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Jatkuvaan kasvuun perustuva talous tarvitsee uusia metalleja, mineraaleja, o ljya , kaasua, puuta ja 

viljelytilaa – niita  haetaan yha  enemma n kehitysmaiden ko yhien elinseuduilta.  

Ylituotannon ja -kuluttamisen ekologinen jalanja lki on seka  ympa risto llinen etta  sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden kysymys. Massiivinen sademetsien ha vitta minen Indonesiassa ja Brasiliassa 

koskettaa lukuisten metsa yhteiso jen ela ma a . Intiassa eri kehityshankkeiden tielta  on joutunut 

va istyma a n ainakin 30 miljoonaa alkupera iskansoihin kuuluvaa adivasia. Joidenkin arvioiden mukaan 

ta ma n vuosikymmenen aikana ha a deta a n 150 miljoonaa ihmista  suurten kehityshankkeiden tielta , 

heista  80 prosenttia kehitysmaissa. Varovaistenkin arvioiden mukaan maapallolla saattaa vuonna 

2050 olla myo s yli 200 miljoonaa ilmastopakolaista.  

Kiivaimmin luonnonvaroja ja maa-alueita otetaan haltuun globaalissa Etela ssa . Mukana on maatalous-, 

biopolttoaine-, metsa - ja kaivannaisalalla toimivia monikansallisia yrityksia  ja pa a omarahastoja, seka  

yha  enemma n myo s valtioita. Monet vaurastuneet maat investoivat aggressiivisesti maa-alueiden 

ostamiseen ja vuokraamiseen ko yhemmissa  maissa kasvattaakseen ruoka- ja polttoainevarantojaan tai 

varmistaakseen suurteollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden saannin. 

 

Kuva 1: Hylätty talo Talvivaaran kaivosalueella 

Sotkamossa (Kuva: Tommi Taipale) 

Maakaappaukset ja muu maan hyo dynta minen 

teollistuvan maailman tarpeisiin ei sina nsa  ole 

uutta, mutta ilmio n suuruusluokka on. Edes 

kolonialismin aikana maa-alueita ei otettu 

haltuun samassa mittakaavassa.  Uutta on 

sekin, etta  maakaupoista ja ruuantuotannosta 

on tullut osa spekulatiivisia rahamarkkinoita. 

Taustalla on globaali odotus niukkuudesta eli 

siita , etta  ruokaturva heikentyy, minka  

seurauksena maan ja ruoan hinta nousee. 

Investoijat – jotka voivat olla esimerkiksi 

yksityisia  sijoittajia tai ela kerahastoja – 

hyo tyva t laajalle levinneesta  huolesta ruoan 

loppumisesta. Muutoksia on myo s 

toimijakenta ssa ; rajat rikkaan pohjoisen ja 

ko yha n etela n va lilla  ovat muuttuneet. Kiina, 

La hi-ida n maat ja Etela -Korea ovat aktiivisia 

maiden valtauksessa, mutta eurooppalaisten ja 

pohjoisamerikkalaisten osuus on kuitenkin 

edelleen merkitta va . 

 



Maareformeista agribisnekseen 

Kolonialismin epa oikeudenmukaisten maanomistussuhteiden perinto a  pyrittiin kehitysmaissa viime 

vuosikymmenina  korjaamaan maareformeilla, joissa maita jaettiin suuromistajilta pientilallisille. Nyt 

ka ynnissa  na ytta a  olevan pa invastainen kehitys. Kun laajoja maa-alueita ostetaan tai vuokrataan 

useiden vuosikymmenten ajaksi, maanomistus keskittyy ja samalla hankitut maa-alueet ovat 

lopullisesti pois paikallisten viljelijo iden ka yto sta . Nykyiset maiden hankintaan liittyva t sopimukset 

ovat monenkirjavia, mutta yhteisena  piirteena  vaikuttaa olevan se, etta  paikalliset ihmiset ovat vain 

harvoin sopimuksen osapuolena. Usein he eiva t ole sopimuksista tai hankkeista edes tietoisia ennen 

niiden ta yta nto o npanoa. Lisa ksi maananastuksia tapahtuu usein alueilla, joissa paikallistason 

vastarinta on tehty vaikeaksi, se on ja rjesta ytyma to nta  tai vailla yhteyksia  ja rjesta ytyneisiin 

yhteiskunnallisiin liikkeisiin. 

Kansainva listen kehitystoimijoiden rooli on nykyisessa  agribisneksen dynamiikassa ristiriitainen. 

Yhta a lta  kehitystoimijat, kuten Maailmanpankki, ovat tuoneet esiin maakaappausten ongelmia ja 

kehitta neet menettelyja  niihin puuttumiseksi. Toisaalta niiden aiempien vuosikymmenten toiminta 

ta hta si agribisnesinvestointien helpottamiseen. Maailmanpankki edista a  edelleen na kemysta , etta  

ainoastaan suuret teolliset plantaasit tai kansainva lisessa  agribisneksessa  mukana olevat 

sopimusviljelija t pa rja a va t kilpailussa ja ta ytta va t viennin edellytta ma t standardit.   

 

Kuva 2: Pakkosiirtoa vastustetaan Phnom Penhissä Kambodzhassa (Kuva: Timo Kuronen) 

 

Pienviljelyä keskittyvän maanomistuksen sijaan  

Maailman resurssit ovat rajalliset. Yksista a n niukkuudesta puhuminen voi kuitenkin helposti 

muodostua osaksi oikeutusta maananastuksille. Esimerkiksi maakauppoja Afrikassa on perusteltu 

silla , etta  niilla  varaudutaan tulevaan ruokakriisiin ja etta  niita  tehda a n alueilla, jotka ovat niin 



sanotusti tyhjia , ka ytta ma tto mia  tai alihyo dynnettyja . Maailmanpankin mukaan ka ytta ma tto ma na  olisi 

maailmassa 450 miljoonaa hehtaaria viljelylle sopivaa maata, minka  lisa ksi suuri osa nykyisista  

viljelyalueista on tehottomassa ka yto ssa . On helppoa ajatella, etta  ruokakriisiin voitaisiin vastata 

na iden maiden haltuunotolla tai ka yto n tehostamisella uuden teknologian ja tilakoon kasvattamisen 

keinoin. Na kemys on luonut epa realistisia ka sityksia  maatalousinvestointien potentiaalista ja siten 

osaltaan kiihdytta nyt investointien tekemista . Usein unohdetaan, etta  ”marginaaleina” pidetyt alueet 

saattavat olla jo ka yto ssa  esimerkiksi yhteisina  laidunmaina tai vuoroviljelyn alueina. 

Alihyo dynta misen na ko kulmasta pienviljely ja erityisesti omavaraisviljely na ytta ytyva t ongelmana – 

eika  toimintana, jota voitaisiin tukea ja vaalia. 

Useat yhteiskunnalliset liikkeet ovat pyrkineet haastamaan ta ta  na kemysta  ja korostaneet, etta  

pienviljelya  pita isi helpottaa ja tehda  siita  varteenotettava vaihtoehto. Investoinnit voivat olla julkisia 

tai pienviljelijo iden tekemia . Kannattavuuslaskelmissa tulisi huomioida toiminnan tuottavuus, 

tyo llista vyys ja kesta vyys pitka lla  aikava lilla , koska plantaasien kannattavuus perustuu usein 

epa suoriin tukimuotoihin. Samalla tulee kiinnitta a  huomiota myo s omistuksen muotoon ja toiminnan 

tavoitteisiin. Esimerkiksi osuuskuntapohjaisesti toimivat tuotantoyksiko t voivat todenna ko isemmin 

tavoitella ekologisuutta, ruokaturvaa ja oikeudenmukaisuutta vahvistavia tuotannon malleja.  

Niukkuuspuheissa maa ja luonto na hda a n helposti ainoastaan hyo dynnetta vina  resursseina. Ta ma  

mielikuva ha ivytta a  na kyvista  maahan, metsiin tai veteen liittyva t historiat seka  erilaiset elinkeinot ja 

ela ma n muodot. Niukkuuden sijaan kyse on pikemminkin siita , miten oikeudet maihin, metsiin ja 

veteen jaetaan. Kyse on myo s eroista luontoka sityksissa  ja maailmankatsomuksissa, joita myo ska a n ei 

huomioida niukkuuspuheissa. Vaihtoehdot nykyiselle maakaappausten ja syrja ytta misen dynamiikalle 

voivat lo ytya  sellaisista luontoka sityksista  ja maailmankatsomuksista, joissa globaalin talouden 

laajeneminen ei ole va a ja a ma to n kehityskulku.  

 

Esimerkkikertomus: Laos 

Kun kehityspankit aloittivat rahoitustoiminnan Laosissa 1990-luvulla, ensimma isia  ja edelleenkin 

keskeisia  hankkeita ovat olleet teiden ja sa hko verkkojen rakentaminen. Samalla on avattu 

vaikeapa a syisia  alueita investoinneille ja luonnonvarojen haltuunotolle seka  luotu uusia markkinoita 

tuontitavaroille. Aasian kehityspankki on vastannut infrastruktuurihankkeista maan pohjoisosassa ja 

Maailmanpankki etela osassa. Mineraali- ja metsa varojen haltuunotto seka  investoinnit 

vesivoimahankkeisiin ovat Laosissa kiihtyneet, samoin kuin maa-alueiden vuokraaminen teollisia 

plantaaseja, kuten kumipuuviljelyksia  varten. Joissakin ministerio issa  ollaan jo epa toivoisia. ”Emme 

saa tilannetta ena a  milla a n hallintaan” totesi era s tapaamani virkamies. Samaan aikaan monet 

kommunistipuolueen korkea-arvoisista ja senista  ovat hyo tyjina  monissa kehityshankkeissa ja 

osallisina laittomissa metsa hakkuissa.  

Laosista on tullut suuryhtio iden temmellyskentta  – seurauksena on joukko maattomia ja 

omaisuudettomia. Laosin pitka najan strategiassa valmistaudutaan jo aikaan, jolloin luonnonvaroja ei 

ena a  ole. Strategian mukaan Laosin on aloitettava ei-luonnonvarapohjaisen talouden kehitta minen. 

Maailmanpankin uudessa hankkeessa pyrita a n lisa a ma a n ”kesta vyytta  takaavia” turvalausekkeita 

kaivos-, energia- ja metsa hankkeisiin. Niin Laosissa kuin monissa muissakin maissa ta ma  

suunnanmuutos investointien edista misesta  niiden hallinnointiin tapahtuu ja lkijunassa. Edelleenkin 

kehityspankkien huomio painottuu enemma n investointien tekemista  edista va n kuin sita  sa a televa n 

hallinnoinnin kehitta miseen. 



 

Kuva 3: Nam Theun 2 -padon alta pakkosiirrettyjen uudet kodit ja laihat elinkeinot Laosissa (Kuva: Timo Kuronen) 


