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nut mielelläni artikkelin inter-
netistä kerättyjen aineistojen 
käytöstä rahapelitutkimukses-
sa tai pohdintaa laadullisen ja 
määrällisen tutkimusotteen yh-
distämisestä. Kirja on kuiten-
kin hyvä johdatus rahapelitut-
kimuksen ei-ongelmapelaajat 
kohteekseen ottavaan yhteis-
kuntatieteelliseen tutkimuk-
seen.  Rahapelitutkimusta teh-
dessään tutkijat pääsevät käsik-
si mitä moninaisimpiin yhteis-

kunnallisiin ilmiöihin. Tässä ar-
tikkelikokoelmassa näitä ilmiöi-
tä ovat muun muassa rahapelaa-
jien ja heille palveluita tuotta-
vien yhtiöiden edustajien omat 
käsitykset sattumasta, onnesta, 
rahasta, työn ja vapaa-ajan suh-
teesta, voittounelmoinnista se-
kä eri kansanryhmien ja naisten 
ja miesten sosiaalisista suhteis-
ta. Teknologian rooli osana ra-
hapelaamista on kokoelmassa 
hienosti esillä. 

Kaiken kaikkiaan teos jatkaa 
kulttuurisen rahapelitutkimuk-
sen linjalla ja vahvistaa ymmär-
rystä siitä, että muiden yhteis-
kunnallisten ilmiöiden tavoin 
raha- ja pörssipelaaminen on 
aina sidottua tiettyyn aikaan, 
kulttuuriin ja paikkaan. Koko-
elma on myös kiinnostava kai-
kille, joita kiinnostaa taloudel-
linen riskinotto ja riskin tuotta-
minen ja myyminen.

Ympäristön yhteishyvän lähteille
JARI LYYTIMÄKI 

Ville Lähde 
Niukkuuden maailmassa 
niin & näin -kirjat, 2013 

Yltäkylläisyyden aika on loppu-
massa. Tämä on ympäristöfilo-
sofi Ville Lähteen mukaan raa-
ka fakta, josta ei tarvitse kiistel-
lä. Sitäkin enemmän miettimis-
tä on siinä, miten yhteiskun-
nat ja ihmiset selviytyvät niuk-
kenevien luonnonvarojen maa-
ilmassa. Lähteen kirja tarjoaa 
mietinnälle asiallisen kiihkotto-
mat perusteet.

Kirjan keskeinen käsite on 
ympäristön yhteishyvä, joka 
tarkoittaa pitkälti samaa kuin 
ympäristötutkijoiden viime ai-
koina ylenpalttisestikin suosi-
ma ekosysteemipalvelun käsite. 
Kumpikin viittaa niihin hyötyi-
hin ja toiminnan edellytyksiin, 
joita elollinen luonto ihmiselle 
tuottaa. Näihin kuuluvat niin 
ilmakehän happi, jota hengi-
tämme, kuin meristä nostettava 
kala, jolla ruokitaan kalanvilje-
lylaitoksissa loiskivia lohia.

Lähde ei määrittele ympä-
ristön yhteishyvää täsmällises-
ti, eikä se tunnu tarpeelliselta-

kaan. Sateenvarjomainen käsi-
te on puhutteleva jo itsessään. 
Kyse on vuorovaikutusten ver-
kostoista ja monien mittakaa-
vojen yhteensulautumista. Ih-
minen ei elä irrallaan luonnon 
ekosysteemeistä, vaan olemme 
vääjäämättömästi mukana joko 
luomassa tai rapauttamassa ym-
päristömme yhteishyviä.

Teos jakaantuu viiteen päälu-
kuun. Ensimmäinen luku hah-
mottaa muutosten ja murrosten 
luonnetta nykymaailmassa. Toi-
nen luku avaa niukkuuden kä-
sitettä käyttäen konkreettisina 
esimerkkeinä energian, veden 
ja ravinnon riittävyyttä. Kolmas 
luku tarkastelee tiedon epävar-
muutta ja syventää keskustelua 
jaottelemalla niukkuuden abso-
luuttiseen ja suhteelliseen, rajat-
tuun ja äärimmäiseen sekä läh-
teiden ja nielujen niukkuuteen. 
Kaksi viimeistä lukua pohtii si-
tä, millainen yhteiskuntapo-
liittinen haaste niukkuus on. 
Niukkuuteen sopeutuminen ei 

ole helppoa edes ympäristöliik-
keelle, puhumattakaan muista 
yhteiskunnallisista toimijoista.

Lähde hahmottaa kolme pit-
kän aikavälin mahdollista tule-
vaisuutta. Pahimmillaan luon-
nonvarojen liikakäyttö johtaa 
absoluuttiseen niukkuuteen, jo-
ka romahduttaa yhteisöt eikä jä-
tä mahdollisuuksia kestävämpi-
en toimintatapojen kehittämi-
sen. Toinen vaihtoehto on sit-
keä pyrkimys jatkaa nykymenoa 
mahdollisimman kauan. Tämä 
vaatisi yhä avoimemman voi-
mapolitiikan käyttöä, ihmisten 
eriarvoisuuden kasvattamista ja 
kurjuuden ulkoistamista hei-
koimmille.

Kolmantena tulevaisuuden 
perusvaihtoehtona on sopeutu-
vuuden edellytysten rakentami-
nen. Tämä vaatisi sitä, että ta-
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louden ”realiteettien” sijaan po-
litiikan sisältöjä määrittäisi mo-
nipuolinen ekologinen ja yh-
teiskunnallinen tieto. Valmii-
ta ja ongelmattomia ratkaisu-
ja ei ole, mutta parhaimmillaan 
voimme hankkia lisäaikaa hal-
litulle yhteiskunnalliselle muu-
tokselle ja teknologian – niin 
matalan kuin korkeankin – ke-
hittämiselle.

Aikalisä on tarpeen, sillä 
olemme perineet tilanteen, jos-
sa monet haitalliset kehitysku-
lut jatkuvat vielä pitkään. Esi-
merkiksi energiajärjestelmien 
muuttaminen on vääjäämättä 
hidasta, riippumatta siitä, mi-
ten vakavana ongelmana ilmas-

ton muuttumista tai öljyn hu-
penemista pidetään.

Lähde painottaa moniulot-
teisten tarkastelujen tärkeyt-
tä. Monimutkaisia kysymyk-
siä ei ole mahdollista saada hal-
tuun yksiulotteisilla mittareilla. 
Silti yksinkertaistavat indikaat-
torit ovat tarpeen. Tämä tulee 
esiin kirjassakin, jossa hyödyn-
netään äärimmilleen pelkistet-
tyjä ja siksi puhuttelevia graa-
feja vaikkapa biomassan ja fos-
siilisten polttoaineiden välisten 
suhteiden havainnollistamiseen.

Liialliset yksinkertaistukset 
ja kapeat rajaukset ovat ongel-
mallisia ennen muuta siksi, et-
tä ne johtavat ihmistoiminnan 

sivuvaikutusten unohtamiseen. 
Lähde kuitenkin huomauttaa, 
että kärsivällisyys toiminnan si-
vuvaikutuksista huolehtimiseen 
on väistämättä kortilla erityises-
ti silloin, kun ajat ovat ankeat 
ja saavutetuista eduista on tin-
gittävä.

Teos on helppolukuinen, pai-
koin jopa lennokas. Sitä ei silti 
kannata hurauttaa kerralla läpi, 
sillä lukujen välillä on hieman 
toistoa. Tämä ei häiritse, jos kir-
jan malttaa lukea jaksoittain, si-
sältöä vaikkapa päivän uutisoin-
tiin peilaten. Parhaimmillaan 
kirja lieneekin luku kerrallaan 
nautittuna, hitaasti sulateltuna.

Globalisaation kukkanen avaa silmät 
maapallomme todellisuudelle

Elina Grundström  
Musta orkidea  
Tositarina kukkasista jotka 
menettivät tuoksunsa 
Nemo, 2013
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Toimittaja, tietokirjailija Eli-
na Grundström lähtee liikkeel-
le suomalaisten kukkasuosikis-
ta, orkideasta. Tositarinalla on 
kaksi päähenkilöä. Toinen on 
salaperäinen Borneon sydän-
alueilta kotoisin oleva kauno-
tar. Toinen on elämä itse, maa-
pallon ekosysteemi.

Vielä pari vuosikymmentä 
sitten orkideat olivat Suomes-
sa hyvin harvinaisia ja kalliita.

”1990-luvulla orkideoita 
alettiin jalostaa ja tuottaa mas-
soittain samoissa halpatuotan-
tomaissa, joissa valmistetaan 
elektroniikkaa, lenkkitossuja ja 
muotivaatteita”, Grundström 
toteaa. 

Teolliset markettiorkideat ei-
vät tuoksu. Grundström etsii 
kirjassaan hienostunutta mus-
taa orkideaa, upeaa luonnon-
kukkaa, joka vaihtaa tuoksuaan 
päivän mittaan. Sitä on hyvin 
vaikeata löytää, vaikka Grund-
ström tekee kirjaansa varten 
useita matkoja Indonesian Kes-
ki-Kalimantaniin. 

 ”Orkideoiden kohtalo ker-
too, miten ympäristöongelmat 
ovat muuttuneet ja käsitykset 
niistä ovat syventyneet. Vain 
muutama vuosi sitten troop-
pisten orkideoiden suurimpa-
na uhkana pidettiin kaupallis-
ta keräilyä ja salakuljetusta. Sit-
ten havaittiin, että sademetsien 

laittomat hakkuut ja ilmaston-
muutoksen edesauttamat tuli-
palot olivat niille vieläkin tu-
hoisampia. Nykyään suurim-
pana orkideoihin kohdistuvana 
uhkana pidetään öljyplantaasi-
en perustamista ja muita laa-
joja maankäytön muutoksia”, 
Grundström kertoo. 

Tositarina johdattaa lukijan 
maapallon toiselle puolelle ja 
herättää syvällisiä kysymyksiä 
siitä, miten yhteisiä asioita tuli-


