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KIRJA-arvostelu

Seitsemän vuotta sitten arvioin tällä palstalla Steven 
Johnsonin kirjaa ”Mistä hyvät ajatukset tulevat”.  
Monitieteellisen teoksen pääidea oli matemaattinen 
kaava ”negatiivisen neljännespotenssin skaalautu-
minen”, jonka mukaan mm. todettiin suurkaupun-
geissa syntyvän asukasmäärään nähden enemmän 
teknisiä ja tieteellisiä aivoituksia kuin pienemmissä 
keskuksissa.

Sama kustantamo Terra Cognita suomensi myös 
Johnsonin oivallusta onnistuneesti laajentaneen 
teoksen Skaala. Suurkaupunkien taloudellisuutta ja 
niiden parempaa innovatiivisuutta perusteltiin mm. 
luvuilla, joiden mukaan kaupungin väkiluvun kak-
sinkertaistuminen kasvattaa infrastruktuuria vain 
85 prosenttia, mutta lisää luovuutta 115 prosentilla.

Luovuuden osalta nämä numerot pian kyseenalais-
tettiin: löytyi näet tilasto Suomessa myönnetyistä 
patenteista, joista vain 9 prosenttia osui helsinki-
läisille, vaikka pääkaupungissa asuu yli kymmenen 
prosenttia väestöstä.

Kuluneena kesänä tuon kirjan hehkutusta suurkau-
punkien henkisen elämän ylivertaisuudesta alettiin 
käyttää poliittisessa debatissa yhtenä perusteluna 
maaseudun autioittamiseen, joten Westin esiin nos-
tamia ajatuksia lienee syytä analysoida tarkemmin. 
Teiden, viemäreiden sekä sähkö- ja vesijohtojen 
rakentaminen asuntoa ja asukasta kohden toki tulee 
kaupunkikeskuksissa halvemmaksi kuin haja-asu-
tusalueilla — mutta mikä muu kuin ”luovuus” 
kasvaakaan 15 prosenttia nopeammin asukasmäärän 
kaksinkertaistuessa?

Westin skaalautumislakien mukaisesti on todet-
tu suurkaupunkien koon kaksinkertaistumisen 
nostavan innovaatioiden määrää sekä keskipalkkoja 
noin 15 prosenttia asukasta kohti, mutta samassa 
suhteessa lisääntyvät myös rikollisuuden, saasteiden 

sekä sairauksien määrät.

Ruotsalainen Svante Ar-
rhenius sai Nobelin ke-
mian palkinnon vuonna 
1903. Hänet tunnetaan kenties parhaiten pansper-
mia-teorian keksijänä (tämä ajatushan on noussut 
uuteen arvostukseen nyt 2000-luvulla kaikkien seli-
tysyritysten elämän ilmaantumiselle itsestään, ilman 
ulkopuolista informaatiota, ajauduttua umpikujiin). 
Hän oli ensimmäinen tiedemies, joka osasi laskea 
hiilidioksidipitoisuuden vaikutuksen Maan pinta-
lämpötilaan ja siten ns. kasvihuoneilmiön syntyyn. 
Arrhenius ennusti fossiilisten polttoaineiden käytön 
voivan vaikuttaa ilmakehän lämpötilaan merkitsevästi 
– ja teki siis tämän havainnon jo vuonna 1896!

Vasta nyt, ilmaston lämpenemisen aattona aletaan 
ymmärtää, miten herkkiä luonto ja ympäristö ovat 
pienillekin keskilämpötilan muutoksille. Aineen-
vaihdunnan nopeus kun on eksponentiaalisesti 
riippuvainen lämpötilasta. Vaatimaton 2 celsiusasteen 
nousu ympäristön lämpötilassa nopeuttaa metabo-
liaa, kasvua ja kuolleisuutta jopa 20–30 prosenttia.  
Kymmenen asteen lämpötilan nousu kaksinkertaistaa 
aineenvaihdunnan nopeuden ja lyhentää elinikää 
vastaavasti.  Kaikenkokoisten nisäkkäiden – päästäi-
sestä sinivalaaseen – sydän kun lyö niiden tyypillisenä 
elinaikana vain 1,5 miljardia kertaa, paitsi ihmisellä 
jopa 60 prosenttia enemmän.

Vaikka tämä 496-sivuinen opus perustuu pitkälti 
erilaisten pääväittämää tukevien tilastojen graafiseen 
esittämiseen, se on kaikkea muuta kuin tylsä: kansi-
tekstinkin mukaan kun sama matemaattinen ”laki” 
selittää johdonmukaisesti myös muita kuin ihmisen 
toimintaan liittyviä ilmiöitä maailmankaikkeuden 
muodostumisesta eläinlajien evoluutioon. Todella 
kiintoisa kirja! 

Geoffrey West: Skaala - elämän ja kuoleman universaalit 
lait eliöissä, suurkaupungeissa ja yhtiöissä

Keskittyykö luovuus 
suurkaupunkeihin?
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