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ESIPUHE

Tätä kirjoitettaessa on kulunut puoli vuosikymmentä teok-
semme Energia ja kokemus ilmestymisestä. Näinä vuosina 
energia- ja materiavauraan eliitin, johon vaikkapa läntis-
pohjoinen keskiluokka lukeutuu, normaalielämä on säilynyt 
neuvottelemattomissa, siinä missä planetaariset tunnusluvut 
osoittavat yhä kiihtyvään romahdussuuntaan. Usko fossiili-
silla polttoaineilla pystytetyn ja uusinnetun moderniteetin 
edistyskertomuksiin vaikuttaa edelleen liikuttavan horju-
mattomalta. Eritoten vaurailla maailmankolkilla tieteellisen 
konsensuksen ja kokemuksellisen normaalin ristiriita voisi 
tuskin olla räikeämpi. Ristiriidan ylläpitoon tarvittavan fos-
siiliporvarillisen humanismin hegemonia on sivilisaatiohis-
toriallisestikin tarkastellen ennenkuulumattoman hybrinen: 
ensimmäistä kertaa tietyn ihmisryhmän käsitys hyvästä elä-
mästä ja keinot siihen pääsemiseksi näyttävät riittävän ro-
mauttamaan kokonaisen planeetan elinolosuhteet enna-
koimattomaksi ajaksi. 

Energia ja kokemus väitti, että fossiilisten polttoaineiden 
laajamittainen käyttö on muuttanut kokemuksen kokemus-
ta, ihmisenä olemista. Fossiilinen energia ei ollutkaan pelkkä 
väline energiasta riippumattomiin päämääriin, vaan uitti 
(ala-)aineellisen vaikutuksensa ihmisen korkealentoisimpiin 
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abstraktioihin asti. Elämän arki teollisissa yhteiskunnissa 
muuttui, ihmisen käsitys itsestään muuttui, luonnontieteel-
liset kuvaukset energian ja työn suureista muuttuivat – kaik-
ki tavoilla, joihin osallisena on fossiilisten polttoaineiden 
ihmisestä riippumaton tietynlaisuus. Fossiilisten polttoainei-
den kaikkiallisuus ja perustavuus modernille kokemukselle 
tarkoittaa siksi myös, että niistä luopumisen tulee tapahtua 
limittäin usealla tasolla käsitteellisestä kokemukselliseen, jo-
kapäiväisestä historialliseen, käytännöllisestä metafyysiseen, 
epistemologisesta ontologiseen. Voidaan vain toivoa, että sii-
nä missä laajamittainen rauhanomainen yhteiskunnallinen 
siirtymä jälkifossiilisiin oloihin alati viivästyy, jokapäiväisen 
elämän ”defossilisointiin” tarvittava eksistentiaalis-koke-
muksellinen murros saa ytyä yhä lisääntyvästä kitkasta. 

Nyt sidomme limittäisyydet kahteen kimppuun, eloon ja 
anergiaan. Elo on askel – eteen, taakse, sivulle, miten vain – 
elämästä. Askel otetaan yhteyksien luomiseksi ja erottelujen 
purkamiseksi. Tarvitsemme eloa päästäksemme kappaleistu-
mattoman ja olioutumattoman energiakokemuksen äärelle. 
Näin yksinkertaisesti siksi, että nyt kun ihmistoimien omasta 
mielestään objektiiviset ja subjektien vapauksia kunnioittavat 
hyödylliset pyrkimykset (suuri osa taloudesta, teknologiasta, 
luonnontieteistä) aiheuttavat kohtuutonta objektiivista tu-
hoa ja subjektiivista kärsimystä, on selvää, että objektit ja 
subjektit on tullut tehtyä ja jaoteltua väärin. Tarvitsemme 
eloa myös lähestyäksemme ihmiselle tuntuvaa elon jatku-
vuutta, esimerkiksi niihin suuntiin, joita kutsutaan ”eläimek-
si” ja ”luonnoksi”. Ihminen ei ole elossa yksin, eikä yksin 
tehdessään tuhoa ja kärsiessään siitä. 

Ennen termodynaamista energiateoriaa elämä ja elo ovat 
energian, työn ja voiman lähteitä ja kotikäsitteitä. Termody-
naaminen käsitys osuu yhteen fossiilisten polttoaineiden 
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nousukauden kanssa. Niin termodynaamisesta käsitteellis-
tyksestä kuin fossiilimodernista elämästäkin hukkuu siksi kä-
sitys energiasta, joka on hyödytöntä, tarkoituksetonta, työtä 
tekemätöntä, mutta silti energiaa – hukkuu käsitys ja koke-
mus anergiasta. Anergia ei ole työssä hukkaantuva energia, 
koska se ei ensinkään tule mukaan hyötyä ja hukkaantumista 
laskevaan yhtälöön. Jos elon kokemuksellinen ja käsitteelli-
nen tavoite on ujuttautua jatkuvuuksiin, anergian tehtävä on 
laventaa energian maisemaa niin, että sen ”hyödyllisen” työn 
yöpuoli hahmottuu nykyistä paremmin, samalla kun aner-
geettinen kosmos suhteellistaa koko yö- ja päiväpuolen, plus-
san ja miinuksen, hyödyn ja hyödyttömyyden.

* * *

Jos jätetään huomiotta läpihybrinen oletus, että teollinen si-
vilisaatio voisi jatkaa suurin piirtein samoin kuin tähänkin 
asti, vastaukset kiihtyvän luonnontuhon tilanteeseen jakau-
tuvat tätä kirjoitettaessa kahteen päähaaraan, trans- ja post-
humanistiseen.

Transhumanistisesta vastauksesta seuraava reaktio on san-
gen suoraviivainen ja sopii vähintäänkin pääpiirteissään val-
lassa olevan teknokraattis-naftistisen1 ideologian pirtaan. Jos 
kerran on niin, että ”vanha luonto”, johon ihmislaji syntyi, 
on tuhoutumassa, on ihmisen syytä ottaa koko planeetan ja 
erityisesti biologian uudeksiluomisen tehtävä vakavasti. Van-
han luonnon ikävin tarjous ihmiselle on kärsimys ja kuolema. 
Siksi on syytä ponnistella erityisesti näiden poistamiseksi. 
Kenties ihmisruumista voidaan parannella ja laajentaa niin, 

1. ”Naftismi: Mikä tahansa ajatussuunta, jossa uskotaan yleispäteviksi ja py-
syviksi ilmiöitä, jotka ovat tosiasiassa seurausta fossiilisten polttoaineiden, 
erityisesti öljyn, laajamittaisesta käytöstä” (Salminen & Vadén 2013, 200).
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että elinikä pitenee huomattavasti. Kenties ihmismieli voi-
daan erottaa ruumiista kokonaan ja saattaa toiseen, vaikkapa 
keinotekoiseen kehoon niin, että riippuvuus satunnaisesta 
tomumajasta häviää.

Tässä mielessä transhumanismiksi voidaan laskea myös 
pyrkimykset, joissa ihminen ottaa haltuunsa koko planeetan 
ekosysteeminä ja tekee sille suunnitelmallisesti mitä tarkoi-
tuksenmukaiseksi näkee, esimerkiksi ilmastonmuokkaustek-
nologioiden (geoengineering) avulla. Myös tässä ihmisen laji-
luonne ”vanhassa luonnossa” katoaa, ja hänestä tulee oman 
ei-inhimillisen perustansa valtias. Tällainen transhumanismi 
voi olla pehmeämpää, jolloin ei vaadita tai edellytetä ihmis-
ruumiin muokkausta tai mielen irrottamista eläimen kehosta. 
Planeetan hallinnointi kokonaisuutena voi perustua myös 
erilaisiin sosiaalisiin tai poliittisiin teknologioihin. Kovem-
missa muodoissaan planeetan hallinta vaatii ihmiseltäkin ke-
hon muokkausta, laajentamista, parantelua.

Lähellä transhumanismia on ajatus kiihdyttämisestä, ak-
seleraatiosta.2  Tarkoitus on lisätä joidenkin inhimillisten 
ponnistusten, kuten tieteen, teknologian ja suunnitelmalli-
sen resurssienkäytön vauhtia. Toivotaan, että vauhdinlisäyk-
sellä ylitetään nyt ratkaisemattomilta näyttävät ongelmat tai 

2. Ks. Mackay & Avanessian 2014. Akselerationismin Deleuzen ja Guattarin 
intensiteettejä korostavasta myöhäisajattelusta pontimensa ottava perus-
ajatus voidaan tiivistää: myöhäiskapitalismia kiihdyttämällä on mahdol-
lista ylittää se tai ainakin saada aikaan nykyistä mielekkäämpiä poliittisia 
mutaatioita. Nyt on vain niin, että ne (fossiili)energiat, joita myöhäiska-
pitalismi kaikkein mieluiten käytti rikkaimpien rikastuttamiseen, ovat eh-
tymässä. Vaikka antihumanistisessa kiihdyttyvyydessä olisikin ideologista 
kiehtovuutta, sillä ei ole uskottavaa energeettistä perustaa. Energeettinen 
pohja puuttuu niin vasemmisto-akselerationismilta, joka uskoo suunni-
telmalliseen ja tieteelliseen resurssienhallintaan singulariteettia lähestyvän 
tekoälyn ja kyborgiuden avulla, kuin oikeisto-akselerationismiltakin, joka 
painottaa ei-inhimillisten takaisinkytkentöjen voittoa liian-inhimillisistä 
rajoituksista.
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suorastaan päädytään pakonopeuteen, jolla vanha maailma 
jätetään taakse. Jos Maa on vaikeuksissa, perustetaan kolo-
nioita Marsiin…

Posthumanistinen vastaus kääntyy jokseenkin päinvastai-
seen suuntaan. Lähtökohtana on aavistus, että ongelmat 
juontuvat inhimillisen tiedon ja politiikan itsekkyydestä ja 
kapeakatseisuudesta, vanhan luonnon toiseuden ja ei-inhi-
millisen laiminlyönnistä. Posthumanismi etsii lisää viisautta 
ei-inhimilliseltä, esimerkiksi toisilta eläinlajeilta tai aineelli-
sesta maailmasta. Uusi materialismi tai uusmaterialismi vuo-
rostaan korostaa esineiden ja objektien vaikutusta ja jopa 
ensisijaisuutta subjektiin ja subjektin mieleen ja toimintaan 
verrattuna. Kriittinen ajattelu, tiede ja taide suunnataan pal-
jastamaan näitä aineellisia vaikutuksia, aineen omaa paina-
vuutta ja pystyvyyttä, joka ei tyhjenny subjektin, ihmistoi-
mijan tai -ajattelijan, representaatioihin, käsitteisiin ja 
tarkoitusperiin.

Karkeasti sanottuna transhumanistinen suuntaus luottaa 
inhimillisiin ja ihmisperäisiin kykyihin ja pyrintöihin, joista 
on otettava paras irti, kenties vielä kokemattomalla voimalla, 
jotta ratkaisut löytyvät. Posthumanismi nimensä mukaisesti 
on valmis hylkäämään ainakin jotakin inhimillisestä, inhi-
millisen keskeisyydestä, jotta löytyisi uusia (tai uusvanhoja: 
posthumanismi voi ottaa osviittaa esi- tai ei-moderneista ih-
miskulttuureista) tapoja asuttaa maapalloa.

Humanismi tarkoittaa niin transhumanismille kuin post-
humanismillekin täsmällisesti määrittymätöntä, mutta kui-
tenkin kohtalaisen helposti tunnistettavaa käsitystä, jonka 
mukaan ihmisen maailmassa ihminen on tärkeintä ja ihmisen 
pyrkimykset parantaa ihmiselämää ovat ensisijaisia. Trans-
humanismille ihminen on niin tärkeä, että hänet kannattaa 
parantaa biologisesta elämästä. Posthumanismi puolestaan  
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uskoo, että rikkaampaan elämään voidaan päästä luopumalla 
ainakin osasta ensisijaisuudesta.

Tässä karkeassa kahtiajaossa seuraamme pääosin posthu-
manistista aavistusta, jo yksin siksi, että käsityksemme mu-
kaan ihminen ei ole koskaan, inhimillisimmilläänkään, ollut 
pelkästään ihminen. Ihminen on myös ainetta, myös henkeä, 
myös eläin, myös kokonainen eläinten ja elottoman aineksen 
enemmän tai vähemmän symbioottinen tarha. Jos halutaan 
kumartaa luonnontieteiden ja naturalismin suuntaan, tar-
huutta voidaan perustella viittaamalla esimerkiksi siihen, mi-
ten suuri osa ihmisyksilön painosta koostuu bakteereista ja 
muista mikrobeista, ja miten tämä holobionttisuus luonneh-
tii kaikkia eläimiä ja kasveja. Ja mistä aine luihin, vereen ja 
lihaksiin tuleekaan, jollei tähdistä? 

Aineellisuus ja eläimyys koskee erityisesti kieltä ja kult-
tuuria, kaikkea sitä, mitä toisinaan pidetään seikkoina, jot-
ka erottavat ihmisen eläimestä. Kieli on myös ainetta, myös 
eläintä. Samoin mieli, kokemus, ajattelu. Ehkä ”esihuma-
nismi” sopisi myös nimeksi tälle näkemykselle, jonka mu-
kaan ihminen jatkuu ei-inhimillisestä, niin kivi-, kasvi- 
kuin eläinkunnastakin. Ihmisellä, kuten kivellä tai kasvilla, 
voi toki olla ainutlaatuisia piirteitä, joita ei jatkumossa 
muualla esiinny, mutta nämä erottavatkaan ainutlaatuisuu-
det eivät poista jatkumoa, varsinkaan koska ne useimmiten 
nojaavat yhteen tai useampaan jatkumon elementtiin.3  
3. Ainutlaatuisuudet voivatkin olla toisaalla, kuin usein kuvitellaan. Mitä 

enemmän esimerkiksi eläimiä on tutkittu vailla humanistisia ennakkoluu-
loja, sitä useampi inhimillinen ainutlaatuisuus on osoittautunut jaetuksi. 
Eläimillä on symbolista kieltä (Arnold & al. 2008, Arnold & Zuberbüh-
ler 2006), eläimet surevat kuolleitaan, yhden eläinlajin sisällä on erilaisia 
kulttuurisesti opittuja työkalu-käytäntöjä (toisin sanoen pieniä kulttuure-
ja, Whiten & al. 1999), eläinten geneettinen evoluutio ohjautuu osittain 
kulttuurierojen perusteella (orcat eli miekkavalaat, Foote & al. 2016), ja 
niin edelleen.
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Kivi-, kasvi- ja eläinkuntaa yhdistää humus, maa.4  Kenties: 
humismi.

Ehdotuksemme koskevat näin ollen posthumanistisen 
luopumisen ja uudelleensuuntautumisen ehtoja ja muotoja, 
jotka voisivat reitittää merkityksellistä siirtymää jälkifossiili-
siin oloihin. Sillä ihminen ei koskaan ollut vain ihminen, 
vaan aina myös kiveä, kasvia, eläintä. Ihminen ei koskaan ol-
lut vain aineettomuutta fantisoiva mielensä, vaan kuoleva 
elämä. Tästä kielen ja mielen elävyydestä ja kuolevaisuudesta 
aukeaa väylä ihmisen ja hum(an)ismin tarkasteluun hetkellä, 
jolloin ihminen näyttää eläinten tuholta ja ihmisen käyttämä 
energia elämän kiellolta. Toisaalta elokysymyksestä aukeaa 
myös posthumanismin kritiikki ja tuon kritiikin seuraami-
nen rajalle, jolla ei-inhimillisen ja inhimillisen, subjektin ja 
objektin, ylimalkaan olennoimismetafysiikan kyseenalaista-
minen mahdollistuu.

* * *

Ensimmäisessä luvussa tämän kyseenalaistamisen tarvetta ja 
lähtökohtia avataan kysymällä eloa, jossa inhimillisen ja ei-
inhimillisen sekä elävän ja elottoman materian kahtiajaot 
hajoavat ja osoittautuvat vahingollisiksi ennakkoluuloiksi. 
Ja toisinpäin: yhtäältä inhimillisen ja ei-inhimillisen ja toi-
saalta elollisen ja elottoman yhteys luo merkityksellistä jat-
kuvuutta.

4. Ja mitä on humus: pääasiassa bakteerien ja sienien elimistöissä tunnista-
mattomaksi jauhautunutta elävän-kuollutta eloperäistä massaa. Humus 
on paradigmaattinen esimerkki asiasta, joka on monenkertaisesti luotu (ks. 
1. luku). Humuksenkin tieteellinen mieli on tietysti mennyt puhdista-
maan, määritellen sen tarkoittamaan vain maaperän orgaanista, eloperäis-
tä ainetta. Otamme humukseemme mukaan myös mineraalit ja metallit, 
epäorgaanisen maan.
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Luvussa kaksi käsitellään erilaisia tapoja energian kokemi-
seksi ja käsitteellistämiseksi: ”virtoja”, ”varantoja” ja nyky-
muotoiselle fossiilikapitalismille ominaista tapaa kurittaa 
energiaymmärrys ’fossiilisyntaksin’ muotoon. Fossiilisyntaksi 
näyttäytyy nykysivilisaation hallitsevana energiatajuna ja 
energian kokemisen tapana, joka asettaa fossiilikapitalismissa 
elettävät elämät eloa vastaan.

Kolmannessa luvussa kysytään, miksi viimeksi kuluneiden 
150 vuoden ainutlaatuisen suuresta energiapanoksesta seuraa 
nimenomaan ei-inhimillisen luonnon tuho. Mitä on tapah-
tunut, kun on käynyt niin, että energia ja elämä ovat pääty-
neet vastakkaisiin leireihin? Näihin kysymyksiin vastaamme 
tutkimalla modernin energiaymmärryksen ratkaisevaa virhet-
tä hahmottaa energia yksinomaan työkyvyn suureeksi, ekser-
giaksi, ja punnitsemme modernia energiatajua työhön kyke-
nemättömän energian, anergian, kannalta.

Luvussa neljä käännytään eläimen puoleen, koska eläin 
on raa’an oireellisella tavalla eksergia-virheen kynsissä ja sa-
moista syistä humistiselle ihmiselle läheisin napanuora kohti 
moneutuvaa ja defossilisoituvaa eloa. Luku avaa latua asub-
jektiiviselle, olennoitumismetafysiikasta luopuvalle posthu-
manismille.

Viimeinen luku hahmottelee vastausta alussa kysytylle 
”elokysymykselle” ja punnitsee tuon vastauksen merkityksiä 
nykyisille ja tuleville jälkifossiilisille elämäntavoille. Miten 
jälkifossiilisen elämän perusta voitaisiin ymmärtää sitoutu-
matta ’ei-inhimillisen’, ’resurssin’ ja ’työkykyisen energian’ 
kaltaisiin käsitteisiin, jotta tuotanto- ja kulutuskeskeinen 
maailmanhahmotus voitaisiin jättää omaan arvoonsa?
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