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Kriisiytyvä maailma?
e

Janne Malkki

Tulevaisuus näyttää haastavalta useissa ajankohtaisissa 
keskusteluissa maalailtujen näkymien perusteella. Tä-
mänhetkisen tiedon valossa seuraavien vuosikymmenten 
keskeisimpiä haasteita tulevat olemaan ilmastonmuutos, 
öljyn tuotantohuippu sekä ruoantuotannon tehostami-
nen. Myös nälänhätien, tautiepidemioiden sekä talous-
kasvun taittumisen seuraukset voivat nousta huomatta-
viksi. Edelleen jatkuva väestönkasvu tekee monista edellä 
mainituista haasteista vakavampia, mutta sen voidaan 
ennakoida olevan jo taittumaan päin. Lisäksi teknologinen 
kehitys voi jatkossakin lieventää luonnonympäristön aset-
tamien rajojen merkitystä. Tässä artikkelissa arvioin näiden 
kehityslinjojen ja niiden mahdollisten kerrannaisvaikutus-
ten seurauksia. Missä vaiheessa ja millä tavoin erityyppiset 
taitekohdat nivoutuvat yhteen, tulee pitkälti määräämään 
seuraavien vuosikymmenten tahdin. Historian kulku ei kui-
tenkaan ole ennenkään ollut ennalta määrättyä, vaan po-
liittisilla päätöksillä ja kulttuurisilla valinnoilla on voitu rat-
kaisevasti vaikuttaa kehityksen suuntaan. Se, missä määrin 
ihmiset eri puolilla maailmaa ovat valmiita tinkimään kulu-
tuskysynnästään, saattaa hyvinkin nousta keskeisimmäksi 
lähitulevaisuuden polveilua ohjaavaksi kysymykseksi.

Huolet maailmantilan kehityksestä vaikuttavat lisääntyneen viimeis-
ten muutaman vuoden aikana. Erilaisten kansalaisaktivistien lisäksi 
myös useat tutkijat ja arvostetut organisaatiot ovat esittäneet arvi-
oitaan tulevasta yhä varoittavammin äänenpainoin. Esimerkiksi The 
Economist Intelligence Unitin raportissa Manning the barricades – 
Who’s at risk as deepening economic disaster forments social unrest 
päädytään varoittamaan erilaisten poliittisten levottomuuksien 
lisäksi jopa suursodan mahdollisuudesta talouskriisin seurauksena.1

Osansa ilmiössä saattaa olla turvallistavan retoriikan yleistymisel-
lä, mutta useiden kehityskulkujen suhteen vaikuttaisi olevan varsin 
painavia perusteita olettaa, että edessä on huomattavia haasteita. 
Näistä merkittävimpiä ovat uusiutumattomien luonnonvarojen hu-
peneminen, luonnonympäristön saastuminen ja nykymenetelmien 
mahdollistamien ruoan tuotantomäärien huipputason saavuttami-
nen. Myös tulevilla pandemioilla, nälänhädillä ja nykyisillä talousvai-
keuksilla voi olla huomattavia yhteiskunnallisia seurauksia.

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, millaisia kerrannaisvaiku-
tuksia nämä tulevaisuuden haasteet saattavat tuottaa ja miten niihin 

1 EIU 2009. Vrt. esim. 
Scoffield 2009; Walker 
et al. 2009; Strahan 
2007/2008.
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voisi parhaiten vastata. Yleisesti ottaen erilaisten ongelmien kivutonta 
ratkeamista ei pidetä kovinkaan todennäköisenä. Pohdinnan kohtee-
na on lähinnä ollut se, miten tuleviin muutoksiin osataan varautua, 
ennen kuin on pakko sopeutua. Näissä pohdinnoissa vallitsevan uus-
liberalistisen, yksilökeskeisen nykymenon nähdään monilta osin vain 
kärjistävän useita orastavia kriisejä.2

Huomattavaa osaa tulevaisuuden haasteita käsittelevästä kirjalli-
suudesta voidaan kuitenkin arvostella eri kehityskulkujen tarkaste-
lemisesta toisistaan irrallisina ilmiöinä ja olennaisten tulevaisuuteen 
vaikuttavien kehityskulkujen huomiotta jättämisestä. Esimerkiksi ruot-
salaisen työnantajien ja elinkeinoelämän kattojärjestön Svenskt Näri-
ngslivin pääekonomi Stefan Fölster kritisoi kirjassaan Maailmanloppu 
on peruttu ilmastonmuutosta käsittelevää keskustelua siitä, että erilai-
sia sopeutumista edesauttavia rakenteita ja kehityskulkuja on jätetty 
vähälle huomiolle tulevaisuuteen johtavia polkuja arvioitaessa.3

Metodologisesti vankalla pohjalla olevaa moneen suuntaan pure-
vaa kritiikkiä on esittänyt myös Ilmatieteen laitoksen eläkkeellä oleva 
tutkimusprofessori Juhani Rinne, joka on huomauttanut niin ikään il-
mastonmuutosta koskien, että yksinkertainen oletus havaitun kehitys-
trendin jatkumisesta ei riitä tulevaisuuden ennustamiseen. Trendeillä 
kun on taipumus elää, toisinaan vieläpä hyvinkin voimakkaasti.4

Rinteen huomio on yleistettävissä myös laajemmin. Todisteena täs-
tä on vaikkapa se, että ekosysteemien ja yhteiskuntien romahduksia 
on tapahtunut historian kuluessa ennenkin. Vastaavasti historiasta 
löytyy esimerkkejä myös siitä, kuinka mittaviinkin haasteisiin on kyetty 
vastaamaan ja siten välttämään uhkaava romahdus.5 Historian kulku 
ei ole ennalta määrätty, vaan se juontuu ilmastonmuutoksen tavoin 
monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Erilaisia vaikutussuhteita on otettu kattavasti huomioon tunnetuim-
massa mahdollisia tulevia epäjatkuvuuskohtia tarkastelevassa aiem-
massa teoksessa, Rooman klubin vuonna 1972 julkaisemassa raportissa 
Kasvun rajat, jossa esitettiin erilaisia skenaarioita siitä, kuinka maailma 
saattaisi kehittyä vuosina 1900–2100. Siinä ennakoitiin materiaalisen 
talouskasvun loppuvan noin viidenkymmenen vuoden kuluttua eli ny-
kypäivästä katsottuna varsin läheisessä tulevaisuudessa. Vuonna 1992 
julkaistussa Ylittyvät kasvun rajat -seurantaraportissa tekijät esittivät, 
että ihmiskunta oli jo ylittänyt maapallon kantokyvyn rajat. Huomat-
tava osa näissä raporteissa sekä niiden kolmannessa jatkoraportissa 
vuodelta 2004 esitetyistä skenaarioista päättyy romahdukseen, joskin 
toiveikkaampia visioita esitetään myös sarjan tuoreimmassa osassa. 
Nämä skenaariot perustuvat monisäikeisen tietokonemallin ajoihin, 
joissa eri muuttujia on painotettu eri tavoin.6

Tuoreemmista esityksistä kenties vaikuttavimmin useita muutos-
kulkuja huomioi kansainvälisen tiedustelualan yrityksen Stratforin pe-
rustajan George Friedmanin kirja The Next 100 Years. Siinä esitetään 
monijänteiseen geopoliittiseen tarkasteluun tukeutuen, että Yhdys-
vallat säilyy tulevan vuosisadan merkittävimpänä kansainvälisenä 

2 Ks. esim. Brown 2009; 
Roberts 2008/2009; 
Patomäki 2007; Mokka 
& Neuvonen (toim.) 
2009; Holmgren 2009; 
Bruun & Eskelinen 
(toim.) 2009.

3 Fölster 2009.

4 Rinne 2007.

5 Ks. esim. Diamond 
2005.

6 Meadows & Meadows 
& Randers & Behrens 
1972; Meadows & 
Meadows & Randers 
1993; Meadows & 
Randers & Meadows 
2005. Huom. 
leipätekstin vuosiluvut 
viittaavat alkukielisiin 
laitoksiin.
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toimijana, joka kykenee lyömään sille väistämättä nousevat haastajat. 
Siinä nostetaan väestönkasvun taittuminen tärkeimmäksi ilmiöksi tällä 
vuosisadalla ja ennustetaan, että tämä tapahtuu nopeassa tahdissa, mikä 
liudentaisi huomattavasti kasvun rajojen kohtaamisen seurannaisvaiku-
tuksia. Niin ikään Friedman suhtautuu sangen luottavaisesti teknologi-
sen kehityksen mahdollisuuksiin ratkaista esiin nousevia ongelmia.7

Tässä artikkelissa tulevaisuuden muovautumisen tarkastelujänne ei 
ole aivan yhtä kunnianhimoinen kuin edellä mainituissa teoksissa. Ta-
voitteenani on jäsentää ajantasainen kokonaiskuva tällä hetkellä näh-
tävissä olevista tulevaisuuteen vaikuttavien kehityskulkujen nivoutu-
misesta seuraavien muutaman vuosikymmenen aikana sekä kartoittaa 
tämän tarkastelun pohjalta keskeisiä kysymyksiä, joiden ratkeaminen 
ja joiden suhteen tehtävät kulttuuriset valinnat ja poliittiset päätökset 
tulevat osaltaan vaikuttamaan tulevaisuuden kulkuun.

Historian virtaa ohjaavat rakenteet
Historian kulku ei ole ollut kovinkaan armelias kokonaisvaltaisille yri-
tyksille määritellä sen suuntaa ohjaavia lainalaisuuksia ja mihin ne 
milloinkin tulevat johtamaan. Esimerkiksi Neuvostoliiton romahta-
minen vaikuttaa pitkälti falsifioineen dialektiseen materialismiin tu-
keutuvan marxilaisen vaiheteorian, joka on toistaiseksi laajimman 
kannattajakunnan omannut yritys selittää kaikkea historiaa yhdestä 
viitekehyksestä käsin.

Rajatumpia prosesseja koskevat mallit ja teoriat vaikuttavat sen si-
jaan olevan useissa tapauksissa varsin selitysvoimaisia, joskin histori-
allinen konteksti rajaa myös niiden sovellettavuutta. Tämä konteks-
ti elää koko ajan. Sen sosiaaliset, poliittiset, aatteelliset, teknologiset, 
luonnonympäristöön liittyvät ja muut alarakenteet muuttuvat eri ta-
voin, eri tahtiin ja eri suuntiin. Historian teoretisoinnin ja ennustami-
sen vaikeutta lisää se, että myös erilaisilla yhteensattumilla on usein 
ollut huomattavia kerrannaisvaikutuksia.

Ranskalaiseen annalistiseen koulukuntaan ja erityisesti Fernand 
Braudeliin liitetty strukturaalinen historiakäsitys tarjoaa yhden var-
teenotettavimmista tavoista tarkastella historian muutosvirtoja. 
Tämän näkemyksen mukaan historian monikerroksisia rakenteita 
voidaan jäsentää jakamalla ilmiöitä kolmelle aikatasolle sen mukaan, 
kuinka kauan ne vaikuttavat. Pitkäkestoisen (longue durée) aikatason 
varsin pysyvänlaatuisia ilmiöitä ovat esimerkiksi maantiede ja ilmasto. 
Sosiaaliset rakenteet edustavat puolestaan pääosin syklistä eli kon-
junktuurista aikaa (conjoncture). Vastaavasti poliittinen toiminta ja 
erilaiset kulttuuriset muoti-ilmiöt tapaavat kuulua tapahtumahis-
torian (événements) pintaväreilyyn.8 Monin osin on varsin tulkin-
nanvaraista, mille aikatasolle mikäkin ilmiö luontevimmin sijoittuu. 
Toisaalta eri aikatasojen välisten rajojen häilyvyydestä juontuva tar-
kastelukehikon löyhyys on hyvinkin tarkoituksenmukaista, sillä se 
ohjaa puntaroimaan erilaisten syy–seuraussuhteiden painoarvoa 
suhteessa kulloiseenkin kontekstiinsa.

7 Friedman 2009.

8 Braudel 1980. Vrt. 
Dosse 1987, 111–112; 
Kirkinen 1987, 126–153.
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Summittaisuudestaan huolimatta edellä kuvattu tarkastelukehys 
korostaa fyysiseen luonnonympäristön määräämiin elämän reuna-
ehtoihin vaikuttavien muutosten merkitystä, sillä niiden seurauk-
set tulevat olemaan hyvin pitkäkestoisia. Tällaiset muutokset voivat 
kohdistua itse luonnonympäristöön mutta myös sen tarjoamia mah-
dollisuuksia hyödyntävään teknologiaan. On kuitenkin huomioita-
va, että niin ikään pääosin konjunktuurin tasolle ryhmittyvät sosiaa-
liset rakenteet kuten arvot ja tuotantotapa vaikuttavat siihen, missä 
määrin ja millä tavoin luonnonympäristöä hyödynnetään. Näin ollen 
niilläkin voi olla verrattain pitkäkestoisia vaikutuksia. Sama pätee 
myös selkeästi tapahtumahistoriallisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi 
vallankumouksiin ja tautiaaltoihin.

Eri ilmiöiden keskinäisten vuorovaikutussuhteiden kirjo on laaja. 
Tästä johtuen seurausten keston sanelema järjestys ei väistämättä ole 
selkein tapa purkaa monisäikeistä vyyhteä. Tulevaisuuden horisontis-
sa siintävät luonnonympäristön muutokset eivät olisi yhtä merkittäviä 
ilman muutaman viimeisen vuosisadan jatkunutta voimakasta väes-
tönkasvua ja teknologista kehitystä, ja siksi näitä on syytä tarkastel-
la ensimmäisinä. Seuraavina tulevat öljyn ja muiden raaka-aineiden 
hupeneminen, sillä ne ovat peruuttamattomia muutoksia luonnon-
ympäristömme tarjoamissa mahdollisuuksissa. Myös ilmastonmuu-
toksen ja maanviljelyksen reunaehtojen kiristymisen vaikutusten ar-
vioidaan olevan hyvin pitkäkestoisia, mutta niiden tila ei ennenkään 
ole ollut pidemmällä aikavälillä vakio. Yhteiskunnat ovat joutuneet 
totuttautumaan ilmaston ja ruoan saatavuuden muutoksiin aiem-
minkin, ja kulttuurisista muisteistamme löytynee vielä joitakin heijas-
tumia näistä aikaisemmista sopeutumisprosesseista.

Uudet taudit, nälänhädät ja taloudellisten suhdanteiden vaihtu-
minen ovat merkittävimpiä kerrannaisvaikutuksia, joita edellä mai-
nittujen pidempikestoisten kehityskulkujen suunnan muuttuminen 
saattaa aiheuttaa. Osin eri syistä johtuen ne ovat olleet historian 
peruskauraa myös aivan viimeisinä vuosina, joten yhteiskuntien 
voidaan arvioida sopeutuneen niihin huomattavasti paremmin kuin 
pidempikestoisten kehityskulkujen suunnan vaihtumiseen. Tästä 
johtuen käsittelen näitä osin konjunktuuriin ponnistavia tapahtuma-
historian pintaväreilyyn kuuluvia ilmiöitä omassa osiossaan, vaikka 
ne tietyin edellytyksin saattavat myös itsessään johtaa merkittäviin 
historiallisiin taitekohtiin.

Yhteiskuntien mukautuminen muuttuviin olosuhteisiin tapahtuu 
poliittisen päätöksenteon sekä yksilöiden yksittäisistä ratkaisuista 
kasautuvien kollektiivisten kulttuuristen valintojen kautta. Nämä 
päätökset, ratkaisut ja valinnat eivät ole ennalta määrättyjä, ja 
usein avoinna on useampia vaihtoehtoisia polkuja. Viimeisessä 
käsittelyosiossa tarkastelun kohteena ovat ne tavat, joilla käsillä 
oleviin haasteisiin voidaan yrittää vastata.
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Konjunktuurin ja pitkäkestoisen aikatason muutoksia
Maapallon väkimäärän voimakas kasvu on jatkunut voimakkaan 
syntyvyyden, lapsikuolleisuuden vähentymisen ja keskimääräisen 
elinajan pitenemisen siivittämänä näkökulmasta riippuen sadasta 
neljäänsataan vuotta. Tänä aikana alueelliset ja ajalliset erot eri ikä-
luokkien määräsuhteissa ovat vaihdelleet suuresti.9 Yhdistyneiden 
kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osasto ennustaa maailmas-
sa elävän seitsemän miljardia ihmistä vuonna 2012 ja yhdeksän 
miljardia vuonna 2050. Suurin osa väestönlisäyksestä arvioidaan 
keskittyvän kehitysmaihin 15–59-vuotiaiden sekä yli 60-vuotiai-
den ikäryhmiin. Huomionarvoista on, että näissäkin maissa synty-
vyyden odotetaan alenevan.10 Jos käytetyt taustaoletukset pitävät 
paikkansa, tarkoittaa tämä sitä, että väestönkasvu tulee muutaman 
vuosikymmenen viipeellä taittumaan ehkäpä noin vuosisadan puo-
livälin tienoilla. Karkeasti ottaen muun maailman väestökehityk-
sen ennakoidaan siis seuraavan kehittyneiden maiden ja erityisesti 
Euroopan esimerkkiä. Väestöllisten muutosten voitaneen odottaa 
osaltaan johtavan myös vastaavan suuruisiin, vaikkakaan ei väis-
tämättä samanlaisiin sosiokulttuurisiin muutoksiin, kuin mitä Eu-
roopassa on viimeisten sadan vuoden aikana koettu esimerkiksi 
avioeron muututtua sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi.11

Toistaiseksi keskimääräisen eliniän piteneminen kuitenkin lisää 
maailman väkilukua. Tämä tulee lisäämään elintarvikkeiden, energian 
ja muiden raaka-aineiden kysyntää, ellei nykyisestä kehittyneiden 
maiden elintasosta ja sen tavoittelusta olla valmiita tinkimään va-
paaehtoisesti. Energian ja elintarvikkeiden enenevä kulutus puoles-
taan lisää paineita näiden tuotantojärjestelmiä kohtaan kiihdyttäen 
samalla ilmastonmuutosta.

Väestönkasvun tavoin teknologisen kehityksen vauhti on ollut 
huima viimeisten muutaman sadan vuoden aikana. Siirtyminen te-
ollistumisen alkuajoille tyypillisestä yksittäisten keksijöiden raken-
tamien laitteiden hyödyntämisestä suurten toimijoiden suunnitel-
malliseen ja tehokkaasti organisoituun tuotekehittelyyn vaikuttaisi 
lisänneen muutosten tempoa entisestään.

Uusien teknologioiden käyttöönotto ei kuitenkaan käy käden 
käänteessä. Tuotteiden tie suunnittelupöydältä testauksen kautta 
tuotantoon ja laajamittaiseen käyttöön vie edelleen oman aikansa, 
joka lasketaan tyypillisesti vuosikymmenissä.12 Tämä pätee niin au-
tokannan uusimiseen kuin par’aikaa Suomeen rakenteilla olevan 
viidennen ydinvoimalan kaltaisiin infrastruktuurihankkeisiinkin. 
Nämä viipeet voivat johtua puhtaasti tuotannollisista tekijöistä, 
mutta niitä saattaa lisätä myös vaadittavien investointien suuruus 
suhteessa saatavilla olevaan hyötyyn.

Teknologinen kehitys on ollut liitoksissa energian käytön lisäänty-
miseen ja uusien voimanlähteiden hyödyntämiseen. Näin on siitäkin 
huolimatta, että erilaisten laitteiden tehokkuus on vuosisatojen ja 

9 Ks. esim. Jutikkala 
1987/1994.

10 DESA 2009, vii–viii.

11 Ks. esim. Friedman 
2009, 8–9, 50–61.

12 Ks. esim. Hirsch & 
Bezdek & Wending 
2005, 20–25.
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-kymmenten saatossa noussut merkittävästi. Osaltaan tätä ilmiötä 
voidaan selittää taloustieteen perusteisiin kuuluvan kysynnän ja 
tarjonnan lain perusteella. Energiatehokkuuden lisääntyminen on 
aluksi vähentänyt käyttövoiman kysyntää, mikä on laskenut energian 
hintaa ja tämä on johtanut käyttökustannusten halpenemiseen enti-
sestään. Tämä on puolestaan tehnyt laitteiden käytöstä aiempaa hou-
kuttelevampaa. Lisäksi entistä kilpailukykyisemmäksi muuttunutta 
konevoimaa on siirrytty käyttämään moniin uusiin tehtäviin ja tarpei-
siin. Näin tehokkuuden lisääntymisen voidaan pidemmällä aikavälillä 
tarkasteltuna nähdä osaltaan kasvattaneen energian kulutusta.13

Uusiutuvat energianlähteet ovat olleet aina saatavilla, mutta niiden 
hyödyntämisen kehittäminen on kuitenkin viimeisten sadan vuoden 
aikana ollut varsin hidasta verrattuna fossiilisten polttoaineiden ja 
ydinvoiman tarjoamiin mahdollisuuksiin. Vuonna 2008 maailman 
energian kulutus jakautui Kansainvälisen energiajärjestön tilas-
tossa seuraavasti: öljy 33,2 %, hiili/turve 27,0 %, maakaasu 21,1 %, 
ydinvoima 5,8 %, vesivoima 2,2 %, poltettavat uusiutuvat energialäh-
teet ja jätteet 10,0 % sekä muut 0,7 %.14 Viimeisten muutaman vuoden 
aikana tämä jakauma ei ole juurikaan muuttunut, joskin energiayh-
tiö BP:n mukaan energiankulutus on finanssikriisin myötä laskenut 
maailman laajuisesti 1,1 % ja OECD-maissa peräti 5 %, eli enemmän 
kuin koskaan aiemmin.15

Valtaosa käyttämästämme energiasta on siis peräisin uusiutumat-
tomista lähteistä, joita on hyödynnettävissä vain rajallinen määrä. BP 
laskee tärkeimpien polttoaineiden varantoja olevan nykyiseen tuotan-
totasoon suhteutettuna seuraavasti: öljyä 45,7 vuodeksi, maakaasua 
62,8 vuodeksi ja hiiltä 119 vuodeksi.16 Näiden tilastojen valossa öljyn 
merkitys korostuu arvioitaessa energiankäytössä tulevaisuudessa 
tapahtuvia muutoksia. Se on tärkein tällä hetkellä käytössä olevista 
energian lähteistä, mutta sen arvioidaan ehtyvän ensimmäisenä.

Öljyn loppuminen ei tule tapahtumaan yht’äkkiä, vaan geologias-
ta johtuen jokaisen öljykentän tuotantomäärät alkavat laskea, kun 
noin puolet hyödynnettävissä olevasta öljystä on pumpattu. Lisäksi 
vanhoilta kentiltä saatava öljy on rikkipitoisempaa kuin tuotannon 
alkuvaiheessa. Tähän mennessä alati kasvaneeseen kysyntään on 
kyetty vastaamaan vanhojen kenttien hiipumisesta huolimatta 
ottamalla käyttöön uusia esiintymiä. Viime vuosina uusia esiinty-
miä on kuitenkin kyetty löytämään huomattavasti nykyistä tuotan-
totasoa hitaampaan tahtiin. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että öljyn 
tuotanto tulisi lähitulevaisuudessa keskittymään entistä selkeämmin 
Lähi-itään, Afrikkaan ja entisen Neuvostoliiton alueelle. Uusilla tek-
nologioilla voitaneen lisätä käytettävissä olevan öljyn määrää vielä 
jonkin verran, mutta suurimmat edistysaskeleet vaikuttaisivat otetun 
käyttöön jo joitakin vuosia sitten. Niinpä useat tutkijat odottavat maa-
ilmanlaajuisen tuotantohuipun olevan nyt käsillä tai ainakin hyvin 
lähellä. Tämän näkemyksen voidaan katsoa siirtyneen valtavirtaan 
viimeistään syksyllä 2010, kun Kansainvälinen energiajärjestö julkaisi 

13 Ks. esim. Rubin 2009, 
84–96.

14 IEA 2010a, 6.

15 BP 2010, 2, 41.

16 BP 2010, 10, 26, 43.
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arvionsa, jonka mukaan raakaöljyn tuotanto ei enää koskaan tule ylit-
tämään vuonna 2006 saavutettua huipputasoa.17 Noin puolet hyö-
dynnettävistä öljyvaroista uskotaan siis olevan vielä saatavilla, mutta 
ne ovat huonolaatuisempia, eikä niitä kyetä pumppaamaan markki-
noille entiseen tahtiin.

Tilanteeseen sopeutumista hankaloittaa se, että väestönkasvu ja 
kehittyvien talouksien vaurastuminen lisäävät kilpailua energiava-
roista. Tämä on omiaan nostamaan öljyn hintaa suhteessa muihin 
hyödykkeisiin, kunnes vähemmän tai muista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa käyttäviä teknologioita tulee käyttöön suuressa mittakaa-
vassa. Yksittäisen toimijan kannalta haasteita lisää se, että öljyn hin-
takehityksen ennustetaan olevan varsin ailahtelevaa, kuten tähänkin 
mennessä. Kysynnän ylittäessä tuotantokapasiteetin hinnat ampais-
sevat ylös, kunnes kipuraja ylittyy ja kysynnän romahtaminen laskee 
hintoja.18 Kokonaisuuden kannalta hintojen sahaaminen saattaa sen 
sijaan hidastaa öljyn ehtymistä ja siitä seuraavaa hintatason nousua 
antaen siten talouden rakenteille enemmän aikaa sopeutua fossii-
listen polttoaineiden hupenemiseen ja sen kerrannaisvaikutuksiin. 
Jos sopeutumisprosessi alkaa edetä rivakasti, niin öljyn hinta saattaa 
myös kääntyä laskuun kysynnän vähenemisen seurauksena19.

Niin ikään muiden luonnonvarojen suhteen on pyritty käyttä-
mään ensisijassa niitä esiintymiä, jotka ovat helpoimmin ja huo-
keimmin hyödynnettävissä. Raaka-aineiden tuottaminen hanka-
lammin saatavilla olevista lähteistä vaatii enemmän energiaa ja 
työläämpiä jalostusprosesseja. Täten raaka-ainetuotannon ympä-
ristövaikutukset ovat tavanneet lisääntyä suhteessa tuotettaviin 
määriin.20 Näin voidaan olettaa tapahtuvan myös jatkossa, ja tämä 
tulee osaltaan kiihdyttämään energiavarojen hupenemisen lisäksi 
myös ympäristön rappeutumista.

Väestönkasvun ja kohoavan elintason mahdollistanut teollisuus ja 
runsaat rahtikuljetukset ovat aiheuttaneet mittavia saasteongelmia. 
Vaikka tiukentuneet ympäristönormit ovatkin joissakin tapauksissa 
vähentäneet haittoja, on ympäristön tilan heikkeneminen monin osin 
peruuttamatonta.21 Yksi konkreettinen osoitus tästä on se, että suku-
puutot ja eliölajien uhanalaistuminen ovat lisääntyneet niin maalla 
kuin merellä, olkoonkin, että useiden suurempien eläinten katoami-
nen on johtunut ensisijassa liikapyynnistä.22 Useimmiten ongelmat 
ovat jääneet paikallisiksi tai alueellisiksi, mutta ilmastonmuutoksen 
vaikutukset tulevat ulottumaan koko biosfääriin. Sen suhteen kehi-
tyksen kulkuun voitaneen vielä jossain määrin vaikuttaa, mutta mikäli 
otsonikerroksen palauttamiseen tähtäävistä toimista23 voidaan ottaa 
mitään osviittaa, tulee tilanteen vakauttamiseen ja korjaamiseen tar-
vittava aika laskea vähintäänkin vuosikymmenissä.

Ilmastontutkijoiden keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, 
että fossiilisten polttoaineiden käytön ja muun teollisen tuotannon 
seurauksena ilmakehään päätyvät hiilidioksidi ja muut niin kutsutut 
kasvihuonekaasut tulevat nostamaan tulevien vuosien kuluessa 

17 Ks. esim. Rubin 
2009; Macalister 2009; 
Connor 2009; Strahan 
2007/2008; Hoffrén 
2007, Hoffrén 2006, 
Hirsch & Bezdek & 
Wending 2005, 19, 69–
70; Klare 2001, 40–43; 
ECOWAS-SWAC/OECD 
2007. Vrt. USJFCOM 
2010, 24–29; IEA 
2010b, 6.

18 Ks. esim. Klare 2009; 
Hirsch & Bezdek & 
Wending 2005; Leeb & 
Leeb 2004/2008. Vrt. 
Wrange 2005.

19 Sankley & Micheloto & 
Clark 2009.

20 Ponting 1991/1993, 
324–328.

21 Ks. esim. Tammilehto 
2009; Ponting 
1991/1993, 346–392.

22 Ponting 1991/1993, 
161–193. Ks. myös Vié 
& Hilton-Taylor & Stuart 
(eds.) 2008.

23 Ks. esim. Sunstein 
2007, 71–85.
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maailman keskilämpötilaa. Konsensusennusteiden mukaan lämpe-
neminen on väistämätöntä, vaikka päästöjä onnistuttaisiin huomat-
tavastikin rajoittamaan. Lämpenemisen myötä jäätiköiden sulaminen 
tulee nostamaan merenpinnan tasoa ja lisäämään kuivuutta laajoilla 
maa-alueilla. Lisäksi pidetään mahdollisena, että poikkeavat sääilmiöt 
yleistyvät tai esimerkiksi hirmumyrskyjen tapauksessa voimistu-
vat. Nämä muutokset uhkaavat sekä rannikkoalueille keskittyneen 
väestön elinympäristöä että monia tuottoisia viljelyseutuja. Pohjois-
Euroopassa ilmaston lämpeneminen jäänee suhteessa vähäisemmäk-
si kuin muualla maailmassa, sillä Pohjois-Atlantin lämpimät merivir-
rat tulevat todennäköisesti heikkenemään. Tämän heikkenemisen ei 
kuitenkaan arvioida olevan niin voimakasta, etteikö myös Pohjois-Eu-
roopan ilmasto lämpenisi kuluvan vuosisadan aikana. Eri ennusteiden 
vaihteluväli on varsin suuri. Hyvässä tapauksessa hitaisiin muutoksiin 
sopeutumisen ongelmat jäävät vähäisiksi; huonossa muutokset hei-
kentävät elin- ja viljelyoloja laajoilla alueilla nopeaan tahtiin.24 Viimei-
simmissä arvioissa varoitetaan muutosten tahdin olevan kiihtymässä. 
Eri maiden hallitukset ovat ryhtyneet toimiin ilmaston lämpenemi-
sen hillitsemiseksi, mutta suuri osa asiantuntijoista epäilee hallitus-
ten kykyä rajoittaa keskilämpötilojen nousua yli useissa yhteyksissä 
kriittisenä pidetyn kahden asteen tavoitetason.25

Viimeisimmän hallitusten välisen ilmastomuutospaneelin raportin 
tiimoilta on esitetty syytöksiä tutkimustulosten ja johtopäätösten tar-
koitushakuisesta liioittelusta ilmastomuutoksen uhkaa korostavaan 
suuntaan. Syntyneen kohun myötä asetetut arviointiryhmät ovat 
todenneet nämä syytökset pääosin perusteettomiksi.26

Ilmastonmuutoksen tahdin lisäksi on vähintäänkin yhtä tärkeätä 
huomioida lukuisten säähän liittyvien ilmiöiden syklinen ja ailahtele-
va luonne. Erilaisilla vaikeasti ennakoitavilla yhteensattumilla voi jat-
kossakin olla suuri merkitys tapahtumahistorian kannalta. Esimerkiksi 
vaikka poikkeavien sääilmiöiden kuten tulvien tai kuivuuden vaiku-
tuksista suuren osan voitaneen odottaa jäävän paikallisiksi tai alueel-
lisiksi, on myös mahdollista, että sadot syystä tai toisesta epäonnistu-
vat samanaikaisesti useilla tärkeillä viljelyalueilla. Tämä olisi omiaan 
kiihdyttämään maailman ruokatalouden muutosta.

Ruokatalouden suhteen on odotettavissa merkittävä käänne, vaikka 
ilmaston muuttuminen ei tulisikaan heikentämään satoja. Vaikuttaa 
nimittäin siltä, että niin kutsutun vihreän vallankumouksen tehosta-
man maatalouden tuotantotaso on lähellä maapallon ekosysteemin 
kantokykyä. Yksi osoitus tästä on se, että Yhdistyneiden kansakun-
tien elintarvike- ja maatalousjärjestö arvioi keväällä 2008 maailman 
viljavarastojen huvenneen alimmille tasoilleen kolmeenkymmeneen 
vuoteen. Tämän seurauksena 37 valtion ennakoitiin tarvitsevan ul-
kopuolista apua väestönsä ruokkimiseen. Tilanne on talouskriisin 
johdosta vähentyneen kulutuksen myötä toistaiseksi parantunut 
hieman, mutta viljan hinnat ovat edelleenkin vuoden 2006 tasoa 

24 Nevanlinna (päätoim.) 
2008; Fölster 2009; IPCC 
2007.

25 Adam 2009.

26 Ks. esim. Hickman 
& Randerson 2009; 
Pearce 2010; IPCC 2010. 
Vrt. Foley & Scaroni & 
Yekel 2010; House of 
Commons Science and 
Technology Committee 
(2010); Assmann & 
Castleman & Irwin & 
Jablonski & Vondracek 
(2010); Oxburgh & 
Davies & Emanuel & 
Graumlich & Hand & 
Huppert & Kelly (2010); 
Russell & Boulton & 
Clarke & Eyton & Norton 
(2010).
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korkeammalla ja ulkopuolista apua kaipaavia maita raportoidaan 
olevan yhä 29.27

Syitä tähän kehitykseen on useita. Ensinnäkin asutus on keskitty-
nyt viljaville rannikkoseuduille ja monin paikoin kaupungistuminen 
on valtaamassa parasta viljelysmaata muuhun käyttöön. Toisaalta 
mahdollisuudet uusien peltojen raivaamiseen ilmastonmuutos-
ta hillitseviä metsiä tuhoamatta ovat jokseenkin loppuun käytetyt. 
Lisäksi ihmisten vaurastuessa eläinproteiinien osuus ruokavalios-
sa on kasvussa. Eläinten kasvattaminen vaatii puolestaan rehua ja 
viljaa, joiden kasvattaminen vie viljelyalaa ihmisravinnolta. Samaten 
aiemmin ruoaksi käytettyjä satoja on alettu enenevässä määrin 
käyttää uusiutuvien biopolttoaineiden raaka-aineina. Akuutein syy 
ennustaa käänteen lähestymistä on kuitenkin se, että tärkeillä viljely-
seuduilla Pohjois-Kiinassa, Punjabissa ja Yhdysvaltain keskilännessä 
on hyödynnetty kastelussa pohjavesivarantoja nopeampaan tahtiin 
kuin mitä ne uusiutuvat. Vaikka näitä vuosituhanten kuluessa kerään-
tyneitä vesimassoja olisi vielä saatavilla, niin niiden pumppaaminen 
käy yhä hankalammaksi ja kalliimmaksi.28

Eroosiosta ja maaperän köyhtymisestä johtuen satomäärien ylläpito 
on tällä hetkellä pitkälti riippuvaista kemiallisesti tuotetuista lannoit-
teista ja erilaisista torjunta-aineista, joilla on tuomiensa hyötyjen 
lisäksi myös ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Nykyiset maanvilje-
lytavat hyödyntävät myös paljon konevoimaa, jonka osuus tuotan-
tokustannuksista elää lannoitteiden tavoin energianhinnan myötä.29 
Maanviljelyn riippuvuuden kallistuvasta energiasta ja hupenevista ve-
sivaroista voitaneen olettaa johtavan joko tuotettujen satojen hinnan 
nousuun tai tuotantotason alenemiseen, mikä sekin johtaa ruoan 
hinnan nousuun, mikäli kysyntä ei vähene vastaavassa suhteessa.

Mereltä nostetut saaliit ovat pitkään korvanneet maataloustuotan-
non vajeita. Valtameret ja muut vesistöt eivät kuitenkaan ole ehty-
mättömiä ravinnon lähteitä, vaan Yhdistyneiden kansakuntien elin-
tarvike- ja maatalousjärjestö arvioi myös kalastuksessa jo saavutetun 
kestävän pyynnin huipputaso niin ruoaksi kuin rehuksikin käytettä-
vissä olevalta osalta. Kalanviljely on viimeisten muutaman vuosi-
kymmenen aikana lisääntynyt voimakkaasti tuottaen vuonna 2006 
jo 47 prosenttia ruoaksi tarkoitetusta kalasta. Tämän elinkeinon kas-
vutahti on kuitenkin hiljenemään päin, ja ala kilpailee jo nyt rehusta 
muiden eläintuottajien kanssa.30

Tilanne ei kuitenkaan ole läpeensä synkkä. Mahdollisuuksia ruo-
katilanteen parantamiseen odotetaan olevan jossakin määrin 
tuotannon tehostamisessa31 mutta ennen kaikkea pienentämällä 
tuotanto- ja jakeluketjujen mittavaa hävikkiä, jonka suuruusluokka 
kehittyneissä maissa nousee jopa 50 prosentin tietämille.32 Nähtä-
väksi jää, missä määrin sopeutuminen luonnistuu vapaaehtoisin 
valinnoin tai nykyisen markkinatalouden piiriin kuuluvien hintame-
kanismien kautta, vai päädytäänkö lopulta ruokakaupan tiukempaan 

27 GIEWS 2008; GIEWS 
2010.

28 Brown 2009, 3–13, 
31–54, 66–71. Vrt. 
Pulliainen 2009.

29 Roberts 2008/2009, 
205–236; Strahan 
2007/2008, 124–130.

30 FAO Fisheries 
and Aquaculture 
Department 2009, 
30–35, 153–176.

31 Brown 2009, 216–235; 
Ponting 1991/1993, 
248–266.

32 Stuart 2009.
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kontrolliin ja sota-ajoilta tuttuun säännöstelytalouteen tai johonkin 
muuhun ratkaisuun.

Välillisiä kriisejä ja mahdollisia taitekohtia
Edellä kuvattujen pitkäkestoisten kehityskulkujen yhteenkietoutumi-
nen ei ole tapahtumassa tyystin ongelmitta. Luonnonvarojen hupe-
neminen, ilmastonmuutos ja ruoantuotantoon kohdistuvat kasvavat 
vaateet näkyvät jo nyt ympäristö- ja luonnononnettomuuksina, ta-
loudellisina vaikeuksina sekä nälänhätinä. Nämä kaikki yhdessä 
runsaiden tavarakuljetusten ja matkustamisen kanssa voivat osaltaan 
vaikuttaa erilaisten sairauksien lisääntymiseen. Lisäksi maatalouden 
tehostaminen ja luonnonvarojen haaliminen entistä syrjäisemmiltä 
seuduilta tuovat muassaan riskejä uusien tautien ilmenemisestä.

Sairauksia aiheuttavien mikroparasiittien esiintymisen voidaan 
katsoa kuuluvan biosfäärin pysyväislaatuisiin rakenteellisiin ominai-
suuksiin. Lääketieteen viimeisten muutaman sadan vuoden aikana 
ottamista huimista edistysaskelista huolimatta vaihtelevin väliajoin 
esiintyvillä tautiaalloilla voi edelleenkin olla huomattavia tapahtu-
mahistoriallisia seurauksia, jotka saattavat tietyin edellytyksin osoit-
tautua varsin pitkäkestoisiksi.

Maailman terveysjärjestö arvioi, että ilmansaasteet aiheuttavat 
maailmassa vuosittain noin kahdeksansataatuhatta kuolemantapa-
usta. Ilmastonlämpenemisen uskotaan lisäävän joidenkin ilmansaas-
teiden määrää. Tämä ei kuitenkaan ole kovinkaan merkittävä välitön 
uhka verrattuna siihen, että aliravitsemukseen arvioidaan nykyisin 
kuolevan vuosittain kolme ja puoli miljoonaa ihmistä. Näiden uhrien 
määrä tullee jatkossa nousemaan, jos ruokahuoltotilanne vaikeutuu 
entisestään öljyvarojen huvetessa sekä ilmaston lämpenemisestä 
johtuvien kuivuuden ja tulvien myötä. Lisääntyvät myrskyt ja tulvat 
voivat lisäksi aiheuttaa paitsi kuolonuhreja ja loukkaantumisia niin 
myös tautiepidemioita erityisesti juoma- ja jätevesijärjestelmien 
pettäessä. Kolera ja ripuli ovat tunnettuja esimerkkejä hygieniatason 
heiketessä lisääntyvistä taudeista. Näistä jälkimmäinen on yksi yleisim-
mistä syistä lapsikuolleisuuteen. Sen arvioidaan vuosittain tappavan 
noin miljoona kahdeksansataatuhatta ihmistä. Niin kuivuuden kuin 
rankkasateidenkin yleistyminen tulevat lisäämään ripuliin sairastuvi-
en lukumäärää. Kesän 2003 kaltaisten lämpöaaltojen lisääntyminen 
nostaa sekin osaltaan kuolleisuuslukuja samoin kuin useiden tauteja 
levittävien hyönteislajien elinalueiden laajeneminen.33

Myös maatalouden tehostamisella voi olla terveyteen liittyviä kiel-
teisiä vaikutuksia. Yksi varsin todennäköinen kehityskulku on antibi-
oottiresistenttien viruskantojen kehittyminen hyötyeläinten laaja-
mittaisten rokotusten seurauksena. Toinen merkittävä uhkatekijä on 
uusien tautien leviäminen. On hyvinkin mahdollista, että sekä lintuin-
fluenssa että par’aikaa kiertävä H1N1-viruksen uusi kanta ovat siirty-
neet ihmisiin oloissa, joissa suuri määrä kanoja ja nyttemmin sikoja on 
elänyt epähygieenisesti lähellä tiheää ihmisasutusta. Nykyisin mene-

33 WHO 2008. Ks. myös 
McMichael et al. (ed.) 
2003.
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telmin tuotannon kasvattaminen lisää ihmisten ja sairaiden eläinten 
kontakteja ja siten myös riskiä uusien tautien siirtymisestä.34

Niin ikään uusien raaka-aine-esiintymien hyödyntämiseen liittyy riski 
siitä, että ekologisesti eristyneiltä seuduilta löytyy uusia ihmisille vaa-
rallisia taudinaiheuttajia. Esimerkiksi HI-viruksen katsotaan tarttuneen 
ihmiseen keskisessä Afrikassa elävistä simpansseista. HIV:n kaltaisten 
retrovirusten siirtymisiä kädellisistä ihmiseen tapahtuu edelleen.35

Uudet taudit ovat aiempaa suurempi riski, koska kuljetusten ja mat-
kustamisen lisääntyminen on nopeuttanut tautien leviämistä huo-
mattavasti. Näin paikallisista epidemioista muodostuu suuremmalla 
todennäköisyydellä maailmanlaajuisia pandemioita.36 Pandemioiden 
yleistymisen voidaan katsoa jo ylittäneen tapahtumahistorian tason 
ja muuttuneen hieman pidempikestoiseksi sykliseksi ilmiöksi. Tämä 
muutos ei kuitenkaan ole välttämättä pysyvä. Pandemiat saattavat 
nimittäin tulevaisuudessa hyvinkin vähentyä riippuen siitä, kuinka 
paljon öljyn ja muun energian kallistuminen vähentää ja hidastaa 
rahtikuljetuksia ja ihmisten matkustamista.

Seurauksiltaan merkittävin uusiin tauteihin liittyvä skenaario on 
jonkin HI- tai H1N1-virustakin tappavamman taudinaiheuttajan il-
maantuminen. Riippuen taudin toimintamekanismien tuttuudes-
ta ja sen leviämisnopeudesta sen torjuminen ja hoitaminen voivat 
osoittautua haastaviksi. Pahimmillaan seurauksena voi olla mustaan 
surmaan verrattavissa oleva jostakin uudesta taudista johtuva maail-
manlaajuinen väestönotkahdus.

Väestön vähenemisen kerrannaisvaikutukset riippuvat kuolleiden 
määrän lisäksi ainakin kuolleisuuden kohdentumisesta eri väestö-
ryhmiin, hallintokoneistojen toimintakykyisinä pysymisestä, kansain-
välisten yhteyksien säilymisestä ja erilaisten lopunaikojen kulttien 
esiintymisestä. Amerikoiden uuden ajan alun tautihistoria, eri rut-
toepidemioiden historiat sekä ensimmäisen maailmansodan loppu-
vaiheiden kanssa päällekkäin ajoittuneen H1N1-viruksen mutaation 
aiheuttaman espanjantaudin vaikutukset antavat jotain osviittaa 
mahdollisista seurauksista.37

Jonkinasteinen ja  muotoinen yhteiskunnallinen sekasorto olisi mah-
dollista, mutta kulttuurit ja yhteiskunnat ovat historian kuluessa osoit-
tautuneet varsin kykeneviksi sopeutumaan ajoittaisten tautiaaltojen 
vaikutuksiin. Lisäksi väestön pienenemistä on historian kuluessa usein 
seurannut taloudellinen nousukausi uuden taudin muuttuessa en-
deemiseksi ja talouden rakenteiden asetuttua uusille aloilleen. Tämä 
johtuu siitä, että käytössä olevien resurssien jakajia on vähemmän. 
Mahdollinen väestökato siis mitä todennäköisimmin lieventäisi 
muiden edellä kuvattujen haasteiden merkitystä lukuun ottamatta jo 
biosfääriin ja ilmakehään päässeiden saasteiden vaikutuksia.

Hupenevien resurssien ja kasvavan kysynnän ristipaineessa tapah-
tuvalla raaka-aineiden hinnannousulla voi olla myös merkittäviä ker-
rannaisvaikutuksia. Esimerkiksi on esitetty, että vuosina 2007–2008 
nopeasti kohonnut öljyn hinta olisi hidastanut talouskasvua siinä 

34 Roberts 2008/2009, 
175–204.

35 Gao et al. 1999; Bailes 
et al. 2003; Wolfe et al. 
2004.

36 Jones et al. 2008; 
WHO 2007.

37 Ks. esim. Hämäläinen 
(ed.) 2006; Kokkonen 
& Nurmiainen & 
Weiss 2000; Jutikkala 
1987/1994; McNeill 
1976.
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määrin, että se olisi heijastunut yhdysvaltalaisten kuluttajien lainan-
maksukykyyn, mikä puolestaan osaltaan auttoi puhkaisemaan maan 
ylikuumenneiden asuntomarkkinoiden hintakuplan.38

Yhdysvaltalaisista asuntoluottojohdannaisista purkautumaan lähte-
nyt finanssikriisi on syksystä 2008 alkaen horjuttanut rahamarkkinoita 
ja saanut useat valtiot tarjoamaan miljardien apu- ja elvytyspaketteja 
sekä lisäämään velanottoaan. Kriisi on levinnyt myös reaalitalouteen 
laskien ihmisten varallisuutta, uhaten eläkkeitä sekä lisäten työttö-
myyttä ja kuluttajien maksuhäiriöitä. Talouden synkkenevät näkymät 
ovat myös aiheuttaneet mellakoita useissa maissa ja kaataneet halli-
tukset ainakin Islannissa ja Latviassa. Talouskriisin jatkuessa poliittis-
ten levottomuuksien riskin voidaan nähdä kasvavan.39

Talouskriisin puhjettua on vaadittu tiukempaa markkinoiden 
säätelyä, jotta vastaavilta kehityskuluilta tulevaisuudessa vältyttäi-
siin. Vaatimukset eivät kuitenkaan ole johtaneet vielä toistaisek-
si kovinkaan pitkälle meneviin toimiin, vaan esimerkiksi holtitto-
maan, koko maailmantaloutta uhkaavaan riskinottoon kannustavien 
huikeiden bonusten maksaminen on jatkunut useissa sellaisissakin 
yrityksissä, jotka on pelastettu veronmaksajien varoin.40 Tämä on yksi 
ilmeisimmistä tekijöistä, jotka nakertavat nykyisen markkinakapitalis-
tisen talousjärjestelmän legitimiteettiä.

Riskialttiiksi osoittautuneiden uusliberaalien talousoppien kuten 
taloudellisten toimijoiden itsesäätelyyn luottamisen tilalle haetaan jo 
uudenlaisia talouden pelisääntöjä ja periaatteita niin maailmantalou-
den kuin valtioidenkin tasolla.41 Vaikka tällä hetkellä ei ole näköpiiris-
sä kylmän sodan aikakauteen verrattavissa olevaa eri ideologioiden 
vastakkainasettelua, niin lisääntyvä kilpailu talouden pelisäännöistä 
ja periaatteista nostaa panoksia niin valtioiden sisäisissä kuin kansain-
välisissäkin poliittisissa kiistoissa, koska se hankaloittaa eri osapuol-
ten mahdollisuuksia kompromissien tekemiseen.

Talouskriisin maailmanlaajuisista vaikutuksista tärkein on kuitenkin 
se, että talousvaikeudet ovat laskeneet kulutusta kautta linjan. Tämä 
on toistaiseksi vähentänyt niin kasvihuonepäästöjä kuin ruoankulu-
tustakin. Heikentyneiden taloudellisten mahdollisuuksien pelätään 
kuitenkin viivästyttävän energiatehokkaampaan teknologiaan siirty-
mistä edesauttavia rakenteellisia uudistuksia, joista monet vaativat 
huomattavia investointeja. Tästä johtuen on mahdollista, että luon-
nonresurssien rajoja tullaan testaamaan toistekin.

Talouskriisi näkyy myös nälänhätien lisääntymisenä, vaikka 
maailman ruokahuoltotilanne onkin hieman parantunut vuoden 
2008 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että nälkäkriisin laukaisemiseen 
riittää jo elintarvikkeiden hinnan tilapäinen kohoaminen köyhimpien 
väestöryhmien maksukyvyn ulottumattomiin. Näin tapahtui laajassa 
mittakaavassa viimeksi vuosina 2006–2008, jolloin raportoitiin ruoka-
mellakoista yli kolmessakymmenessä maassa. Syksyllä 2008 kärjisty-
nyt talouskriisi on pahentanut tilannetta, sillä köyhimpien tulot ovat 
laskeneet ruoanhintaa nopeammassa tahdissa. Yhdistyneiden kan-

38 Rubin 2009, 5–7, 18, 
180–208. Vrt. Leeb 
& Leeb 2004/2008; 
Strahan 2007/2008, 
114–124; Hamilton 
2009.

39 EIU 2009.

40 Ks. esim. Harakka 
2009; Seppänen 2009; 
Juntunen 2009.

41 Ks. esim. Worldwatch-
instituutti 2010; Strahan 
2007/2008: 211–237. 
Ks. myös Harakka 2009: 
182–233; Bruun & 
Eskelinen (toim.) 2009; 
Lausti 2008.
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sakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön tuoreimman raportin 
mukaan maailman nälänhätä on nyt pahempi kuin koskaan sitten 
vuoden 1970. Tällä hetkellä arviolta 1,02 miljardia, eli joka kuudes 
maailman ihmisistä kärsii nälästä.42

Nälänhätien kerrannaisvaikutuksia lisää se, että ne koskettavat 
vain harvoin tasapuolisesti koko väestöä. Tämän johdosta ne ovat 
omiaan kärjistämään tai laukaisemaan poliittisia kriisejä. Lisäksi 
pidempään jatkuvasta aliravitsemuksesta johtuva yleiskunnon heik-
keneminen laskee vastustuskykyä useita eri tauteja vastaan, mikä 
puolestaan lisää epidemiariskiä43.

Se missä määrin ja kuinka vakavina ylläkuvatun kaltaisia välillisiä 
kriisejä tullaan jatkossa näkemään, riippuu pitkälti ilmastonmuu-
toksen voimakkuudesta, teknologisen kehityksen suunnasta ja no-
peudesta sekä siitä, kuinka nopeasti väestönkasvun taittuminen tai 
muut yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt vähentävät hupenevien 
luonnonvarojen ja niistä nykyisellään pitkälti riippuvaisten maata-
loustuotteiden kysyntää.

Avoimia vaihtoehtoja
Vielä toistaiseksi jatkuvan väestönkasvun aiheuttaman kysynnän 
kasvun, useiden raaka-aineiden varantojen hiipumisen ja uudenkal-
taisten teknologioiden käyttöönottoon liittyvien viipeiden voidaan 
odottaa seuraavina vuosina johtavan materiaalisen elintason laskuun 
sekä kovenevaan kilpailuun hupenevista resursseista.

Elintason lasku on tekijä, joka yhdistyessään epäoikeudenmukaisik-
si koettuja oloja korjaamaan pyrkivään poliittiseen organisoitumiseen 
voi johtaa vallankumouksellisiin tilanteisiin ja vallanvaihdoksiin.44 Ke-
hityksen kärjistyessä näköpiirissä on taloudellisia lama-aikoja, nälän-
hätiä, vastustuskyvyn heikkenemisestä johtuvia tautiepidemioita ja 
niistä johtuvia poliittisia kriisejä, joista osa saattaa kulminoitua levot-
tomuuksiksi ja jopa sisällis- tai resurssisodiksi.

The Economist Intelligence Unit arvioi laatimansa indeksin pohjalta, 
että riski poliittiseen epävakauteen on maailmanlaajuisesti kohonnut 
jo yksin tämänhetkisen finanssikriisin seurauksena huomattavas-
ti verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Riskialt-
tiimpien maiden lista ei yllätä. Ne löytyvät paria poikkeusta lukuun 
ottamatta Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sekä muiden maanosien 
köyhimpien valtioiden joukosta.45

Niin ikään muiden haasteiden vaikutukset jakautuvat epätasai-
sesti eri alueiden välillä. Taloudellisista syistä johtuen köyhimmät 
maat tulevat kärsimään eniten maailman ruoantuotanto-ongelmi-
en kärjistymisestä ja mahdollisista uusien tautien aiheuttamista epi-
demioista. On lähes kohtalon ironiaa, että useimmat näistä maista 
sijaitsevat alueilla, joiden arvioidaan kärsivän eniten myös ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksista. Poliittisten levottomuuksien riskin 
voidaan siis olettaa jatkossakin jakautuvan alueellisesti suunnilleen 
samoin kuin tälläkin hetkellä.

42 Sheeran 2008, 1; FAO 
2009.

43 Ks. esim. Weiss 2000.

44 Ks. esim. Tilly 
1993/1996. Vrt. Kaplan 
1994/2001; Black 
2004, 26–68. Ks. myös 
Väyrynen 2003; Malkki 
2008.

45 EIU 2009, 15–26.
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Tässä suhteessa on kuitenkin otettava huomioon se, että muutokset 
eri raaka-aineiden saatavuudessa tulevat yhdessä ilmastonmuutok-
sen kanssa muuttamaan maailman strategista karttaa monin tavoin. 
Aavikoituminen ja mahdollinen tulva-alttiuden lisääntyminen tulevat 
hankaloittamaan joidenkin alueiden kulkukelpoisuutta. Vastaavas-
ti jäätiköiden sulaminen ja leutonevat talvet tulevat helpottamaan 
liikkumista vuoristoissa ja pohjoisilla merialueilla. Ilmaston myötä 
muuttuvat maa- ja metsätalouden edellytykset tulevat yhdessä 
jäljellä olevien raaka-aineiden sijainnin kanssa vaikuttamaan laajojen 
alueiden taloudelliseen painoarvoon. Kenties merkittävin näistä 
muutoksista on se, että arktisten alueiden luonnonvarojen hyödyn-
täminen tulee mahdolliseksi aiempaa laajemmassa mittakaavassa, 
samalla kun Itä-Aasian ja Euroopan välille avautuu uusi meriyhteys, 
joka on vaihtoehtoisia reittejä huomattavasti lyhyempi.46

Raaka-aineiden tuotannolle ja kuljetuksille tärkeillä alueilla po-
liittiset levottomuudet voivat aiheuttaa häiriöitä maailmantalou-
teen. Tämän voidaan olettaa johtavan ulkopuolisten tahojen haluun 
puuttua tilanteeseen esimerkiksi sotilaallisen kriisinhallinnan 
keinoin. Erityisesti strategisia raaka-aineita tuottavilla seuduilla on 
mahdollista, että väliintulon keinot kovenevat sotilaallisiin operaa-
tioihin, joiden logiikka on samankaltaista kuin historiallisten siirto-
maaimperiumien sodankäynnissä.

Mahdollisten aseellisten levottomuuksien voidaan odottaa kes-
kittyvän heikosti hallittuihin maihin, mukaan lukien kehittyvät ja 
yhteiskunniltaan epätasa-arvoiset demokratiat. Sisäiset väkival-
takoneistot nostavat olemassaolollaan kynnystä nousta vastarin-
taan, mutta niiden toiminta on omiaan myös lietsomaan tyytymät-
tömyyttä ainakin joissakin väestöryhmissä ja siten heikentämään 
vallanpitäjien legitimiteettiä. Suurimmalla todennäköisyydellä si-
säiseltä väkivallalta tulevat välttymään vakiintuneet tasa-arvoiset 
demokratiat, joiden poliittiset rakenteet tarjoavat väkivaltaa te-
hokkaampia väyliä poliittisen vallan uudelleen jakamiseksi. Demo-
kratiaa ja toimivaa hallintoa ei kuitenkaan voida katsoa riittäviksi 
ehdoiksi vahvalle legitimiteetille, koska valtiollista yhtenäisyyttä 
voidaan vastustaa myös esimerkiksi kulttuurisista syistä kuten esi-
merkiksi Quebecin itsenäisyysmieliset tekevät.47

Kilpailu resursseista voi johtaa poliittisten levottomuuksien ja si-
sällissotien lisäksi myös rikollisuuden lisääntymiseen ja valtioiden 
välisiin sotiin. Luonnonvarojen arvonnousu tekee niistä nimittäin 
myös houkuttelevampia ryöstökohteita, mikä puolestaan lisää tar-
vetta kuljetusten ja varastojen suojeluun.48

Valtioiden välisiä konflikteja erilaisista resursseista voitaneen pitää 
varsin todennäköisinä. Esimerkiksi jo useissa nykyisissä öljyntuo-
tantoalueille sekä suunniteltujen öljy- ja kaasuputkien mahdollisille 
reiteille sijoittuvissa kriiseissä voidaan nähdä taustalla suurvaltojen 
kilvoittelua resurssien hyödyntämiseen liittyvistä oikeuksista.49

46 Giddens 2009, 
203–226; High 
Representative & 
European Commission 
2008; Numminen 2010; 
Anderson 2010. Ks. 
myös Haldén 2007; 
Klare 2008a; Klare 
2008b.

47 Ks. Holsti 1996, 82–
122, 181–182.

48 Eri luonnonvarojen 
ryösteltävyydestä ja 
muista luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 
kohdentuvista 
sotilaallisista toimista 
ks. esim. Renner 2002.

49 Klare 2001, 27–137. 
Ks. myös Strahan 
2007/2008, ix, 1–35.
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Kiristyvät elinolot eivät kuitenkaan väistämättä johda poliittisiin le-
vottomuuksiin. Eri toimijoiden poliittisilla valinnoilla on keskeinen 
rooli tulevaisuuden suuntalinjojen määräytymisessä. Tässä yhte-
ydessä suurvaltatoimijoiden merkitystä korostaa se, että niiden 
välisillä suhteilla on suuri merkitys muille toimijoille avoinna olevien 
mahdollisuuksien rajaajana. Yksi tulevaisuuden ydinkysymyksistä 
on, minkälaisia muotoja mahtivaltojen kilvoittelu tulee saamaan ja 
riittääkö atomiasearsenaalien muodostama uhka maailman tuho-
amisesta jatkossakin hillitsemään syntyvien kiistojen kärjistymistä 
avoimiksi yhteenotoiksi saati täysimittaisiksi sodiksi.

Suhteellista asemaansa vahvistavat Venäjä ja Kiina sekä eräät muut 
maat pyrkinevät kuitenkin vastaisuudessa kasvattamaan omia etupii-
rejään ja pitämään niistä kiinni tarvittaessa myös sotatoimien avulla.50 
Nämä valtiot ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvattaneet 
sotilasmenojaan voimakkaasti. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että 
vuonna 2008 tilastokakkoseksi nousseen Kiinan puolustusmenot 
olivat vain noin seitsemäsosa Yhdysvaltain tasosta.51

Vuoden 2008 Georgian sota osoitti Venäjän olevan jälleen valmis 
sotatoimiin etupiirinsä ulkorajoilla.52 Kiina on puolestaan tiivistänyt 
suhteitaan useisiin eri Afrikan maihin niin kaupan kuin hallitusten-
välisen yhteistyön ja avunannonkin saralla. Yksi tulevaisuuden kan-
sainvälisten suhteiden kehittymiselle merkittävimmistä tapahtuma-
kuluista on se, että Kiina on Saudi-Arabian ja eräiden muiden maiden 
tavoin ryhtynyt parantamaan ruokahuoltotilannettaan hankkimal-
la erilaisin pitkäaikaisin sopimuksin käyttöönsä viljelysmaita Afrikan 
köyhistä maista, joiden väestö, kuten jo edellä todettiin, kohdannee 
tulevien nälkäkriisien vaikutukset ensimmäisten joukossa.53 Tästä ja 
muistakin syistä kauppaetujen ja  yhteyksien suojaamisen merkityk-
sen voi olettaa nousevan myös näiden valtioiden asialistalla.

Georgian sota, Kiinan asevoimien kehittämisohjelmat sekä vuonna 
2001 perustettu Shanghain yhteistyöjärjestö voidaan nähdä merkeiksi 
suurvaltojen välisen kilpailun kiristymisestä. Toimillaan Venäjä ja 
Kiina haastavat Yhdysvaltojen maailmanmahtia. Yksi monissa yhte-
yksissä esitetty skenaario on se, että tulevaisuudessa eri valtakeskitty-
mät luovat omat etupiirinsä, jotka kilpailevat maailman hupenevista 
resursseista. Nämä valtakeskittymät rakentuisivat ensisijassa ydin-
asevaltojen tai niiden välisten liittoutumien ympärille.54

Tällaisia etupiirejä luotaessa ei olisi poissuljettua Georgian sodan 
kaltaisten rajaselkkausten toistuminen. Muodostuvilla valtapiirien 
sisällä suurmahdeilla olisi vapaammat kädet käyttää voimatoimia 
erilaisten kriisien ratkaisemisessa. Suurvaltaimperiumien lujittuessa 
lisääntyy kuitenkin myös riski niiden välisten kiistojen kärjistymises-
tä yhteenotoiksi ja jopa ydinsodaksi. Tästä monenkeskisestä ”kauhun 
tasapainosta” johtuen mahtivaltojen kynnys toistensa haastamiseen 
sotilaallisesti säilynee kuitenkin korkeana myös tulevaisuudessa.55

Osin tästä johtuen suurvaltojen yhteistyön lisääntyminen on 
mahdollista ja jopa todennäköistä. Näin on, koska rauhanomaisten 

50 Ks. esim. Kagan 2008.

51 Perlo-Freeman et al. 
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& Traynor 2007.

52 Ks. esim. Luukkanen 
2008.
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2006; Gill & Huang & 
Morrison 2007; Wang 
2007. Ks. myös Brown 
2009: 10–11; Braun & 
Meinzen-Dick 2009; 
GRAIN 2008.

54 Ks. esim. Huntington 
1996/1997. Vrt. Hirst 
2001, 100–101.

55 Vrt. Hirst 2001, 98. Ks. 
myös Gray 2005/2006; 
Kerttunen 2008.
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keinojen etsiminen eturistiriitojen ratkaisemiseksi edellyttää yhteisis-
tä pelisäännöistä sopimista. Toinen suurvaltojen yhteistyöhön kan-
nustava tekijä on se, että tarjolla on koko ihmiskuntaa koskeva uhka. 
Ilmastonmuutoksen lieventämiseksi vaadittavat toimet tarjoavat 
väylän tiivistää kansalaisten rivejä valtionhallinnon taakse elintason 
laskiessa mutta vaativat myös kansainvälistä yhteistyötä sekä kat-
tavampien vaikutusten aikaansaamiseksi että mittavia taloudellisia 
uhrauksia vaativien vastatoimien legitimoimiseksi.

Talouskriisin suhteen kannustimet suurvaltasuhteiden kehittämisel-
le vaikuttaisivat ainakin osin toimivan saamaan suuntaan, eli yhteis-
työtä lisäävästi. Pieniä askeleita on jo otettu esimerkiksi laventamalla 
G8-yhteistyötä taloudellisen yhteistyön saralla kehittyvien talouksien 
edut paremmin huomioiviin G20-puitteisiin syksystä 2009 alkaen.56

Suurvaltojen lisäksi kansainväliset ja alueelliset järjestöt, pienemmät 
valtiot sekä erilaiset kansalaisyhteiskunnassa vaikuttavat toimijat 
voivat omalta osaltaan vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen. 
Näin on erityisesti kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavien poliittisten 
ja kulttuuristen valintojen saralla. Tarjolla olevia vaihtoehtoisia lä-
hestymistapoja ovat esimerkiksi permakulttuuri57 ja de-growth-ajat-
telu58. Historiasta tunnetaan useita verrattain nopeasti edenneitä 
kulttuurisia ja yhteiskunnallisia mullistuksia, joten sellaiset ovat sel-
västikin mahdollisia. Viimeisin esimerkki on kylmän sodan päättymi-
sen jälkeen globalisaation myötä kiihtyneeseen tahtiin tapahtunut 
markkinaliberaalien talousoppien leviäminen käytäntöön.

Yhteenveto
Tulevien maapallon luonnonympäristön asettamien rakenteel-
listen haasteiden vakavuus riippuu kolmesta tekijästä: missä 
vaiheessa ja kuinka vakavina ne aktualisoituvat suhteessa maailman 
väkiluvun kasvun taittumiseen; missä määrin ja millä aikataulul-
la teknologinen kehitys pystyy vaikuttamaan näiden haasteiden 
merkittävyyteen sekä missä tahdissa ja kuinka todenmukaisina ih-
miskunta tunnistaa muuttuvat realiteetit ja ryhtyy sopeuttamaan 
elintapaansa niitä vastaaviksi.

Maailman väestönkasvu vaikuttaisi olevan laantumassa, ja 
sen voidaan ennakoida taittuvan kuluvan vuosisadan puolivä-
lin tienoilla. Sitä vastoin öljyn tuotantohuipun arvioidaan olevan 
käsillä jo nyt. Tilanne näyttäisi olevan jotakuinkin sama myös ruo-
antuotannon suhteen. Toisaalta huomattavia määriä ruokaa päätyy 
jätteeksi tuotanto- ja kulutusketjun eri vaiheissa, ja tämän hävikin 
pienentämisen pitäisi olla hyvinkin mahdollista.

Valmiita öljyä korvaavia teknologisia ratkaisuja ei vielä ole saata-
villa riittävän laajassa mittakaavassa, vaan niiden käyttöönottoa jou-
duttaneen odottamaan vähintään vuosikymmen–pari. Siihen asti 
edellytykset materiaalisen elintason kohottamiseen heikkenevät, 
varsinkin kun jäljellä olevat luonnonvarat ovat enenevässä määrin 
hankalasti hyödynnettävissä paikoissa tai muodoissa.

56 G-20 2009. Vrt. Kurki 
(ed.) 2009.

57 Ks. esim. Holmgren 
2004; Bates & 
Hemenway 2010.

58 Ks. Flipo & Schneider 
(eds.) 2008.
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Ilmastonmuutoksen arvioidaan johtavan lisääntyviin luonnonon-
nettomuuksiin ja viljelyolosuhteiden heikkenemiseen. Muutosten 
tahtia ja voimakkuutta on vaikea ennustaa täsmällisesti, mutta riski 
haasteiden nopeaan kasaantumiseen on olemassa erityisesti mah-
dollisten tärkeillä viljelyseuduilla koettavien katovuosien myötä.

Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät kuitenkaan ole yksin-
omaan kielteisiä. Esimerkiksi Arktisten merialueiden sulaminen lisää 
jonkin verran hyödynnettävissä olevien raaka-aineiden määrää ja 
lyhentää merkittävästi Itä-Aasian ja Euroopan välistä laivareittiä. 
Näiden molempien tekijöiden täysimittainen hyödyntäminen vaatii 
kuitenkin mittavia investointeja tukevampiin rahtilaivoihin ja tuo-
tantolaitoksiin, joiden rakentamiseen kuluu useita vuosia.

Merkittävin vaikeammin ennakoitavissa oleva luonnonympäris-
töön liittyvä mahdollinen taitekohta on nälänhädistä tai jostakin 
uudesta taudinaiheuttajasta aiheutuva väestönotkahdus. Toteu-
tuessaan se nopeuttaisi maailman väestönkasvun taittumista, 
mutta sillä saattaisi olla myös arvaamattomia kulttuurisia ja poliit-
tisia kerrannaisvaikutuksia.

Luonnonympäristön asettamia rajoja on historiassa yleensä 
kierretty etsimällä käyttöön uusia energian ja ruoan lähteitä. Hupe-
nevien resurssien maailmassa tämä on käymässä hankalammaksi, 
joten keskeisimmäksi seuraavien vuosikymmenten muovautumi-
seen vaikuttavista kysymyksistä noussee se, missä määrin luonnon-
varojen kysyntää ollaan valmiita vähentämään erilaisten kulttuuris-
ten valintojen ja poliittisen päätöksenteon kautta.

Maailman vakavaan ja usealla sektorilla tapahtuvaan nopeaan 
kriisiytymiseen johtavien kehitystrendien kulminoituminen on 
hyvinkin mahdollista. Toisaalta näistä uhkatekijöistä käydään jo 
nyt varsin kattavaa tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua, ja 
ihmiskunnalla pitäisi olla käsien ulottuvilla monia keinoja edessä 
olevien mittavien haasteiden vaikutusten liudentamiseen tapah-
tumahistorian tavanomaisen pintaväreilyn tasolle. Aika näyttää, 
mihin historian virta tulevaisuudessa kulkee.
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