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Suomalaisilla on enemmän vaurautta kuin koskaan aiemmin. 
Nautimme ennennäkemättömän historiallisen kehityksen he-
delmistä. Asumme väljemmin, liikumme ympäri maailmaa ja 
syömme ravitsevaa ja monipuolista ruokaa. Elämme kuitenkin 
rajallisessa maailmassa, ja tieto kasvun rajoista lisääntyy koko 
ajan. Miljoonat kärsivät aineellisesta kurjuudesta. Niukkuus ei 
silti näy arkipäivässämme.

Tämä kirja tarjoaa välineitä ymmärtää tätä ristiriitaa. Se kuvaa 
elämämme aineellisia edellytyksiä ja syitä siihen, miksi aineellinen 
kasvu ei voi jatkua lähitulevaisuudessa. Siirrymme niukkuuden 
maailmaan, jossa nykymuotoiset yhteiskunnat eivät enää voi säi-
lyä. Meidän on luovuttava monista poliittisista unelmistamme. 

Mutta voimmeko säilyttää joitain niistä arvokkaista asioista, 
jotka viime vuosisadat ovat tuoneet mukanaan? Olen varma, 
että voimme, mutta se vaatii paljon työtä. Se ei käy kokonaan 
ilman vaikeuksia, sillä moniaineinen maailmamme muuttuu 
myös itsestään parhaimmista suunnitelmistammekin huolimat-
ta. Emme voi suunnitella maailmaa ennalta.

* * *

Nyky-yhteiskunnat ovat täysin riippuvaisia fossiilisista polttoai-
neista ja ennen kaikkea öljystä. Halvan öljyn aika kuitenkin lähes-
tyy loppuaan. Yhteiskunnilla ei ole lähitulevaisuudessa enää käy-
tössään niin suuria määriä eikä niin edullista energiaa. Fossiilisten 
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polttoaineiden liikakäytöstä johtuva ilmastonmuutos vaikuttaa 
energiatalouteen toisesta suunnasta. Kaikkia tiedettyjä fossiilisten 
polttoaineiden varastoja ei voida käyttää, jos halutaan välttää sel-
laiset muutokset, jotka murtaisivat yhteiskuntien elinehdot. 

Energiankulutuksen on vähennyttävä. Tämä vaikuttaa kaik-
kien muiden resurssien tuotantoon, etenkin ruuantuotantoon. 
Runsauden aika loppuu.

Halpa ja yltäkylläinen energia on myös mahdollistanut har-
han, että ihmiselämä on itsenäistynyt luonnosta. Ihmistoimin-
nan luonnonedellytyksiä on voitu jättää huomiotta ja korvata 
ne yhä intensiivisemmällä energian ja muiden resurssien käytöl-
lä. Itsenäistyminen ei koskaan ollut todellista, mutta niukkuu-
den maailmassa harhakuva murtuu lopullisesti. On ymmärret-
tävä, miten suuri osuus luonnon tekemällä näkymättömällä 
työllä tai ’ympäristön yhteishyvällä’ on hyvinvoinnissamme. 
Ympäristön yhteishyvän vahingoittaminen syö hyvinvoinnin 
perustuksia.

* * *

Niukkuus ei näy arjessamme, sillä elintasomme taustalla on mo-
ninaisia riippuvuussuhteita. Halvoissa kulutustavaroissa ja 
ruuas sa piilee ’näkymätöntä kulutusta’, toisten tekemää näky-
mätöntä työtä. Mutta sen lisäksi resurssien niukkuus ei koskaan 
näy suoraan eikä välittömästi esimerkiksi markkinahinnoissa. 

Niukkuuden tarkasteluun ei ole yleisiä ja selviä mittareita. 
Niitä ei voi saadakaan, sillä niukkuutta on monenlaista. Sen si-
jaan tarvitaan ajattelun ja tutkimuksen työkaluja, joiden avulla 
niukkuutta voidaan ymmärtää erilaisissa tilanteissa ja erilaisten 
resurssien kohdalla. Millaisia ovat resurssien niukkuuden sosiaa-
liset ja ekologiset edellytykset? Mitä resurssien laatu vaikuttaa? 
Millaisia seurauksia erilaisilla niukkuuksilla voi olla?

Niukkuus näkyy vallitsevassa taloudellisessa ja poliittisessa ajat-
telussa vain hyvin yleisessä ja karkeassa muodossa. Resursseja tar-
kastellaan edelleen loppumattomien luonnonvarojen osana. Jos 
jokin resurssi käy niukaksi, toinen löytyy automaattisesti talou-
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dellisen kilvoittelun ja inhimillisen kekseliäisyyden yhteistyöllä. 
Vaikka elämme rajallisessa maailmassa, vallitseva talousajattelu 
elää edelleen runsauden mielikuvamaailmassa. Tuosta mielikuvas-
ta kuitenkin tuotetaan jatkuvasti poliittisten ja taloudellisten ”rea-
liteettien” maailmaa, johon meidän käsketään sopeutua. 

Kasvua pönkittävät ja oikeuttavat talouden perusoletukset 
pohjaavat virheelliseen käsitykseen siitä, mitä resurssit, runsaus 
ja niukkuus ovat ja millaisia niiden laajemmat luonnonedelly-
tykset ovat. Näiden oletusten murtaminen on välttämätön osa 
niukkuuden maailman politiikkaa.

* * *

Miten muutos voisi olla mahdollista? Ei voi olla ”niukkuuden 
puoluetta”. Siitä ei ole liioin ympäristöliikkeiden uudeksi ko-
koavaksi iskulauseeksi. Olen itse ollut mukana vuosikausia suo-
malaisessa ympäristöliikehdinnässä. Viime vuosikymmenten 
ympäristöliikkeillä on merkittäviä saavutuksia, mutta olen myös 
kirjoittanut paljon ympäristöajattelun sisäisistä ongelmista. Siir-
tyminen niukkuuden maailmaan vaatii ympäristöliikkeiltä itse-
kritiikkiä ja uudelleenajattelua. Niukkuuden maailman politiik-
ka ei ole ”maailman pelastamista”.

Muutos ei ole helppo. Fossiilitalouden ja ympäristön yhteis-
hyvän vahingoittamisen aika on muodostanut vaikean perityn 
tilanteen. Se vaikuttaa toimintaamme nyt ja vaikuttaa tulevan 
toimintamme mahdollisuuksiin. Maailmassa kärsitään jo nyt 
niukkuusongelmista, jotka saavat aikaan kurjuutta ja kärsimystä. 
Ongelmia syntyy sitä enemmän, mitä huonommin niukkuuden 
maailmaan sopeudutaan. Peritty tilanne sisältää kuitenkin myös 
sellaisia asioita, jotka voivat auttaa sopeutumisessa: inhimillisen 
tiedon ja luovuuden mahdollisuuksien kasvua – mikäli niistä 
pidetään huolta muuttuvassa maailmassa.

Ymmärryksen työkalujen lisäksi esitän kirjan loppupuolella 
joitain tulevaisuuden politiikan muuttujia. Mitkä asiat ovat vält-
tämättömiä, jos sopeutumisessa niukkuuden maailmaan halutaan 
onnistua? Mistä niukkuuden politiikka voisi lähteä liikkeelle?

J,:;1'3,
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