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Ekologiset dystopiat – kulttuuriteollinen trendi?

• Vuosituhannen vaihteessa luonnon ja kulttuurin suhteesta tuli yksi nykykirjallisuuden merkittävimpiä eettisiä 

kysymyksiä.

• Kaunokirjallisuudessa yleistyivät maailmanlaajuisesti ekologiset dystopiat, joissa myös ihminen itse on yksi 

uhanalaista lajeista. 

• Dystopiat ja utopiat ovat tarinamalleja, jotka läpäisevät koko länsimaisen kulttuuriteollisuuden: 

kaunokirjallisuudessa, elokuvissa, televisiosarjoissa, teatterissa, sarjakuvissa ja videopeleissäkin kuvitellaan 

toistuvasti laajamittaisia ekologisia katastrofeja ja niiden jälkeisiä maailmoja, jopa maailmanloppuja. 

• Lista suomalaisesta dystopiakirjallisuudesta: http://www.uta.fi/ltl/dystopiaprojekti/suomalaisetdystopiat.html



Dystopia – varoituskirjallisuutta?

• Dystopia, epätoivottavan tulevaisuuden kuvitelma. 

• Kriittinen dystopia, nykyisyydestä toimiva varoitus, jota on verrattu kanarialintuun hiilikaivoksessa. 

Tällaiset kertomukset toimivat varoituksena todellisista sosiopoliittisista kehityskuluista, jotka 

jatkuessaan voivat vaarantaa maailman.

• Ekodystopia, kriittinen dystopia, joka laaditaan todellisista ekologisista uhista ja kehityssuunnista, jotka 

voivat olla yhteiskunnallisia, tieteellisiä, taloudellisia, uskonnollisia tai näiden erilaisia yhdistelmiä. 

• Ekodystopioiden aiheita ovat viime vuosina olleet muun muassa ydinteknologiaan liittyvät katastrofit, 

aavikoituminen, tsunamit, ilmastopakolaisuus, mehiläiskato, ympäristöterrorismi.  



Ilmastofiktio – tendenssikirjallisuutta? 

• Ilmastofiktio eli climate fiction (cli-fi), ilmastonmuutokseen keskittyvä ekodystopian alalaji. 

• Vielä vuosituhannen vaihteessa ilmastonmuutos vaikutti liian laajamittaiselta, monimutkaiselta ja 

abstraktilta aiheelta kuvattavaksi kirjallisuudessa, mutta ilmaston lämpenemisen ja sen aiheuttamien 

sääilmiöiden myötä ilmastonmuutoksesta on muodostunut yhä konkreettisemmin havaittava uhka. 

• Merkittävä käännekohta vuoden 1999 Yhdysvaltain presidentinvaalit, joiden jälkeen yleistyivät kuvaukset 

nopeasti etenevästä globaalista ympäristökatastrofista, jonka ennaltaehkäiseminen epäonnistuu.

• Viihteellisistä piirteistään huolimatta ekodystopiat ovat uusi tendenssikirjallisuuden muoto, jota leimaa 

didaktiivisuus, pyrkimys valistaa ja vaikuttaa lukijaansa ->  Ilmastofiktio yllyttää lukijaa pohtimaan 

yhteiskunnan, teknologian ja luonnon kehityssuuntia sekä ihmisen tekojen vaikutusta elinympäristöönsä.



Ekodystopia - poeettista riskikommunikaatiota?

• Riskiyhteiskunta, sosiologi Ulrich Beckin luoma käsite myöhäisteolliselle yhteiskunnalle.

• Moderni teknologia synnyttää pelkoja, jotka liittyvät sellaisiin ekologisiin ja laajamittaisiin riskeihin, joita 

ihmiset itse tuottavat, kontrolloivat ja pyrkivät vähentämään. 

• Myöhäisteolliset yhteiskunnat ovat yhä enemmän tulevaisuusorientoituneita alati ennakoidessaan ja 

kuvitellessaan erilaisten riskien kehityskulkuja.

• Voimistunut tulevaisuusorientaatio myös tulevaisuuteen sijoittuvien dystopioiden suosion taustalla?

• Suomalaisessa kirjallisuudessa riskiyhteiskunnan uhat ovat järkyttäneet kansallista turvallisuudentunnetta 

ja identiteettiä, joita ei enää varjele perinteiset kansallisvaltion rajat.



• Monet merkittävät ympäristöuhat vaikuttavat vaativan numeraalisia kuvauksia, joita esitetään erilaisten 

kaavioiden ja tilastojen valossa. Myös uutisoinnit suurkatastrofeista painottavat suurin luvuin onnettomuuden 

uhreja korostaakseen katastrofin vakavuutta ja seurausten laaja-alaisuutta.

• Psykologiset testit ovat osoittaneet, että abstraktein numeroin esitetty tieto voi nopeasti turruttaa mielen; 

numeroin käsitelty tieto tekee ihmisen helposti välinpitämättömäksi sisällön suhteen.

• Riskipsykologit ovat korostaneet etenkin minä-muotoisten kertomusten (fiktiivisten ja ei-fiktiivisten) merkitystä 

ympäristöongelmien vakavuuden ymmärtämisessä ja tunnereaktioiden herättämisessä. 

• Riskien hallinta perustuu 1) intuitiiviseen reaktioon vaarasta 2) tunteen herättämään analyysiin, rationaaliseen 

ajatteluun, logiikkaan 3) toimintaan analyysin pohjalta.



Lopuksi

• Ekodystopioissa ei kuvauksia ekologisesta kompensaatiosta! Pelottavat dystooppiset kertomusmallit eivät 

ole ratkaisukeskeisiä kertomuksia? 

• Ekologiset utopiat (ekotopiat) eivät vetoa lukijoihin; ihannetilan kuvaukset eivät tarjoa draamallista 

jännitystä?

• Tekeekö dystopioiden tulva maailmanlopun peloista arkea? Tai tekeekö toistuvat katastrofikuvaukset 

meistä pessimistisiä tulevaisuutta kohtaan -> vaikuttavatko myös keskusteluun ekologisesta 

kompensaatiosta? 

• Pohdittavaksi ennen nukkumaanmenoa: miksi SINUA kiinnostavat enemmän kuvitteelliset kertomukset 

maailmanlaajuisesta tuhosta kuin tarinat kestävälle kehitykselle perustuvasta ihannevaltiosta?


