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1. JOHDANTO
Tässä työssä tarkastelen niin sanottua resurssiperiferiaa ja sen muotoutumista Suomessa.
Resurssiperiferialla tarkoitan suurkaupunkien ulkopuolisia alueita, joissa luonnonvarojen
tuotanto on tärkeässä osassa. Lehtonen ja Okkonen (2016: 21) ovat määritelleet resurssiperiferian ”luonnonvarojen prosessoinnista riippuvaisiksi paikallistalouksiksi”. Pyrin selvittämään sitä, luodaanko resurssiperiferiaa aluepolitiikan avulla nyky-Suomen ja tulevaisuuden Suomen valtiotilassa. Miksi tiettyjä alueita tässä valtiotilassa voisi nimittää
juuri resurssiperiferiaksi? Mitä suunnitelmia aluepolitiikassa on muotoiltu näiden alueiden kohdalle?
Siitä lähtien kun keskuspaikkoja alkoi maatalouden myötä syntyä, alkoi
myös muodostua jakoa keskuksiin ja niiden ulkopuolisiin seutuihin, joita voidaan nimittää maaseuduksi, syrjäseuduksi tai periferiaksi. Nämä seudut ovat toimineet elintilana
kasvavalle väestölle ja samalla ihmiselämän ja yhteiskuntien aineellisen perustan lähteenä. Voisi sanoa, että kautta aikain ihmisen, yhteisöjen ja kokonaisten valtakuntien hyvinvointi on ollut hyvin suoraan riippuvainen maasta ja siinä piilevistä luonnonvaroista.
Tätä mieltä ovat muun muassa tutkijat Edward Barbier (Barbier 2011) sekä A.S. Mather
(Mather 1989). Viimeistään renessanssin ajoista lähtien nämä seudut ovat olleet myös
voittojen lähde niitä tavoitteleville tahoille (esim. Harvey 2006: 90–91).
Yksi haaste tässä työssä ovat eri nimitykset tarkastelemilleni alueille. Periferia on, kuten myöhemmin käy ilmi, omalla tavallaan ongelmallinen käsite eikä täysin
reilu niitä seutuja kohtaan, joita se kuvaa. Toisaalta suomen kielen käsitteet maaseutu ja
syrjäseutu eivät myöskään ole ongelmattomia, koska niihin liittyy hyvin selkeitä mielleyhtymiä tietynlaisiin alueisiin. Maaseutuun liittyy maatalous ja ihmisasutus, syrjäseutu
on taas hieman kielteinen ja syrjäisyys on suhteellinen käsite. Selkeyden vuoksi käytän
siis tässä työssä enimmäkseen sanaa periferia (tai resurssiperiferia), koska se on suomalaiselle lukijalle kenties neutraalein käsite. Tässä työssä käsittelen periferiaa resurssiperiferian näkökulmasta, eli huomioni kiinnittyy luonnonvaroihin ja maankäyttöön.
Luonnonvarat ovat mielestäni hyvin ajankohtainen ja kiinnostava tutkimusaihe maantieteessä ja miksei muillakin aloilla. Monet tahot, kuten tiedeyhteisö, media,
ajatushautomot ja julkishallinto ovat viime vuosina tuottaneet enenevissä määrin uutisia,
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tutkimuksia ja raportteja luonnonvaroihin liittyen (Eisto ja Kotilainen 2010, ks. myös
Bridge 2009). Aikamme sekä tulevaisuuden suuret aiheet, kuten ilmastonmuutos, liittyvät
hyvin perustavasti myös luonnonvaroihin. Suomessakin on alettu pohtia luonnonvaroja
ja niiden hyödyntämistä uudella tavalla eli on alettu esimerkiksi korostaa luonnon monimuotoisuutta ja koskemattoman, hiljaisen luonnon arvoa. Toisaalta on kehitetty myös käsitteitä kuten biotalous, joka sisältää uusia ideoita myös perinteisempään luonnonvarojen
hyödyntämiseen. Teoriaosuudessa avaan luonnonvaran käsitettä ja kerron, mitä kaikkea
luonnonvaroiksi voi lukea.
Viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana on ollut havaittavissa merkkejä siitä, että maan ja luonnonvarojen merkitys ihmisten mielissä on toisaalta vähentynyt. Jo lähes kolmekymmentä vuotta sitten Mather (1989: 1) kirjoitti, että ihmisen ja maan
välinen side on hälvennyt kehittyneissä maissa ja monin paikoin muuallakin. Hän perustelee tätä väitettä seuraavasti: (kaupunki-)ihminen asuu voimakkaasti muokatussa
elinympäristössä, eli kaupungissa, hän saa ruokansa kaupasta, hän pukeutuu keinokuidusta valmistettuihin vaatteisiin ja hänen käyttämänsä energia tulee fossiilisista polttoaineista (ibid.) Ovatko luonnonvaroja tuottavat alueet samalla jääneet ihmisten mielissä
taka-alalle?
Tästä aiheesta Bridge (2001: 2155) on kirjoittanut seuraavasti: “Emme välttämättä tiedä mistä kahvimme, pihvimme, öljymme tai kuparimme tulee tai miten niitä
tuotetaan. Ymmärrämme kuitenkin sen, että ne tulevat ”tuolla jossain” olevasta tilasta
eivätkä ”täällä näin” olevasta jälkiteollisesta tilasta”. Bridgen tekstiin sisältyy siis ajatus
resurssiperiferiasta ja myös kuvaus siitä, millainen se voi olla: tila, jota ei tunneta muusta
kuin luonnonvarojen tuottamisesta. Tämä tila on ”tuolla jossain” eli Bridgen sanoin yhteiskuntatilan ulkopuolella. Tämän kuvauksen voisi ajatella olevan kuvaus tilanteesta,
jossa resurssiperiferia on jo muodostunut hyvin selkeäksi ja sille on annettu vain tietty
merkitys raaka-aineiden tuottajana, eikä esimerkiksi ihmisten elinympäristönä.
Yksi hyvä peruste tarkastella resurssiperiferiaa on se, että kuten kaupunkiseudutkin, ne ovat monien ihmisten elinympäristöjä (esim. Expertenbericht zuhanden…
2014: 2). Luonnonvarojen hyödyntäminen ja sen muutokset näkyvät käytännössä resurssiperiferian asukkaiden elinympäristössä (esim. Eisto & Kotilainen 2010: 9). Luonnonvarat ovat siis nousseet jälleen tärkeämmäksi aiheeksi, mutta millainen on niiden alueiden
asema, joissa luonnonvaroja tuotetaan?
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Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyen on ollut havaittavissa myös tietynlaista fatalismia: monissa luonnonvaroihin liittyvissä raporteissa toistuvat samat ajatukset siitä, kuinka ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestönkasvu, valtioiden ja kaupunkiseutujen välinen kilpailu sekä tuleva niukkuus kaikesta pakottavat myös Suomessa
tiettyihin toimenpiteisiin. Kyseessä on joidenkin tahojen mukaan suorastaan kansakunnan
kohtalonkysymys. ”Pakottavalla tarpeella” ja ”kansakunnan selviämisellä” on myös historian saatossa perusteltu myös mm. laajamittaista soiden ojitusta (esim. Huikari 1998).
”Pakottava tarve uudistuksille” onkin kiinnostava osa luonnonvarojen käyttöön ja luonnonvarapolitiikkaan liittyviä perusteluja. Kaikelle luonnonvaroihin liittyvälle suunnittelulle ja tavoitteiden asettamiselle yhteistä on kuitenkin se, että ne kohdistuvat jollekin
oikeasti olemassa olevalle alueelle, jolla on usein muitakin ulottuvuuksia kuin luonnonvarat. Esimerkkinä muusta ulottuvuudesta olkoon edellä mainittu ihmisten elinympäristö.
Tässä työssä aion lähestyä resurssiperiferiaa strategis-relationaalisen valtioteorian, arvonlisänmuodostuksen ja siirtymisen sekä keskus-periferia –asetelman kautta.
Käsittelen Suomen valtiota tilana, jossa monet eri toimijat poliitikoista ja suuryrityksistä
aina tavalliseen kansalaiseen saakka toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja suhteessa
luonnonvaroihin. Kun puhun valtiotilasta, ymmärrän samalla sen, että valtiotilakin on ihmisen luomus ja siten jatkuvan muutoksen ja erinäisten tavoitteiden kohteena. Moni taho
haluaa muokata valtiotilaa mieleisekseen, muun muassa aluepolitiikan keinoin.
Tutkimuskysymykseni ”miten resurssiperiferia on muotoutunut Suomessa
aluepolitiikan tuloksena” sisältää ajatuksen siitä, että resurssiperiferia ei ole vain luonnonolosuhteiden määrittämä kehityskulku, vaan sitä on tietoisesti luotu politiikan ja muun
ihmistoiminnan keinoin. Vaikka luonnonympäristö asettaa reunaehdot luonnonvaroille ja
niiden hyödyntämiselle, on silti ihmisen käsissä paljon valtaa. Ihminen itse on jaotellut
maa-alaa eri tarkoituksiin: alue A on kaupunkia, alue B on asutusaluetta, alue C on metsää, alue D peltoa jne. Tästä päästään pohtimaan sitä, miten eri alueita halutaan kehittää.
Kaupunkiseudun kehittämiseen liittyy kenties erilaisia tavoitteita ja ideoita kuin syrjäseudun. Kärjistäen kaupunkiseutua voidaan ajatella ihmislähtöisemmin, elinympäristönä.
Periferiaa taasen ajatellaan ehkä luonnonvarojen ja ihmisiin sinällään liittymättömien asioiden kautta. Tämä kiinnostava jaottelu on käynyt yllättävän selvästi ilmi tutkimusaineistostani.
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Olen valinnut tutkimusaineistokseni valtio-, alue- ja kuntatasoilla tuotettuja,
luonnonvaroihin liittyviä strategia-asiakirjoja. Laaja-alaisissa suunnitelmissa (kuten hallitusohjelmassa ja maakuntasuunnitelmassa) olen keskittynyt luonnonvarakysymyksiin.
Luonnonvaroista keskityn erityisesti biotalouteen, koska se on ajankohtainen käsite niin
mediassa, tutkimuksessa kuin suunnitelmissakin. Työ- ja elinkeinoministeriön biotalous
–verkkosivuston mukaan biotaloudella tarkoitetaan lyhyesti taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, ja tämä
käsite

kokoaa

uusia

ja

vanhoja

luonnonvarojen

hyödynnystapoja

yhteen

(http://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalous-lyhyesti/ katsottu 22.10.2018).
Kuntatasoa edustaa kotikuntani Vieremä, joka on hyvä paikallistason esimerkki resurssiperiferiasta, sillä yhä nykyäänkin alkutuotannon osuus elinkeinoista on
kunnassa korkea. Samalla Vieremän esimerkki näyttää sen, että resurssiperiferiassa voi
olla monipuolista toimintaa ja perifeerisyyttä voi käyttää paikkakunnan imagon rakentamisessa, kuten Vieremän kunnan verkkosivuilta voi nähdä (www.vierema.fi). Alkutuotannon ja siihen liittyvien toimintojen merkitys on selkeä myös Pohjois-Savon maakunnassa, joka toimii maakuntatason esimerkkinäni ja johon Vieremä kuuluu. Kun tarkastelen eri aluetasojen tuottamia dokumentteja, voin samalla yrittää selvittää sitä, nähdäänkö
Vieremän alue resurssiperiferiaan kuuluvana myös Vieremällä. Vieremä ja Pohjois-Savo
muodostavat samalla työni maantieteellisen rajauksen Suomen sisällä.
Työssäni käytän siis Suomen valtion, Pohjois-Savon liiton ja Vieremän
kunnan tuottamia dokumentteja tutkimusaineistonani, joista ilmenee niiden tavoitteita
luonnonvarojen hyödyntämisen suhteen. Samalla kun keskityn tässä työssä Suomeen,
Pohjois-Savoon ja Vieremään on hyvä muistaa, että resurssiperiferiaan on ollut vaikuttamassa ja vaikuttaa yhä moni Suomen valtiotilan ulkopuolinen tekijä. Esimerkiksi Euroopan unionilla kuin myös kansainvälisillä sopimuksilla on vaikutusta Suomen asioihin,
myös luonnonvarojen hyödyntämiseen. Eri luonnonvarojen välillä saattaa kuitenkin olla
ristiriitoja, joita käsittelen tarkemmin teoriaosuudessa.
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS
Rakennan tämän työn teoreettista viitekehystä siten, että kuljen abstraktilta tasolta kohti
käytännönläheisempää. Määrittelen tässä luvussa aluksi tilaa, aluepolitiikkaa, arvonlisän
muodostumista & siirtymistä sekä keskus-periferia –jaottelua. Tämän jälkeen tarkastelen
luvussa 3 resurssiperiferian ominaisuuksia sekä luonnonvaran käsitettä ja lopuksi luvussa
4 teen katsauksen resurssiperiferian historiaan Suomen alueella.

2.1 Tilan monet muodot
Niin kauan, kun ihmiset ovat muodostaneet yhteisöjä, ovat he samalla muodostaneet tiloja
(ks. Lefebvre 1974 tilojen filosofisesta perustasta). Aikojen saatossa tilojen koot, muodot
ja rajojen ominaisuudet ovat vaihdelleet. Smith (1991: 66–67) katsoo, että käsite maantieteellinen tila (geographical space) tarkoittaa ihmistoiminnan tilaa, jonka mittakaava
vaihtelee yksittäisistä rakennuksista aina koko maapallon kattavaksi. Tämä ei ole Smithinkään mukaan suinkaan ainut tapa ajatella tilaa, mutta aion hyödyntää eniten tätä tilan
määritelmää tässä työssä.
Tilalle on myös muita määritelmiä. Lefebvre (1974) on yksi tunnetuimpia
tilan käsitteen tutkijoita, ja hänen yksi perusteeseistään on se, että ihmiset luovat tilaa (ks.
myös Unwin 2000). Sojan (1980: 209–210) mukaan tilaa voi käsitellä sen fyysisen olemuksen lisäksi myös sosiaalisena rakennelmana. Tilaa on käytetty abstraktina käsitteenä,
ikään kuin kontekstina filosofisissa tarkasteluissa. Tilan muoto, merkitys ja käyttö ovat
tulosta ihmistoiminnasta. Ihmistoiminnalla muodostettu tila on verrattavissa muihin sosiaalisiin rakennelmiin, jotka ovat seurausta elollisen elämän muuttuvista olosuhteista
(ibid.). Soja jatkaa edelleen, että ihmisyhteisöjen tilallinen järjestyminen on ihmistoiminnan tulosta ja eräänlainen sosiaalinen rakennelma, joka kumpuaa kontekstuaalisesta tilasta. Tila mielletään kaikesta huolimatta kuitenkin yleensä irrallisena ”säiliönä” tai kontekstina, jonka sisällä ihmistoiminta tapahtuu eikä ihmistoiminnan luomana rakennelmana (ks. myös Smith 1991: 66).
Tässä työssä pyrin yhdistämään maantieteellisen tilan ja tilan sosiaalisena
rakennelmana. Tila on mielestäni kätevä tapa jäsentää maailmaa maantieteellisesti, mutta
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samalla on hyvä pitää mielessä, että tämä jäsennys on ihmisen keksintö ja siten muuttuvainen. Yksi syy sille, miksi en käytä ainoastaan ja ehdottomasti ”tila ihmisen luomuksena ja muokkaamana” –ajatusta on Unwinin (2000) aiheellinen kritiikki etenkin Lefebvren teoriaperustaa kohtaan. Ajattelen maantieteellistä tilaa myös objektiivisena, luonnontieteellisenä suureena ja Lefebvren tilaa ihmisen luomana rakennelmana.
Jessopin (2016: 124) mielestä tila voi olla hallinnon paikka, kohde ja keino.
Hallinnon paikkana tila on siksi, että siellä hallintoa voi luoda, haastaa ja muunnella. Tila
on hallinnon kohde, koska se on tulosta fyysisten, sosiaalisten ja symbolisten rajojen
muokkaamisesta ja luomisesta. Tila on hallinnon väline silloin, kun sillä määritellään
mikä on ”sisällä” ja ”ulkona” ja kun sillä hallitaan toimijoiden välisiä suhteita (ibid.) Monien tutkijoiden mielestä kapitalistinen talousjärjestelmä osaltaan luo ja muokkaa tilaa,
tai tätä järjestelmää tukevat tahot haluavat muokata tilaa mieleisekseen (esim. Smith
1991, Lefebvre 1974). Tässä ajatuksessa tila näyttäytyy selvästi hallinnon välineenä. Toisaalta kapitalistinen markkinatalous ei ole ainut järjestelmä, jonka etuja tilan muokkauksen avulla pyritään ajamaan; monien muidenkin talousjärjestelmien takia tiloja on pyritty
ja yhä pyritään muokkaamaan niille edullisemmaksi.
Kuten muidenkin tilojen, myös valtion voi siis ajatella olevan ihmisen rakentama tila, jota eri toimijat pyrkivät muokkaamaan mieleisekseen (esim. Moisio 2012:
10) ja jossa eri toimijat toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Moision (2012: 31)
mukaan valtio on sosiaalinen instituutio ja jatkuvassa muutoksessa. Tällä muutoksella ei
myöskään ole mitään ennalta määrättyä suuntaa. Jessop (2016: 40) on määritellyt joitakin
valtion olemukseen liittyviä perusasioita: suurimmalla osalla valtioista on suvereniteetti
omalla alueellaan ja ne ovat muodostaneet diplomaattisuhteita keskenään. Lisäksi valtio
on sen ”sisällä” olevien toimijoiden ylin auktoriteetti, jonka käskyjä näiden toimijoiden
pitäisi noudattaa.
Jessop on määritellyt valtion neljän pääosan mukaan (2016: 49):
1. Staatsgewalt (valtiovalta) on valtio-olion ydin. Se koostuu melko yhtenäisestä kasaumasta sosiaalisesti juurtuneita, sosiaalisesti säädeltyjä ja strategisesti valikoivia instituutioita ja organisaatioita.
2. Staatsvolk (valtiokansa) Yllä mainittujen instituutioiden ja organisaatioiden yleisesti hyväksytty tehtävä on määritellä ja toimeenpanna yhteisön jäseniä sitovia
päätöksiä.
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3. Staatsgebiet (valtioalue) Kaikki yllä mainittu tapahtuu ja sijaitsee tietyllä alueella.
4. Staatsidee (valtioidea) Kaikki tämä tapahtuu kuvitellun poliittisen yhteisön yleisen edun tai yhteisen tahdon nimissä, ja tämä yhteisö identifioituu kyseiseen
maantieteelliseen alueeseen.
Jessop (2016: 45) on myös sitä mieltä, että valtio voi olla mitattava suure, joka saa useita
arvoja yksinkertaisen on/ei –jaottelun sijaan. Toisin sanoen eri maiden kohdalla voidaan
mitata niiden ”valtiollistumisastetta”. Valtiollistumisasteen voi ajatella myös sen kautta,
miten vahvasti valtio pystyy toteuttamaan auktoriteettiaan alueellaan (Jessop 2016: 45).
Nämä Jessopin näkemykset valtiosta tukevat käsitystä tilasta ihmisen luomana ja muokkaamana asiana.
Suomi on yksi esimerkki (valtio-)tilasta, joka on toisaalta hallinnon väline
ja toisaalta hallinnon kohde. Suomessa ja Suomen ulkopuolella on monia toimijoita, joilla
on omat tavoitteensa esimerkiksi Suomen alueen luonnonvarojen hyödyntämisen ja
maankäytön suhteen eli Suomi on tässä hallinnon väline. Monet toimijat pyrkivät myös
muokkaamaan Suomi –nimistä tilaa mieleisekseen ja tähän toimintaan osallistuvat myös
ulkomaiset toimijat eli tässä tapauksessa Suomi on hallinnon kohde.
Suomi-nimisessä tilassa on myös luonnonvaroja eli resursseja, joita eri toimijat hyödyntävät ja tätä hyödyntämistä eri toimijat pyrkivät säätelemään. Valtiotason
toimijat eivät ole ainoita jotka pyrkivät hallitsemaan luonnonvaroja. On helppo löytää
käytännön esimerkkejä muissa tiloissa olevista toimijoista, jotka haluavat vaikuttaa Suomen luonnonvaroihin. Euroopan Unionin jäsenenä Suomi on sitoutunut noudattamaan tämän ylikansallisen tilan toimijoiden määräyksiä luonnonvarojen suhteen. Toisaalta myös
valtiota alemman tason toimijoilla voi olla valtaa luonnonvarojen suhteen (Bridge 2014:
123–124).

2.2 Aluepolitiikka
Aluepolitiikka on yksi työkalu, joilla valtaapitävät toimijat pyrkivät muokkaamaan valtiotilaa mieleisekseen. Tällä politiikalla vaikutetaan alueisiin, joihin valtiotilaa on jaettu.
Alueilla on yleensä periferioiden lisäksi keskuksia, joten aluepolitiikkaa ei voida suoraan
pitää periferiapolitiikkana tai maaseutupolitiikkana. Myös alueita voi luokitella suoraan
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periferioiksi ja keskuksiksi, kuten tuonnempana tässä luvussa käy ilmi. Jauhiainen ja Niemenmaa (2006: 71) ovat määritelleet aluepolitiikan seuraavasti: ”Aluepolitiikka on tietoista talouspoliittista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan alueellisesti määrittyvien
kohteiden – paikkakuntien, seutujen, maakuntien ja valtioiden – taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen”. Tässä määritelmässä ilmenee myös aluepolitiikan talouskeskeisyys.
Matherin (1989: 26) mukaan pelkästään luonnonolosuhteilla tai taloudella
ei voi selittää kaikkea maankäytön vaihtelua ja monimuotoisuutta. Tärkeä osa maankäyttöpäätöksiä (kuten luonnonvarojen hyödyntämistä) ovat myös lakeihin ja kulttuuriin liittyvät asiat, sekä maankäyttäjän omat ominaisuudet (Mather 1989: 26–27). Toisin sanoen
Mather kiinnittää huomiota aluepolitiikan osuuteen maankäytön muotoutumisessa. Voidaan siis ajatella, että lopullinen maankäytön kuva periferiassa on luonnonolosuhteiden,
talousjärjestelmän, aluepolitiikan sekä jokaisen maata käyttävän toimijan summa. On
hyvä muistaa samalla se, että yhtälön eri osat vaikuttavat keskenään toisiinsa eri tavoin.
Tämä summa voidaan mielestäni nähdä johdannossa mainitsemanani ihmisten elinympäristönä.
Aluepolitiikalla on kiinnostava rooli valtiotilassa: toisaalta sen avulla kehitetään eri alueita, mutta toisaalta se voi vahvistaa ja antaa alueille erilaisia rooleja, niin
kielteisiä kuin myönteisiäkin. Seuraavassa kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettu kaavio
aluepolitiikan osuudesta resurssiperiferian roolin muodostamisessa ja sen vahvistumisessa:
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Kuva 1. Yksinkertainen esitys aluepolitiikan osuudesta resurssiperiferian muodostumisessa ja tämän aseman vahvistumisessa.
Parrin mukaan aluepolitiikalla voidaan vaikuttaa ainakin epäsuorasti keskuksen ja periferian kehitykseen esimerkiksi tukemalla hiipuvia teollisuuden aloja tai panostamalla uusiin. Hänen esimerkissään uudet kilpailukykyiset alat syntyvät keskuksiin
ja hiipuvat alat ovat lähinnä periferiassa (Parr 1973: 37–38). Käytännön esimerkiksi tällaisesta aluepolitiikasta käy EU:n Välimeren maiden perifeerisille alueille kohdistama tukiohjelma vuosina 1986–1993, jota Tondl (1998) on tutkinut. Käytännössä kaikki siinä
esitetyt toimenpiteet tähtäsivät kyseisten alueiden taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen (Tondl 1998: 94). Hänen mukaansa (1998: 123–124) aluepolitiikan vaikutukset riippuvat paikallisista instituutioista (tässä tilanteessa politiikan tekijänä oli ylivaltiollinen
toimija ja kohteena valtio) sekä makrotalouden tilasta.
Seuraavaksi listaan joitakin esimerkkejä aluepolitiikan tavoitteista, tai pikemminkin aluepolitiikkaa tekevien toimijoiden tavoitteista:
A. Ihmisten toimeentulon mahdollistaminen
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Tämä oli tärkeää entisaikoina, kun suurin osa sai elannon lähes omavaraisesta maanviljelystä. Nykyään tämä näkyy esim. pyrkimyksenä luoda uusia työpaikkoja ja koulutusta
työttömyyden vaivaamille seuduille. Nyky-Suomessa usein yhteyksissä kohtaan C.
B. Valtion alueen ja valtiotilan haltuun ottamista
Tämä liittyy etenkin Moision näkemykseen Suomen valtion kehitysvaiheista, ensimmäinen vaihe itsenäistyneessä valtiossa oli pyrkiä selkeyttämään valtiotilan rajat, sen sisään
jäävät resurssit ja hallitsemaan sen alueella asuvia ihmisiä (ks. Moisio 2012).
C. Kapitalismin tms. talousjärjestelmän etujen turvaamista
Tämä kytkeytyy taloustoimijoihin mutta usein myös valtaapitäviin poliitikkoihin. NykySuomen kontekstissa tämä tarkoittaa mm. pyrkimystä houkutella maahan sellutehdasinvestointeja sekä kaivosyrityksiä. Talouskeskeisyys näkyy selkeästi nyky-Suomen aluepolitiikassa, kuten myös tutkimusaineistostani käy myöhemmin ilmi. Tilaa käsitelleessä
luvussa toin ilmi tutkijoiden näkemyksiä, joiden mukaan tilaa pyrittäisiin muokkaamaan
esimerkiksi kapitalistisen talousjärjestelmän eduksi. Aluepolitiikka on helppo nähdä yhtenä työkaluna tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.
D. Muiden tavoitteiden, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamista
Tässä yhteydessä käsittelen etenkin luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Se on hyvä
esimerkki monien pienten ja suurten toimijoiden vaikutuksesta. Paineita luonnonsuojeluun saattaa tulla ylikansalliselta taholta sekä usein myös ruohonjuuritason toimijoilta.
Kiinnostava kysymys aluepolitiikkaan liittyen onkin se, kenen etua sillä loppujen lopuksi
ajetaan? Jessopin strategis-relationaalinen valtioteoria antaa hyvän viitekehyksen aluepolitiikan hyötyjille. Aluepolitiikka on ensisijaisesti politiikan toimijoiden työkalu, johon
myös monet muut toimijat vaikuttavat. Tässä työssä pyrin tutkimaan sitä, mitä aluepolitiikka -nimisellä työkalulla suunnitellaan tai ollaan suunnittelematta periferiaan. Perifeeristen alueiden jättäminen oman onnensa nojaan on myös yksi aluepolitiikan muoto.
Suomen kontekstissa aluepolitiikka on historian saatossa tarkoittanut esimerkiksi pyrkimystä tasata alueellisia kehityseroja muun muassa luomalla raskasta teol-
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lisuutta ja perustamalla korkeakouluja laajasti eri puolille maata (esim. Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 81–82), kun taas nykyään keskitytään enemmän luomaan kilpailukykyä
ja innovatiivisuutta tiettyihin paikkoihin (esim. Moisio 2012: 299–300). Käsittelen Suomen aluepolitiikan historiaa tarkemmin luvussa 4.

2.3 Arvonlisän muodostuminen ja siirtyminen tilassa
Luonnonvarojen hyödyntäminen on yksi talouden osa, jota voi kutsua myös arvonmuodostukseksi tai arvonlisäksi. Näitä käsitteitä käyttävät muun muassa Harvey (2006) ja
Hadjimichalis (1984), joiden kirjoituksiin perustan paljon tämän työn teoreettista viitekehystä. Luonnonvarojen hyödyntämisen käsittely on myös kapitalismin käsittelyä, koska
se on nykyään niin Suomessa kuin muuallakin vallitseva talouden muoto.
Harveyn mukaan (2006: 90) oleellista kapitalismissa on arvonlisän omiminen tai haaliminen (appropriation), eli maantieteellisesti toisella alueella sijaitseva toimija
omii tai haalii arvonlisää kuten luonnonvaroja joltain toiselta alueelta. Harvey jatkaa, että
tämä on näkynyt historian aikana toimintana, jossa voittoja havittelevat toimijat ovat aina
etsineet lisää alueita arvonlisän hankkimiseksi. Arvonlisää on monenlaista. Harveyn mukaan luonnonvarat ovat helppo kohde nopeille voitoille, joten niiden hallinta ja etsiminen
on ollut tärkeä piirre kapitalismin historiassa (2006: 91).
Arvonlisää on haalittu historian aikana (Harvey 2006); haalijoina ovat olleet
esimerkiksi kauppiaat, valtiot, yritykset ja siirtomaavallat. Tämä haaliminen on välillä
ollut väkivaltaista tai suoranaista sotaa eli arvonlisää on ryöstetty. Toinen tapa haalia arvonlisää on sääntöjen mukaan toimiminen ja tilaisuuksien hyödyntäminen. Kapitalistisessa järjestelmässä keskeisiä toimijoita ovat muun muassa monikansalliset yritykset ja
alueelliset yksiköt (Harvey 2006: 92). Pääomasijoittajat saattavat ostaa esimerkiksi viljelijän tai tehtailijan omaisuutta (=maata, tehtaita). Alueelliset yksiköt saattavat pyrkiä ottamaan haltuun tai tuhoamaan kilpailijoidensa omaisuutta, esimerkiksi ostamalla tai jopa
sotilaallisella voimankäytöllä (Harvey 2006: 91–92).
Harvey (2006: 90) katsoo, että luonnonolosuhteet vaikuttavat siihen, miten
helppoa arvonlisän tuottaminen on, mutta tämän arvon keskittyminen ja liike tilassa on
hyvin riippuvaista ihmistoiminnasta. Hadjimichalis (1984) nimittää tätä ”maantieteel-
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liseksi arvonsiirroksi” (Geographical Transfer of Value, GTV). Tämä ei ole Hadjimichaliksen (1984: 342) mukaan mikään luonnonlaki, vaan se on osa pääoman kasaantumiseen
liittyviä prosesseja, joita eri (poliittiset) toimijat pitävät aktiivisesti yllä.
Sojan mukaan kapitalistinen talousjärjestelmä on toimiakseen tarvinnut alueiden välisiä kehityseroja. Samalla tähän talousjärjestelmään liittyvä voittojen (=arvonlisän) tavoittelu on hänen mukaansa aktiivisesti ollut luomassa ja myös ylläpitämässä eritasoisia alueita (Soja 1980: 221). Vaikka kaikkiin sosiaalisiin prosesseihin liittyy maantieteellistä epätasa-arvoa, niin nimenomaan keskusten ja periferioiden välisen epätasaarvon ja kehityserojen ylläpito on Sojan mielestä kapitalismille ominaista (Soja 1980:
221). Toisaalta hänen mukaansa samalla on tehty kehityseroja tasaavia toimia ja yhtenäistämistä.
Sojan mukaan eri toimijoilla on oma tärkeä osansa alueellisen epätasa-arvon selittäjinä. Yleensä alueellinen epätasa-arvo on nähty kapeasti vain keskusten tai kehittyneiden valtioiden suorittamana periferian tai kehitysmaiden hyväksikäyttönä. Marxilaisena tutkijana Soja korostaa eri sosiaaliluokkien välisiä suhteita ja hyväksikäyttöä
(Soja 1980: 222). Hän kirjoittaa luokkataistelusta, jota minä käsittelen tämän työn kontekstissa hieman eri tavalla. En tarkastele marxismin ydinteesiä, eli omistavan luokan ja
työntekijöiden välisiä jännitteitä, vaan keskityn eri alueiden eli keskuksen ja periferian
välisiin suhteisiin. Hyväksyn Sojalta sekä muilta marxilaisilta tutkijoilta sen ajatuksen,
että kapitalistinen talousjärjestelmä tuottaa väistämättä eriarvoisuutta eli menestyjiä ja
häviäjiä. Tässä työssä miellän menestyjät ja häviäjät luokkien sijasta eri alueina. Edelleen
kun tätä ajatusta sovitetaan strategis-relationaaliseen valtioteoriaan ja keskus-periferia malliin, voi voittaja-alueiden ajatella olevan keskustoimijoita ja häviäjäalueiden periferian toimijoita. Ylipäätään marxilaisten tutkijoiden antina tämän työn teoreettiselle viitekehykselle pidän sitä, että he käsittelevät eri alueiden välisiin kehityseroihin liittyviä asioita pääomien kasaantumista tutkimalla. He siis tunnistavat eri toimijoita, joista jotkut
pyrkivät siirtämään arvonlisää periferiaksi miellettävältä alueelta keskukseen.
Sojaa, Harveyta ja Hadjimichalista mukaillen keskustoimijat toimijat pyrkivät siis siirtämään arvonlisää periferian toimijoilta ja periferian resursseista itselleen.
Jos kuvittelemme nämä toimijat kartalle, yleensä ”siirtäjät” ovat keskuksissa sijaitsevia
ja arvonlisän lähtöalueet ovat periferiaa. Tämä malli on tietenkin hyvin yksinkertainen ja
siihen liittyy kaksi perusolettamusta:
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Periferian luonnonvaroja hyödyntävät yritykset sijaitsevat keskuksissa, resurssiperiferian ulkopuolella



Tämän hyödyntämisen seurauksena arvonlisä siirtyy tilassa periferiasta keskukseen

Tätä mallia ja siihen sisältyviä olettamuksia on käsitellyt Hadjimichalis (1984: 331),
jonka nimitys tälle mallille on ”transfer-of-surplus-development thesis”. Hadjimichalis
(1984: 331–332) on löytänyt kuitenkin monta syytä kritisoida tätä mallia. Tiivistetysti
kritiikki liittyy mallin liiallisiin yksinkertaistuksiin, joita seuraamalla ei voida selittää todellisuudessa tapahtuneita kehityskulkuja. Yksi keskus-periferia –asetelman kannalta
hyödyllinen palanen, jonka Hadjimichalis nostaa esille on se, että joskus tässä mallissa
katsotaan ikään kuin paikan hyväksikäyttävän toista paikkaa. Vaikka en ole hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että paikan korvaisi luokka (kuten hän ehdottaa), voi paikka vs.
paikka –asetelman mieltää olevan ”paikassa A sijaitsevat toimijat vs. paikassa B sijaitsevat toimijat”. Mikäli keskittyminen eli arvonlisän siirtyminen periferiasta keskuksiin päin
ei aiheuta (pääoman) menetyksiä periferiassa, voidaan puhua ”hyödyllisestä keskittymisestä” (positive centralization). Mikäli periferia kärsii keskittymisestä, on kyse tällöin
haitallisesta keskittymisestä (negative centralization) (Kidron teoksessa Soja 1980: 223).
Olen samaa mieltä Hadjimichaliksen kanssa siitä, että paikka (tai paikassa olevat toimijat)
voi hyväksikäyttää toista paikkaa. Olisi kuitenkin tärkeää määritellä se, mitä hyväksikäyttö tarkoittaa.
Hadjimichalis (1984: 336) kirjoittaa, kuinka taloustoimijat (kapitalistit)
pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon lobbaamalla ja erilaisten etujärjestöjen kautta. Tässä näkemyksessä politiikka nähdään alisteisena taloudelle eli politiikkaan
vaikuttamalla pyritään saamaan lisää talouteen liittyviä etuja. Taloustoimijat, lobbarit ja
poliitikot toimivat vuorovaikutuksessa keskenään myös yli valtiorajojen. Onkin kiinnostavaa tutkia sitä, miten eri toimijoiden etuja ajetaan tai ollaan ajamatta valtiotilassa ja
resurssiperiferiassa. Esimerkiksi, miten valtio säätelee ulkomaisten kaivosyritysten toimintaa omalla alueellaan? Tässä tilanteessa valtiotilan ulkopuoliset toimijat (esim. kaivosyrityksen edustajat, ehkä myös ulkomaiset lobbarit) ovat vuorovaikutuksessa kohdevaltion keskuksissa sijaitsevien toimijoiden, esimerkiksi lainsäätäjien, lupaviranomaisten, ympäristöjärjestöjen yms. kanssa. Toki myös periferian toimijat, kuten aluekehittäjät,
poliitikot, paikalliset yritykset ja paikalliset asukkaat ovat mukana tässä kuviossa, mutta
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yleensä heikommin ja välillisesti omien keskustoimijoidensa kautta (esim. valittamalla
kaivosluvasta).

2.4 Keskus ja periferia
Jessopin valtiotilateoria tarjoaa mielestäni hyvän alustan myös keskus-periferia -jaottelulle: keskukset ja periferiat sijaitsevat valtiotilassa, jossa eri toimijat käyttävät valtaa.
Keskus-periferia -jaottelu auttaa hahmottamaan valtiotilaa siten, että pistemäisille pienille
alueille (keskus) on keskittynyt valtaa, pääomia ja ihmistoimintaa, kun taas näiden paikkojen ympärillä on laajoja alueita (periferia), joissa edellisiä asioita ei ole paljoa ja joissa
sen sijaan tuotetaan yhteiskunnan materiaalista perustaa. Tämän materiaalisen perustan
tuottaminen tarkoittaa toisin sanoen luonnonvarojen hyödyntämistä, joka osaltaan määrittää periferiaa (ks. Lehtonen ja Okkonen 2016) ja antaa sille merkityksiä (esim. Bridge
2001).
Keskus-periferia -jaottelu on kuitenkin jyrkkä ja kaksilokeroinen: tietty alue
on joko periferiaa tai keskus. Tämä jaottelu tietenkin yksinkertaistaa todellisuutta, jossa
periferian ja keskusten välillä on vaihettumisvyöhyke ja periferiassa sijaitsee pieniä keskuksia (esim. Eskelinen & Snickars 1995: 3). Lisäksi Paasin (1995: 235, teoksessa Eskelinen & Snickars 1995) mielestä keskukset ja periferiat ovat ihmisen luoma jaottelu sosiaaliselle tilalle, jota sitten käytetään aivan eri yhteyksissä kuten maanpinnan aluejakoon.
Huolimatta keskus-periferia -teorian yksinkertaistavuudesta ja jyrkkyydestä on se mielestäni kuitenkin riittävän hyvä malli käytettäväksi laajojen asioiden, kuten koko Suomen
luonnonvara-alueiden käsittelyyn. Mielestäni juuri valittu mittakaava helpottaa keskusten
ja periferioiden rajaamista: koko maan tasolla esimerkiksi 20000 asukkaan maaseutukaupunki on helppo mieltää osaksi resurssiperiferiaa, mutta tilanne saattaisi olla toinen jos
tarkastelussa olisi paikallinen taso.
Valtiotieteellisestä näkökulmasta keskuksia ja periferioita on tarkastellut
norjalainen tutkija Stein Rokkan, jonka ajatuksia Flora ynnä muut ovat tiivistäneet kirjan
muotoon (Flora ym. 1999). Rokkanin näkemykset ovat keskeisessä osassa tässä teorialuvussa. Poliittisten järjestelmien tutkimuksessa on tärkeää tunnistaa seuraavat kolme asiaa
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(Flora ym. 1999: 109): Ihmisten kokoontumispaikat eli keskukset, jossa valta ja päätöksenteko ovat, tätä keskusta ympäröivä alue, joka on riippuvainen keskuksen päätöksenteosta ja näiden kahden välillä tapahtuva vuorovaikutus.
Keskus
Rokkanin mukaan se on hyvin lyhyesti todettuna ”etuoikeutettu paikka” (Flora ym. 1999:
110). Eri keskustyyppejä hänen mukaansa ovat hallinnollis-sotilaallinen keskus, talouden
keskus ja kulttuurin keskus. Kuten aiemmin jo olen todennut, resurssiperiferia liittyy
yleensä vahvimmin taloudellisilla asioilla määriteltyihin keskuksiin. Tietyt rakennukset,
yritykset ja instituutiot kertovat kyseisten keskustyyppien olemassaolosta. Jos kaikki keskustyypit sijaitsevat samassa paikassa, on tällöin kyseessä ”yksipäinen” (monocephalic)
rakenne, jos taas eri keskustyypit ovat hajallaan eripuolilla aluetta, on kyseessä ”monipäinen” (polycephalic) rakenne.
Talouteen pohjautuva syntytapa keskuksille ja periferioille on kuitenkin
vain yksi selittää keskusten syntyä ja kehittymistä. Kaksi muuta keskus-periferia –asetelman peruspilaria, eli hallinto ja kulttuuri (ks. Flora ym. 1999) eivät näytä olevan kovin
merkittävässä osassa periferian synnyn selityksissä. Muita tapoja määritellä keskuksia on
tutkia ihmisten liikkumista, verkostoja ja elinkeinoja sekä sitä, missä tietoa käsitellään
eniten. Elinkeinoja ja liikkumista analysoimalla on sekä Suomessa että Ruotsissa luotu
keskus-periferia –jaottelua, joka on kiinnostava lisä teoreettisiin keskus-periferia –jaotteluihin. Scottin (2001: 814) mukaan ”globaalit megakaupunkiseudut” ovat pääoman, sosiaalisen elämän ja työvoiman keskittymiä, joilla on suhteita kaukanakin muissa maissa
sijaitseviin muihin vastaaviin keskuksiin. Tämä Scottin kuvaus on hyvin linjassa Rokkanin ajatusten kanssa. Se sisältää mielestäni myös käsityksen siitä, kaupunkiseuduilla on
olemassa vahvaa toimijuutta ja ne haastavat valtiotasoa.
Valta on keskittynyt yleensä keskuksiin, mikä onkin yksi keskuksen määritelmistä. Tämän seurauksena voisi siis ajatella, että myös keskuksien etuja ajetaan ponnekkaammin valtiotilassa. Moisio (2012: 34). sivuaa tätä väitettä kirjoittamalla, että Suomessa (keskuksissa olevat) innovaatiotoimijat ja toisaalta maaseudun kehittäjät tavoittelevat eri asioita koskien valtiotilaa. Kaupunkiseutujen toimijuuteen liittyy myös Scottin
(2001: 821) näkemys siitä, että silloin tällöin tällaiset paikallisen tason hallinnolliset yksiköt (joskus yli valtiorajojen) yhdistävät voimansa ajaakseen paremmin etujaan. Tästä
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hyvä esimerkki on Suomessa viime aikoina perustettu C21 –verkosto, joka kokoaa maan
21 suurinta kaupunkia yhteen yhdeksi edunvalvontaryhmäksi (esim. https://yle.fi/uutiset/3-9865149

katsottu

20.4.2018,

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hal-

linto/hallinto/organisaatio/pormestarit/c21/ katsottu 15.10.2018). Kaupunkiseutujen esimerkki on hyvä osoitus siitä, että valtiotasolla tehtävää aluepolitiikkaa haastetaan alhaaltapäin, mutta nimenomaan keskusalueilta, ei periferiasta.
Periferia
Periferian voi ajatella olevan maantieteellinen alue tai joukko paikkoja, jotka ovat alisteisessa asemassa keskukselle. Nämä paikat tai alue ovat kauimpana keskuksesta, mutta silti
sen vallassa (Flora ym. 1999: 113). Periferia on riippuvainen keskuksesta eikä sillä ole
valtaa määrittää omaa kohtaloaan tai kykyä erottautua omaksi paikakseen. Periferiaa saatetaan hallita kaukaa tulevien ohjeiden eikä paikallisen edun mukaisesti. Periferioiden
perusominaisuuksia ovat Rokkanin mukaan etäisyys, erot ja riippuvuus. Periferia on aina
jonkin matkan päässä keskuksesta tai keskuksista, ja etäisyys on rajoituksia luova tekijä.
Eskelinen ja Snickars (1995: 1) ovat määritelleet periferian seuraavasti: se on yleensä
maantieteellisesti kaukainen, taloudellisesti jälkeenjäänyt, riippuvainen ulkoisesta poliittisesta ja teollisesta päätöksenteosta and kulttuurisesti vanhentunut. Myös Oksa (1995:
183, teoksessa Eskelinen ja Snickars 1995) tarjoaa tiiviin tulkinnan: hänen mukaansa periferiallisuus merkitsee resurssikeskuksen ulkopuolella olemista. Resursseilla hän tarkoittaa tässä vaurautta, valtaa ja yhteyksiä.
Periferia on myös riippuvainen keskuksista ainakin yhdessä jo aiemmin
mainituissa kolmessa kohdassa: kulttuurissa, hallinnossa ja taloudessa. Hayterin ynnä
muiden mielestä periferiassa risteää neljä eri institutionaalista ulottuvuutta: talous, ympäristö, kulttuuri ja geopolitiikka (Hayter ym. 2003: 17). Tämä on heidän mielestään yksi
tekijä, joka erottaa periferiat keskuksista ja edesauttaa konfliktien syntyä periferioissa.
Rokkanin määrittämistä ominaisuuksista voidaan vetää linja eri keskustyyppeihin: hallinnolliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen. (Flora ym. 1999: 113–114). Tämän työn kontekstissa keskityn eniten talouskeskuksiin, koska niihin luonnonvara-asiat mielestäni eniten liittyvät.
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Rokkanin mukaan periferian talous- ja kulttuurielämä ovat melko kehittymättömiä, tai ne ovat sitä ainakin valtaapitävien toimijoiden mielestä. Talous- ja kulttuurielämän kehittymättömyys periferian määritelmänä on kiinnostava seikka, koska etenkin
kulttuurin kohdalla voi olla vaikeaa objektiivisesti määrittää kehittyneisyyttä. Itse asiassa
tämän asian pitäminen kriteerinä alueen perifeerisyydelle kertoo mielestäni osaltaan keskuksen vallasta.
Toisaalta keskukset voi nähdä myös periferioiden luomina. Maantieteilijä
Jefferson totesi 1930-luvulla: ”Kaupungit eivät kasva itsekseen. Maaseutu asettaa niitä
tekemään keskuksissa tehtäviä asioita” (Jefferson 1931: 453 teoksessa Flora ym. 1999:
113). Tässä lausahduksessa tulee esille keskus-periferia –suhteen kaksisuuntaisuus. Etenkin historiallisia kehityskulkuja, kuten varhaisimpien kaupunkien syntyä tarkastellessa
voi katsoa, että periferian asukkaat loivat keskuksia, koska he tarvitsivat niitä.
Muita tapoja määritellä keskuksia ja periferiaa
Toiminnallis-taloudellisista perusteista kumpuavan keskus-periferia -mallin voi katsoa
myös perustuvan saksalaisen Johann Heinrich von Thünenin 1800-luvun alkupuolella
luomaan malliin, jossa pistemäistä kaupunkia ympäröivät eri resursseja tuottavat kehämäiset alueet (von Thünen 1826). Von Thünenin malli on tietenkin yksinkertaistus todellisuudesta, koska se ei ota huomioon monia luonnonympäristöön ja ihmistoimintaan oikeassa elämässä liittyviä muuttujia, mutta tarjoaa yhtä kaikki pohjan, joka vielä nykyäänkin näyttäytyy tieteellisessä kirjallisuudessa (esim. Krugman 1991).
Taloustieteilijä Paul Krugman jatkoi osin von Thünenin mallista. Krugman
(1991) perustelee kuulussa artikkelissaan, kuinka teollinen toiminta vähitellen keskittyy
muutamiin keskuksiin, kun taas maahan sidottu maatalous pysyy aina samoilla sijoillaan.
Tämä tapahtumasarja luo teollistuneita ytimiä, joiden ympärillä on raaka-aineita tuottavaa syrjäseutua eli periferiaa. Krugman on siis kuvannut yksityiskohtaisemmin talouskeskuksen syntymistä ja hänen ajatuksiaan voi käyttää täydentämään Rokkanin ajatuksia.
Etenkin Krugmanin malli käyttää kvantitatiivisia menetelmiä keskusten ja periferioiden
tunnistamiseen, mikä on kiinnostava lisä aiemmin tässä työssä esiteltyihin keskuksen ja
periferian määritelmiin.
Clarkin (teoksessa Flora ym. 1999: 112) mukaan myös pelkkiä elinkeinoja
tutkimalla voi määrittää keskuksen: keskuksessa kolmannen sektorin, kuten palveluiden,
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liikenteen ja viestinnän osuus elinkeinoista on yleensä suuri. Ensimmäinen sektori tarkoittaa raaka-aineita keräävää toimintaa, kuten maataloutta ja kaivoksia. Toinen sektori
tarkoittaa teollisuutta, joka jalostaa raaka-aineita. Keskukset hallitsevat omia alueitaan,
mutta ovat samalla niistä riippuvaisia. Riippuvuus koskee ruokaa ja muita raaka-aineita,
työvoimaa, virkistystä ja puolustusta.
Periferiaa on määritelty kvantitatiivisesti myös Suomessa. Suomen Ympäristökeskus (Helminen ym. 2014) on luokitellut koko Suomen eri alueluokkiin, aina ydinkaupunki-alueista harvaan asuttuun maaseutuun. SYKE:n luokituksessa on kaksi pääluokkaa: kaupunki ja maaseutu. Nämä luokat voi ajatella keskuksena ja periferiana. Keskusten ja periferian välillä ei ole selvää rajaa; kun siirrytään tarkemmalle luokittelutasolle,
ääripääluokkien (sisempi kaupunkialue – harvaan asuttu maaseutu) väliin jää monta vyöhykettä, joten tämän perusteella voisi todeta, että keskus vaihettuu periferiaksi.
Hedlund (2016) on tehnyt Ruotsissa hieman vastaavan analyysin. Hän on
käyttänyt määrällisiä muuttujia paitsi periferian määrittämiseen, myös periferian alaluokkien tekoon. Muuttujia ovat olleet mm. etäisyys kaupungista, työttömyysaste, ikärakenne
ja elinkeinorakenne (Hedlund 2016: 467). Hän on listannut resurssiperiferiaan kuuluviksi
maa- ja metsätalouden, kaivostoiminnan sekä matkailuelinkeinon hallitsemat alueet.
On tärkeää muistaa, että kvantitatiiviset tarkastelut käyttävät eri keinoja
keskusten ja periferioiden määrittelyyn kuin Rokkan ja muut asiaa teoreettisemmalta
ja/tai laadulliselta pohjalta lähestyneet. SYKE:n ja Hedlundin tarkastelut voisikin siis ajatella tämän työn teoreettisen linssin läpi. Vaikka kvantitatiivisen luokittelun voisi katsoa
edustavan todellisuutta eli olevan kuva siitä, miten asiat todellisuudessa ovat, on luokitus
silti ihmisen tekemä ja se perustuu sovittuihin, jopa mielivaltaisiin asioihin. Tässä asiassa
ihmisen luomilla rakenteilla, instituutioilla ynnä muilla on kuitenkin merkittävä rooli, kuten esimerkiksi Hayter ym. (2003) ovat todenneet. Mikäli tätä luokittelua tarkastellaan
hyvin kriittisesti, sen voi katsoa tukevan keskuksen valta-asemaa suhteessa periferiaan
esimerkiksi eri vyöhykkeille valittujen nimitysten kautta. Toisaalta tämän luokittelun voi
myös katsoa olevan pragmaattista ja hyödyllistä, koska sen avulla voidaan suunnitella
parempia elinympäristöjä kaikille ihmisille asuinpaikasta riippumatta. Paikkatietoanalyysit keskuksista ja periferioista kannattaisi mieltää mielestäni siis ennen kaikkea työkaluina, eikä alueen aseman määrittäjinä.

22

Keskusten ja periferioiden suhteet
Parr (1973: 34-35, teoksessa Hansen ym. 1996) on käsitellyt keskusten ja periferioiden
taloudellisia suhteita. Hän käyttää termejä ”napa” (pole) ja ”takamaa” (hinterland). Hänen mukaansa keskus voi luoda talouskasvua periferiassa (tai takamaalla kuten hän asian
ilmaisee) esimerkiksi siten, että keskuksessa sijaitseva raaka-aineita tarvitseva valmistava
teollisuus laajentaa toimintaansa. Tällöin raaka-aineiden hankintaan liittyvä taloudellinen
toiminta periferiassa lisääntyy. Raaka-aineiden lisäksi keskuksissa voi olla kysyntää
myös valmiille tuotteille ja puolivalmisteille.
Parr (1973: 34). näkee keskuksen hyödyttävän periferiaa myös muulla tavoin: mikäli keskus kasvaa suureksi, sen palvelutarjonta voi laajentua ja täten hyödyttää
koko seutua. Keskus siis saa uusia toiminnan muotoja, vaikkeivat ne alun perin olisivatkaan olleet sen olemassa olon syy. Toisaalta hän myös käsittelee mahdollisia haittoja,
joita keskuksen kasvu voi tuoda periferiaan: keskus siirtyy käyttämään enemmän alueensa ulkopuolisia tuotteita ja palveluita sekä periferian asukaat ja palvelut siirtyvät liiaksi keskukseen (ks. myös Hughes & Holland 1994: 365).
Keskus-periferia –asetelman kaksisuuntaisuus on kuitenkin käyttämässäni
tutkimuskirjallisuudessa melko pienessä roolissa. Perusolettamus kaikkialla näyttää olevan se, että keskuksissa sijaitsevat toimijat hyödyntävät (tai suorastaan hyväksikäyttävät)
periferiaa eikä toisin päin. Keskus on vahva ja aktiivinen, periferia heikko ja passiivinen.
Toisaalta valtiotasolla tarkasteltuna joissakin maissa, kuten Italiassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa taloudellisesti menestyneimmät alueet eivät ole valtionhallinnon
keskuksia. Tässä näkyy keskustyyppien monipuolisuus, josta Rokkan on kirjoittanut.
Periferiaa voi tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: horisontaalisesta ja
vertikaalisesta. Horisontaalisessa eli vaakasuuntaisessa näkökulmassa verrataan alueita ja
niissä sijaitsevia asioita, kuten väestöä toisiinsa (Eskelinen & Snickars 1995: 5, Flora ym.
1999: 114). Vertikaalisessa eli pystysuuntaisessa näkökulmassa tarkastellaan sitä, miten
toimijat sekä keskuksissa että periferioissa ovat linkittyneet keskenään. Rokkanin mukaan
tila on yksi suuri vuorovaikutusympäristö, jossa keskukset määrittyvät siten, että niissä
”sijaitsevilla” päätöksentekijöillä on eniten valtaa. Tässä vuorovaikutusympäristössä mukana olevat tahot, joilla on vähiten valtaa muodostavat vastaavasti periferian. (Flora ym.
1999: 114). Rokkanin pystysuuntainen näkökulma täten sisältyy mielestäni hyvin strategis-relationaaliseen valtiotila-teoriaan. Tässä työssä keskityn enemmän vaakasuuntaiseen
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tapaan tarkastella periferioita, koska tarkasteluni keskittyy alueisiin, mutta toisaalta pystysuuntainenkin näkökulma on mukana.
Keskukset voisi siis nähdä valtiotilassa olevina vaikutusvaltaisten toimijoiden kasaumina, ja periferiat näiden kasaumien ulkopuolisina alueina. Valta ja päätöksenteko ovat yleensä keskittyneet näille maantieteellisesti pistemäisille alueille. On siis olemassa ”vallallisia” alueita ja ”vallattomia” alueita. Yhdessä nämä muodostavat valtion
territoriaalisen ulottuvuuden. Jessopin strategis-relationaalisen valtiotila-teorian mukaan
itse valtio on areena, jossa eri toimijat tavoittelevat ja yhteensovittavat tavoitteitaan. Toimijat voivat olla esimerkiksi luonnonvarojen kanssa tekemisissä olevia pääomafraktioita
(Moisio 2012: 33). Keskus-periferia –asetelma siis ikään kuin heijastaa valtiotilan toimijoita kaksiulotteiselle tasolle.
Kiinnostavasti nykyaikana joukko muiden tasojen toimijoita, kuten aluehallinnot ja Euroopan unioni ovat alkaneet haastaa valtiotason toimijoita. Etenkin EU:n tapauksessa jotkin alueet kuten ovat luoneet vahvoja suhteita suoraan EU:hun ja muiden
valtioiden alueisiin, ohi valtiotasojen (esim. Elcock 2003: 45–46). Tämä kehitys mielestäni ainakin monimutkaistaa yksinkertaista keskus - periferia –mallia, muttei kumoa sitä.
Resurssiperiferioihin liittyen tärkeä kysymys on se, miten paljon alue-toimijoilla on valtiotoimijoihin verrattuna valtaa alueellaan sijaitseviin luonnonvaroihinsa ja pyrkivätkö ne
kenties lisäämään tätä valtaa (ks. myös Bridge 2014).
Toimijuutta sivuten Rokkan (Flora ym. 1999: 115) toteaa: Fyysisesti määritelty periferia ei ole ”merkityksetön” (without character) ja eristynyt; siellä on myös
asuttuja paikkoja, jotka mahdollistavat ja rajaavat ihmisten elämää. Mahdollisuuksiin ja
rajoituksiin vaikuttaa toki moni periferian ulkopuolinen tekijä, kuten sen ”oma” keskus
(ibid.). Luonnonvaroista taloudellisen toiminnan mahdollistavana ympäristönä on maininnut myös Moisio (2012: 14).
Periferioiden kohdalla on tärkeää myös huomioida se, että ne eivät aina liity
yhteen, ”omaan” keskukseensa, vaan ne voivat olla moniin muihin keskuksiin liittyviä
periferioita (Flora ym. 1999: 119). Lisäksi keskusten ja periferioiden suhteet ovat usein
hyvin suhteellisia: Seutu A voi olla oman keskuksensa periferiaa, mutta verrattuna seutuun B se on keskus, kun taas seutu B on seudun C keskus ja niin edelleen (Nash & Martin
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2003: 164). Periferian ei siis välttämättä tarvitse olla luonnonvaroihin erikoistunutta syrjäseutua, vaan suuriin metropoleihin verrattuna moni pieni kaupunkiseutu on tai ainakin
vaikuttaa olevan perifeerinen.
Provinsialismi
Periferian omaan toimijuuteen liittyy provinsialismin käsite, jota professori Ari Lehtinen
on käsitellyt Suomen kontekstissa muutama vuosi sitten ilmestyneessä kirjoituksessaan
(Syrjäseudun idea 2012: 16). Aikoinaan käsite merkitsi positiivista yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä, joka ilmeni pienillä paikkakunnilla syrjäseuduilla. Myöhemmin provinsialismi muuttui kuitenkin tarkoittamaan jälkeenjääneisyyttä, paikalleen jämähtämistä
sekä muuta kielteisenä pidettyä. Vaikka Lehtinen katsoo, että provinsialismi on taustaltaan sosiaalisia ja henkisiä asioita käsittelevä suuntaus, on hän löytänyt monia yhtymäkohtia myös talouteen ja aluekehitykseen. Lehtisen mukaan provinsialismiin voi liittyä
joitakin kielteisiä piirteitä, kuten liiallinen alistuminen keskusten valtaan, näiden menestysreseptien kritiikitön omaksuminen ja näköalattomuus oman alueen kehittämisessä
(Lehtinen 2012: 18, teoksessa Syrjäseudun idea 2012). Hän jatkaa, että tämä kehitys ”yksipuolistaa talousmaisemaa” ja periferian toimijat tyytyvät ”alusta-asemaansa” (2012:
21).
Lehtisen provinsialismin tulkinnassa mielestäni oleellista tälle työlle ovat
periferian toimijuuteen liittyvät asiat. Lehtisen (2012: 19) mukaan periferian toimijoilta
näyttäisi siis puuttuvan rohkeutta ja omaperäisyyttä esimerkiksi taloudessa ja elinkeinoissa, joissa pyritään matkimaan keskusten menestystekijöitä sekä ”osallistumaan kilpailuun, jonka voi vain hävitä”. Hänen mielestään periferioiden kannattaisi siis luottaa
omaan osaamiseensa ja asioiden tekemiseen toisin, eli toisin sanoen vahvistaa omaa toimijuuttaan eikä toistaa keskustoimijoiden tekemisiä.
Seuraavan kuvan 2 avulla esitän tiivistetysti, miten olen sisällyttänyt tässä
luvussa käsittelemiäni asioita, eli keskus-periferia -asetelman, toimijat ja luonnonvarat
strategis-relationaaliseen valtiotilaan. Tilassa on toimijoita (pallot), joilla suhteita (viivat)
keskenään ja tilan ulkopuolelle. Suhteiden laatu ja määrä vaihtelevat. Suurin toimijajoukko on keskus, jonka ympärillä on periferiaa. Valtiotilassa on myös luonnonvaroja,
joita eri toimijat hyödyntävät. Tässä kuvassa on siis kuvattuna valtiotila, toimijat (myös
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valtiotilan ulkopuoliset), keskus-periferia -malli sekä luonnonvarat. On myös huomioitava se, että itse valtiotila on muutoksessa ja vaikuttamisen kohteena. Se ei siis ole pelkkä
säiliö kuvassa kuvatuille asioille.

Kuva 2. Esitys strategis-relationaalisesta valtiotilasta sekä siihen liittämistäni muista elementeistä.
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3. RESURSSIPERIFERIA JA RESURSSIN KÄSITE
3.1 Resurssiperiferian olemus
Vaikka käsite resurssiperiferia saattaa tuntua käytännölliseltä ja se esiintyy tutkimuskirjallisuudessa, sitä kannattaa haastaa eikä käyttää asiaa ennalta pohtimatta. Kuten aiemmin
kirjoitin, periferia on monesti seurausta keskuksen toimista ja itse keskuksessa tehdystä
määrittelystä. Periferia ei siis ole pelkästään objektiivinen ja puolueeton käsite, vaan siihen liittyy myös käsityksiä ja ajatuksia syrjäisyydestä, jälkeenjääneisyydestä sekä muista
usein kielteisistä asioista. Tässä luvussa 3.1 käsittelen tarkemmin tukijoiden näkemyksiä
resurssiperiferiasta.
Resurssiperiferioilla on Hayterin ynnä muiden (2003) mielestä taipumus
olla kiisteltyä tilaa (contested space). Kiistelyn ilmenemismuodot vaihtelevat keskustelusta aina verisiin yhteenottoihin (Hayter ym. 2003: 17). Sen, että periferiassa on kiistoja
tai konflikteja voisi osaltaan katsoa olevan esimerkki periferiaan liittyvästä politiikasta ja
vallankäytöstä (ks. esim. Peluso & Lund 2011 maan hallinnasta). Tässä kohtaa on myös
hyvä miettiä toimijuutta eli sitä, ketkä tai mitkä kiistelevät. Onko vastakkain kaksi keskustoimijaa, keskustoimija ja periferian toimija vai kaksi periferian toimijaa? Seuraamalla tämän työn teoreettista viitekehystä voi sanoa, että kaikki edellä mainitut yhdistelmät kiistojen osapuolina ovat mahdollisia.
Tietyllä kappaleella luontoa on eri merkityksiä ja fyysisiä ominaisuuksia eri
yhteisöille riippuen siitä, miten nämä yhteisöt käyttävät luontoa. Toisin sanoen luonnon
fyysiset ominaisuudet riippuvat tavoista joilla luontoa käytetään (Castree 2001: 13 teoksessa Braun & Castree 2001). Tässä ajatuksessa on helppo nähdä syitä resurssiperiferiaan
liittyville kiistoille. Kiistelyn voi katsoa koskevan muun muassa sitä, mitä luonnonvaroja
resurssiperiferiassa halutaan tuotettavan (eli mitä arvonmuodostuksen muotoja halutaan
toteuttaa). Yhdelle luonnonvaralle voi olla useita kilpailevia käyttötarkoituksia (Baklanov
& Karakin 2013: 308), jolloin syntyy kiistoja maankäytöstä.
Kiistely luonnonvarojen hyödyntämisestä kertoo myös osaltaan ihmisen
voimasta ympäristön muokkaajana ja ikään kuin asettaa luonnonvarat (ml. elollisen luonnon) passiiviseksi kohteeksi, jolle ihminen voi tehdä mitä haluaa. Tätä käsitystä seuraten
luonnonvarat voisi sijoittaa valtiotilaan passiivisiksi objekteiksi, joita eri toimijat pyrkivät
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hyödyntämään. Tälle ajatukselle tukea saa mm. Baklanovin ja Karakinin (2013) artikkelista, jossa he nimittävät luonnonvaroja sisältäviä tiloja käsitteellä ”natural resource spaces”. Toisaalta on hyvä muistaa se, että ihmisen suuresta muokkausvoimasta huolimatta
luonnonolosuhteet asettavat rajoituksia hyödyntämiselle. Mikään määrä poliittista ja taloudellista valtaa ei riitä, jos jonkin luonnonvaran hyödyntäminen on teknisesti mahdotonta.
Tarkemmin periferian roolia luonnonvara-alueena on käsitellyt mm. maantieteilijä Gavin Bridge. Hän kirjoittaa artikkelissaan Resource Triumphalism: Postindustrial Narratives of Primary Commodity Production (2001) mielestäni hienosti siitä miten
resurssien tuotannon tilat ilmenevät. Keskeisin Bridgen käyttämä käsite on primary commodity-supply zone, eli vapaasti suomennettuna hyödyketuotantoalue. Näitä alueita
Bridge (2001: 2153) kuvaa alueiksi, joissa tuotetaan perushyödykkeitä kuten ruokaa, kaivannaisia ja energiaa. Näitä hyödykkeitä sitten kuljetellaan erilaisten jalostus-, kuljetusja jakeluketjujen kautta kuluttajille, monesti kauas tuotantoalueilta. Tässä asiassa Bridge
näyttää käyttävän samankaltaista käsitettä kuten ”resource frontiers” -käsitettä käyttävät
Barbier (2011) ja Childs (2016). Barbierin (2011: 7) mukaan resource frontier, eli ”resurssirajaseutu” on alue, jossa työvoimaa suhteessa hyödynnettävään maahan tai resursseihin on hyvin vähän tai ei ollenkaan eli se on siis joidenkin toimijoiden näkökulmasta
tyhjää tilaa. Mielestäni tämä tapa puhua alueista niiden resurssituotannon kautta on hyvä
osoitus niiden saamasta resurssiperiferian leimasta. Toisaalta hyödyketuotantoalueen kaltaisten käsitteiden voi katsoa myös olevan vain havainto todellisesta tilanteesta eikä niihin
välttämättä tarvitse liittää suurta arvolatausta.
Bridgen (2001) mukaan resurssituotanto on kuitenkin osaltaan vaikuttamassa eri alueiden merkityksiin. Näiden alueiden ajatellaan (kärjistetysti) usein olevan
vain resurssialueita, jotka samalla ovat tyhjiä (ei ihmisiä eikä siten kulttuuria) mutta myös
täynnä resursseja. Bridgen (2001: 2153–56) mukaan tutkijat ovat kirjoittaneet ”aave-eekkereistä” (ghost acreage), jotka ovat ”siellä jossain” ja ruokkivat kaupunkien ihmisyhteisöjä. Kun alueita käsitellään vain kapeasti resurssien tuotantoalueina, samalla sivuutetaan
alueen ihmisten historia ja itse alue historian saatossa muotoutuneena sosiaalisena konstruktiona (Bridge 2001: 2155). Tässä Bridge tiivistää mielestäni hyvin sen yksipuolisuuden, jonka kautta perifeeriset alueet mielletään helposti vain resurssiperiferiaksi.
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Bridgen ajatusten vertaaminen Rokkanin teorioihin on mielestäni perusteltua ja kiinnostavaa. Bridge kirjoittaa, kuinka alueiden resurssituotanto vaikuttaa alueiden
merkityksiin. Tämän näkemyksen mukaan periferian resursseja tuottavat toimijat olisivat
luomassa kuvaa itsestään resurssiperiferiana. Toisaalta tämän työn teoreettista viitekehystä seuraten voi ajatella, että vahvat keskustoimijat saattavat määrittää periferialle roolin resurssiperiferiana, eli resurssien tuottajana. Tässä olisi siis kyseessä eräänlainen itseään vahvistava kierre. Kiinnostavaa on myös periferian asukkaiden eli paikallisten toimijoiden rooli alueensa roolin muodostamisessa. Tutkimuskirjallisuudesta saa helposti sen
kuvan, että perifeeriset alueet ovat keskusten armoilla olevia passiivisia muodostumia,
ikään kuin kasveja eläinten armoilla. Monissa tapauksissa paikallista toimijuutta periferioista kuitenkin löytyy ja sitä saatetaan vaalia myös lakien turvin, esimerkkinä Suomen
maankäyttö- ja rakennuslaki.
(Resurssi-)periferioita on luokiteltu eri tavoin, esimerkiksi niiden pääasiallisen ”tuotteen” mukaan. Näitä periferiatyyppejä voivat olla Rokkania mukaillen esimerkiksi raaka-aineperiferia, matkailuperiferia, työvoimaperiferia sekä puolustusperiferia
(Flora ym. 1999: 112). Näiden kaikkien voi mielestäni katsoa olevan resurssiperiferioita:
raaka-aineperiferia on ilmeinen, matkailuperiferiassa tuotetaan matkailukohde -resurssia,
työvoimaperiferiassa (lähiöissä, esikaupungeissa) on työvoima -resurssia ja puolustusperiferiassa on aseellisessa selkkauksessa hyödynnettävää resurssia, kuten vaikeita maastoesteitä.
Matkailu vertautuu mielestäni hyvin raaka-aine –luonnonvaroihin: matkailijat tulevat keskuksista ja matkailua kohdistuu perifeerisille alueille (tosin paljon myös
keskuksiin) (esim. Nash & Martin 2003; Chaperon & Bramwell 2013). Matkailu on tältä
osin siis maatalouden kaltainen paikkaan sidottu talouden muoto, mikäli käytämme Krugmanin (1991) sapluunaa tämän asian kuvaamiseen. Matkailuperiferiasta on kirjoittanut
myös Bramwell (2004: 1), joka kuvailee monia Välimeren rannikkoalueita Euroopan
”virkistysperiferiaksi” (pleasure periphery). Tähän kehitykseen vaikuttivat suuret investoinnit sekä kaukaa keskuksista mutta myös periferioiden sisältä (Bramwell 2004: 1). Kuten raaka-aineperiferiassakin, matkailuperiferiassakin luonnonvarojen hallinnasta on tullut tärkeä kysymys. Algarvessa Portugalin etelärannikolla matkailuelinkeinon laajeneminen johti ongelmiin vesi- ja viemäri-infrastruktuurissa (Thiel 2010). Samalla vesivarojen
hallintaa siirrettiin paikallisilta valtiotasolle.
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Yhä nykyäänkin moni kehittyvä maa on hyvin riippuvainen yhden tai muutaman raaka-aine -luonnonvaran viennistä, kuten Sambia kuparista, ja Venezuela öljystä.
Nämä maat ovat täten leimautuneet kehittyneempien maiden resurssiperiferioiksi. Joissakin maissa, kuten monissa pienissä saarivaltioissa turismi on vastaavalla tavalla hallitseva
talouden muoto (https://knoema.com/atlas/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-TotalContribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP katsottu 23.10.2018). Toisaalta luonnonvarojen merkitys taloudelliselle kehitykselle on vähentynyt hurjasti kehittyneissä maissa. Hong-Kongin ja Singaporen kaltaiset pikkuvaltiot, joissa ei ole mainittavia luonnonvaroja, ovat hyvin vauraita ja menestyneitä. Nykyaikana luonnonvaroista, etenkin raaka-aineista on tullut helposti ja halvasti ympäri maailmaa siirräteltäviä hyödykkeitä. Täten edellä mainittujen kaltaiset valtiot voivat kehittyä
ja vaurastua riippumatta niiden luonnonvaroista, tai paremminkin niiden puutteesta. Valtiolla ei siis nykyaikana tarvitse välttämättä olla ”omaa” resurssiperiferiaa ainakaan valtiotilansa sisällä.
Resurssiperiferialle suuri määrä luonnonvaroja ei välttämättä takaa vaurautta. Valtioiden tasolla on jo pitkään käytetty käsitettä ”resurssikirous” (resource curse,
curse of natural resources), joka kuvasi monia kehitysmaita jotka valtavista luonnonvaroistaan huolimatta eivät toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä kehittyneet
kovin nopeasti (Sachs & Warner 2001). Sachsin ja Warnerin (2001: 837) sekä Venablesin
(2016) mukaan monet luonnonvaroiltaan rikkaat maat eivät ole kehittäneet muita teollisuuden aloja, kuten valmistavaa vientiteollisuutta. Toisaalta resurssikirouksen olemassaolo on kyseenalaistettu monissa tutkimuksissa, esimerkiksi Brunnschweiler ja Bulte
(2008) katsovat, että jotta luonnonvarat pystyisi muuntamaan maata hyödyttäviksi pääomiksi tarvitaan hyvää hallintoa ja instituutioita. Näiden asioiden tärkeyttää myös Venables (2016) painottaa. Tässä asiassa korostuu toimijuus sekä valtiossa että sen ulkopuolella. Pystyvätkö ja haluavatko luonnonvarojen keräämistä hallitsevat toimijat kanavoimaan tästä syntyvää taloudellista hyötyä laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi?
Resurssikirouksen käsite on kiinnostava resurssiperiferioiden kannalta. Se
ilmentää eri toimijoiden välisiä suhteita ja valtaa sekä keskus-periferia -asetelmaa. Keskuksina voidaan nähdä vauraat maat, jotka tarvitsevat materiaalista perustaansa varten
paljon luonnonvaroja, joista osa tuodaan muista maista. Osa näistä luonnonvarojen viejämaista on köyhiä ja niiden ainut merkittävä vientiartikkeli on lajitelma luonnonvaroja,
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joskus vain yksi sellainen. Luonnonvarojen hankintaa näissä periferiamaissa saattavat
usein toteuttaa keskusmaiden yritykset kotivaltionsa tuella. Tämä toiminta saattaa myös
ylläpitää kohdemaan asemaa resurssiperiferiana. Myös Suomessa toimii esimerkiksi monia ulkomaisia kaivosyrityksiä ja Siilinjärven fosfaattikaivos on norjalaisen Yaran omistuksessa.

3.2 Luonnonvara ja resurssi –käsitteiden määrittelyä
Suomeksi sana ”resurssi” tarkoittaa voimavaroja, mahdollisuuksia ja keinoja. Englannin
kielessä resource tarkoittaa sekä luonnonvaroja, että abstrakteja voimavaroja. Luonnonvaroista puhuttaessa englannin kielessä käytetään yleensä termiä natural resources, luonnon resurssit. Englantiinkin resource on tullut alun perin latinasta, sanasta resurgere, eli
vapaasti käännettynä nousta tai hyökyä uudelleen. Tässä työssä käytän Suomen kielen
sanaa ”resurssi” samoin kuin englannin ”resourcea” eli se kattaa sekä voimavarat että
luonnonvarat. Toisaalta keskityn tarkastelemaan nimenomaan luonnonvarojen hyödyntämistä. Täten resurssiperiferia tarkoittaa tässä työssä syrjäistä aluetta, jota ennen kaikkea
luonnonvaroihin liittyvien seikkojen nähdään määrittävän.
Omia esimerkkejäni luonnonvara – voimavara –jaottelusta, jossa on ihmiselle tärkeitä asioita:
Luonnonvaroja, ”luonnonresursseja”:


ruoka



fossiiliset polttoaineet ja muut energianlähteet



makea vesi



happi

Voimavaroja, ”aineettomia resursseja”


tieto



osaaminen



luovuus



suhteet
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Yllä olevan jaottelun pohjana on se, että luonnonvaroihin luettavia asioita voi havaita
aistein ja niitä ihmiskeho sekä nyky-yhteiskunta tarvitsevat. Voimavarat taasen ovat aineettomia ja ihmismielen tarvitsemia asioita.
Bridge (2009: 1219) on määritellyt lyhyesti ja ytimekkäästi resurssin: resurssit ovat kulttuurinen kategoria, johon ihmiset sijoittavat ympäröivän maailman asioita, joita he pitävät jollain tapaa hyödyllisinä tai muuten arvokkaina. Suomenkielisessä
kirjallisuudessa resurssia on määritellyt monipuolisesti ympäristöfilosofi Ville Lähde.
Yksi hänen näkemyksistään on se, että lopulta kaikki maapallon eliöt ovat toistensa ruokaa ja juomaa. Hän jatkaa tästä yksinkertaistetusta väitteestään kirjoittamalla, että maailman eliöille resurssit eivät ole luonnollisia luokkia, vaan ikään kuin kuvauksia käyttötavoista (Lähde 2013: 94). Lähde on myös sitä mieltä, että jostakin asiasta tulee resurssi
vasta sitten, kun joku keksii tai pystyy sitä resurssina käyttämään. Esimerkeiksi hän antaa
viljelysmaan, metallit ja fossiiliset polttoaineet, joiden käyttö vaati ihmiseltä teknologista
edistystä. Ne eivät olleet kellekään tai millekään resursseja tätä ennen (Lähde 2013: 94).
Lähde on siis samoilla linjoilla resurssikäsitteen kulttuurisidonnaisuuden suhteen kuin
Bridge. Samaa mieltä ovat olleet myös Haila ja Levins, jotka katsovat (1992: 289), että
esimerkiksi mineraalista tulee luonnonvara vasta sitten, kun sitä voidaan ja hyödyntää ja
sen hankinta on mahdollista He jatkavat resurssien muodostumisen dynamiikasta edelleen, että pelkkä tieto jonkin kasvin tai mineraalin olemassaolosta voi innoittaa ihmisiä
etsimään uusia käyttötapoja niille. Resurssin liikakäyttö voi ehdyttää koko resurssin, jolloin se on sitten vain mineraali tai kasvi (1992: 289).
Bridgen tapaan myös Armstrong (2015: 4) on määritellyt resurssin osuvasti:
hänen mukaansa luonnonvara on mitä tahansa raaka-ainetta energian tai aineen muodossa, joka ei ole ihmisen luomaa mutta ihmisen käytettävissä. Samassa yhteydessä hän
siteeraa myös OECD:n määritelmää, jonka mukaan luonnonvarat ovat luonnossa esiintyviä luonnollisia varoja/hyödykkeitä eli raaka-aineita, joita voi käyttää taloudelliseen toimintaan ja kulutukseen. Armstrongin tärkein näkemys on mielestäni se, että luonnonvarat eivät ole osa sitä maa-alaa, jossa ne sijaitsevat. Nykyään ihminen kykenee irrottamaan
luonnonvaroja ja siirtämään niitä kauas alkuperäiseltä paikaltaan (Armstrong 2015: 5).
Tämä näkemys liittyy siihen, kuinka nykyään resurssiperiferioiden ja keskusten välisten
etäisyyksien merkitys on vähentynyt. Armstrongin lisäksi toinen politiikan tutkija Mar-
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garet Moore (2012: 86) on määritellyt luonnonvaran käsitteen siten, että se sisältää kaikkea luonnosta saatavaa hyödykettä, joka on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille. OECD
(2009) käyttää termiä ”natural capital” eli luonnon pääoma. Tätä voi pitää hyvin talouskeskeisenä ja välinearvollisena käsitteenä, mutta toisaalta ei ole ihme, että OECD:n kaltainen järjestö käyttää juuri tällaista käsitettä.
Suomenkielisessä kirjallisuudessa Reijo Keränen (1991: 3) on kirjoittanut
hyvän yhteenvedon luonnonvaran käsitteestä teoksessaan Ylä-Savon luonnonvarat: ”Käsite ”luonnonvara” sisältää suuren joukon asioita ja ilmiöitä, jotka liittyvät luontoon ja
ympäristöön. Sanan ”vara” on yleensä katsottava sisältävän hyötynäkökohdan, potentiaalin, jotka on(sic) tavalla tai toisella hyödynnettävissä. Kokonaan eri kysymys on, hyödynnetäänkö luonnonvaroja rahasta myytäviksi tuotteiksi raaka-aineena tai jalosteena, vai
onko tietty vara yleisiä toimintaedellytyksiä tuova tai ylipäätään elämää ja toimintaa mahdollistava taustavaikuttaja”.
Keränen jatkaa edelleen luonnonvaran määritelmän pohdintaa: ”On siis
käytävä keskustelua siitä, onko perinteisten luonnonvarojen, kuten puu, sora ja turve, rinnalle nostettava sellaisia asioita kuten hyvä ilman laatu ja koskematon, erämainen metsä.
Kärjistetysti voidaan sanoa, että luonnonvaroja koskettavassa paikallisessa ja laajemmassakin keskustelussa ovat vastakkain hyödyntävä ja säilyttävä näkökulma” (Keränen 1991:
3). Keränen ottaa tässä toisessa katkelmassa kantaa luonnonvarojen monipuolisuuteen,
jota nykyään yleensä käsitellään ekosysteemipalveluiden käsitteen alla. Mielestäni hänen
ansiokseen voi lukea sen, että hän olisi sisällyttämässä olemassa olevan käsitteen (luonnonvara) alle oikeastaan kaikkea ihmisen luonnosta saamaa hyötyä.
Leena Vilkka on kirjoittanut paljon luonnon itseisarvosta teoksessaan ”The
Intrinsic Value of Nature” (1997). Vilkka kritisoi ympäristöfilosofien instrumentalistista
koulukuntaa, jonka keskeisenä näkemyksenä on se, että luonnon arvo on siitä saatavien
hyödykkeiden (=luonnonvarojen) rahallinen arvo ihmiselle. Toisin sanoen luonnolla olisi
siis arvoa vain taloudellisessa mielessä (Vilkka 1997: 9). Tästä hän jatkaa kirjoittamalla,
että luonnon säilyttäminen ja suojeleminen kuuluvat myös instrumentalistisiin näkemyksiin, koska luonto turvaa ihmisen hyvinvointia laajalti. Vilkan (1997: 9–10) mielestä instrumentaalinen ja itseisarvollinen näkökulma tulisi nähdä kumppaneina toisilleen eikä
vastakohtina, koska tällä tavoin näitä näkökulmia yhdistelemällä voisi saada aikaan hyvää
ympäristöpolitiikkaa. Hänen mielestään tärkeä pohdinnan arvoinen kysymys on se, mitkä
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asiat ovat instrumentaalisessa mielessä tärkeitä (eli hyödynnettäviä resursseja) luonnolle,
ja että onko ihmisellä instrumentaalista arvoa jollekin.
Vilkan näkemyksissä korostuu ympäristönsuojelullinen näkökulma. Hän
kirjoittaa paljon eläinten oikeuksista ja ylipäänsä luonnon kunnioittamisesta. Mielestäni
Vilkan ajattelussa on kuitenkin se puute, että hän irrottaa ihmisen biosfääristä ja kritisoi
liikaa ihmisen halua ja kykyä hyödyntää luontoa omaksi hyväkseen. Haila ja Levins
(1992: 308) ovat pohtineet myös ihmisen oikeutusta luonnon hyödyntämiseen: he kirjoittavat, että ihminen pyrkii huomioimaan muiden lajien oikeuksia, mutta muut lajit, kuten
vaikkapa leijonat, eivät todennäköisesti piittaa ihmisten oikeuksista ja hyvinvoinnista.
Ekosysteemipalvelulla tarkoitetaan laajasti kaikkea luonnonympäristön
tuottamaa hyvää, joka on enemmän tai vähemmän välttämätöntä ihmiselle ja muille elollisille olioille. Esimerkkejä ekosysteemipalveluista ovat yhteyttäminen, pölyttäjät, pohjaveden suodattuminen sekä maisemalliset arvot. Millenium Ecosystem Assesment –projektin tiimoilta on kirjoitettu ekosysteemipalvelun määritelmästä seuraavaa: ”ekosysteemipalvelut ovat hyötyjä joita ihminen saa ekosysteemeistä. Ne sisältävät muonituspalveluja kuten ruokaa ja vettä; sääteleviä palveluja kuten tulvien, kuivuuden, maan köyhtymisen ja tautien ehkäisyä; tukevia palveluja kuten maannoksen muodostumista ja ravinteiden kierrätystä sekä kulttuurisia palveluja kuten virkistystä, hengellisyyttä, uskonnollisuutta sekä muita aineettomia palveluja” (Millennium Ecosystem Assessment 2005: 3).
Ekosysteemipalvelun käsitteestä on kirjoittanut kiinnostavasti Ville Lähde
teoksessaan ”Niukkuuden maailmassa” (2013). Hänen mukaansa ekosysteemipalvelu terminä muistuttaa ihmisiä siitä, ” (…) miten paljon totunnaisia resursseja laajemmat inhimillisen toiminnan ennakkoehdot ovat”. Lisäksi Lähteen (2013: 89) mukaan ekosysteemipalvelun käsite tuo monia vaikeasti käsitettäviä ja mitattavia resursseja paremmin politiikkaan. Lähde käyttää kirjassaan paljon käsitettä ”ympäristön yhteishyvä”, joka hänen
mukaansa ei kuitenkaan ole täysin yksi yhteen ekosysteemipalvelun kanssa. Ympäristön
yhteishyvä ei ole Lähteen (2013: 90) mielestä niin ihmiskeskeinen ja täten näkökulmaltaan kapea kuten ekosysteemipalvelu. Yksi vaihtoehto ekosysteemipalvelulle voisi olla
luonnon palvelu, jota näkee käytettävän esimerkiksi valtion biotalous –tietosivustolla
sekä Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla (http://www.biotalous.fi/luonnon-palvelut/, https://www.sll.fi/mita-me-teemme/metsat/ekosysteemipalvelut molemmat katsottu 15.10.2018). Tässä työssä pitäydyn kuitenkin ekosysteemipalvelu -nimityksessä,
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koska juuri tätä käsitettä kaikki lähdetekstini käyttävät. Näin haluan välttyä mahdollisilta
käsitesekaannuksilta.
Myös Keränen (1991: 3) pohtii kiinnostavalla tavalla luonnonvarojen suhdetta ekosysteemipalveluihin, toisin sanoen sitä voidaanko luonnonvaroja luokitella
ekosysteemipalvelu -käsitteen alle. Vaikkei hän käytäkään uudempia käsitteitä kuten
”ekosysteemipalvelu” tai ”ympäristön yhteishyvä” kirjoittaessaan varan käsitteestä, hän
pohtii sitä, olisiko tietty (luonnon)vara ihmisen hyödynnettäväksi tarkoitettu, vai osa
luontoa eli ekosysteemiä, joka ylläpitää myös ihmisten elämää. Tässä kohtaa Keränen siis
sivuaa Lähteen pari vuosikymmentä myöhemmin esittämää ympäristön yhteishyvän käsitettä.
Itse sana ekosysteemipalvelu kalskahtaa siltä, että luonnonympäristö,
ekosysteemi, tuottaa palveluja jollekin tämän ulkopuoliselle taholle, kuten ihmiselle ja
tätä mieltä on myös Lähde (2013). Samalla kun tiedostetaan, että ekosysteemipalvelujen
tuottamiseen osallistuvat tavalla tai toisella kaikki elolliset ja elottomat asiat, ihmistä pidetään jostakin syystä irrallisena ja ulkopuolisena ekosysteemistä, johon hän kuitenkin
kuuluu siinä missä mikä tahansa muukin nisäkäs. Itse asiassa Raymondin ynnä muiden
(2009: 1312-1313) suorittama tutkimus Australiassa paljastaa, että tavallisten ihmisten
mielestä ihminen kuuluu oleellisesti heidän elinympäristöönsä ja vaikuttaa lähes kaikkeen.
Esimerkiksi luonnon hyödyntämättä jättämisen taloudellisesta merkityksestä käy vaikkapa Barbierin (1994) tutkimus kosteikkoalueiden mangrovemetsien taloudellisesta merkityksestä. Hän katsoo, että kosteikkoalueilla on monia epäsuoria hyötyjä,
esimerkiksi suoja tulvia vastaan (Barbier 1994: 155). Nämä epäsuorat hyödyt voi mitata
rahassa sen kautta, miten ne suojaavat tai auttavat asioita, joilla on selvä rahallinen arvo,
kuten rakennukset tai helposti saatavilla oleva puhdas juomavesi (Barbier 1994: 158).
Barbierin esimerkki osoittaa sen, että luonnon hyödyntämättä jättämisellä on taloudellistakin merkitystä, ei vain itseisarvollista tai ekosysteemipalveluihin liittyvää. Toisin sanoen elävä mangrovemetsä voi olla rahallisesti arvokkaampi kuin tästä metsästä saatava
puutavara.
Moneen muuhunkin luonnonvaraan ja resurssiin hyvin soveltuva Barbierin
ajatus on se, että on olemassa resursseja kuluttavaa toimintaa sekä niitä kuluttamatonta
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toimintaa. Esimerkiksi polttopuun keruu ja kalastus kuluttavat kosteikkoalueen resursseja, mutta virkistys ja tutkimustyö eivät (Barbier 1994: 157). Tosin virkistyskäyttö saattaa rasittaa luontoa paikallisesti, esimerkiksi jos suuri määrä ihmisiä ulkoilee helposti erodoituvassa maastossa. Mitchell (1989: 166) on huomioinut saman asian kirjoittamalla,
että luonnon virkistyskäyttö jakaantuu maantieteellisesti hyvin epätasaisesti: parhaiten
saavutettavissa olevat pisteet ja reitit joutuvat kovan kulutuksen kohteeksi samalla kun
laajoilla alueilla ei ihmisiä juuri liiku.
Kalakannat ovat esimerkki Mitchellin (1989) mukaan esimerkki resurssista,
joka on vaikeasti rajattavissa ja ikään kuin aina yhteisomistuksessa. Tämän ”säätelemättömän yhteisomistusresurssin” (unregulated common property resource) ominaisuuksiin
kuuluu, että sitä voi käyttää moni taho yhtä aikaa, kukaan ei voi suoraan omistaa sitä, ja
kaikki tätä resurssia käyttävät tahot kilpailevat keskenään. Tästä tuloksena on helposti
resurssin kestämätöntä käyttöä, koska kestävä käyttö ei palkitse ketään (Mitchell 1989:
248-249). Kiinnostavasti Mitchell näyttää määrittelevän palkitsevuuden nopeiden taloudellisten hyötyjen mukaan. Juuri tällaiset resurssit ovat kiinnostavia maankäytön suunnittelun ja luonnonvarojen hallinnoinnin kannalta. Mitchellin tekstistä saa helposti sen vaikutelman, että ylhäältäpäin annetut rajoitukset säätelemättömien yhteisomistusresurssien
hyödyntämiselle ovat paikallaan. Tämän työn viitekehyksen läpi tarkasteltuna tässä tilanteessa keskustoimijat pyrkivät säätelemään luonnonvaran hyödyntämistä, koska paikallisten (periferian) toimijoiden kykyyn tai haluun tehdä hyödyntämistä kestävästi ei luoteta. Luonnonvarojen ominaisuuksilla saattaa siis olla suoria vaikutuksia siihen, miten
keskuksen ja periferian väliset valtasuhteet ilmenevät.
Tämän luonnonvarojen määrittelyyn liittyvän osion tarkoituksena on ollut
osoittaa, että luonnonvarojen kirjo on laaja eivätkä ne kaikki ole perinteisiä luonnosta
irrotettavia raaka-aine –hyödykkeitä. Luonnonvarojen laaja kirjo voi myös tuoda enemmän toimijoita resurssiperiferiaan liittyvään keskusteluun ja toimintaan. Vaikka talouden
diskurssi on ollut ja yhä on vallitseva, on nykyaikaan tullessa luontoa toisaalta suojeltukin
yhä enemmän ja näin resurssiperiferia on saanut monipuolisempia ilmenemismuotoja.
Kun siis puhun tässä työssä luonnon hyödyntämisestä tai luonnonvarojen hyödyntämisestä, tarkoittaa se laajasti kaikkea lähinnä taloudellista luonnosta saatavaa hyötyä, ei pelkästään raaka-aineita.
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4. RESURSSIPERIFERIAN HISTORIA SUOMESSA
4.1 Resurssiperiferia ennen Suomen itsenäisyyttä
Jo ennen kuin ruotsalaiset liittivät Suomen alueita valtakuntaansa, oli Suomen alueella
asuneilla heimoilla kaksi tärkeää vientiartikkelia: kala ja turkikset (esim. Åström 1978:
73–74, 77). Molemmille oli hyvät markkinat muualla Euroopassa ja niinpä jokisuista,
turkismaista ja kaupankäynnistä käytiin kiivasta kilpaa (esim. Kuisma 2009: 13–14).
Kuisman mukaan juuri tähän kamppailuun liittyivät varhaisimmat hallinnon ja organisaation muodot, joista myöhemmin alkoi kehittyä valtioita (ibid.) Suomen voi siis katsoa
olleen keskiajalla resurssiperiferiaa muulle Euroopalle ja tämän periferian hallinnasta
sekä suomalaiset että muun maalaiset toimijat taistelivat, tämän työn käsitteitä käyttääkseni. Eri asia on sitten se, oliko Suomen alue nykymielessä periferiaa eli olivatko Suomen
omavaraistaloudessa elävät asukkaat riippuvaisia tuolloisen Euroopan keskuksista varsinkaan kulttuurissa tai hallinnossa.
Jo keskiajalla alkoi pysyvän asutuksen leviäminen kohti pohjoista ja sisämaata ja myös ruotsalaisia talonpoikia muutti Suomen alueelle (Kuisma 2009: 26–27).
Toisaalta valtaapitävät houkuttelivat talonpoikia asuttamaan erämaita, mutta toisaalta osa
lähti kirkon ja kuninkaan valtaa sekä veronkantoa pakoon seuduille, jonne näiden tahojen
valta ei yltänyt (Kuisma 2009: 25–26). Savoa ja Vieremän aluetta koskettaa eniten niin
sanottu savolaisekspansio 1500-luvulta alkaen. Pysyvää ja todistettua asutusta nykyisen
Vieremän alue alkoi saada 1540-luvulta lähtien (Vieremän kirja: 42–44).
Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan sanotaan julistaneen vuonna 1542, että
”Viljelemättömät maat kuuluvat Jumalalle, meille ja Ruotsin kruunulle, eikä kellekään
muulle” (Soininen 1961: 191 teoksessa Vieremän kirja: 39). Tämä julistus, oli se sitten
todellisuudessa tässä muodossa tai ei kuvaa mielestäni hyvin Ruotsin kuninkaan halua
saattaa mm. nykyisen Pohjois-Savon alue osaksi Ruotsin muotoutumassa olevaa valtiota.
Alueelle oli muuttanut savolaisia uudisasukkaita siellä aiemmin asuneiden saamelaisten
tilalle ja 1500-luvun lopussa alue muodollisesti liitettiin osaksi Ruotsia (Vieremän kirja:
39). Myös Gebhard (1908: 3) katsoo, että ”jälkeen 1500-luvun tekivät Ruotsin kuninkaat
tarmokkaasti työtä keski-, itä- ja pohjois-Suomen asuttamiseksi, lähettämällä sinne väkeä
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maan eteläisemmistä osista”. 1700-luvulle tultaessa koko Sisä-Suomi oli asutettu (Åström 1978: 31).
Näissä huomioissa näkyy ajatus siitä, että Ruotsin keskushallinto eli kuningas halusi laajentaa valtakuntaansa asuttamalla alamaisiaan uusille, resurssiperiferiaksi
miellettäville alueille. Näiden alueiden tehtäviksi voisi tämän työn teorian pohjalta ajatella raaka-aineperiferian ja etenkin puolustusperiferian, Lehtisen sanoin erämaareservin
ja puskurivyöhykkeen (Syrjäseudun idea 2012: 16). Näissä historiantulkinnoissa kuitenkin jää vähemmälle huomiolle uudisasukkaiden oma-aloitteisuus ja toimijuus uusien alueiden asuttamisessa. Kuninkaan myöntämät verovapautukset varmasti auttoivat mutteivat
myöskään olleet ainoa syy. Samaan aikaan keskushallinto (ml. kirkko) vähitellen laajeni
ja otti tiukempaa otetta myös Vieremän alueen asukkaista muun muassa verotuksella.
1600-luvulta lähtien terva muodostui Suomen tärkeimmäksi kauppatavaraksi ja myöhemmin myös sahatavaran merkitys kasvoi. Suomalaiset elivät, kuten
Kuisma (2009: 73–74) toteaa, maataloudesta mutta metsästä saatavien tuotteiden vienti
oli merkittävä tulonlähde köyhälle maalle. 1800-luvulla tervan merkitys väheni kuitenkin
voimakkaasti puulaiva-ajan päättyessä ja sahatavarasta tuli Suomen tärkein vientituote.
Metsien tärkeydestä kertoo se, että jo 1600-luvulla keskushallinnon toimijat huolestuivat
metsävarojen hupenemisesta (esim. Åström 1978: 122), ensin länsi-Euroopassa mutta
myöhemmin myös Suomessa. Metsien käyttöä haluttiin säädellä mm. rajoittamalla kaskeamista, tervanpolttoa ja sahausta (Kuisma 2009: 79–80). Tämä on hyvä esimerkki keskustoimijoiden pyrkimyksestä hallita periferian resurssien käyttöä.
Sisämaassa, kuten Vieremän seudulla voin tuotanto vientiin alkoi aivan
1800-luvun lopussa (Vieremän kirja: 123). Tämä loi perustaa vahvalle karjataloudelle,
joka on voimissaan yhä tänäkin päivänä. Vaikka vientiartikkelit vaihtelivat vuosisatojen
aikana, niin Suomen, Savon ja Vieremän alueet olivat pitkän aikaa hyvin selkeitä resurssiperiferioita ympäröiville alueille (ks. myös Åström 1978: 146–147). Suomella oli myös
merkitystä puolustusperiferiana Ruotsille ja Venäjälle.
Kymmenen vuotta ennen Suomen itsenäistymistä oli Hannes Gebhard kirjoittanut toimittamassaan teoksessa Yhteiskuntatilastollinen kartasto Suomen maalaiskunnista v. 1901 resurssiperiferian hallinnoinnin tärkeydestä ja sen merkityksestä Suomen asukkaille: ”On siis tarve hankkia rahavaroja, jotta niiden avulla voitaisiin viedä yhteen nuo kaksi tekijää: ihminen ja maa, meidän sadat tuhannet tilattomat perheemme ja
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meidän äärettömät erämaamme; silloin meidän maallemme voi kasvaa uusia, tähän asti
aavistamattomia voimia ja rikkauksia, jotka osaltaan tekevät meidän kansamme taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti voimakkaammaksi, sen tulevaisuuden valoisammaksi” (Gebhard 1908: 35). Moisio (2012: 59) on tulkinnut tämän Gebhardin sanomisen siten, että
hän pyrki ratkaisemaan tilattoman ihmisen ja luonnonresurssien välisen suhteen.
Gebhard katsoi loppusanassaan siis ”tyhjän” mutta luonnonvaroja sisältävän periferian olevan keino turvata toimeentuloa suurelle joukolle suomalaisia ja samalla
saada ”voimaa ja rikkauksia” Suomelle (jota ei vielä ollut itsenäisenä valtiona olemassa).
Maareformit ja Gebhardin kirjoittamat tavoitteet ovat hyviä esimerkkejä aluepolitiikasta
ja keskuksen vallankäytöstä periferian suhteen. Tässä näkyy myös Rokkanin ajatus periferiasta mahdollisuuksien tilana ja kuten hän toteaakin (Flora ym. 1999: 115), mahdollisuuksien tilaan vaikuttaa eniten keskus omilla toimillaan.
Maantieteilijä J.G. Gränö jakoi Suomen 1900-luvun alussa karkeasti kahtia
lounaiseen ”kulttuuri- ja viljelys-Suomeen” sekä koilliseen ”luonto-Suomeen”. Keskusperiferia –jaottelua seuraten voisi ajatella, että lounainen Suomi oli keskus ja luoteinen
periferia. Moisio (2012: 69) käyttää edellä mainittua jakoa esimerkkinä tuolloin vallinneesta ydinalue – vähemmän kehittynyt alue –paradigmasta. Granön jaottelun sovittaminen keskus-periferia –käsitteeseen venyttää hieman tämän käsitteen rajoja, koska keskuksen pitäisi yleensä olla joko paikka tai pieni alue, joka tapauksessa selvästi pienempi kuin
periferia. Granön jaottelussa, jossa rajalinja kulki Pohjanlahden perukalta Laatokkaan
(Tiitta 2011: 362), ”keskuksen” eli tämän linjan lounaispuoleisen alueen maantieteellinen
laajuus jää melko suureksi. Tämän takia olisikin ehkä tässä tapauksessa parempi puhua
”ydinalue-periferia” –jaottelusta.
Kenties Granön jaottelua olisi hyödyllisempää tarkastella eri luonnonvarojen kautta. Vaikka lähes kaikkialla Suomessa tuohon aikaan maanviljelys omiin tarpeisiin
oli tärkein elinkeino, oli se kulttuuri-Suomessa kehittyneempää ja merkittävämpi tulojen
lähde. Luonto-Suomessa taasen metsä- ja erätalous olivat tärkeämpiä. On kiinnostavaa
myös havaita, miten kulttuuri yhdistetään helpommin viljelysalueisiin kuin muunlaisiin
luonnonvara-alueisiin. Tässä mielessä siis resurssiperiferian yksityiskohdilla on tai ainakin oli merkitystä niihin liitettäviin käsityksiin.
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Suomessa oli 1900-luvun alussa paljon viljelemätöntä maata, jota Gebhard
(1908: 31) aikalaisena kuvasi seuraavasti: ”Viljelemättömissä soissamme makaa kätkettyinä arvaamattomia aarteita, sen johdosta että niissä melkoisessa määrin on viljelyskelpoista, osittain perin hyvää maata, joka vain odottaa uutisviljelijäänsä. Tulee ainoastaan
hankkia rahavaroja niiden kuivattamiseksi ja asuttamiseksi”. Tämä lainaus kertoo hyvin
tuolloisesta ajattelusta resurssiperiferian suhteen: sinne tulee ohjata väestöä asumaan ja
siten ”kätketyt, arvaamattomat aarteet” saadaan hyödynnettäviksi. Tässä on jälleen yksi
linkki Barbierin, Bridgen ja Childsin resurssialueen käsitteeseen: Suomen viljelemättömässä maa-alassa nähtiin siis mahdollisuus ”avata” uusia resurssialueita ja täten ratkaista
luonnonvarojen niukkuudesta johtuvia ongelmia (ks. Barbier 2011).

4.2. Resurssiperiferia itsenäisessä Suomessa
Vasta itsenäistynyt Suomi peri autonomian ajoilta selkeän keskus-periferia –rakenteen
(Moisio 2012: 56, 69). Suomen laajalla luonnonvaraperiferialla oli suuri merkitys: 1900luvun alkuaikoina suurin osa väestöstä sai toimeentulonsa maataloudesta ja ulkomaankaupassa selvästi tärkein oli puunjalostusteollisuus (Moisio 2012: 55, ks. myös Gebhard
1908: 10–11). 1900-luvun alussa metsätalous oli nousussa Suomessa. Tämän on huomioinut aikalaisena Gebhard (1908: 31), joka mainitsee kuinka saha- ja puunjalostusyhtiöiden omistamat maa-alat ovat ”varsin paljon lisääntyneet viimeisinä vuosina”. Puutavarayhtiöt olivat vähitellen hankkimassa maata omistukseensa, Kuisman (2009: 165) sanoin
ne olivat mukaan valtaamassa talonpoikien maita, mutta tämä kehitys pysäytettiin lainsäädännöllä 1920-luvulla. Kuisman mielestä tämä ratkaisu oli erittäin merkittävä Suomen
tulevaisuuden kannalta, koska silloin maan orastava kehitys kohti ”banaanivaltiota” pysähtyi.
Suomen metsien omistus jäi vielä suurimmaksi osaksi talonpoikien ja valtion käsiin, joten näillä tahoilla oli sananvaltaa Suomen poliittiseen kehitykseen. Moision
(2012: 58, 65) mukaan itsenäisyyden alkuaikoina luonnonvarojen hallinta oli tärkeä asia
nuorelle valtiolle, ja valtio kasvatti omistustaan myös ulkomaisissa metsäyhtiöissä. Metsäsektorin tärkeydestä 1900-luvun alkupuolen Suomessa on kirjoittanut myös Oksa
(1995: 186, teoksessa Eskelinen & Snickars 1995), jonka mukaan Suomen valtion poliit-
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tinen rakennelma ja kansallinen eheys perustui talonpoikaisten metsänomistajien ja metsäteollisuuden liitolle. Valtion (omistamiensa metsäyhtiöiden kautta) ja talonpoikien liitto
metsävarojen hallinnassa on kiinnostava esimerkki resurssiperiferian ja sen hallinnan tärkeydestä koko valtiotilalle. Toimijat, jotka hallitsivat resurssiperiferiaa pystyivät siis
muokkaamaan itse valtiotilaa mieleisekseen.
Moision (2012) mukaan Suomen valtio teki monia toimia itsenäisyyden
ensi vuosikymmeninä liittääkseen laajan periferian asukkaat paremmin keskusvallan alle.
Esimerkiksi vuoden 1918 sisällissodan jälkeen toteutettiin maareformeja, jossa tilaton väestö sai omistukseensa maata. Tällä tavoiteltiin kenties keskuksen näkökulmasta vakaata
periferiaa, jota viljelijöiden maanomistuksen ajateltiin edesauttavan (Moisio 2012: 61–
63).
Suomen itsenäisyyden alkuaikoina 1920- ja 1930 –luvuilla maa- ja metsätalous olivat keskeisessä osassa yhteiskunnassa, joten luonnonvarojen ja maan omistukseen ja jakamiseen liittyvät kysymykset olivat erittäin tärkeitä (Moisio 2012: 58). Resurssiperiferia siis oli aluepolitiikan kannalta tärkeää. Resurssiperiferia oli valtiotoimijoiden
näkökulmasta tyhjää tilaa, jonne ihmisiä saattoi ohjata asumaan. Moision mukaan toista
maailmansotaa edeltäneen Suomen kehitykseen juuri tämä asutustoiminta liittyy vahvasti. Hänen mukaansa asutuspolitiikan tavoitteena oli muodostaa ”isänmaallisia pienviljelijäsubjekteja ulkoapäin” (Moisio 2012: 60). Tämän työn teoreettisen viitekehyksen käsitteitä käyttäen: valtion poliittiset toimijat halusivat lisätä periferian luonnonvaratilaan
itselleen uskollisia periferian pientoimijoita. Moisio jatkaa edelleen, että nimenomaan
maanomistuksen kautta ajateltiin saatavan järjestystä ja yhteiskuntarauhaa sekä estettävän vuoden 1918 tapahtumat (Moisio 2012: 61; 63).
Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa jatkettiin vielä resurssiperiferiaan
liittyviä toimia, kun evakkoja sekä rintamamiehiä asutettiin ympäri maata. Suurin osa
400000 evakosta oli viljelijöitä, joten he saivat maata eri puolilta Suomea (Oksa 1995:
187, teoksessa Eskelinen ja Snickars 1995). Kuisman mukaan tämä kehitys ”syväjäädytti
maatalousvaltaisen elinkeinorakenteen vuosikymmeniksi eteenpäin” (2009: 192). Tämä
näkyi selvästi mm. Vieremällä, jonne syntyi yli 300 uutta tilaa vuosien 1940-1950 välillä
(Vieremän kirja: 413). Asuttamistoimet toivat siis paljon uusia asukkaita perifeerisille
alueille, ainakin yhden sukupolven ajaksi.
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Resurssiperiferian laajentaminen tähtäsi toisen maailmansodan jälkeen
myös suuressa määrin metsätalouden laajentamiseen (ks. esim. Huikari 1998). Soiden
ojituksen ja maanviljelysalueiden laajentumisen voi helposti todeta kartoista myös Vieremän kohdalla. Verrattaessa karttoja 1920-luvulta ja 1960-luvun lopusta (kuvat 3 ja 4)
voi nähdä, kuinka mm. peltoala on laajentunut huomattavasti.

Kuva 3. Vieremän kirkonkylän seutu 1920-luvulla. Keltainen on peltoa, vihreä niittyä.
Ote pitäjänkartasta 1920-luvulta.

42

Kuva 4. Vieremän kirkonkylä 1969. Keltainen viljelysalue on laajentunut huomattavasti
ja soita on alettu ojittaa. Ote Maanmittauslaitoksen peruskartoista vuosilta 1972 ja 1974.
Suomi oli tietyissä historian vaiheissa siis erittäin riippuvainen metsistään
ja rinnastuksia nykyisiin ”yhden resurssin” maihin on helppo tehdä. Toisaalta Suomen
resurssi oli nimenomaan metsä, joka on melko tasaisesti jakautunut eri puolille maata ja
joka oli suurimmaksi osaksi talonpoikien omistuksessa. Lisäksi metsän hyödyntämiseen
ja tuotteiden keräämiseen ei tarvittu samanlaista teknologiaa kuten esimerkiksi öljyn tai
kaivostoiminnan kohdalla. Nämä resurssit ovat erimerkkejä pistemäisistä resursseista,
joiden keruuseen tarvitaan paljon osaamista ja pääomaa, minkä vuoksi keskustoimijan
(kuten valtion) on niitä helpompi hallita (esim. Le Billon 2005: 224–227 teoksessa Flint
2005). Kaikki edellä luettelemani resurssit ovat periferian resursseja, mutta Suomen
avainresurssilla, metsällä on omat ominaispiirteensä jotka ovat mielestäni vaikuttaneet
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koko maan kehitykseen, joten periferian voi ajatella olleen tärkeä myös poliittisesti. Metsän kohdalla valtio esti lainsäädännöllä sen omistuksen siirtymistä liiaksi yritystoimijoille
ja täten maassamme on vielä nykyäänkin paljon metsää yksityishenkilöiden omistuksessa.
Moisio määrittelee toisen maailmansodan jälkeisen ajan Suomen valtiokehityksessä ”hajautetun hyvinvointivaltion ajaksi”. Tällä aikajaksolla valtiovalta pyrki yhtenäistämään valtioaluetta ja rakentamaan hyvinvointivaltion laajan palveluverkon kaikkialle maahan (esim. Moisio 2012: 157). Raskasta teollisuutta, kuten terästehtaita ja sellutehtaita rakennettiin myös ennestään vähemmän teollistuneeseen Pohjois- ja Itä-Suomeen. Etenkin Pohjois-Suomesssa padottiin myös jokia ja täten perifeerinen alue laitettiin
tuottamaan sähköenergiaa. Vaikka edellä mainitut valtion toimet liittyivät suoraan resurssiperiferiaan, ei sen merkitys ollut enää sama kuin ennen sotia. Nyt tärkeämpää oli itse
resurssiperiferiaa asuttava väestö, jonka pelättiin kannattavan ”vääriä” poliittisia suuntauksia ja heikentävän vasta puolustettua valtiollista itsenäisyyttä, ellei valtio huolehdi
heistä paremmin (Moisio 2012). Resurssiperiferian ihmisten merkitys hallinnan kohteena
oli siis kasvanut, mutta samalla luonnonvarojenkin hyödyntäminen oli tärkeää, kuten laajat soiden ojitukset tällä ajanjaksolla todistavat.
1980-luvulle tultaessa Suomen maaseudulla oli tapahtunut suuri muutos.
Enää pieni osa työvoimasta työskenteli alkutuotannossa ja miljoona ihmistä oli muuttanut
pois maaseudulta eli resurssiperiferiasta (Kuisma 2009: 202-203). Oksan (1995: 187) mukaan tällä ajanjaksolla Suomen perifeeriset alueet olivat tarjonneet työvoimareservin,
joka sitten muuttikin nopealla tahdilla kotimaan keskuksiin sekä Ruotsiin. Kuisman mukaan samalla muuttui Suomen henkinen ilmasto, joka ennen oli pohjautunut vahvasti talonpoikaisuuteen (2009: 203-204). Toisin sanoen resurssiperiferia oli ennen ollut tärkeässä osassa koko maan määrittelyssä. Osaltaan Suomen suuri muutos liittyi myös maailman muihin resurssiperiferioihin. Suomen resurssiperiferia koneellistui ja alkoi toimia
(välillä hyvin halvan) öljyn varassa, jota tuotiin ulkomaiden resurssiperiferioista.
Moisio katsoo (2012), että 1990-luvun alun laman jälkeen Suomessa tapahtui selvä muutos kohti ”kilpailuvaltiota”. Hänen mukaansa tällainen valtio pyrkii parantamaan taloudellisen toiminnan edellytyksiä. Tavoitteena on houkutella pääomaa ja turvata kilpailuolosuhteet (2012: 167). Tämän työn kannalta oleellista on kilpailuvaltiokehityksen vaikutus resurssiperiferioihin. Moision mukaan hyvinvointivaltion aikakaudella
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valtio oli pyrkinyt tasaamaan alueiden välisiä kehityseroja, kun taas uudessa systeemissä
voimavarat haluttiin kohdistaa tietylle joukolle kaupunkiseutuja (2012: 173). Moision
mukaan 1990-luvulta lähtien mm. tietotalousfraktio nousi tärkeäksi toimijaksi maa- ja
metsätalousfraktion merkityksen vähentyessä (Moisio 2012: 33). Tämäkin puoltaa sitä,
että resurssiperiferian merkitys valtiotilassa on vähentynyt ja kaupunkiseutujen eli keskusten samalla noussut.
Aluepolitiikassa on korostunut talous-näkökulma ja valtion muokkaaminen
kilpailukykyisemmäksi (Moisio 2012: 176–177). Moision sanoin ”kansallinen olemus on
muuttumassa ”huippuosaamistaloudelliseksi””, ja tässä olemuksessa hänen mukaansa on
tärkeää pyrkiä edistämään pääoman liikkumista ja osaamisen jalostumista innovaatioiksi
(Moisio 2013: 15 teoksessa Oppiva Pohjois-Suomi…). Tämän perusteella voisi siis katsoa, että Suomen lähimenneisyydessä kaupunkiseutujen merkitys on korostunut resurssiperiferian kustannuksella ainakin aluepolitiikassa ja valtion silmissä. Tervo (2009: 389)
on tutkinut Suomen aluepolitiikan vaikuttavuutta kvantitatiivisin menetelmin ja hänen
mukaansa aluepolitiikka ei ole onnistunut tasaamaan kasvua alueiden sisällä, mutta se
kenties on estänyt kasvun keskittymisen vain muutamaan suurkaupunkiin.
Eisto ja Kotilainen (2010: 11) katsovat, että Suomen resurssiperiferioissa
on löytynyt ja löydetty uusia elinkeinoja perinteisen maa- ja metsätalouden rinnalle. Esimerkkeinä he mainitsevat kaivostoiminnan ja matkailun. He myös esittävät mielestäni
kiinnostavan kysymyksen siitä, kenelle uudet elinkeinot ovat mahdollisuuksia. Tätä kysymystä sivuten Korhonen ja Pasanen (2010: 40, teoksessa Eisto & Kotilainen 2010) ovat
sitä mieltä, että nykyään suurin osa resurssisektorin toimijoista on kansainvälisiä suuryrityksiä ja täten yksittäisen yhdyskunnan tai kunnan mahdollisuudet vaurastua ja turvata
elinvoimansa luonnonvaroja hyödyntämällä ovat huonontuneet.
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5. TUTKIMUSKOHDE, AINEISTOT JA MENETELMÄT
5.1 Tutkimuskohteiden esittely
Kuten johdannossa mainitsin, olen rajannut tarkasteluni tässä työssä Suomeen. Suomen
sisältä olen valinnut Pohjois-Savon maakunnan ja siellä sijaitsevan Vieremän kunnan
muiksi tarkastelun tasoiksi. Tutkimusaineistoni on näiden alueyksikköjen tuottamaa. Tämän luvun aluksi käyn läpi Pohjois-Savoa ja Vieremää samalla perustellen, miksi olen
valinnut juuri ne tutkimuskohteikseni. Myöhemmin tässä luvussa esittelen valitsemani
tutkimusaineiston sekä käyttämäni tutkimusmenetelmät.
Pohjois-Savo on yksi manner-Suomen kahdeksastatoista maakunnasta. Se
sijaitsee Itä-Suomessa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja
Keski-Suomen maakuntien välissä. Asukkaita maakunnassa on noin 246000 (Tilastokeskus 2018a). Vieremän kunta sijaitsee maakunnan pohjoisosassa. Kunnan naapureita ovat
Savon puolella seutukeskus Iisalmi, Kiuruvesi ja Sonkajärvi. Pohjoisessa Vieremä rajautuu Kajaaniin, luoteessa taasen Pyhäntään. Vieremällä asukkaita on noin 3700 (Tilastokeskus 2018b).
Vieremä on otollinen tapausesimerkki resurssiperiferioita käsiteltäessä.
Kunnassa maa- ja metsätalouden osuus elinkeinoista on vielä melko suuri, noin 26%
(http://www.vierema.fi/fi/Palvelut/Elinkeinoelama katsottu 10.5.2018). Vieremällä on
monipuolista luonnonvaroihin liittyvää taloudellista toimintaa: maa- ja metsätalouden
ohella kunnan alueella on monia maa-aineksen ottoalueita, vedenottamoita (vettä johdetaan naapurikuntiin asti), turvesoita ja pienimuotoista luontomatkailuakin. Etenkin maataloudessa ja luontomatkailussa näitä resursseja hyödyntävät paikalliset toimijat eli tämän
työn käsitteistöä käyttäen periferiatoimijat. Toisaalta on huomioitava se, että maataloustuotteiden jalostus ja kauppa on Suomessa hyvin keskittynyttä eikä Vieremällä ole merkittävää jalostustoimintaa.
Esimerkki intensiivisestä maataloudesta on Vieremän ja Pohjois-Savon
maidontuotanto. Vieremällä maitoa tuotetaan noin 38 miljoonaa litraa vuodessa, koko
maakunnassa 325 miljoonaa litraa (Luonnonvarakeskus 2018a, Luonnonvarakeskus
2018b). Pohjois-Savon liitto kertoo verkkosivuillaan, kuinka ”maidon- ja lihantuotannossa maakunta on yksi Suomen vahvimmista alueista” ja että Suonenjoella tuotetaan
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kolmannes Suomen mansikka- ja vadelmasadosta (https://www.pohjois-savo.fi/maakuntasuunnittelu.html katsottu 10.5.2018).
Niin Vieremä kuin Pohjois-Savokin ovat aikojen saatossa siirtyneet omavaraisista maatiloista erikoistuneisiin, yritysmäisiin tiloihin. Tilatkin ovat keskittyneet tuottamaan yleensä yhtä asiaa: yksi maitoa, toinen lihakarjaa, kolmas viljaa, neljäs marjoja ja
niin edelleen. Samalla tilakoko on kasvanut ja tilojen määrä vähentynyt suuresti, eikä
tämä kehitys ole muuttunut tälläkään vuosituhannella. Resurssiperiferian resurssituotannon voi siis katsoa keskittyneen yhä harvempien ja suurempien toimijoiden käsiin, jotka
kuitenkin yleensä ovat periferian toimijoita. Asiaa valaisee oheinen esimerkki (taulukko
1) maitotilojen määrästä ja tuotannon kasvusta.
Taulukko 1. Vieremän maidontuotanto ja tilojen määrä kiintiökausittain 2000-2015. (Kirjoittajan tekemä taulukko teoksessa Rönkkö & Juuti 2017, taulukon tiedot Luonnonvarakeskus 2016).
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Vieremä on ollut viime aikoina myös luonnonvaroihin liittyvien maankäyttösuunnitelmien kohteena. Esimerkiksi kunnan pohjoisosat on katsottu tuulivoimaloille
soveltuvaksi alueeksi kuten myös suurelta osin ns. hiljaiseksi alueeksi, ja melko hiljattain
kunnanvaltuusto otti kantaa tuulivoiman rakentamiseen. Kunnanvaltuusto päätti olla toteuttamatta tuulivoima-alueen osayleiskaavaa (Kunnanvaltuuston kokous 13.2.2017 §6).
Tuulivoima-alue on merkitty maakuntakaavaan, samoin hiljaiset alueet. Nämä molemmat
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ovat maakuntaliiton tekemiä maankäyttösuunnitelmia, eli keskuksessa luotuja suunnitelmia periferian maankäyttöön.
Pohjois-Savo sekä Vieremä edustavat siis alueita, joissa luonnonvarojen
hyödyntämisellä sekä siihen liittyvillä toiminnoilla on tärkeä asema. Eisto ja Kotilainen
(2010: 10) katsovat, että monet itä-suomalaiset yhdyskunnat ovat resurssiperiferiaa. He
perustelevat tätä nimitystä sillä, että luonnonvarojen hyödyntäminen (josta nämä paikallistaloudet ovat riippuvaisia) määräytyy lopulta keskusten tarpeiden mukaisesti. Toki
Suomessa on muitakin vastaavia alueita, jopa perifeerisempiäkin, mutta päätin valita nimenomaan Vieremän ja Pohjois-Savon tarkasteluun myös siksi, että Vieremältä kotoisin
olevana nämä alueet ovat minulle tuttuja. Näillä alueilla myös erinäiset luonnonvarojen
hyödyntämiseen liittyvät asiat ovat ajankohtaisia, kuten tuulivoima -esimerkki Vieremällä ja Finnpulpin sellutehdashanke Kuopiossa (esim. https://yle.fi/uutiset/3-10416627
katsottu 8.10.2018) osoittavat.
Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutu –luokituksessa Vieremä
jakaantuu suurin piirtein puoliksi ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun (ks.
oheinen kuva 5). Pohjois-Savossa on kaikkia luokitukseen kuuluvia alueita, mutta suurimmaksi osaksi maakunta on luokiteltu erityyppisiksi maaseuduiksi. Harvaan asutun ja
ydinmaaseudun yhtenä kriteerinä on vahva alkutuotanto ja/tai yksipuolinen elinkeinorakenne sekä suhteellisen suuri etäisyys isommista keskuksista (Suomen ympäristökeskus
2017). Nämä perustelut luokitukselle ovat kiinnostavasti hyvin samanlaisia, kuin mitä
teoriaosuudessa kävi ilmi periferian yhteydessä.
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Kuva 5. Suomen ympäristökeskuksen kartta kaupunki-maaseutu –luokituksesta PohjoisSavossa 2015 (Suomen ympäristökeskus 2015).
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Toinen merkittävä syy valita juuri nämä alueelliset yksiköt tarkastelun kohteeksi on se,
että nämä tahot mukaan lukien valtio tuottavat aluepoliittisia suunnitelmia sekä muita
asiakirjoja, joita voin käyttää tutkimusaineistona. Teoriaosuuden perusteella on katsottava, että niin Suomen valtio, Pohjois-Savon maakunta kuin Vieremän kuntakin ovat ihmisen luomia tiloja (rakennelmia), jotka ovat syntyneet ja muovautuneet eri vaiheiden
kautta nykymuotoonsa. Samalla ne rajaavat omaa tarkasteluani maantieteellisen tilan tavoin. Vieremä on myös parempi esimerkki paikallistason toimijasta kuin iso kuntaliitoksien myötä laajentunut kaupunki. Näiden kaupunkien kanta-alueet voivat olla melko kaukana ja tyystin erilaisessa ympäristössä kuin kunnan reuna-alueet. Esimerkiksi käy hyvin
Oulu, joka vuoden 2013 kuntaliitosten myötä laajeni pinta-alaltaan suureksi. Etäisyys esimerkiksi Yli-Iin ja Yli-Kiimingin alueiden syrjäkyliltä Oulun keskustaan on kymmeniä
kilometrejä. Oulun kunnan alue sisältää siis nykyään sekä keskuskaupungin, että laajoja
(resurssi-)periferiaksi luokiteltavia alueita.
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Kuva 6. Vieremän ja Pohjois-Savon sijainti Suomessa.
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5.2 Tutkimusaineiston esittely
Tutkimusaineistoni koostuu eri tahojen tekemistä luonnonvaroihin liittyvistä raporteista,
suunnitelmista ja selvityksistä. Valitsin nämä aineistot useasta syystä: ne oli helppo saada
luettaviksi, niissä on suuri määrä hyvinkin yksityiskohtaista tietoa, ja toisaalta mittakaava
oli laaja. Monet tarkemmat, kapeammalle alalle tehdyt suunnitelmat usein viittasivat etenkin valtiotason aineistooni. Lisäksi aineistoni edustaa eri tahojen (toimijajoukkojen) yhteisiä mielipiteitä koskien luonnonvaroja ja aluepolitiikkaa. Toisaalta monissa tutkimusaineistooni valitsemissani raporteissa varsinaiset tekijät on häivytetty tai mainittu pienellä
tekstillä sisäsivuilla. Joissakin raporteissa on näkyvillä osallistuneiden tekijöiden nimet,
mutta monesti on nimetty vain jokin organisaatio. Aineistoissa on mukana myös monia
karttoja, joihin olen kiinnittänyt erityistä huomiota. Kartoista näkee konkreettisesti sen,
mitä millekin alueelle on suunniteltu ja minkälaisia ihmisten elinympäristöistä haluttaisiin.
Lisäsyitä sille, miksi valitsin aineistooni juuri tietyt asiakirjat: suurin kiinnostuksen kohteeni ovat luonnonvarat, joten etsin luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyviä suunnitelmia. Halusin myös vertailla eri aluetasojen suunnitelmia, joten
pyrin löytämään mahdollisimman vertailukelpoisia suunnitelmia. Toisaalta halusin myös
tarkastella eri tahojen eri tarkoituksiin tuottamia, kuitenkin aina luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviä asiakirjoja. Löysin aineistojoukkooni niin poliitikkojen, asiantuntijoiden, virkamiesten kuin kaikkien näiden tahojen yhdessä tekemiä suunnitelmia ja selvityksiä. Osa aineistostani on tehty lain velvoittamana, kuten maakuntakaava ja maakunnan
kirjalliset suunnitelmat, osa taasen muista syistä. Biotalous on itseäni kiinnostava ja hyvin
ajankohtainen teema ja se koskettaa myös Pohjois-Savoa ja Vieremää. Luonnonvarojen
kirjon ollessa Suomen oloissa laaja päätin keskittyä etenkin biotalouteen liittyviin suunnitelmiin, joten muun muassa kaivosasiat jäävät tässä työssä vähemmälle tarkastelulle.
Tätä puoltaa myös se seikka, että matkailu ja kaivostoiminta on Pohjois-Savossa verrattain vähäistä ja Vieremällä olematonta.
Vaihtoehtoinen tai täydentävä aineisto strategiadokumenteille olisi ollut
haastatteluiden tekeminen, mutta työmäärään nähden niiden hyöty ei olisi ollut mielestäni
perusteltavissa. Etenkin valtiotason edustajien haastattelu olisi saattanut olla vaikeaa fyy-
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sisistä etäisyyksistä johtuen. Haastatteluista olisin saattanut saada irti esimerkiksi raporttien linjoista poikkeavia näkökulmia, mutta toisaalta taustani resurssiperiferian asukkaana
olisi saattanut vaikuttaa haastateltavien sanomisiin resurssiperiferioiden suhteen.
Olen jakanut aineistoni niiden laatijoiden ja tilaajan mukaan valtio-, maakunta- ja kuntatason aineistoiksi. Tämän työn teoreettista viitekehystä seuraten valtion
voisi lukea keskustoimijaksi, maakunnan liiton molemmiksi ja viimein kunnan periferian
toimijaksi. Syy siihen miksi katson Pohjois-Savon liiton olevan sekä keskus- että periferiatoimija on se, että Vieremältä katsoen kyseessä on selkeästi keskustoimija, mutta valtion ja pääkaupungin tasolta katsottuna syrjäisen alueen toimija. Suomessa maakuntien
toimijoiden asema riippuu siis näkökulmasta.
Maakuntaliiton kohdalla on syytä huomioida myös se, että kunnat ovat sen
jäseniä ja liiton hallitus sekä valtuusto koostuvat kunnallispoliitikoista. Näissä poliittisissa elimissä kuntien edustajia on suhteessa väkimäärään, Pohjois-Savon maakuntavaltuuston tapauksessa 55 jäsenestä esimerkiksi Kuopiolla on 14 valtuutettua ja Vieremällä
1 (https://www.pohjois-savo.fi/ota-yhteytta/paatoksenteko/maakuntavaltuusto.html katsottu 17.10.2018). Suurkaupungeilla valtuutettuja siis on enemmän kuin pienillä kunnilla,
mutta pienikin kunta voi olla suuren kaupungin vieressä eikä välttämättä siten perifeerinen. Valtuutetut edustavat myös eri poliittisia puolueita. Keskus-periferia –asetelmaa ei
siten mielestäni kannata sovittaa liian yksioikoisesti maakuntaliittojen tapauksissa.
Mahdollinen heikkous aineistossani on se, että valtiotason dokumentit ovat
suurimmaksi osaksi tiettyyn asiaan keskittyviä, kun taas maakunnan ja etenkin kunnan
kohdalla käyttämäni aineisto on laaja-alaisempaa. Olisi siis helppo tehdä sellainen päätelmä, että valtion silmissä periferian tärkein tulevaisuuden suunnitelma on biotalous,
koska valitsemani biotalouteen liittyvät dokumentit näin sanovat. Pyrin siis olemaan varovainen tehdessäni johtopäätöksiä, koska aineistoni ei ole täysin vertailukelpoista keskenään, vaikka siihen olenkin pykinyt.
Valtiotason tuottama aineisto
1. Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 (eli ALLI)
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Laatineet: Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Varsinaisen laadintatyön ovat tehneet em. ministeriöiden virkamiehet, maakuntajohtajat ja ELY-keskusten asiantuntijat. Mukana laadinnassa on ollut asiantuntijoita seuraavista paikoista: Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus VERNE ja kaupunkitutkimuslaboratorio EDGE, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus.
2015
2. Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia
Laatineet: Työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeessa mukana ovat olleet valtioneuvoston kanslia, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja
kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ja niiden hallinnonalat sekä VTT ja Sitra. Lisäksi valmistelussa on ollut monia biotalouteen liittyviä sidosryhmiä.
2014
3. Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma
Laatineet: Sipilän hallituksen alkuperäiset hallituspuolueet Keskusta, Kokoomus
ja Perussuomalaiset
2015
4. Kansallinen luonnonvarastrategia: Älykkäästi luonnon voimin.
Laatineet: Sitra ohjaamassa hanketta, varsinaisina laatijoina 35 asiantuntijaa ja
poliitikkoa yrityksistä, tutkimuslaitoksista, järjestöistä, eduskunnasta yms.
2009
Maakuntatason aineisto
1. Pohjois-Savon maakuntakaava
Laatineet: Pohjois-Savon liitto
2011 (muutoksia 2014 ja 2016)
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2. Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 ja Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2040
Laatineet: Pohjois-Savon liitto
2017
3. Pohjois-Savon luonnonvaratalouden toimenpideohjelma 2015-2020
Laatineet: Pohjois-Savon liitto
2015
Kuntatason aineisto
1. Vieremän kuntastrategian vuosille 2017-2021
Laatineet: Vieremän kunta
2016

5.3 Tutkimusmenetelmät
Käytän tässä työssä tutkimusaineistoni analysointiin diskurssianalyysiä sekä Bob Jessopin muotoilemaa ”kulttuurista poliittista taloutta” (cultural political economy, CPE).
Nämä menetelmät ovat sopivia, sillä aineistoni koostuu laadullisista asiakirjoista. Suurin
osa näistä asiakirjoista on erilaisia strategiatekstejä, joiden tarkasteluun CPE sopii hyvin.
Diskurssianalyysin ja CPE:n avulla on mahdollista löytää strategia-asiakirjoista piilotettuja merkityksiä, tavoitteita ja kannanottoja.
Diskurssianalyysissä tutkitaan kieltä, eli sitä mitä sanotaan ja miten sanotaan. Suonisen mukaan diskurssianalyysissä sanallista ilmaisua pidetään toimintana aivan
kuin asioita, joita tällä ilmaisulla kerrotaan (Suoninen 2016: 187–188 teoksessa Jokinen
ym. 2016). Hänen mukaansa hyvä lähtökohta diskurssianalyysille on vaikkapa sanaston
tarkastelu (2016: 187). Sanat eivät Jonesin (2012: 11) mukaan ole milloinkaan täysin
neutraaleja; ne näyttävät aina maailman tietystä näkökulmasta käsin ja luovat tietynlaisia
suhteita ihmisiin, joihin olemme vuorovaikutuksessa. Hän jatkaa, että näistä syistä kirjoitettu kieli tuottaa ideologiaa. Ideologia taasen rajoittaa näkökulmaamme todellisuuteen
saattaa sulkea itselleen sopimattomia ideoita pois (Jones 2012: 11). Näiden havaintojen
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pohjalta on siis kiinnostavaa tarkastella asiantuntijatyönä syntyneitä tekstejä, jotka monesti pyrkivät olemaan neutraaleja ja ehkä häivyttämään tiettyjä asioita.
Analysoitaessa institutionaalista kielenkäyttöä, kuten viranomaisten tuottamia tekstejä, tarkastelu painottuu helposti valtasuhteisiin (Jokinen ym. 2016: 64-65),
mutta tutkijan ei näin kannattaisi toimia. Jokinen ynnä muut (2016: 65) perustelevat tutkijan avoimuutta tekstien tarkastelussa sillä, että niin toimittaessa uusia, ennalta-arvaamattomia tulkintoja voi päästä syntymään. Pyrin pitämään siis tämäkin ohjeen mielessäni
käsitellessäni tutkimusaineistoani.
Tutkittavalla aineistolla on tiettyjä reunaehtoja, jotka ohjaavat aineiston sisältöä. On tärkeää tuntea aineiston tuottamiseen liittyviä asioita, jotka aineiston tuottajien
on ollut pakko ottaa huomioon (esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki). Toisaalta myös
reunaehdot voivat muuttua, eikä niitä tule pitää monoliittisina, pysyvinä rakenteina (Jokinen ym. 2016: 32–33). Esimerkiksi maakuntakaava on lakisääteinen asiakirja, jonka
tuottamista maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa. Lisäksi maakuntakaava on oltava; sitä ei
voi korvata muulla suunnitelmalla. Myös maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma ovat
lakisääteisiä. Sen sijaan esimerkiksi ALLI-raporttia ei tarvitsisi lain mukaan tehdä, mutta
sen tilanneet tahot ovat halunneet kyseisenlaisen raportin käyttöönsä.
CPE on diskurssianalyysiä tarkempi ja räätälöidympi menetelmä erilaisten
strategiadokumenttien tutkimiseen. Siinä yhdistyvät evolutionäärinen ja institutionaalinen poliittisen talouden analyysi sekä kulttuurintutkimuksen menetelmät (Jessop 2004:
160–161, Sirviö 2018: 3). Sirviön (2018: 3) mukaan CPE:ssä merkityksenantoon liittyvät
ja materiaaliset tekijät vaikuttavat siihen, että kapitalistinen sosiaalinen muodostelma
vahvistuu. CPEn mukaisesti strategiatekstejä tarkastellessa on siis huomioitava niiden
kieli (merkityksenanto, diskurssianalyysi) ja niiden asiasisältö.
CPE:n keskeisiä näkemyksiä on se, että poliittisessa taloudessa on tapahtunut ja tapahtuu kulttuurisia käänteitä. CPE:hen sisällytetyt semioottinen analyysi ja evolutionäärinen näkökulma auttavat Jessopin (2010: 352) mukaan ymmärtämään sen, miksi
vain tiettyjä ”talousnäkemyksiä” (economic imaginaries) valitaan ja omaksutaan osaksi
rakenteita (myös Jessop & Oosterlynck 2008: 1155–1156). Kapitalismi on kriisialtis järjestelmä, minkä takia erilaisilla talousnäkemyksillä on sijaa luoda tila-aika –kiinnityksiä
tai muita keinoja selvitä kriiseistä ja turvata kasautumista (Jessop 2010: 352). Mielestäni
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tämä osa CPE:tä on hyödyllinen tälle työlle, koska tutkimusaineistonani olevissa suunnitelmissa käsitellään paljon (joskin välillä epäsuorasti) kriisejä sekä kilpailukykyä.
Edellä mainitut talousnäkemykset Jessop (2010: 344–345) määrittelee diskursseiksi ja taloutta luoviksi käytänteiksi, joista johdetaan siis käytännön talouspolitiikkaa. Nämä talousnäkemykset ovat yksi asia, joita voi pyrkiä etsimään tutkimusaineistosta.
Samalla ne tarjoavat mahdollisesti selityksiä sille, miksi aluepolitiikassa on päätetty toimia tietyllä tavalla, sekä kertovat valtiotilan eri toimijoiden näkemyksistä.
Seuraavassa luvussa teen varsinaisen analyysin tutkimusaineistostani. Keskityn niihin osiin aineistoani, joissa käsitellään luonnonvaroja. Kiinnitän huomiota raporttien kieleen ja asiasisältöön CPE:n mukaisesti. Tarkastelen sanavalintoja ja tekstin
sävyä sekä sitä milloin käytetään passiivia ja milloin aktiivimuotoja. Asiasisällöstä pyrin
etsimään niitä asioita, jotka vaikuttavat teoriaosuudessa käsittelemiini aiheisiin, eli maantieteelliseen arvonmuodostukseen ja siirtoon, toimijuuteen tilassa sekä resurssiperiferiakehitykseen.
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6. TULOKSET
6.1 Valtiotason aineisto
ALLI-kartastot ja raportit
ALLI-raportti eli Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 ja sen taustaksi laadittu kartasto ovat valtion eri ministeriöiden tuottamia kehitysasiakirjoja. Käsittelen sekä loppuraporttia että kartastoa yhdessä. Raportin esipuheen (s.3) mukaan ALLI-raportti on suunnattu erityisesti valtionhallinnolle ja maakuntaliitoille tueksi pitkän tähtäimen aluekehitystyöhön. Tässä yhteydessä
on myös maininta kansainvälisestä aluekehitystyöstä, johon tämä raportti tuo Suomen
näkökulmaa. Raportti on siis laadittu palvelemaan ainakin kolmea eri aluetasoa: alue-,
valtio-, ja ylikansallista tasoa.
ALLI-loppuraportin esipuheessa todetaan, että se on valtakunnallisen tason
näkemys aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tavoiteltavasta asiantilasta vuodelle 2050.
Raportti ja kartasto käyvät läpi monia eri aihealueita: Liikennejärjestelmää, väestöä, työpaikkoja, tuotantoa, luonnonvaroja ja ympäristöä sekä tulevaisuuden megatrendejä, joihin
Suomen olisi näiden asiakirjojen mukaan kyettävä vastaamaan. Raportin mukaan erityisen tärkeää on pyrkiä luomaan ”edellytyksiä elinkeinorakenteen muutokselle kohti digitalisaatioon ja biotalouteen pohjautuvaa osaamisyhteiskuntaa” (s. 3). Myös sana ”tavoiteltava” heti esipuheen alussa on mielestäni merkittävä, koska se paljastaa, että ALLI-raportissa ei tyydytä hahmottelemaan erilaisia mahdollisia kehityskulkuja Suomen aluerakenteelle, vaan raportissa kerrotaan millainen on haluttu, eli tavoiteltu aluerakenne. Tästä
syystä raportin voi katsoa edustavan tavoitteellista aluepolitiikkaa.
Tämän työn kannalta oleelliset asiat sekä raportista että kartastosta liittyvät
luonnonvaroihin, ympäristöön ja maankäyttöön. Kartaston Ympäristö- ja ekosysteemit osion alussa todetaan seuraavaa (s. 34):
”Aluerakenne nojaa luontoperustalle. Luonnonympäristö tarjoaa puitteet
yhdyskuntien rakentamiselle ja liikenneväylille. Elinkeinot kautta aikojen ovat perustuneet luonnon antimille ja luonnonvarojen käytölle. Teollistuminen, liikenteen ja logistiikan kehitys sekä kansainvälisen kaupan kasvu ovat irrottaneet yhteiskunnan toimintoja
välittömässä läheisyydessä sijaitsevien luonnonresurssien saatavuuden rajoituksista.
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Energian ja raaka-aineiden hinnan kohoaminen on viime vuosina nostanut kotimaisten
luonnonvarojen ja uusiutuvien energianlähteiden arvoa. Kaivostoiminta on vilkastunut
ja huomattavan suuria kaivoshankkeita on toteutettu ja suunnitteilla.”
Tämä kappale on mielestäni hyvin ytimekäs ja antaa samalla lisäperusteluja
työni merkittävyydestä. Asiakirjan laatijat siis tunnistavat biofyysisen ympäristön tärkeyden ihmiselle myös 2010-luvulla. Kyseinen tekstikatkelma toistaa melko tarkasti monia
niitä asioita, joita teoriaosuudessa käsittelin, kuten irtautuminen oman ympäristön luonnonvaroista (Bridge, Mather), paikallistalouksien riippuvuus luonnonvaroista (Eisto &
Kotilainen) sekä luonnonvarojen ”renessanssi” (Bridge).
ALLI-kartaston sivulla 34 käydään läpi Suomen luonnonvaroja. Tekstissä
huomioidaan metsäteollisuuden suuri merkitys Suomen taloushistoriassa. Samassa kappaleessa myös katsotaan, että metsäteollisuuden pitäisi löytää uusia kehityssuuntia uuden
kasvun saamiseksi. Lisäksi ALLI-raportissa ennakoidaan sivulla 28, että luonnonvarojen
ja niihin perustuvan taloudellisen toiminnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa, koska lisääntyvä kiinnostus uusiutuvaan energiaan maailmalla lisää raportin mukaan Suomen
luonnonvarojen kysyntää. Myös sivulla 21 esiteltävissä suuntaviivoissa on kohta: ”varmistetaan raaka-aineiden saatavuus ja kestävä käyttö biotalouden ja luonnonvaratalouden tarpeisiin”. Tähän liittyen luonnonvarojen hyödyntämistä tukevaa infrastruktuuria
kuten alempaa tieverkkoa halutaan kehittää. Merkillepantavaa tässä on mielestäni se, että
alemman tieverkon kehittämistä perustellaan nimenomaan luonnonvarojen hyödyntämisellä eikä paikallisten asukkaiden tarpeilla. Tällaiset pienet yksityiskohdat paljastavat hyvin raportin laatijoiden ajatusmalleja.
Kiinnostava seikka ALLI-raportin ekosysteemipalvelu-kartassa (ks. oheinen kuva 7) on se, että eri alueiden vahvuudet näyttävät riippuvan paljon myös suurten
kaupunkiseutujen läheisyydestä, eli pelkästään luonnonympäristö ei vaikuta tämän kartan
mukaan ekosysteemipalveluihin. Rivien välistä lukemalla voi tehdä sen johtopäätöksen,
että kaupunkeja ympäröivälle luonnolle on asetettu vahvuuksia, jotka liittyvät kaupunkilaisten hyvinvointiin. Asiakirjoja tutkiessa välittyy kuva, että tärkeimpien kaupunkiseutujen läheisen maaseudun ”tehtävänä” on tuottaa lähiruokaa ja olla tilana virkistyskäytölle
ja vapaa-ajan asutukselle. Periferian vahvuudet näyttäisivät siis olevan ”tehtäviä”, jotka
edelleen riippuvat etäisyydestä kaupunkiseutuun. Pieni yksityiskohta on sekin, että kartan
”tiiviit kaupunkialueet” näyttävät olevan yli 50000 asukkaan kaupunkeja, eli niitä jotka
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ovat myös mukana C21 –verkostossa. Verkoston kaupungeista vain Saloa ei ole merkitty
tiiviiksi kaupunkialueeksi, ja toisaalta kartassa on Kokkola, joka ei aivan yllä 50000 asukkaaseen (Tilastokeskus 2018c).

Kuva 7. ALLI-raportin sivun 35 kartta Suomen ekosysteemipalveluista.
Raportissa näkyy se, että sitä ei ole tarkoitettu kovin tarkoiksi ohjeiksi.
Karttojen mittakaava on suuri ja niiden eri alueet varsinkin ekosysteemipalveluiden ja
luonnonvarojen osalta hyvin suuntaa-antavia. Kaikkialla raportin sivuilla toistuvat ympäripyöreät toteamukset, kuten ”asiaa x pitää kehittää, asian y toimintaedellytyksiä pitää
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turvata” ja niin edelleen. Lyhyesti sanottuna kaikkea pitää kehittää mutta mahdollisia ristiriitoja ei tuoda esille.
ALLI –raporttien kieli on melko selkeää kirjakieltä, joka ei ole varsinaisesti
tutkimuskirjallisuuden kieltä muttei myöskään suunnattu suurelle yleisölle. Kielenkäytössä näkyy paljon toteamuksia, kuten esimerkiksi ”asia x muodostuu yhä tärkeämmäksi”.
Tulevasta kirjoitetaan paljon, ja tällöin käytetään paljon passiivia (esim. jonkin asian merkitys kasvaa, muuttoliike voimistuu). Monen asian nähdään tapahtuvan ikään kuin itsestään, ja näihin kehityskulkuihin täytyy sopeutua. Tekstissä käytetään aktiivimuotoja selvästi passiivia vähemmän. Tällöin ne ovat yleensä tulevaisuuteen liittyviä toimia, kuten
”asiaa y tulee kehittää, asian z toimintaedellytyksiä tulee turvata jne.” Ylipäätään teksteissä toistuvat useasti verbit ”kehittää”, ”hyödyntää”, ”turvata” ja ”parantaa”.
Raporttien kielestä välittyy hieman myös ideologiaa (ks. Jones 2012: 11),
vaikka kielessä on pyritty puolueettomaan sävyyn. Luontoa esimerkiksi käsitellään hyvin
välinearvollisesti (ks. Vilkka teoriaosuudessa), sen nähdään tuottavan ekosysteemipalveluita (joiden mainitaan myös olevan Suomen kilpailuetu) ihmiselle ja olevan täynnä taloudellisen toiminnan mahdollisuuksia. Lisäksi jo aiemmin mainitut menestys ja kilpailukyky nähdään välttämättöminä ja tavoiteltavina asioina. Raportista saa helposti sen kuvan, että luonnonvarojen ja luonnonympäristön päätehtävä on olla turvaamassa ja vauhdittamassa talouskasvua. Talouskasvun tarvetta ei sen kummemmin perustella, raportissa
todetaan vain Suomen tarve olla kilpailukykyinen.
Kilpailukyky, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen nähdään raportissa
väistämättöminä megatrendeinä, joihin Suomen pitää vain sopeutua, mikäli se haluaa pärjätä. Itse ”pärjäämistä” ei raportissa sen tarkemmin määritellä, mutta tekstin perustella
sen voisi olettaa tarkoittavan vahvaa taloudellista kehitystä. Esipuheessa mainittu kehitys
kohti digitalisaatioon ja biotalouteen perustuvaa osaamisyhteiskuntaa on hyvä esimerkki
sekä ”väistämättömästä” kehityskulusta sekä tämän kehityskulun hyvin taloudellisesta
luonteesta. Kiinnostavasti myös yhteiskunta on saanut etuliitteen osaamis-. Nämä seikat
puoltavat sitä, että poliittisessa taloudessa on tapahtunut Jessopin hahmottelema kulttuurinen käänne. Tämä käänne näyttäisi olevan tässä tapauksessa yhä voimakkaampi keskittyminen kilpailukykyyn, eli toisin sanoen valtiotoimijat haluavat vahvistaa tilassaan olevien taloustoimijoiden kilpailuetua muiden tilojen toimijoita vastaan.
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ALLI-raportissa lopuksi kiinnostavaa on se, että siinä suurin painoarvo
näyttää olevan juuri kehityskuvalla, eli tulevaisuuden ennustamisella ja passiivisella havainnoinnilla. Vaikka raportissa näytetään karttojen ja tekstin avulla tavoiteltavaa aluerakennetta, sen saavuttamiseksi tarvittavia toimia esitellään lopulta melko vähän. Näyttää
siltä, että monessa kohtaa olisi ollut tilaisuus kirjoittaa selkeästi miten tiettyyn tavoitteeseen halutaan päästä, mutta sen sijaan nämä asiat tapahtuvat raportin mukaan itsekseen
tai ne jätetään muiden tahojen ratkaistaviksi. Tämä kertoo mielestäni tietynlaisesta ideologisesta urautumisesta tai ainakin tietyn talousnäkemyksen (economic imaginary) vahvasta hallitsevuudesta.
Toisaalta on hyvä huomioida myös raportin laatijoiden reunaehdot: Raportti
on laadittu poliittisten päättäjien aloitteesta ohjeeksi ja tueksi valtionhallinnolle sekä maakuntaliitoille. Siten on ymmärrettävää, että se heijastelee myös tilaajiensa kantoja asioihin. Toisaalta suuria irtiottoja vallitsevista paradigmoista ei tässä raportissa ole tehty. Raportin hyödyntäjien on myös toimittava tiettyjen asioiden puitteissa: heitä sitovat muun
muassa lait ja muualta tuleva rahoitus (etenkin maakuntaliittojen tapauksessa).
Suomen Biotalousstrategia
Biotaloudesta näyttää tulleen suosittu aihe viime vuosina. Erilaisia biotalouteen liittyviä
artikkeleita, katsauksia, strategiaraportteja sekä median juttuja on tuotettu paljon. Työtäni
varten valitsin eri ministeriöiden tuottaman raportin Kestävää kasvua biotaloudesta –
Suomen biotalousstrategia. Tässä raportissa mainitaan YK, OECD ja etenkin EU biotalouden kannattajina. Suomen biotalous-innostusta siis perustellaan ylikansallisten tahojen
toimilla, ja myös esimerkeillä muiden Euroopan maiden biotalous-strategioista. Tämä
osio raportista pyrkii mielestäni osaltaan perustelemaan, miksi biotalouteen kannattaa satsata. Kyseessä ei ole vain Suomessa keksitty ”hullutus”, vaan muutkin valtiot ja järjestöt
kehittävät biotaloutta. Politiikkatoimet nähdään tässä raportissa merkittävänä keinona
edistää biotaloutta.
Biotalousstrategiassa käydään läpi lyhyesti biotalouden historiaa ja merkitystä Suomessa ja Euroopan unionin sekä muutamaan Euroopan maan biotalousstrategioita. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin neljä strategista biotalouden päämäärää sekä
annetaan yksityiskohtaisia ohjeita näiden päämäärien saavuttamiseksi. Strategian rakenteella näyttää olevan selkeä olemus: ensiksi perustellaan biotalouden merkittävyyttä ja
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siihen panostamisen tärkeyttä monin keinoin ja sitten esitellään käytännön keinot panostusten tekemiseksi.
Biotalouden merkittävyyden perusteluissa korostuvat ulkoiset uhat. Strategian alussa mainitaan, kuinka maailmassa tarvitaan paljon enemmän ruokaa, vettä ja energiaa vuonna 2030 (s. 5). Tämän kehityksen seurauksena uusiutuvien luonnonvarojen arvo
kasvaa. Strategian mukaan samalla nimenomaan Suomelle avautuu merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, koska Suomella katsotaan olevan pitkät perinteet ja paljon osaamista biotaloudessa (s. 3, s. 5-6). Kiinnostavasti tässäkin aineistossa perustelut siis liittyvät muun maailman tilanteeseen, jonka takia Suomessa pitäisi lisätä ja tehostaa luonnonvarojen hyödyntämistä.
Biotalousstrategiassa biotalous yhdistyy kilpailukykyyn: satsaamalla biotalouteen Suomen nähdään saavan kilpailuetua. Sitä, miksi Suomi tarvitsisi kilpailuetua ei
tässä dokumentissa perustella. Strategian tavoitteena on luoda 100000 uutta työpaikkaa
vuoteen 2025 mennessä samoin kuin kasvattaa biotaloussektorin tuotos 60 mrd. eurosta
100 mrd. euroon. Näitä tavoitteita siteerataan myös ALLI-raportissa sekä maakunnan
suunnitelmissa.
Strategia vaikuttaa siltä, että se on suunnattu myös suurelle yleisölle eikä
ainoastaan aluekehittäjille tai biotalousalan ammattilaisille. Teksti on selkeää ja helppolukuista ja taulukot sekä erilliset tietolaatikot rytmittävät tekstiä. Tietolaatikoissa esitellään muun muassa kuvitteellisen henkilön arkea vuonna 2030, joka on täynnä biotalouden
innovaatioita. Strategian loppupuoli on kuitenkin selkeämmin tarkoitettu asiantuntijakäyttöön, sillä siinä esitellään biotalouden tavoitteita ja niiden toteuttamisen vastuutahoja.
Tietolaatikoita tai taulukoita ei myöskään tässä osassa ole. Kautta strategian tekstissä on
monesti mainittu jokin tekijä eri asioille, mikä sujuvoittaa tekstiä ja tekee siitä ehkä helpommin lähestyttävän myös asiaan perehtymättömälle lukijalle.
Tekstissä osa talouden aloista, kuten kemianteollisuus nähdään toimijoina,
joiden toiminnan seurauksena asioita tapahtuu ikään kuin vääjäämättä. Yrityksillä näyttääkin olevan tietynlainen kaksoisrooli tässä strategiassa: toisaalta niiden toiminnan seurauksena biotalouteen liittyviä asioita tapahtuu, eli ne ovat taustalla vaikuttavia voimia
kuten ilmastonmuutos tai väestönkasvu, mutta toisaalta niitä pitäisi tukea aktiivisesti. Yritykset siis ovat välillä aktiivisia, maailman menoon taustalla vaikuttavia toimijoita ja välillä taasen passiivisempia toimijoita, joita on tuettava jotta ne menestyisivät.
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Taloudellisen toiminnan turvaamiseen ja lisäämiseen tähtäävä näkökulma
on selkeästi vallalla myös tässä aineistossa. Sanajärjestyksestä lähtien kaikkialla strategiassa toistuu biotalouden merkitys ennen kaikkea uutena liiketoimintamahdollisuutena
Suomen valtiotilassa (ja sen ulkopuolellakin) oleville taloustoimijoille. Tekstissä luetellaan välillä hyvinkin yksityiskohtaisesti muun muassa teollisuuden uusia menetelmiä
puun hyödyntämiseksi ja numerotietoa hakkuumäärien lisäämismahdollisuuksista. Muut
tavoitteet, kuten luonnonympäristön tuoma virkistys, huoltovarmuus, kestävä kehitys,
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen mainitaan, mutta ne ovat ikään kuin myönteinen sivutuote biotaloudesta, eivät sen päätavoite. Myös ”tasapainoinen alueellinen kehitys” mainitaan muiden hyötyjen yhteydessä, mutta biotalouden aluetaloudelliseen puoleen strategiassa kiinnitetään melko vähän huomiota. Myönteiset vaikutukset eri alueille
nähdään, kuten moni muukin etu, lisänä eikä keskeisenä perusteluna biotaloudelle.
Kenties selkeimmin strategian ajatukset käyvät ilmi sen takakannesta:
”Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja
palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset”.
Biotalousstrategialla ei ole ollut kovin tiukkoja reunaehtoja, mutta strategia
näyttää toistavan vallitsevia talousnäkökulmia ja ylipäänsä talouden merkittävää asemaa
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Strategian laadintaan on osallistunut monia eri tahoja,
joten monia mielipiteitäkin on ollut tilaisuus kuulla.
Sipilän hallituksen hallitusohjelma
Valitsin tutkimusaineistooni myös tämänhetkisen hallituksen eli vuonna 2015 aloittaneen
Sipilän hallituksen hallitusohjelman. Ohjelmasta löytyy kiinnostavasti kokonainen biotaloudelle omistettu luku (s.23-25), joten biotalous on selvästikin tärkeä myös Suomen poliittisille päättäjille. Yksilöityjä biotalouteen liittyviä tavoitteita ovat muun muassa seuraavat kohdat:
-

tuontienergian ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen kotimaisella uusiutuvalla energialla, lähinnä biomassalla.

-

metsien hakkuiden lisääminen 15 milj. m3/vuosi

-

kotimaisen ruoantuotannon tukeminen lähinnä rahoituksen ja normien purkamisen kautta
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-

luontomatkailun lisääminen sekä metsien ja soiden suojelu vapaaehtoisuuteen perustuen (kursiivi minun)

Hallitusohjelma on sekoitus sekä hyvin yleispäteviä (lisätään, parannetaan, kehitetään
jne.), että myös yksityiskohtaisia tavoitteita (esim. mediassakin esillä ollut hevosen lannan käytön salliminen energiantuotannossa). Esimerkkejä biotalouteen liittyvistä asioista,
joita hallitus haluaa lisätä, ovat hakkuut, luontomatkailu, sekä uuden kansallispuiston perustaminen Suomen 100-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Kuten muissakin tätä työtä varten
tarkastelemissani valtiotason asiakirjoissa, myös hallitusohjelmassa halutaan monia asioita lisää, mutta tästä seuraavia mahdollisia ongelmia ei tarkastella.
Merkillepantavaa hallitusohjelmassa on sekin, että suojelualueiden perustaminen pitäisi tapahtua vapaaehtoisuuteen perustuen, eli valtio ei olisi käyttämässä maankäytöllistä valtaansa tässä suhteessa. Ilmeisesti siis maanomistajien oikeus määrätä maidensa käyttöä katsotaan tärkeämmäksi kuin luonnonsuojeluun liittyvien tavoitteiden edistäminen. Tässä on esimerkki tilanteesta, jossa keskustoimijat eivät halua käyttää valtaansa
resurssiperiferian toimijoiden omistuksiin eli hallita maantieteellisesti muualla sijaitsevia
luonnonvaroja.
Hallitusohjelma on kielenkäytöltään ja sisällöltään odotustenmukainen.
Siinä esitetään haasteita ja uhkia (tilannekuva –luku ohjelman alussa), joihin vastaamiseksi on tehtävä tiettyjä asioita. Näiden tiettyjen asioiden väliset mahdolliset ristiriidat
sekä se, ovatko uhat ja haasteet kuinka vakavia sivuutetaan melko kevyesti. Hyvän kuvan
hallituksen tavoitteista saa sivulta 8 löytyvästä kappaleesta:
”Meidän on vapautettava ihmisten omat voimavarat luovuuteen, yritteliäisyyteen ja hyvinvoinnin rakentamiseen. Suomesta on tehtävä osaamisen, yrittäjyyden,
tasa-arvon ja välittämisen yhteiskunta”.
Huomioni kiinnittyy sanojen järjestykseen: ensimmäisessä virkkeessä luovuus ja yritteliäisyys tulevat ennen hyvinvointia, samoin toisessa virkkeessä osaaminen
ja yrittäjyys tulevat ennen tasa-arvoa ja välittämistä. Tämän seikan voisi nähdä yhtenä
osoituksena hallituksen tavoitteiden talous-painotteisuudesta. Sivun 8 sitaatti myös selkeästi kertoo, että hallituksen tavoitteena on yritystoiminnan tukeminen eri keinoja käyttämällä. Yksi keino näyttäisi olevan juuri valtiotilan muokkaaminen taloustoimijoiden
tarpeisiin paremmin sopivaksi.
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Luonnonvarastrategia (Sitra)
Tässä aineistossa luonnonvarat nähdään Suomen vahvuutena: Suomella on niitä sekä niihin liittyvää osaamista runsaasti. Kuten myöhemmin julkaistuissa ALLI-raportissa ja
kansallisessa biotalousstrategiassa, tässä strategiassa luonnonvarojen merkityksen maailman mittakaavassa katsotaan kasvavan tulevaisuudessa muuan muassa väestönkasvun ja
ilmastonmuutoksen takia. Luonnonvarastrategia erottuu kuitenkin muista käsittelemistäni
valtiotason asiakirjoista siinä, että tässä luodaan vähemmän uhkakuvia tulevaisuudesta.
Tulevaisuutta käsitellään mielestäni melko neutraalisti ja pragmaattisesti: luonnonvarojen
katsotaan voivan runsastua tai niukentua riippuen tulevaisuuden kehityksestä. Raportissa
perustellaan Suomen luonnonvarojen tehokkaampaa hallinnointia sillä, että maalla on
runsaat (luonnon-)varat, mikä velvoittaa pitämään niistä huolta. Tulevaisuuden uhat eivät
siis ole pääperusteluna kuten myöhemmissä asiakirjoissa.
Luonnonvarastrategiassa luetellaan pitkä lista toimia, joilla luonnonvarojen
hallinnointia ja luonnonvaroihin perustuvaa taloudellista toimintaa tulisi kehittää. Raportista löytyy esimerkiksi seuraava kiinnostava kohta (s. 2):
”Luonnonvarojen käytössä ja luonnonvarapolitiikassa on kyse yhteiskunnallisista valinnoista. Niiden tulee pohjautua ymmärrykseen siitä, mitkä resurssit ja toimintamallit luovat tulevaisuuden menestystä.”
Raportti korostaa siis ”menestystä”, jonka saavuttamiseksi luonnonvarojen käyttöön liittyvää politiikkaa pitäisi tehdä. Sanaa menestys ei tarkemmin määritellä, vaan se nähdään
yksiselitteisen hyvänä ja tavoiteltavana asiana.
Tekstin sivulla 2 on myös seuraava kohta:
”Toimintaympäristö muuttuu nopeasti, mikä korostaa tuotanto- ja kulutusrakenteiden uudistamisen tarvetta. Tarvitsemme investointeja kestävään tuotantoon ja osaamiseen,
jotka tukevat kilpailukykyä, työllisyyttä ja aluekehitystä.”
Tässä kohdasssa siis huomioidaan muuttuva ympäröivä maailma, johon täytyy reagoida
strategian mukaan muuttamalla tuotanto- ja kulutusrakenteita. Viimeisessä lauseessa listataan tavoitteita: kilpailukyky, työllisyys ja aluekehitys.
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Luonnonvarastrategia vaikuttaa kuitenkin selvästi tasapainoisemmalta kuin
muut tarkastelemani valtiotason asiakirjat. Siinä esitellään monipuolisemmin luonnonvaroihin liittyviä asioita kuin vain pelkkää taloudellista hyödyntämistä. Seuraavat neljä strategista tavoitetta (s. 4) kuvaavat hyvin Luonnonvarastrategian monipuolisuutta:
1. Suomessa on menestyvä korkean arvonlisän biotalous.
2. Suomi hyödyntää ja kierrättää materiaalivirtoja tehokkaasti.
3. Alueelliset voimavarat luovat kansallista lisäarvoa ja paikallista hyvinvointia.
4. Suomi on aloitteellinen edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä.
Vaikka talous on mainittu ensin ja sen osa on tärkeä, se ei suinkaan ole ainut tavoite.
Tämä on selvästi merkittävin ero muuhun valtiotason aineistooni nähden.
Luonnonvarastrategia käsittelee enemmän periferiaa kuin muut valtiotason
asiakirjat. Tässä strategiassa puhutaan mm. luonnonvarojen paikkasidonnaisuudesta ja
luetellaan monia etuja, joita luonnonvarojen tuotanto eri puolilla maaseutua tuo. Tekstissä
kirjoitetaan (s.6) taajamien ja maaseudun eduista, joita kannattaa yhdistää:
”Tulevaisuuden menestys perustuu siihen, että erilaisten alueiden väliset
kytkennät tunnetaan ja niiden voimavarat saadaan yhdistettyä”.
Tekstin ote on siis tasa-arvoisempi kuin uudemmissa raporteissa. Kaikentyyppisillä alueilla olisi siis annettavaa ”yhteisen hyvän” eteen. Ja kuten sivun 2 sitaatissa luki, yksi
tukemisen arvoinen asia on aluekehitys, joka on myös yksi neljästä strategisesta tavoitteesta. Toisaalta talous on edelleen hallitsevassa osassa, koska alueelliseen kehitykseenkin liittyvät tavoitteet ovat hyvin selkeästi taloudellisia.
Luonnonvarastrategian sivulla 7 kerrotaan hyvin selkeästi tavoite yritystoiminnan tukemisesta: ”Maiden välinen kilpailu kiristyy myös luonnonvarojen tarjoamien
mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Jotta Suomi olisi suotuisa ja houkutteleva toimintaympäristö menestyville, luonnonvaroja kestävästi käyttäville yrityksille, innovaatiojärjestelmän, fyysisen infrastruktuurin, talouspolitiikan, lainsäädännön ja hallinnon tulee
tarjota sille suotuisat edellytykset”
Tässä katkelmassa käy hyvin selkeästi ilmi tavoite valtiotilan muokkaamisesta: Suomesta
halutaan hyvä toimintaympäristö luonnonvaroihin liittyvälle yritystoiminnalle. Mutta kuten jo mainitsin, tämä tavoite ei ole ainut eikä sitä ole nostettu muihin verrattuna enempää
esille.
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Tekstin sävy vaihtelee välillä uhkakuvia korostavasta neutraalimpaan asioiden raportointiin. Muuten teksti muistuttaa hyvin paljon muita valtiotason aineistojani.
Varsinainen tekijä on yleensä häivytetty tekstistä; asioita ”tehdään”, ”parannetaan”, ”toimitaan” jne. Kuten Biotalousstrategiassa, tässäkin tekstissä on haettu luettavuutta palstoituksella ja tekstiä rytmittävillä lainauksilla sekä täytekuvilla. Strategian alkupuolen
voikin katsoa olevan suunnattu suurelle yleisölle. Tekstin rakennekin on hyvin samankaltainen kuin Biotalousstrategiassa: aluksi esitellään uhkia ja mahdollisuuksia, jonka jälkeen luetellaan käytännön toimia ja niiden toteuttajatahoja. Loppupuoli siis on suunnattu
kenties enemmän aluekehitykseen liittyville tahoille kuin suurelle yleisölle.

6.2 Aluetason aineisto
Pohjois-Savon maakuntaohjelma ja -suunnitelma
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa sanotaan, että se on yleispiirteisempi ja kauemmas ulottuva kuin maakuntaohjelma. Nykyinen suunnitelma ulottuu vuoteen 2040, ohjelma taasen kohdistuu vuosille 2018-2021. Maakuntasuunnitelmassa keskitytään listaamaan tavoitteita, kun taas maakuntaohjelmassa käsitellään käytännön keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Käsittelen molempia yhdessä. Myös maakunnan aineistoissa
keskityn tarkastelemaan erityisesti luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviä asioita kuten
biotaloudeksi luettavia maa- ja metsätaloutta.
Kuten valtiotason aineistossa, myös maakuntaohjelmassa ja suunnitelmassa
kerrotaan muuttuvasta maailmasta ja kiristyvästä kilpailusta, johon maakunnassa täytyy
vastata. Uhat liittyvät tässä maakunnan raportissa kuitenkin enemmän talouteen ja maakunnan yritysten ja tutkimustoiminnan kilpailukykyyn, eikä luonnonvarojen niukkuutta
tai ilmastonmuutosta mainita kuin vasta siellä täällä sisäsivuilla. Uhkia ei kuitenkaan valtiotason aineiston tavoin käydä läpi keskitetysti alussa, vaan niitä tulee ilmi sitä mukaa
kun eri tavoitteita maakuntasuunnitelmassa käydään läpi. Suurimmat maakuntaa uhkaavat asiat näyttävät olevan vähenevä väestö sekä yritysten kilpailukyvyn heikkeneminen.
Pohjois-Savolle ollaan valittu viisi strategista ”kehittämisen kärkeä”: koneja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia ja matkailu. Lisäksi kaikkien viiden kärjen mukana seuraa ”vesi- ja biojalostus”, joka näyttää liittyvän
vahvasti biotalouteen. Näillä aloilla on paljon yritys- ja tutkimustoimintaa maakunnassa
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ja siten ne nähdään tärkeinä myös tulevaisuudessa. Sekä puunjalostuksen, elintarvikkeiden että matkailun yhteydessä puhutaan paljon hyödyntämättömästä potentiaalista. Liitossa nähdään, että luonnonvaroja, kuten puuta voisi kerätä nykyistä enemmän ja tätä
kautta maakunta saisi talouskasvua. Tämä on osoitus siitä, kuinka luonnonvaroja helposti
ajatellaan nykyisten ja vanhojen toimintatapojen kautta, vaikka toki uusiakin hyödyntämistapoja esitellään.
Maakuntaohjelmassa vuosille 2018-2021 esitellään yksityiskohtaisemmin
maakuntasuunnitelman asioita. Puunjalostuksen suhteen suunnitelmassa keskitytään tarkastelemaan tehdasinvestointeja ja puun kuljetusketjun turvaamista. Parannettavana
asiana nähdään myös metsien käytön tehostaminen, kuten pienten palstojen yhdistely laajemmiksi sekä metsänhoidolliset toimenpiteet. Ohjelmassa kirjoitetaan seuraavasti (s.30):
”Varsinkin metsän kaupunkiomistajien metsänhoitoa ja puun myyntiaktiivisuutta tulee lisätä. Metsien hoidon taso paranee, kun pienten metsälöiden omistusta keskitetään metsäkauppojen tai yhteismetsien ja metsätilayhtymien avulla. Kuolinpesien monien omistajien rakenteet on purettava nopeasti.”
Liitossa siis nähdään maanomistuksen pirstoutuneisuus ja hallinnolliset asiat ongelmana
puu-raaka-ainetuotannolle. Siihen, mille taholle puun tuotannon tehottomuudet ovat ongelma, ei tekstissä suoraan oteta kantaa.
Uusia luonnonvaroja nähdään syntyvän perinteisillä luonnonvara-alueilla.
Elintarvikepuolella ohjelmassa painotetaan maito- ja marjatilojen laajentumisen turvaamista ja toimintaedellytysten parantamista. Myös etenkin maitotiloihin liittyen uusia
mahdollisuuksia nähdään erinäisten sivuvirtojen hyödyntämisessä. Elintarvikkeiden kuin
myös metsäteollisuuden kohdalla puhutaan paljon viennistä. Tavoiteltavana tulevaisuuskuvana nähdään siis se, että maakunnan luonnonvaroja jalostetaan mahdollisimman paljon ja suuria määriä ennen kaikkea vientiin. Myös matkailun kohdalla tärkeänä nähdään
kansainvälistyminen ja ulkomaisten matkailijoiden houkuttelu luontomatkailemaan ”varsin kauniisiin maisemiin” (s.34).
Maakuntaohjelmassa otetaan kantaa myös väestön hyvinvointiin: sen edistäminen on nostettu esiin yhtenä neljästä painopistealueesta. Kolme muuta ovat talouden
uudistuminen, työvoiman riittävyys ja osaaminen sekä saavutettavuus ja kestävä aluerakenne. Nämä kolme muuta linjaa ovat selkeästi kytköksissä talouteen ja hyvinvoinninkin

69

kohdalla talous on hallitsevaa, sillä sen kolme ”ala-tavoitetta” ovat: elämäntavat ja kansansairauksien ennaltaehkäisy, sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet sekä
kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuus palvelutuotannossa. Palvelujen järjestämisen taloudelliseen puoleen halutaan siis kiinnittää paljon huomiota.
Maakuntaohjelmassa ja suunnitelmassa on siis monia hyvinkin yksityiskohtaisia tavoitteita luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyen. Moni tavoite näyttää olevan
hyvin selkeästi taloudelliseen (liike-)toimintaan liittyvä. Tavoitteena on selvästi arvonmuodostuksen lisääminen maakunnan alueella. Arvonmuodostuksen jakautumisesta
maakunnan eri osiin ei puhuta suoraan, mutta eri alueiden yritys- ja tutkimustoimintaa
esitellään ahkerasti, joten lukijalle välittyy ainakin jonkinlainen kuva siitä, minkälaista ja
miten paljon arvonmuodostusta maakunnan eri osiin olisi tulossa. Toisaalta edelleen on
huomattava, että maakunnan eri osien kehittäminen on tässä kuviossa ikään kuin sivutuote. Uusia osaamiskeskittymiä varsinkaan maakunnan syrjäisemmille alueille ei juuri
kaavailla, mutta toisaalta jo olemassa oleviaan halutaan kehittää. Kaiken kaikkiaan maakunnan suunnitelmissa talouskeskeisyys näyttää hyvin vahvalta, samoin tietyn talousnäkemyksen vallitsevuus.
Maakuntaohjelman ja -suunnitelman teksti muistuttaa läheisesti valtiotason
aineistoja. Se on melko selkeää, mutta selvät toimijat on monesti häivytetty. Asioita ”tulee tehdä”, ”parannetaan”, ”kiinnitetään huomiota” jne. Näissä asiakirjoissa teksti on
palstoitettu ja tekstin seassa on lukuisia kuvia sekä taulukoita. Ohjelma ja suunnitelma
näyttävät siltä, että ne tarkoitettu suuren yleisön luettaviksi, sillä ulkoasuun on panostettu
paljon ja asiakirjoista on pyritty tekemään lukijalle houkuttelevampia.
Maakuntaohjelma ja suunnitelma eroavat käsittelemistäni valtiotason aineistoista siinä, että niillä on enemmän reunaehtoja. Maankäyttö- ja rakennuslain 25§
mukaan

(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999

katsottu

17.10.2018) maakunnan on tehtävä maakuntasuunnitelma, maakuntakaava sekä alueellinen kehittämisohjelma. Lisäksi maakuntatason suunnitelmissa on noudatettava muita
maankäyttö- ja rakennuslain kohtia sekä valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita. Maakunnan suunnitelmiin kohdistuu siis ohjausta ylemmiltä tahoilta, joten niiden laatijoilla
huomioon otettavia asioita. Lisäksi maakuntaliitolla itsellään ei ole merkittävästi varoja
rahoittaa suunnittelemiaan hankkeita, joten myös eri rahoittajatahojen suostuvaisuus
suunniteltujen asioiden rahoittamiseen täytyy ottaa huomioon.
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Pohjois-Savon maakuntakaava
Pohjois-Savon maakuntakaavassa toteutuu aluetason vallan maankäytöllinen ulottuvuus.
Otin tarkasteluuni tuoreimman vahvistetun kaavan, eli vuoteen 2030 asti voimassa olevan
maakuntakaavan. Uusi kaava on tällä hetkellä valmisteilla, mutta prosessi on vielä melko
alussa. Kaavakartassa ja -selostuksessa keskityn Vieremän alueen tarkasteluun.
Aluemuotoisista maankäytön varauksista maakuntakaavakartassa Vieremälle on merkitty laajimpia viljelysalueita (MT), arvokkaita kulttuuriympäristöalueita
(MA-1), turpeen ja maa-aineksenottoalueita (EO), suojelualueita (SL), maisemallisesti
arvokkaita geologisia muodostelmia (ge), taajama-asutusta (A1) sekä matkailu- ja virkistyskäyttöön sopivia alueita (MY). Keskityn ennen kaikkea aluemaisiin kohteisiin, koska
ne vievät käytännössä tilaa fyysisessä ympäristössä paljon enemmän kuin pistemäiset
kohteet. Karttaa katsoessa huomaa, että suurin osa siitä ei sisällä mitään merkintöjä. Tämä
alue on siis lähinnä maa- ja metsätalousaluetta sisältäen vesistöt. Kaavamerkinnöissä korostuu toiminnallisuus ja talous: ihminen on jakanut maanpinnan eri käyttötarkoituksiin
pääasiassa sen mukaan, mitä taloudellista toimintaa niissä saa tai kannattaa harjoittaa.
Kaikista tarkastelemistani aineistoista kenties maakuntakaavalla on eniten
sen suunnitteluun vaikuttavia reunaehtoja. Lainsäädännössä on esitetty tarkkojakin määräyksiä muun muassa erilaisista melu- ja suojavyöhykkeistä. Toisaalta reunaehdot ovat
myös maakuntakaavan vahvuus: siitä huomaa hyvin konkreettisesti sen, mitä missäkin
voisi sijaita ja minkälainen ihmisten elinympäristöstä käytännössä voi mahdollisesti muodostua tulevaisuudessa.
Luonnonvaratalouden toimenpideohjelma
Luonnonvaratalouden toimenpideohjelma maakuntasuunnitelmaan ja –ohjelmaan verrattuna pelkistetympi ulkoasultaan ja tarkempi sisällöltään tekstityylin ollessa hyvin samanlainen. Tässä ohjelmassa esitellään paljon myös numeerista tietoa luonnonvarojen hyödyntämisestä, kuten hakkuumäärien kasvattamisesta. Kyseessä näyttää olevan selkeämmin asiantuntijoille ja päätöksentekijöille kuin suurelle yleisölle suunnattu raportti.
Yleisvaikutelma luonnonvaratalouden toimenpiteistä on linjassa maakunnan muiden suunnitelmien kanssa: luonnonvarojen käyttöä voi lisätä. Tässä aineistossa ei
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esitellä paljoa uusia tavoitteita, vaan valmiiksi annetuille tavoitteille ikään kuin annetaan
tukea. Toimenpideohjelman sivulla 19 on kuitenkin kiinnostava kohta:
”Työllisyyden kannalta on hyvin merkityksellistä säilyttää alkutuotannon työpaikat,
vaikka kilpailukyvyn lisääminen juuri osittain niitä vähentääkin.”
Tässä esitellään selkeästi tavoite periferian työpaikkojen säilyttämisestä, vaikkei se olisikaan välttämättä yleisen talouskehityksen mukaista. Toimenpideohjelman luvussa 5
(s.20) esitellään tarkkoja toimia luonnonvarojen hyödyntämiseksi. Suurin osa näistä toimista liittyy yritysten tukemiseen ja uusien tuotteiden ja osaamisen kehittämiseen, eli kyseessä on ennen kaikkea arvonmuodostuksen lisäämiseen tähtäävä toiminta.
Tässä aineistossa otetaan kantaa myös luontomatkailuun ja virkistäytymiseen. Luontomatkailu nähdään kehittämisen arvoisena vahvuutena Pohjois-Savossa. Vesireitit ja vesillä tapahtuva virkistys nostetaan esille, kuin myös metsät, jotka ovat toimenpideohjelman mukaan monipuolisia ja tarjoavat mahdollisuuksia marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen. Siihen, miten tämä yhteensovitettaisiin lisääntyvien hakkuiden
ja tehostuvan metsänhoidon kanssa ei raportissa ole otettu kantaa.
Toimenpideohjelma on sidottu maakuntasuunnitelmaan sekä Kansalliseen
biotalousstrategiaan (jota käsittelin aiemmin), joten kovin suuria irtiottoja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyen ei ole tehty. Se näyttäytyykin enimmäkseen asiantuntijaraporttina, joka tukee muita suunnitelmia. Kuitenkin tästä syystä se on myös hyvää aineistoa, sillä siitä selviää konkreettisia muutoksia ja mahdollisuuksia maakunnan luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyen.

6.3 Kuntatason aineisto
Kunta-tason aineistosta olen valinnut tarkasteluun Vieremän kuntastrategian vuosille
2017-2021. Tämä on maakunta- ja valtiotason dokumentteihin verrattuna suppea, vain
seitsemän sivun mittainen. Talous on tärkeässä osassa tässäkin raportissa, mutta se ei
näytä hallitsevan kaikkea. Toisaalta tämä dokumentti on kaikenkattava kuntastrategia,
kun taas ylempien tasojen dokumentit ovat yleensä tarkemmin rajattuja.
Vieremällä nähdään vahvuutena teollisuus ja vahva maatalous, haasteena
on strategian mukaan negatiivinen väestökehitys. Strategiassa halutaan turvata teollisuuden ja maatalouden kilpailukykyä ja tehdä kunta houkuttelevaksi paikaksi asua. Uusien
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asukkaiden houkuttelu näyttää olevan hyvin tärkeää, ja tämä asia oli esillä myös PohjoisSavon dokumentteja tarkastellessa. Asukas -nimisestä resurssista ajatellaan käytävän kilpaa muita Suomen kuntia ja alueita vastaan.
Kuntastrategiassa sanotaan suoraan, että ”maatalous on tärkeä osa Vieremän elinkeinorakennetta ja identiteettiä” (s. 6). Kunnassa siis tiedetään luonnonvaratalouden tärkeys, jopa leimallisuus kunnalle, mutta se halutaan nähdä myönteisenä asiana
ja vahvuutena. Maatalouteen liittyvästä biotaloudesta toivotaan uutta kasvua tälle alalle
ja ylipäätään sitä, että koko elinkeino säilyisi elinvoimaisena Vieremän alueella. Maaseutu ja luonto nähdään voimavaroina, jotka edistävät kunnan viihtyisyyttä asuinpaikkana
ja kuntalaisten hyvinvointia mm. liikunnan kautta.
Kuntastrategiassa todetaan Vieremän myös olevan linkittynyt etenkin elinkeinoelämän osalta kaikkialle maailmaan. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Vieremällä
ajatellaan kunnan, kuntalaisten ja yritysten olevan maailman tuulten armoilla ja siksi niihin täytyy pyrkiä sopeutumaan. Verrattuna valtioon ja maakuntaan Vieremä on alemman
tason toimija, joten sillä voi ajatella olevan myös vähemmän valtaa. Toisaalta Suomessa
kunnilla on paljon tehtäviä ja vahva asema, joten resurssiperiferiassa kuten Vieremälläkin
on mahdollista vaikuttaa asioihin, myös senkin jälkeen jos sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut siirtyvät kunnalta maakunnalle. Tämä seikka todetaan myös Vieremän kuntastrategiassa.
Teksti on hyvin samanlaista kuin muissa aineistooni kuuluvissa asiakirjoissa. Vieremä on kuitenkin personifioitu aktiiviseksi toimijaksi: esimerkiksi sivulla 2
sanotaan, että ”Vieremä haluaa profiloitua erityisesti metalli- ja teknologiateollisuuden
keskittymänä” ja sivulla 3 ”Vieremän kunta tunnistaa vahvuutensa ja hyödyntää niitä
kuntakuvan sekä elinkeinoelämän kehittämiseen”. Tätä tietoa vasten on kiinnostavaa verrata teoriaosuudessa esitettyjä ajatuksia tilasta sekä hallinnon kohteena että välineenä.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tässä luvussa rakennan teoriakirjallisuuden ja tutkimusaineistoni pohjalta keskeiset väittämäni. Näiden johtopäätösten jälkeen pohdin asioita hieman laajemmin ja luon katseen
tulevaisuuteen. Tärkein tutkimuskysymykseni tässä työssä oli, ovatko Suomen syrjäiset
seudut ja maaseutu muuttuneet kohti resurssiperiferiaa? Tutkimusaineistoni pohjalta vastaan kysymykseen varovaisesti kyllä. Talouden hyvin vallitseva asema on ensimmäinen
perustelu väitteelleni. Luonnonvarojen hyödyntäminen nähdään tutkimusaineistossani
ennen kaikkea taloudellisena liiketoimintamahdollisuutena yrityksille, ja muut mahdolliset hyödyt tulevat mukana sivussa jos tulevat. Luonnonvarojen hyödyntäminen on usein
hyvin tärkeä ja jopa leimallinen piirre periferiassa, ja suunnitelmien tavoitteena on muodostaa nykyistä enemmän arvonlisää, mutta tämän arvonlisän siirtymistä tilassa ei käsitellä tutkimusaineistossani.
Tässä työssä olen paneutunut luonnonvarojen hyödyntämisestä kumpuavaan arvonmuodostukseen. Aluepolitiikkaan on tuotu uusia käsitteitä kuten biotalous,
jonka avulla yhteiskunnan voimavaroja pyritään ohjaamaan uusiin sekä vanhoihin luonnonvarojen hyödyntämistapoihin. Kuten teoriaosuudessa kävi ilmi, luonnonvarojen kirjo
on todella laaja ja on olemassa monia eri tapoja hyödyntää niitä. Yksi vaihtoehto on myös
jättää jokin alue luonnontilaan, mikä saattaisi olla tietyissä tapauksissa kannattavaa myös
taloudellisesti (ks. Barbier 1994; Millenium Ecosystem Assesment 2005). Kuitenkaan
tällaisia tavoitteita ei tutkimusaineistossani näytä olevan. Luonnosta saatavilla raaka-aineilla näyttää olevan suurin painoarvo, luontomatkailulla ja virkistyksellä vähäisempi.
Teoriaosuudessa käsittelin myös sitä näkemystä, jonka mukaan luonnonvarojen käyttöä
kannattaisi säädellä ylempien tahojen ohjauksessa (ks. Mitchell 1989). Tutkimusaineistossani luonnonvarojen käyttöön liittyvää säätelyä sen sijaan halutaan yleensä purkaa ja
vähentää. Toki on muistettava se, että eri luonnonvaroilla on eri ominaisuudet.
Tutkimusaineistoni tarkastelun jälkeen monta tärkeää kysymystä jää mielestäni vaille vastausta. Huomioni kiinnittyy erityisesti arvonlisän maantieteelliseen siirtymiseen, jota aluepolitiikassa ei näy käsiteltävän. Tälle teorialle löytyy hyviä perusteluja
niin pääomien kasautumisen näkökulmasta (Soja 1980, Hadjimichalis 1984, Harvey
2006) kuin taloudellisen toiminnan sijoittumisesta (Krugman 1991). Luonnonvarojen
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hyödyntäminen toki synnyttää työpaikkoja resurssiperiferiaan, mutta yleensä hyödyntämistä tekevät yritykset (eli taloustoimijat) sijaitsevat keskuksissa ja jopa ulkomailla. Valtiotilassa, jossa yritykset hyödyntävät luonnonvaroja on myös muita toimijoita sekä ”passiivikomponentti” eli luonnonvarat. Katson yritysten sijaitsevan (=pääkonttori sijaitsee)
valtiotilan keskuksissa, jotka siis ovat kaupunkeja. Tätä asetelmaa kuvaa kuva 8. Esimerkiksi Talvivaaran kaivosyhtiön pääpaikka oli Espoossa, vaikka yhtiön varsinainen kaivostoiminta tapahtuikin Kainuussa Kajaanin ja Sotkamon rajaseudulla. Norjalaisella
Yaralla on kaivos Siilinjärvellä, mutta Suomen pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Kuva 8. Yksinkertaistettu malli keskuksen ja resurssiperiferian vuorovaikutuksesta luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyen.
Yritykset hyödyttävät keskustaan, jonka poliittiset ja hallinnolliset toimijat
(esim. kaupunginvaltuutetut ja virkamiesjohto) pyrkivät usein tukemaan yrityksiä. Samoin aluesuunnittelusta vastaavat pyrkivät tukemaan alueensa yrityksiä, joista suurimmat
ja suurin osa yleensä sijaitsee kaupungeissa. Kaupungeista itsestään on tullut merkittäviä
kehittämiskohteita myös valtiotason toimijoiden mielissä, elleivät ne sitä ole jo olleet.
Tämä käy ilmi myös tutkimusaineistostani, jossa kaupungistuminen nähdään vääjäämättömänä ja siten kaupunkien tukeminen välttämättömänä.
Aluepolitiikassa ja miksei paikallisestikin olisi mielestäni tärkeää hahmottaa kokonaiskuva. Tämä koskee muun muassa yritysten toimintaa. Luonnonvaroja hyödyntävät yritykset vaikuttavat yleensä aina ympäristöön, joten mahdolliset haitat ovat
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siellä missä arvoa muodostuu. Hyötyjen osalta kannattaisi miettiä sitä, minne yritys ”vie”
voittonsa; ulkomaisen yrityksen kohdalla ne menevät yleensä ulkomaille eli Suomen valtiotilan ulkopuolelle. Yrityksiä jonnekin alueelle houkuteltaessa olisikin eri aluetasojen
päättäjien syytä miettiä laajasti koko tätä kuviota. Jäävätkö yrityksen keräämät pääomat
edes omaan maahan, onko verotuloja ja työpaikkoja odotettavissa, entä onko uhkaa ympäristövaikutuksista, joita mahdollisesti veronmaksajien rahoilla jouduttaisiin korjaamaan? Kiinnostava kysymys on myös se, miten yritystoiminnan eri vaikutukset suuntautuvat valtiotilan sisällä. Kohdistuuko kaupunkiin myönteisiä vaikutuksia, kuten verotuloja ja pääomia ja maaseudulle liikaa kielteisiä, kuten ympäristöongelmia? Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Suomen maaseudusta ja ylipäätään kaupunkien ulkopuolisista
seuduista tulee tulevaisuudessa yhä selkeämmin taloudellisen toiminnan tiloja. Tämä
merkitys saattaa syrjäyttää muita kyseisten alueiden merkityksiä.
Toinen perusteluni liittyy siihen, että keskuksissa olevilla toimijoilla näyttää olevan selkeästi valtaa periferian asioihin. Perifeeriset alueet nähdään myös pitkälti
niissä sijaitsevien luonnonvarojen kautta, ja periferian voimavarat kuten osaaminen jää
sivuosaan. Silloin kun periferian osaamiseen panostetaan, se näyttää liittyvän yleensä
vain luonnonvarojen keräämiseen. Siten osaamisen ja innovaatioiden merkityksen kasvu
taloudessa sekä talous- ja aluepolitiikassa helposti vahvistaa keskusten asemaa (joihin
tämä toiminta yleensä on keskittynyttä) periferian saadessa vähemmän.
Vaikuttaa siltä, että taloudellista valtaa on siirtymässä yhä enenevissä määrin periferiasta keskuksiin esimerkiksi arvonlisän maantieteellisen siirtymisen ja asukkaiden muuttoliikkeen seurauksena. Taloudellisella vallalla tarkoitan tässä yhteydessä periferian toimijoiden kykyä kerätä pääomia sekä rahoittaa palveluja, yritystoimintaa ynnä
muuta. Tämän asian syvempi tarkastelu vaatisi oman tutkimuksensa, mutta mikäli esimerkiksi biotalous kasvaisi voimakkaasti ja sitä harjoittavat yritykset olisivat keskuksista
lähtöisin, voisivat erot keskuksen ja periferian välillä syventyä. Vaikka olen väittänytkin,
että periferiasta olisi tulossa entistä selkeämmin taloudellisen toiminnan tila, ei se tarkoita, että periferialla olisi samalla enemmän taloudellista valtaa. Tätä voisi ajatella sen
kautta, että periferian vähäinen toimijuus keskukseen verrattuna tekee siitä passiivisemman, ikään kuin ympäristön jota keskuksen toimijat hyödyntävät.
Suomen periferian riippuvuus keskuksista ilmenee myös siinä, että aluepolitiikka ja maankäytön suunnittelu näyttävät olevan vahvasti keskuksen käsissä. Mitä
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alemmalle aluetasolle mennään, sitä enemmän suunnitelmissa alkaa näkyä ylhäältä asetettuja reunaehtoja, jotka voivat olla ”kovia”, kuten lait, tai ”pehmeitä”, kuten rahoitusmahdollisuuksien puuttuminen. Toisaalta nähtävissä on myös provinsialismia: tutkimusaineistoni perusteella keskuksesta päin tulleita suunnitelmia ja tavoitteita ei ole juurikaan
haastettu, vaan niitä on vain sovellettu omaan alueelliseen yksikköön.
Kiinnostava yksityiskohta tutkimusaineistossani ovat myös monet uhat,
joilla aluepolitiikkaa perustellaan. Uhat ovat ulkoisia, kuten ilmastonmuutos ja kansainvälinen kilpailu taloudessa. Kotimaisista, sisäsyntyisistä uhista kirjoitetaan paljon vähemmän. Uhat ovat myös vähemmän esillä kun siirrytään valtiotason aineistoista alaspäin
maakunnan ja kunnan tasolle. Vaikuttaa siltä, että ylempien tahojen tunnistamat uhat on
hyväksytty eikä niitä haasteta. Uhkien avulla onkin helppo perustella eri toimia. Esimerkiksi biotalous nähdään yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutokseen ja Suomen kilpailukykyyn maailmantaloudessa, eli kahteen suureen haasteeseen. Tämä asia liittyy mielestäni
Jessopin (2016) käsitykseen valtiosta, jolla on ”yleinen yhteinen etu”, ja biotalous nähdään tämän edun turvaajana. Huomattavaa on sekin, että etu näyttää olevan määritelty
keskuksessa, josta sitä markkinoidaan periferiaan, johon kohdistettavilla toimilla etua
voisi turvata. Myös kaupungistuminen nähdään etenkin valtiotason ALLI-raportissa yhtenä väistämättömänä kehityskulkuna, johon pitää sopeutua.
Biotalouden tarjoaminen ratkaisuksi moniin ongelmiin ja uhkiin ei ole vain
Suomessa keksitty asia, vaan biotalous laajasti ylikansallisten toimijoiden, kuten YK:n ja
Euroopan unionin tavoitteena. Biotaloudessa on kuitenkin omia ongelmiaan, jotka ovat
nousseet esiin julkisessa keskustelussa. Joukko kotimaisia tutkijoita ja professoreita on
kritisoinut hallituksen ja joidenkin taloustoimijoiden biotalousintoa. Heidän mukaansa
nykyiset lisähakkuisiin perustuvat biotaloussuunnitelmat eivät ole ilmaston tai luonnonympäristön kannalta kestävä ratkaisu (https://yle.fi/uutiset/3-8838848, https://yle.fi/uutiset/3-10197219 molemmat katsottu 9.5.2018). Tämän esimerkin perusteella voisi siis ajatella, että biotalouden voimakas edistäminen kertoo joidenkin toimijoiden talousnäkemyksistä (economic imaginaries). Nämä talousnäkemykset voisi myös rinnastaa ideologiaksi. Biotalouden esimerkki kertoo, että ylhäältä päin tulevat tavoitteet jonkin asian
edistämiseksi saattavat olla monimutkainen sekoitus aitoa parannusehdotusta ja tiettyjen
toimijoiden ajamaa talousnäkemystä.
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Kolmas perusteluni kokoaa yhteen kahden edellisen perustelun havaintoja. Vahvan talouskehityksen valitseminen tärkeimmäksi painopisteeksi näyttää jättäneen muita mahdollisia aluepolitiikan tavoitteita selvästi vähemmälle huomiolle. Tutkimusaineistossani mainitaan esimerkiksi huoltovarmuus, energiaomavaraisuus (esim. yksittäisellä maatilalla tai koko Suomessa), tasapuolinen aluekehitys, työpaikkojen säilyminen syrjäseuduilla sekä luonnonympäristön hyvinvointiin liittyvät asiat, mutta nämä ovat
selkeästi sivuosassa.
Mielestäni vahva ja kapea keskittyminen talouteen tukee paremmin keskuspaikkojen ja seutujen vahvuuksia verrattuna periferiaan. Tämä ”munien samaan koriin
laittaminen” myös saattaa yksipuolistaa näkemyksiä periferiasta tai ainakin sen luonnonvaroista. Toisaalta ei ole varmaa, että jonkin muun tavoitteen kuten vaikka huoltovarmuuden asettaminen ykköstavoitteeksi muuttaisi periferian perifeerisyyttä ratkaisevasti. Kenties paras keino lieventää keskusten ja periferioiden välisiä eroja olisi tehdä tasa-arvoisesta aluekehityksestä aluepolitiikan tavoite.
Periferian asemasta kertoo myös itsessään se, että sen kehitykselle määritetään suuntia ja asetetaan tavoitteita keskuksista käsin. Kaikkien aluetasojen tuottamissa
tutkimusaineistoissani kävi ilmi, miten samoilla keinoilla samoihin tavoitteisiin halutaan
vastata. Luonnonvarojen hyödyntäminen nähdään kaikkialla ennen kaikkea liiketoiminta(arvonlisän muodostus-) mahdollisuutena, johon liittyy mahdollisesti muitakin hyötyjä.
Tavoitteiden samankaltaisuuden vuoksi ei liene ihme, että myös keinot niiden saavuttamiseksi ovat hyvin samanlaisia.
Vaikka keskityinkin tutkimusaineistoni tarkastelussa luonnonvarojen hyödyntämiseen, katsoin samalla kokonaiskuvaa ja muiden asioiden osuutta suunnitelmissa.
Silmiinpistävää etenkin maakunnan aineistossa oli talouden suuri ylivalta. Muut asiat,
kuten väestön hyvinvointi ja koulutus olivat pienemmässä osassa ja lisäksi näitä perusteltiin työvoiman saatavuuden turvaamisella. Taloudellinen toiminta ja yritysten tukeminen
näyttäytyy ikään kuin akselina, jonka ympärillä muut asiat pyörivät. Vieremän kunnan
strategiassa eri osa-alueet näyttivät olevan melko tasavahvoja, mutta suurimpana taustavaikuttimena saattaa silti olla taloudellinen seikka, kuten veronmaksajien houkuttelu kuntaan asumaan.
Asukas tai veronmaksaja -niminen resurssi näyttikin olevan tutkimusaineistossani sekä maakunnalle että kunnalle erittäin tärkeä. Suomessa julkisia palveluita on
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parin viime vuosikymmenen aikana karsittu syrjäseuduilta, eli julkinen taho on tavallaan
vetäytynyt suurempiin keskuksiin. Samaa liikettä on tehnyt väestö, joten syrjäseuduilta
on poistunut koko ajan niitä osia, jotka mielestäni Suomen kaltaisessa valtiossa muodostavat elinympäristön. Periferiaa on koskettanut syvenevä kierre: ihmiset ovat muuttaneet
työn perässä pois, jolloin palveluiden järjestäminen on tullut vaikeammaksi eikä niille ole
aina ollut riittävästi käyttäjiä (esim. kyläkoulut) ja vähenevä palvelutarjonta on entisestään työntänyt ihmisiä kohti keskuksia. Palveluiden keskittämistä on perusteltu tehokkuudella; on ajateltu, että palveluita pitäisi tuottaa suuremmissa yksiköissä (Moisio 2013 teoksessa Oppiva Pohjois-Suomi…), joita on helpompi saada aikaiseksi keskuksissa. Väkimäärä tuo myös painoarvoa alueelle: aiemmin mainitsemani C21-verkosto pitää rajanaan 50000 asukasta, joten pelkällä asukasmäärällä on siis jo merkitystä. Niukasti ulkopuolelle ovat jääneet muun muassa Lohja ja Hyvinkää sekä maakuntakeskukset Kokkola
ja Kajaani (ks. Tilastokeskus 2018c asukasluvuista).
Pohjois-Savon suunnitelmissa on hahmoteltuna erilaisia väestötavoitteita ja
toivotuin tulevaisuuden kehitys on väestömäärän selkeä kasvu maakunnassa. Vieremällä
toivottiin negatiivisen väestökehityksen tasaantumista. Väestön määrä periferiassa ja
miksei keskuksissakin näyttää olevan keskeistä nykyään. Voidaan myös ajatella, että
maaseudusta on tullut vähitellen periferiaa ja nimenomaan resurssiperiferiaa ihmisten
muuttaessa pois näiltä seuduilta. Tätä kehitystä voi tarkastella tutkimuskirjallisuuden käsitteiden kautta: maaseutualueet mielletään laajasti vain luonnonvara-alueina, tai Bridgen
sanoin kulttuurittomina ”hyödyketuotantoalueina” (ks. Bridge 2001). Toisaalta työpaikat
periferiassa pitävät näitä alueita asuttuna.
Olen käsitellyt kriittisesti tutkimusaineistoni talouskeskeisyyttä ja yritysten
tukemisen voimakasta priorisointia, mutta samalla on syytä muistaa, että nämä ratkaisut
saattavat olla myös parhaita tai vähiten huonoja. Lisäksi alempien aluetasojen, maakunnan ja kunnan pelivara ei välttämättä ole kovin suuri, joten tukeutuminen toimivaksi koettuihin ratkaisuihin on ymmärrettävää. Hyvä esimerkki sekä periferiassa olevasta osaamisesta että onnistuneesta yritysten tukemisesta on vieremäläinen metsäkonevalmistaja
Ponsse, joka on kasvanut pienestä konepajasta suureksi kansainvälisesti toimivaksi pörssiyritykseksi. Vieremän kunnanvaltuusto päätti vuonna 1970 rakentaa teollisuushallin uudelle yritykselle yhden äänen enemmistöllä (https://www.ponsse.com/fi/ponsse/historia/1970 katsottu 20.10.2018). Nykyään Ponsse työllistää yhteensä noin 1500 henkilöä,
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joista Vieremällä noin 520, minkä lisäksi Vieremällä toimii monia Ponssen alihankkijoita,
joita kunta on tukenut rakentamalla niille toimitilaa (https://ura.ponsse.com,
https://www.vierema.fi/fi/Palvelut/Elinkeinoelama molemmat katsottu 20.10.2018).
Ponsse alihankkijoineen on siis osaltaan monipuolistanut perifeerisen alueen elinkeinorakennetta pois pelkästä luonnonvarojen hyödyntämisestä.
Seuraavaksi siirryn pohtimaan resurssiperiferiaan liittyviä tulevia kehityskulkuja. Miltä käytännön aluerakenne tulevaisuuden Suomessa voisi näyttää? Seuraavaksi esitän kuvan avulla muutamia maankäyttömuotoja resurssiperiferiassa. Kuvaan
olen ottanut vaikutteita ALLI-raporttien kartoista, joissa selkeästi näkyi eri tehtäviä kaupunkeja ympäröiville alueille sen mukaan, miten kaukana nämä alueet sijaitsivat kaupungeista. Kaupunkeja ympäröivässä seudussa on alettu nähdä myös mahdollisuuksia kaupunkien ”tukialueina”, alueina jonne kaupunkilaiset voivat mennä virkistäytymään, matkailemaan, juoda sieltä tulevaa vettä ja jossa yritykset voivat muodostaa arvonlisää tilitettäväksi pääkonttorissa (ks. kuva 8). Lähellä kaupunkeja näyttävät korostuvan ne maankäyttömuodot, jotka eivät ole niin selkeästi luonnonvaroja hyödyntävien taloustoimijoiden hallussa, kun taas kauempana maankäyttö näyttäisi olevan yleensä yksipuolisempaa
ja hyvin pitkälle arvonlisän muodostukseen suunnattua (ks. kuva 9).
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Kuva 9. Yksinkertainen esitys keskusta (kaupunkia) ympäröivistä periferiatyypeistä.
Edellä hahmoteltu rakenne on kiinnostava, kun se sovitetaan Suomen kuntakartalle. Mikäli rakennetta seurattaisiin tarkasti, suurkaupunkien lähikuntien luonnonympäristöön kohdistuisi toisenlaisia odotuksia ja suunnitelmia verrattuna syrjäisiin kuntiin. Esimerkiksi Vieremä sijaitsee kaukana maakuntakeskuksista: matkaa Pohjois-Savon
keskukseen Kuopioon on noin 110km, Ouluun 180km ja Kajaaniinkin 80km. Vieremää
ei siis helposti voisi laskea suurkaupunkien lähiseuduksi, jossa korostuu virkistys, lähiruoka ja vapaa-ajan asuminen sekä hyvät yhteydet keskuksiin. Olisiko Vieremän osa olla
”vain” maa- ja metsätaloustuotteita, soraa ja kenties myös tuulivoimaa ja kaivannaisia
tuottava alue?

81

Arvonlisän siirtymisen aiheeseen kaupunkien lähiperiferian rooli kaupunkien tukialueina istuu mielestäni hyvin. Kiinnostava asia on se, onko tällainen kehitys
myönteistä vai kielteistä. Tämän kehityksen seurauksena keskusten ja periferioiden välinen jako saattaa syvetä ja erot kasvaa. Toisaalta entistä erikoistuneemmat periferiat ja
keskukset voivat muodostaa tiiviin symbioosin, josta molemmat hyötyvät. Periferiassa
voitaisiin ajatella, että palvelujen ja raaka-aineiden tuottaminen keskukselle ei tee periferiasta vähempiarvoista tai taloudellisesti taantuvaa aluetta, vaan tämä rooli olisi tavoiteltava asia. Tämä olisi totta etenkin siinä tapauksessa, että keskukselle palveluita ja tuotteita
tuottavat yritykset sijaitsivat kokonaan periferiassa ja siten paikallistalous hyötyisi mahdollisimman paljon.
Miten siis kaupunkiseutuja ympäröivät maaseutualueet voisivat tukea näitä
seutuja, eli mikä merkitys resurssiperiferialla on sen ”omalle” keskukselle? Teoriaosuudessahan käsittelin myös niitä näkökulmia, joiden mukaan periferian ja keskuksen suhde
on aina kaksisuuntainen. Onko kaupunkiseudun periferialla vaikutusta sen kilpailukykyyn ja kykyyn houkutella osaavaa työvoimaa? Vaikka monia luonnonvaroja voidaan
nykyään siirtää pitkien etäisyyksien takaa, jotkut ovat hyvin paikkaan sidottuja. Juomavesi sekä puhdas ja monipuolinen lähiluonto ovat esimerkkejä luonnonvaroista, joita ei
pysty tuomaan kaupunkiseudulle muualta ja jotka ovat kuitenkin tärkeitä (ks. esim. Carrus ym. 2015 lähiluonnon tärkeydestä). Kaupunkiseudun täytyy siis pitää huoli tällaisista
resursseista. Tässä onkin yksi tärkeä huomio arvonmuodostuksen ja -siirron teoriaan.
Kaikki luonnonvarat, joita periferiassa hyödynnetään, eivät ole yritysten tuotannontekijöitä tai edes markkinataloudessa mukana. Suomen oloissa jokamiehenoikeudet takaavat
luonnon virkistyskäytön käytön ilmaiseksi, ja vesilaitokset ovat julkisessa hallinnassa,
vaikkakin osassa kuntia yhtiöitetty. Periferian ei kuitenkaan tarvitse rajoittua pelkästään
oman keskuksensa tukemiseen; esimerkiksi matkailun kautta periferia voisi palvella monien keskusten asukkaita ja tämä (eli kansainvälisten matkailijoiden houkuttelu) on julkilausuttuna tavoitteenakin esimerkiksi Pohjois-Savon liiton dokumenteissa.
Toisaalta periferian omaa toimijuutta korostavasta näkökulmasta tarkasteltuna tilanteen voi nähdä myös niin, että kaupunkiseudun läheisyys ja tunnettuus maailmalla luovat mahdollisuuksia periferian (talous-)toimijoille. Tärkeää onkin se, miten vahvasti periferiassa olevat toimijat lopulta ovat periferian toimijoita, ja miten ne hyödyttävät
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aluettaan. Tutkimusaineistossani tätä aihetta ei paljoa käsitelty etenkään periferian näkökulmasta, vain maakuntatason aineistoissa oli yksittäisiä mainintoja muun muassa metsätilojen hallinnon ja omistuksen tehostamisesta.
Tästä päästään pohtimaan myös luonnonvarojen ja ympäristön hallinnan
merkitystä. Hallitseeko kaupunkiseutu alueensa luonnonvaroja? Onko kaupunkiseudulla
valtaa ympäröivään periferiaan nähden? Yleensä kaupunkiseudut ovat keskuksia, joissa
valtaa siis on, mutta luonnonvarojen hallintaan ja maankäyttöön liittyvää valtaa niillä ei
välttämättä aina ole. Vaikuttavatko sitten kaupunkiseudun etuja ajavat toimijat esimerkiksi valtiotason politiikassa tai luonnonvaroja hyödyntävissä yrityksissä, tai onko edellä
mainituilla toimijoilla valtaa vaikuttaa näiden tahojen toimintaan?
Onko Suomen maaseudun uhkana tulevaisuudessa tietynlainen resurssikirous? Mielestäni tätä uhkaa ei pidä väheksyä, sillä huolimatta hyvästä luonnonvarapotentiaalista suurin hyöty niiden hyödyntämisen hedelmistä saattaa mennä yhä enenevissä
määrin muualle. Täten paikallistalous ei hyötyisi täysimääräisesti tästä taloudellisen toiminnan muodosta. Etenkin biotaloudessa saattaisi olla mahdollisuuksia luoda jalostustoimintaa hajautetusti periferiaan, mikä osaltaan monipuolistaisi paikallistaloutta. Kysymys
siitä, hallitsevatko periferian toimijat alueensa luonnonvaroja ja niiden hyödyntämistä onkin hyvin oleellinen.
Kun tutkimusaineistoni linjauksia vertaa Suomen historiaan, voi mielestäni
puhua jonkinasteisesta muutoksesta. Ennen aluepolitiikan tavoitteena oli valtiotilan haltuunotto ja suurten väestömäärien toimeentulon turvaaminen (Moisio 2012). Valtio itse
asiassa suitsi yritysten (metsäyhtiöt) valtaa hyödyntää luonnonvaroja ja hankkia näiden
tuotantoalueita. Nykyään tilanne näyttää olevan lähes päinvastainen; yritysten tukeminen
on paljon suuremmassa osassa luonnonvaroista puhuttaessa kuin väestön toimeentulo.
Historiallinen näkökulma antaa kontrastia, mutta toisaalta sitä pitää käyttää varoen, koska
Suomi 1920-luvun alussa oli hyvin erilainen maa verrattuna Suomeen sata vuotta myöhemmin. Kuitenkin 1990-luvulle asti aluepolitiikan voi katsoa olleen laajempaa ja periferiaa tukevampaa kuin nykyään (hajautettu hyvinvointivaltio, ks. Moisio 2012). Tätä
taustaa vasten periferia olisi siis muuttunut ihmisen elinympäristöstä kohti taloudellisen
toiminnan tilaa ainakin aluepolitiikassa.
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Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistoni antaa melko yksipuolisen kuvan aluepolitiikan tavoitteista, eikä pelkästään luonnonvarojen suhteen. Etenkin valtiotasolla laadituissa vapaamuotoisissa asiakirjoissa olisi voinut olla rohkeampia linjauksia. Luonnonympäristö nähdään selkeästi instrumentaalisena, mitä toisaalta kannatan itsekin kuten teoriaosuudessa jo mainitsin. Suomen laaja ja monipuolinen luonnonympäristö tarjoaisi monenlaisia mahdollisuuksia valtion ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen, mutta päätavoitteeksi on otettu kapeasti yritysten liiketoiminnan tukeminen, jonka toivotaan säteilevän muita hyötyjä. Osaltaan tämän voi nähdä johtuvan siitä, että nykyajan hyvin globaalissa maailmassa yksittäisen ja pienen valtion keinot eivät riitä valtavirrasta poikkeamiseen, mutta Suomessa julkisella taholla on monia keinoja, kuten maankäytön suunnittelu ja verotus, joilla se voi tukea periferiaa. Periferian edun ajaminen voi olla sitäkin,
että sitä ei asemoida periferiaksi ainakaan kielteisessä merkityksessä.
Mielestäni nykyajan maailmassa, jossa ilmastonmuutos ja toisaalta Itämeren alueen kasvaneet jännitteet luovat todellisia uhkakuvia Suomelle, huoltovarmuuden
ottaminen vahvemmin osaksi alue- ja luonnonvarapolitiikkaa olisi perusteltua. Huoltovarmuus voisi sisältää materiaalisen perustan (ruoka, vesi, energia) turvaamista Suomen
asukkaille kaikissa olosuhteissa ja tulevaisuuden skenaarioissa. Huoltovarmuuden pitäisi
toteutua myös mahdollisimman tasapuolisesti eri puolilla Suomea. Tähän keskusteluun
pitäisi liittää myös kysymys periferisoitumisesta, ja aluepolitiikan eri tavoitteiden yhteensovittamisesta.
Tutkimukseni perusteella olen esittänyt hypoteesin siitä, että kaupunkien
ulkopuoliset alueet Suomessa olisivat muodostumassa aiempaa selvemmin resurssiperiferioiksi. Tämän alustavan, laadullisten menetelmien perusteella tehdyn hypoteesin testaamiseksi olisikin syytä tehdä lisätutkimusta sekä laadullisin että määrällisin menetelmin
esimerkiksi paikkatietoaineistoilla ja kaikkialta Suomesta. Myös perifeerisyyden tarkasteleminen muista näkökulmista kuin luonnonvarojen hyödyntämisen kautta olisi hyödyllistä. Kaiken kaikkiaan Suomen maaseudun muutos kohti resurssiperiferiaa on ajankohtainen ja kiinnostava aihe, jota ei vielä ole paljoa tutkittu. Mielestäni keskeinen kysymys
kaikkien eri tahojen mietittäväksi on se, että mitä Suomi –nimisen valtion maa-alalla halutaan tehdä. Mitä aluepolitiikassa halutaan tehdä laajalla kaupunkien ulkopuolisella alueella, jossa kuitenkin asuu merkittävä määrä ihmisiä? Ja lopuksi, kuka aluepolitiikan tavoitteita lopulta asettaa?
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