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Jos kerran porvarillinen vallankumous murhasi Jumalan, 
Hän laskeutui maan alle tullakseen hyödynnetyksi sen tarpei-
siin öljynä. Ensimmäinen kaupallinen öljynporaustorni nou-
see Pennsylvaniaan vuonna =A@C, seuraavalla vuosikymmenel-
lä rakennetaan ensimmäiset alkeelliset putkistot ja öljy alkaa 
kulkea pitkiä matkoja. Nietzsche tunnistaa ruumiin vuonna 
=AA;. Aikayhteys tiivistää puolitiedostamattoman kokemuk-
sen, joka on vaivannut viimeistä =@< vuotta Euroopassa, Yh-
dysvalloissa ja näiden mahtien välityksellä vähitellen ympäri 
maapalloa. Jumalan kuolema on koettu paitsi vapautumisena 
auktoriteetin kahleista, myös kaikkinaisena merkityksen virt-
tymisenä, arvojen ja päämäärien auringonlaskuna, jonka jäl-
keen on vain välineiden ja Nietzschen kuvaamien »viimeisten 
ihmisten» työläs ja tasapäinen aika. Öljyn aikakausi on seu-
rannut kuin varjona kapitalismin ja globalisaation maailman-
valloitusta, jonka =CC<-luvulla väitettiin jo päättyneen libe-
raalin demokratian ja siten itsensä tiedostavan historian 
voittoon. 

Niin ei käynyt. Alku alkaa alusta. Avautuu kaksi suuntaa. 
Yhtäällä planetarisoituva länsimaistumisen, teollistumisen, 
tieteellistymisen ja yksilöllistymisen pitäminen väistämättö-
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mänä hyvänä, kehityksenä, jolla on omat, kenties entistä lat-
teammat, mutta oletettavasti rationaalisemmat ja yleispäte-
vämmät arvot. Toisaalla erilaiset enemmän tai vähemmän 
vallankumoukselliset tai pakenevat yritykset löytää tai luoda 
uusia arvoja tai jopa palata vanhaan. Harvoin kumpikaan 
suunta on kuitenkaan koettanut sovittaa erikoistuneisiin tie-
tolaatikoihin pakattuja kokemuksiaan yhteen; yhdistää 
talou dellis-teknologista kokemusta fossiilisten polttoainei-
den käytöstä ja kulttuuris-symbolis-psykologista kokemusta 
Nietzschen peräämästä »kaikkien arvojen uudelleenarvioin-
nista». Juuri tässä erikoistumisessa, työnjaossa ja kokemus-
ten kohtaamattomuudessa piilee silti toisenlaisen kokemuk-
sen mahdollisuus, joka yhdistää nämä kaksi aluetta. Jumalan 
kuolema ja öljyn syntymä on koettu yhdessä, nimittäin erot-
tamalla ne toisistaan. Tämä erottelu – pyhyys irrallaan talou-
desta – puolestaan on öljyn aikakauden keskeinen tunnus-
merkki. Jumalasta tuli kuolemansa jälkeen öljyä ja öljystä 
keinojumala, jolle löytyi hyvin suoraviivaista käyttöä: kaikki, 
mikä pyhyydestä muistuttaa, polttouhrataan teknologisoitu-
neen talouden käyttövoimana. Kliininen, oudon tuttu haju 
tuntuu sieraimiin. 

Tässä tilanteessa otamme spekulatiivisen askeleen ja väi-
tämme, että Jumalan kuoleman ja öljyn välillä on yhteys ja 
että tämän kokemuksellisen yhteyden erottavan-yhdistävän 
laadun tarkasteleminen on samalla harjaantumista oman ai-
kamme ja paikkamme tunnistamiseen. Askeleen myötä teh-
täväksi asettuu avautuvan alueen kartoitus ja sen asuttamisen 
opettelu. 

Kun fossiiliset polttoaineet yhdistävät asioita erottamalla 
ne toisistaan, seuraukset muistuttavat modernin työnjaon 
vaikutuksia. Yksittäistehtäviin ja asiantuntijuuteen erikoistu-
minen tehostaa työtä ja samalla tyhmistää tekijää, rapauttaa 
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taitoja ja yksinkertaistaa tietoja. Samaan tapaan öljyn työ, esi-
merkiksi polttomoottorissa, tehostaa yhteiskuntaa ja samalla 
muuttaa tankissa olevan bensan syyt ja seuraukset tunnista-
mattomiksi. Kutsutaan siis öljyn aikakauden tapaa kokea 
a siat yhdessä toisistaan erotettuina nimellä »vierauttaminen» 

– tämä tarkoittaa jonkin ottamista vierelle niin, että se samal-
la tehdään vieraaksi, tuntemattomaksi. Vierauttaminen ei ole 
väistämätön ilmiö. Sillä on aineelliset ja kulttuuriset ehdot, 
kuten voidaan kuulla niistä monista kivuliaista heräämisistä, 
joita energiapolitiikan, talouden, luonnon ja rahan äärellä 
näinä aikoina koetaan. Vierauttaminen on yksi öljyn aika-
kaudelle ominaisen vieraantumisen kokemuksen juuri ja sen 
tunnistaminen on eräänlaista poliittista taloustiedettä.

Sillä nyt tilanne on uusi. Öljyn tuotanto ei enää kasva. Jo se 
on maailmanhistoriallinen tapahtuma. Tuskin on päästy en-
simmäisestä poikkeustilanteesta, historiallisesta talous- ja 
väes tönkasvusta, kun uusi nostaa päätään. Öljyn suoman tuo-
tannon ja valtapiirien laajentumisen jälkeen seuraa kasvun 
loppu ja jäljelle jää ilmakehään siirtynyt valtava hiilimäärä. 
Vaikka öljyn käytön kasvun kokemustakaan ei vielä ole kun-
nolla tunnistettu, alkaa uusi kokemuksellinen totuttautumi-
nen tuotannon ja kulutuksen vähentymiseen. Historiallisten 
tilanteiden dramatiikka ja hengästyttävä seuraanto kertoo öl-
jyn aikakauden toisesta kokemuksellisesta ominaispiirteestä: 
nopeudesta, kiihtyvyydestä, joka on yhtä aikaa kirjaimellista 
(autot, lentokoneet, raketit) ja kulttuurista (tapojen, elinkei-
nojen, muotien ja tietojen vaihtuvuus). 

Öljyn, kuten minkä tahansa uusiutumattoman luonnon-
varan, kulutusta kuvaa karkeasti kirkonkellomainen käyrä: 
ensin käytön kasvu, sitten enemmän tai vähemmän tasainen 
huippukohta, jonka jälkeen alkaa lasku. Tuotannon huippu-
kohtaa (peak oil) on ennustettu monin keinoin ja moniin 



;C

O – R''(22&*56136

kohtiin; suurin osa ennusteista uskoo huipun olevan ;<<<-lu-
vun alkupuolella. Alan klassikko, Shell-yhtiön geologi  
M. King Hubbert, laski @<-luvulla huipputuotannon hetkek-
si vuoden =CC@. Optimistisimmat ennusteet puhuvat vuosista 
;<;< ja ;<><LM. Tarkoilla vuosilla ei ole ratkaisevaa merkitystä 
muutoin kuin symboleina. 

Aurinko on nyt noin =< miljardia vuotta kestävän pääsarja-
kehityksensä puolivälissä. Fossiilisten hiilivetyjen syntyminen 
vie miljoonia vuosia, joten jos sopivat olosuhteet biomassan 
syntymiselle, varastoitumiselle ja muuntumiselle ovat ole-
massa, on auringon iän puitteissa mahdollista saada toinen-
kin hiilen, öljyn ja maakaasun aarreaitta. Mutta tämänkertai-
nen, toistaiseksi puolentoistasataa vuotta kestänyt öljyaika on 
kutakuinkin puolivälin krouvissa, josta alkaa tuntematon, 
ennen kulkematon taipale. 

19. http://en.wikipedia.org/wiki/Predicting_the_timing_of_peak_oil; laskel-
mista ks. myös Strahan (2008, 36–56). OECD-maiden energiajärjestö 
IEA:n World Energy Outlook 2010 toteaa, että vuoden 2005 jälkeen öljyn 
tuotanto ei ole kasvanut (http://www.worldenergyoutlook.org/publica-
tions/weo-2010/).
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