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001 ALkUSANAT 

Masiinan sisältä –sarja juontaa juurensa sekä 
minua vaivaaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin 
että lapsenomaiseen uteliaisuuteeni. Koneet ja 
mekaniikka ovat kiehtoneet minua jo pienestä 
pitäen. Kuinka yksi pieni ratas saa ison koneis-
ton liikkeelle, toisaalta yhden jousen katkeami-
nen pysäyttää liikeradan kokonaan. Vanha auto 
on korjattavissa niin kauan kuin siihen löytyy 
varaosia markkinoilta. Samalla minua pelottaa 
suunta, johon maailma on menossa. Elektroniik-
ka ei ole korjattavissa ilman erikoisosaamista, 
usein ei edes silloin. Elämme kertakäyttökult-
tuurissa, jossa naarmuuntuneella esineellä ei 
ole enää minkäänlaista arvoa. Hyvin huollettu 
mekaaninen kone kestää vuosikausia, kun taas 
älypuhelin saattaa seota syystä tai toisesta jo 
muutamassa kuukaudessa. 

Uteliaisuus kurkistaa koneen sisään on ajanut 
minut tekemään sitä mitä lopputyökseni teen, 
eli purkamaan koneita. Olen valinnut aparaatte-
ja, jotka ovat tämän hetken tekniikan isiä ja äite-
jä, esimerkiksi kirjoituskone, tuo tietokoneiden 
isoisä, tai kaunis vedettävä herätyskello, joka 
tikittää ärsyttävästi enemmän kuin digitaalinen 
jälkeläisensä. Olen purkanut masiinat ja asetel-
lut ne studion lattialle tarkkaan järjestykseen; 
isoista pieniin, muoveista metalleihin. Vanhat 
koneet muodostavat täysin uuden kuvan, erään-
laisen veistoksen. Niistä voi löytyä kasvoja tai 
kuvioita, ja niihin voi varmasti uppoutua minuu-
teiksi. En ole eläessäni nähnyt niin pieniä ruuve-
ja, enkä nähnyt niin paljon vaivaa järjestyksen 
saavuttamiseen.

Puhelin ennen purkua Puhelin purkamisen jälkeen
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002 kULUTUSkULTTUUrIN SYNTY

Kestävien laitteiden valmistaminen ei näytä ole-
van taloudellisesti kannattavaa yrityksille. Kun 
kasvu on päämääränä kestävyydestä piittaamat-
ta, täytyy kuluttaja saada tuhlaamaan roposensa 
mahdollisimman nopeasti. Parhaiten se saavu-
tetaan antamalla kuluttajalle esine, joka ei täytä 
mitään perustarvetta, mutta josta tulee nopeas-
ti korvaamattoman tärkeä. Esine joko suunni-
tellusti hajoaa ennen aikojaan tai markkinoille 
tuodaan nopeasti paranneltu versio, jolloin ku-
luttaja joutuu korvaamaan periaatteessa käyttö-
kelpoisen esineen uudella. Jos taas laitteistosta 
tehtäisiin oikeasti kestävää, eikä kuluttajan siis 
tarvitsisi ostaa uutta laitetta, yritys jäisi tappiol-
le ensimmäisten buumien jälkeen. 

Modernin kulutuskäyttäytymisen takana on 
muun muassa koneellistuminen. Koneilla  
py styttiin valmistamaan tavaraa entistä 
nopeam min ja halvemmin selittää kirjailija 
Nicols Fox tv-dokumentti Hehkulamppuhui-
jauksessa  (2010). Kuluttajat eivät pysyneet tuo-
tannon vauhdissa. Hintoja laskettiin ja syntyi 
ostelukulttuuri. 

1930–luvun pörssiromahdus johti suureen la-
maan, jolloin tietysti myös ostelu tyrehtyi. 
Bernard London sai idean, jolla elinkeino saa-
taisiin taas elvytettyä: kulutustavaroiden suun-
nitellusta hajoamisesta tehtäisiin laissa pakollis-
ta. Londonin mukaan tuotteille määriteltäisiin 
ikä ja parasta ennen päiväys, jonka jälkeen laite 
olisi laillisesti käyttökelvoton (London, 1932).  
Tällöin kuluttajan olisi pakko ostaa uutta, jolloin 
tehtaiden tulisi tuottaa lisää tuotteita ja tehtai-
siin täytyisi palkata lisää työvoimaa. Omalla 
tavallaan kaunis idea ei saanut kuitenkaan  
positiivista vastaanottoa, eikä se koskaan toteu-
tunut. 

»We live in a  
society  
dominated by a 
growth economy 
whos logic is  
not creating  
because we need 
things, but just 
for the sake  
of it »
Serge Latouche, 
Hehkulamppuhuijaus.

”Planned obsolesce: instilling in the buyer the desire 
to own something a little newer, a little better, a little 
sooner than is necessary” 
               – Brooks Stevens, 1954.

Londonin idean kaltainen ajatus nousi tosin 
uudelleen pintaan 1950-luvulla. Suunnittelija 
Brooks Stevensiä voidaan tavallaan pitää mo-
dernin kulutuskulttuurin isänä. Stevens keksi, 
että suunnitellun hajoamisen tai pitkäikäisten 
tuotteiden sijaan kuluttajan täytyy kyllästyä jo 
omistamaansa tuotteeseen, jotta tämä ostaisi 
uuden jo ennen vanhan hajoamista. Markki-
noille tuodaan uusia vähän parempia tuotteita  
nopeasti, ja vanha ehjä tuote viedään kierrätyk-
seen tai myydään eteenpäin. Ilman uusiutuvia 
markkinoita ei olisi töitä. Sitten 1950-luvun kas-
vu onkin ollut talouden päämääränä.
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003 SUUNNITeLTU HAJoAMINeN

että akut oli luultavasti tehty tahallisesti lyhy-
tikäisiksi. Apple päätyi sovitteluun tapauksessa, 
joka tunnetaan nimellä ”Westley vastaan Apple”. 
Dokumentti paljastaa myös useimpiin tulosti-
miin asennettavan sirun, joka laskee tulostettu-
jen sivujen määrän. Kun määrä on täyttynyt, ei 
tulostin enää tulosta. Dokumentissa näytetään 
myös kuinka laskurin saa nollattua Internetistä 
ladattavan ilmaisen ohjelman avulla, jolloin tu-
lostin toimii taas normaalisti. Ohjelman takana 
on venäläinen mies, joka ei ollut tyytyväinen ny-
kyiseen kulutuskulttuuriin ja päätti tehdä asialle 
jotain, joten suunnitteli nollausohjelman. 

Teoriaan suunnitellusta hajoamisesta löytyy 
myös muita todisteita. Ensimmäinen suun-
nitellun hajoamisen uhri onkin nimenomaan 
hehkulamppu. Hehkulamppuhuijaus-dokumen-
tissa useat tutkijat esittävät todisteita kuinka 
1920-luvulla pidettiin Genevessä kokous, jossa 
päätettiin lyhentää hehkulamppujen palamisi-
kää, jotta markkinoita saataisiin kasvatettua. 
Lopputuloksena oli yhteinen päätös lamppujen 
iän laskemisesta 1000 tuntiin. Lisäksi perustet-
tiin kartelli nimeltä Phoebus, jonka tehtävänä 
oli valvoa, että lamppuvalmistajat ympäri maail-
maa eivät ylitä sallittua 1500 tunnin palamisikää. 
Lamppuja testattiin kuukausittain ja raportoi-
tiin Phoebukselle. Mikäli lamput olivat raportin 
mukaan liian pitkäikäisiä, sai tehdas sakkoja. 
Vuoteen 1945 mennessä lamppujen ikä olikin 
saatu laskettua 2500 alle 1500. Samanaikaises-
ti useat keksijät hakivat patentteja lampuille, 
jotka paloivat jopa yli 100 000 tuntia. Yksikään 
näistä lampuista ei koskaan päässyt markkinoil-
le. Phobeustakaan ei ole koskaan virallisesti ol-
lut olemassa, vaikka siitä löytyy paljon jälkiä ja 
todisteita. Nykyisin lamppujen maailmaan on 
tosin tullut muutos. Uudet energiansäästölam-
put, halogeenilamput ja LED-lamput korvaavat 
hehkulamput markkinoilta kokonaan. Teknolo-
giateollisuuden verkkosivuilta löytyvän raportin 

mukaan EU kieltää energiantehokkuus rajojen 
alapuolelle jäävien hehkulamppujen myynnin. 
60–wattisten hehkulamppujen valmistus lop-
pui syyskuussa 2011 ja pienempitehoisten heh-
kulamppujen valmistus vuonna 2012. Uusien 
lamppujen luvataan olevan energiatehokkaam-
pia ja pitkäikäisempiä. Toisaalta energiansääs-
tölamput sisältävät elohopeaa ja luokitellaan siis 
ongelmajätteeksi. 

Myös muun muassa nailon oli ensimmäisiä 
suunnitellun hajoamisen uhreja. Nailon oli tul-
lessaan tekstiiliteollisuuden mullistava keksin-
tö. Hehkulamppuhuijaus-dokumentissa näyte-
tään kuinka uudet nailonsukat olivat, jopa niin 
kestäviä että miehet kokeilivat niiden tehok-
kuutta jopa autonhinauksessa. Nicols Fox ker-
too isästään, joka työskenteli DuPont yhtiöllä 
insinöörinä ja oli mukana nailonin suunnitte-
lussa (Slade 2006, 295). Foxin isä kertoi tyttärel-
leen, että nailon oli liian kestävää ja sitä täytyi 
heikentää, jotta naiset joutuisivat hankkimaan 
uusia useammin. ”Liian kestävä” tuote ei ollut 
hyväksi markkinoille. Tiedemiehet ja Foxin isä 
olivat varmasti yhtä turhautuneita joutuessaan 
heikentämään keksintöään kuin nykypäivän 
naiset pukiessaan sukkahousuja, jotka hajoavat 
heti ensimmäisellä käyttökerralla.

Vielä on olemassa ainakin yksi lamppu ajalta 
ennen Phoebusta. Felix Allen ja  Brian Clark 
Howard kertovat (2011) Livemoren paloasemal-
la Kaliforniassa olevasta lampusta, joka on pa-
lanut jo yli 110 vuotta. Se asennettiin vuonna 
1901 ja on palanut siitä asti taukoamatta. Lam-
pun palamista voi seurata suorana Internetissä 
lampun omalla kotisivulla. Suoran 30 sekunnin 
välein uusiutuvan videon alla kerrotaan, että en-
simmäisen lamppua kuvaavan webkameran ikä 
oli vain vaivaiset kolme vuotta. Kamera on nyt 
vaihdettu ja sen toivotaan kestävän pidempään.  Studio Beet:in katto on tarpeeksi  

korkea projektilleni

Mielestäni elektroniseen aikaan siirtyminen 
on johtanut kertakäyttökulttuurin kasvuun. 
Koneista ja elektroniikasta tehdään tahallaan 
lyhytikäistä. Hehkulamppuhuijaus-dokumen-
tissa kerrotaan kansainlakialoitteesta Applea 
vastaan. Erään kuluttajan noin vuoden ikäsestä 
iPodista hajosi akku ja kun tämä soitti Applelle 
kysellen uuden akun ostoa, vastattiin firmas-
ta tylysti, että olisi parempi ostaa uusi tilalle. 
Mies teki tapauksesta videon Internetiin, jonka 
juristi Elizabeth Pritzker näki. Hän alkoi selvit-
tää tapausta ja löysi nopeasti monta muuta sa-
manlaista tarinaa. Pritzker alkoi selvittää myös 
akkujen kestoikää ja tulikin lopputulokseen, 
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004 ApArAATTIeN AIkA

Olen huomannut kuinka elektroniikkavillityk-
sen ja digitaalisuuteen siirtymisen takia, on 
vanhasta kestävästä mekaniikasta, esimerkik-
si kirjoituskoneista ja analogisista kameroista,  
tullut lähes käyttökelvottomia. Vanhat koneet 
on täytynyt korvata uudella tekniikalla, vaikka 
ne olisivat vielä täysin käyttökelvollista. Digitaa-
livillitys on ollut niin nopeaa, että jotkin täysin 
uudet ja modernit laitteet ovat lähes unohdet-
tuja nykyisin. Otetaan esimerkiksi DVD, joka 
korvasi VHS:n 2000-luvun alussa (DVD, 2013). 
Vielä vuonna 1999 VHS oli markkinoiden domi-
nantti Yhdysvalloissa, mutta jo vuonna 2004 oli 
markkinat kellahtaneet päälaelleen ja DVD:stä 
tullut uusi markkinoiden hallitsija (DVD, 2013). 
Tämä muutos teki muuten käyttökelpoisista 
VHS-kaseteista hyllyjen pölynkerääjiä vain muu-
tamassa vuodessa. Tai kun Suomessa siirryttiin  
analogisesta televisiosta digitaaliseen lähetyk-
seen vuonna 2007, oli jokaisen talouden, joka te-
levisioviihteestä vielä tahtoi nauttia, ennemmin 
tai myöhemmin ostettava digitaalivastaanotin, 
tai jopa uusi televisio mikäli vanha malli ei ollut 
 yhteensopiva digiboxin kanssa.

Uuden tekniikan hajoamiseen on myös suunni-
teltua hajoamista yksinkertaisempi syy; moni-
mutkaisuus. Juha Vörlin Kuluttajaliitosta ker-
too (puhelinkeskustelu, 2013), että laitteita ei 
välttämättä ole tehty hajoamaan nopeammin, 
vaan niissä on yksinkertaisesti enemmän osia 
kuin ennen; mitä enemmän osia, sitä suurempi 
on myös hajoamisvaraa. Laitteista on tullut hie-
noelektroniikkaa, niiden tulee suorittaa useam-
pia toimintoja kuin ennen. Pesukoneessa ei rii-
tä enää vain 30–90 asteen ja linkousnopeuden 
valinta; on ekologinen ohjelma, pikaohjelma,  

yöohjelma, erittäin likaisten vaatteiden ohjel-
ma, vain vähän likaisten vaatteiden ohjelma ja 
niin edelleen. Loppujen lopuksi kumpi on ekolo-
gisempaa; ekologinen pesukone josta käytämme 
vain kahta ohjelmaa ja joka hajoaa nopeammin, 
vai pitkäkestoinen peruskone, joka ei vaadi raa-
matunkokoista käsikirjaa ymmärtämiseen?

Teollistumisen ja kaupunkeihin muuttamisen 
myötä asutaan ehkä pienemmissä asunnoissa, 
joten loogisesti ajateltuna halutaan mieluum-
min ostaa yksi laite, joka tekee useamman työn, 
kuin täyttää koko huoneista monilla isoilla ko-
neilla, jotka suorittavat vain yhtä tehtävää. Enää 
ei tarvita lankapuhelinta ja pikakirjeitä, kun on 
olemassa älypuhelin, josta voi sekä soittaa, että 
lähettää sähköposteja. Pian ei enää ehkä tarvi-
ta edes televisiota ja DVD-soitinta, kun tieto-
koneelta voi Internetissä seurata televisiota ja 
vuokrata elokuvia.  Jo 1970-luvulta lähtien tule-
vaisuuden kuviin on kuuluneet erilaiset koneet, 
jotka suorittavat lähestulkoon kaiken raskaan 
työn. Risto Jarvan ohjaamassa futuristisessa 
tieteiselokuvassa ’Ruusujen aika’ vuodelta 1969 
on monitoimikone, joka sekä valmistaa ruokaa 
taianomaisesti tyhjästä, että skannaa asiakirjoja 
ja jolla voi jopa soittaa näköpuheluita. Kuulostaa 
tutulta, eikö vain? 

Toisaalta laitteiden määrä voi myös hämätä  
kuluttajaa. ”Susiojan mukaan ihmisten mielikuvat 
laitteiden nopeasta hajoamisesta saattavat syntyä 
myös siitä, että laitteita yksinkertaisesti on kodeis-
sa enemmän kuin aikaisemmin” kirjoittaa Pekka 
Ylönen (2011). Kun koneita on paljon, tuntuu 
että jokin niistä olisi aina hajalla. Kuluttajaviras-
ton testiasiantuntija Teemu Sysioja huomauttaa 

myös, että laitteiden kestävyys korreloituu pit-
kälti tuotteen hinnan mukaan, ”Kuluttajat vaa-
tivat edullisia tuotteita, ja silloin yleensä jostain 
muusta pitää karsia” (Ylönen, 2011).

Siinä missä ekologisuuteen pyrkiminen on  
johtanut monimutkaisempiin kodinkoneisiin ja 
älypuhelimiin, on se vienyt myös autoteollisuu-
den muutokseen. Siirryttäessä sähköautoihin 
on konepeltien lukumäärä kaksinkertaistunut. 
Ystäväni kertoi, kuinka hänen uuden auton-
sa konepellin alla on toinen konepelti, jota ei 
missään nimessä saa avata, jos ei satu olemaan 
merkkiautokorjaamon palkkalistoilla. Eräs toi-
nen tuttavani kertoi kuinka autonkorjaajan oli 
ensin hajotettava osa autoa päästäkseen vaihta-
maan monimutkaisen sähköpelin ajovalo. Hen-
kilökohtaisesti otan mieluummin auton, jonka 
suurimman osan vioista pystyn korjaamaan 
itse puhelimitse isäni kanssa, kuin auton joka 
hajotessaan tulee maksamaan enemmän kuin 
 KELA:n opiskelijan kuukausituki lainoineen. 
Kumpi on ekologisempaa: sähköauto, joka tulee 
vaihtaa kahden vuoden välein, jotta se pysyy ar-
vossaan (mikä tarkoittaa tuhansien uusien auto-
jen valmistamiseen kuluvaa öljyä ja energiaa) vai 
yli 30 vuotta vanha auto, jonka voi hätätapauk-
sessa korjata ilmastointiteipillä (ja joka kaikessa 
yksinkertaisuudessaan kestää vielä vähintään 
kymmenen vuotta oikein pidettynä)?

Toisaalta en usko ihmiskunnan muuttuvan saar-
naamisestani huolimatta. Kuten Terry Eagelton 
kirjoittaa (2011, 50) ”Teknologinen kehitys tosiaan 
on yleensä kasautuvaa siinä mielessä, että ihmiset 
ovat vastahakoisia luopumaan edistysaskelista, joi-
ta he ovat ottaneet kohti vaurautta ja tehokkuutta. 
Tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat melko ratio-
naalisia mutta myös jossain määrin laiskoja ja siten 
taipuvaisia välttämään turhaa työntekoa. – – Kun 
sähköposti on keksitty, on epätodennäköistä, että 
ihmiset palaisivat riimukirjoitukseen.” Toki löytyy 
niitä hippejä, jotka jättävät kaiken ja muuttavat 
metsään elämään aurinkovoimalla ja pihlajan-
marjoilla, mutta jotta luonto säästyisi täytyisi 
vähintään puolen länsimaisista ihmisistä vaih-
taa kulutustapojaan radikaalisti.

»Kuluttajat vaativat edullisia tuotteita, ja 
silloin yleensä jostain muusta pitää karsia»  
Ylönen, 2011
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005 VANHA VASTAAN UUSI

Olen huomannut, että sen lisäksi, että kulutus-
tavara hajoaa ennen aikojaan on sen korjaami-
sesta tehty lähes mahdotonta. Varaosia ei tunnu 
valmistettavan, jolloin korjausta ei edes suo-
sitella. Mikäli laite on korjattavissa, on huolto 
kalliimpaa kuin uuden tavaran osto. Laitteen 
korjaaminen itse on täysi mahdottomuus ilman 
erikoisosaamista. Vakuutukset eivät myöskään 
korvaa yleisimpiä laitetapaturmia, kuten esi-
merkiksi kastumisesta aiheutuneita haittoja. 
Pelkkä laitteen kuivaaminen maksaa jo sen 
verran, että kuluttajan on kannattavampaa  
ostaa uusi.  

Juha Saviluoto JAS-tekniikasta selittää (Poh-
jalainen, 2012, 10), että huoltaminen ei ole sen 
kalliimpaa kuin ennenkään. Laitteiden hinta 
on laskenut, kun taas varaosien hinta on pysy-
nyt samana. Esimerkiksi digikameran optiikan 
varaosa saattaa olla yli kolmannes kameran al-
kuperäisestä hinnasta. Kun varaosan hintaan 
lisätään itse korjaustyö, saattaa se yhtäkkiä ylit-
tää laitteen alkuperäisen hinnan, jolloin korjaus 
tuntuu rahan tuhlaukselta. Saviluodon mukaan 

tuotteiden hinta on laskenut jopa puolella. Tuot-
teiden hinnanlasku, johtuu aikaisempaa halvem-
masta materiaaleista ja valmistajien kasvaneesta 
kilpailusta. Uuden materiaalin tuottaminen hal-
vemmalla tarkoittaa tietysti myös laadun laskua. 
”Kuluttajaliiton lakimiehen Timo Niemen mukaan 
laitteiden käyttöikä on alentunut hintojen muka-
na”, (Pohjalainen, 2012, 10).  Kun vanha laite 
hajoaa, valitsee kuluttaja usein vanhan laitteen 
korjaamisen sijasta uuden laitteen oston, sillä 
korjaaminen näyttää kalliimmalta. Uusi heppoi-
sempi tavara saattaa hajota nopeammin, jolloin 
kuluttaja korvaa sen taas uudella, vaikka uuden 
kulutusaika olisi puoliksi lyhyempi kuin vanhan. 
Vanha tavara sen sijaan olisi ehkä kestänyt vielä 
uudelleen ikänsä verran korjauksen jälkeen. Sa-
viluoto neuvoo, että laitetta ostaessa kannattaa 
satsata kalliimpaan. Kalliimmat on valmistettu 
kestävistä osista, jolloin niillä on pidempi ikä. 
Kallis laite kannattaa myös vakuuttaa.

Poisjääneitä kuvia:
Yllä herätyskello ja lihasaha
Alla kuulokkeet
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006 kULUTUkSeN SeUrAUkSeT

Jotta planeettamme säästyisi turhalta elekt-
roniikkajätteeltä, tulisi kulutuskulttuuria muut-
taa. Turhanpäiväinen shoppailu tulisi mielestäni 
kitkeä pois yhteiskunnastamme. Kirkkojen ja 
muiden lähetysapujärjestöjen kirpputorit pur-
suavat lahjoitettuja tekstiilejä niin paljon, että 
se muodostuu jo ongelmaksi. Fida International 
kerää vuodessa keskimäärin 1–2 miljoonaa kiloa, 
Suomen Punaisen Ristin Kontti –kierrätystava-
ratalot 7 miljoonaa kiloa  ja UFF 8,1 miljoonaa 
kiloa tekstiilejä lahjoituksena. UFF:n saamista 
lahjoituksista vain 5–6 prosenttia päätyy myyn-
tiin Suomessa ja vain noin viisi prosenttia toi-
mitetaan Afrikkaan (Hinkkala, 2011). Hinkkalan 
mukaan iso osa lahjoitetuista tekstiileistä on 
niin huonolaatuisia, että ne päätyvät suoraan 
jätteeksi. Erityistä ongelmaa tuottavat akryy-
listä valmistetut vaatteet, jota tulee paljon ja 
joka on valmiiksi huonolaatuista tai muuttuu 
helposti käyttökelvottomaksi. Pelastusarmei-
ja, jonka toiminta rahoitetaan lähinnä kirp-
putoritoiminnalla, painii suurien jätemaksuon-
gelmien kanssa. Vuotuiset jätemaksut kohoavat 
jopa      60         000 euroon. Tiukan lajittelun jälkeen 
vain hyväkuntoisimmat hepeneet päätyvät kirp-
putoreille. Voin valehtelematta kertoa, että olen 
ostanut täysin käyttämättömiä vaatekappaleita 
kirpputorilta muutamalla eurolla, kun samoja 
hepeneitä myydään vielä kaupoissa. 

Näyttää siltä, että shoppailusta olisi tullut keino 
palkita itseään. Voin kuvitella, että siinä mis-
sä naiset ostelevat turhia vaatekertoja, käyvät 

 miehet heräteostoksilla elektroniikkaputiikeis-
sa. Sen sijaan, että palkitsisimme itseämme uu-
silla tavaroilla, voisimme satsata rahat vaikkapa 
elokuvakäyntiin tai ravintolaillalliseen. Kukaan 
ei kuitenkaan tarvitse yli kymmentä paria kor-
kokenkiä eikä kuutta tv:tä taloudessaan.  

Entä mitä tapahtuu Afrikkaan lahjoitetuille vaat-
teille? Saavatko köyhät resuisesti pukeutuneet 
afrikkalaiset ne hartaasti odotettuna lahjana? 
Tämä ei ole ainakaan koko totuus. Itse asiassa 
lahjoitetut vaatteet polkevat alas Afrikkalais-
ta vaateteollisuutta, kirjoittaa Sabrina Kassa 
(2006). Esimerkiksi juuri Senegaliin lahjoitetaan 
vuosittain noin 7000 tonnia vaatteita, joista 
puolet on peräisin Euroopasta. Tuontitekstiilien 
arvo sisämarkkinoilla on 20 prosenttia, mutta 
määrältään jopa 70 prosentia. Hanna Koivisto 
(2012)  kirjoittaa, että 15 kilon painoinen paali 
miesten kauluspaitoja maksaa Malawassa noin 
60 euroa. Jos paali sisältää vaikka 65 paitaa voi 
niitä myydä esimerkiksi euron kappalehintaan. 
Ompelijoiden on vaikea kilpailla halpojen vaat-
teiden rinnalla, kun materiaalikustannukset 
ovat jo huomattavasti korkeampia kuin torilla 
myytävä suhteellinen hyvälaatuinen lahjoitus-
peräinen vaate. Käsityöläisten on joko laskettava 
 hintoja tai peräydyttävä tappiollisista menetel-
mistä. ”Käytetty tavara myydään materiaalikus-
tannuksia alhaisemmalla hinnalla, työvoimasta 
puhumattakaan, Seuraukset ovat katastrofaaliset 
koko vaateteollisuudelle”, kertoo Jean Claude le 
Goff (Kassa, 2006). Toisaalta tuontivaatteilla 
on myös hyvät puolensa. Köyhimmilläkin on 
varaa vaatettaa perheensä ja tuontivaatteet luo 
työpaikkoja. Toisaalta pappi Jean-Marie Ndour 
toteaa ”Silmänlumetta: köyhät voivat toki pukeu-
tua, mutta mitä tästä kaikesta seuraa? Eivät kaikki 
senegalilaiset voi ryhtyä vaatekauppiaiksi!” (Kassa, 
2006)

Entä mitä tapahtuu hylkäämällemme elekt-
roniikalle? UNEP:n raportin mukaan elekt-
ronistajätettä kertyy vuosittain 20–50 mil-
joonaa tonnia. Ne päätyvät muun muassa 
Ghanaan. Mike Anane kertoo Journeyman 
Picturesin  videoreportaasissa (2010), että Gha-

naan tuodaan kuukausittain noin 500 lastillis-
ta elektroniikkajätekontteja. Ananen mukaan 
kansainvälisesti tehty sopimus kieltää elekt-
ronisenjätteen viennin Afrikkaan ilman lupaa. 
Laki on kuitenkin helppo kiertää luokittelemalla 
elektroniikka kierrätettäväksi ja korjattavak-
si. Reportaasissa Anane ja reportteri Giovana         
Vitola käyvät piilokameran kanssa sataman 
konttialueella. Kuvamateriaalista on helppo 
havaita kuinka suurin osa Ghanaan tuodusta 
elektroniikasta on korjaamattomissa. Kontti-
alueelta laitteet päätyvät katukauppaan, jossa 
ne korjataan ja myydään halvalla eteenpäin.  Jos 
laitteita ei voida korjata, päätyvät ne kaatopai-
kalle, joissa lapset ja teini-ikäiset polttavat lait-
teiden muoviset kuoret. Muovin polttamalla on 
helpompi löytää koneiden arvokas osa, eli kupa-
ri. Lapset ja nuoret myyvät kuparin eteenpäin. 
Palkka on erittäin pieni, vain muutama dollari, 
varsinkin kun sitä vertaa muovien palamisesta 
seuranneen savun ja kaasujen aiheuttamille hai-
toille. Monet dokumentissa haastatellut  alueella 
työskentelevät nuoret ja aikuiset kärsivät muun 
muassa pääkivuista ja hengitysongelmista. 
Anane kertoo, että savu saattaa johtaa myös  
syöpään. 

Palaminen aiheuttaa myös muuta haittaa.   Kaa-
topaikkojen läheisyydessä on usein asutusta ja 
myös esimerkiksi kauppatoreja, joissa myydään 
ruokatavaraa. Savun myrkyt joutuvat ruokiin, ja 
siten jopa niiden ihmisiin, jotka eivät vietä aikaa 
kaatopaikalla. Elektroniikkajäte tuhoaa myös 
luontoa. Anane kertoo kuinka hän nuorena ta-
pasi kalastaa ja leikkiä joessa, joka on nyt vain 
mustana virtaava jätelieju. Joki on täysin kuol-
lut, eivätkä siinä elä enää edes madot, kertoo 
Anane.

Elektroniikkajätteen huolimaton kierrättämi-
nen saattaa potkaista myös meitä takamukseen. 
Ananen työtoveri näyttää kuinka helposti van-
han tietokoneen kovalevyltä saa kerättyä tietoa 
koneen entisestä omistajasta. Tarjoamme siis 
kultalautasella henkilökohtaisia tietoja rikolli-
sille ja teemme identiteettivarkaudesta huomat-
tavan helppoa.

Elektroniikkajätteen 
huolimaton 
kierrättäminen saat-
taa potkaista myös 
meitä  takamukseen
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007 LeppoISA VASTAISkU

Talouden kasvu ja kuluttaminen johtaa siis jos 
jonkinlaisiin ongelmiin. Yhteiskuntamme ehkä 
suurimman tämänhetkisen uhan, ilmaston-
muutoksen, voidaan osittain laskea jatkuvan 
talouskasvun piikkiin. KELA:n tutkimuspro-
fessori Heikki Hiilamo kirjoittaa (2012), että 
talouden loputon kasvu nakertaa maapalloam-
me. ”Talouskasvu kuluttaa loppuun luonnonvaroja 
ja saastuttaa ympäristöä. Olemme saavuttaneet 
materiaalisen kasvun rajat myös inhimillisten tar-
peiden tyydyttämisestä. Rikkaissa maissa varus-
tautuminen ei enää lisää hyvinvointia.” (Hiilamo, 
2012). Hiilamo ei ole ainoa, joka näin ajatelee, 
muun muassa Glenn Ashton pohtii samoja on-
gelmia (2010). ”Our economic system is premised 
on the notion of endless growht. Its unintentional 
manifestations include global warming, dwindling 
resources, prolifretating pollution, the accelerating 
extinction of species, water and food sthotages, 
all set against the bacdrop of a burgeoning global  
population”.

Serge Latouche, ranskalainen talouskasvun krii-
tikko, kertoo  kuinka länsimaiden talouskasvu 
kulutuskäyttäytyminen on johtanut kehitys-
maiden ongelmiin (2004). Latouch selittää, että 
niin kauan kuin nälkäisten etiopialaisten ja so-
malien vientituotteena on länsimaisten lemmik-
kien elintarvikkeet, ja kun länsimaisten pihvit 
ruokitaan soijalla, joka kasvaa Amazonin sade-
metsiin raivatuilla pelloilla, eivät kehitysmaat 
pääse omavaraisiksi ylettömästä kuluttamises-
tamme. Itse asiassa Latouchen mukaan Afrik-
ka oli omavarainen ruoan suhteen 1960-luvulle 
saakka, kunnes suuri kehityksen aalto pyyhkäisi 
länsimaiden yli. ”Water may not have come out of 
a tap in the past, but most of it was drinkable until  
industiral waste arrived to pollute it.” (Latouch, 
2004)

Yksinkertainen vastaus tuntuu olevan kulutta-
misen lopettaminen, mutta sekään ei ole niin 
yksinkertaista. Hiilamo huomauttaa artikkelis-
saan, että 1990-luvun lama ja nykyinen talous-
kriisi ovat todiste siitä, että kasvun pysäyttä-
minen ei välttämättä tuo onnea, päinvastoin. 

Lamakausina köyhyys kohoaa ja sukupuolten 
välinen tasa-arvo heikkenee. Tasa-arvoa ja köy-
hyyden pienentämistä pidetään hyvinvointi-
valtioiden suurimpina saavutuksina. Toisaalta 
talouskasvu johtaa osaltaan rikkaiden ja köy-
hien välisen kuilun kasvamiseen. Samalla kun 
työntekijöiden vaatimukset kohoavat rikkaissa 
maissa, karkaa vähemmän arvostettu työ ke-
hitysmaihin, jossa työvoima on edullisempaa. 
”Ihmiskunta on Skullan ja Kharbudiksen välissä: 
talouskasvu tuhoaa elämän edellytyksiä, mutta  
samaan voi johtaa myös talouskasvun puuttumi-
nen” (Hiilamo, 2011). 

Ongelman voi ratkaista toisellakin tapaa; va-
paaehtoisella kulutuksen vähentämisellä. Ide-
ologialla on nimi, tai monta nimeä, esimerkiksi 
down shifting tai degrowth. Kunnollista suo-
mennosta sille ei tosin ole vielä keksitty, mutta 
sitä kutsutaan esimerkiksi nimillä talouslasku, 
ei-kasvu, leppoistaminen tai kohtuullistaminen 
(Degrowth, 2012). Annastiina Heikkilän mukaan 
kohtuullistaminen on alun perin Yhdysvaltalai-
nen ylemmän keskiluokan ilmiö (2012). Ajatus-
maailmaan kuuluu paremman elämän saavut-
taminen kulutusta ja työtä vähentämällä, eli 
laskemalla elintasoa. 

Kohtuullistaminen on selvästi ylemmän keski-
luokan etu. Työttömien ja pätkätyöläisten on 
vaikea vähentää työtä ja laskea elintasoa, kun 
se ei ole alunperinkään kovin korkealla huo-
mauttaa Hiilamo artikkelissaan. Muutenkin 
kohtuullistaminen näyttää nauttivan suurinta 
suosiota nuorten aikuisten keskuudessa. Kulu-
tus– ja nuorisotutkija Minna Auramon mukaan 
taustalla on sekä arvomaailman muutos, että 
yhteiskunnan taholta nuoriin kohdistuvien vaa-
timusten kasvu (Heikkilä, 2012). Nykynuorilla 
on erilainen ajatusmaailma työtä ja omistamista 
kohtaan. ”Aikaisemmat sukupolvet ovat olleet hy-
vin materiakeskeisiä, heille on ollut hyvin tärkeää 
omistaa jotain konkreettista. Väittäisin, että nyky-
nuorille on olennaisempaa osata esimerkiksi toimia 

»Ihmiskunta 
on Skullan ja 
Kharbudiksen 
välissä:  
talouskasvu 
tuhoaa elämän 
edellytyksiä, 
mutta samaan 
voi johtaa  
myös  
talouskasvun 
puuttuminen» 
Hiilamo, 2011
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sosiaalisessa mediassa ja hyödyntää verkostoja” 
kertoo Minna Auramo. Myös Auramo huomaut-
taa, että ilmiö on kuitenkin varakkaan perheen 
lapsien etuoikeus (Heikkilä, 2012). 

Siinä missä kuka tahansa, joka on tarpeeksi      
varakas voisi harkita edes pientä kohtuullista-
mista jokapäiväisessä elämässään tulisi myös 
länsimaista talousajattelua muuttaa. Samalla 
kun länsimaalaisten tulisi kuluttaa vähemmän, 
on meidän myös lopetettava talouskasvun ylis-
täminen (Latouche, 2004). Tärkeintä on ehkä 
yrittää estää kehitysmaita joutumasta samaan 
kuoppaan, jossa me jo itse lillumme. Sen sijaan, 
että kehitysmaat pyrkisivät jatkuvaan talouskas-
vuun länsimaiden näyttämän mallin mukaan, ja 
siten ovat jatkuvasti taloudellisesti ja kulttuuri-
sesti riippuvaisia  länsimaista, tulisi heidän el-
vyttää oma kulttuurinsa ja tapansa elää ennen 
kolonialismia, kehitystä ja globalisaatiota. ”The 
cultural histories of many societies reveal inherent-
ly anti-economistic values. These need to be revi-
ved, along with rejected or forgotten products and 
traditional crafts and skills. Insisting on growth in 
the South, as though it were the only way out of the 
misery that growth created, can only lead to further 
westernisation” (Latouche, 2004). 

Myös Hiilamo pohtii taloudellisen ajattelun 
muuttamisesta, ”Tulonsiirtojärjestelmän uudis-

taminen perustulon suuntaan eli pienienkin työ-
tulojen ansaitsemiseen kannustavaksi puhkoisi 
ovia hyvinvointia luovaan työelämään.” (2012). 
Hiilamo pohtii myös palkkatyön uudistamista. 
Työttömille tulisi keksiä merkityksellistä teke-
mistä ja työtä ”näköalattoman joutilaisuuden” 
(2012) tilalle, palkkavakuutuksella voitaisiin 
korvata työttömyyskorvaukset. Jos työelämän 
kulttuuria leppostettaisiin, voisi myös ne, joiden  
työkyky on syystä tai toisesta heikompi, tehdä 
töitä. 

Puoliksi purettu Super-8 kamera, joka ei päässyt edes kuvattavaksi
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008 TAVAroIdeN SIeTÄMÄTöN pALJoUS

Kulutuskulttuurin keskelle on syntynyt myös 
kohtuullistamisen ääripäitä. Muutaman ker-
ran vuodessa saa lehdistä lukea ihmisistä, jotka 
myyvät omaisuutensa ja muuttavat maalle. Ylel-
lä pyörivä Paluumuuttajat-sarja kertoo nuorista 
kaupunkilaisista, jotka jättävät modernin kulu-
tushysteerisen yhteiskunnan ja palaavat juuril-
leen. Vastaiskun voi myös tehdä muuttamatta 
minnekään. Anna-Sofia Bernerin (2013) jutus-
sa dokumenttiohjaaja Petri Luukkanen kertoo 
vuodenmittaisesta kokeilustaan, josta kertova 
dokumenttielokuva Tavarataivas sai ensi-iltansa 
01.02.2013 (Berner, 2013). Luukkanen huomasi 
tarvitsevansa lisää tilaa tai tavaraa, jotta voisi 
säilyttää tavaroitaan oikein. Ajatus tuntui niin 
väärältä, että hän päätti pakata kaiken omai-
suutensa varastoon vuoden ajaksi. Varastosta 
hän hakisi yhden asian vuoden jokaisena päi-
vänä. Pian Luukkanen huomasi kuinka vähän 
tavaraa oikeastaan tarvitsi. Ilman pyyhettä ja 
keittiövälineitä pärjäsi oivasti pitkään ja ystä-
vät hermostuivat enemmän Luukkasen puheli-
mettomuudesta kuin hän itse. ” Usein shoppailu 
on kuin tietokoneen päivittäminen. Vanhoistakaan 
tavaroissa ei ole mitään vikaa, mutta itsensä                   
haluaa välillä päivittää.” kommentoi Luukkanen 
artikkelissa (Berner, 2013). Nykyisin hän vaih-

taa hajonneet kengät samanlaisiin, ovathan ne 
jo kerran hyväksi havaittu malli.

Toisaalta täysin ilman tavaraa on tämän päivän 
suomessa vaikea selviytyä. Luukkanen tulee lop-
putulokseen dokumenttielokuvassaan Tavara-
taivas (2013), että pärjäämiseen tarvitsee vain 
noin 100 tavaraa ja mukavuuden saavuttamiseen 
toiset 100. Jo syntyessään suomalainen ihminen 
saa Suomen valtiolta noin 57 tavaraa äitiyspak-
kauksen muodossa. Ihmiset keräävät niin paljon 
tavaraa ympärilleen, että lopulta ”mennään mö-
kille voimaan hyvin”, kuten Eero osuvasti kom-
mentoi (Tavarataivas, 2013). Tilastokeskuksen 
mukaan Suomessa oli vuonna 2011 493 000 kesä-
mökkiä. Onkohan sen taustalla kaipuu perintei-
seen suomalaiseen hieman yksinkertaisempaan 
elämään?

Ihminen rakentaa identiteettiään osaltaan tava-
roiden ympärille. Identiteetti on ihmisen yksi-
löllinen käsitys itsestään. Hipin ja gootin huone 
näyttää varmasti kovasti erilaiselta. Teini-ikäi-
senä vaatteet ja tyyli ovat tärkeä osa monen 
identiteettiä, ja täysi-ikäisenkin ihmisen omai-
suus kertoo paljon tämän persoonasta - ovatko 
vaatteet kirpputorilta vai onko koko sisustus 
kasattu sisustusliikkeen lehden sivulta. 

Ainakin omalla kohdallani vaatetyylini ja ta-
varat, jotka omistan, ovat osa identiteettiäni. 
Kiinnostukseni kierrätettyihin ja vanhoihin ta-
varoihin kumpuaa varmasti ekologisesta maail-
mankuvastani, toisaalta iPhone ja muut tekno-
logiset laitteet kertovat, että elän ajan hermolla. 
Seinälläni roikkuva suuri juliste, jossa koira istuu 
makkaravadin edessä, on merkkinä sekä kierou-
tuneesta huumorintajustani että kiinnostukses-
ta taiteeseen (juliste on Kuntsin modernin tai-
teen museon vanha näyttelymainos). Mielestäni 
on todella mielenkiintoista vierailla kommuu-
neissa. Siellä erilaiset persoonat paistavat läpi  
huoneista ilman, että pääsisi koskaan tutustu-
maan huonetta asuttavaan henkilöön. 

»Ei se koti  
niillä  
tavaroilla tule.  
Ne on  vaan  
rekvisiittaa.»
Mummo, Tavarataivas    

Puretut laitteet ovat vallanneet sänkyni
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009 oNko pArI MINUUTTIA MUUTTUNUT kAHdekSI?

Olen huomannut kuinka digitaalisuus on tehnyt 
arjesta nopeatempoisempaa. Nykyisin ei tarvit-
se odottaa postia tai edes faksin tulostumista, 
kun sähköpostin lähettäminen ja avaaminen 
kestää vain muutamia sekunteja. Kuvan saa ka-
vereiden nähtäväksi, ei muutamassa viikossa, 
vaan parissa sekunnissa älypuhelimella. Odot-
tamisesta on tullut tuskaa ja viisi minuuttia 
tuntuu huomattavasti pidemmältä ajalta kuin 
aikana ennen kännyköitä. Onko digitaalisuuden 
luvattu ajansäästö vain  tehnyt nykyihmisistä 
stressaantuneempia ja lyhentänyt aikaamme 
entisestään? 

Hermostun totaalisesti, kun metro jonka piti 
lähteä 08.03, lähteekin jo 08.02, enkä ole vielä 
ehtinyt juosta portaita alas, vaikka lähdin 07.52 
ulos ovesta. Minun olisi pitänyt ehtiä metroon 
juuri 10:ssä minuutissa, 11 minuuttia ei riitä. 
Kriittinen minuutti myöhästytti minut metros-
ta, bussista ja töistä. Jos olisin katsonut seinä-
kelloa olisin varmasti lähtenyt tasan kymmentä 
vaille kahdeksan eli kriittiset kaksi minuuttia 
aikaisemmin, jolloin olisin voinut jopa seisoskel-
la laiturilla tuon ylimääräisen minuutin verran 
Milloin minusta on tullut minuutin orja? 

Muistan, kuinka saatoin lapsena kököttää puis-
tossa pitkiäkin aikoja odottaen ystävää. Nyt jos 
kaveri ei ilmesty kahvilaan sovittuna aikana, 
jaksan tuskin odottaa kahta minuuttia, kun jo 
kaivan puhelinta laukusta. Fraasi ”En ehdi, on 
liian kiire” kantautuu niin korviini kuin mie-
leenikin liian usein. Tilastokeskuksen tilastojen 
mukaan vapaa-aika on lisääntynyt ja työnteko 
vähentynyt vuodesta 1979. Mutta miksi meillä 
on silti aina niin kiire? Voiko syy olla siinä, että 
se aika minkä nykyisin käytämme sosiaalisia 
medioita päivitellen ja Internetin ihmeellisessä 
maailmassa keikkuen, käytettiin aikoinaan sosi-
aaliseen toimintaan ja liikkumiseen?

Masiinoiden purkaminen on tavallaan ajankäyt-
töterapiaa. Purkaessani laitteita tiedostan koko 
ajan miten paljon aikaa tuhlaan yhden ruuvin 
kanssa taistelemiseen ja kiroiluun. Tiedostan 
samalla ettei sillä ole mitään väliä, minun ei 
tarvitse olla missään muualla. Sillä mitä jossain 
muualla ehkä saattaa tapahtua, ei ole minun 
kannaltani mitään merkitystä. Minun ei tarvitse 
olla valmis laitteen purkamisen kanssa tiettyyn 
minuuttiin mennessä, vaan voin purkaa niin 
kauan, että takalistostani on lähtenyt tunto ja 
sormeni ovat viiltohaavoista veriset. Yhtäkkiä 
huomaan, etten ole tarkistanut Facebookia ai-
nakaan kolmeen tuntiin, mikä on kotona vietet-
tynä aikana jonkinlainen ennätys. Minuuttien 
merkityksettömyydentaju kasvaa ja odottami-
sesta on jopa tullut nautittava irtautuminen to-
dellisuudesta. Pahimmillaan koneiden järjestämiseen meni kuusi tuntia
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010 TekNIIkkAfANI Jo LApSeNA

Kiinnostukseni mekaniikkaan kumpuaa kotoa. 
Isäni, suuri Citroën 2CV–harrastaja, vietti ja 
viettää edelleen tuntitolkulla aikaa autotallissa 
kasaten ja korjaten vanhoja sitikoita. Lapsena 
kävin kylmässä ja pimeässä, tärpätin ja öljynha-
juisessa tallissa ihmettelemässä isäni touhuja. 
Oli jännittävää nähdä kuinka jokin, joka oli vain 
muutama kuukausi sitten pelkkä runko ja kasa 
erilaisia osia, oli nyt jo auton näköinen luuran-
ko (kun koria ei ollut vielä asetettu paikoilleen), 
jonka saattoi jopa käynnistää. Minua kiehtoo 
vieläkin ajatus kuinka isäni jaksaa maata auto-
jensa alla tuntitolkulla aina kun hän löytää het-
ken aikaa, olipa se sitten keskikesän kuumin päi-
vä tai tammikuun kylmin ja pimein hetki. 

Peruskoulussa otin käsitöiden sijaan puutyöt, 
sillä mielestäni oli paljon hauskempaa rakentaa 
arkkuja ja varashälyttimiä kuin kutoa sukkia 
toisensa jälkeen. Yläasteella, kun veistoluokka 
oli remontissa, saimme pienimuotoisen kurssin 
auton moottorin mekaniikasta. Se oli ehkä koko 
yläasteajan mielenkiintoisin kurssi. Kun en ollut 
veistoluokassa ruuvaamassa, purin kaikki kuu-
lakärkikynäni, jotta voisin kasata ne taas uudel-
leen. Se piti minut hereillä pitkäveteisimmillä-
kin tunneilla. 

Sama kiinnostus tekniikkaan piilee minussa vie-
läkin. Uteliaisuus koneisiin ja siihen kuinka ne 
toimivat, palava halu nähdä miltä kirjoitusko-
ne näyttää ilman kuortaan. Samalla lailla olen 
kiinnostunut myös talojen sisään kurkkimises-
ta ja miksipä ei ihmisenkin. Jos olisin tarpeeksi 
hullu, purkaisin lentokoneen. Sen kuvaamiseen    
tarvittaisiin tosin hieman isompi studio. 

Käsien likaantumista ei voinut välttää
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011 pUrkUTerApIAA JA kokoAMISproSeSSI

Elämän kaoottisuuden keskellä on järjestelmäl-
lisyyteen turvautuminen lohduttavaa. Ymmär-
rän neuroottisia ihmisiä, sillä kun arkipäivä 
koostuu pitkälti sattumista on ylijärjestelmäl-
lisyys eräänlainen tapa selviytyä siitä. Itse olen 
pikemminkin suurpiirteinen kuin neuroottinen; 
en välitä yksityiskohdista vaan tähtään asioiden 
onnistumiseen laajemmasta kulmasta. Olen jou-
tunutkin opettelemaan neuroottisuutta tehdes-
säni sarjaa. Olen luonut itselleni säännöt; puran 
kaiken niin pitkälle kuin mahdollista rikkomatta 
mitään. Välillä käyn suuria henkisiä taisteluita 
itseni kanssa. Ego tahtoisi lyödä hanskat tiskiin 
ja mennä jo nukkumaan, mutta superego vastus-
taa neuroottisena ja pitää minut työssä. Jossain 
vaiheessa silmissä pimenee ja muutun koneek-
si itsekin, jatkan mekaanisesti järjestelyä tunti 
tunnin perään eikä missään ole mitään järkeä. 

Koneen osien järjestely on kuin palapelin kokoa-
mista. Aloitan kulmapaloista, eli isoista paloista, 
joilla luon eräänlaiset raamit, joiden sisäpuolelle 
voin koota muut osat. Aloitan aina isoimmista 
asioista ja etenen kokojärjestyksessä pienem-
piin. Järjestän osat paitsi kokonsa mukaan, 
myös värin ja/tai materiaalin mukaan, metalli-
set ympyrät menevät yhteen kohtaan, muoviset 
epämääräisen muotoiset toiseen. En suunnittele 
kuvaa tarkasti ennen aloitusta. Palaset loksahta-
vat paikalleen kuin itsestään. Yritän löytää pala-
sille niiden luonnollisimman paikan miettimättä 
liikaa. Pahin pelkoni on, että huomaan tilan lop-
puvan pienimpiä eli viimeisiä osia järjestäessä. 
Joutuisin järjestämään koko komeuden alusta; 
pahimmillaan järjestelyyn on mennyt  yli viisi 
tuntia.

Kuvatessa käytän yhtä valoa ja ainakin kahta 
heijastinta tasaamaan valon alta ja sivulta. Pyrin 
saamaan valon mahdollisimman samanlaiseksi 
jokaisessa kuvassa, niin että varjot lankeavat 
samaan suuntaan. Kuvat otan suoraan ylhäältä, 
jotta pienikin palanen olisi nähtävissä. Kuvaa-
misen jälkeen käsittelen kuvat poistaen pohjan, 
jotta se olisi täysin valkoinen. Korjaan myös 

osien järjestystä siten, että ne ovat täydellisen 
suorassa järjestyksessä toisiinsa nähden. Osien 
järjestäminen millitarkasti silmämääräisesti 
luonnossa on lähes täysin mahdotonta; se on 
kuin yrittäisi kirjoittaa isolle taululle täydellisen 
suoraa tekstiä ilman että se valuu jostain kul-
masta alaspäin. 

Alussa kuvasin kaikenlaisia aparaatteja; ka-
meran, partakoneen, lihasahan, hajonneet 
kuulokkeet ja niin edelleen. Timothy Persons 
huomautti minulle eräässä yhteisessä kritiikki-
tilaisuudessa jotain mitä olin itsekin jo pitkään 
pohtinut; minun tulisi keskittyä vain niin sanot-
tuihin merkittäviin laitteisiin. Tavaroiden tulisi 
edustaa esineitä, joilla on suuri merkitys tämän 
päivän arjessa. Jätin pois lihasahan, partako-
neen, muovisen herätyskellon ja kuulokkeet. 
Tulkitsin ohjetta hieman omalla tavallani lam-
pun ja faksin kohdalla; vanha hehkulamppu jal-
kalamppu kuvassa edustaa energiansäästölamp-
pujen isää ja faksin katson olevan sähköpostin 
esiaste tavallisen postijärjestelmän jälkeläisenä. 

Lopullisessa kuvasarjassa nähdään siis kirjoitus-
kone, faksi, puhelin, kamera, jalkalamppu, kello 
ja kelamankka. Kaikki kuvaamani koneet olen 
joko saanut, löytänyt tai ostanut kirpputorilta. 
Saadut koneet ja oletettavasti myös roskalaka-
soista löydetyt ovat aina olleet ”rikki”, vaikka 
kun olen ne avannut olisi vika ollut helposti kor-
jattavissa. Kaikki koneet on mahdollista kasata 
vielä purkamisenkin jälkeen. 

Purkaessa ergonomia ei ollut ensimmäisenä listalla 
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012 kAIkeN TAkANA oN JÄrJeSTeLMÄ

Suurin inspiraationi lähde on Things Organised 
Neatly -blogi. Se on blogikollektiivi, johon kuka 
tahansa saa ottaa osaa lähettämällä kuvansa 
blogiin. Blogin pitäjä toimii kuraattorina valitse-
malla kuvat, jotka julkaisee blogissaan. Kuvien 
tulee sisältää jotain, joka on järjestetty siististi 
ja kuvattu, esimerkiksi laukun sisältö, ruoka-an-
nos, tavarat joita käyttää päivä aikana ja niin 
edelleen. Viime vuosina on Things Organised 
Neatly -blogi saanut paljon huomiota medialta; 
vuoden 2012 aikana siitä on tehty kahdeksan 
webbjulkaisua, esimerkiksi TIME News Fee-
dissä ja Herron Design History & Theory–web            
julkaisussa.

Ursus Wehrlin valokuvasarja Tidying Up Art 
on osaltaan myös inspiroinut minua suuresti.  
Sarja koostuu kuvapareista joista ensimmäinen 
on lähtökohta ja jälkimmäinen Wehrlin uudel-
leen järjestämä kokonaisuus. Kuvat sisältävät 
esimerkiksi aakkosmurolautasen tai parkkipai-
kan autoineen ensin epäjärjestyksessä ja sitten 
järjestyksessä. Wehrli on 1969 syntynyt sveitsi-
läinen koomikko, kuvataiteilija, valokuvaaja ja 
performanssitaiteilija. 

Alkuperäisen idean sarjan tekoon sain jo vuotta 
aiemmin, ja olen tehnyt sarjasta lyhyen kolmen 
kuvan version Oravaisten vanhustalo Solängeen 

vuonna 2011. Taide ja hyvinvointi –projektin 
sisällä saimme tehtäväksi luoda vanhainkotiin 
ja Kokkolan sairaalan syöpäosastolle viihtyisää 
valokuvataidetta iänikuisten kulahtaneiden ak-
varellimaalausten tilalle. Tehtävä oli haastava: 
taulut roikkuisivat vuosikymmeniä vanhusta-
lon seinillä ja sairaalassa. Ajattelin varsinkin 
vanhuksia - mitä olisi hauskaa katsella päivästä 
toiseen kyllästymättä? Jotain johon kuka tahan-
sa yli 20–vuotias voisi samaistua, mutta mikä ei 
provosoisi suuresti. Aluksi kuvasin vain vanhaa 
tavaraa, mutta kyllästyin itse saman tien kuvia 
tehdessä. Löysin Things Organised Neatly –
blogin ja huomasin kuinka kauan saatoin istua 
blogin äärellä selaten kuvia järjestetyistä tava-
roista. Löysin vanhan kirjoituskoneen ja päätin 
purkaa sen. Alun epäonnistumisista johtuneen 
ajanpuutteen takia ehdin toteuttaa vain kolme 
kuvaa: kirjoituskoneen, television ja puhelimen. 
Päätin kuitenkin etten aio käyttää vanhaa kuva-
materiaalia vaan kuvaan kaiken alusta. Sääntöni 
olivat tiukemmat toisella kerralla. 
 
Toisaalta kiinnostus puhtaaseen järjestelmäl-
lisyyteen on varmasti iskostunut mieleeni jo 
lapsena. Lääkärillä käydessä ja koulun penkillä 
istuessa muistan tutkineeni vanhoja lääkäri-
karttoja ja vanhanaikaisia koulukarttoja mie-
lenkiinnolla. Karttojen tutkiminen oli lapsena 
äärimmäisen mielenkiintoista. Koneiden jär-
jestäminen lattialle on kuin eräänlaisen kartan 
tekoa. 

Brian Hindmarch kuvaili tekemisiäni sanalla 
”Sculptographer”, veistoskuvaaja. Järjestäessäni 
koneen uuteen uskoon teen siitä samalla het-
kellisen veistoksen jonka dokumentoin valoku-
vaamalla. Luon kuvan sisään ajattelematta toisia 
kuvia – kasvoja, hahmoja ja kuvioita, jotka kat-
soja hahmottaa itse. Kuvani ovat erilaisia jokai-
selle joka niitä tutkii. Ne ovat sitä myös tunneta-
solla; yhdelle palaa mieleen mummolan puhelin, 
toiselle ehdoton kielto ettei kirjoituskoneeseen 
saa kajota ja hajottaa.

Sain onnekesni käyttää myös studio Kuvasataman tiloja
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013 LoppUSANAT

Sarjaani on visuaalisesti helppo samastua. Se 
ei vaadi selittelyä eikä taustatietoja, vain pe-
rustuntemuksen vanhoihin koneisiin. Se toimii 
yhtälailla sarjana kuin yksittäisenä teoksena 
olohuoneen seinällä. Teokset sopivat kaikessa 
yksinkertaisuudessaan ja graafisuudessaan niin 
galleriaympäristöön, kuin Ikean julistekatalo-
giin. Olen huumorilla miettinyt myyväni kuvat 
Ikealle. Voin hyvin nähdä ne vuoden 2015 kata-
login nuorten huoneen esimerkki sisustuksessa. 
Silti olen onnistunut ujuttamaan sarjaani sisäl-
töä, ja toivon eräällä tavalla yllättäväni sen, joka 
vaivautuu tutustumaan myös sarjan taustoihin.

Lopputyö on vaikuttanut myös omaan ideologi-
aani ja kulutuskäyttäytymiseeni. En voi väittää 
olevani erittäin ekologisesti ideologinen hen-
kilö; syön meetvurstia leivän päällä ja omistan 
Applen tuotteita. Voin kuitenkin vakuuttaa 
muuttavani kulutustapojani tulevaisuudessa. 
Lukemani artikkelit kulutuksen seurauksista 
ovat vaikuttaneet minuun syvästi. Olen päättä-
nyt etten enää osta yhtä ainutta akryylipaitaa, ja 
shoppailun, jopa kirpputoriostelun, olen lopet-
tanut lähes kokonaan. En tahdo joutua samaan 
jamaan kuin Petri Luukkanen, joten en aio os-
taa mitään mitä en tosiaan välttämättä tarvit-
se. Maksan mieluummin puhelimeni korjaut-
tamisesta seuraavalla kerralla kuin vaihdan sen 
vain kokonaan uuteen laitteeseen. Pyrin kaikin 
puolin kohtuullistamiseen, niin hyvin kun ylem-
män keskiluokan köyhä maailmankansalainen 
kykenee. 
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SVeNSk SAMMANfATTNINg 

Inuti apparaten är en serie som undersöker kon-
sumtionskulturen. Arbetet lyfter fram både 
 orsaker som har lett till konstumtionskulturen 
samt vad den orsakar. Jag belyser teorier, som till 
exempel hur 1930-talets lågkonjunktur har lett 
till planerad föråldring och varför dagens elekt-
ronik går lättare sönder än gammal och simpel 
sådan. Varför är det mera lönsamt att köpa nytt 
än att reparera  det gamla? Vidare  undersöker jag 
också hur väster ländsk konsumtion påverkar li-
vet i Ghana och hur donerade kläder leder till ab-
surda mängder av avfall och förstör Afrikas egen 
klädindustri. Jag har hittat, i alla fall en, lösning 
till problemet: degrowth. Alltså hur man genom 
att minska konsumtionen kanske kan sakta ner 
missbruket av vår planet.

Den visuella serien består av sju grafiska bilder 
av apparater. Jag har plockat isär och placerat 
dem i en noggrann ordning. Apparaterna – lam-
pan, bandspelaren, kameran, klockan, faxen, 
telefonen och skrivmaskinen – representerar 
föregångare till moderna apparater och saker, 
både symboliskt och i praktiken. Jag har fått 
inspiration både från sociala medier, speciellt 
Things Organised Neatly-bloggen och från min 
pappas stora kärlek: gamla bilar och restaurering 
av dem.




