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Yleisiä ja geologisia näkökulmia 
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Oma tausta 
• Valmistunut maisteriksi (HY) pääaineena geologia ja 

mineralogia vuonna 2006 – gradu Tampereen 
liuskevyöhykkeeltä syntyi malminetsintätyön yhteydessä 

• Väitellyt tohtoriksi (HY) Etelämantereen jurakautisista 
rautarikkaista ja primitiivisistä juonikivistä 2011 

• Tämän jälkeen vuoden verran malminetsintätehtävissä ja 
kenttätutkimusjohtajana (Magnus Minerals Oy) 

• Kolmen vuoden tutkijatohtorin pesti Luonnontieteellisessä 
keskusmuseossa (LUOMUS) 2012-2015 

• Nyt 2016 akatemiatutkijana (HY) tutkimassa sivukivien 
osittaisen sulamisen ja assimilaation prosesseja kerros- ja 
muihin intruusioihin liittyen (geokemiallinen ja 
termodynaaminen mallinnus, kokeellinen petrologia) 

• Tämän vuoden lopulla ryhdyn ”vapaaksi taiteilijaksi” 
(tietokirjan kirjoittaminen) 
 

• EN OLE tämän aihepiirin asiantuntija – vain siitä 
viimeaikoina kiinnostunut geologi! 
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Kasvun purkaminen - taustaa 
• Englanniksi “degrowth” 

• Ei täysin vastaavaa hyvää suomennosta, vaihtoehtoja: 
talouslasku, kohtuutalous, ei-kasvu, negatiivinen kasvu, kasvun 
purku/poisto, myötämäki 
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Kasvun purkaminen - taustaa 

• Taustoja löytyy jo 1800-luvun 
teollistumista vastustaneista liikkeistä ja 
Mahatma Gandhin filosofiasta, mutta 
”degrowth”-sana ilmiönä tuli käyttöön 
vasta 1970-luvulla, kun joukko MIT:n 
professoreita kirjoitti kirjan ”Kasvun 
rajat” (Meadows et al., 1972) 

• Kirjasta on julkaistu päivitetyt 
tarkistukset vuosina 1992 (”Ylittyvät 
kasvun rajat”; Meadows et al., 1992) ja 
2004 (”Kasvun rajat – 30 vuotta 
myöhemmin”; Meadows et al., 2004) 

• Ainakin jälkimmäisen suomennosta saa 
Gaudeamuksen julkaisemana 5 



Kasvun purkaminen - taustaa 

• Ranskalaisen talouden 
emeritusprofessorin Serge 
Latouchen ”Jäähyväiset kasvulle” 
ilmestyi 2007 

• Kirja on kirjoitettu perinteisessä 
ranskalaisessa 
vallankumoushengessä ja vie 
lukijan heti alusta lähtien aiheen 
syvään päähän 

• Pituus vain 130 sivua (pamfletti) 
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Kasvun purkaminen - taustaa 

• Suomalaisten tutkijoiden kirjoittama 
”Talous kasvun jälkeen” (Joutsenvirta et 
al., 2016) 

• Kirjoitettu suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta, 
joten siinä mielessä helposti 
lähestyttävä ja ymmärrettävä 

• Ei yritäkään tarjota lopullisia ratkaisuja 
vaan tarjoaa avaimia seuraaviin askeliin 

• Suosittelen lämpimästi! 

• Kaikki kolme mainittua kirjaa perustuvat 
suurelta osin tutkimukseen ja viitteisiin 7 



Kasvun purkaminen - taustaa 

• Suomessa yksi tunnetuimmista liikkeeseen liitetyistä 
hahmoista on professori Arto O. Salonen (ISY) 
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Kasvun purkaminen - perusteesejä 

• Kasvun purkamisesta on erilaisia näkemyksiä eri tutkijoilla, mutta 
muutamat perusasiat toistuvat valtaosassa tutkimuksesta ja 
muusta kirjallisuudesta, esim.: 
• Luontoa eniten tuhoavien tuotteiden ja teknologioiden kulutuksen 

rajoittaminen sääntelyn ja verotuksen keinoin 
• Ihmisten tarpeiden nostaminen keskiöön vaihtelevien mielihalujen 

sijasta 
• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus (perusturva) 
• Työn ja sen tarkoituksen uudelleenmäärittely  
• Yhteisöllisyyden ja paikallisuuden palautus niiltä osin, joilta se on 

mahdollista 
• Tarpeettoman ja haitallisen kiireen vähentäminen 
• Yleisemmin valtavirtaa edustavan uusklassisen taloustieteen kritiikki 
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Kasvun purkaminen - perusteesejä 
Mitä ja ketä nykyiset yhteiskuntajärjestelmät  
ja talouskasvu oikeastaan palvelevat? 
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Kasvun purkaminen - perusteesejä 

• Uusklassisen taloustieteen 
yksinkertaistettu talouden rinnastaminen 
markkinavaihtoihin eli kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamiseen 

• Tässä yhteydessä taloudellinen tarkoittaa 
usein ”käytettävissä olevien niukkojen 
tuotantoresurssien hyödyntämistä 
mahdollisimman suuren tuotannon 
aikaansaamiseksi” 
• Toissijaiseksi tai jopa täysin 

merkityksemättömäksi asiaksi jää sen 
pohtiminen, kuinka tarpeellisia 
hyödykkeet ovat ja onko tuotanto 
ekologisesti kestävää 

• Vrt. taloudellisuuden käsite ihmisten 
arjessa (=säästäväisyys)! 

• Hedonistinen hyvinvointikäsitys on tälle 
oiva aisapari (mainonta ja markkinointi → 
kulutushimo) 

 

Joutsenvirta et al. (2016) 
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Kasvun purkaminen - perusteesejä 
• Talous ei kuitenkaan ole irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta vaan sitä määrittävät 

ja rajoittavat viime kädessä samat termodynamiikan lait kuin muutakin universumia! 
• Ekologisessa taloustieteessä siirrytään ympäröivän ekosysteemin rajojen ylittämisestä ja haittojen 

ulkoistamisesta talouteen, joka toimii turvallisten raja-arvojen sisäpuolella 

Joutsenvirta et al. (2016) 
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Kasvun purkaminen - perusteesejä 

• Yhteiskunnan tulisi pyrkiä 
kasvattamaan ihmisten aitoa 
hyvinvointia, jotka perustuvat 
perustarpeisiin (Erik Allardt, 1970-
luku): 
• Having = kohtuullinen elintaso 
• Doing = mielekäs ja vastuullinen 

toiminta 
• Loving = merkitykselliset 

ihmissuhteet 
• Being = mahdollisuus itsensä 

toteuttamiseen ja läsnäoloon 

• Väite: kasvutalous ja vuosittaiseen 
bkt:n kasvuun tähtäävä 
yhteiskuntapolitiikka on alkanut 
vieraannuttaa meitä kaikkien näiden 
perustarpeiden täyttymisestä 

Joutsenvirta et al. (2016) 

Kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi pyrkii erottamaan 
taloudellisen toiminnan myönteiset vaikutukset ympäristön ja 
yhteiskunnan tilaa heikentävistä vaikutuksista, sekä ottamaan 
huomioon ympäristövaikutusten keston. 
Aidon kehityksen indeksi on tämän pohjalta jatkokehitetty mittari, 
jolla halutaan nimensä mukaisesti kuvata maassa tapahtunutta aitoa, 
todellista kehitystä. 
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Kasvun purkaminen - kritiikkiä 

• Ihmisen leviäminen maapallon ulkopuolelle 

• Jonkin vielä tuntemattoman mullistavan teknologian 
löytäminen 

• Miten yhteiskunta pysyy kasassa ja rauha maassa, jos 
talouden annetaan kuihtua? 
• Ylikuluttavien ihmisten ja valtioiden motivointi omasta 

(materiaalisesta?) elintasostaan tinkimiseen on vaikeaa 

• Eikö kulttuurievoluutio olisi jo johtanut meidät kohti 
degrowth-yhteiskuntaa? Sen sijaan se on ”valinnut” 
talouskasvuun perustuvan yhteiskuntajärjestelmän. 
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Kasvun purkaminen - kritiikkiä 

• Kirjassa puretaan monia kasvutalouden myyttejä, joilla on 
kritisoitu degrowth-liikettä: 
1. Hyvinvointiin tarvitaan aina talouskasvua 

• Ei ole toteutunut esim. Suomessa 1990-luvun jälkeen – 
hyvinvoinnin rajat ovat tulleet vastaan ja ekologisen kestävyyden 
rajat ylittyneet 

• Tilastotieteilijä Osmo Soininvaaran esimerkki: vuodesta 2002 
vuoteen 2005 suomalaisen reaaliansiot kasvoivat 9%, mutta harva 
huomasi hyvinvointinsa lisääntyneen (vuosilomaa olisi voinut 
pidentää neljällä viikolla, jonka kaikki olisivat huomanneet!) 

2. Talouskasvu on välttämätöntä hyvinvointivaltion 
ylläpitämiseksi 

• Jatkuvia menoleikkauksia jatkuvasta talouskasvusta huolimatta 
(julkisten palveluiden yksityistäminen!), työn uudelleenmäärittely 

3. Vain kasvutalous ylläpitää hyvää työllisyystilannetta 
• Työpaikkojen siirtyminen halvempien työvoimakustannuksien 

maihin, ihmisten korvaaminen koneilla 

4. Talouskasvu on ympäristöongelmien ratkaisu 
• Talousmahtien “päästövähennykset” ovat oikeasti päästöjen 

ulkoistamista kehittyviin maihin 

Joutsenvirta et al. (2016) 
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Kasvun purkaminen - kritiikkiä 

• Kirjassa puretaan monia kasvutalouden myyttejä, joilla on 
kritisoitu degrowth-liikettä: 
5. Talouskasvu voidaan irtikytkeä ympäristöongelmista 

• Jevonsin paradoksi! (tähän palataan myöhemmin) 

6. Väestönkasvu on ympäristölle suurempi ongelma kuin 
talouskasvu 

• Maailman rikkain kymmenys tuottaa lähes puolet 
yksityisen kulutuksen hiilidioksidipäästöistä 

7. Finanssitalouden kasvu tuo mukanaan oikeaa 
vaurautta 

• Finanssitalous on lopulta riippuvainen reaalitalouden 
tuotannosta ja kulutuksesta, jota tarvitaan lainojen ja 
korkojen takaisinmaksuun 

8. Rahataloudellinen tehokkuus lisää aina hyvinvointia 
• Ihmisten hyvinvointi on riippuvaista rahatalouden 

ulkopuolisista tekijöistä ja luonnosta 

Joutsenvirta et al. (2016) 
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Geologisia näkökulmia 

• Degrowth-keskustelu on luonnontieteiden ja luonnonvarojen osalta 
keskittynyt paljolti ilmastonmuutokseen ja fossiilisiin polttoaineisiin 

• Metallisten ja mineraalisten raaka-aineiden käsittely on jäänyt 
vähemmälle 
• Esim. aihepiirin merkkiteos ”Kasvun rajat” (Meadows et al., 1972), 

jonka kirjoittivat joukko MIT:n professoreita ja vieläpä sen 30-
vuotistarkistuksen ”Kasvun rajat – 30 vuotta myöhemmin” (Meadows 
wt al., 2004) käsittelevät asiaa hyvin pintapuolisesti ja ilman 
laajempaa asiantuntemusta aihepiiriin.  

17 
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Geologisia näkökulmia 

• Vihreän teknologian ja vihreän siirtymän metalli- ja 
mineraalitarpeeseen ollaan vasta nyt heräämässä! 

• 1970 -luku -> Esitetään ajatus ”kasvulla on rajansa”  

• 1990-luku -> Ilmastonmuutos alkaa muodostua selkeäksi uhkaksi 

• 2000-luku -> Ilmastonmuutosta vastaan aletaan taistella 
teknologisilla uudistuksilla ja uusiutuvilla energiamuodoilla 

• 2010-luku -> Aletaan tunnistaa, että nykyiset tunnetut 
mineraalivarannot eivät riitä nykyisellä (ja etenkään kasvavalla) 
energiakulutuksella uusiutuvien energiamuotojen tarpeisiin 

• 2020-luku -> Onko muita vaihtoehtoja kuin kasvun ja kulutuksen 
taittaminen? 18 



Geologisia näkökulmia 

13.12.2018 
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Geologisia näkökulmia 

”Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi 
muutama viikko sitten kattavan selvityksen 
siitä, miten maailman kriittiset metallivarat 
riittävät, jos ilmastotavoitteita toteutetaan 
vain uusiutuvilla energialähteillä.  
 
Vastaus on: eivät riitä.” 
… 
 
”Pari esimerkkiä. Litiumin tarve kasvaisi 42-
kertaiseksi, grafiitin 25-kertaiseksi, koboltin 
21-kertaiseksi, nikkelin 19-kertaiseksi ja 
harvinaisten maametallien 7-kertaiseksi. Ja 
tämä on laskettu maltillisen kestävän 
kehityksen skenaarion mukaan.” 

4.6.2021 
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Geologisia näkökulmia 

• Näiden haasteiden lisäksi ei riitä, että RAKENNETAAN 
uudentyyppisiä voimaloita, vaan niitä pitää myös HUOLTAA 
• Luonnonvaroja ja energiaa tarvitaan siis myös jälkimmäistä varten 
• Tämä liittyy keskeisesti myös laitteiden kestävyyteen ja 

kierrätettävyyteen, joihin molempiin liittyy vielä suuria 
epävarmuuksia 

• Monet uusista energiamuodoista ja korvaavista tuotteista vaativat 
paljon energiaa tuotantoonsa → energian kokonaiskäytön kasvu 
• Kivihiili on aivan ylivoimainen tuote EROEI-indeksiltään (energy 

returned on energy invested) verrattuna esimerkiksi biodieseliin  
• Kivihiili 46:1 
• Biodiesel 2:1 
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Geologisia näkökulmia 

 

Fragments of wind turbine blades await burial at the Casper Regional Landfill in Wyoming. 
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Geologisia näkökulmia 

• Uusiin teknologioihin ja niiden avulla energiatehokkuuden parantamiseen liittyy 
myös oleellisesti Jevonsin paradoksi! Energiatehokkuuden paraneminen johtaa 
perinteisessä kasvutaloudessa energiankulutuksen kasvuun, koska: 
1. …se laskee energian hintaa ja kannustaa siten kasvavaan kulutukseen (suora 

rebound-efekti) 
2. …se johtaa työn tuottavuuden kohenemisen vuoksi tuotannon kasvuun, mikä 

lisää koko yhteiskunnan energiankäyttöä (välillinen rebound-efekti) 
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Geologisia näkökulmia 

 
2021 
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Geologisia näkökulmia 

• Keyßer  ja Lenzen (2021): 
• IPCC:n 1,5 °C ilmastonlämpenemisen rajoittamisskenaariot perustuvat 

negatiivisten päästöjen ja valtavan teknologisen muutoksen ja sen vaatimien 
mineraalivarojen kiisteltyyn yhteyteen, samalla kun oletetaan bkt:n jatkuva 
kasvu. 

• IPCC ei ole suostunut ottamaan degrowth-skenaarioita huomioon  

• Tässä tutkimuksessa esitämme, että degrowth-skenaariot minimoivat monet 
keskeiset sovellettavuuteen ja kestävyyteen liittyvät riskit verrattuna 
teknologiavetoisiin ratkaisuihin 

• Suuria haasteita liittyy kuitenkin etenkin poliittiseen toteutettavuuteen 

• Joka tapauksessa degrowth-skenaariot tulisi läpikotaisesti tutkia ja 
tarkastella 
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Geologisia näkökulmia 

• Uusiutuvien energialähteiden tarvitsemat mineraalivarannot eroavat 
keskeisesti kivihiilestä ja öljystä 
• Esimerkiksi kivihiiltä voidaan suoraan kaivaa maasta ja polttaa 

(primäärituote) 
• Esimerkiksi tuuliturbiini vaatii suuren määrän erilaisia alkuaineita, joista osa 

louhitaan perusmetallikaivosten sivutuotteina 
• Suurin kysynnän muutoksiin on vaikea vastata 
• Monien näiden alkuaineiden tuotanto on myös geopoliittisesti keskittynyttä ja niillä 

on heikko kierrätysaste 
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Geologisia näkökulmia 
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Geologisia näkökulmia 

• Kaivannaistoiminnan ja materiaalikierron yhteen sovittaminen 
kestävällä tavalla on yksi merkittävimmistä lähitulevaisuuden 
haasteista 

• Tässä, jos missä, tarvitaan myös geotieteellistä osaamista 

28 To get two grams of gold for a wedding ring, you can 
use 10 kg of mobile scrap OR mine 500 kg to 10 000 
kg of gold ore 



Geologisia näkökulmia 

13.12.2018 

…vai Want??? 

29 To get two grams of gold for a wedding ring, you can 
use 10 kg of mobile scrap OR mine 500 kg to 10 000 
kg of gold ore 



Geologisia näkökulmia 

• Olen itsekin lähimenneisyydessä perustellut kaivostoimintaa sitä vastustaville seuraavaan 
tyyliin: 
• ”Jos haluat elää nykyisenkaltaisessa yhteiskunnassa ja näppäillä uusinta älypuhelinta sitä 

samaa haluavan ja jatkuvasti kasvavan ihmisjoukon osana, kaivostoiminnan kasvua 
tarvitaan.” 

 
• Me siis geologeina tiedämme ja ymmärrämme, että nykypäivän tarvikkeet (ja turhakkeet) 

vaativat suuren määrän erilaisia metalleja ja kaivoksia, joilla voi olla suuri 
ympäristökuormitus. 

• Tiedämme myös, että mineraalivarannot ovat ihmiskunnan aikakäsityksessä 
uusiutumattomia ja niitä kulutetaan kiihtyvällä vauhdilla, ja kaivostoiminta on jo vaikuttanut 
negatiivisesti geodiversiteettiin. 

→ Radikaaleja ajatuksia: 
• Eikö meidän siksi tulisi olla eturintamassa vaatimassa (vähintään hyödyttömän ja haitallisen) 

ylikulutuksen lopettamista? 
• Eikö meidän siksi tulisi olla mineraalivarantojen suojelijoita ja varoittaa niiden köyhtymisestä? 30 
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