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Mikko Jalas ja Jenny Rinkinen 
Nuukuus 
– eilispäivän ruokaa ympäristöpolitiikan pitopöytään?1 

Elämme riskien yhteiskunnassa. Keskustelu tulevaisuu
den yhteiskunnista on keskustelua uhista ja niistä sel
viämisen mahdollisuuksista. Tulevaisuuskeskustelussa 
katsotaan kuitenkin aina myös taaksepäin. Erilaiset uh
kakuvat nostavat väistämättä esille kysymyksen siitä, mi
ten tähän päädyimme. Mitkä ovat olleet ne ajattelumme, 
toiveidemme ja haluamisemme kulttuuriset ohjenuorat, 
jotka ovat johdattaneet meidät nykytilanteeseen? Otam
me tässä kirjoituksessa esille modernin taloustieteen 
yhtenä keskeisenä ajattelun apuvälineenä ja arvojemme 
perustana. Haemme ulospääsyä taloustieteen rajoitetusta 
ja ongelmallisesta talousrationaliteettien pakkopaidasta 
kirjoittamalla nuukuuden eetoksesta. Nuukuus on ole
massa oleva kulttuurinen resurssi, joka jossain määrin 
haastaa taloustieteen, mutta samalla kuitenkin myös 
myötäilee sitä. 

Ekotehokkuus ja kestävä kulutus ajattelun ja 
haluamisen ohjenuorana 

Kestävä kulutus on paradoksaalinen, ympäristöpolitiikan 
termistöön vakiintunut käsite. Miten kulutus voisi olla 
kestävää? Jos kestävä kulutus tarkoittaa vain ekotehok

1 Kirjoitus on osa tutkimusprojektia, jota rahoittaa Suomen Akate
mia (päätösnro. 140938). 

kaampaa tuotantoa, enemmän vähemmästä -ajattelua, 
se ei millään tavoin puutu kulutuksen kokonaismäärään 
eikä siksi ratkaise ympäristöpolitiikan lähtökohtaisia 
ongelmia. Kohtuullinen kulutus on toinen ehdotettu 
termi, jolla viitataan suoraan kulutuksen määrään ja sen 
hallinnan tarpeeseen. Haemme tässä kirjoituksessa kui
tenkin kohtuullisuudestakin poikkeavaa määritelmää, 
jonka keskiössä olisi uudenlainen ymmärrys kestävästä 
kulutuksesta nuukuutena. 

Tavoitteemme kannalta on tärkeää tehdä ero niuk
kuuden ja nuukuuden välillä. Niukkuus on taloustieteen 
perusparadigma. Talousjärjestelmää ja markkinoita tar
vitaan, jotta rajoitetuista niukoista resursseista saadaan 
tuotettua mahdollisimman paljon hyvinvointia. Niuk
kuus johtuu olennaisesti siitä, että ihmisten tarpeiden 
oletetaan periaatteessa olevan rajoittamattomia. Ympä
ristö, joka rajoittaa niukkuuden kautta tarpeiden tyydyt
tämistä, on ihmiselle vihamielinen. Teknologian puoles
taan voi ymmärtää ihmisten yrityksenä voittaa niukka, 
rajoituksia asettava luonto. Niukkuus on siis uhkatila, 
jossa luonto yritetään voittaa esimerkiksi ekotehok
kuuden parantamisen avulla siinä kuitenkaan koskaan 
onnistumatta. Niin uskomattomalta kuin väite kuulos
taakin suomalaisen hyvinvoivan väestönosan jäsenen 
korvissa, taloustiede lähtee siitä oletuksesta, että olemme 
köyhiä ja puutteenalaisia. Stephen Marglin (2008) on 
osuvasti käyttänyt taloustieteestä nimitystä ”the dismal 
science”. Näiden oletusten ja johtopäätösten innoittama
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na kapitalismikritiikissä onkin haettu mahdollisuuksia 
saavuttaa rauha tai ainakin rauhanomaisempia suhteita 
ympäristön kanssa. (Dobson 1993; Haila 2005.) 

Mitä sitten on nuukuus, sanaparimme toinen puoli? 
Nuukuus on tuhlaamisen vastakohta ja periaate, jonka 
mukaan ihmiset järjestävät arkisen elämänsä. Nuukuus 
on eilispäivän ruokaa, arkista tehokkuutta, jossa tava
roita ja ihmisiä liikutellaan säästeliäästi. Nuukuus on 
siis eetos, moraali ja malli arkiselle toiminnalle, joka ei 
edellytä niukkuuden kaltaista uhkatilaa. Niukkuus on 
pakotettua ja alistavaa köyhyyttä, mutta nuukuus on toi
mintaperiaate, jota emme harjoita, ainakaan pelkästään, 
ulkoisen pakon vuoksi. 

Tarkastelemme tässä kirjoituksessa nuukuutta Suo
malaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) keräämän Suo
malaisen päivä -päiväkirja-aineiston pohjalta. Tässä 
aineistossa nuukuus on usein toistuva arjen rakenne ja 
tapa tulkita ja antaa merkitystä omalle arkiselle toimin
nalleen. Puutteenalaisuutta tai ahdistavaa ja aggressii
vista köyhyyttä ei aineistosta juurikaan löydy, vaikka 
vastaajat kertovatkin tarpeistaan ja tavoistaan selvitä 
arjen rajoituksista. 

Nuukuuskeskustelulle on mielestämme selkeä tarve 
ympäristöpolitiikassa. Perinteisesti ympäristöpolitiikka 
on ollut ympäristöongelmien ratkaisun politiikkaa, jossa 
asiantuntijat sekä määrittelevät ongelmia että kehittävät 
niitä varten uusia ratkaisumalleja. Se on politiikkaa, jossa 
kansalaisten rooliksi jää yhä uusien huolenaiheiden ja 
niihin kehitettyjen ratkaisujen omaksuminen. Nuukuus 
sen sijaan on kotikutoinen arjen selviytymiskeino, jota 
harjoittamalla yksityiset ihmiset välttävät kohtaamasta 
niukkuuden asettamaa uhkaa. Nuukuus kuulostaa men
neeltä ja pölyiseltä ympäristöpolitiikan keinovalikoimas
sa, johon samaan aikaan kuuluu uusi, monimutkainen 
teknologia. Nuukuus on kuitenkin perusperiaate, jonka 
kohtaamme arjessa. Nuukuuden periaate on siis voi
mavara ja lähtökohta, jolle arjen ympäristöpolitiikkaa 
voidaan rakentaa. 

Moderni ympäristönsuojelu on sotaa luontoa 
vastaan 

Usko teknologian mahdollisuuksiin näyttää jakavan ym
päristöajattelun hyvin erilaisiin leireihin sen mukaan, 
miten radikaaleja muutoksia yhteiskunnassa tarvitaan 
tulevaisuuden elinehtojen ja hyvinvoinnin turvaami
seksi. Valtavirtaan sopii parhaiten se keskustelu, jossa 
kestävä kehitys toteutuu teknologian avulla. Uusiutuvaan 
energiaan perustuvat energiajärjestelmät, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, ravintokasvien geenimuuntelu 
ja kasviraaka-aineisiin perustuva kemianteollisuus ovat 
esimerkkejä teknologian avaamista kestävän kehityksen 
näköaloista. Näyttää siltä, että luonnonvarojen kestä
vämpi käyttö haastaa meidät älyllisesti ja tarjoaa työtä 
ja yrittämisen mahdollisuuksia. Tästä huolimatta nämä 
teknologian aikaansaamat visiot eivät haasta yhteiskun
nan keskeisiä instituutioita. Päinvastoin, on mahdollista 
väittää, että tarvitsemme yhä enemmän teknologiaa ja 
tiedettä, yhä paremmin toimivia markkinoita ja yhä 
tehokkaampia kannustinrakenteita, jotta visiot vihreäs
tä tulevaisuudesta toteutuisivat. Kestävän kehityksen 
tavoittelu teknologian avulla näyttää siis vakauttavan 
yhteiskunnan instituutioita ja jatkavan modernisaatio
perinnettä. Siitä nimitys ekomodernisaatio. 

Ympäristöajattelun radikaalimpi muoto haastaa 
ekomodernisaation. Sen mukaan muutoksen täytyy 
kohdistua instituutiorakenteeseen. Ekomodernisaatio 
näyttää vain kiihdyttävän sitä kehitystä, joka on johtanut 
synkkiin tulevaisuuskuviin luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisestä ja ihmiselämän edellytysten nopeasta 
rapautumisesta. Radikaalimpi ympäristöajattelu edel
lyttää uudenlaista tiedettä, uudenlaista tapaa jakaa re
sursseja, uudenlaista orientaatiota omaan elämään ja 
uudenlaista tapaa ajatella ja arvostaa luontoa. (Ks. myös 
Leena Heleniuksen artikkeli paradigmoista ja niiden 
muuttumisesta.) 

Instituutioihin kohdistuva kritiikki voidaan pukea 
väitteeksi, että ekotehokkuus ja moderni ympäristö
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suojelu ovat sotaa luontoa vastaan (Dobson 1993; Haila 
2005). Kärjistävä väite sisältää ajatuksen siitä, että luonto 
rajoittaa ihmisen toimintaa ja siksi tieteen ja teknolo
gian tavoite on auttaa meitä ylittämään noita rajoitteita. 
Luonnon asettamat rajat pystytään yhä uudelleen siir
tämään, jos niin halutaan, näyttää tekniikan historia 
meille kertovan. Jokainen uusi tieteellisen löydös vä
hintäänkin nostaa esille kysymyksen, mitä käyttöä tälle 
uudelle tiedolle on tai mitä hyötyä tästä tiedosta seuraa. 
Nykyinen tiedepolitiikka on erityisen tarkasti viritetty 
tuottamaan hyödyllistä ja luonnon rajoja siirtämään 
kykenevää tietoa. 

Luontoa koskevalla tieteellä on kuitenkin hintansa. 
Kriittisen teorian edustajat väittävät, että välineellinen 
suhtautuminen luontoon tarkoittaa väistämättä myös 
välineellistä suhtautumista ihmiseen (Dobson 1992). 
Onkin helppo väittää, että taloustieteen ihmiskuva on 
hyvin instrumentaalinen. Tämä ei tarkoita sitä, että ta
loustiede kysyisi pelkästään, miten yksittäinen toimija 
voi parhaiten käyttää luontoa hyväkseen tai maksimoida 
omaa hyvinvointiaan yhteiskunnassa suhteessa muihin 
ihmisiin. Alistava suhde kohdistuu myös omaan itseem
me. Taloustieteellinen rationaalisuus näyttää edellyttä
vän oman toiminnan optimointia. Nykyhetki on kuin 
rahaa, joka pitää viisaasti käyttää tulevan hyödyn tai 
onnellisuuden optimointiin. Onnellisuus ja tyytyväisyys 
ovat tulevia tavoitteita, jotka aina siirtyvät eteenpäin 
ilman, että niitä koskaan saavutetaan. 

Nuukuus tarkoittaa sanakirjamääritelmän mukaan 
säästäväistä, tarkkaa, jopa pihiä ja kitsasta. Se voidaan 
nähdä myös viisaana tulevaisuuden ennakointina, mutta 
se on nöyrempää kuin luonnon selättämiseen tähtäävä 
taloustieteellinen tulevaisuuden mahdollisuuksien op
timointi. Nuukuusajatteluun voi liittää kaksi tärkeää 
piirrettä: se on ensinnäkin luonnon asettamien absoluut
tisten rajojen sekä ihmisen ja luonnon välisen keskinäis
riippuvuuden tunnistamista, ja toiseksi kehollisen, ais
tillisen, biologisen, vanhenevan ihmisen rauhallisuutta 
opportunismin sijaan. Rauhanomaiset suhteet luonnon 

kanssa voivat siis tarkoittaa yhtä lailla rauhanomaista 
suhtautumista omaan elämään. 

Seuraavaksi esittelemme SKS:n keräämää Suoma
laisen päivä -aineistoa näyttääksemme, miten suoma
laiset sovittavat omaa toimintaansa elinympäristöönsä. 
Näiden päiväkirjojen lukemisen myötä on olut helppo 
havahtua siihen, miten vieras taloustieteen niukkuudessa 
elävän ahneen ihmisen kuva itse asiassa on. Toisin sanoen 
nuukuuden takana oleva yhteiselon ja keskinäisriippu
vuuden ympäristöfilosofia on sangen ymmärrettävää 
arkipäivässä ja radikaalia vain silloin, kun siitä puhutaan 
tai kirjoitetaan tieteen kentällä. Merkittävä osa suoma
laisista näyttää olevan tyytyväisiä omaan elämäänsä ja 
arvostavan tapojaan selvitä sujuvasti arjesta. 

Suomalaista nuukuutta 

”Sumuinen pakkasaamu, ei paljon näkyvyyttä. Piti 
laittaa keittiön hellan pesään pieni prasu (tuli), että 
tulisi lisälämpöä. En ole pitänyt olohuoneessa ilma
lämpöpumppua öisin päällä, joten laitan sen myös 
käymään. Sähköä kuluu, kun vesijohtoputkistossa on 
sähköä myös, ettei vesi jäätyis, lunta vähän. … Kotiin 
tultuani söin vähän. Illalla valkopyykkiä koneeseen 
valmiiksi, laitan koneen käymään yösähköllä. Kiitos 
Jeesus tästä päivästä.” (SKS KRA Päiväkirja 2009, 
nainen, pääkaupunkiseutu2.) 

SKS:n keräämä aineisto avaa mielenkiintoisen ikku
nan suomalaiseen arkeen. Aineisto koostuu lukuisista 
päiväkirjasivuista, joiden sisältö polveilee aikataulumai
sesta tapahtumakuvauksesta syvällisempiin pohdiskelui
hin. Aineisto on kerätty vuosina 1999 ja 2009 pyytämällä 
suomalaisia pitämään päiväkirjaa yhden päivän ajan ja 

2	 Jätämme päiväkirjakeräyksen kirjoittajien nimet mainitsematta 
anonymiteettisuojan vuoksi. Lainauksista on häivytetty myös pai
kannimet.  
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lähettämään teksti SKS:n arkistoitavaksi. Molempina 
vuosina päiväkirjaa pidettiin helmikuun toisena päivänä 
(tiistai vuonna 1999 ja maanantai vuonna 2009). Ke
ruut innostivat suomalaiset päiväkirjan kirjoittamiseen: 
vuonna 1999 päiväkirjoja lähetettiin noin 23 000 ja vuon
na 2009 noin 11 600. Olemme lukeneet päiväkirjoista 
vain noin kymmenesosan, mutta jo tästä otoksesta on 
nähtävissä nuukuuden temaattinen toistuvuus. 

Päiväkirjoissa nuukuus näkyy monin eri tavoin. Se on 
ruoantähteiden lämmittämistä, tavaroiden korjaamis
ta, villasukkia ja pienistä iloista nauttimista. Nuukuus 

arjessa ei ole niukkuutta, kitsastelua tai kukkaron nyö
rien kiristämistä, vaan se on kekseliäisyyttä, ajan orga
nisointia ja rutiineista nautiskelua. Anni Vilkon (1997, 
52) mukaan omaelämäkerralliset tekstit ovat tarinoita 
hyvästä elämästä, arvioita eettisistä periaatteista ja vas
taamista kysymykseen ”miten minun tulisi elää tämä 
elämä?”. Toisaalta laajasta näkökulmasta katsottuna päi
väkirjan kautta käydään dialogia koko vallitsevan yh
teiskunnan, kulttuurin ja aikakauden kanssa (Vatka 
2005, 247). Seuraavaksi tuomme esiin mietteitä päivä
kirjoissa rakentuvasta hyvästä elämästä sekä dialogista 
yhteiskunnan kanssa nuukuuden näkökulmasta tarkas
teltuna. 

Pitkään kestänyt pakkasjakso, halkeilevat vesiputket 
ja sähkökatkot mietityttävät monia helmikuussa 1999. 
Päivän aikana ollaan huolissaan niin kesämökeistä, vesi
putkista kuin läheisistäkin. Lämpötilan vilkaisu aamulla 
on tärkeä päivän kulkua ohjaava tapa: Se määrittää mitä 
puetaan päälle, millä kulkuneuvolla liikutaan ja lämmi
tetäänkö leivinuuni. Pakkasilla puusauna lämpiää usein, 
mutta sähkösaunaa saatetaan lämmittää harvemmin; 
kylässä tai kaupassa käymistä siirretään myöhemmäksi. 
Lämpimänä pysymisessä auttavat yllättävät asiat, kuten 
leipominen, tanssiminen ja lemmikin läheisyys. Pak
kasen ja sään ehdoilla eläminen kertovat suomalaisten 
luontosuhteesta. Vaikka arjessa on paljon luonnon ihai
lua ja sen estetisointia, päivän rutiineja muokataan myös 
luonnon asettamien rajojen mukaan. 

Leivinuunin, takan tai puusaunan lämmittäminen 
on yksi useissa päiväkirjoissa toistuvista ilonaiheista. 
Tulen katselemisesta ja puiden palamisäänistä nautitaan, 
samoin kuin metsätöistä ja puiden hakkaamisesta. Tuli 
onkin yhden kirjoittajan mukaan ”sentään keksinnöistä 
paras” (SKS KRA Päiväkirja 1999, nainen). Puilla läm
mittäminen sitoo omakotitaloasujat monella tapaa lä
hiympäristöön: omaan metsäpalstaan, halkovarastoon 
ja naapurustoon. Puilla lämmittäminen ja itse oman 
talon lämmöstä huolehtiminen tuntuvatkin monesta 
tärkeältä tehtävältä, osoitukselta muista huolehtimisesta 
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ja autonomiasta. Puulämmittämisestä nautitaan, vaikka 
se vaatiikin työtä, fyysistä kuntoa ja arjen rytmittämistä: 

”Sytytän uuniin tulen, siellä ovat jo puut valmiina. 
Kuivat, lämpimät puut syttyvät iloisesti. Syömme 
aamupalan nautiskellen. Menen vielä peiton alle ja 
lueskelen lälläriä. Mies lähtee sytyttämään pannu
huoneelle tulen, että päärakennuksessa olisi lämmin
tä, kun on se pieni vauvakin. Nousen lisäämään puita 
uuniin.” (SKS KRA Päiväkirja 1999, eläkeläisnainen.) 

”Pakkasta ei ollut kuin kolme astetta. Haen sen maton 
illalla saunaan kuivumaan. Kävin kylmävaraston 
puolella laittamassa pakastimen päälle, kun ilma oli 
lauhtunut. Huoneissa olen säätänyt sähköpatterit 14 
asteeseen. Lämmitämme puilla ja puita on paljon, 
kun on nuori hyväkuntoinen isäntä. Mukava asua 
omassa talossa.” (SKS KRA Päiväkirja 2009, nais
siivooja.) 

Onko pakkasilla selviäminen nuukuutta? Nuukuus 
saattaa näkyä sisälämpötilan laskemisena tai autoilun 
vähentämisenä, mutta se on muutakin. Päiväkirja
teksteissä pakkaspäivinä korostuvat yhteys luontoon, 
luonnon asettamat rajat ja niistä nauttiminen omilla, 
arkipäiväisillä selviytymiskeinoilla. Esimerkiksi puilla 
lämmittämisessä on pitkälti kyse ajan löytämisestä ja 
rytmin hidastamisesta. 

Useissa teksteissä juuri kehollinen ja ajallinen rauhal
lisuus piirtyvät osaksi arkea. Iänikuinen kiire kyseen
alaistetaan ja ihmetellään sitä, milloin ennättäisi hen
gähtää. Eläkeläiset, ahkerat päivänkirjanpitäjät, pohtivat 
erityisen paljon elämänrytmin rauhoittumista. Vaikka 
eläkepäivistä nautiskelua saatetaan etäännyttää pitä
mällä sitä ”herrasteluna”, niin usein rauhoittuminen ja 
rytmin hidastaminen nähdään silmiä avaavana muutok
sena. Monet päiväkirjanpitäjät pohtivatkin teksteissään 
elämänkulkujaan ja -rytmejään: 

”Nyt on kulunut neljäkymmentä vuotta maailmalla 
ja olen palannut takaisin. Ympyrä on sulkeutunut. 

Nythän sitä vasta osaa arvostaa tätä rauhaa ja kaunis
ta luontoa, kun on kokenut maailman melskeet. Voi 
elää luonnon ehdoilla. On aikaa kantaa puita ja vettä 
ja voi elää ilman mukavuuksia.” (SKS KRA Päiväkirja 
1999, eläkeläisnainen.) 

”Klo 5.50 heräsin pikku talossani metsän keskellä tien 
päässä joen pengermällä. Virkeä olo. Rauhallisen aa
mukahvituokion jälkeen siirryin muihin askareihin. 
Kammarin takkaa lämmittäessä istuin nojatuolissa 
lukien tuoretta Anna-lehteä, joka tulee minulle nyt 
muutaman kuukauden ystäväni tilaamana. – – On 
jotain taikaa tässä elämisessä metsän keskellä, yksin. 
Menossa jo kolmas talvi eikä yhtään vähäisintäkään 
flunssaa.” (SKS KRA Päiväkirja 2009, nainen, Savo.) 

Tällaiset rauhoittumisen kuvaukset ovat päiväkir
joissa yleisiä. Vaikka esimerkkiteksteissä oli kyse suurista 
muutoksista, muutoista, arjen rytmin hidastuminen nä
kyy myös pienempinä askelina: nettiyhteys vaihdetaan 
hitaampaan hinnan vuoksi; kuivausrumpua käytetään 
vain kovassa kiireessä tai pakkasen takia siirretään 
puutöitä, koska ”eivät pilkkeet metsätilkun halkova
jassa mihinkään karkaa” (SKS KRA Päiväkirja 1999, 
eläkeläismies). 

Nuukuus näkyy arjessa myös kekseliäisyytenä ja 
uusien tapojen omaksumisena. Moni päiväkirjanpitä
jä hyödyntää hellan jälkilämmön sähköä säästääkseen, 
yksi kääntää miehensä paidankauluksia ajatellakseen 
muitakin kuin itseään ja toinen kuivaharjaa ihoa suih
kussa käynnin sijaan. Yksi päivänkirjanpitäjistä ylistää 
mikroaaltouunia ajan, sähkön ja tiskin säästämisestä. 
Kekseliäisyys on kuitenkin usein yksinkertaisuuden, 
”perusasioiden” arvostamista: 

”Laitoin puuhellaan tulet ja siirsin läpijäätyneen 
soppakattilan lämpenemään. Haudutin pussillisen 
sianluita kaalin, porkkanan ja sipulin kanssa – mikä 
makunautinto! On lähes taiteellinen tunne, kun voi 
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laittaa ruokaa perusaineksista. Eikä maksa paljon.” 
(SKS KRA Päiväkirja 1999, eläkeläisnainen.) 

”Videon digitaalinen kello näyttää 02.20, seuraa
va päivä jo, minua ei enää väsytä, yö on hiljainen, 
ikkunoiden takana on pakkasta, kylmää, minulla 
villaa päällä, sähkökin lämmittää koneista, lampuista 
mukavasti, tuleeko se ydinvoimalla, vai hiilellä mie
luiten asuisin siinä punaisessa mökissä ja kasvattai
sin ruokaani, söisin vähemmän e-koodeja ja olisin 
enemmän ja luonnollisemmin osa luontoa, ikuinen 
kaipuu maalle maalla lapsuuden viettäneenä.” (SKS 
KRA Päiväkirja 1999, nainen, pääkaupunkiseutu.) 

Nuukuus on myös vanhojen tavaroiden arvostamista. 
Päiväkirjanpitäjä, jolla on kotonaan aika monta tele
visiota ja videolaitetta toteaa: ”en kerro tätä siksi, että 
ylpeilisin, vaan siksi, että taloudessani ei heitetä pois 
mitään vanhaa.” (SKS KRA Päiväkirja 1999, nainen). 
Kuitenkin muuttuva teknologia saattaa johtaa nuukien 
käytäntöjen kyseenalaistamiseen. Tätä kuvaa eräs kirjoit
taja, joka haluaisi käydä lähikaupassa ostoksilla, mutta 
toteaa, että ”vaimoni on vihainen kuullessaan minun 
asioineen täällä. Hänen mielestään autoilevan ihmisen 
tulee käyttää automarketteja” (SKS KRA Päiväkirja 1999, 
mies, Etelä-Suomi). 

Vaikka edellisiin esimerkkeihin on piirtynyt erilai
sia nuukia käytäntöjä, voi teksteistä nähdä sukupolvien 
kuilun. Esimerkiksi nuori tyttö nauttii ensimmäises
tä omasta kodistaan ja siitä, että vihdoin saa lorottaa 
suihkussa lämmintä vettä kenenkään sitä rajoittamatta 
tai äiti kertoo pojista, jotka ostivat televisiot heti, kun 
muuttivat televisiottomasta kodista pois. (Sukupolvien 
erilaisista elämäntavoista kirjoittaa myös Antti Karisto 
artikkelissaan.) Tähän onkin erityisen tärkeä kiinnittää 
huomiota: onko suomalaista nuukuutta myös vuosikym
menien päästä? Minkälaista on uusi nuukuus? Hidasta 
ja kekseliästä maailmanmatkailua, ystävien luona ma
joittumista? 

Nuukuuden ympäristöpolitiikka 

Nuukuusajattelu avaa ympäristöpolitiikkaa uudella ta
valla. Se voi auttaa meitä purkamaan teknologiauskoista, 
laajanevan talouden ja yhä suuremman materiaalisen 
hyvinvoinnin tulevaisuuskuvaa. Samalla kuitenkin ih
misille jää jäljelle käytännöllinen toimijuus. Luonnon 
rajoitteet ovat todellisia, ja niiden puitteissa eläminen 
vaatii ihmisiltä nokkeluutta ja harkintaa. Nuukuuden 
ympäristöpolitiikka voisi parhaimmillaan tarkoittaa 
ihmisiksi olemista (vrt. Ariès 2005; Fournier 2008). 

Käsittelemämme päiväkirja-aineisto antaa viitteitä 
ihmisiksi olemisen perusperiaatteista. Siinä korostuu 
paikkaan sitoutuminen sekä kulttuuristen käytäntöjen 
ja luonnon prosessien hyödyntäminen elämän ohjenuo
rina. Vaikka tämä kirjoitus siis vaikuttaa radikaalilta 
ja poikkeukselliselta ympäristöpolitiikan valtavirrassa, 
suomalaisten arkisissa käsityksissä asetelma on juuri toi
senlainen. Säästäväisyys ja nuukuuden eetos on laajalla 
levinnyt. Vastaavasti ahne, kyltymättömän nälkäinen ja 
itsekeskeinen ihminen on taloustieteen oppirakenteen 
luoma ideaalikuva, jonka tapaa todellisuudessa – onneksi 
– harvoin. Ideaalikuva paljastuu harhakuvaksi. Nuukuu
den ympäristöpolitiikka on vapaaehtoista ja ennakoivaa, 
luonnon rajat näkevää politiikkaa, jossa elämän ehtoja ei 
haluta jatkuvasti koetella ja venyttää vaan ne ymmärre
tään kulttuurisesti. Luonnon asettamiin rajoihin ei siis 
suhtauduta aggressiivisesti vaan ne ovat osa ihmisten 
itseymmärrystä ja identiteettiä. Kulttuurisen ymmär
ryksen kautta rajat tulevat ”koodatuksi” nuukuuden kal
taisiksi toimintaohjeiksi. Siirtymällä niukkuuspuheesta 
nuukuuteen tehdään siis pakosta hyve. 

Voidaan kuitenkin oikeutetusti väittää, että puhu
malla nuukuudesta kaikille sopivana toimintamallina 
ohitamme jälleen kerran kysymykset epätasa-arvoisuu
desta, köyhyydestä ja ihmisten toimintakykyä rajoittavasta 
puutteenalaisuudesta. Nuukuus ei siis vielä riittävästi 
avaa oikeudenmukaisuuskysymyksiä, jotka väistämättä 
kuuluvat uudenlaisen ympäristösosiaalipolitiikan alaan. 
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