
Maaseudun rooli 

fossiilitalouden jälkeisessä 

yhteiskunnassa

Tuomas Kuhmonen

Tutkimusjohtaja, KTT, MMM, dos., agr., ym.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto (Vesanto)

Maaseutututkijatapaaminen

Lappeenranta 26.8.2022

1



2

Olemattoman tutkiminen?

“Siinä määrin kuin tulemme tietoisiksi

erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista, 

meille avautuu uusia valintamahdollisuuksia nykyhetkessä. 

Jos kykenemme kuvittelemaan jotain minkä haluamme luoda, 

voimme käynnistää toimet sen tekemiseksi todeksi.” (Slaughter 1993, 290)

Futures research – tulevaisuuksientutkimus = 

vaihtoehtoisten tulevaisuuksien systemaattista, 

kurinalaista ja läpinäkyvää suunnittelua ja arviointia
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Maailmanmallin on muututtava?

3Lähde: Kuhmonen ym. 2022

www.kestavamaaseutu.info

• Fossiilitalous on mahdollistanut 
irtaantumisen paikallisesta 
energia-, ravinne- ja 
materiaperustasta (metabolia)

• Kaikki tuotanto palvelee 
kulutusta
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Miten maailmanmalli muuttuu?

4Lähde: Kuhmonen ym. 2022

www.kestavamaaseutu.info
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Uuden maailmanmallin ilmentymiä?
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60 asiantuntijahaastattelua

Todennäköinen ja toivottava rakenne

Toivottavan tulevaisuuden syntymistä edistäviä tai estäviä syitä 1.629 kpl
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Syistä löytyy ratkaisu?

Poliittiset tekijät: 

• Biokaasu

• Maaseudun kiinteistöjen energiahuolto

Taloudelliset tekijät: 

• Luonnontuoteala

• Tuulivoima

• Biokuituala

Sosiaaliset tekijät: 

• Metsänomistus

• Kotimainen kala

• Puurakentaminen

Teknologiset tekijät: 

• Maaseudun kiinteistöjen energiahuolto

• Maatalouden ravinnehuolto

• Tuulivoima

Ympäristöön liittyvät tekijät:

• Maatalouden ravinnehuolto

• Kotimainen kala

• Biokuidut

Kaikissa vaaditaan muutoksia monella rintamalla
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Kestävyyssiirtymän kipupisteet 20 kpl
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Millainen on fossiilitalouden jälkeinen maailma? Maaseutu?

VISIOT 

• Fossiilitalouden jälkeisen yhteiskunnan visiot tunnistavat nykyisestä 

luopumisen, uuden syntymisen sekä muutoksen kitkat 

(”liikevastus”) ja kompromissitarpeet – tällaisia visioita ei juuri ole

• Kaupungit ovat ja tulevat olemaan aliomavaraisia kulutus- ja 

hallintokeskuksia, joiden riippuvuus maaseudusta saa uusia, 

syvempiä ja monipuolisempia muotoja kun fossiilitalouden 

luovutaan
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Millainen on fossiilitalouden jälkeinen maailma? Maaseutu?

TALOUSMALLI

• Siirtyminen fossiilitalouden jälkeiseen, paikallisempaan, 

monimuotoisempaan, omavaraisempaan yhteiskuntaan tai peräti 

kohtuutalouteen – kulutuksen kasvun rajat (1980-2020 BKT 4x ja 

ympäristökuormitus   ; 2020-2060 ympäristökuormitus    , BKT ?)

• Kiinnostusta kohtuutalouden mukaiseen elämiseen maaseudulla 

kannattaisi ruokkia monin eri tavoin, jolloin maaseutu toimisi 

edelläkävijänä todellisessa kestävyysmurroksessa
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Miten sinne päästään? Maaseutu?

METATASON YMMÄRRYS

• Hallittu systeeminen muutos ei rakennu hajanaisista toimenpide-

ehdotuksista tai kapea-alaisista vaatimuksista vaan 

kokonaisvaltaisesta vaihtoehtojen arvioinnista

• Systeemitarkastelussa paljastuvat paitsi kaupunki- ja 

maaseutualueiden roolit myös mahdollisuudet toisin toimivien 

systeemien rakentamiselle
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Miten sinne päästään? Maaseutu?

IRTAANTUMISEN MÄÄRÄTIETOISUUS

• Uusien vaihtoehtojen tukeminen täytyy olla niin voimakasta, että 

fossiilitalouden valtarakenteet eivät rajoita kehitystä

• Jotta muutoksen tuomat mahdollisuudet voitaisiin ottaa haltuun ja 

lopulta siirtyä fossiilitalouden jälkeiseen yhteiskuntaan, tarvittaisiin 

uusi maaseudun merkityksen, roolin ja toimijuuden määrittelevä 

yhteiskuntasopimus tai uusi osuustoimintaliikkeen kaltainen 

institutionaalinen itseorganisoitumismalli tai jotakin yhtä suurta

11



12

Miten sinne päästään? Maaseutu?

KRIISINKESTÄVYYS

• Yhteiskuntien metabolisen perustan muutosvaiheessa (ainakin) 

siirrytään ”hyvin toimivasta maailmasta” ”huonosti toimivaan 

maailmaan”

• Yhteiskunnan kriisinkestävyys kannattaisi rakentaa fossiilitalouden 

jälkeisen ajan resurssien, rakenteiden, instituutioiden ja 

toimijoiden perustalle

• Maaseudun rooli korostuu perinteisesti aina isojen kriisien myötä, 

mutta fossiilitalouden jälkeisen ajan yhteiskunnallista 

kriisinkestävyyttä voisi lähteä rakentamaan suoraan 

paikkaperusteisesti luonnon, luonnonvarojen ja 

paikallisyhteisöjen pohjalta, koska yhteiskunnan metabolinen 

perustaa siirtyy ”tuolta kaukaa tänne lähelle, keskellemme”
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Kontaten vai kriisin kautta?
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Maataloustuotannon muutos 2050

suhteessa perusuraan
Maataloustuotteiden kauppataseen muutos 2050

suhteessa perusuraan

Lähde: FAO 2018 (The state of agricultural commodity markets)

”Punaiset alueet”:

• Väestö kasvaa 2 miljardilla 2015-2050 (= 4 x EU): ruokaa tarvitaan lisää ja paljon

• Kyky tuottaa ruokaa heikkenee merkittävästi ilmastonmuutoksen vuoksi

• Tarve tuoda ruokaa kasvaa merkittävästi – mistä lisärahoitus

• Nyt merkittäviä vientituloja fossiilitaloudesta (Afrikka, Lähi-itä 10-25 % BKT:sta)

• Riittävätkö paikalliset ratkaisut: vettä säästävät viljelymenetelmät, Saharan metsitys…

• Elleivät, ilmastopakolaisten määrä kasvaa räjähdysmäisesti
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Kohti fossiilitalouden 
jälkeistä yhteiskuntaa

14Lähde: Kuhmonen ym. 2022

www.kestavamaaseutu.info



15

15

Kiitos!

Vesanto – paras paikka tunnetussa maailmankaikkeudessa!


