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Do you have one of these? I got a little obsessed with mine, in fact I got a little obsessed with all my 

stuff. Have you ever wondered where all the stuff we buy comes from and where it goes when we 

throw it out.? I couldn’t stop wondering about that. So I looked it up. And what the text books said is 

that our stuff simply moves along these stages: extraction to production to distribution to consumption 

to disposal. All together, it’s called the materials economy. 

Well, I looked into it a little bit more. In fact, I spent 10 years 

traveling the world tracking where our stuff comes from and 

where it goes.1 And you know what I found out? That is not the 

whole story. There’s a lot missing from this explanation. 

For one thing, this system looks like it’s fine. No problem. But 

the truth is it’s a system in crisis. And the reason it is in crisis is 

that it is a linear system and we live on a finite planet and you 

can not run a linear system on a finite planet indefinitely. 

Every step along the way, this system is interacting with the real world. In real life it’s not happening on 

a blank white page. It’s interacting with societies, cultures, economies, the environment. And all along 

the way, it’s bumping up against limits. 

 Limits we don’t see here because the diagram is incomplete. So 

let’s go back through, let’s fill in some of the blanks and see what’s missing. 

 

Well, one of the most important things that is missing is people. Yes, people. People live and work all 

along this system. And some people in this system matter a little more than others; some have a little 

more say. Who are they? 

Well, let’s start with the government. Now my friends3 tell me I should use a tank to symbolize the government 

and that’s true in many countries and increasingly in our own, afterall more than 50% of our 

federal tax money is now going to the military4, but I’m using a person to symbolize the government 

because I hold true to the vision and values that governments should be of the people, by the people, 

for the people. It’s the government’s job is to watch out for us, to take care of us. That’s their job. 

 

Onko sinulla tällainen? Minua tämä minun oma vähän häiritsee. Itse asiassa minua häiritsee kaikki roina, jota 

minulla on. Oletko ikinä ajatellut, mistä tämä kaikki roina tulee, ja minne se menee, jos se heitetään pois?  

                             En pystynyt olemaan ajattelematta sitä, joten otin asiasta selvää. Oppikirjat sanovat, että 

0:26   roinamme kulkee eri tasoilla: raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, jakeluun, kulutukseen ja 

loppusijoitukseen. Koko hommaa sanotaan materiaalivirraksi. 

No, otin selvää vähän lisää. Itse asiassa käytin 10 vuotta 

0:38  matkusteluun maailman ympäri, ja yritin jäljittää, mistä meidän roina tulee ja  

minne se menee. Ja arvaa mitä sain selville? Tämä ei ole  

koko totuus. Tästä selityksestä puuttuu paljon. 

0:50 Ensinnäkin tämä järjestelmä näyttää hienolta, ei ongelmia. Mutta  

totuus on, että järjestelmä on kriisissä. Syy kriisiin on, että tämä järjestelmä on jatkuva, ja elämme rajallisessa 

maailmassa, eikä rajallisessa maailmassa voi 

 todellakaan pitää yllä jatkuvaa systeemiä. 

Matkan jokaisessa pisteessä järjestelmä on vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Oikeassa elämässä 

asiat eivät tapahdu valkealla paperilla. Järjestelmä on vuorovaikutuksessa yhteiskunnan, kulttuurien, 

talouksien ja ympäristön kanssa. Joka tasolla järjestelmä törmää rajoitteisiin.  

Näitä rajoitteita ei tässä kaaviossa näy, koska kaavio on epätäydellinen. Joten  

käydään se uudellleen läpi, täytetään vähän tyhjiä aukkoja ja katsotaan, mitä puuttuu. 

1.30 

No, yksi tärkeimmistä, mitä puuttuu, on ihmiset. Kyllä, ihmiset. Ihmiset elävät, tekevät työtä järjestelmän 

jokaisessa vaiheessa. Ja joillakin ihmisillä on tässä järjestelmässä vähän enemmän merkitystä kuin toisilla, 

joillakin on enemmän sanottavaa asioihin. Keitä he ovat?  

No, aloitetaan valtiokoneistoa. Joidenkin ystävieni mielestä tankki kuvaisi paremmin valtiokoneistoa, ja näin 

monissa maissa onkin. Yli 50% USA:n veroista menee puolustusmenoihin, Suomessa 5,3%. 

Käytän kuitenkin ihmistä kuvaamaan valtiovaltaa,  

koska minun totuuteni ja arvojeni mukaan valtiovallan pitäisi toimia ihmisten kanssa ihmisille ihmisten 

puolesta. Valtiovallan tehtävä on valvoa asioita meidän puolestamme, ja pitää meistä huolta. Se on sen työ. 
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Then along came the corporation. Now, the reason the corporation looks bigger than the government 

is that the corporation is bigger than the government. Of the 100 largest economies on earth now, 51 

are corporations.6 As the corporations have grown in size and power, we’ve seen a little change in the 

government where they’re a little more concerned in making sure everything is working out for those 

guys than for us. 

OK, so let’s see what else is missing from this picture 

 

EXTRACTION 

We’ll start with extraction which is a fancy word for natural resource exploitation which is a fancy word 

for trashing the planet. What this looks like is we chop down trees, we blow up mountains to get the 

metals inside, we use up all the water and we wipe out the animals. 

So here we are running up against our first limit. We’re running out of resources. 

We are using too much stuff. Now I know this can be hard to hear, but it’s the truth and we’ve gotta 

deal with it. In the past three decades alone, one-third of the planet’s natural resources base have been 

consumed.9 Gone. 

We are cutting and mining and hauling and trashing the place so fast that we’re undermining the 

planet’s very ability for people to live here 

Where I live, in the United States, we have less than 4% of our original forests left. 

 

 Forty percent of waterways have become undrinkable. 

 And our problem is not just that we’re using too much stuff, but we’re using more than our share. 

We [The U.S.] has 5% of the world’s population but we’re consuming 30% of the world’s resources13 

and creating 30% of the world’s waste 

If everybody consumed at U.S. rates, we would need 3 to 5 planets. And you know what? We’ve only 

got one. 

So, my country’s response to this limitation is simply to go take someone else’s! This is the Third World, 

which—some would say—is another word for our stuff that somehow got on someone else’s land. 

So what does that look like? The same thing: trashing the place. 

• 75% of global fisheries now are fished at or beyond capacity. 

• 80% of the planet’s original forests are gone.18 

• In the Amazon alone, we’re losing 2000 trees a minute. That is seven football fields a minute.  

 

 

 

Sitten mukaan tulee yritykset. Syy, miksi yritys näyttää suuremmalta kuin valtio, on se, että yritykset ovat 

suurempia kuin valtio. Tällä hetkellä sadasta suurimmasta taloudesta maailmassa 51 on yrityksiä.  

Koska yritysten koko ja valta on kasvanut, olemme huomanneet, että valtiovalta saattaa olla vähän muuttunut 

sellaiseksi, että se on vähän kiinnostuneempi varmistumaan siitä, että asiat hyvin nolla tyypeillä, kuin että asiat 

olisi hyvin meillä. 

2.32 OK, katsotaan mitä muuta tästä kuvasta puuttuu. 

 

RAAKA-AINEIDEN HANKINTA 

Aloitetaan raaka-aineiden hankinnalla, mikä on hieno termi luonnonvarojen hyväksikäytölle, mikä on hieno 

termi maapallon tuhoamiselle. See näyttää tältä: silppuamme puut, räjäytämme vuoret saaadaksemme 

metalleja, käytämme loppuun kaiken veden ja pyyhimme pois eläimet. 

Tässä saavutamme ensimmäisen rajoitteemme. Luonnonvarat loppuvat.  

Käytämme liikaa tavaraa ja roinaa. Tiedän, että tätä on vaikea hyväksyä, mutta se on totuus, jonka kanssa on 

tultava toimeen. Vain viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana olemme kuluttaneet kolmasosan 

luonnonvaroistamme. Ne on mennyttä.  

Hakkaamme, louhimme, pyydystämme ja roskaamme paikkoja niin nopeasti, että heikennämme ihmisten 

mahdollisuuksia elää tällä planeetalla. 

USA:ssa, jossa minä asun, vähemmän kuin 4% alkuperäisistä metsistä on jäljellä, (Euroopassa vähän alle 
puolet metsistä jäljellä, Suomesta metsä peittää 72%, joista luonnontilaisia alle 5 %) 

 
USAssa 40% vesistä on juomakelvottomia. (Suomessa vähintään kohtalaisessa kunnossa on 96% vesistä). 

Eikä ongelmamme ole se, että käytämme liikaa tavaraa, vaan että käytämme enemmän kuin oman 

osuutemme. USA:ssa asuu 5% maapallon ihmisistä, mutta se käyttää 30% maapallon luonnonvaroista ja 

tuottaa 30% maailman jätteestä.  

Jos kaikki kuluttaisi kuten USA, tarvittaisiin 3-5 maapalloa. Ja tiedätkö mitä? Meillä on vain yksi. 

(Suomalaistenkin kulutuksella tarvittaisiin 4 maapalloa) 

No, USA:n vastaus rajoitteeseen on, että otamme jonkun muun osuuden! Tämä on kolmas maailma. Se on 

joidenkin mielestä toinen maailma meidän omistamille asioille, jotka ovat jotenkin joutuneet jonkun muun 

maalle. No miltäs se näyttää? Samalta. Paikan tuhoamiselta. 

75% maailman kalastusalueista kalastetaan ryöstökalastuksen rajoilla tai yli. 

80% maailman alkuperäisistä metsistä on tuhottu. 

Yksin  Amazonilla menetetään 2000 puuta minuutissa. Se on 7 jalkapallokenttää minuutissa. 

 

 



And what about the people who live here? Well. According to these guys, they don’t own these 

resources even if they’ve been living there for generations, they don’t own the means of production 

and they’re not buying a lot of stuff.  

And in this system, if you don’t own or buy a lot of stuff, you don’t have value.  

 

PRODUCTION 

So, next, the materials move to “production“ and what happens there is we use energy to mix toxic 

chemicals in with the natural resources to make toxic contaminated products. 

There are over 100,000 synthetic chemicals in commerce today.21 Only a handful of these have even 

been tested for human health impacts and NONE of them have been tested for synergistic health 

impacts, that means when they interact with all the other chemicals we’re exposed to every day.  

So, we don’t know the full impact of these toxics on our health and environment of all these toxic 

chemicals. But we do know one thing: Toxics in, Toxics Out. As long as we keep putting toxics into our 

production system, we are going to keep getting toxics in the stuff that we bring into our homes, our 

workplaces, and schools. And, duh, our bodies. 

Like BFRs, brominated flame retardants. They are a chemical that make things more fireproof but they 

are super toxic. They’re a neurotoxin—that means toxic to the brain. What are we even doing using a 

chemical like this? 

Yet we put them in our computers, our appliances, couches, mattresses, even some pillows. In fact, 

we take our pillows, we douse them in a neurotoxin and then we bring them home and put our heads 

on them for 8 hours a night to sleep. Now, I don’t know, but it seems to me that in this country with so 

much potential, we could think of a better way to stop our heads from catching on fire at night. 

These toxics build up in the food chain and concentrate in our bodies. 

Do you know what is the food at the top of the food chain with the highest levels of many toxic contaminants? 

Human breast milk.25 

That means that we have reached a point where the smallest members of our societies—our babies— 

are getting their highest lifetime dose of toxic chemicals from breastfeeding from their mothers. 

Is  that not an incredible violation? Breastfeeding must be the most fundamental human act of nurturing; 

it should be sacred and safe. Now breastfeeding is still best and mothers should definitely keep breastfeeding, 

27 but we should protect it. They [government] should protect it. I thought they were looking 

out for us. 

And of course, the people who bear the biggest brunt of these toxic chemicals are the factory workers, 

many of whom are women of reproductive age.29 They’re working with reproductive toxics, carcinogens 

Entäs ihmiset tuolla muualla? Näiden tyyppien mukaan nämä eivät omista luonnonvarojaan, vaikka ovat 

eläneet siellä sukupovia, he eivät omista tuotantovälineitä,  

eivätkä he osta paljoakaan roinaa.  

Ja tässä systeemissä, jos et omista tai osta paljon tavaraa, sinulla ei ole arvoa. 

 

TUOTANTO 

4:36 Seuraavaksi raaka-aine siirtyy tuotantoon. Siellä käytämme energiaa lisätäksemme myrkyllisiä 

kemikaaleja luonnonvaroihin valmistaaksemme myrkyllisillä kemikaaleilla kyllästettyjä tuotteita. 

Markkinoilla on käytössä yli 100000 keinotekoista kemikaalia. Vain harvojen terveysvaikutukset ihmiselle on 

testattu, eikä MINKÄÄN yhteisvaikutuksia terveydelle ole testattu. Tämä 

 tarkoittaa vaikutuksia, jotka syntyvät, kun kemikaalit reagoivat toisiin joka päivä käyttämiimme kemikaaleihin. 

Emme siis tiedä näiden myrkyllisten kemikaalien kokonaisvaikutusta terveyteemme ja ympäristöömme.  

Mutta tiedämme yhden asian: myrkkyjä sisään, myrkkyjä ulos. Niin kauan kun syötämme myrkkyjä tuotantoon, 

saamme myrkkyjä sen roinan mukana, jota viemme koteihin, työpaikoille ja kouluihin.  

Ja, huh, siellä on ihmisiä. 

Esim. palonsuoja-aineet. Ne ovat kemikaaleja, jotka ovat palonkestävämpiä, mutta samalla  

supermyrkkyjä. Ne ovat hermomyrkkyjä, eli myrkyllisiä aivoille. Kuinka ylipäänsä käytämme tällaisia 

kemikaaleja?  

Silti laitamme niitä tietokoneisiin, kodinkoneisiin, sohviin, mattoihin, jopa joihinkin tyynyihin. Itse asiassa 

otamme tyynyn, kastamme sen hermomyrkkyyn, ja sitten viemme sen kotiin, ja laitamme päämme sille 8 

tunnin yöunien ajaksi. En tieä, mutta minun mielestäni näin älykkäällä maalla pitäisi olla joku muu keino, jolla 

voisimme estää päitämme syttymästä tuleen yöllä. 

Nämä myrkyt kerääntyvät ravintoketjussa, ja kertyvät meihin. 

Tiedätkö mikä on ruoka, joka on korkeammalla tasolla ravintoketjussa, ja jossa on eniten myrkyllisiä 

epäpuhtauksia?  Äidinmaito.  

Tämä tarkoittaa, että olemme tulleet pisteeseen, jossa pienimmät yhteisömme jäsenet saavat elämänsä 

korkeimman altistuksen myrkyllisille kemikaaleille äidinmaidon kautta.  

Eikö tämä ole uskomatonta väkivaltaa? Imettämisen pitäisi olla perustavanlaatuisin inhimillisen hoivaamisen 

muoto, sen pitäisi olla pyhää ja suojattua. Imettäminen on kuitenkin parasta, äitien pitää jatkaa imettämistä, 

mutta meidän pitäisi suojella rintamaitoa. Heidän pitäisi. Luulin, että he huolehtivat meistä. 

 

Ja tietysti suurimman iskun myrkyistä saavat tehtaan työntekijät. Monet heistä ovat naisia hedelmällisessä 

iässä. He työskentelevät kerääntyvien myrkkyjen kanssa, myös syöpää aiheuttavien.  



and more. Now, I ask you, what kind of woman of reproductive age would work in a job exposed 

to reproductive toxics, except one who had no other option? 

And that is one of the “beauties” of this system. The erosion of local environments and economies 

here ensures a constant supply of people with no other option. Globally 200,000 people a day are 

moving from environments that have sustained them for generations, into cities30 many to live in slums, 

looking for work, no matter how toxic that work may be.31,32 So, you see, it is not just resources that are 

wasted along this system, but people too. Whole communities get wasted.33 

Yup, toxics in, toxics out. A lot of the toxics leave the factory as products, but even more leave as byproducts, 

or pollution. And it’s a lot of pollution.34 In the U.S., industry admits to releasing over 4 billion 

pounds of toxic chemicals a year35  

and it’s probably way more since that is only what they admit. 

So that’s another limit, because, yuck, who wants to look at and smell 4 billion pounds of toxic chemicals 

a year? 

So, what do they do? Move the dirty factories overseas.36 Pollute someone else’s land! 

But surprise, a lot of that air pollution is coming right back at us, carried by wind currents. 

DISTRIBUTION 

So, what happens after all these resources are turned into products? Well, it moves here, for distribution. 

Now distribution means “selling all this toxic contaminated junk as quickly as possible.” The goal 

here is to keep the prices down, keep the people buying and keep the inventory moving. 

How do they keep the prices down? Well, they don’t pay the store workers very much and skimp on 

health insurance every time they can. It’s all about externalizing the costs.39 What that means is the real 

costs of making stuff aren’t captured in the price. In other words, we aren’t really paying for the stuff 

we buy. 

I was thinking about this the other day. I was walking to work and I wanted to listen to the news so I 

popped into this Radio Shack to buy a radio. I found this cute little green radio for 4 dollars and 99 

cents. I was standing there in line to buy this radio and I wondering how $4.99 could possibly capture 

the costs of making this radio and getting it to my hands. The metal was probably mined in South 

Africa, the petroleum was probably drilled in Iraq, the plastics were probably produced in China, 

and maybe the whole thing was assembled by some 15 year old in a maquiladora40 in Mexico. $4.99 

wouldn’t even pay the rent for the shelf space it occupied until I came along, let alone part of the staff 

guy’s salary that helped me pick it out, or the multiple ocean cruises and truck rides pieces of this radio 

went on. That’s how I realized, I didn’t pay for the radio. 

Kysynpä sinulta, millaiset lisääntymisiässä olevat naiset työskentelisivät kerääntyvien myrkkyjen kanssa paitsi 

he, joilla ei ole vaihtoehtoja. 

Ja tässä tämän systeemin yksi ”kauneus” onkin: Paikallisen ympäristön ja talouden loppuunkuluttaminen täällä 

takaa sen, että aina on uusia ihmisiä, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa. Maailmassa 200 000 ihmistä päivässä 

muuttavat pois ympäristöstä, joka on elättänyt heidät sukupolvia, kaupunkeihin, monet slummeihin, 

siirtyäkseen mihin tahansa työhön, ei väliä kuinka myrkyllistä se on. Näethän, kyse ei ole vain luonnonvaroista, 

joita tuhlataan, vaan myös ihmisistä. Kokonaisia yhteiskuntia menee hukkaan. 

7:30 Jep, myrkkyä sisään, myrkkyä ulos. Suuri osa myrkyistä lähtee tehtaasta tuotteiden mukan, mutta vielä 

suurempi osa sivutuotteina tai saasteina. Ja saasteita on paljon. USA:ssa yritykset myöntävät päästävänsä 

myrkyllisiä kemikaaleja ilmaan  181 000 000 000 kg/vuosi = 600 kg/asukas (Suomi 120 Gg = 120 000 000 

kg/v) = 22,5 kg????) Varmaan paljon enemmän – tämä on se, minkä ne myöntävät.  

Tässä uusi raja, koska, yäk, kuka haluaa haistaa ja maistaa ja nähdä tämän määrän myrkyllisiä kemikaaleja 

vuodessa? 

Mitä he siis tekevät asialle? Siirtävät likaiset  tehtaat ulkomaille. Saastutetaan jonkun muun maata. 

 Mutta yllätys yllätys, suuri määrä ilmansaasteista tulee takaisin tuulen ja ilmavirtausten mukana. 

JAKELU 

8.10 Mitä tapahtuu sitten, kun kaikki nämä raaka-aineet on muutettu tuotteiksi? Ne siirtyvät tänne, jakeluun. 

Nykyään jakelu tarkoittaa ”tämän kaiken myrkyllisiä aineita sisältävän roskan myymistä mahdollisimman 

nopeasti.” Tavoite täällä on pitää hinnat alhaalla, pitää ihmiset ostamassa ja tavara liikkeellä. 

Miten hinnat pidetään matalalla? No, kaupan myyjille ei makseta paljon, eikä työntekijöiden sosiaalieduista 

välttämättä huolehdita. Se on kustannusten ulkoistamista. Se tarkoittaa, että tuotteen oikeat kustannukset 

eivät ole tuotteesta maksettavassa hinnassa. Toisin sanoen me emme maksa roinasta, 

 jota ostamme. 

Ajattelin tätä yksi päivä. Kävelin töihin ja halusin kuunnella uutiset, joten pistäydyin kauppaan ostamaan 

radion. Löysin nätin vihreän pikku radion, 4,99 USD = 3,4 e.  

Olin jo jonossa ostaakseni sen, kun mietin, kuinka 4,99 voi kattaa kaikki kulut tämän radion kulut 

valmistuksesta siihen, kun se on käsissäni. Metalli on varmaan louhittu Etelä-Afrikassa, öljy varmaan pumpattu 

Irakissa, muovi ehkä tuotettu Kiinassa,  

ja kenties koko tuotteen on koonnut joku viisitoistavuotias pikku tehtaassa Meksikossa. 4,99  

ei kata edes sen hyllyn vuokrakustannuksia, missä radiot ovat, tai sen henkilön palkkaa, joka auttoi minua 

valitsemaan sen, tai monia merikuljetuksia ja rekkaralleja, joilla tämä pikku radio liikkui.  

Silloin tajusin, etten maksanut radiosta.  

 

 



So, who did pay? 

Well. these people paid with the loss of their natural resource base. These people paid with the loss of 

their clean air, with increasing asthma and cancer rates. Kids in the Congo paid with their future—30% 

of the kids in parts of the Congo now have had to drop out of school to mine coltan,41 a metal we 

need for our disposable electronics. These people even paid, by having to cover their own health 

insurance.42 All along this system, people pitched in so I could get this radio for $4.99. And none of 

these contributions are recorded in any accounts book. That is what I mean by the company owners 

externalize the true costs of production. 

CONSUMPTION 

And that brings us to the golden arrow of consumption. 

This is the heart of the system, the engine that drives it. It is so important [to propping up this whole 

flawed system] that protecting this arrow is a top priority for both these guys. 

That is why, after 9/11, when our country was in shock, President Bush could have suggested any number 

of appropriate things: to grieve, to pray, to hope. NO. He said to shop.TO SHOP?! 

We have become a nation of consumers. Our primary identity has become that of consumer, not mothers, 

teachers, farmers, but consumers. The primary way that our value is measured and demonstrated 

is by how much we contribute to this arrow, how much we consume. And do we! 

We shop and shop and shop. Keep the materials flowing. 

And flow they do! 

Guess what percentage of total material flow through this system is still in product or use 6 months 

after their sale in North America. Fifty percent? Twenty? NO. One percent. One! In other words, 99 

percent of the stuff we harvest, mine, process, transport—99 percent of the stuff we run through this 

system is trashed within 6 months. Now how can we run a planet with that rate of materials throughput? 

It wasn’t always like this. The average U.S. person now consumes twice as much as they did 50 years 

ago.45 Ask your grandma. In her day, stewardship and resourcefulness and thrift were valued. So, how 

did this happen? 

Well, it didn’t just happen. It was designed. 

Shortly after the World War 2, these guys were figuring out how to ramp up the [U.S.] economy. 

Retailing analyst Victor Lebow articulated the solution that has become the norm for the whole system. 

He said: “Our enormously productive economy . . . demands that we make consumption our way of 

life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our 

ego satisfaction, in consumption . . . we need things consumed, burned up, replaced and discarded at 

Kukas maksoi?  

Nämä ihmiset maksoivat kadottaessaan luonnonvarans. Nämä ihmiset maksoivatmenettäessään puhtaan 

ilman, lisääntyneinä astma- ja syöpäsairauksina. Kongon lapset maksoivat tulevaisuutensa kautta - 30 % 

lapsista joissain Kongon osissa on pitänyt jäädä pois koulusta louhiakseen tantaalia, jota me tarvitsemme 

kertskäyttöiseen elektroniikkaan. Myös nämä ihmiset maksoivat maksaessaan omia sosiaalikulujaan.  

Koko tämän järjestelmän aikana monet ihmiset siis tinkivät elämästään, jotta minä saisin radion 4,99. Eikä 

mitään näitä kuluja ole merkattu mihinkään tilikirjaan. Tätä siis tarkoittan sillä, että yrityksien omistajat 

ulkoistavat todelliset tuotantokulut. 

KULUTUS 

10:06 Tämä tuo meidät kulutuksen kultaiseen nuoleen. 

 Tämä on järjestelmän sydän, moottori, joka vetää sitä. Tämän nuolen suojelu on tullut kaikkein tärkeimmäksi 

asiaksi näille tyypeille (pönkittääkseen tätä puutteeellista järjestelmää). 

Tämän takia 9.11. jälkeen, kun maa oli shokissa, presidentti Bush olisi voinut ehdottaa monia asiaankuuluvia 

tekoja:surra, rukoilla, toivoa. EI. Hän käski shoppailla. SHOPPAILLA?! 

Meistä on tullut kuluttajien kansakunta. Meidän keskeinen identiteettimme on olla kuluttajia, ei äitejä,  

opettajia, maanviljelijöitä, vaan kuluttajia. Pääasiallinen tapa, jolla meidän arvomme mitataan ja määritellään, 

on se, kuinka paljon voimme antaa tälle nuolelle, kuinka paljon kulutamme. Ja sen me teemme! 

Ostamme ja ostamme ja ostamme. Pidämme materiaalin virtaamassa.  

Ja kyllä se virtaakin.  

Arvaa kuinka suuri osa kaikesta materiaalista, joka kulkee tämän systeemin läpi, on 6 kk päästä ostamisesta 

vielä tuotteena tai käytössä Pohjois-Amerikassa? 50%? 20% EI. 1%. YKSI! Toisin sanoen 99%  

siitä, mitä korjaamme metsistä, louhimme, tuotamme, kuljetamme –99% roinasta, jota viemme järjestelmän 

läpi, on roskaa puolen vuoden kuluttua. Miten voimme käyttää maapalloamme tällaisella hyötysuhteella? 

11:30 Asiat eivät aina olleet näin. Keskvertoihminen USAssa kuluttaa kaksi kertaa niin paljon kuin 50 vuotta 

sitten. Kysy isoäidiltäsi. Aikoinaan taloudenpitoa, nokkeluutta ja säästäväisyyttä arvostettiin. Miten sitten kävi 

näin?  

No, ei se vain tapahtunut. Se suunniteltiin.  

Pian toisen maailmansodan jälkeen nämä tyypit miettivät, kuinka saada talous nousuun. 

 Myyntitutkija Vicror Lebow kertoi ratkaisun, josta on tullut koko systeemin normi. 

Hän sanoi: ”Meidän valtavan tuottoisa taloutemme…  vaatii, että teemme kulutuksesta elämäntapamme, että 

muutamme tavaroiden ostamisen ja käytön rituaaleiksi, että etsimme hengellisen ja henkilökohtaisen 

tyydytyksemme kulutuksesta… meidän täytyy kuluttaa, polttaa loppuun, korvata ja hylätä tavaroita  



an ever-accelerating rate.”46 

And President Eisenhower’s Council of Economic Advisors Chairman said that “The American economy’s 

ultimate purpose is to produce more consumer goods.” 

MORE CONSUMER GOODS??? Our [economy’s] ultimate purpose? 

Not provide health care, or education, or safe transportation, or sustainability or justice? Consumer 

goods?47 

How did they get us to jump on board this program so enthusiastically? 

Well, two of their most effective strategies are  

planned obsolescence48 and perceived obsolescence. 

Planned obsolescence is another word for “designed for the dump.” It means they actually make 

stuff that is designed to be useless as quickly as possible so we will chuck it and go buy a new one. It’s 

obvious with stuff like plastic bags and coffee cups, but now it’s even big stuff: mops, DVDs, cameras, 

barbeques even, everything! 

Even computers. Have you noticed that when you buy a computer now, the technology is changing 

so fast that within a couple years, it’s [your new computer] actually an impediment to communication. 

I was curious about this so I opened up a big desk top computer to see what was inside.52 And I found 

out that the piece that changes each year is just a tiny little piece in the corner.  

But you can’t just change that one piece, because each new version is a different shape, so you gotta chuck the 

whole thing and buy a new one. 

So, I was reading quotes from industrial design journals from the 1950s when planned obsolescence 

was really catching on. These designers are so open about it. They actually discuss how fast they can 

make stuff break and still leaves the consumer with enough faith in the product to go buy anther one.53 

It was so intentional. 

But stuff can not break fast enough to keep this arrow afloat, so there’s also “perceived obsolescence.” 

Now perceived obsolescence convinces us to throw away stuff that is still perfectly useful. 

How do they do that?  

Well, they change the way the stuff looks54 so if you bought your stuff a couple 

years ago, everyone can tell that you haven’t contributed to this arrow recently and since the way we 

demonstrate our value is by contributing to this arrow, it can be embarrassing. 

[I know.] I’ve have had the same fat white computer monitor on my desk for 5 years. My co-worker just 

got a new computer. She has a flat shiny sleek flat screen monitor. It matches her computer, it matches 

her phone, even her pen stand. [It looks cool.] She looks like she is driving in space ship central and I, I 

 

kiihtyvällä vauhdilla.  

Ja Presidentti Eisenhowerin taloudellisten neuvonantajien hallituksen puheenjohtaja sanoi: ”USA:n talouden 

tärkein tehtävä on tuottaa enemmän kulutettavia tavaroita.” 

ENEMMÄN KULUTUSTAVAROITA??? Meidän tärkein tehtävämme?  

Ei tuottaa terveydenhoitoa, tai koulutusta, tai turvallista liikennettä, tai kestävää kehitystä tai 

oikeudenmukaisuutta? Kulutustavaroita! 

Kuinka he saivat meidät hyppäämään niin innokkaasti mukaan tähän ohjelmaan?  

Kaksi heidän tehokkainta strategiaa on  

Suunniteltu epäkurranttius/ tavaroiden huono laatu ja keksitty epäkurranttius/ tavaroiden näyttäminenhuonolta. 

Suunniteltu epäkurranttius on toinen sana ”roskaksi suunnitellulle”. Eli tavarat tehdään tulemaan turhiksi tai 

rikkoutumaan mahdollisimman pian, että heitämme vanhan pois ja ostamme uuden tilalle. Selvästi tällaisia 

ovat muovipussit ja kertakäyttökupit, mutta nykyään myös isommat asiat, kuten mopit, dvd:t, kamerat, jopa 

grillit, kaikki tavarat! 

Jopa tietokoneet. Oletko huomannut, että kun ostat nykyään tietokoneen, tekniikka muuttuu niin nopeasti, että 

jo muutaman vuoden kuluttua koneesi ei enää ole yhteensopiva ja estää kommunikaatiota..  

Minua kiinnosti tämä, joten avasin ison tietokoneeni. Huomasin, että osa joka muuttuu joka vuosi on pieni pala 

nurkassa,  

mutta et voi vaihtaa vain tuota yhtä palaa, koska jokainen uusi versio on eri muotoinen, joten sinun pitää 

heittää koko tietokone pois, ja ostaa uusi. 

13:29 Luin otteita teollisen suunnittelun lehdistä 1950 –luvulta, jolloin suunniteltu tavaroiden huonous tuli 

muotiin. Nämä suunnittelijat olivat niin avoimia tämän asian suhteen. He keskustelivat, kuinka nopeasti he 

saavat tavaran rikkoutumaan niin, että kuluttaja silti säilyttää uskonsa tavaraan, ja ostaa uuden 

samankaltaisen. Se oli niin tarkoitushakuista. 

Mutta tavara ei rikkoudu tarpeeksi nopeasti, että tämä nuoli saataisiin pidettyä sykkeessä. Joten on myös 

keksitty epäkurranttius/ tavaroiden keksitty havaittava huonous. Tämä saa meidät heittämään sellaista tavaraa 

pois, joka on vielä täysin ehjää ja kunnollista. Kuinka ne tekevät sen? 

He muuttavat tavaran ulkonäköä. Eli jos ostit tavarasi muutama vuosi sitten, kaikki voivat nähdä, ettet ole 

antanut panostasi tälle nuolelle viime aikoina, ja kun arvomme ovat kiinni tässä nuolessa, voi olla hävettävää, 

että muut huomaavat tämän. 

Minulla on ollut sama lihava näyttö pöydälläni 5 vuotta. Työkaverini sai uuden tietokoneen vähän aikaa sitten. 

Hänellä on hieno ohut makeileva hohtava näyttö, joka sopii yksiin tietokoneen, puhelimen ja jopa kynäpurkin 

kanssa. Hän näyttää siltä, että hän ohjaa avaruusalusta, ja minä olen kuin pesukone työpöydälläni. 



look like I have a washing machine on my desk. 

Fashion is another prime example of this. Have you ever wondered why women’s shoe heels go from 

fat one year to skinny the next to fat to skinny? It is not because there is some debate about which 

heel structure is the most healthy for women’s feet. It’s because wearing fat heels in a skinny heel year 

shows everyone that you haven’t contributed to that arrow recently so you’re not as valuable as that 

skinny heeled person next to you or, more likely, in some ad. It’s to keep buying new shoes. 

Advertisements, and media in general, plays a big role in this. 

Each of us in the U.S. is targeted with more than 3,000 advertisements a day.55 

We each see more advertisements in one year than a people 50 years ago saw in a lifetime.56 And if 

you think about it, what is the point of an ad except to make us unhappy with what we have. So, 3,000 

times a day, we’re told that our hair is wrong, our skin is wrong, clothes are wrong, our furniture is 

wrong, our cars are wrong, we are wrong but that it can all be made right if we just go shopping.57 

Media also helps by hiding all of this and all of this, so the only part of the materials economy we see 

is the shopping. The extraction, production and disposal all happens outside our field of vision. 

So, in the U.S. we have more stuff than ever before, but polls show that our national happiness is 

actually declining. Our national happiness peaked sometime in the 1950s,58 the same time as this 

consumption mania exploded. Hmmm. Interesting coincidence. 

I think I know why. We have more stuff but we have less time for the things that really make us happy: 

family, friends, leisure time.59 We’re working harder than ever.60 Some analysts say that we have less 

leisure time now than in Feudal Society.61 

And do you know what the two main activities are that we do with the scant leisure time we have? 

Watch TV62 and shop.63 In the U.S., we spend 3—4 times as many hours shopping as our counterparts 

in Europe do.64 

So we are in this ridiculous situation where we go to work, maybe two jobs even, and we come home 

and we’re exhausted so we plop down on our new couch and watch TV and the commercials tell us 

“YOU SUCK” so gotta go to the mall to buy something to feel better, then we gotta go to work more 

to pay for the stuff we just bought so we come home and we’re more tired so you sit down and watch 

more T.V. and it tells you to go to the mall again and we’re on this crazy work-watch-spend treadmill 

and we could just stop.65 

Disposal 

So in the end, what happens to all the stuff we buy anyway? At this rate of consumption, it can’t fit into 

our houses even though the average U.S. house size has doubled in this country since the 1970s.66 

Muoti on toinen hyvä esimerkki tästä. Oletko ikinä miettinyt, miksi naisten kenkien korot muuttuvat paksusta 

ohueen ja taas paksuun. Ei ole kyse siitä, että olisi jotain kiistaa siitä, mikä koron rakenne olisi naisille 

terveellisin, vaan siitä, että jos sinulla on paksut korot ohuiden korkojen vuonna, kaikki näkevät, ettet ole 

antanut osuuttasi tuolle nuolelle, et ole yhtä arvokas kuin ohutkorkoinen vieressäsi, tai niin kuin mainokset, 

tarkoituksena on pitää meidät ostamassa uusia kenkiä. 

Mainoksilla ja medialla on tärkeä osa tässä. 

 USAssa jokainen altistuu 3000 mainokselle joka päivä. Näemme enemmän mainoksia vuodessa kuin  50 v. 

sitten koko elinaikanaan. Jos mietimme, mikä muu tarkoitus mainoksilla on kuin tehdä meidät tyytymättömiksi 

siihen, mitä meillä jo on. Joten 3000 kertaa päivässä meille sanotaan, että meidän hiuksemme on väärin, 

ihomme on väärin, huonekalumme on vääriä, automme ovat vääriä, me olemme vääriä. Ja kaikki voi tulla 

oikeaksi, kun vain menemme ostoksille. 

15:25 Media myös auttaa meitä unohtamaan kaiken tämän ja tämän, ainut mitä näemme on ostaminen. 

Materiaalin lähde, tuotanto, jätteiden hävittäminen – kaikki tapahtuu näköpiirimme ulkopuolella. 

15.41 Usassa meillä on enemmän roinaa kuin ikinä. Tutkimus kuitenkin kertoo, että kansallinen onnellisuus 

vähenee. Kansallisen onnentunteen huippu oli 1950-luvulla. Samaan aikaan kun kulutusmania räjähti. 

Mielenkiintoinen yhteensattuma.  

Luulen tietäväni miksi. Meillä on enemmän tavara mutta vähemmän aikaa asioille, jotka tekevät meidät 

onnellisiksi. Ystävät, perhe, vapaa-aika. Teemme töitä enemmän uin koskaan. Jotkut tutkijat sanovat, että 

meillä on vähemmän vapaa-aikaa kuin feodaalijärjestelmässä.  

Tiedätkö, mitkä ovat ne kaksi pääasiallista asiaa, mitä teemme vapaa-aikanamme? Katsoa telkkaria ja 

shoppailla. USA:ssa käytämme 3-4 kertaa enemmän aikaa shoppailuun kuin vastaavat euroopalaiset.  

 

Olemme tässä älyttömässä tilanteessa, että menemme töihin, teemme jopa kahta työtä, tulemme uupuneina 

kotiin, lysähdämme uudelle sohvallemme katsomaan telkkaria, mainokset sanovat, että  

olet tyhmä, joten meidän pitää mennä kauppakeskukseen, ostaa jotain jotta olomme tulisi mukavemmaksi, ja 

sitten pitää tehdä enemmän työtä, että saisimme kaiken maksettua, joten tulemme työstä enemmän 

uupuneeksi, lysähdämme enemmän väsyneinä sohvalle, ja menemme taas ostamaan lisää. Olemme tässä 

hullussa tee työtä-katso telkkaria- kuluta -juoksupyörässä, ja voisimme vain pysähtyä. 

 

16:47 Mitä sitten tapahtuu kaikelle tälle roinalle? Tällä kulutuksen tasolla se kaikki ei voi mahtua meidän 

taloihimme, vaikka keskimääräinen talojen koko on USA:ssa kaksinkertaistunut 1970- luvun jälkeen. 

Kaikki menee roskikseen. Ja tämä tuo meidät hävittämiseen. Tämän osan materiaalin kierrosta 



It all goes out in the garbage. And that brings us to disposal. This is the part of the materials economy 

we all know the most because we have to haul the junk out to the curb ourselves. Each of us in the 

United States makes 4 1/2 pounds of garbage a day.67 That is twice what we each made thirty years 

ago.68 

All of this garbage [stuff we bought] either gets dumped in a landfill, which is just a big hole in the 

ground, or if you’re really unlucky, first it’s burned in an incinerator and then dumped in a landfill. Either 

way, both pollute the air, land, water and, don’t forget, change the climate.69 

Incineration is really bad.70 Remember those toxics back in the production stage? Burning the garbage 

releases the toxics up into the air. Even worse, it actually makes new super toxics.71 Like dioxin.72 

Dioxin is the most toxic man made substance known to science.73 And incinerators are the number one 

source of dioxin.74 That means that we could stop the number one source of the most toxic man-made 

substance known just by stopping burning the trash. We could stop it today. 

Now some companies don’t want to deal with building landfills and incinerators here, so they just 

export the disposal too.75 

What about recycling? Does recycling help? Yes, recycling helps. Recycling reduces the garbage at this 

end and it reduces the pressure to mine and harvest new stuff at this end.76 Yes, Yes, Yes, we should all 

recycle.77 But recycling is not enough. Recycling will never be enough. For a couple reasons. 

First, the waste coming out of our houses is just the tip of the iceberg. For every one garbage can of 

waste you put out on the curb, 70 garbage cans of waste were made upstream just to make the junk in 

that one garbage can you put out on the curb.78 So even if we could recycle 100 percent of the waste 

coming out of our households, it doesn’t get to the core of the problem. 

Also much of the garbage can’t be recycled, either because it contains too many toxics or it is actually 

designed NOT to be recyclable in the first place. Like those juice packs with layers of metal and paper 

and plastic all smooshed together. You can never separate those for true recycling.79 

So you see, it is a system in crisis. All along the way, we are bumping up against a lot of limits. From 

changing climate to declining happiness, it’s just not working. 

But the good thing about such an all pervasive problem is that there are so many points of intervention. 

There are people working here on saving forests and here on clean production.80 People working 

on labor rights and fair trade and conscious consuming and blocking landfills and incinerators and, 

very importantly, on taking back our government so it is really is by the people for the people. 

All this work is critically important but things are really gonna start moving when we see the connections, 

when we see the big picture. When people along this system get united, we can reclaim and 

me kaikki tiedämme, koska meidän pitää viedä roskat itse ulos. Jokainen USA:lainen tekee 4,5 lbs (=vähän yli 

2 kg) roskaa joka päivä (Suomessa vähän yli puoli kiloa/ päivä). Kaksinkertaisesti siihen verrattuna, mitä 30 

vuotta sitten.  

Kaikki tämä roska menee maantäytteeksi, joka on vain suuri kolo maassa tai jos olet todella epäonnekas, se 

ensi poltetaan jätteenpolttolaitoksessa ja sitten kaivetaan maahan. Kummassakin  

tapauksessa roska saastuttaa ilmaa, maata ja vettä, äläkä unohda, vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen. 

Polttaminen on todella paha. Muistatko myrkyt tuottamisvaiheessa? Polttaminen vapauttaa nuo samat myrkyt 

ilmaan, ja vielä pahempaa: tekee niistä uusia supermyrkkyjä, kuten dioksiinia.  

Dioksiini on tunnetuista myrkyistä myrkyllisin ihmisen tekemä myrkky. Polttolaitokset on merkittävin dioksiinin 

lähde. Voisimme siis lopettaa pahimman ihmisen tekemän myrkyn pääsemisen ilmaan lopettamalla jätteiden 

polton. Voisimme lopettaa sen tänään. 

17.59 Jotkut yritykset eivät halua haudata jätteitä maahan tai polttaa niitä, joten ne vievät jätteet 

 pois maasta.  

Kuinkas kierrätys, auttaako se? Kyllä! Se vähentää jätteen määrää, ja vähentää puiden korjausta ja malmien 

kaivamista täällä päässä. Kyllä kyllä kyllä, meidän kaikkien pitäisi kierrättää.  

Mutta kierrätys ei ole tarpeeksi. Kierrätys ei koskaan tule olemaankaan tarpeeksi. Parin syyn takia. Jäte, joka 

tulee taloistamme ulos, on vain jäävuoren huippu. Jokaista jäteastiaa kohden, jota sinä tuotat, on syntynyt 70 

jäteastiaa, että tuo roska on aiemmin saatu tehtyä.  

Joten vaikka kierrättäisimme 100% jätteestämme,  

sillä ei pääse ongelman sisimpään. 

On paljon jätettä, jota ei voi kierrättää, joko koska  jäte sisältää liikaa myrkkyjä, tai koska sitä ei ole suunniteltu 

kierrätettäväksi. Esim. pillimehut. Niissä on kerroksittain kartonkia, metallia ja muovia, kaikki yhdessä, et voi 

erottaa niitä todelliseen kierrätykseen. 

19:02 Kuten näet, tämä järjestelmä on kriisissä. Joka kohdassa tärmäämme rajoihimme. Ilmaston 

muuttamisesta vähentyvään onnellisuuteen tämä ei toimi.  

Hyvä puoli tällaisessa kaikkialle levittäytyvässä systeemissä on, että voimme vaikuttaa siihen monissa 

kohdissa. Täällä ihmiset työskentelevät metsien suojelun parissa, täällä puhtaan tuotannon eteen, työvoiman 

oikeuksien eteen, reilun kaupan eteen, järkevän kulutuksen puolesta ja kaatopaikkojen parantamiseksi, ja 

mikä tärkeintä: antamalla palautetta hallitukselle että se olisi ihmisien puolesta ihmisiä varten.  

Kaikki tämä työ on todella tärkeää. Asiat siirtyvät eteenpäin, kun näemme niiden yhteydet, näemme suuren 

kuvan. Kun kaikki tämän systeemin osaset liittyvät yhteen, voimme muuttaa koko tämän lineaarisen, viivalla 

olevan systeemin joksikin ihan uudeksi. Systeemiksi, joka ei heitä resursseja tai ihmisiä hukkaan. 



transform this linear system into something new, a system that doesn’t waste resources or people. 

Another Way 

Because what we really need to chuck is this old-school throw-away mindset. There’s a new school 

of thinking on this stuff and it’s based on sustainability and equity: Green Chemistry,81 Zero Waste,82 

Closed Loop Production,83 Renewable Energy,84 Local living Economies.85 It’s already happening. 

Some people say it’s unrealistic, idealistic, that it can’t happen. But I say the ones who are unrealistic 

are those that want to continue on the old path. That’s dreaming. 

Remember that old way didn’t just happen by itself. It’s not like gravity that we just gotta live with. 

People created it. And we’re people too. So let’s create something new. 

 

 

Meidän pitää unohtaa vanhanaikainen kertakäyttökulttuuri. On olemassa uusi tapa ajatella kaikkea tavaraa. Se 

perustuu kestävälle kehitykselle, ja tasa-arvolle. Vihreä kemia, nollaroskaus, suljetun kierron tuotanto, 

uusiutuva energia, elävät paikallistaloudet, kaikki on jo aloitettu. Jotkut sanovat, että tämä on epärealistista, ja 

liian idealistista, eikä se voi onnistua. Minun mielestäni epärealisteja ovat ne, jotka ajattelevat, että voimme 

jatkaa vanhaa polkua. Se on haaveilua. Muistakaa: vanha ajattelu ei syntynyt itsestään, se ei ole kuin 

painovoima, jonka kanssa meidän pitää elää. Ihmiset loivat sen.  

Ja me olemme myös ihmisiä. Joten luodaan jotain uutta. 

 

 

 

10 pientä ja ja Isoa asiaa, jotka voit tehdä 

 

1. Käytä vähemmän energiaa, valitse energia, jota käytät. 

2. Tuota vähemmän jätettä 

3. Puhu kaikille. 

4. Tule kuulluksi – kirjoita lehtiin. 

5. Tee itsesi, kotisi, taloutesi myrkyttömäksi 

6. Ota itsesi irti (tv ja internet), ja liity (yhteiskuntaan) 

7. Parkkeeraa autosi ja kävele – tarvittaessa marssi. 

8. Vaihda lamppusi ja ajatuksesi 

9. Kierrätä roskasi ja kierrätä vaaleilla valitut edustajat. 

10. Osta ympäristöystävällisiä tuotteita, osta paikallista, osta käytettyä, ja kaikkein tärkein: osta 

vähemmän 

 


