
Planeettojen suunnittelu II
kulttuurit

Esa Perkiö

Sampo Smolander



Kulttuurien synty

Ainoa tunnettu tapaus...



Esihistorian alku
(ja tämän tarinan)

Jotensakin toimiva kivikauden 
“teknologia” Afrikassa 50 000 v. sitten,
Lähi-Idässä 40 000 v. sitten

Eurooppaan n. 30 000 v. sitten 
(jostain syystä neanderthalit 
katosivat samaan aikaan)

Myös kaukoitään 40-30 000 v. sitten



Metsästäjä-keräilijät

● Kaikkien eläinten “perustila”
● Voi olla helppoakin, jopa vain 4 

tunnin päivittäinen työaika
● Erittäin ympäristö- ja 

sääsidonnainen
● Vaatii paljon tietoja ja taitoja



Robert Falcon Scott (1868 - 1912)



Maanviljelijät

● Sidottu paikkaan (hankala muuttaa 
pois jos ikäviä naapureita)

● Edellyttää “maanviljelyspaketin” 
(=soveltuvat kasvit ja eläimet)

● Jos pakettia ei tarjolla, ei onnistu
● Viljely- ja sadonkorjuuaikaan töitä 

riittää



Maanviljelyn “etuja”
● Sama maa-ala viljeltynä ruokkii 10-

100 kertaa enemmän ihmisiä kuin 
m-keräily

● Viljelijöillä enemmän tauteja (tämä 
on etu!)

● Muutenkin huonompi terveys, 
yksipuolisempi ravinto

● Mahdollistaa yhteiskunnallisen 
työnjaon



“Paketti”

Riittävä kokoelma viljelykasveja ja 
kotieläimiä, että maanviljelyyn 
voidaan kestävästi siirtyä



Jalostus



Hedelmällinen puolikuu



Hedelmällisen puolikuun etuja:

● Välimeren ilmasto: kuivat kuumat 
kesät, lämpimät kosteat talvet => 
paljon yksivuotisia heiniä

● Paljon kaksineuvoisia kasveja 
(=pölyttivät itsensä): toisaalta 
vähemmän muuntelua, toisaalta 
enemmän hybridejä (esim. Leipävehnä).

● Korkeuseroja



Hedelmällisen puolikuun paketti

- vehnä, ohra
- linssi, herne, kahviherne
- pellava
- sika, lehmä, vuohi, lammas
- (hevonen, kana, koira yms.
   naapureilta)



Väli-Amerikan paketti

- maissi
- papu, arizonanpapu, ruusupapu
- jamssipapu (mukula)
- kurpitsa
- kalkkuna, koira
- (ei hevosta lähimaillakaan, 
   etelänaapureilla olisi ollut 
   laama...)



Kaikki mikä voidaan kesyttää...
Anna Karenina -periaate (Tolstoi):
Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa 
kaltaisia; jokainen onneton perhe on 
onneton omalla tavallaan.

Ennen 1900-lukua yli 50 kg eläimiä 
kesytetty vain 14 kpl.



Kesytetyt yli 50 kg eläimet

Merkittävät 5:

lammas, vuohi, lehmä, sika, hevonen

Vähäiset 9:

kameli, dromedaari, laama, aasi, poro, 
vesipuhveli, jakki, bartengi, gauri



Tauteja eläinystäviltämme

tuhkarokko (lehmä)
tuberkuloosi (lehmä)
isorokko (lehmä)
influenssa (sika, ankka)
hinkuyskä (sika, koira)



Minkä takia zulujen zeppeliinit 
eivät vallanneet Tokion 

taivasta...?





Innovaatioiden leviäminen

Suora kopiointi

Inspiraatio (kuulet kirjoitus-
taidosta, kehität oman)



Faistoksen levy, Kreeta, 1700 ekr.





Andrei Dmitrievitš Saharov





Mahdollisia syitä kulttuurin 
tuhoutumiseen 1:

Huonot naapurit

Karthago

Intiaanit

...



Mahdollisia syitä kulttuurin
tuhoutumiseen 2:

Liian hyvät naapurit



Pitcairn- ja Hendersonsaaret



Mahdollisia syitä kulttuurin 
tuhoutumiseen 3:

Muuttuvat ympäristöolot

Ilmastonmuutos, eroosio & 
aavikoituminen, maaperän 
köyhtyminen, jne.



Mayat





Grönlannin viikinkisiirtokunnat 
n. 985 - n. 1380



Pääsiäissaari









Malthus Ruandassa



Mahdollisia syitä kulttuurin
tuhoutumiseen 4:

Äkilliset katastrofit



Mahdollisia syitä kulttuurin
tuhoutumiseen 5:

Silkka idiotia



Xhosa



On toki epäuskottavaa että enää 
nykypäivänä silkka typeryys voisi 

johtaa laajan mittakaavan 
kulttuurituhoon...



On toki epäuskottavaa että enää 
nykypäivänä silkka typeryys voisi 

johtaa laajan mittakaavan 
kulttuurituhoon...


