mielessä ihan kiva, että päästään eroon jostain,
tai jos ei nyt kokonaan päästä eroon, niin ainakin aukeaa uusia
mahdollisuuksia ja uusia juttuja. Vaikka tosiaan nyt ensi alkuun
näyttää siltä, että meno kiristyy autoritaarisen kapitalismin suuntaan.
Mutta jo pelkästään se, että talouskasvu käy mahdottomaksi, tarkoittaa sitä, että meidän tuntema kapitalismi – tai se
mitä olemme koko elämämme eletty – loppuu tavalla tai toisella. Nämä 2008 alkaneet finanssikriisit ja velkakriisit, Portugal ja
Kreikka ja muut meneillään olevat kriisit, ovat juuri sitä, että
meidän tuntema kapitalismi muuttuu joksikin muuksi. Miksikä
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se muuttuu, niin sitä ei kukaan varmasti tiedä, mutta joksikin se
muuttuu.
Nyt täytyisi päästä tekemään jossain päin maailmaa esimerkkejä, missä se tehtäisiin vaikka tulonjaon ja eriarvoistumisen vähentämisen kautta, ja yhteisöllisyyden ja jakamisen kautta.
Ei niinkään siten, että jotkut voivat edelleen olla todella rikkaita
ja loput köyhtyvät niin pitkälle kuin ne pystyvät.
Teemu Takatalo: Siinä mielessä nuo Islannit ja Kreikat on tosi
kiinnostavia ympäristöjä. Siellä ratkaistaan näitä isoja kysymyksiä.

1. Vuonna 2010 valmistunut Suomen mineraalistrategia näkee Suomen tulevaisuudessa raakaaineiden tuottajamaana. Presidentti Sauli Niinistö jopa povasi kaivosteollisuudesta uutta Nokiaa.

Tere: Ne menee siinä edellä jossain mielessä. Sieltä voi tulla tällaisia malleja tai ratkaisutapoja. Ja tietysti muutkin maailman maat
ja paikat, jotka reagoivat erilaisilla tavoilla. Myös nuo Latinalaisen Amerikan maiden, niin kuin Bolivian, yritykset tehdä lakeja,
joissa annetaan äiti maalle oikeuksia, on myös mielenkiintoisia.
Siis siinä mielessä se on jännää, että kun kapitalismi on globaali järjestelmä, niin kaikki nämä reaktiot on jossain mielessä
reaktioita samaan asiaan. Sitä yhtiötaloutta ja luonnonvarojen
riistoa vastaan ne siellä Boliviassakin tietysti toimii.
Yksi kuvio jota Suomelle tarjotaan on tämä, että Suomi
vois ruveta taas tällaiseksi luonnonvarojen tuottajamaaksi.1 Että
kaivoksia ja ydinvoimaloita kauheet määrät ja niin edelleen. Sikäli meillä voi olla yllättäviä yhtäläisyyksiä johonkin Boliviaan ja
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bolivialaisiin ratkaisuihin siitä, mitä Suomessakin vois kannattaa
tehdä.
Mutta se törkeä puoli tässä on, että Islannin tai Suomen
kaltaiset maat selviää ehkä yhtenä helpoimmalla. Meillä on puhdasta vettä ja voidaan ruveta polttamaan puuta takassa ja muuta.
Kyllähän me nyt täällä pärjäillään paljon paremmin verrattuna
moniin muihin maihin. Meillä on myös väkiluku aika pieni. Että
kyllähän pahimmat tilanteet tulee sellaisissa paikoissa, missä väkiluku ja väentiheys on korkea ja tuontienergiasta ollaan riippuvaisia. Ne on ne suurimmat ongelmapaikat.
Teemu: Mutta pitäiskö tässä käydä laittamassa ruokaa?
Tommi Taipale: Sitä mä mietin kanssa. Tossa ois laituri näköpiirissä.
Teemu: Siellä on myös joku nuotio tai grillikatos tehty tonne
päähän.
Tommi: Meidän olis helppo rantautua tohon laiturille.
Tere: Aika mukavasti vauhti tyssäs.
Teemu: Kaunis laskeutuminen hiljaisuuteen. Sopi hyvin tohon
äskeiseen tematiikkaan.
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Tommi: Ei ole pitkä matka enää rantaan. Pitäiskö laskea purjeet
ja soutaa.
Teemu: Kyllä me vielä liikutaan eteenpäin.
Tommi: Aiai, mikä paiste.
***
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Karttaviitteet
mään alusta ja toivottaa meidät tervetulleiksi paikkaan. Lähdemme iltasella jatkamaan purjehdusta rauhaisan leiriytymispaikan toivossa.
6. Rantaudumme illalla Hiiren saareen. Silakan purjehdusominaisuudet
alkavat hahmottua. Luoviminen on mahdollista vaikkakin hidasta. Hiiri osoittautuu luonnonparatiisiksi ikimetsineen ja onkaloineen. Aamulla
lähdemme kohti etelää. Navakassa sivuvastaisessa ylitämme Airiston laivaliikennettä väistellen. Nauvoon päästäksemme joudumme ottamaan muutaman luovin ja eteneminen hidastuu.
7. Nauvon vierasvenesatama. Juho ja Hanna ovat vastassa. Yritämme etsiä
paikkaa, mistä voisimme ostaa tuoretta kalaa, jota kuvittelemme saariston
sydämestä itsestään selvästi löytyvän. Kyselyistä huolimatta saalis on laiha:
marketin pihalla oleva kalakoju tarjoaa vain Norjan kassilohta ja kirjolohta. Kuluttajan vapaus tulee jälleen selväksi: ota tai jätä – siispä jätämmme
ja päädymme satamakapakkaan päivällistämään pizzaa ja olutta nauvolaisittain tarjoiltuna. Pimeällä nostamme purjeet ja karkaamme venelaiturin
kirkkaista valoista, joita valkoinen lasikuitu heijastaa. Hanna ei vielä ehdi
mukaan purjehduksille, mutta Juhosta saamme filosofista seuraa tulevien
päivien seikkailulle.
8. Pimeässä hapuilemme Killingholmenin saaren suojiin leiriytymään. Aurinko herättää aikaisin. On alkamassa kuuma päivä paratiisissa. Tukevan
aamiaisen jälkeen irrotamme köydet ja suuntaamme länttä kohti. Etelätuuli hyväilee ja maisemat ovat sanoinkuvaamattoman hienot. Kapeikkoa
ympäröivät korkeat ja jylhät kalliosaaret, jotka nousevat pystysuorina si-

1. Onnistuneiden koepurjehdusten jälkeen Silakka puretaan kuorma-auton lavalle ja koko roska kuljetetaan Hakkenpään venerantaan Taivassaloon. Kokoamme alusta hiekkarannalla kunnes kolmannen päivän iltana
se on valmiina vesille. Karaoke raikuu paikallisesta pubista hämärtyvän
illan hiljaisuuteen. Lähdemme lipumaan leudossa myötätuulessa toiveena
löytää rauhallinen leiripaikka. Tommin ja Teemun lisäksi mukaan merelliselle neitsytmatkalle hyppää Ulla.
2. Tuulen tyyntyessä lähes kokonaan vastaamme rantabaarin hälyyn kiskaisemalla British Seagullin käyntiin. Hämärissä ankkuroimme rantakaislikkoon Taarluodon metsäiseen saareen, missä yövymme. Aamiainen valmistuu tulilla. Matka jatkuu hieman vetävämmässä tuulessa.
3. Livonsaaren Teersalo. Ulla jää kyydistä ja palaa lautalla Hakkenpäähän.
Käymme polkupyörillä Livonsaaren ekokylässä leipää ostamassa. Mukaan
päätyy myös tuoreita vihanneksia. Matka jatkuu Rymättylää kohti.
4. Saavumme alkuillasta Rymättylän Aikkolaan, missä ensimmäinen haastateltavamme Pekka Viherä viettää lomaansa. Saamme kutsun leirintäalueen saunaan ja pystytämme teltan alueelle. Seuraavana aamuna otamme
Pekan mukaan ja lähdemme vesille keskustelemaan.
5. Pekalla on teoria, jossa hän väittää Itämeren happikadon ja rehevöitymisen johtuvan pääasiassa metsätalouden ja suo-ojitusten aiheuttamasta
hienojakoisista humuspäästöistä. Haastelemme aiheesta tovin kannella ja
yritämme luovia vastaiseen kohti etelää. Lopulta laskemme Pekan maihin
Ajolanrannan pienvenesatamassa. Venesataman omistaja tulee ihmettele190

nisestä vedestä. Päivä kuluu suotuisista tuulista nautiskellen. Tommi rakentelee keulaan paloletkuista kansirakennelmaa, joka oli jäänyt kiireessä
viimeistelemättä. Lautta rakentuu muutenkin pitkin matkaa mieleen tulevien korjausideoiden mukaan. Matkassa kulkee monenlaista materiaalia ja
tarpeellisia työkaluja. Illalla aukeaa aava meri Saaristomeren kansallispuiston suuntaan.
9. Ankkurointi Trollholmen kalliorantaan. Illallinen tulilla ja vuode miljoonan tähden hotellissa. Aamulla sukeltelemme kirkkaassa vedessä. Vesi
vaikuttaa puhtaalta heti, kun pääsee kauemmaksi ihmisen valtapiiristä.
Rakkolevää on runsaasti. Jatkamme purjehdusta kohti Dragsfjärdiä, minne myös Ossi yrittää löytää tiensä maita pitkin. Matka tyvenessä vie koko
päivän, mikä tarkoittaa sitä, että on runsain määrin aikaa pohtia maailman
menoa.
10. Ölmosin hiekkaranta Dragsfjärdissä. Ossi löytää tiensä alukselle. Perustamme perusleirin, missä vietämme seuraavat kolme vuorokautta.
Alkukesästä rannalla järjestetystä Ting-tapaamisesta on jäänyt muistoksi
itämään sieltä täältä maasta nousevia hampun ja herneen versoja. Niistä
saa hyvän lisän salaattiin. Seuraavana aamuna Juha Ruusuvuori tulee käymään ja virittelemme vuolaan keskustelun Itämeren merirosvoista. Tuula
Nikulainen saapuu myöhemmin päivällä ja teemme leppoisan purjehdusretken taiteesta keskustellen. Seuraavana päivänä Hanna liittyy seurueeseen. Päätämme lähteä retkelle Dyvelholmenin saarelle. Paikan päällä näemme armeijan asettamat ”rantaannousu kielletty” -kyltit. Saaren kauneus

vie voiton ja rantaudumme kallioille. Pieni tiedusteluretki osoittaa saaren
olevan kapiaisten suljettu vapaa-ajan keidas, missä vietetään kesäpäivää
kuten millä tahansa muulla miljoonasta kesämökistä Suomessa. Ossi ja
Tommi käyvät keräämässä metsästä villivihanneksia ja sieniä. Juho virittelee tulet. Nuotiolla porisee pata, johon päätyy myös rannalta kerätty rakkolevä. Ravittuina saaren antimista aloitamme paluumatkan. Hellepäivän
seisova ilma ei paljoa purjeita heilauta. Soutelemme kukin vuorollamme ja
virittäydymme seuraavana päivänä saapuvan Olli Tammilehdon ajatuksiin
lukemalla hänen tekstejään. Kelluva kesäyliopisto rantautuu takaisin Ölmosin rannalle. Iltapäivällä Olli saapuu. Purjehdimme muutaman tunnin
intensiivisesti keskustellen. Yksi miehistön jäsenistä ohjastaa alusta, kaksi kuvaa ja haastattelija pitää kankaista heijastinta, jotta kuvaan saadaan
suotuisa valo. Välillä roolit muuttuvat. Homma toimii mainiosti ilman
ohjausta.
11. Olli ja Juho jäävät Ölmosin lahdella laituriin ehtiäkseen bussiin. Silakka jatkaa hitaasti Dragsfjärdin vierasvenesatamaan odottamaan seuraavia
seikkailuita miehistön lähtiessä tauolle.
12. Teemu, Heikki, Sebastian ja Riku purjehtivat Dragsfjärdistä kauniiseen pieneen Norrbyholmenin saareen Paraisille, mistä Tommi tulee mukaan. Yöpyminen saarella.
13. Norrbyholmenista purjehditaan Turkuun, Aurajokeen. Matkalla kovassa sivutuulessa peräsin hajoaa, mutta se saadaan väliaikaisesti korjattua
saman tien. Myös masto joudutaan kaatamaan Kakskerran sillan osoittau191

tuessa liian matalaksi. Yövytään Turussa. Forum Marinum tarjoaa tilat ja
työkalut sekä sopivan kappaleen vaneria uuden peräsimen tekemiseen.
Syömme illallista taiteilija Hannu Eleniuksen ateljeella.
14. Turusta alas Airistoa jatkavat Teemu, Heikki, Juha ja Tommi. Yövymme jossain Inre Sattmarkin kaislikossa.
15. Aamulla aikaisin liikkeelle. Reipasta vauhtia Seiliin. Ylen kuvausryhmä saapuu ja teemme heidän kanssaan lyhyen purjehduksen. Sitten lepoa
Saaristomeren tutkimuslaitoksen tiloissa. Merivartiosto herättää. Unien
äkillisen keskeytymisen perimmäiseksi syyksi paljastuu Turun Sanomat,
jonka toimittaja on ”varmuuden vuoksi” pyytänyt tarkistamaan Silakan
merikelpoisuuden. Ainoa huomautuksen aihe on lopulta aluksen rekisterinumeron puute. Lupaamme tehdä ilmoituksen maistraattiin. Heikki
lähtee saarelta mantereelle. Iltapäivällä viemme tutkimuslaitoksen johtajan Ilppo Vuorisen purjehdukselle. Ilppo ohjastaa samalla kun teemme
haastattelua. Yövymme saaressa, missä ovat myös samaan aikaan TAMKin
taiteen opiskelijat kurssilla Juha Suonpään johdolla. Pääsemme saunomaan opiskelijoiden kanssa.
16. Tommi, Teemu ja Juha jatkavat purjehdusta. Kuvataan Silakkaa IsoKuusisen kallioilta Teemun purjehtiessa yksin niemen nokan edustalla.
Leiriydytään samalle saarelle. Löydämme pullopostia ja soitamme paperilappusessa mainittuun numeroon. Saaristossa lomaa viettäneet mummo
ja lapsenlapsi ilahtuvat. Otamme muotokuvia saarella kasvavista bonsaimännyistä.
17. Purjehdus Röölaan. Kävelyretki Rymättylään kauppaan ja baariin.
Yöpyminen lautalla.

18. Röölasta heikossa tuulessa Rymättylän vierasvenesatamaan. Välillä joutuu turvautumaan Seagullin apuun. Rymättylästä hyppäämme
Richardin ja Lekin matka-autoon. Seuraavana päivänä heidän kyydillään
Olkiluoto blockade -tapahtumaan. Kävelyretki valtatieltä pyörätietä pitkin kohti Olkiluotoa päättyy poliisien maijaan yli 10 kilometriä ennen
ydinvoimalaa. Perillä Rauman poliisiasemalla Konstaapeli selittää muilutuksen syyksi pyrkineensä estämään mahdollisen rikoksen tapahtumisen.
Mieleen jää kysymys: mikä on todella rikollista – rakentaa ydinvoimala
vai vastustaa sellaisia? Silakka jää odottamaan Rymättylän satamaan.
19. Syyskuussa Silakan siirto Turun pursiseuran kotisatamaan Ruissaloon. Mukana Juha, Heikki, Teemu ja Tommi. Keskustelumme ikiaikainen teema olemassaolon ongelmasta johtaa siihen, että Silakka ottaa yllättäen kurssin kohti aavaa merta. Maalliset murheet palauttavat
suunnan lopulta turvallisille vesille.
20. Lokakuussa seilataan Silakka Ruissalon telakalle, missä se nostetaan maihin. Mukana Teemu ja Tommi.
21. Toukokuu 2011. Keväthuolto ja veteenlasku Ruissalon telakalta. Purjehdus Turun pursiseuran kotisatamaan Ruissalossa. Sieltä tehdään useita
pieniä purjehduksia eri vieraiden kanssa. Mukana mm. Kai Vaara, Tere
Vadén, Lotta Tenhunen, Minta Metteri, Franseska Lahdenranta, Paula Sarapisto jne.
22. Kesä- ja heinäkuun ajaksi Silakka parkkeerataan Turkuun Aurajokeen
Suomen Joutsenen perään osaksi Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.
23. Heinäkuun lopulla päästään viimein Aurajoesta pidemmälle purjeh192

dukselle. Mukana aluksi Teemu, Franseska, Hanna, Tommi ja Toni. Ensimmäisenä yönä leiriydytään Iso Tervin saaressa Airiston keskellä.
24. Poiketaan Holiday Club Airiston laiturissa näyttäytymässä ja poseeraamassa Silakasta hölmistyneiden lomailijoiden kameroille.
25. Leiriydytään Granviken Lossin läheisyydessä. Aamulla porukka jatkaa
matkaansa mantereelle Teemun ja Franseskan ensin vietyä Silakan ystävällisten mökkiläisten laituriin Granholmenin saareen.
26. Teemu Ja Franseska purjehtivat Kemiön saaren länsilaidalle Storsandvikeniin, minne Tommi saapuu liftillä. Matka jatkuu yhdessä kohti Hankoa.
27. Pitkän purjehduksen jälkeen rantaudutaan Hangonkylään. Kävely
Hankoniemen toiselle puolen. Dyykataan makkaraa, jota paistamme rannan jättömaalla. Yöksi takaisin lautalle. Aamulla lähdemme kiertämään
Hankoniemeä vastatuuleen. Melkein koko päivä kuluu lyhyen matkan
suorimiseen.
28. Illan tullen pääsemme Hangon pienvenesataman puolelle. Juha ja
Richard saapuvat. Käydään kaupoilla ja lähdetään noin klo 22 matkaan.
Merivartiosto tulee avomerellä kyselemään aluksemme valaistuksesta, jota
meillä ei poikkeuksellisesti ole akun puuttuessa. Laitamme otsalamput
päähän ja saamme jatkaa. Näemme kirkkaita revontulia pohjoisella taivaalla. Tuuli yltyy yön aikana. Kartanluku ja merimerkkien tähystely on
täyttä työtä karikkoisilla vesillä pimeässä.
29. Sarastuksen aikaan saavumme Jussaaren satamaan. Tommi lähtee kameran kanssa seikkailemaan saarelle, joka on ollut kaivostoiminnan ja
myöhemmin armeijan leikkikenttänä. Pienten torkkujen jälkeen eteenpäin.

30. Rantaudumme myöhään illalla Inkoon satamaan, missä pizzakebab
bar palvelee neljään asti. Sieltä saamme vatsat täyteen ja kurkut kosteiksi.
31. Seilaamme Porkkalanlahdelle ja yritämme ohittaa Porkkalanniemen.
Tuuli kuitenkin kääntyy vastaiseksi ja joudumme luovuttamaan luovimisen. Sää sen kun käy hurjemmaksi. Pelastaudumme suojaan Upinniemen
Telalahteen. Yövymme kuka missäkin: kuusikossa ja soutuveneen alla.
Aamulla herätys marssiaskelten ääniin muistuttaa meitä siitä, millaiseen
niemeen oikein leiriydyimme, ja käymme ilmoittautumassa päämajaan.
Kapiaiset tiukkaavat meiltä syytä oleskeluun armeijan alueella. Richard jää
kyydistä pois ja lähtee etsimään tietä takaisin Hankoon autonsa luo.
32. Paluu mantereelle. Seilaamme Silakan Linlon vierasvenesatamaan,
missä saamme luvan säilyttää sitä seuraavat pari viikkoa. Matkalla trangian
polttoneste loppuu kesken kokkauksen. Sitten loppuvat myös risut keittimestä. Kokeilemme bensaa, joka osoittautuu varsin surkeaksi aineeksi
ruoanlaittoon. Kansi syttyy palamaan ja ruoka kärähtää pohjasta, mutta
jää muuten raa´aksi.
33. Elokuisena iltana lähdemme takaisin vesille. Mukana retkikunnassa
Teemu, Tommi, Juha, Franseska, Hanna sekä eräs yksinäinen hylje, joka
seuraa alusta tuntikausia. Rantaudumme yöpymään Stora Träskön suojiin.
Aamulla Tommi ja Hanna seikkailevat saarella keräten suuren määrän sieniä. Sitten suuntaamme avomerelle.
34. Rannikkovartiosto tulee pääesikunnan käskystä tarkistamaan, mikä on
laatuaan luotsaamamme alus. Selvitettyään, että varustuksemme on kunnossa, he toivottavat hyvää matkaa. Ilmoitamme vielä meripelastusseuraan
aikeistamme ylittää Suomenlahti. Ilma on kaunis. Aurinko paistaa. Tuuli
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lännen ja lounaan puoleista 7-11 m/s. Jännittää viekö kurssimme tarpeeksi
kohti Naissaarta vai painaako tuuli meitä sivuun reitiltä. Tämä on Silakan
ensimäinen koitos rannattomalla avomerellä. Jossain vaiheessa Juha huomaa puhelimessaan olevan gps-ominaisuuden. Tieto sijainnistamme huojentaa. Kurssi on erinomainen. Voimme päästää jopa hieman enemmän
tuuleen. Aallot ovat noin puolitoistametrisiä ja välillä pärskähtää kannen
yli. Teemu soittaa mandoliinia keulassa. Illalla olemme Naissaaren suojissa
ja tuuli tyyntyy. Saavumme purjeet ylhäällä Naissaaren satamaan.
35. Seikkailtuamme Naissaaren metsiköissä lähdemme jatkamaan kohti
Tallinnaa. Pyrimme kohti Pirittaa, mistä on luvattu laituripaikka Silakalle.
Tuuli kääntyy kesken purjehduksen vastaiseksi ja Piritta alkaa vaikuttaa
haasteelliselta saavuttaa. Kun vielä peräsimen kiinnitys hajoaa, on peli
selvä. Suuntaamme lähimmälle rannalle Paljassaaren läntiseen nokkaan.
Ankkuroimme aluksen ja lähdemme kaupunkiin Kultuuritehas Polymeriin, missä meitä odottaa Sebastian ja sauna.
36. Polymerissä tapaamamme Kirill ehdottaa Silakan siirtoa Kakumäen
satamaan. Siellä on vanhojen kalastajien unholaan jäänyt ghetto, missä Kirilillä on asumus vanhassa neuvostoliittolaisessa passintarkastajan tiilikopissa. Purjehdimme aluksen sinne Kirilin tullessa selälle vastaan ok-jollallaan. Tutustuttuamme paikan omaleimaiseen tunnelmaan sekä Kakumäen
vanhojen kalamiesten pontikkaan toteamme rannan oivalliseksi paikaksi
Silakalle. Ilta kuluu sataman vakiokalustoon kuuluvan entisen laivakokin
Pjotorin hauduttaessa lammasta korianterin, chilin ja vihannesten kera.
Nuotion kipinät kieppuvat kohti tähtiä. Parempaa illallista ei voisi kuvitella saavansa yhdestäkään Tallinnan ravintoloista.

37. Syksyllä palaamme Tallinnaan. Jyri lähtee avuksi säätämään talvisäilytyspaikkaa Silakalle. Tapaamme purjehtija Jaanus Tammen hänen pitämässään Noblessner Yacht Clubilla ja saamme luvan seilata Silakan sinne
talvisäilytykseen. Alkusyksyn voimakkaat koillistuulet ovat nostaneet aallot yli Kakumäen aallonmurtajan. Silakka on noussut pitkälle rantaan ja
on tiukasti kiinni hiekassa. Pitkään yritettyämme sitä irti maasta saamme
traktorin viereiseltä työmaalta kiskomaan sen takaisin vesille. Matkalla Paljassaaren toiselle puolen alkaa tihkusade ja tuuli tyyntyy.
Silakka unohtuu maihin kesäksi 2012. Mutta keväällä 2013 se laitetaan
uudestaan kuntoon. Masto ja puomi huolletaan perusteellisesti. Talkoissa puhutaan venäjää, viroa, suomea ja englantia. Veteenlasku tapahtuu
toukokuun lopulla ja koepurjehdukselle päästään kesäkuun ensimmäisen
perjantain ja lauantain välisenä yönä aikomuksena mennä Aegnan saarelle. Aegna jää kuitenkin haaveeksi, kun tuulet muuttuvat vastaisiksi saarta
lähestyessä. Tyydymme katselemaan rantoja ja palaamme takaisin Tallinnaan. Seuraava purjehdus siirtyy heinäkuun loppupuolelle. Miehistöksi
lähtee mukaan Tommi ja uusia innokkaita: Kirill ja Mika Tallinnasta sekä
Tuomas ja Antti Tampereelta. Varustamme alukseen muonaa, vaatteita ja
juomaa. Suunnitelmat ovat täysin riippuvaisia tuulesta, mutta miehistö on
orientoitunut matkaamaan Suomenlahden yli. Pääsemme lähtemään iltapäivällä. Tuulee koillisesta ja joudumme luovimaan Paljassaaren yli. Sitten
suuntaamme kohti Naissaarta, mutta päätämme ohittaa sen eteläkautta ja
jatkaa suoraan merelle yötä vasten. Yön aikana tuuli on kääntynyt pohjoiseksi ja aamun sarastaessa käännämme kurssin kohti Paldiskin majakkaa.
38. Päivällä rantaudumme Paldiskin länsipuolella sijaitsevaan Väike-Pakrin
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saareen. Matalikko pakottaa meidät ankkuroimaan aluksen kauas rannasta. Heitämme kamat kumilautalle ja lähdemme tutkimaan autiota saarta.
Neuvostoliiton historia on jättänyt jälkensä paikkaan, kuten kaikkialle
vainoharhoihinsa luhistuneen imperiumin perifeerisille alueille. Löytyy vartiotorneja ja ilmantorjuntatykkien alustoja; kylmän sodan aaveita
bunkkereissa ja juoksuhaudoissa. Rannalla on pari haaksirikkoutunutta
hylkyä varoittamassa Viron matalista rannoista. Täysi autius ja hiljaisuus.
Valmistamme vahvan aterian ja toteamme, että on alkanut tuulla reippaasti luoteesta. Aluksemme on luoteisrannalla ja aallot kasvavat nopeasti.
Yritämme lähteä liikkeelle, mutta tunaroimme peräsimen kiville, ja sen
kiinnitys vaurioituu. Kun saamme vauriot korjatuksi, on pimeä. Kuu nousee saaren takaa. Päätämme jäädä lautalle nukkumaan toivoen, että ankkuri
pitää. Unen päästä on vaikea saada kiinni jännittävässä tilanteessa, mutta aamulla kuitenkin heräämme levänneinä toteamaan tuulen tyyntyneen. Lähdemme välittömästi jatkamaan matkaa. Muiden soutaessa Tommi menee
veteen työntämään alusta pois matalikolta. Heti syvemmille vesille päästyä
laskemme kölin ja peräsimen ja nostamme purjeet, jotka lasketaan seuraavan
kerran vasta Porkkalan saarten suojissa vuorokauden purjehduksen jälkeen.
Tuuli käy nyt lounaasta ja lännestä 4–8 m/s ja aallot ovat isohkoja mutta loivia maininkeja. Ne tulevat takaa oikealta kuljettaen alusta eteenpäin
ilman suurempaa pärskintää. Alkumatkasta Viron rajavalvonta kiinnostuu
meistä. Heidän alukseltaan lähtee kumivene selvittämään aikomuksiamme.
Kerromme palaavamme Suomeen. Alus pysyy horisontissa pitkään, kunnes
se jää Viron aluevesirajojen sisäpuolelle.
39. Ensimmäinen esiintuleva maamerkki osoittaa, että kurssimme on ollut

oikea. Lähestymme Porkkalan majakkaa hiljalleen aamun koittaessa. Saariston silhuetti piirtyy horisonttiin koillisessa. Noin viideltä aamulla rantaudumme Salmen-nimiseen saareen.
40. Lepäämme muutaman tunnin ja syötyämme jatkamme matkaa Porkkalan Varubodeniin juomaan kahvia. Tuomas jää kyydistä ja muut jatkavat
purjehdusta takaisin loitommalle sivistyksestä ulkomeren tuntumaan.
41. Nousemme maihin katsomaan auringonlaskua Rönnbusken-nimiselle
pikkusaarelle. Kukin löytää mieleisensä kolon kallioiselta saarelta ja käpertyy
lepoon. Aamulla todetaan, että meren pinta ei väreile. Nostamme kuitenkin
purjeet. Välillä liikummekin. Lillumme tyynessä, kunnes Ruotsista palaava
purjevene tulee tarjoamaan hinausapua. Otamme avun kiitollisena vastaan,
vaikkei meillä kiirettä olekaan. Palveluun kuuluu vielä jääkylmät oluet, jotka
kapteeni heittää aluksesta.
42. Peilityynessä illassa saavumme Espoon Suomenojan pienvenesatamaan. Tapaamme paikan vakioväkeä, joista saamme seuraa illanviettoon.
Viimeisistä Viron herkuista risukeittimellä valmistettu illallinen maistuu
muillekin nälkäisille. Paikka Silakalle järjestyy poijusta. Silakka jää odottamaan uusia seikkailuja.
***
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Kuvat
s.62 Toni Beckman purjehdustunnelmassa.
s.67 Saaristomeri on maailmanluokan helmi rauhaa kaipaavalle matkaajalle. Silakan suunnittelussa otettiin huomioon matalat rannat. Nostettavan
kölin ja peräsimen ansiosta sillä voi rantautua lähes mihin tahansa viekoittelevaan luonnonsatamaan.
s.70 Riku Ritvanen on löytänyt asentopaikan, jossa uni maistuu.
s.75 Aurinko-, tuuli- ja vesivoiman lisäksi Silakka käyttää energianlähteenä
saarista löytyviä oksia ja käpyjä. Risukeitin on hyvä esimerkki matalan teknologian keksinnöstä, jonka tehokkuus lyö laudalta lähes minkä tahansa
teknokraatin luomuksen.
s.80 Pakinaisten saaristo, Hiiri. Merenkävijä voi löytää piilopaikan kallion
syleilystä.
s.84 Saaristomeren kansallispuistossa ulkomerellä vesi on vielä kirkasta.
Sukellusvarustus valmiina vedenalaisiin kuvauksiin.
s.87 Ulkoluodolle ajautunut salametsästäjien ampuma halli.
s.90 Korvameduusa on osa Itämeren faunaa.
s.95 Saariston maisemaan kuuluu monipuolinen metsäluonto, joka on
saanut vielä pitkälti säästyä hakkuilta.
s.100 Merimetson pesimäluoto. Linnun voimakas typpipitoinen uloste ja
oksien katkominen pesätarpeiksi tappaa hiljalleen puuston ja aluskasvillisuuden pesien välittömästä läheisyydestä.
s.105 Aamukahvit ja reittisuunnittelua. Taarluoto.
s.110 Rantautuminen Viron matalalla rannikolla Väike-Pakrin saarelle.

Kansi: Tähystys merelle.
s.16 ”...tuulen, veden ja tahdon voimien yhtymäkohta...”
s.19 Silakan rakentaminen alkoi tutkimusretkillä teollisen kulutusyhteiskunnan loppulähteille.
s.20 DIY. Tekemällä oppii.
s.23 Suunnittelu eteni materiaalien ehdoilla. Tampereen palolaitokselta
haettu autolastillinen reikäistä paloletkua ratkaisi idean kevyestä ja kestävästä kansirakennelmasta sekä useita muita ongelmia.
s.24 Ajoimme Siurosta Taivassalon Hakkenpäähän osiksi purettu Silakka
lastattuna kuorma-auton lavalle päästäksemme avarammille vesille.
s.27 Saimme lahjoituksena korjauskelvottomaksi päässeen Louhen takilan ja purjeet. Kaatopaikalta löydetystä bambuisesta huonekalusta saimme
kestävää materiaalia korvaamaan puuttuvan saalinkiparin.
s.38 Hakkenpään uimarit joituivat muutaman päivän väistelemään rannalla koottavaa alustamme.
s.31 Maston nostossa Tommi ja Tapio Taipale työntämässä ja Teemu Takatalo vetämässä etuharuksesta.
s.32 Silakka katoaa rannasta.
s.35 S/Y Silakka.
s.40 Muotokuva saariston sopeutujasta.
s.45 Sinileväkukintoja Saaristomerellä.
s.48 Miehistö myötätuulessa.
s.55 Silakan pentteri sijaitsee avotilassa.
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Kuvassa edestä taaksepäin: Antti Tietäväinen, Mika Palonen, Tuomas
Tolpo ja Kirill Pint.
s.117 Katse windexiin.
s.120 ”Viranomaiset: Silakalla saa purjehtia” – otsikko Iltasanomissa.
s.123 Kattauksessa ruisleipää, juustoa, väkevää punaista chiliä ja tillinoksa.
s.126 Öljyn kokemus ja tuulen kokemus.
s.133 Making of Silakka dokumentti.
s.136 Kun luonnovoimat eivät auta, on otettava airo käteen. Hanna Arima
soutaa tyvenessä illassa.
s.141 Saaristomeren kansallispuiston maisemassa Trollholmenin saaressa
illallinen valmistuu nuotiolla.
s.145 Rantametsää Iso-Kuusisen saaressa.
s.147 Raaseporin kunnan alueella sijaitsevaan Jussaareen avattiin vuonna 1961 rautakaivos, jonka työntekijöille rakennettiin asuinrakennukset.
Raudan maailmanmarkkinahinnan romahtaessa kaivos kuitenkin suljettiin jo vuonna 1967. Meren alle kaivetut onkalot täytettiin vedellä ja
työläisten asunnot jätettiin autioiksi. Armeija otti saaren haltuun ja käytti
myöhemmin kerrostaloja kaupunkisotaharjoitusten ympäristönä. Nykyään saari kuuluu Tammisaaren saariston kansallispuistoon ja on avoinna
myös käpykaartilaisille.
s.150 Aktivisti-taiteilija ja pitkän linjan purjehtija Rickhard Thompson
Coon käy levolle Jussaaren rannassa purjehdittuamme Hangosta yön yli.
s.153 Juha Mehtäläinen mietteliäänä Suomenlahden ylityksen loppu-

puolella jossain Naissaaren suojapuolella.
s.156 Tankkeri Suomenlahdella Viron aluevesillä.
s.161 Iltaa laiturissa pitkän merimatkan jälkeen.
s.164-165 Matkalla kohti Tallinnaa. Suomenlahden mainigit nousivat välillä kannelle.
s.168 Ossi Kakko teki itselleen suojan rannalta löytyneestä purjeesta.
s.173 Väike-Pakrin ranta on tyyppiesimerkki Pohjois-Viron rantamaisemaa, joka on osa 1200 km pituisesta kalkkikivestä muodostuneesta kalliotörmästä. Baltian Klintti alkaa läheltä Öölannin saarta kulkien Viron
rannikon kautta Laatokalle saakka.
s.176 Ruokaillessamme Väike-Pakrin saarella tuuli kääntyi luoteiseksi ja
alkoi puhaltaa avoimelta mereltä kasvavia aaltoja vasten ankkurissa olevaa
Silakkaa. Tilanne vaati nopeita toimia.
s.179 Lepohetki jossain Suomenlahden keskellä.
s.180 Määränpää tuntematon. Kuvassa vasemmalta: Franseska Lahdenranta, Teemu Takatalo ja Rickhard Thompson Coon.
s.184 Laulaen kohti tyrskyjä.
s.188-189 Maata näkyvissä.
Takakannen kuvassa kirjan toimitusryhmä: vasemmalla Juha Mehtäläinen,
peräsimessä Teemu Takatalo ja lankalaukaisinta puristaa Tommi Taipale.
***
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Osallistujat ja tukijat
Silakan tekemistä ja seilausta ovat tukeneet: Sailinvest CEO / Noblessner Yacht
Club, Langh Ship Oy, T:mi Turun Tynnyri ja Säkki, Turun Museokeskus,
RautaSoini Oy, Tampereen Palolaitos, Peltisepänliike Pöyhönen Ky, Turun
Lukko Oy, Nakolinnan Rauta Oy, Hakkenpään lauttasatama (Taivassalon
kunta), Pirkanmaan jätehuolto Oy, Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus,
Forum Marinum, Esko Puusti, Turun Meripartiolaiset, SatamayhdistysLinlo Marina, Tampereen Sähkötarvike Oy, Siuronkosken Paino Oy, Siuron
Pursiseura, Stena Recycling Finland, Kultuuritehas Polymer, Galerii Metropol, Genelec Oy, Lightpress Oy, Turun pursiseura ry, SF-Caravan Naantali
ry Salorannan Caravanalue, Ajolanranta Oy, Emmaus Aurinkotehdas, Estelle sekä Suomenojan venesatama (Espoon kaupunki).

Tämä kirja koostuu seuraavien vieraiden puheista ja ajatuksista: Ilppo Vuorinen,
Yrjö Haila, Tere Vadén, Lotta Tenhunen, Kai Vaara, Juho Vuori, Olli Tammilehto ja J.K. Ihalainen.
Silakan miehistö: Tommi Taipale, Teemu Takatalo, Juha Mehtäläinen, Ossi
Kakko, Riku Ritvanen, Juho Vuori, Hanna Arima, Franseska Lahdenranta, Toni
Beckman, Antti Tietäväinen, Heikki Tuorila, Viljami Ritvanen, Aura Kalli, Ruska, Philip Pedersen, Richard Thompson-Coon, Hanna Oksanen, Minta Metteri, Kiril Pint, Juri Seredenko, Mika Palonen, Tuomas Tolpo, Paula Sarapisto,
Sebastian Boulter, Outi Yli-Viikari, Suva Deepdas, Eero Roiha, Steve Vanoni,
Katri Sipiläinen, Valeri Kovalenko, Anton Siljanov sekä moni muu.

Pelastusalus Silakkaa ovat rahoittaneet 2010-11: Turku2011 -säätiö, AVEK,
Frame ja Taiteen Keskustoimikunta.

Kiitokset: Merja Markkula, Ulla Taipale, Tapio Taipale, Pekka Paasio, Pekka Viherä, Juha Ruusuvuori, Tuula Nikulainen, Jyri Pitkänen, Aila Martínez Taipale,
Inkeri Taipale, Elina Niinivaara, Lauri Takatalo, Timo Takatalo, Carolina Trigo, Selja Eskonen, Susanna Kekkonen, Veikko Kekkonen, Andrei Fadejev, Roi
Vaara, Hannu Elenius, Teuvo Junttila, Jonne Kauko, Keijo Kansonen, Magpie,
Junya Yimprasert, Cristóbal Montesinos, Saara Piispa, Rizla, Minni Leskinen,
Kakumäe Sadam, Johanna Sipilä, Risto-Matti Myllylahti, Otto Nyström, Sara
Milazzo, Evgeni Vrublevski, Max Jakobson, Pjotr Demidov, Sampsa Oinaala,
CMBoats, Antama, Simón Riestra Aedo ja Maailmantango-festivaali.

Suurkiitos kaikille mukana olleille!
Pelastusalus Silakka on tuotettu osana Capsulan Poikkitaiteelliset Tutkimusmatkat -hanketta. Kirja on jatkoa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodelle
2011 Turussa.
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