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Tutkimus luo läpileikkauksen ympäristöfilosofian nykytilanteeseen tarkastelemalla
ympäristöajattelun syntyä ja sen eri suuntauksia sekä luonnon arvottamista. Tutkimus
pyrkii myös hahmottelemaan, millainen olisi ympäristöfilosofinen lähestymistapa, jonka
lähtökohdat ovat ihmisen maailmassa olemisen huomioimisessa. Ihmisen maailmassa
oleminen on todellisuuden jäsentämisen tapa, jonka perusta on fenomenologisessa
filosofiassa. Siinä lähtökohtana on maailma sellaisena kuin se meille monin eri tavoin
ilmenee. Kokemuksellisuuden osuus tietämisprosessissa tulee korostuneesti esille ja
ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena suhteessa luonnon kokonaisuuteen. Tutkimus on
luonteeltaan teoreettinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimusote on eksploratiivinen.
Lähdemateriaali koostuu ympäristöfilosofian aihepiiriä käsittelevistä koti ja ulkomaisista
teoksista ja artikkeleista.

Tutkimus päätyy tarkastelussaan näkemykseen, että keskeisin ympäristöfilosofinen
jaottelu, antroposentrismin eli ihmiskeskeisyyden ja nonantroposentrismin eli
luontokeskeisyyden välinen kahtiajako, on pyrittävä ylittämään, sillä mahdollisista
selkeyttävistä piirteistään huolimatta se muodostaa tarpeettoman rajalinjan luonnon ja
kulttuurin välille. Ajatussuuntien välisten erottelujen sijaan on koetettava löytää
toisenlaisia menettelytapoja, jotka voivat edesauttaa luontosuhteemme ongelmallisten
kohtien selvittämistä. Ympäristöfilosofiaa voi pohjimmiltaan pitää filosofisena
ihmistutkimuksena, jossa luonto osana ihmistä ja ihminen osana luontoa määrittelevät
toinen toisiaan. Ihmistutkimukselle olennaista on tarkoitusten ja arvojen pohtiminen,
todellisuuden hahmottaminen inhimillisen merkityksenannon näkökulmasta. Luonnon
merkityksellisyyttä arvioitaessa on huomioitava ihmisen merkityksellisyys
erottamattomana osana luontoa.

Ympäristökysymysten ratkaisuyritykset ovat voimakkaasti sidoksissa valittuihin
tietoteoreettisiin ja ontologisiin olettamuksiin, ja niiden asettaminen on välttämätöntä
siitäkin huolimatta, että joudumme aina toimimaan epävarman tiedon pohjalta
todellisuudessa, jonka ehdottomia ja perimmäisiä lainalaisuuksia emme tunne.
Mikään yksittäinen ympäristöfilosofinen suuntaus ei voi tarjota kaikissa tilanteissa päteviä
ongelmanratkaisukeinoja, eikä pidä kuvitella, että ongelmiin, joiden määritteleminen ja
täsmentäminen on likipitäen yhtä vaikeaa kuin niiden poistaminen, löytyisi yleisen tason
vastauksia. Luonto, jonka piirteiden selville saamiseen meillä on vain rajallisen
käsityskykymme tuottamat välineet, ei ole pelkkä toiminnan kohde, vaan lopulta se
kokonaisuus, jota meidän on kaikessa olemisessamme kunnioitettava.

Avainsanat: ympäristöfilosofia, ihmisen maailmassa oleminen, arvot
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1   Johdanto

Ympäristökysymyksen tarkasteleminen on monitahoinen ongelmavyyhti, jota voidaan

lähestyä lukuisista eri näkökulmista, useiden eri tieteiden avulla. Yhden tutkimuksellisen

ulottuvuuden antaa ympäristöfilosofia, joka pyrkii filosofian keinoin selvittämään meitä

mahdollisesti uhkaavan ympäristökriisin syntyä, merkitystä ja vaikutuksia sekä olemaan

apuna ratkaistaessa ongelmia, jotka nousevat esiin ihmisen ja häntä ympäröivän luonnon

välisestä, perustaltaan selvittämättömästä suhteesta. Ympäristöfilosofian tutkimusala

ulottuu eettisistä pohdinnoista ontologisiin ja tietoteoreettisiin kysymyksiin sekä mm.

poliittisen filosofian ja yhteiskuntafilosofian alueille.

Tämä tutkielma tuo katsauksenomaisesti esille nykyisen ympäristöfilosofisen ajattelun eri

muotoja, painottaen ympäristöetiikan aihepiiriä, jonka merkitys ympäristöfilosofiassa on

keskeinen. Tutkimuksen tavoitteena on ympäristöfilosofisten suuntausten esittelyn lisäksi

hahmotella, millainen olisi ympäristöfilosofinen ajattelutapa, jonka lähtökohdat ovat

ihmisen maailmassa olemisen huomioimisessa. Ihmisen maailmassa oleminen on

erityisesti fenomenologisen filosofian käyttämä käsite, joka tarkoittaa ihmisen ja häntä

ympäröivän todellisuuden suhdetta, jossa ihminen ensisijaisesti on yksi osa sellaista

kokonaisuutta, jota hän ei koskaan kykene täysin tuntemaan. Puhtaasti käsitteellisen

tutkimusotteen sijaan korostuu kokemuksellisuuden osuus kaikessa tietämisessä.

Arkipäiväinen, ”luonnollinen” asenne korvautuu näkökulmalla, jonka tarkoituksena on

ymmärtää ilmiöitä siten, kuin ne esiintyvät ennen reflektointia, tapaamme nähdä ilmiöt jo

tietynlaisina, valmiiksi ajateltuina. Lähestymistapa ilmentää ihmisen merkityshakuista

suuntautumista maailmaan. Maailmassa olemista voidaan fenomenologisen ajattelun

mukaan pitää tärkeimpänä tietona, jota meillä on ihmisen olemisen tavasta. Pragmatistinen

filosofia, jota tämä tutkimus myös hyödyntää, sisältää osin samoja piirteitä: sekin sitoo

ihmismielen osaksi maailmaa eikä koe mielekkäänä ajatusta ihmisestä riippumattomasta

todellisuudesta.

Omakohtainen mielenkiinto tutkimuksen aihepiiriin syntyi ympäristöfilosofian ja

ekologisen ajattelun kurssien myötä, jotka saivat aikaan halun perehtyä

ympäristökysymyksen ongelmavyyhtiin muistakin näkökulmista, kuin millä tavoin

luonnontieteellisyhteiskunnallinen tarkastelu kohdettaan lähestyy. Ympäristöfilosofia voi
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nähdäkseni tuoda esiin tärkeitä ihminen–luontokäsiteparin taustalla vaikuttavia piirteitä,

joiden avulla voimme lisätä ymmärrystä asemastamme maailmassa ja syventää tietämystä

ympäristöongelmista. Miten ongelmat ovat syntyneet, miten ne tunnistetaan, kuinka ne

ilmenevät sekä millä tavoin ongelmiin suhtaudutaan ja miten niitä voitaisiin ratkaista, ovat

kysymyksiä, jotka sisältävät filosofisia ulottuvuuksia ja vaativat filosofista tarkastelua.

Tämän tutkimuksen näkökulma täsmentyi vähitellen tutustumalla ympäristöalan ja

filosofian julkaisuihin. Aihetta käsitteleviä opinnäytteitä ei juurikaan ole tehty. Suomessa

ympäristöfilosofiaa ovat kehitelleet erityisesti Markku Oksanen ja Leena Vilkka, jotka

molemmat ovat keskittyneet ympäristöeettiseen tutkimukseen, Vilkka lähinnä

eläinetiikkaan. Alan ulkomainen keskustelu on painottunut Yhdysvaltoihin. Eurooppalaista

ja skandinaavista näkökulmaa tutkimuksessa tuo esille norjalaisen Arne Næssin

syväekologinen ajattelu.

Tutkimus tarkastelee kohdettaan kirjallisen aineiston avulla. Tutkimusote on

eksploratiivinen. Lähdekirjallisuus koostuu ympäristöfilosofian aihepiiriä käsittelevistä

koti ja ulkomaisista teoksista ja artikkeleista sekä fenomenologian ja pragmatismin

teoriaperinteitä esittelevistä ja niitä soveltavista teksteistä. Filosofi Juha Varton kirjoitukset

ovat keskeisessä asemassa fenomenologiseen ajatteluun johdattelemisessa.

Ympäristötutkimuksen ekologisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksenasetteluissa on aina

vaikuttamassa tietoopillisia ja metafyysisiä olettamuksia, jotka tuodaan julki tai jotka

pysyvät lausumattomina, mutta joilla on merkitystä tutkimusten kulkuun ja saavutettaviin

johtopäätöksiin. Selvitän tällaisia lähtökohtaolettamuksia tieteenfilosofiaa käsittelevässä

kolmannessa luvussa, jossa määrittelen myös keskeisimmät tutkimuksen aihepiiriin

kuuluvat käsitteet ja lähestyn tutkimuskohdetta tarkastelemalla ihmistä ja luontoa

filosofisena ongelmana. Taustana tutkimusnäkökulmalle esittelen maailmankuvassamme

tapahtuneita muutoksia, joista kenties merkittävin ja laajimmin vaikuttava kehityskulku on

modernin luonnontieteellisen näkemyksen sulautuminen keskeiseksi osaksi todellisuuden

hahmottamistamme. Neljännessä luvussa tarkastelen ympäristöfilosofiaa filosofian osa

alueena ja esittelen ympäristöfilosofian eri suuntauksia sekä luonnon arvottamisen tapoja.

Ympäristöajattelun klassikkotekstien ja niiden ympärillä käydyn keskustelun

käsitteleminen muodostaa viitekehyksen ympäristöarvojen ja etiikan aihepiirille.

Teksteihin sisältyvien aatehistoriallisten kuvausten esille tuominen valaisee

ympäristöfilosofian taustaa. Eettisesti painottuneen tarkastelun lisäksi tutkimus käsittelee
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yhteiskuntaekologiaa, ekofeminismiä, syväekologiaa sekä evolutionistista ekologiaa, jotka

ovat merkittävimmät ympäristöfilosofiset suuntaukset. Viides luku tarkastelee

ympäristöfilosofian ja ihmisen maailmassa olemisen välistä yhteyttä tavoitteenaan

muotoilla ympäristöllinen näkemys, jossa lähtökohtaisena ajatuksena on ihmisen oleminen

osana luonnon kokonaisuutta.

Käytännöllisenä motiivina ympäristöfilosofiselle tutkimukselle voidaan pitää pyrkimystä

osaltaan edistää ekologisten ongelmien ratkaisemista. Erilaisten ajattelutapojen sisältämät

luonto ja ihmiskäsitykset  toimivat aina, tiedostaen tai tiedostamatta, taustaoletuksina

selvitettäessä ympäristöä koskevaa problematiikkaa. Kysymystä ympäristöongelmista ei

tässä tutkimuksessa asetettuja lähtökohtia seuraten voi irrottaa ihmisen maailmassa

olemisesta erilliseksi osaksi, jota pystyisi tarkastelemaan ikään kuin ulkopuolisen silmin,

puhtaan objektiivisesti. Ihmisen maailmassa olemisen hahmotustapaa käyttämällä tutkimus

pyrkii selkiyttämään käsityksiä ympäristöajattelun ja inhimillisen merkityksellisyyden

yhteenkietoutumisesta.
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2   Tutkimusongelman jäsentäminen

Ympäristöfilosofian synty liittyy läheisesti luonnonsuojeluaatteen voimistumiseen ja

kasvavien ekologisten ongelmien tiedostamiseen, jotka loivat tarpeen pohtia

ympäristökysymyksiä myös filosofisista lähtökohdista. Oma tutkimusalansa

ympäristöfilosofiasta muodostui vähitellen 1960 ja 1970lukujen taitteesta alkaen, kun

vakiintui näkemys, että siihenastiset ajattelutraditiot ja erityisesti moraalifilosofia eivät

huomioi tai kykene huomioimaan ympäristöä riittävällä tavalla, vaan niiden kiinnostus on

lähinnä ihmisten välisiä suhteita koskevissa kysymyksissä. Pyrkimys rakentaa

vastuullisemmin luontoon suhtautuva ajattelutapa synnytti useita eri ympäristöfilosofisia

suuntauksia.

Ympäristöfilosofiassa keskeinen, eri lähestymistapoja erottava tekijä on jako

antroposentrismiin eli ihmiskeskeiseen ajatteluun ja nonantroposentrismiin eli

luontokeskeiseen ajatteluun, joka liittyy kiisteltyyn kysymykseen arvojen olemassaolon

luonteesta. Mikäli katsomme ihmisten intressien olevan muiden olentojen tai luonnon

osien intressejä merkittävämpiä tai jos ajattelemme, että ainoastaan ihmiset ovat

moraalisesti arvokkaita eli päämääriä sinänsä, on kyse antroposentrismistä.

Antroposentrismi tarkastelee ympäristönsuojelua siinä laajuudessa kuin se vaikuttaa

ihmisten erilaisten arvojen ja tavoitteiden toteutumiseen. Jos taas itseisarvoisia voivat

ihmisten lisäksi olla muutkin luonnossa olevat entiteetit1, puhumme

nonantroposentrismistä. Jako ihmiskeskeisyyteen ja luontokeskeisyyteen on nähty myös

ongelmallisena jäsennyksenä, joka peittää alleen todelliset ympäristökysymysten

ratkaisuyritykset, koska siinä tehty jaottelu ylläpitää samaa dualistista ajattelutapaa, josta

luonnontieteilijöitä on syytetty jo pitkään.

Ympäristöfilosofisessa tutkimuksessa korostuu ihmisen ja luonnon suhteen monitahoisuus

ja moniselitteisyys. Ihminen osana luontoa ja toisaalta ihminen tietoisena, maailmaa eri

tavoin hahmottavana olentona luo keskenään ristiriitaisia näkökulmia, joiden

yhteensovittaminen tyydyttävällä tavalla edellyttää selkeästi eriteltyjä ja perusteltuja

kysymyksenasetteluja. Useat ympäristöajattelijat katsovat, että kulttuurissamme vallitsevat

1 Entiteetti: yleinen nimitys oliolle. Pyrkii määrittelemään kohteen ominaisuuksia mahdollisimman
vähän, jättää avoimeksi olion luonteen tai olemassaolon tavan.
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luontoasenteet kaipaavat kriittistä tarkastelua ja eräiltä osin perustavia muutoksia, sillä

heidän mukaansa tapamme kohdella eläimiä ja muuta elollista luontoa on monessa

suhteessa moraalisesti kestämätön: luonto saa usein pelkän välineen roolin inhimillisten

tarpeiden tyydytyksessä, eikä ympäristön tila ole ihmistoiminnan seurauksena paras

mahdollinen ihmiselle itselleenkään. Ympäristöfilosofian tehtävänä on selvittää tällaisten

käsitysten lähtökohtia ja merkitystä sekä arvioida tarvetta muutoksiin tavassamme

suhtautua luontoon.
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3   Lähtökohtaolettamukset ja käsitteiden määrittely

Miten käsitteet luonto ja ympäristö suhteutuvat toisiinsa

Mikä on luonto ja mitä onkaan ympäristö? Tarkasteltaessa ympäristöfilosofian aihepiiriä

törmätään tämän tästä molempiin käsitteisiin, eikä niiden yksiselitteinen määritteleminen

ole ongelmatonta. Käsitteiden käyttöön vaikuttaa aina kulloinkin kyseessä oleva

asiayhteys. Arkipuheessa ‘luonto’ tarkoittaa lähes mitä tahansa asvaltilla päällystetyn

pinnan ulkopuolella olevaa maastoa, ja ‘ympäristö’ on useimmiten meidät piiriinsä sulkeva

lähialue. Tieteen käyttämässä kielessä pyritään sen sijaan mahdollisimman täsmälliseen

ilmaisuun, joka ei jätä sijaa väärintulkinnoille. Eri tieteissä ‘ympäristö’ ja ‘luonto’ voivat

kuitenkin saada poikkeavia merkityksiä; luonnontieteen ‘luonto’ ja filosofian ‘luonto’

eroavat toisistaan, tilanteista riippuen, enemmän tai vähemmän. Seuraavassa pyrin

tuomaan valaistusta tähän problematiikkaan.

Perinteisesti käsite ympäristö on tarkoittanut tietyn kohteen ympärillä sijaitsevia asioita,

jolloin se oli varsin konkreettinen: ‘ympäristö’ koostui merkityksistä, jotka jäsentyivät

keskipisteen ympärillä olevaksi alueeksi. Uuden sisällön ‘ympäristö’ sai 1970luvulle

tultaessa, kun teollisuusmaissa havaittiin teknistieteellisen kehityksen muodostavan uhan

ihmisen olemassaololle. Klassisen luonnonsuojelun rinnalle tuli käyttöön

ympäristönsuojelu, jolloin ympäristö on universaali, vailla keskipistettä, ympäristö

“yleensä”. Nykymerkityksessään ympäristö – ihmisen olemassaolon aineellinen perusta,

jota uhkaa tuho – on siis runsaan 30 vuoden ikäinen. (Haila 2000, 237; Koskiaho 1991, 21

22.)

Tässä tutkimuksessa tarkasteltava ‘ympäristö’ ei ole vain ulkopuolellemme levittäytyvä

luonto, meistä erillään oleva entiteetti, jonka tarjoamia puitteita ja antimia me käytämme

hyväksemme, vaan se tarkoittaa myös kokonaisuutta, jonka osia me erottamattomasti

olemme. Ympäristöstä ei voida puhua ottamatta mukaan kokemuksen käsitettä, sillä

ympäristö merkitsee myös kokemustodellisuutta, jonka me muodostamme tuntemalla,

tietämällä, arvottamalla, uskomalla. Ympäristö pelkistetyimmillään on kokemuksen

toimintakenttä, jossa minun elämäni ja muiden elämät muodostuvat ja jäsentyvät.
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Ympäristö on osa meitä yhtä lailla kuin me olemme osa ympäristöä. (Parker 1996, 2829.)

Ympäristön määrittely kohtaa samankaltaisia ongelmia kuin luonnon määritteleminen.

Luonto on ympäristön tavoin käsitteenä erittäin monimerkityksinen ja monitahoinen.

Luonto merkitsee eri asioita eri kulttuureissa eläville ihmisille, jolloin sen sisällöt

poikkeavat toisistaan. Modernin ihmisen luonto on erilainen kuin alkuperäiskulttuurissa

elävän. Eri aikakausina luonnolla on ollut hyvinkin muuttuvia merkityksiä. Luontosana

heijastaa niitä epäilyksiä ja epävarmuuksia, joita ihminen on aikojen kuluessa kohdannut

suhteessaan ympäröivään maailmaan. Rajoitetuimmillaan luontoon sisällytetään vain se,

mikä ei itsessään tai alkuperältään ole inhimillistä. Tällöin ihmisen tekemä on

“keinotekoista” ja sulkeutuu “luonnon” ulkopuolelle. Kenties tyypillisin merkitys

luonnolle on kulttuurin ulkopuolinen todellisuus. Tarkempi asian pohtiminen paljastaa, että

tämä yleinen arkikäsitys, samoin kuin luonnollinen–keinotekoinenjaottelu, ovat monessa

suhteessa ongelmallisia.

Eräs yleisesti käytössä oleva rajaamistapa on pitää luontona kaikkea sitä, mikä kuuluu

biologian tieteenalaan. Ns. eksaktien luonnontieteiden vaikutus ulottuu syvälle

arkiajatteluumme. Kyse on kuitenkin vain yhden näkökulman tuomisesta vaikeasti

määriteltävään todellisuuden osaan. Biologinen luonto on sinänsä selkeästi rajattu

kokonaisuus, mutta se jättää luontoon mahdollisesti kuuluvat muut ulottuvuudet huomiotta,

joita esimerkiksi filosofisen käsitteistön luonto pyrkii lähestymään.

Kreikkalaisessa luonnonfilosofiassa oli käytössä käsite fysis eli luonto merkitsemässä sekä

oliolajin ominaisuuksien kokonaisuutta että oliolajien ja niiden keskinäisten suhteiden

kokonaisuutta (Järveläinen 1999, 54). Aristoteleen ajattelussa kaikilla olioilla, joiden

liikkeen ja muutoksen syy on niissä itsessään, on jokin sellainen, mitä sanotaan

“luonnoksi”. Luonnot ovat olemuksia eli substansseja, ne ovat siis eräässä mielessä

olemassa itsestään. “Luonto” on näin ollen ensisijaisesti asian tai olion määritelmän

mukainen hahmo ja muoto, eikä se tarkoita niinkään ainetta, materiaa. Luonnollisilla

olioilla on luonnollinen päämäärä ja tehdyillä olioilla niiden tekijän asettama päämäärä ja

tarkoitus. (Työrinoja 1999, 129130.)

Luonnosta voidaan puhua eriasteisesti suppeammassa tai kattavammassa merkityksessä.

Pietarinen (1993, 33) on käsitellessään ympäristöetiikkaa rajannut luonnon merkitsemään
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elävää eli orgaanista luontoa. Toisenlaisessa tarkastelussa luontoon voidaan sisällyttää

mukaan myös biosfäärin eloton osa: maaperä, vesi, ilma. Laajemmin ajateltuna luonto

tarkoittaa sitä elävää kokonaisuutta, josta itse olemme osa, jolloin emme puhu vain

biologisesta elämästä vaan muuttuvasta, kokemuksellisesta ympäristöstä, sen suhteista ja

siihen kuulumisesta (Varto 1994, 85). Erityisesti filosofinen tarkastelu käyttää luonnon

kanssa samaa merkitsevinä käsitteinä maailmaa ja todellisuutta. Ongelmana

käsiteanalyysissä on, että jokaisella kirjoittajalla on oma näkemyksensä ja tulkintansa

käyttämistään termeistä, ja huolimatta siitä, että ne tekstin alussa määritellään tai ne

kerronnan myötä määrittyvät, jää aina olemaan se ero, mikä on kielellisessä viestimisessä

väistämätöntä: on toisaalta asiat, joihin viitataan ja toisaalta kielelliset ilmaisut, joilla

viittaaminen tapahtuu.

Haila (1991, 51) määrittelee luonnon olevan 1) yksittäisten kappaleiden sisin olemus, 2)

kaikkea olemassaolevaa ohjaava yleinen olio, 3) (kulttuurille) ulkoisen aineellisen

todellisuuden kokonaisuus.

Luonnosta puhuessamme tarkoitamme jotain, joka on itsellemme vierasta ja ulkoista.

Luonto on kaiken omakohtaisen ulkopuolella; ruumiiseemme liittyvä ihmisluontokin on

jotain omasta tahdostamme riippumatonta. Arkikielen tasolla luonnosta on muodostunut

fraasi, se ei tarkoita mitään erityistä. (NiemiPynttäri 1989, 118.)

Luonto voidaan nykyisin nähdä hyvin monilla eri tavoilla; se voi olla esimerkiksi

maailmankaikkeus (luonnontieteiden luonto), biosfääri (elollinen luonto), erämaa

(“alkuperäinen” luonto), viheralue (virkistysluonto), kulttuurin vastakohta sekä henkisen

tai hengellisen vastakohta (Niiniluoto 1993, 65). Merkitys, johon käsitteellä luonto

viitataan, on useimmiten sidoksissa kulloisiinkin tarkoitusperiin: tietyissä tilanteissa on

perusteltua erottaa ihmisen luomat puutarhat metsistä, koskemattomat metsät

talousmetsistä, korvaamattomat luonnolliset ilmiöt korvattavissa olevista ilmiöistä ja niin

edelleen, vaikka erottelut eivät välttämättä ole kovin päteviä. Luonto on useimmissa

tapauksissa arvoväritteinen käsite, jonka avulla asiat pyritään esittämään tietyssä

katsannossa.

Luonnon ja ympäristön määrittelemisen vaikeuden ja monimerkityksisyyden vuoksi on

joissakin tutkimuksessa otettu käyttöön neutraalimpi, ekologiasanaan viittaava ‘eko’
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etuliite tarkoittamaan sekä luonnon että ympäristön käsitteiden sisältöjä. Esimerkiksi

‘ekofilosofia’ kattaa ympäristö tai luontoorientoituneen filosofisen tarkastelun.

Miten käsitteet ympäristöfilosofia ja ympäristöetiikka suhteutuvat toisiinsa

Pelkistetyimmillään voimme määritellä, että ympäristöetiikka on yksi osa

ympäristöfilosofiaa, aivan kuten etiikka on yksi osa filosofian kokonaisuutta. Etiikassa

pyritään yleiseltä kannalta selvittämään ihmisten tekojen, pyrkimysten ja arvostusten

hyväksyttävyyttä ja oikeutusta. Eettisen tarkastelun kohteena on siis, miten ja millaisten

periaatteiden mukaan ihmisen tulisi toimia. Näihin kysymyksiin koetetaan löytää

mahdollisimman hyvin perusteltuja vastauksia. Eettisen tutkimuksen tuottamat

moraalinormit ohjaavat ihmisen suhtautumista ja asennoitumista toiminnan kohteena

oleviin olioihin ja ilmiöihin. Ympäristöetiikassa puolestaan korostuu moraalifilosofisesti

painottunut näkökulma ihmisen suhteesta ympäristöönsä. Ympäristöetiikka tarkastelee

mahdollisuutta laajentaa moraalisen huomioonottamisen alaa kattamaan ihmisten lisäksi

myös osia eiinhimillisestä todellisuudesta.

Monissa yhteyksissä on ollut havaittavissa, että ympäristöetiikkaa käytetään likimain

synonyyminä ympäristöfilosofialle (esim. Kjellberg 1995; Lapintie 1995), jolloin

käsitteiden merkityserot hämärtyvät. Tällöin voidaan ajatella, että etiikka on läsnä aina kun

pohditaan ympäristökysymyksiin liittyviä ongelmia filosofisesta perspektiivistä. Siitä

seuraa, että ympäristöfilosofia ikään kuin kavennetaan pelkäksi etiikaksi ja unohdetaan

ympäristöfilosofian ne osaalueet, joiden pohjana on esimerkiksi metafyysinen,

tietoteoreettinen tai yhteiskuntafilosofinen tarkastelu. Tässä työssä ympäristöfilosofian

käsite merkitsee kaikkea filosofisesta näkökulmasta tapahtuvaa ympäristötutkimusta, ja

ympäristöetiikka rajautuu pohdinnaksi, jonka perustana on moraalifilosofia.

3.1   Ihminen ja luonto filosofisena ongelmana

Ihmisen on usein katsottu olevan kahtalainen olemukseltaan: hän on luontoa mutta myös

jotain muuta. Kreikkalaisessa perinteessä tätä “muuta” kutsuttiin “tavaksi” (nomos),

Roomassa “viljelyksi” (Cultura) ja valistusajalla alettiin puhua “sivilisaatiosta”
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(civilisation) (Varto 1994, 85). Naturalistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on vain

korkealle kehittynyt eläin, ja ihmisen ja eläimen väliset eroavuudet ovat luonteeltaan vain

kvantitatiivisia, eivät kvalitatiivisia. Biologisessa mielessä ihmisen ja luonnon suhde ei ole

ongelmallinen, mutta filosofinen tarkastelu, joka koskee ihmisen todellistumisen eri tasoja

suhteessa luontoon, tuo mukaan vaikeasti – jos lainkaan – ratkaistavissa olevia

ulottuvuuksia. (Harva 1989, 7980.)

Modernia ajattelua on kritisoitu runsaasti siitä, että tavoitellessaan ihmistä koskevaa

objektiivista tietoa se tarkastelee ihmistä naturalistisesta näkökulmasta, jolloin jää

huomioimatta ihmisen itseymmärrys ja hänet nähdään vain osana luonnonjärjestystä, jossa

vaikuttavat kausaalisuhteisiin perustuvat luonnonlait. Kriitikot katsovat, että ihminen ei ole

selitettävissä pelkästään luonnontieteellisin termein, koska hän ei ole vain tarkastelun

kohde ja biologinen organismi, vaan maailmaansa ja itseään tulkitseva subjekti, joka

kykenee luomaan arvoja ja tarkoituksia. (Häyry & Kopperi 1997, 188189.) Vastareaktiona

naturalismia kohtaan on korostettu ihmisen omalaatuisuutta. Filosofi Max Scheler on

kutsunut ihmistä termillä “Neinsagenkönner” tarkoittaen olentoa, joka kykenee

kieltäytymään asioista. Tällöin ihminen ei ole eläinten tavoin vain viettien sitoma, vaan

sanomalla ei elämän virralle, heittäytymättä sen vietäväksi hän voi ikään kuin kohota

elämän yläpuolelle. Schelerin ajattelussa ihmisen muusta elollisuudesta erottava tekijä on

henkinen ulottuvuus, joka aiheuttaa myös sen, että ihmistä ei voida tutkia eikä selittää

pelkän biologian pohjalta. (Harva 1989, 80; Rauhala 1998, 166.)

Moraalista harkintakykyä pidetään varsin yleisesti ihmisen muusta luonnosta erottavana

tekijänä. Moraaliajattelun olemassaololle edellytyksenä on ollut tietoisuuden syntyminen;

luonnonolio on jonakin hetkenä oivaltanut olevansa jotain muuta luontoon nähden ja

ymmärtänyt tämän oivalluksen tuovan mukanaan ongelmia (Teräväinen 1982, 138).

Eettisyys ja siihen kytkeytyvä vastuun ajatus on keskeistä ihmisen tietoisesti suorittamissa

valinnoissa. Rauhalan (1998, 5051) mukaan kenties selvin ero ihmisen ja muiden

olemassaolon muotojen välillä ilmenee eettisyyden imperatiivin käsittämis ja

toteuttamismahdollisuudessa. Varto (1994, 16) katsoo, että ihmiselle ominaista on jatkuva

oman asemansa ja oman paikkansa pohtiminen.

Laajasti tulkiten kaikki paitsi ihmeet ovat luonnollisia, huomauttivat aikoinaan David

Hume ja John Stuart Mill. Ajatusta soveltaen voitaisiin metsien avohakkuut nähdä yhtä
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luonnollisena tapahtumana kuin se, että majava kaataa puita rakentaakseen patoaan, ja

koska ihmiset ovat osa luontoa, me emme voi tuhota sitä vaan ainoastaan muuttaa. (Hill

1997, 340.) Kyse on filosofisesta naturalismista: kaikki on luontoa, mikä tahansa on

luontoa. Luonnollinen tässä merkityksessään on kuitenkin kelvoton käsite antamaan

moraalisia normeja ihmisen toiminnalle.

Naturalistisen käsityksen mukaan on perusteetonta pitää mitään inhimillisiä toimia jollakin

tavalla eiluonnollisina, sillä ihminen kuuluu luontoon ja luonnonhistoriaan samalla tavoin

kuin muutkin luonnon ilmiöt, jolloin myös ihmisen aikaansaannokset ovat aina

luonnollisia. Kun puhutaan luontoon puuttumattomuuden velvoitteesta, perustuu se

naturalismin mukaan ajatukseen, että ihmisen ja luonnon välille tehdään selvä ero, jolloin

naturalistisessa katsannossa tällainen erottaminen on perustavanlaatuisesti väärin. Nämä

näkemykset eivät kuitenkaan ole puhtaita tosiasiapohdintoja, vaan niihin olennaisesti

liittyy myös metafyysisiä ja moraalisia kantoja. (Oksanen 1997, 89.) Näkökulma on

tällöin laajempi kuin mitä luonnontieteellisen selittämisen piiriin kuuluu.

Ihmisen tutkiminen vain elollisena organismina, yhtenä olentona muiden elollisten

joukossa, on peruslähtökohta naturalistiselle ihmiskäsitykselle. Naturalistisessa

ajattelutavassa kaikki inhimilliset ilmiöt selitetään biologiaan pohjautuen, ja kulttuuri on

tämän erityislaatuisen biologisen olennon tapa toimia. Oletuksena tällöin on, että ihminen

on käsitettävissä kokonaan luonnon osana, ja myös ihmistä koskevat ongelmat ovat

luonnontieteellisiä ongelmia. Filosofialle ei jäisi juuri sijaa. Mutta filosofinen

ihmistutkimus etsii toisenlaisia ratkaisumalleja; se tekee ymmärrettäväksi, että ihmisen

luoma kulttuurinen elämä on perusluonteeltaan erilaista kuin luonnontieteellisesti

tarkasteltava elämä. Vaikka ihmisen biologinen kehitys on tehnyt mahdolliseksi kulttuurin

ja henkisyyden synnyn, niin ne eivät kuitenkaan itsessään ole luonnon evoluution

aikaansaannosta. Inhimillinen kulttuuri ei periydy geneettisesti eikä ole biologisesti

selitettävissä; kulttuurin ja biologian välillä ei vallitse syy–seuraussuhdetta. Tämä tekee

tärkeäksi ihmisen filosofisen tarkastelemisen. (Laine & Kuhmonen 1995, 2225.)

Airaksisen (1994) mukaan luonnosta puhuessamme on suurena vaikeutena se, ettemme

oikeastaan tiedä, mistä puhumme. Me muokkaamme luontoa oman mallimme mukaiseksi

ja kietoudumme siihen toimintamme myötä, mutta toisaalta pyrimme myös erottamaan

itsemme luonnosta, olemaan jotakin muuta kuin luonto. (emt., 146.) Luontoa on usein
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kutsuttu “ihmeelliseksi” tai “oudoksi”, eikä tällöin aina tarkoiteta ainoastaan tuntematonta,

vaan poikkeavaa, vierasta. Aina ei luontoa ole käsitetty tällä tavalla vieraaksi.

Luonnontapahtumat on historian kuluessa useimmiten nähty sellaisina, joilla on intentioita

ja joihin kyetään vaikuttamaan samoin kuin ihmisiinkin vaikutetaan: toivomuksin ja

pyynnöin. Kreikkalaiskristillinen länsimaailma on Passmoren (1997) mukaan sittemmin

hylännyt täysin tämän luontokäsityksen. Muutos on tapahtunut ainakin virallisen tieteen,

teknologian ja filosofian piirissä. Tavallinen maamies ei tosin ole ollut helposti

vakuutettavissa siitä, ettei luonnonilmiöillä – tai edes eläimillä – voinut olla intentioita.

Tyypillistä on ollut selittää esimerkiksi jokeen hukkuminen siten, että virta “oli etsinyt

uhria jo pitkään”. Nykykieleenkin on jäänyt elämään sanontatapa, johon voi törmätä

uutistekstissä: vaarallinen rannikkokaistale “vaati jälleen uhrinsa”. Passmore näkee

tällaisilla asenteilla olevan yhä vaikutusta. Ympäristöaiheisissa kirjoituksissa esiintyy

joskus näkemyksiä, että “luonto kostaa” ihmisen tuhoisat toimet. Kyseessä on hänen

uskoakseen enemmän kuin pelkkä metafora. Myös entisaikojen sanonnat pyhyyden

loukkaamisesta ja hybriksen vallassa olevasta ihmisestä ovat samalla tavoin vieläkin

käyttökelpoisia kielikuvia. (emt., 35.)

3.2   Luonnontieteellinen tieteen ihanne

Länsimaisen tieteen ihanne on yhdistävä tekijä meidän kulttuuriperinteessämme. Sen

sisältö on kuitenkin muuttunut  huomattavasti siitä tieteen ideaalista, joka muotoiltiin

kreikkalaisessa filosofiassa. Platon korosti, että todellinen tietäminen voi koskea

ainoastaan sitä, mikä ei muutu. Muuttumattomia ovat ideat. Aistimaailman ilmiöt ovat

muuttuvia eikä niistä siten voi saada tietoa; niihin pätee ainoastaan hyvin perusteltu

uskomus siitä, mitä tulee tapahtumaan. Tämä uskomus on jossain määrin luotettava silloin,

kun se on osallisena ideassa tai useammassa ideassa. Olennaista Platonin näkemyksessä

oli, että aistimaailman tieto on mieletöntä ja kontekstitonta eli vailla merkitysyhteyttä,

jollei se liity ideaan. Idea antaa tietämisessä mielekkyyden jollekin yksittäiselle

tapahtumiselle, koska ideat ovat konteksti: ne sisältävät pysyvän tiedon ja yhteydet

asioiden välillä sekä osoittavat kulloinkin, mikä on tiedon arvo. Tämä perustuu siihen, että

ideat ovat arvosisältöjä. Platonin ajattelussa varmistettiin näin, että arvovapaata tietoa ei

ole olemassa. Kaikki se, mikä on tietoa, on aina asettunut arvoyhteyteen. Kun se on
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samassa merkitysyhteydessä kaiken muun kanssa, on tiedon muuttuminen täysin

irralliseksi mahdotonta. (Varto 1992a, 3738.)

Uskomukset, jotka koskevat aistimaailmaa, ovat Platonin mukaan irrallisia, koska emme

voi tietää, mihin mikäkin kuuluu; sen tietäminen on mahdotonta, koska aistimaailma on

kooltaan niin suuri ja se on jatkuvassa muutoksessa. Aristoteles käytti tiedonkäsityksessään

termiä fronesis, mikä hänellä tarkoittaa tiedon varsinaista merkitystä eli viisautta. Viisaus

on olennaista, koska ihminen koostuu osana siitä maailmasta, josta hänen tietonsa on.

Aistimaailman kokemus, josta on saatu jollakin menetelmällä yleisempää, teoreettista,

tietoa, vaatii tulkintaa suhteessa maailmaan, jotta voimme kutsua saatua teoreettista ainesta

“tiedoksi”. Pelkkä abstraktio ei vielä ole tietoa, koska se voi koskea mitä tahansa

maailmaa. (emt., 38.)

Voimme sanoa, että Platon ja Aristoteles loivat ideaalin tieteestä. Heidän ihanteenaan oli,

että tiede olisi riippumatonta kulloisenkin tieteenharjoittajan intresseistä. Sen sijaan he

eivät ajatelleet, että tiede olisi riippumatonta ihmisestä, koska juuri ihmiselle on

mahdollista käsittää arvosisältöjä ja laajempaa luonnonyhteyttä ja näiden avulla hän

kykenee myös hahmottamaan tiedettä, joka yltää laajemmalle kuin välittömään

kokemukseen. Kun tieteen sisältö ajatellaan näin, tarkoitetaan myös, että tiede on mitä

suurimmassa määrin ihmisen tiedettä, jossa käsitykset eivät ole pysyviä vaan ne muuttuvat

sen suhteen ymmärtämisen kautta, joka on tämänhetkisellä tietämisellä ja tämänhetkisellä

maailmalla. (emt., 3839.)

Näin muotoiltu tieteenideaali oli voimakkaasti mukana myös uuden ajan käsityksissä,

mutta näihin ajatuksiin liittyi muitakin, täysin vastakkaisia periaatteita. Myös tietäminen

idealisoitiin, jolloin koko tietämisen luonne muuttui. Ihmisen pyrkimyksenä oli nyt

universaali tieto, joka ei enää ollut ihmisen tietoa vaan tietoa yleensä. Tässä katsannossa

myös “teoria”sana ymmärrettiin kirjaimellisesti: ihminen katseli maailmaa eikä hän enää

ollut siinä osallistujana vaan passiivisena tarkkailijana. Vaatimus tieteen

riippumattomuudesta merkitsi, että maailma ja sen osat tehtiin esineiksi, tavoiteltiin

objektiivisuutta. Tämän muutoksen seurauksena katosi vaatimus merkitysyhteydestä ja

asioiden käsittämisestä aina suhteessa maailmaan, jolloin tieto saattoi olla irrallista,

atomistista (mitä sen ei tietenkään välttämättä tarvinnut olla). (emt., 3940.)
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Universaaliuden liiasta tavoittelusta seurasi, että abstraktio, teoria puhdistettuna kaikesta

empiirisestä, ymmärrettiin luonteeltaan yleispäteväksi (Uurtimo 1998, 181).

Tämä ihmisen katselijana oleminen tuli Varton (1992a) mukaan mahdolliseksi uusien

käyttöön saatujen välineiden avulla, jotka vallinneen käsityksen mukaan olivat täysin

ihmisestä riippumattomia; nämä olivat riippumattomia kulloisestakin käyttäjästä ja

ihmisestä kaikissa muodoissa. Välineinä olivat matematiikka ja logiikka, ja niiden avulla

pystyttiin kokemustieto puhdistamaan muotoon, joka ei enää liittynyt mitenkään ihmiseen.

Näin aikaansaatiin universaalia tietämistä, joka olisi samaa jokaiselle ajattelevalle oliolle,

riippumatta hänen tai sen maailmassa olemisen laadusta. Tässä muodossa käytännössä

ymmärrettiin se jyrkkä dualismi, jota tuolloin tehtiin tunnetuksi ja jonka kärjekkäin

esimerkki on Descartes ja hänen ajatuksensa ajattelemisesta, joka on olemassa. Antiikissa

muotoiltu käsitys tieteen ideaalista oli siis muuttunut vastakkaiseksi: suosion sai nyt

puhdas, idealisoitu tietäminen, jolta puuttuivat kosketuskohdat arvojen tai tietyn maailman

– esimerkiksi tämän – kanssa. Mainitun kaltainen tietämisen käsitys on ollut vallalla

viimeisen parin sadan vuoden ajan (emt., 40.)

Eräs käsitys tieteestä on, että se tarkoittaa sellaisia havaitsemiseen perustuvia menetelmiä

ja toimintatapoja, joiden avulla hankitaan tietoa “tosiasioista”, sekä uskomusjärjestelmää,

joka meillä on “tosiasioista”, eli mitä maailmassa on, mitä siellä tapahtuu ja miten ilmiöt

ovat seurausta muista ilmiöistä. Tiede on tutkimustoimintaa tarkoituksenaan kuvata näitä

ilmiöitä. Haluamme esimerkiksi selvittää, millä tavoin ihmisen toiminnan seurauksena

aiheutuvat päästöt ilmakehään muuttavat ympäristöä ja miten, ja missä määrin

ilmansaasteilla on vaikutusta ihmisten ja muiden elollisten olentojen elämään. Tiede pyrkii

muodostamaan havaintoihin perustuvia selityksiä tällaisille kysymyksille. Tieteelle on

Oksasen (1997) mukaan vaikea keksiä vaihtoehtoa, joka kykenisi antamaan yhtä pätevän

tiedollisen avun inhimillisen elämän eri ulottuvuuksissa. Ihanteellisimmillaan tieteen

katsotaan olevan kaikista harjoittajiensa intresseistä vapaata toimintaa, jossa kerätään tietoa

ilmiöistä. Käytännössä esiin tuleva tosiseikka kuitenkin on, että asioiden ja ilmiöiden

todellisesta luonteesta ollaan kovin erimielisiä ja usein pyritään korostamaan

tutkimustuloksia valikoivasti omia tai oman viiteryhmän etuja silmälläpitäen. (Oksanen

1997, 9.)
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Tieteisiin pohjaavista väittämistä muodostuu tieteellinen maailmankuva, jonka

erityispiirteenä on, että “kaikki siihen kuuluvat väitteet ovat tieteellisin menetelmin

hankittuja ja perusteltuja sekä tiedemiesten muodostaman tiedeyhteisön hyväksymiä”

(Niiniluoto 1984, 7980). Metafyysisessä maailmankuvassa peruspiirteenä on, että se

“sisältää sellaisia maailmaa koskevia väitteitä, jotka on perusteltu tieteen kokemusperäisen

metodin sijasta filosofisten argumenttien avulla” (emt., 82). Väitteet kuten “luonto on

tarkoitettu ihmiselle käytettäväksi” ja “ihmisen tulee hallita tieteen avulla luontoa” eivät

ole tieteellisiä vaan eettismetafyysisiä väitteitä. Samoin myöskään “vihreät” kielikuvat,

jotka esittävät luonnon omistaan huolen pitävänä “luontoemona” tai “äiti maana”, eivät ole

tieteellisiä käsityksiä. Metafysiikasta vapaan maailmankuvan rakentaminen on mahdotonta

jo siitä syystä, etteivät kaikki tieteen sisällä luodut olettamukset ole tieteellisesti

arvioitavissa. (Oksanen 1997, 910.) Kun luonnosta johdetaan ohjeita ja normeja ihmisen

toiminnalle, on huomioitava, etteivät ne voi perustua pelkkään empiriaan, sillä luonnon

hyvinvointi tai kulttuuriset välttämättömyydet ovat mahdottomia selvittää kokemustiedon

avulla. Tietoteoreettiset rajoitteet estävät tämän: puhtaasti “tieteellisen” luontokäsityksen

taustalla on aina vaikuttamassa kulttuurinen luontokäsitys. (Haila 1990, 12.)

Empirismiä voidaan pitää luonnontieteiden tietoopillisena peruskatsomuksena, sillä

luonnontieteet pohjaavat tietonsa kokemukseen ja myös luontoa koskevien väitteiden

pätevyyttä koetellaan kokemuksen avulla (Harva 1989, 43). Empiriaa jäsentämään ja

koossa pitämään tarvitaan teoreettista ainesta, ja teoriat on sidottava johonkin perustaan.

Luonnontieteellisten teorioiden perustana olevia käsitteellisiä sitoumuksia ei voi johtaa

teorioista itsestään, mikä on teoreettisen ajattelun luonteelle väistämätöntä. (Haila 1991,

54.)

Luonnontieteen tuottamat “faktat” eivät ole neutraaleja tosiasioita, koska tosiasiat

“löytyvät” vain niiden etsimisen tapoja perustelevien teorioiden välityksellä, ja teoriat

puolestaan pohjautuvat olettamuksiin ja ajattelumalleihin, joiden taustalla on

vaikuttamassa yhteiskunnallisideologinen traditio. Tosiasiat vaativat lisäksi tulkintaa,

koska ne eivät sinällään ilmaise omaa merkitystään, ja tulkitsemiseen tarvitaan näkökulma,

eikä yhtä ja ainoaa oikeaa tulkinnan näkökulmaa ole. (emt., 54.) Olemisen ja sen

ymmärtämisen välillä, samoin kuin luonnon ja kielen välillä on perustava ero. Mikään

tiede ei kykene poistamaan kieltä, jolla se pyrkii ymmärtämään luontoa. Luonto ei merkitse

samaa kuin ekologinen tapa lukea luontoa. (NiemiPynttäri 1992, 229.) Luonnontiede ei
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pysty antamaan vastausta kysymykseen mikä on luonto, koska kaikki määrittelymme ovat

sidoksissa kulttuurisiin metaforiin (Haila 1991, 55). Liiaksi tieteellisorientoituneen tiedon

tavoittelun ongelmana on myös sen poissulkevuus; pakkomielle ”tieteelliseen” metodiin

johtaa ihmisen muiden ulottuvuuksien, esimerkiksi eettisyyden, sivuuttamiseen. Tiedettä ei

pidä supistaa vain objektiivisten, arvovapaiden ja eiideologisten tosiasioiden käsittelyksi.

Se on onneksi paljon muutakin kuin skientismiä: tiedemiehet eivät ole pelkkiä faktojen

kerääjiä, vaan he asettavat tietonsa suhteessa itseensä ja suhteessa laajempiin yhteyksiin,

jolloin tiede kietoutuu osaksi elämän kokonaisuutta. (Midgley 1996, 137139.)

On siis lukuisia syitä otaksua, ettei kaikkia mielekkäitä luontoa koskevia väitteitä kyetä

empiirisesti arvioimaan. Kaikesta huolimatta tieteiden merkitys on otettava huomioon, kun

pyrimme rakentamaan ympäristöeettisesti järkevää maailmankuvaa ja kehittämään

käytännön päätöksentekoa. (Oksanen 1997, 10.) Tieteen omat rajoitteet tulee tiedostaa, ja

filosofian erityisenä tehtävänä onkin tuoda esiin eri tieteenalojen ontologisiin ja

epistemologisiin oletuksiin liittyviä ongelmia.

Tiedeyhteisön on sitouduttava joihinkin moraalisiin arvoihin – kysymys on lähinnä siitä,

mitä nämä arvot ovat. Kaikki tieteelliset käsitykset maailmasta sisältävät aina väistämättä

joitakin metafyysisiä olettamuksia. Ympäristöfilosofiaa koskeva seikka on esimerkiksi

kysymys ihmisen pyrkimysten moraalisesta hyväksyttävyydestä, siitä miten saamme

kohdella muita elämänmuotoja. Tieteellisten menetelmien käyttö on luontoon kohdistuvaa

toimintaa, ja tällaisen toiminnan perustana on joitakin eitieteellisiä olettamuksia,

esimerkiksi että luontoon ei tarvitse suhtautua moraalisesti, siis että luontokappaleet ovat

moraalisen arvioinnin ulkopuolella. Ympäristöfilosofia pohtii tällaisten olettamusten

oikeutusta. (emt., 10.)

Jyrkkää vastakkainasettelua ympäristöfilosofisen ja tieteellisen maailmankuvan välillä ei

ole syytä tehdä, koska nykyinen filosofinen ympäristötutkimus pohjautuu osaltaan

luonnontieteissä 1800luvulla syntyneisiin uusiin suuntauksiin, varsinkin evoluutioteoriaan

ja ekologiaan. Evoluutioteorian myötä käsitettiin uudella tavalla lajien historiallisuus:

synty, kehittyminen ja lopulta sukupuutto. Ekologia puolestaan toi tarkasteltavaksi luonnon

eri osien vuorovaikutussuhteet. (emt., 10.) Tässä tutkimuksessa ideaalinen,

kokemuksellisuudesta puhdistettu luonnontieteellinen tieto saa vähäisemmän huomion ja
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sen sijaan korostuu kaikkeen tietämiseen olennaisesti kuuluvan merkitysyhteyden osuus,

jossa tieto kiinnittyy osaksi kokonaisuutta, johon se maailmassa kuuluu.

3.3   Maailmankuvan muutos

Filosofian kehitykseen on ollut vaikuttamassa erityisesti luonnontieteiden kehitys. Niin

kutsuttu tieteellinen maailmankuva syntyi keskiajan kristillisen maailmankuvan seuraajaksi

Galilein, Descartesin ja Newtonin viitoittaman tien pohjalta ja toi mukanaan muutoksia,

jotka vaikuttivat kaikkeen inhimilliseen kulttuuriin. Descartesin filosofia syntyi vähitellen

väistyvän kirkollisen vallan ja nopeasti kehittyvän luonnontieteellisen tutkimuksen

murroksessa. Descartes perusti teoriansa näkemykseen ihmisen ajattelun rationaalisen

vapauden ja luonnonilmiöiden mekaanisten prosessien kausaalisen välttämättömyyden

välisestä jyrkästä erosta. Seurauksena tästä erosta oli todellisuuden jakautuminen kahteen

eri ”substanssiin”, henkeen ja aineeseen. Vähitellen kartesiolaisesta henki–ruumis

dikotomiasta kehittyi kaiken kattava näkemys ihmisen ja muun luonnon välisestä

suhteesta, joka on ollut vaikuttamassa maailmankuvaan aina meidän päiviimme saakka.

Ihmisten toimintojen ja luonnon prosessien välisen kahtiajaon avulla on perusteltu lukuisia

muitakin dikotomioita, kuten aktiivinen vs. passiivinen, ajatukset vs. objektit,

tahdonvarainen vs. mekaaninen ja luova vs. toistuva. Ihmisen ajatteluun liittyvät määreet

saivat positiivisen varauksen, kun taas fyysiset ilmiöt ja luonnon prosessit nähtiin

kausaalisina seurauksina, jotka “vain” tapahtuvat. (Toulmin 1998, 212.)

Luonnontieteellisen kehityksen myötä alkoi kristillisen maailmankuvan hallitseva asema

murtua, jolloin vähitellen käynnistyi sekularisoitumisen eli maallistumisen prosessi. Tämä

heikensi kristillisen perinteen moraalista pohjaa, joka oli vuosisatojen ajan toiminut

korkeimpana auktoriteettina ja ohjenuorana ihmisten toiminnalle. (Wright 1997, 75.)

Tieteellisen maailmankuvan esiinnousu toi kauaskantoisia muutoksia kulttuuri–

luontosuhteeseen ulkoistamalla ja objektivoimalla luonnon. Ihmisen katsottiin olevan

oikeutettu hallitsemaan ja hyväksikäyttämään luontoa. Antiikin kreikkalaisten käsitys

luonnosta normina, joka asetti rajat “luonnonmukaiselle” elämälle ja joka oli edelleen

vaikuttavana tekijänä keskiajan ajattelussa, korvautui uudella mekanistisella tavalla

käsittää luonto antimena, jonka varat ovat ihmisen hyödynnettävissä ja jonka voimia hän
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voi ohjailla saavuttaakseen päämääränsä. Tukea uuden maailmankuvan teknologinen

ulottuvuus sai myös Raamatun tulkinnoista; paljon käytetty teksti on luomiskertomus,

jossa (1. Moos. 1:26) kehotetaan ihmistä “vallitsemaan meren kalat ja taivaan linnut ja

karjaeläimet ja koko maan”. (Haila & Levins 1992, 2527; Wright 1997, 75.)

Tieteellisen maailmankuvan eräs merkittävä piirre on luonnonilmiöiden mekanistinen

selittäminen, jonka perimmäisenä ajatuksena voidaan pitää näkemystä kaiken tapahtuvan

lainmukaisuudesta eli yleisestä determinismistä. Aikaisemmat teleologiset, päämääriä

koskevat selitykset hylättiin. Mekanistisdeterministinen maailmankuva oli vallitsevana

“oppina” Newtonin jälkeen runsaat 200 vuotta, pitkälle 1800luvulle saakka. Sen jälkeen

repeämiä luonnontieteiden antamaan todellisuuskuvaan ovat aiheuttaneet mm.

humanististen tieteiden metodologista eroa luonnontieteistä puolustaneet näkemykset,

filosofian eräät suuntaukset sekä ennen kaikkea fysiikassa 1900luvun vaihteessa syntyneet

suuret teoriat: suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, jotka panivat viralta ajan ja paikan

absoluuttisuuden. (Wright 1997, 7576.)

1800luvulla syntynyt positivistinen oppisuunta pyrki poistamaan filosofiasta kaiken

metafysiikan ja rakentamaan sen yksinomaan tieteelliselle pohjalle. Ajattelutavan

omaksumiseen vaikutti luonnontieteiden nopea edistyminen ja uusien oppien soveltaminen

luonnon hallitsemiseen. Puhuttiin jopa tekniikan voittokulusta. Positivismin piirissä

uskottiin, että myös sosiaalisten ilmiöiden taustalla ovat samat hallitsevat lait kuin

luonnonilmiöissä, jolloin lakien selvittäminen mahdollistaa yhteiskunnallisen kehityksen

ohjailun haluttuun suuntaan. (Harva 1989, 62.) Tieteellinen maailmankuva rohkaisi

uskomaan tieteen kaikkivoipuuteen ongelmien ratkaisemisessa, koska tässä katsannossa

kaikki ilmiöt, myös ihmiselämää koskevat, voidaan selittää vaikuttavien syiden

seurauksena, ja vaikutuksia kyetään ennakoimaan tarkalla vallitsevien alkutilojen

tuntemuksella. (Wright 1997, 7677.)

Viimeisten vuosikymmenien aikana on luonnontieteellisen rationalismin ylivalta järkkynyt.

Luonnontieteen korostunut asema nykyisen maailmankuvan muodostajana on monin osin

kyseenalaistettu. Ekologit ja antropologit voivat pitää itseään yhdenvertaisina fyysikoiden

kanssa. Sekä luonnontieteet että filosofia ovat vapautuneet rationalismin yksinomaisesta

teoreettisesta asenteesta, ja on tullut mahdolliseksi ottaa tarkasteluun käytännön asiat, jotka

Descartesin ajattelu vei sivuraiteelle. (Toulmin 1998, 317; Wilenius 1987, 56.)
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Ajankohtaisia filosofisia aiheita kohoaa nykyisen elämänmuotomme sosiaalisista,

kulttuurisista ja teknisistä rakenteista. Keskeisiksi ongelmiksi ovat Toulminin (1998)

mukaan nousseet erityisesti ekologian ja ihmisen ympäristösuhteen kysymykset.

Käsityksemme luonnosta on aivan toinen kuin kreikkalaisten kaupunkivaltioiden tai

Newtonin aikaan: luonto ei ole vakaana pysyvä kokonaisuus, vaan sillä on pitkä

evoluutiohistoriansa, jonka perustalle meidän on rakennettava ymmärryksemme. (emt.,

357358.)

3.4   Tieteenfilosofiset lähtökohdat

Tutkimuksenteon yhteyteen liittyy aina tiettyjä taustaoletuksia, jotka on tuotava esille,

koska ne vaikuttavat tutkimukseen sen kaikissa vaiheissa. Tieteenfilosofiseen

ongelmanasetteluun kuuluvat  erityisesti ontologiset ja epistemologiset määritykset, jotka

antavat lähtökohdat sille, miten tutkimus käsittää tutkimuskohteensa, millainen on

tutkittavan ilmiön luonne ja millä tavoin tutkimuskohteesta on saatavissa tietoa.

Tieteenfilosofian avulla tutkimus pyrkii luomaan ymmärrystä toimintansa perusteista ja

edellytyksistä.

3.4.1   Todellisuuden luonteesta ja tietämisen varmuudesta

Olemassaoloa koskevia väitteitä ei voida ratkaista a priori, kokemuksesta riippumatta.

Tiede ei kykene antamaan vastauksia näihin kysymyksiin, koska kaikkien tieteenalojen

tutkimusohjelmat joutuvat tekemään itsensä ulkopuolelle sijoittuvia ontologisia ennakko

oletuksia omasta tutkimuskohteestaan. (Niiniluoto 1990, 10.) Perustavia teemoja

filosofiassa ovat todellisuuden luonteen selvittäminen sekä ihmismielen rooli todellisuutta

koskevan tiedon määrittelyssä. Myös tämä tutkimus tarkastelee näitä aiheita, koska

erilaisten ontologisten ja epistemologisten näkemysten esille tuominen auttaa

perustelemaan käytettävää tieteenfilosofista kantaa. Vallitsevaksi lähestymistavaksi

vakiintuneen tieteellisen realismin tai luonnontieteellisesti painottuneen jyrkän

skientistisen näkökulman sijaan tutkimus soveltaa fenomenologian ja pragmatismin

teoriaperinteisiin sisältyvää ontologiaa, jossa ajatus todellisuudesta sinänsä,
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tarkastelijastaan riippumattomana, hylätään, ja katse suunnataan maailmaan sellaisena kuin

se meille ilmenee.

Filosofian ytimeen ovat perinteisesti kuuluneet ontologiset kysymyksenasettelut, pohdinnat

olevaisen perusaineksesta, kuten Platonin ideaoppi, Descartesin ruumis–henkidualismi tai

Heideggerin ajatukset inhimillisestä olemassaolosta (Dasein). Tällöin filosofisen

tutkimuksen kärjessä on ontologia, ja ensisijaisesti on tutkittava “olevaa olevana”,

kysymyksiä maailman luonteesta ja todellisuuden rakenteesta, jonka jälkeen voidaan vasta

selvittää, miten maailmasta voi saada tietoa (tietooppi) ja miten siihen tulisi suhtautua

(arvofilosofia). (Niiniluoto 1990, 8.) Varto (1994, 35) esittää, että ontologisen tiedon

perusteella meillä on kaksi selkeää lähtökohtaa: kaikelle yhteistä on oleminen ja ihmisenä

oleminen kuuluu tähän samaan. Kyseessä on kaikkein yleisin tieto, mitä meillä voi olla.

Tämän tiedon voidaan sanoa olevan kokemuksellisesti totta: tarkastellessamme omaa

kokemustamme saatamme havaita, että se perustuu selvälle ja voimakkaalle olemassaolon

kokemukselle. Varmuutta tästä on vaikea saavuttaa pelkän ajattelun keinoin. Varton

näkemys edustaa fenomenologisen perinteen mukaista kantaa.

Todellisuuden ja sitä tarkastelevan subjektin välisestä suhteesta esiintyy vieläkin täysin

vastakkaisia näkökantoja; kiistely koskee sitä, onko olemassa ihmisen mielestä, kielestä ja

ymmärryksestä riippumaton objektiivinen todellisuus, maailma sinänsä, vai syntyykö

maailma olioineen ja ominaisuuksineen vasta inhimillisen havaitsemisen ja käsitteellisen

määrittelyn kautta. (Häyry & Kopperi 1997, 187.) Edellistä näkemystä kutsutaan

realismiksi, jälkimmäistä idealismiksi. Molemmista ajattelutavoista esiintyy lukuisia eri

tavoin painottuneita versioita. Yhtenä realismin muotona voidaan pitää materialismia, jossa

todellisuuden ajatellaan rakentuvan aineellisista elementeistä, jolloin myös henkiset tai

mielelliset ilmiöt ovat lähtöisin aineellisesta todellisuudesta. Materialistinen

todellisuuskäsitys sisältyy mm. luonnontieteelliseen tieteenfilosofiaan ja edustaa siten

valtavirran ajattelutapaa. Kiistelyssä idealismin tai materialismin “paremmuuden” puolesta

on Salosen (2002, 32) mukaan oleellista havaita, että on olemassa sekä tasokasta idealismia

että tasokasta materialismia, kuin myös heikkoa idealismia ja heikkoa materialismia.

Tiettyyn metafyysiseen tai ontologiseen asennoitumiseen kiinnittyminen on valinta

sinänsä, mutta sen oikeaksi osoittamisessa on mahdollista vakuuttaa vain itsensä; eri

näkökantoja voi pitää osoituksena todellisuuden monitulkintaisuudesta.
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Kun tarkastellaan kysymystä tieteellisen tutkimuksen ja sen kohteena olevan todellisuuden

suhteesta, sisältyy tähän kaksi ongelmallista käsitettä: todellisuus ja tieteellinen tutkimus.

Kriittisen tieteellisen realismin kanta – jota puolustaa mm. Ilkka Niiniluoto – on, että

tieteen tutkimuskohteena on “ihmismielestä, kielestä, käsitteistä, uskomuksista,

havainnoista ja teorioista riippumaton todellisuus”, “Maailma”, jota koskevat lauseet ovat

tosia täsmälleen silloin, kun ne ovat vastaavuus eli korrespondenssisuhteessa

todellisuuden eli Maailman kanssa, jossa vallitsevat luonnolliset kausaalilait. (Pihlström

1997, 5.) Kriittisen tieteellisen realismin lähtökohtana on, että aineellinen todellisuus on

ajallisesti ja ontologisesti ensisijainen sitä koskevaan tietoon nähden. Tiede on Niiniluodon

(1990, 6263) mukaan paras mahdollinen osoitin sille, mikä on todellista, mutta viime

kädessä todellisuus toimii tieteen mittana. Maailma on historiallinen prosessi, jolla on

menneisyys, ja pätevimmät perustelut realismin puolesta tarjoavatkin tieteet, jotka tutkivat

menneisyyttä, kuten geologia ja paleontologia. Niiden tulokset kertovat todellisuudesta,

joka oli olemassa jo ennen kuin ihminen tai mahdollisesti muut kieltä ja käsitteitä käyttävät

olennot ilmaantuivat maapallolle. (Niiniluoto 2003, 2931; Pihlström 1997, 56.) Maailma

pitää sisällään niin mikrofysikaaliset hiukkaset, makroskooppiset kappaleet ja tapahtumat

kuin myös ne kielet ja teoriat, joiden avulla maailmasta puhumme. Maailma siis sisältää

kaiken, mitä todellisuudessa on olemassa. (Pihlström 1997, 6.)

Kriittisessä tieteellisessä realismissa totuuden käsite määritellään vastaavuutena lauseen ja

sen kuvaaman todellisuuden osan välillä. Koska myös kieli on osa maailmaa, voimme

puhua sen viittaussuhteista maailmaan käyttäen ilmaisuvoimaltaan vahvempaa metakieltä,

jossa objektikielen totuusmääritelmä täytyy antaa. Realismiin nojaava kanta kuulostaa

arkiajattelumme puitteissa hyvin järkeenkäyvältä, mutta ihmisestä riippumattoman

Maailman olettaminen ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta. Näkemys, että Maailmalla on

valmis ontologinen tai metafyysinen rakenteensa, on Pihlströmin (1997) mukaan varsin

vahva ja samalla kiistanalainen filosofinen olettamus. Kun on valittu realismin mukainen

näkökulma, joudutaan hyväksymään, että Maailma on täsmälleen sellainen kuin se on

riippumatta niistä tavoista, joiden avulla sitä pyritään hahmottamaan. Tällöin Maailman

rakenne on ikään kuin “valmiiksi tehty”, se on ontologisesti juuri sellainen kuin se on,

ryhdyimmepä tai emme sitä käsitteellisesti jäsentämään. (emt., 6.)

Todellisuudesta puhuminen ja siitä jotakin tietäminen edellyttävät luonnollisesti kieltä ja

käsitteitä. Maailman rakennetta koskevat tieteelliset teoriat ovat hypoteeseja, joiden
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vastaavuutta todellisuuden kanssa testataan empiirisesti. Tieteellisen realismin mukaan ne

ovat tyypillisesti epätosia, mutta edistyneimmillään lähestyvät totuutta. Parhaimmillaan on

mahdollista saavuttaa yhä totuudenkaltaisempia teorioita Maailmasta, ja realistisen kannan

mukaan tieteen edistymistä on myös mahdollista tietyissä rajoissa arvioida. (emt., 6.)

Ongelmia tieteelliselle realismille tuottaa korrespondenssiteorian edellyttämä vastaavuus

teorioiden ja todellisuuden välillä, sillä jos tietoa todellisuudesta saadaan vain empirian

keinoin, miten havaintoa voidaan verrata todellisuuteen?

Tieteellisen realismin perusoletuksiin voidaan suhtautua monella tapaa. Eräiden

merkittävien tieteenfilosofien mielestä edellä mainittu asennoituminen tulisi hylätä, koska

emme voi ottaa mitään tieteellisiä teorioita korkeampaa filosofista näkökulmaa, josta

katselisimme tieteen ja maailman suhdetta. Filosofista käsitettä “Maailma” ei realismin

kriitikoiden mukaan tulisi lainkaan käyttää. Naturalistisesti suuntautunut tieteenfilosofi W.

V. O. Quine esittää, että kysymykseen, tutkiiko tiede todellisuutta, voidaan vastata vain

tieteen sisäisesti. Tällainen kanta johtaa jyrkän skientistiseen asenteeseen, jolloin kaikki ei

tieteelliset tavat ymmärtää ympäröivää todellisuutta hylätään, ja vain luonnontieteistä

edistyneimmän – fysiikan – välittämä ontologia antaa hyväksyttävän käsityksen siitä,

millainen maailma on. Tämänkaltainen tieteenfilosofia ikään kuin pätevöittää itse itsensä,

ja tieteen ulkopuolinen näkökulma tieteeseen ja muihin filosofisiin ongelmiin kerta

kaikkiaan kielletään. Toista äärilaitaa edustaa kritiikitön relativismi, jossa kaikki

mahdolliset näkemykset kelpaavat ja astrologian ja kreationismin kaltaiset pseudotieteet

voidaan ottaa osaksi tieteen kenttää. (Pihlström 1997, 69.)

Edellä mainittujen, tietyssä mielessä ongelmallisten katsantokantojen sijaan voitaisiin etsiä

“välittävää” kantaa, joka säilyttäisi filosofian kriittisen ja normatiivisen roolin tieteen

tarkastelussa, mutta jossa ei kuviteltaisi, että filosofi kykenee näkemään tieteen ja

todellisuuden suhteen muita korkeammalta tasolta. Tuollaisen perspektiivin hän voisi

saavuttaa vain, jos hän pystyisi astumaan tieteen ja todellisuuden ulkopuolelle. Tämä on

hänelle mahdotonta siksi, että hänkin on ihminen, jonka olemassaolo koostuu samoista

asioista kuin muidenkin: elämisestä yhdessä toisten ihmisten kanssa, toisista (ja itsestään)

välittämisestä yhtenä muiden joukossa. Filosofilla ei ole asemaa, jonka perusteella hän

voisi sanella, mikä kanta tieteen – tai taiteen tai uskonnon – tulisi ottaa suhteessaan

todellisuuteen. Pihlströmin (1997) mielestä filosofia voi toteuttaa ihmisten elämästä

välittämisen tehtäväänsä pidättymällä sanelevasta asenteesta, mutta pyrkien silti
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normatiivisiin kannanottoihin. Vaikka yksiselitteiset rajanvedot eivät olekaan mahdollisia,

on silti pystyttävä tekemään normatiivisia valintoja, joissa erotellaan toisistaan sekä hyvä

ja huono tiede että hyvä ja huono filosofia. (emt., 1314.)

Pihlströmin (1997) kannattamassa, pragmatismin perinteeseen pohjautuvassa

näkemyksessä maailma osittain saa rakenteen maailmassa toimimisen ja maailman

tutkimisen käytäntöjen myötä. Ontologisessa mielessä valmista Maailmaa ei ole. Sellaisen

olettaminen on metafyysistä spekulaatiota, jossa kuvitellaan, että “ensimmäinen filosofia”

on mahdollista. Ei kuitenkaan ole tarvetta hyväksyä irrealismia ja radikaalia relativismia ja

sanoa, että yhden todellisen maailman sijasta on olemassa monia maailmoja, joita me

luomme käyttämällä kieltä ja muita symbolijärjestelmiä. On riittävää nähdä tieteen, tiedon

ja todellisuuden käsitteiden avoimuus ja määrittelemättömyys ja hyväksyä, että nekin

muuttuvat inhimillisten elämänkäytäntöjen muuttuessa. Todellisuutta tutkiessaan tiede ja

tieteelliset käytännöt tulevat samalla määrittäneeksi todellisuuden rakennetta, vaikkeivät

luokaan sitä tyhjästä. Tässä katsannossa voimme Pihlströmin mukaan puolustaa maltillista

realistista kantaa, jolloin realismi toimii pragmaattisena, käytännöllisesti perusteltuna

tarkastelutapana. (emt., 1415.) Näin ymmärrettynä kyse ei kuitenkaan ole totuuden

kriteeristä.

Eräs varsin yleisesti hyväksytty käsitys tieteen ja todellisuuden suhteesta on, että

maailman, ‘todellisuuden’, ei voida ajatella olevan kaikilta osiltaan valmiiksi annettu,

riippumaton siitä, miten sitä tutkitaan. Pikemminkin maailma rakentuu sen mukaan,

millaisia viitekehyksiä sen tarkastelussa on mukana. Millä tavoin maailma on – ei

ainoastaan, miten sen nähdään olevan – on riippuvainen tavasta, jolla sitä tutkitaan.

(Rantala 1986, 130131.) Tiede on aina ihmisen tiedettä, todellisuus aina ihmisen käsitys

todellisuudesta. Ei ole olemassa “ensimmäisen filosofian” näkökulmaa, joka kertoo meille

tieteen ja todellisuuden suhteen.

Fenomenologinen ajatteluperinne korostaa Varton (1992a) mukaan ajatusta, että totuus,

joka tieteiden piirissä on keskeisiä käsitteitä, voi ilmetä vain paljastumalla; sen ei ole

mahdollista ilmetä pakottamisella, kuten esimerkiksi, että teoriat kielellisessä muodossaan

olisivat “tosia”. Kielellisten muodostelmien totuusarvo voi olla vain välillinen, pätevyys

punnitaan vasta paljastuneen jälkeen: ensin tulee totuus, vasta sitten teoria. Tällöin ei voida

hyväksyä mitään teoriarealismia, koska teorioiden mielekkyys on peräisin ainoastaan
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todellisuudesta, tästä maailmasta, jossa me elämme ja johon kaikki tietämisemme perustuu.

Kun puhumme tiedosta varsinaisessa merkityksessään, on kyse aina arvosisällöstä, jonka

avulla tiedämme, miten jokin liittyy kokonaisuuteen. Kaikki päämäärät ja

arvioimiskriteerit ovat mukana tiedossa. (emt., 57.)

3.4.2   Fenomenologia

Edmund Husserlin (18591938) luoman fenomenologisen tradition perimmäisenä

ajatuksena on pyrkimys tutkia systemaattisesti niitä tapoja, joilla ihmiset voivat suuntautua

maailmaan tiedollisesti. Kiinnostuksen kohteena ovat tietoisuuden rakenteet ja olennaiset

toimintatavat. Tietämistä koskevalle perustalle on koetettava löytää varmuus.

Lähtökohtana Husserlilla oli käsitys, että tietoisuuden keskeisin ominaisuus on sen

intentionaalisuus eli suuntautuneisuus, mikä tarkoittaa, että tietoisuus on aina tietoisuutta

jostakin, se on aina intentionaalisessa suhteessa johonkin. Husserlille fenomenologia oli

filosofisena tieteenä mahdollinen, koska puhtaan tietoisuuden rakenne on hänen mukaansa

kaikille yhteinen. (Saarinen 1994, 256257; Teräväinen 1982, 8384.)

Fenomenologiassa asetetaan kysymys, miten ulkoinen koetaan sisäisesti.

Fenomenologisessa mielessä oikean filosofisen näkökulman saavuttaminen edellyttää

tietynlaista teoreettista asennetta, joka on olennaisesti poikkeava ihmisen “luonnolliseen

asenteeseen” verrattuna. Luonnollinen asenne on ihmisen arkielämässä tyypillinen tapa

suhtautua maailmaan: siinä todellisuus on aina jo valmis, olemassa oleva kohde, jota

havainnoidaan ja jossa toimitaan. (Juntunen & Mehtonen 1982, 133.) Luonnollinen asenne

merkitsee, että me suhtaudumme todellisuuteen kuin se olisi itsestäänselvänä eteemme

avautuva kokonaisuus, ja jätämme huomiotta sen, että olemme joskus ensimmäistä kertaa

käsittäneet meille ilmenevän olevaksi, olemme joutuneet ponnistelemaan

muodostaaksemme ilmiöistä käsityksen jostakin, joka on. Fenomenologiassa huomion

kohteena ovat tietoisuuden sisäiset rakenteet, joiden tarkasteleminen vaatii erityisiä

keinoja. Filosofisen pohdiskelun mahdollistuminen edellyttää luonnollisesta asenteesta

luopumista. (Niiniluoto 2003, 36; Teräväinen 1982, 84.) Filosofiassaan Husserl pyrki

ylittämään tämän arkipäiväisen, luonnollisen asenteen käyttämällä “fenomenologista

asennetta”, jossa luonnollisen asenteen tekemät olettamukset kyseenalaistetaan ja katse

käännetään kohti ajattelevaa minää, subjektiviteettia. (Juntunen & Mehtonen 1982, 133.)
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Kun luonnolliseen asenteeseen liittyvä oletus ulkoisesta maailmasta “asetetaan sulkeisiin”,

päästään tarkastelemaan “maailmaa sellaisena kuin minä sen hahmotan” tai “todellisuutta

siten kuin se minulle avautuu”. Näin käsitettynä fenomenologisen metodin tarkoitus on

tietoisuuden ja mentaalisten tilojen sisällön tai maailmankuvan tutkiminen. Pyrkimyksenä

on siis selvittää, millä tavoin ihmisen kokemusmaailma syntyy ja rakentuu, miten tietystä

yksittäisestä asiasta lukemattomien muiden asioiden joukossa muodostuu ilmiö, jonka

kokeminen on ylipäänsä mahdollista. Fenomenologiaa voidaan luonnehtia opiksi ilmiöistä.

(Niiniluoto 2003, 36; Sironen 1996, 117.) Tarkoituksena on päästä ymmärrykseen siitä

“elävästä ja välittömästä”, mikä edeltää reflektoitua, jo tietynlaiseksi ajateltua ilmiötä

(Laine & Kuhmonen 1995, 41). Fenomenologisen analyysin avulla voimme päätyä tiedon

sisällössä olennaiseen, jota Husserl kutsuu olemukseksi. Tämän ajattelutradition sisällä on

syntynyt useampia suuntauksia nimenomaan olemusta koskevien ongelmien vaikutuksesta,

mm. Martin Heideggerin olemisperusteita koskeva filosofia. (Teräväinen 1982, 8485.)

Ihmistä tarkastelevana tieteenä fenomenologia ei aseta lähtökohdakseen mitään ihmistä

luonnehtivaa ‘puolta’ tai ominaisuutta, ei ruumista tai sielua/henkeä. Suhde maailmaan ei

ole jaettavissa erillisiin henkisiin tai materiaalisiin puoliin, vaan perustavana ajatuksena on

ihmisen oleminen siten kuin hän elää, siis suhtautuu ja suuntautuu maailmaansa. Ihmisen

ymmärtäminen lähtee fenomenologiassa tuon maailmasuhteen tutkimisesta. Ihmisen

kokonaisuuden ajatus merkitsee myös kartesiolaisen dualismin kritiikkiä. (Laine &

Kuhmonen 1995, 1718.) Ihminen tuntee aina olevansa jossain määrin ulkopuolinen

muuhun luontoon nähden, ja se voi olla estämässä meitä aloittamassa alusta pohdintaa

ihmisenä olemisesta. Länsimaisen filosofian piirteenä on ollut korostaa ihmisen ja luonnon

erillisyyttä, jopa siinä määrin, että ideaalina ihmiselle on pidetty irtaantumista luonnosta

pelkäksi hengeksi. Descartes päätyi metodisen epäilynsä avulla näkemykseen, että

ainoastaan ajatteleminen on ihmisen tapa olla olemassa, mikä tarkoittaisi, että ihminen on

yhtä kuin ajattelukyky. Tällaista päättelyä ei voi pitää maailmassa olemisen mielessä

tapahtuneena, vaan kyse on ennemminkin kuvittelukyvyn tuotteesta. Tarkastelun

lähtökohdaksi voidaan kuitenkin ottaa, että ihmisen olemisen perustana on luonnon

kokonaisuus. Luonnossa ihminen todellistuu olemassaolevana ja historiallisena.

Luonnolliset ilmiöt ovat historiallisia, mikä ihmisen kohdalla tarkoittaa, että hän on

muodostunut oman kehittymisensä kautta, ei ilmestynyt maailmaan valmiina. Kaikki

luontoa koskevat ilmiöt tulee ymmärtää suhteessa menneisyyteensä, sillä jokainen

nykyisyyden hetki kantaa mukanaan historiallisuutta. (Varto 1994, 25, 36.)
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Varmuus todellisuuden luonteesta on mahdollista saavuttaa vain omakohtaisen

vakuuttumisen kautta. Todellisuutta koskevat kuvaukset ovat aina joiltakin osin vaillinaisia

tai muutoin kritiikkiä ansaitsevia, eikä mikään filosofia pysty antamaan lopullista vastausta

asiaan. Jokaisella on kuitenkin sellaisia kokemuksen sisältöjä, joiden avulla voimme katsoa

saavamme tietoa todellisesta ja jotka tuovat mahdollisuuden arvioida erilaisten

todellisuutta koskevien väitteiden luotettavuutta. (emt., 94.)

3.4.3   Pragmatismi

Keskeisenä piirteenä fenomenologisessa perinteessä on, että objektiivinen todellisuus, joka

metodisesti laitettiin sulkeisiin, unohdetaan tai kielletään. Tässä ajattelutavassa

fenomenologialla on paljon yhteistä pragmatismin kanssa: myöskään pragmatismissa ei

puhuta maailmasta sinänsä, ilman riippuvuutta ihmisen elämän käytäntöihin. (Niiniluoto

2003, 37.) Ihmismieli ei ole erotettavissa maailmasta, se on osa maailmaa. “Maailman

tunteminen” ei ole muista seikoista irrallaan oleva aktiviteetti, vaan kyse on organismin ja

sen ympäröimän todellisuuden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksen avulla

epävarmat, epäiltävissä olevat asiaintilat voidaan rekonstruoida järkevämmiksi ja

ymmärrettävämmiksi, jolloin tämä prosessi muuttaa niin tietävää subjektia kuin tiedettävää

objektiakin. (Parker 1996, 23.)

Charles Peirceä (18391914) voidaan pitää pragmatismin ensimmäisenä edustajana. Muut

huomattavimmat ajattelutavan syntyyn vaikuttaneet filosofit ovat John Dewey ja William

James. Peircen kehittelemä pragmatismi tarkastelee käsitteiden merkityksiä ja käyttää

erityisiä menetelmiä uskomusten muodostamiseen ja korjaamiseen. Käsitteen merkitys

määräytyy sen käytännön seurausten perusteella. Ensiksi selvitetään, mitä seurauksia

kyseisen käsitteen totuudella voisi olla, ja näiden seurausten summana muodostuu kyseisen

käsitteen merkitys. Totuus on Peircelle rajaarvo, jota tutkijat lähenevät tutkimuksen

kuluessa. Pragmatismin teoriaperinteessä korostetaan, että todellisuuden kuvailuun ja

selittämiseen käytetyt käsitteet ja teoriat ovat sopimuksenvaraisia. Keskeinen piirre on

myös, että tiedolle ei ole olemassa mitään ehdotonta perustaa, vaan että kaikki tieto on

olennaisesti epävarmaa. (Aspelin 1997, 509512; Saarinen 1994, 280281.)
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Pragmatismissa hylätään tiettyyn perustavanlaatuiseen epistemologiaan kiinnittyminen. Ei

ole olemassa synnynnäisiä uskomuksia, intuitioita tai muita ilmeisiä “annettuja” tietämisen

lähtökohtia. Ehdottoman varmojen tietoperustojen sijaan käytössä on riittävän

epäilyksettömiä uskomuksia. Absoluuttisen muuttumattomien totuuksien sijaan

pragmatistilla on lukuisia kyllin vakaita ja selkeitä käsitteitä, joiden avulla

kokemuksellisuus on saavutettavissa. Kokemus voi milloin tahansa osoittaa

uskomuksemme vääriksi tai paljastaa käsitteisiimme sisältyneet epämääräisyydet ja

sekaannukset. Tietäminen on siis jatkuvaa pyrkimystä saavuttaa yhä suurempi

ymmärryksen varmuus. (Parker 1996, 22.) Pragmatismi suhtautuu epäillen monistisiin

teorioihin etiikassa ja tietoteoriassa ja korostaa sen sijaan kontekstisidonnaisia ja

käytännöllisiä lähestymistapoja tarkastellessaan kysymyksiä totuudesta ja arvoista. Mitään

yksittäistä toimintatapaa ei voi itsessään pitää oikeana ilman, että huomioidaan se

nimenomaisessa asiayhteydessään. Pragmatismia on kutsuttu myös radikaaliksi

empirismiksi, sillä sekä empirismin että pragmatismin ajatteluperinteessä painottuu

havaintotiedon merkitys; tosin empiristille havainnot ovat ainoa tiedon lähde. (Des Jardins

2001, 267.)

Edellä mainitun kaltainen epistemologia edellyttää Parkerin (1996) mukaan perinteisen

metafysiikan perusteellista kritisointia, mutta pragmatismin suhtautuminen metafyysiseen

spekulaatioon on ambivalentti. Perinteiset todellisuuden kuvaukset ovat niin

harhaanjohtavia, että ne on parasta hylätä, mutta siitä huolimatta me tarvitsemme

luotettavaa metafysiikkaa. Metafyysisen ajattelun arvo on riippuvainen sen kyvystä tehdä

puolustettavissa olevia otaksumia sekä kyvystä seurata metodologiaa, joka sallii

väitteidensä korjaamisen. (emt., 24.) Pragmatismin todellisuuskäsityksen lähtökohta on

Laurikaisen (1994, 7) mukaan siinä, että tieteen varsinaisena kriteerinä on sen

käyttökelpoisuus järjestettäessä havaintoaineistoa ja sovellettaessa tiedettä käytännön

kysymyksiin. Totuus ei ole vastaavuutta objektiivisen todellisuuden kanssa, kuten

realismissa, vaan se ilmenee siinä, mikä on hyödyllistä elämässä. Totuuden kriteerinä

pragmatismissa on sen käyttöarvo eli hyöty, jolloin totuus tulee todennetuksi inhimillisen

toiminnan myötä. Kielelliset termit ja lauseet ovat merkityksettömiä ilman niiden yhteyttä

ihmisen kokemuksellisuuteen, pelkkä totuusehtojen analysointi ei ole riittävää. Ihmisestä

riippumattomasta maailmasta puhuminen on sisällöltään tyhjää, lauseiden mielekkyys

ilmenee vain sitä kautta, että voimme oikeuttaa ne oman kokemuksemme ja toimintamme

avulla. Pragmatismia voi luonnehtia antiintellektuaaliseksi filosofiaksi: se ei hyväksy
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ajatusta, että äly kuvastaisi maailmaa sellaisena kuin maailma on; tieto ei synny maailman

passiivisesta tarkastelusta. Pragmatistisessa näkemyksessä ihminen on perusolemukseltaan

käytännöllinen, toimiva olento, mikä määrää hänen henkisen luonteensa. (Harva 1989, 77;

Niiniluoto 2003, 37.) Toiminta sitoo inhimillisen mielen ulkomaailmaan.

Maailmalla tarkoitetaan sitä todellisuutta, jonka me tunnemme. Kokemustodellisuus

suhtautuu jyrkästi absoluuttisiin arvoihin. Voimme toisaalta samastua käsitteellisten

konstruktioiden matriisiin, sekä hiljaiseen että teoreettiseen, joka tuo järjestystä

selkiytymättömään kokemukseen, ja toisaalta voimme löytää olennaisuudet kaoottisesta,

jäsentymättömästä kokemusmaailmasta. Maailmaa, jossa elämme, ympäröi

tuntemattomuuden kehä, sanoin kuvaamaton mutta väistämätön eksistentiaalinen

todellisuus, joka on suurempi kuin me itse ja meidän tietämyksemme. Kaikki tietämiseen

liittyvä itsen ja maailman välinen yhteensovittaminen on luonteeltaan tunnustelevaa ja

erehtyväistä. Kun sanomme tietämisen olevan totta, voimme tarkoittaa vain, että olemme

saavuttaneet tyydyttävän sopusoinnun. Pragmatismi on Parkerin (1996) mukaan

todellisuuden näkemistä prosessina ja kehittymisenä, jossa oliot ovat suhteidensa kautta

määrittyviä merkitysten keskittymiä ennemmin kuin yksittäisiä entiteettejä, jotka vain

sijaitsevat toinen toisensa vierellä maailmassa. Painotus ei ole konkreettisissa olioissa vaan

keskinäisissä suhteissa ja riippuvuuksissa, jotka kietoutuvat toisiinsa ja rakentuvat

todellisuudessa. (emt., 2325.)

Pragmatismia ja fenomenologiaa yhdistää kokemuksellisuuden korostaminen

tietämispyrkimyksissä sekä ihmisestä riippumattoman todellisuuden ajatuksen

hylkääminen. Myös merkitysyhteyden huomioimisen tärkeys on molemmille ajattelun

traditioille yhteinen. Pragmatisti näkee ihmisen perustaltaan käytännöllisenä olentona, joka

voi saada tietoa maailmasta vain aktiivisen toiminnan seurauksena. Tässä on eroavaisuus

fenomenologian kanssa, jossa katsotaan, että teoreettinen tarkastelu tuo tutkimuksen

kohteen esille sinä itsenään vapauttaessaan tarkastelijan luonnollisesta asenteestaan.

Fenomenologi sanoo, että “eletty maailma muuttuu objektiiviseksi maailmaksi”, joka on

sama todellisuus kuin se, jossa me elämme, mutta teoreettisen tarkastelun avulla on

mahdollista päästä eroon välineellisestä suhteesta kohteeseen. (Varto 1992c, 96100.)

Pragmatismin “aktiivinen toiminta” ja fenomenologian “käytännöllisen puuhailun

puuttuminen” eivät kuitenkaan merkitse täysin vastakkaisia ajattelutapoja, sillä

molemmissa tiedostetaan ihmisen oman kokemustodellisuuden vaikutus tutkittavaan
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kohteeseen ja pyritään ottamaan se mahdollisimman hyvin huomioon johtopäätöksiä

tehtäessä. Pragmatismin ja fenomenologian käyttäminen ympäristöfilosofisessa

tarkastelussa voi nähdäkseni tarjota varteenotettavan välineistön luoda ihmisen ja luonnon

kokonaisuuden huomioiva lähestymistapa.



33

4   Ympäristöfilosofian tutkimusalue

Ympäristöfilosofia on filosofisen ajatteluperinteen vastaus tiedostamaamme

ympäristökriisiin, jota luonnehtii huoli ympäristön tilasta, ihmistä uhkaavista

ympäristöriskeistä sekä elämän säilymisestä planeetallamme. Ympäristöfilosofia

tarkastelee ympäristökriisin merkitystä ja vaikutuksia sekä  mahdollisuuksia selvittää

ihmisen ja luonnon välisestä monisyisestä suhteesta kumpuavia ympäristöllisiä ongelmia.

Ympäristöfilosofia merkitsee ympäristöä koskevan problematiikan mahdollisimman laajaa

ymmärtämistä ja ympäristöongelmiin puuttumista sekä pyrkimistä ongelmien

ratkaisemiseen filosofian menetelmiä hyödyntäen yhdessä muiden ympäristötieteiden

kanssa.

Ympäristöfilosofian alaan kuuluvat ympäristökysymyksiin liittyvät kokemukselliset,

käsitteelliset, maailmankatsomukselliset ja eettiset ongelmat. Ympäristöfilosofisessa

tutkimuksessa ympäristökysymyksiä ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä lähestytään

filosofian eri osaalueiden keinoin. Voidaan sanoa, että ympäristöfilosofiassa yhdistyvät

etiikka, estetiikka ja ekologia. Kaikille nykyään vaikuttaville ympäristöalkuisille tieteille

(ympäristöfilosofia, sosiologia, psykologia, taloustiede, lääketiede, historia, 

oikeustiede, politiikka jne.) on yhteisenä piirteenä ympäristöongelmiin ja

ympäristönsuojeluun liittyvä näkökulma. (Vilkka 2003, 1213, 16.) Ympäristöfilosofinen

tutkimus voi olla syvälle teoriaan paneutuvaa abstraktia tarkastelua, kuin myös arkielämän

ja ruohonjuuritason lähtökohdista ammentavaa, käytännön tilanteisiin sovellettavaa

ongelmanratkaisua.

Ympäristöfilosofia hyödyntää tutkimuksessaan filosofian lisäksi muitakin tieteenaloja,

ennen kaikkea ekologiaa, jonka merkitys on keskeinen sen tuodessa tutkimuksen piiriin

luonnontieteellistä, empiiriseen tutkimukseen perustuvaa tietämystä. Ympäristöfilosofian

tehtävänä on myös toimia kriittisenä kysymysten esittäjänä ja kommentaattorina toisten

tieteiden, esimerkiksi ympäristöpolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun, parissa.

Kaikissa ympäristötieteissä nykyään vaikuttava moderni ekologia sai alkunsa 1800luvun

jälkipuoliskolla, kun luonnontutkijat pyrkivät selvittämään, millä tavoin ympäristötekijät
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rajoittavat lajien levinneisyyttä. Ekologian synnylle merkittävä edistysaskel oli

evoluutioteorian kehittäminen (Darwinin teos The Origin of Species, suom. Lajien synty,

ilmestyi 1859). Kun luonnon nähtiin olevan historiallisen kehityksen tulosta ja kun

kehitykseen vaikuttavia voimia alettiin etsiä luonnosta itsestään eikä jumalallisesta

luomistyöstä, tulivat keskeisiksi tarkastelun kohteiksi eliöiden suhteet toisiinsa sekä

ympäristöönsä. Ekologia on johdettu kreikan kielen sanasta oikos, joka merkitsee

kotitalouden toimia. Ekologiakäsitteen teki tunnetuksi eläintieteilijä Ernst Hæckel, joka

otti sen käyttöön vuonna 1866 ilmestyneessä teoksessaan. (Haila 1990, 34; Bowler 1997,

325328.) Ekologia ei itsessään (luonnon)tieteenä tee normatiivisia johtopäätöksiä ihmisen

muuhun luontoon kohdistamien toimenpiteiden suotuisuudesta tai haitallisuudesta, mutta

ympäristötutkimukseen kuuluva ekologinen ajattelu merkitsee ympäristöfilosofista

pohdintaa, jossa ihmistoimien vaikutusta luontoon arvioidaan myös eettisestä

näkökulmasta.

Ympäristötietoisuuden kehittymisprosessi liittyy olennaisesti luonnontieteiden ja etenkin

ekologian kehittymiseen. Ympäristötietoisuuteen kuuluu sen ymmärtäminen, että

ekologisiksi ongelmiksi määritellyt muutokset ovat lähtöisin ihmisestä, sekä sen

sisäistäminen, että ihmisen on mahdollista käyttäytymisellään vaikuttaa rakentavasti – tai

tuhoisasti – luonnossa vallitseviin asiaintiloihin. (Oksanen 1997, 11.) Nykyisin vallitsee

varsin yleisesti hyväksytty näkemys, että ympäristöongelmiin reagoiminen on ensiarvoisen

tärkeää, jotta ekologisen katastrofin uhkakuvat eivät toteutuisi.2 Otsonikato,

kasvihuoneilmiön voimistumisen aiheuttama ilmastonmuutos ja ravintoketjuihin

varastoituvat haitalliset aineet ovat laajalti huomiota saavia, tyypillisiä ympäristöllisiä

uhkatekijöitä, joiden vaikutus ulottuu paikallisesta mittakaavasta koko maapalloa

koskevaksi.

Lähes poikkeuksetta filosofit ja luonnontutkijat katsovat, että ympäristöfilosofian parissa

käsiteltävät kysymykset ovat merkitykseltään olennaisia. Ympäristöfilosofian rooli tulee

esiin tarkasteltaessa yhteiskunnallisen elämän lähtökohtia ja arvioitaessa käsityksiä, jotka

ilmenevät ympäristökysymyksiä koskevassa ajattelussa. Ympäristöfilosofian yhtenä

2 Ympäristökriisi, ympäristöriskit ja ekologinen katastrofi ovat osuvia esimerkkejä termeistä,
joiden sisällön selkiyttäminen kuuluu ympäristöfilosofian käsiteanalyyttiseen tehtäväkenttään. Ks.
Wallgren (1993).
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merkittävänä tehtävänä on kysyä, ihmetellä ja kyseenalaistaa: Miksi vallitsevat tavat

suhtautua elinympäristöömme eivät välttämättä ole kestävällä pohjalla? Minkä vuoksi

meidän on oltava huolestuneita tällaisista havainnoista? Ja miksi eiinhimillinen luonto

vaatii huomioonottoamme? (Oksanen 1997, 11; Des Jardins 2001, 131.) Oleellinen osa

ympäristöfilosofiaa on myös kriittinen pohdinta maailmankuvaamme huomattavasti

vaikuttavan luonnontieteellisen ajattelutavan merkityksestä: miten se muokkaa arvojamme,

käsityksiämme maailmasta ja itsestämme ja millainen on niiden vaikutus

ympäristösuhteeseemme.

4.1   Ympäristöfilosofia filosofian osaalueena

Ympäristöfilosofia on saanut alkunsa näkemyksestä, että aiemmat filosofiset

ajattelutraditiot ja erityisesti moraalifilosofia eivät huomioi tai kykene huomioimaan

ympäristöä riittävällä tavalla, vaan keskittyvät lähinnä ihmisten välisiä suhteita koskeviin

kysymyksiin. Ympäristöfilosofian alueeseen kuuluu filosofinen perustutkimus, jolla on

tutkimuksellista ja konkreettista yhteiskunnallista merkitystä, sekä soveltava tutkimus,

jossa filosofista käsitteistöä ja menetelmiä hyödynnetään ihmisen luontosuhteen

tarkastelussa ja eri tavoin rajatuissa ympäristökysymyksissä (Vilkka 1998, 15).

Ympäristöfilosofia on muotoutunut ympäristöongelmien tiedostamisen myötä, kun

pyrkimyksenä on ollut löytää ympäristönsuojelulle filosofisesti kestäviä perusteita.

Ympäristöliikehdintä ja luonnonsuojelulliset tavoitteet ovat syntyneet eiinhimillisen

luonnon huonon kohtelemisen herättämästä pahennuksesta. Tämän pahennuksen

nostattama keskustelu on suuntautunut kahteen filosofisesti erilaiseen muotoon: selkeästi

eettiseen lähestymistapaan sekä toisaalta ajatteluun, jossa päähuomio kiinnitetään muiden

filosofian osaalueiden (kuten metafysiikan, epistemologian ja poliittisen filosofian) rooliin

luonnon kannalta vahingollisen käyttäytymisen lähtökohtia etsittäessä. (Nurmi 1999, 232

233.) Mahdollisen ympäristökriisin syitä on selvitetty myös aatehistoriallisen tutkimuksen

avulla, jossa ympäristöön suhtautumista tarkastellaan ennen kaikkea siitä näkökulmasta,

miten omaksutut arvot ja uskomukset ovat vaikuttaneet ympäristökriisin kehittymiseen.

Yhdysvaltalainen historioitsija Lynn White Jr. on tunnetussa artikkelissaan The Historical

Roots of Our Ecologic Crisis esittänyt, että länsimainen kulttuurinen perinne on ylimielisen

ihmiskeskeisyyden läpitunkema. (Oksanen 1997, 15.) Whiten (1967, 1205) näkemyksen
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mukaan kristinusko, etenkin länsimaisessa muodossaan, on kaikista uskonnoista

ihmiskeskeisin. Väite on, arvatenkin, saanut aikaan vilkasta keskustelua, joka jatkuu yhä.

Kritiikkiä on kohdistettu hänen suorasukaiseen ympäristöongelmien ja kristillisten

asenteiden yhdistämiseensä, eivätkä hänen argumenttinsa pysty selittämään ekologisten

ongelmien esiintymistä kulttuureissa, joissa kristilliset käsitykset olivat tuntemattomia.

(Oksanen 1997, 1516.) Oikean suuntainen kristillinen näkemys on Whiten mukaan

kuitenkin löydettävissä, nimittäin Fransiskus Assisilaisen ajatuksista. Hän pyrki tuomaan

julki idean kaikkien luotujen olentojen välisestä tasaarvosta, mukaan lukien ihminen, mikä

oppina voisi korvata vallitsevan käsityksen ihmisestä rajattomana muun luomakunnan

valtiaana. Fransiskuksen osana oli omana aikanaan 1200luvulla jäädä ajatuksiensa kanssa

paitsioon. Whiten ehdotuksena on, että Pyhä Fransiskus kohotettaisiin

luonnonsuojelijoiden suojeluspyhimykseksi. (White 1967, 1207.)

Metsänhoitaja ja esseisti Aldo Leopoldia (18871948) voidaan pitää yhtenä ekologisen

vuoropuhelun aloittajana ja erityisesti yhdysvaltalaisen ympäristökeskustelun virittäjänä.

Leopold pohti, kuinka ihminen voisi elää tuhoamatta vähä vähältä luonnon

monimuotoisuutta. Hän näki ratkaisuksi etiikan alan laajentamisen ihmisen ulkopuolelle

niin, että se kattaa myös eiinhimilliset oliot – viime kädessä koko maan. Tästä

laajennetusta etiikasta hän käytti nimeä maaetiikka. (Jaaksi & Uurtimo 1997, 133.)

Maaetiikassaan Leopold kritisoi oman aikansa ympäristönsuojelijoita siitä, etteivät he ole

onnistuneet saamaan ympäristönsuojelua filosofisen mielenkiinnon kohteeksi. Tämä lienee

Hargroven (1997) mukaan kuitenkin liian jyrkkä väite. Ympäristönsuojelijoiden sijasta

voitaisiin katse kääntää itse filosofiaan. Asenteet ja ajatukset, jotka ovat estäneet filosofiaa

ja uskontoa kiinnittämästä huomiota ympäristökysymyksiin, ovat itse asiassa kuuluneet

osana länsimaiseen kulttuuriin ja ajatteluun vuosituhansien ajan, ja ne ylittävät kaiken

viimeaikaisen ympäristönsuojelullisen toimeliaisuuden. Hargrove katsoo, että syynä on

yksinkertaisesti se, että erityisesti filosofia on aina ollut joko merkityksetön tai

yhteensopimaton ympäristöajattelun kanssa länsimaisen filosofisen perinteen alkuajoista

lähtien, siis lähes kolmen vuosituhannen ajan. (emt., 73.) Lienee kuitenkin liian ankaraa

syyttää filosofiaa ja filosofeja nykyisestä ympäristön tilasta. Tämän päivän ongelmien

ennakoiminen tuskin olisi ollut mahdollista satoja tai jopa tuhansia vuosia siten.

Väite, jonka mukaan kristinusko on vastuussa ympäristöongelmistamme, perustuu

erilaisiin tulkintoihin, joita on tehty Vanhan Testamentin teksteistä, erityisesti 1.
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Mooseksen kirjan eli Genesiksen ensimmäisistä luvuista. Näissä tulkinnoissa on esitetty,

että Jumala antoi maan ihmisen hallittavaksi, mikä on oikeuttanut ihmisen ylivallan

luontoon nähden. Tässä olisi eräiden näkemysten mukaan ympäristötuhojen alkusyy.

Heikkoutena väitteissä on, että kyseiset Raamatun tekstit on kirjoitettu huomattavasti

myöhemmin kuin luonnon suurisuuntainen muuttaminen sai alkunsa. (Hargrove 1997, 74.)

Filosofialla oli erityisen tärkeä rooli uudenaikaisen tieteen kehittymisessä, kuten

kreikkalaisen ja varhaisen uuden ajan ajanjaksojen historia osoittaa. Kreikkalaisfilosofien

spekulaatiot luonnosta loivat pohjan nykyaikaiselle tieteelle, ja uuden ajan alun filosofien

työskentely tieteilijöinä näytti suuntaviivat, jotka tiede tulisi omaksumaan koko uudelle

ajalle. Vaikka filosofian merkitys on monelta kannalta ollut huomattava länsimaiselle

kulttuurille, on tieteen kehittäminen ollut luultavasti sen suurin aikaansaannos. Monista

mittavista saavutuksistaan huolimatta on filosofia Hargroven mukaan kuitenkin

johdonmukaisesti epäonnistunut perustan luomisessa ympäristöajattelulle. Kreikkalaisen

metafysiikan käsitykset aineen pysyvyydestä ja tuhoutumattomuudesta ovat aina 1900

luvulle saakka aiheuttaneet hankaluuksia ympäristönäkökohtien huomioon ottamiselle.

Tietoteoreettisissa näkemyksissä vallitsi useamman vuosisadan ajan epäileväinen

suhtautuminen maailman olemassaoloon, jonka seurauksena filosofia joutui erityisesti

1800luvulla sivullisen osaan ympäristöajattelun historiallisessa kehittymisessä. Hargrove

katsoo, että ympäristöetiikassa piilee filosofian tilaisuus sovittaa suurin virheensä, jonka se

on tehnyt hylätessään luonnollisen maailman siten kuin se on koettu konkreettisesti

todellisessa elämässä. (emt., 106108.)

Luontoon kohdistuvat asenteet, jotka ovat vallinneet länsimaisen kulttuurin

menneisyydessä ja jotka vaikuttavat voimakkaasti vielä nykyäänkin, saavat jyrkän tuomion

monilta ympäristöajattelijoilta. Luonnon tila ei ole ihmisten epäsuotuisten toimien takia

paras mahdollinen ihmiselle itselleen. Tämän lisäksi tapa, jolla me kohtelemme eläimiä ja

muuta elollista luontoa sekä luonnon järjestelmiä, on moraalisesti väärä, koska tällöin

luontokappaleet saavat pelkän välineen roolin ihmisen tarpeiden tyydytyksessä. Vallitseva

luontoon suhtautumisen ajattelutapa on monien ympäristöeetikoiden mielestä virheellinen,

ja sitä tulisi tarkastella kriittisesti ja joiltakin osin se tarvitsee perustavaa laatua olevia

muutoksia. (Oksanen 1997, 111.)
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Vuonna 1973 ilmestyi kolme julkaisua, joiden voi sanoa aloittaneen ympäristöfilosofian

laajamittaisena tutkimusalueena: australialaisfilosofi Peter Singerin teos Animal Liberation

(suom. Oikeutta eläimille), norjalaisen Arne Næssin artikkeli The Shallow and the Deep,

Long Range Ecology Movement: A Summary, ja australialaisen Richard Sylvanin

(sittemmin Routley) artikkeli Is There a Need For a New, an Environmental, Ethic

(Callicott 1998, 7). Yhteisenä piirteenä näille ns. ensimmäisen aallon kirjoituksille on

kriittinen suhtautuminen länsimaisen ajattelutradition tuottamia vallitsevia luontoasenteita

kohtaan. Sen sijaan näkemykset siitä, millaisia muutoksia luontokäsityksessä ja etiikassa

tarvittaisiin, ovat selvästi toisistaan poikkeavia. (Nurmi 1999, 231232.)

John Passmoren seuraavana vuonna ilmestynyt teos Man's Responsibility for Nature oli

vastareaktio edellä mainituille kirjoittajille puolustaessaan länsimaista perinnettä ja

modernia ihmiskeskeistä ympäristöetiikkaa (emt., 231232). Passmoren sijoittaminen

johonkin tiettyyn kategoriaan muodosti ongelman monille ympäristöajattelijoille, koska

tämän kannattama ihmiskeskeinen ajattelu oli suorastaan punainen vaate luontokeskeisesti

suuntautuneille tahoille. Passmoren perusteltua argumentointia ei voitu täysin

sivuuttaakaan, vaan siihen oli otettava kantaa tavalla tai toisella.

Robin Attfield (1997) suhtautuu kriittisesti mm. Passmoren ja Whiten väitteisiin, joiden

mukaan despotismi, sortava asenne, olisi ollut keskeinen kristinuskossa. Hänen mielestään

“vähemmistöiksi” luokitellut tilanhoitajuus ja yhteistyöperinteet ovat olleet ainakin yhtä

merkittäviä ja myös lähempänä Raamatun henkeä. Luontoon kohdistuvat valistuneet

asenteet ovat niin ollen peräisin paljon syvemmältä kuin esimerkiksi Passmore tunnustaa.

Sellainen perinne, jossa asenteena on yhdessä luonnon kanssa toimiminen, on vaikuttanut

tasaisen vahvasti halki kristinuskon vuosisatojen, ja usein päämääränä on ollut

ennemminkin luonnon kauneuden tai Jumalan kunnian lisääminen kuin ihmisten hyöty.

(emt., 5158.) Attfieldia voidaan pitää luontokeskeisen etiikan uranuurtajana. Hän jaottelee

ympäristöetiikan kahteen osaan: toisaalta siinä tarkastellaan ihmisen luontoasenteiden

historiaa, ja toisaalta se tutkii normatiivisen etiikan alaan kuuluvaa kysymystä, miten

ihmisen tulisi toimia suhteessa luontoon. (Vilkka 2003, 42.) Attfield (1997) suhtautuu

kokonaan uuden eettisen teorian luomisen mahdollisuuteen epäillen, koska jos joku

kannattaisi niin erikoista etiikkaa, ettei sillä ole mitään yhteyttä vallitsevan

moraaliajattelun kanssa, häntä ei otettaisi vakavasti, vaikka hänen esittämänsä ajatukset

perustuisivat millaisiin tosiasioihin tahansa. Sen vuoksi uusitun teorian, voidakseen olla
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vakuuttava, on noustava olemassa olevista moraaliperinteistä. (emt., 71.) Kritiikiksi

Attfieldille voisi esittää, että tuskin on mahdollista luoda uutta etiikan teoriaa, joka esittäisi

päteviä “tosiasioita” mutta jolla ei olisi lainkaan yhteyttä moraaliajattelun hyväksyttäviin

muotoihin. Luultavimmin sellaista teoriaa ei voisi olla olemassa, koska on hyvin vaikea

kuvitella, minkälaisista lähtökohdista täysin uudentyyppiset ajatukset kumpuaisivat.

Mikäli ympäristöfilosofian katsotaan olevan ihmisen paikkaa luonnossa tarkasteleva

filosofian ala, on se käytännössä yhtä vanha kuin itse filosofinen pohdintakin.

Kreikkalaisessa kosmologiassa luonto, fysis, merkitsi kaikkea olevaa, ei ainoastaan elollista

tai elotonta luontoa. Se ilmaisi kaikkien erillisten olevien, myös ihmisen, yhteyttä. (Laine

& Kuhmonen 1995, 99100.) Näin ajatellen olisi ympäristöfilosofia yhtä vanhaa perua kuin

filosofiakin. Mutta nykyisessä katsannossa useimmiten ajatellaan, että ympäristöfilosofia

sai alkunsa 1970luvulle tultaessa, kun ekologiset ongelmat tiedostettiin laajemmin ja

ympäristökysymyksiä ryhdyttiin pohtimaan filosofisista näkökulmista. Aihetta voidaan

lähestyä viittaamalla esimerkiksi Leopoldin maaetiikkaan tai Emersoniin ja Thoerau'hun,

1800luvun luontokuvausten kirjoittajiin, mutta systemaattisena ja oman paikkansa

ottaneena tieteenalana ympäristöfilosofia on runsaan 30 vuoden ikäinen.

Ympäristöfilosofia muuttui osaksi tiedeinstituutiota 1970 ja 80lukujen aikana ja

muodostaa nykyään oman tutkimusalansa niin filosofiassa itsessään kuin ihmis ja

luonnontieteiden filosofisissa tarkasteluissakin. Kun katsotaan alan julkaisuja, oppikirjoja,

opetusta ja opinnäytetöitä sekä yleisesti akateemista rutiinia, voidaan sanoa, että

ympäristöfilosofia on saanut vakiinnutettua asemansa. (Oksanen 1997, 11.)

Edellä mainitut 1970luvun alkupuolen julkaisut johtivat myös eri ympäristöfilosofisten

ajattelutapojen syntyyn: muodostuivat ympäristöetiikan, eläinoikeusajattelun ja

syväekologian tutkimusalat, jotka osin ovat suhtautuneet toisiinsa jyrkästi. Omiksi

ympäristöfilosofian suuntauksiksi luetaan myös edellisten kanssa samoihin aikoihin

syntyneet ekofeminismi ja yhteiskuntaekologia. (Callicott 1998, 78.) Vähemmän

huomionarvoisia teorioita on lukuisia, ja useat niistä tarkastelevat maailmaa

uskonnollissävytteisesti, kuten esimerkiksi luontomytologia ja ekoteologia. Varsin

tunnettuja ympäristöfilosofisia suuntauksia ovat myös evolutionistinen ekologia ja sen

kanssa monin osin yhteneväinen Gaiahypoteesi. Ajattelutapojen jaottelut eivät ole

ehdottoman tarkkarajaisia ja toisiaan pois sulkevia, ainoastaan enemmän tai vähemmän
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suuntaaantavia, koska eri ajatteluperinteet ovat saaneet ja saavat jatkuvasti vaikutteita

toisiltaan, ja havaittavissa onkin ollut lähenemistä traditioiden välillä, mikä pitkälti selittyy

ympäristöfilosofian alkuaikojen oikeaoppisuuden korostamisen tasoittumisella ja

muuttumisella maltillisemmaksi kanssakäymiseksi.

Vuonna 1979 alkoi ilmestyä yhdysvaltalainen aikakauslehti Environmental Ethics, joka

lopullisesti vakiinnutti ympäristöfilosofian aseman osana filosofiaa. Lehden aihepiirin

painottuminen nimensä mukaisesti etiikkaan on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että

etiikka on saanut keskeisen sijan ympäristöfilosofian kentässä. (Callicott 1998, 7.) Myös

tässä tutkimuksessa on eettisellä lähestymistavalla varsin huomattava rooli

ympäristöfilosofian eri suuntauksien tarkastelussa.

4.2   Luonnon arvottaminen

Ympäristöfilosofiseen tarkasteluun kietoutuu keskeisesti kysymys luonnon arvottamisesta,

jota voidaan lähestyä lukuisin eri tavoin. Jokaiselle on varmasti tuttua ihailla maiseman

kauneutta tai nauttia luonnon harmoniaa henkivästä hiljaisuudesta. Metsäyhtiössä

arvotetaan luontoa ennen kaikkea taloudellisesta näkökulmasta, ja ammattikalastajalle

merellinen luonto tarjoaa niin elinkeinon, haastavan vastuksen kuin kenties sisäisten

elämysten lähteen. Kun puhutaan ekologisista arvoista, viitataan ekologisten järjestelmien

rakennetta ja toimintaa koskeviin tekijöihin. Tässä tutkimuksessa, jossa tarkastellaan

luonnon arvottamista filosofisesta perspektiivistä, käsitellään arvoja ennen kaikkea

eettiseltä kannalta.

Kautta historian on kaikissa ihmisyhteisöissä tiedetty, että luonto on niiden olemassaolon

aineellinen perusta. Luonto on välttämättä aina tavalla tai toisella ollut osa yhteisöjen

eettistä ja moraalista normistoa. Tämä pitää kuitenkin sisällään ristiriidan: luonto on

jotakin, mitä yhteisöt eivät loppujen lopuksi edes tunne saati kykene hallitsemaan. Toisin

sanoen, on koetettu sisäisten toimintanormien avulla saada aikaan sopusointu jonkin

ulkopuolella olevan, tuntemattoman ja ennustamattoman kanssa. Passmoren ilmaisua

käyttäen luonto on ihmiselle “outo” rajaten toiminnan mahdollisuuksia, jolloin meidän on

pakko ottaa luonto huomioon, mutta luonnolle inhimillinen toiminta on täysin

yhdentekevää. Kysymys “Mitä ihmiset voivat tehdä luonnolle?” on siis väistämättä



41

muodostunut perustavaksi eettiseksi ongelmaksi kaikissa yhteisöissä. (Haila 2001b, 198

199.)

Luontoa koskeva eettinen ongelma  kytkeytyy inhimillisen olemassaolon riippuvuuteen

luonnon hyväksikäytöstä. Ihmisten on oman elämänsä jatkuvuuden ylläpitämiseksi

hyödynnettävä luontoa eri tavoin: viljelemällä maata, metsästämällä riistaa, kalastamalla ja

niin edelleen, mutta tämä edellyttää, että luonto on inhimillisille pyrinnöille suosiollinen.

Menneissä kulttuureissa luonnon suosiollisuutta edesautettiin antamalla uhrilahjoja tai

suorittamalla muita rituaaleja. (emt., 199.) Nykyisin, kun käsitykset luonnossa toimivista

vaikutusmekanismeista ovat täysin poikkeavat entisaikoihin verrattuna, ovat myös tavat

turvata luonnon suosiollisuus toiset. Tieteellisen tiedon hyödyntäminen on korvannut

perinteiset uskomukset.

1300luvulta lähtien ihminen ja hänen suhteensa luontoon saivat uudenlaisen

tarkastelukulman, kun ihmisen nähtiin olevan tavallaan luonnon yläpuolella toimiva

moraalisubjekti, joka tekee päätöksiä oman yksilöllisen tahtonsa mukaisesti verrattuna

aiemmin vallinneeseen yhteisöllisen päämäärän tavoittelemiseen. Uudelle ajalle tultaessa

luonto jäi ihmiselle eettisessä mielessä vieraaksi. Tuolloin syntynyttä dualistista

metafysiikkaa ei voi kuitenkaan pitää muutosta selittävänä historiallisena syynä, vaan

kysymyksessä on eettisen ajattelun sisäinen kehitys, jossa inhimillinen tahto sai uuden

merkityksen ihmisen toimintaa ohjaavana tekijänä ja jossa luonnonolioilla ei sinällään

katsottu olevan moraalisesti merkityksellisiä tarkoituksia. Etiikka liittyi ihmisten vapaalla

tahdolla valitsemiin päämääriin, jolloin eettinen huomioonotto ei voinut ulottua

luonnonolioihin millään erityisellä tavalla. Kun tästä ajattelun perinteestä muotoutui

vallitseva käytäntö, niin länsimainen moraaliajattelu kehittyi vain ihmistä koskevaksi

etiikaksi. (Mäkinen & Yrjönsuuri 1999, 165166.) Hallitseva länsimainen ajattelutapa on

Routleyn (1997) mukaan monin tavoin ristiriidassa ympäristöeettisen näkökannan kanssa,

koska tässä ajattelussa luonto on ihmisen valtakunta, ja hän saa toimia sen suhteen

haluamallaan tavalla – ainakin vallitsevassa stoalaisaugustinolaisessa näkemyksessä

luonto on olemassa vain häntä varten, kun taas ympäristöeettisessä katsannossa ihminen ei

olekaan vapaa tekemään luonnolle kuten haluaa. Keskeinen länsimainen liberalistinen

periaate voidaan muotoilla seuraavasti: ihmisen tulisi saada tehdä mitä hän haluaa, kunhan

hän toiminnallaan ei aiheuta vahinkoa muille tai vahingoita itseään peruuttamattomasti.

Tätä periaatetta Routley kutsuu ihmisen perussovinismiksi, koska siinä ihmisten hyvä on
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aina ensin ja kaikki muu tulee vasta sen jälkeen. (emt., 147149.) Routleyn pyrkimyksenä

on muuttaa vakiintunutta asennetta luontoa huomioivampaan suuntaan.

Routley esittää artikkelissaan runsaasti keskustelua herättäneen ajatuksen, joka tunnetaan

viimeisen ihmisen argumenttina. Oletetaan, että maailmanjärjestelmän luhistumisesta on

selvinnyt hengissä yksi ihminen. Tämä viimeinen ihminen tuhoaa tuskattomasti jokaisen

elävän olion, eläimen ja kasvin. Perussovinistisen ajattelun mukaan hänen toiminnassaan ei

ole mitään arveluttavaa, mutta ympäristöeettisestä näkökulmasta hän toimii väärin. (emt.,

150.) Tällainen luonnon totaalinen tuhoaminen ei siis voisi olla vahingoksi yhdellekään

ihmiselle, ei nykyiselle eikä tulevalle (hänen itsensä lisäksi), joten näyttää siltä, ettei

tuhoamisesta pidättymiselle olisi mitään ihmiskeskeisiä syitä. Luonnon tuhoaminen tuntuu

kuitenkin intuitiivisesti moraalittomalta teolta? Miksi? Routley pyrkii esityksessään

tuomaan ilmi ajatuksen, että luonnolla itsessään on arvoa riippumatta sen hyödyllisyydestä

ja arvottamisesta. Ja mikäli näin on, on luonnon tuhoaminen itsessään moraalisesti

tuomittavaa. Kysymys koskee sitä, onko jokin entiteetti arvokas siitäkin huolimatta, että

kukaan ei halua sitä tai ole kiinnostunut siitä. Jos ajatellaan arvojen olevan olemassa

arvottamisesta riippumatta, on kyse arvoobjektivismista. Routley ei kuitenkaan esitä omaa

kantaansa näin; hän ei puhu arvoobjektivismin saati arvosubjektivismin puolesta vaan

pyrkii luomaan välittävän näkemyksen, jossa arvot ovat “nonjektiivisia” (“neither objective

nor subjective”). (Oksanen 1997, 116.)

Eräs ympäristöeettisen keskustelun ydinkysymyksiä on, millaisilla olioilla tai asiaintiloilla

on moraalista arvoa, jonka perusteella nämä oliot ansaitsevat tulla kohdelluksi arvonsa

mukaisesti tai jonka mukaan nämä arvokkaat asiantilat pitäisi toteuttaa. Tällaista

tarkastelua kutsutaan metaeettiseksi, so. einormatiiviseksi tarkasteluksi. (Oksanen 1997,

199.) Etiikan tutkimus jakautuu kolmeen eri tasoon: analyyttiseen, normatiiviseen sekä

empiiriseen etiikkaan. Analyyttinen etiikka eli metaetiikka tarkastelee käsitteiden

merkityksiä, normatiivinen etiikka koettaa löytää vastauksia kysymykseen miten ihmisen

pitäisi toimia, ja empiirinen etiikka tutkii millä tavoin arvottaminen tosiasiasiallisessa

elämässä tapahtuu. (Vilkka 2003, 14.) Ympäristöeettinen tutkimuskin hyödyntää etiikan

kaikkia eri tasoja. Analyyttinen etiikka sekä empiirinen etiikka toimivat paitsi itsenäisinä

tutkimusaloina, myös perustana ja selkeyttäjänä normatiiviselle tutkimukselle.
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Arvoteoreettinen keskustelu ympäristöfilosofiassa on keskittynyt usein itseisarvojen ja

välinearvojen välillä tehtävän erottelun pohdinnaksi. Tämä erottelu lähenee metaeettistä

tarkastelua, joka pyrkii selvittämään, ketkä tai mitkä ovat moraalisen huomioonoton

piirissä, mutta ei ole täysin yhteneväinen metaetiikan kanssa. Toisin sanoen tietyistä

arvojen olemassaoloa koskevista väittämistä ei itsestäänselvästi seuraa tiettyjä moraalisia

näkemyksiä siitä, mikä lopulta on itseisarvoista ja mikä välineellisesti arvokasta. (Oksanen

1997, 199200.) Yhdysvaltalaisen ympäristöfilosofin Holmes Rolston III:n käsityksen

mukaan luontoon kuuluu hyvin eriluonteisia arvoja. Hän on tarkastelussaan luokitellut

luonnossa esiintyvät arvot kymmeneen eri ryhmään, jotka ovat taloudellinen arvo, elämän

ylläpitämisen arvo, ajanvietteellinen arvo, tieteellinen arvo, esteettinen arvo, elämän arvo,

monimuotoisuuden ja yhtenäisyyden arvot, vakauden ja spontaanisuuden arvot, dialektinen

arvo sekä sakramentillinen arvo (Rolston 1997, 207224). Arvot eivät hänen mukaansa ole

itsestään luontoon kuuluvia, vaan luonnon arvot syntyvät ihmisten reaktioiden ja päätösten

perusteella: ne ovat siten ihmisperäisiä, ihmisen luontoon liittämiä. Rolston tuo kuitenkin

esille, että arvostamisen prosessi perustuu todellisiin, luonnon omiin ominaisuuksiin ja

niiden havaitsemiseen. Rolstonia voi sanoa yhdessä J. Baird Callicottin kanssa

merkittävimmäksi Aldo Leopoldin perinteen jatkajaksi ympäristöajattelussa. (Oksanen

1997, 199200.)

Länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän peruspilareina toimivat lait ja lainomaiset asetukset.

Lakien säätäminen tarvitsee pohjakseen rationaalisia ja moraalisia perusteluja. Kun

useimmat ympäristöpoliittiset toimet ja ympäristöä koskevat lait rajoittavat ihmisten

toimintavapautta enemmän tai vähemmän, ja kun yhteiskuntamuotomme rakentuu pitkälti

yksilönvapauden ajatukselle, täytyy ympäristöä suojelevien toimenpiteiden olla hyvin

perusteltuja. Miten susikantojen suojelu perustellaan, vaikka siitä aiheutuu haittoja

poroelinkeinolle, tai millä perustein tekoaltaan rakentaminen on kannatettavaa, vaikka

suuret maaalueet luontoarvoineen jäävät veden alle? Kysymys koskee paitsi

oikeuksiamme, myös velvoitteitamme ympäristöä kohtaan.

Ympäristövelvoitteiden perustan pohtimiselle on yksinkertainen syy: mikäli tiedettäisiin,

mihin ympäristövelvoitteet perustuvat, tiedettäisiin ratkaisut myös moniin muihin,

yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Se, millaisia velvoitteita meillä luontoa kohtaan

tarkkaan ottaen on, riippuu siitä, mihin ajattelemme ympäristövelvoitteiden pohjautuvan.

(Räikkä 1994, 142.) Jos ajattelisimme, että luonnon suojeleminen on yksinomaan
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rationaalista, pääsisimme vähällä teoretisoinnilla. Voidaan olettaa, että kenenkään

intresseissä ei ole tuhota omaa elinpiiriään tai heikentää elinmahdollisuuksia omilta

lapsiltaan. Tiedämme, että ihminen on riippuvainen luonnollisesta elinympäristöstään,

joten on rationaalista edellä mainittujen tavoitteiden täyttymiseksi huolehtia siitä, etteivät

metsät tuhoudu ja uusiutumattomat luonnonvarat lopu ja että maapallon biodiversiteetti

säilyy riittävän laajana toimiakseen geenipankkina tulevaisuuden lääketeollisuutta ja

hyötykasvien jalostusta varten. Tällaiset perustelut edustavat konservationistista

luonnonsuojelua, jossa huomioidaan luonnon välineellinen merkitys. Konservationismin

lähtökohtana on ihmisten tarpeiden tyydytys, ja siihen sisältyvät normit liittyvät ihmisten

välisiin moraalisuhteisiin. Ympäristön suhteen on velvollista toimia siten, ettei toisia

ihmisiä vahingoiteta tai heidän perusoikeuksiaan loukata. Luonnonsuojelu tällä tavoin

ymmärrettynä ei edellytä ympäristöetiikalta ihmiskeskeisen moraaliperinteen ylittävää

teoreettista muotoilua. Rationaalisuus toimintaa ohjaavana normina on kuitenkin

kyseenalainen, koska rationaalisuudessa itsessään on kyse vain keinosta, jota käytetään

päämäärien saavuttamiseen. Mitkä ovat päämäärät, se jää itse kunkin ratkaistavaksi.

(Nurmi 1999, 228229.) Päämäärät ja tavoitteet ilmentävät arvostuksia. Tavoite on

mielestämme saavuttamisen arvoinen ja juuri sen vuoksi siihen pyritään. Se on jotakin,

mitä haluamme omistaa tai miksi haluamme tulla – ei keinona johonkin muuhun, vaan

koska pidämme sitä meille itsellemme arvokkaana sinänsä. (Wright 1981, 8182.)

Mikäli halutaan etsiä luonnonsuojelulle perusteluja, jotka ylittävät ajatuksen luonnosta

saatavasta hyödystä, on siirrytty preservationistisen, suojelevan luonnonsuojelun alueelle.

Preservationismi tarkoittaa suojelemista joltakin, ei jotakin varten. Tällaisten

suojelupyrkimysten pitäminen moraalitoimintana edellyttää teoreettisesti muotoiltua

ympäristöetiikkaa. Ympäristöeettisiksi katsantokannoiksi määritellyille ajattelutavoille on

yhteistä se, että luonnolla ja sen suojelemisella ajatellaan olevan jonkinlaista arvoa ilman

ihmisen siitä saamaa henkistä tai materiaalista hyötyä. Ympäristöeettinen vaatimus, että

luontoon on suhtauduttava itseisarvoisena, arvokkaana sinänsä, perustuu joidenkin

filosofien mukaan arvoobjektivismiin ja edustaa naturalistista virhepäätelmää, jossa

tosiasioista pyritään johtamaan arvoarvostelmia. Tällainen kritiikki on kuitenkin

kiistanalainen ja käsitteellisesti sekava. (Nurmi 1999, 228229.) Tosiasioiden ja arvojen

keskinäinen suhde on eräs filosofian kiistellyimmistä kysymyksistä, joka väistämättä tulee

esiin myös ympäristöeettisessä keskustelussa.
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Hargrove (1997) esittää mielenkiintoisen mutta varsin kärjistetyn väitteen, että arvot ovat

viimeisen kolmen vuosisadan aikana muodostuneet yhä vähemmän tärkeäksi

kysymykseksi filosofeille ja tieteilijöille. Alkuna tälle muutokselle hän sanoo olleen

Galilein ja Descartesin tekemät primaaristen ja sekundaaristen ominaisuuksien erottelut,

jotka saivat tukea Humen tosiasioiden ja arvojen jyrkästä kahtiajaosta. Ajattelutapa

saavutti huippunsa 1900luvun alun loogisessa positivismissa, jossa eettiset väittämät sekä

arvoväittämät hylättiin merkityksettöminä. (emt., 103.) Hargrove kuitenkin unohtaa tai

jättää mainitsematta, että positivistinen ajattelun perinne ei ole yhtä kuin koko filosofia,

vaikka sen vaikutus ulottuikin laajalle.

Eräänlaista välittävää kantaa arvojen olemassaolosta on kehitellyt Rolston. Kun

tieteenfilosofiassa on perinteisesti tehty ero primaaristen ja sekundaaristen ominaisuuksien

välillä (ks. esim. Hargrove 1997, 103104), niin Rolston (1997) näkee tämän jaon

ongelmallisena ja esittää, että voisimme ajatella luonnon arvojen olevan tertiäärisiä

ominaisuuksia ja että ne sisältävät yhden ylimääräisen subjektiivisen ymmärryksen tason

havainnoitsijan ansiosta. Arvon havaitsija on aktiivisempi kuin esimerkiksi värin tai

liikkeen havainnoija. Mutta luonnon arvojakaan ei muodosteta tyhjästä, koska nämä arvot

ovat olennaisesti tosiasioihin liittyneitä. Tällaiset tertiääriset ominaisuudet ovat Rolstonin

mukaan luonnon olioille ominaisia siten, että arvot sisältävät ihmisen tekemän

arvonmäärityksen lisäksi arvottamista edeltäviä tekijöitä, jotka ovat tarpeen

arvottamisprosessissa, vaikka ne eivät yksinään riitä. (emt., 206.) Rolston pyrkii tuomaan

vaikeaan kysymykseen uudenlaista näkemystä, mutta hänen rakentamansa teorian voi

sanoa pikemminkin hämmentävän arvokeskustelua kuin antavan siihen lisää selkeyttä.

4.2.1   Arvokäsitteen problemaattisuus

Ympäristöetiikassa keskeisenä käsitteenä ovat arvot. Arvojen avulla koetetaan vertailla eri

asioiden merkityksellisyyttä. Yhtenäisen arvojärjestelmän luominen on ollut pyrkimyksen

kohteena aina luonnonfilosofeista lähtien, mutta yleisesti hyväksyttyä, kattavaa

arvofilosofiaa ei ole kyetty rakentamaan. Toisaalta voidaan kysyä, onko jo tällainen

pyrkimyskin tarpeeton?
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Kun ympäristö ei enää määrity ympäröimänsä kautta, vaan siitä on tullut universaali,

ympäristö “yleensä”, asettaa tämä muutos haasteita myös suhtautumiselle

ympäristökysymyksiin. Tiettyyn paikkaan ja tiettyihin olosuhteisiin sopivat

merkitysjärjestelmät eivät enää riitä, vaan on syntynyt tarve luoda uusi yleispätevä

ympäristöä jäsentävä ohjeisto. Ympäristöfilosofian saralla tähän on pyritty muun muassa

kehittelemällä erilaisia arvoihin perustuvia normistoja.

 Tavoite muodostaa luonnon arvioinnille yhtenäinen merkitysjärjestelmä on ongelmallinen.

Käsitteiden ‘arvo’ ja ‘hinta’ tarkastelu tuo esiin vaikeuden: arvoa on käytetty

merkitsemään vaihdettavuuden mittaa; alun perin arvo oli yhtä kuin hinta, jolloin pystyttiin

arvioimaan vaihtokaupan tasavertaisuutta. Markkinoille muodostui näin käyttökelpoinen

vertailupohja. Arvofilosofiassa on sen sijaan pyrkimyksenä määritellä arvot siten, että ne

irtaantuvat yhtenäisestä vertailupohjasta ja ilmentävät asioiden korvaamattomuutta, mutta

kuitenkin niiden on tarkoitus jäsentyä tärkeysjärjestykseksi, joka tekee mahdolliseksi

universaalin vertailtavuuden. Tämä muodostaa ristiriidan. (Haila 2000, 239241.)

Kysymys arvojen yhteismitallisuudesta sisältyy moraalifilosofiseen keskusteluun

monismista ja pluralismista. Moraalinen monismi on näkemys, jossa katsotaan, että yhden

ainoan yleisesti pätevän moraalinormiston käyttö riittää jokaisessa mahdollisessa

tilanteessa. Monismi edustaa joillekin filosofeille tavoiteltavaa ideaalia, sillä on

houkuttelevaa olettaa, että omaksuttu moraaliperiaate on ristiriidaton. Tällöin poistuisivat

johdonmukaisuuden ja vastaavuuden ongelmat kaikissa valintatilanteissa, eikä jäljelle jäisi

ratkaisemattomia moraalikonflikteja. Tämän kaltainen päättely motivoi pyrkimään kohti

yhdenmukaisuusajattelua, yhden ainoan oikean ympäristöeettisen opin muodostamista.

(Norton 1996, 105106.) Monismin tavoittelema yleispätevä moraaliteoria, joka kattaisi

kaikki eettistä harkintaa vaativat tilanteet, on osoittautunut ylivoimaiseksi tavoitteeksi. On

esiintynyt lukuisia yrityksiä rakentaa päätöksentekometodeja ja prioriteettijärjestyksiä,

joiden avulla voitaisiin universaalisti ratkaista moraalikonflikteja, mutta poikkeuksetta

varsin laihoin tuloksin. Pohjimmaisena ongelmana ratkaisuyrityksissä on, että arvoilla on

perustavasti eri laatua olevat lähteet. Kattava eettinen teoria vaikuttaa mahdottomalta

toteuttaa. (Patoluoto 1990, 21.)

Moraalista pluralismia voi puolestaan kuvailla näkemyksenä, että mitään yksittäistä

moraaliperiaatetta tai teoriaa siitä, mikä on oikein, ei voi soveltaa kaikkiin
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ongelmatilanteisiin, vaan ratkaisut on tehtävä kulloisenkin tilanteen nimenomaisten

vaatimusten mukaan. Toiset eettisesti merkitsevät tapaukset ovat yksinkertaisesti siinä

määrin erilaisia kuin toiset. (Parker 1996, 3132.) Pluralismin mukaan ei ole yhtä ainoata,

ristiriidatonta tapaa arvottaa luontoa. Pluralistista projektia voitaneen pitää huomattavasti

avarakatseisempana ja käyttökelpoisempana kuin monismia, vaikkakin monismin

edustajien vastaväite tähän on, että jos luovutaan yhden universaalin moraaliteorian

tavoittelusta, joudutaan relativismin kaiken hyväksyvään eettiseen suohon.

Luontoetiikan ongelmaa voitaisiin Hailan (2000, 241) mukaan purkaa asettamalla kysymys

“Millaisten elämänkulkujen nojalla ihmisille on oikein tehdä luonnon määrättyjen osien

suhteen valintoja, jotka sulkevat muita kehityskulkuja pois?” Kysymykseen ei voi vastata

muuten kuin tilannekohtaisesti, jolloin huomioon otettaisiin sekä kyseiset luonnon osat että

tilanteeseen liittyvien ihmisten kyseiset elämänprojektit. Oikeat vastaukset ovat

monimerkityksisiä, sillä yhtä kaikenkattavaa arvioinnin normistoa ei ole. Keskustelut ei

inhimillisten olentojen itseisarvoista tai luontaisista arvoista johtavat Midgleyn (1996)

mukaan helposti pettävälle maaperälle. Arvokäsitteen sisältöä on laajennettu niin pitkälle

sen alkuperäisestä merkityksestään jokapäiväisten hyödykkeiden vaihdon välineenä, että

rajat uhkaavat tulla vastaan. (emt., 129.) Haila (2001a) ei usko, että arvon käsitteen avulla

kyetään luomaan perusta niille valinnoille ja toisensa poissulkeville vaihtoehdoille, joita

me joudumme elämämme eri vaiheissa tekemään. Kaikille vaihtoehdoille ei

yksinkertaisesti ole yhtenäistä vertailuperustaa. Ajatus kiteytyy toteamukseen, että

korvaamattomien asioiden vertailu on mahdotonta käsitteiden avulla, jotka perustuvat

vaihdettavuuteen. Korvaamattomilla asioilla ei ole arvoa tai hintaa, ne ovat …

korvaamattomia, eikä niitä voi verrata muihin, niitä voidaan vain vaalia ja kunnioittaa

elämän perustana. (emt., 73.)

Pidämme inhimillistä elämää korvaamattomana, jolloin luonnon elinvoima ihmiselämän

perustana saa sekin korvaamattoman luonteen. Tämä synnyttää ristiriidan, jonka

yksiselitteiseen ratkaisemiseen arvoteoriat ovat voimattomia. Ristiriitojen yhteydessä

tarvitaan tietoa, joka selventää eri vaihtoehtojen mahdollisuutta. Luonnontiede ja

yhteiskuntatieteellishistoriallinen tieto antavat vastauksia eri näkökulmista ja ovat

molemmat tärkeitä. Mutta nekään eivät poista poliittisen valinnan välttämättömyyttä, sillä

päätökset asioista tehdään poliittisilla areenoilla. Päätöksenteon haasteena on lisätä

ihmisten mahdollisuuksia vaalia itselleen mieluisia, korvaamattomia asioita. (emt., 74.)
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Yhtenäistä merkitysten järjestelmää etsivä arvofilosofia vaikuttaa Hailan (2000) mielestä

epäilyttävältä. Hyödyllisempää olisi ymmärtää arvon käsite käytännöllisemmin sitomalla

se määrättyihin tilanteisiin, joissa asioiden merkitystä voidaan arvioida. Kun korostetaan

merkitysten moninaisuutta ja tilannesidonnaisuutta, ei kyse ole tietenkään siitä, että mikä

tahansa ‘arvo’ on yhtä pätevä kuin mikä tahansa toinen ‘arvo’. Vaihtoehdot ovat laajemmat

kuin ainoastaan toisensa poissulkevat universaalin merkitysjärjestelmän luominen ja

rajoittamaton mielivalta. (emt., 239241.) Moraalinen pluralismi kieltää tällaisen joko–tai

kahtiajaon pätevyyden. Kun hylätään monistinen ajatus, että etiikassa on olemassa vain

yksi oikea vastaus, hylätään samalla näkemys, ettei oikeata vastausta ole lainkaan. Sen

sijaan pluralismi tarjoaa ratkaisuksi moraalisten totuuksien moninaisuutta, jota ei ole

mahdollista tiivistää yhdeksi periaatteeksi. (Des Jardins 2001, 264.)

4.2.2   Kahtiajako: antroposentrismi ja nonantroposentrismi

Keskeinen ympäristöfilosofisia lähestymistapoja erottava tekijä on jako antroposentrismiin

eli ihmiskeskeiseen ajatteluun ja nonantroposentrismiin eli luontokeskeiseen ajatteluun.

Kysymys ympäristöasenteista liittyy kiinteästi näkemyksiin arvojen olemassaolosta ja

arvon kantajista. Jos pidämme ihmisten intressejä muiden entiteettien intressejä

merkittävämpinä tai jos päädymme näkökantaan, että ainoastaan ihmiset ovat moraalisesti

arvokkaita eli päämääriä itsessään, puhumme antroposentrismistä. Jos taas itseisarvoisia

entiteettejä voivat olla muutkin kuin inhimilliset olennot, on kyseessä nonantroposentrismi.

On myös esitetty ajatuksia, että kahtiajako olisi tarpeeton, jopa haitallinen pyrittäessä

ratkaisemaan luontoa koskevia ongelmia (ks. esim. Haila 2000), mutta ihmiskeskeisyys–

luontokeskeisyysjaottelu on kuitenkin yleisesti käytössä oleva tapa jäsentää

ympäristöfilosofista tutkimuskenttää.

Kolmas luontoasenne, teknosentrinen eli tekniikkakeskeinen suhtautuminen, voidaan

nähdä molempien edellä mainittujen asenteiden vastakohtana. Teknosentrismissä luonnon

katsotaan olevan ainoastaan raakaainetta ja toimivan pelkkänä välineenä tuotannollisen

toiminnan edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. (Vilkka 2003, 17.) Tekniikkakeskeisyys voisi

laajasti tulkiten kuulua antroposentriseen ajattelutapaan sen ääriilmentymänä, mutta koska
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se ei sisällä eettisen huomioonoton näkökulmaa tai muuta filosofista asennoitumista,

rajautuu sen tarkastelu pois tästä tutkimuksesta.

Antroposentrismissä eli ihmiskeskeisessä ajattelussa ympäristönsuojelutoimia perustellaan

ihmisen hyvinvoinnilla: ympäristön vahingoittaminen voi vahingoittaa ihmistä, jolloin

velvollisuutemme luontoa kohtaan ovat ainoastaan välillisiä. Ihmisen hyvää käytetään

mittana kaikelle hyvälle, perustana ovat inhimilliset arvot ja tarpeet. Vain ihmisolennoilla

on moraalista arvoa. Antroposentrisessä katsannossa ihminen on sekä arvon kantaja että

arvon antaja. Voimme sanoa, että meillä on velvollisuuksia luontoa koskien, mutta ei

suoria velvollisuuksia luontoa kohtaan (Des Jardins 2001, 11). Antroposentrismi

tarkastelee ympäristönsuojelua siinä laajuudessa kuin se vaikuttaa ihmisten erilaisten

intressien ja arvojen toteutumiseen.

Jyrkempi antroposentrinen näkemys ulottaa ihmisen moraaliset velvollisuudet vain toisiin

ihmisiin, koska eiinhimilliset olennot ovat kykenemättömiä moraaliseen ajatteluun, ja

luonto ymmärretään ihmisen hyvinvoinnin välineeksi. Maltillisempaa kantaa edustaa

esimerkiksi humanistinen ympäristöetiikka, jossa tärkeänä osana ihmisen kunnioitusta on

myös luonnon kunnioittaminen; päämääränä on ihmisen henkinen kehitys, ja luonto edistää

humanististen arvojen toteutumista. Vaikka humanismi korostaa ihmisen hyvää ja kohottaa

ihmisen keskeiseen asemaan, on olennaista huomata, että se ei poissulje vaatimuksia

huolehtia myös ihmisen ulkopuolisesta maailmasta. Biosfäärin hyvinvoinnin ylläpitäminen

ja ihmistoimien vaikutusten arvioiminen tältä pohjalta kuuluvat myös humanistisiin

hyveisiin. Humanistisessa ajattelussa ihmisen ulkopuolisen todellisuuden arvottaminen

kytkeytyy aina inhimilliseen hyvinvointiin eikä voi olla ihmisnäkökulmasta täysin

riippumatonta. Edelleen laajennettu muoto antroposentrismistä ottaa moraalisen

huomioonoton piiriin myös tulevat (ihmis)sukupolvet, jotka eivät ole vielä syntyneet,

mutta jotka mitä todennäköisimmin tulevat elämään maapallolla meidän jälkeemme.

Ympäristökiistat luonnonvarojen käytöstä ja niiden riittävyydestä sekä kysymys

ydinjätteiden loppusijoituksesta ovat aiheita, jotka konkreettisesti koskettavat tulevia

sukupolvia.

Pragmatistisen filosofian perinteessä keskeistä on nähdä organismien liittyminen yhteen

ympäristönsä kanssa. Siinä mielessä pragmatismin voi sanoa olevan antroposentrinen (tai

“antropometrinen”) näkemys, että ihmisorganismi on eittämättä olento, joka pohtii arvoja.
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Vaikka monilla muillakin olennoilla varmasti on kokemuksia ja ne arvottavat asioita, on

ihminen kuitenkin se, joka toimii arvojen arvioijana, eikä tämä tarkoita, että inhimillisten

päähänpistojen tulisi olla kaiken vertailukohta, vaan että ihmisen tapa arvottaa todellisuutta

on ainoa tapa, jonka me tiedämme. Pragmatistin on ympäristökysymyksiä pohtiessaan

pidettävä tämä lähtökohtana. Ihminen voi monissa tilanteissa puhua muiden olentojen

puolesta, mutta hän ei voi puhua muiden kokemuksista. Tässä mielessä inhimillisen

kokemuksen mittaasteikko on – paremman puutteessa – se, johon kaikki muu

suhteutetaan. (Parker 1996, 33.)

Antroposentrisen ajattelun taustalla oleva utilitaristinen seurausetiikka on saanut osakseen

kritiikkiä, jonka mukaan meillä on suoria velvollisuuksia myös muita kuin ihmisolentoja

kohtaan, eivätkä nämä velvollisuudet ole riippuvaisia ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista.

Ajattelutapa on merkinnyt siirtymistä ihmiskeskeisyydestä luontokeskeiseen etiikkaan.

(Des Jardins 2001, 95.) Luontokeskeisen eli nonantroposentrisen ympäristöfilosofian

lähtökohtana on, että luonnon ja luonnossa elävien eiinhimillisten olentojen hyvinvointi

on otettava huomioon niissä itsessään olevan arvon vuoksi. Luonto on moninaisine

elämänmuotoineen arvokas sellaisenaan, täysin riippumatta siitä, miten luonto hyödyttää

ihmisen pyrkimyksiä. Luonnon olennoilla on oma itseisarvonsa, jolloin ihmiselle

muodostuu velvollisuus ottaa ne moraalisesti huomioon. Nonantroposentrinen näkökulma

edellyttää muutoksia ja laajennuksia perinteisiin eettisiin käsityksiin.

Ekosentrismi ja biosentrismi

Nonantroposentrismi jakautuu ekosentriseen (ekosysteemikeskeiseen) ja biosentriseen

(elämäkeskeiseen) ajatteluun, missä erottavana kriteerinä on näkemys moraalisen

huomioonoton laajuudesta. Ekosentrismissä arvoa on kaikilla ekologisilla järjestelmillä

kokonaisuutena, mukaan lukien luonnolliset prosessit, luonnon osien väliset suhteet sekä

eloton luonto. Ekosentrisessä ajattelussa korostuu nimenomaan kokonaisuuksien merkitys.

(Parker 1996, 32; Rosenthal & Buchholz 1996, 46.) Ekosysteemikeskeistä ajattelua

edustavat mm. Leopold, Routley ja Callicott. Biosentrisen etiikan mukaan itseisarvoa on

elävillä olennoilla. Teoriasta on erilaisia versioita sen mukaan, kuinka laajasti elollinen

luonto tulee huomioida. Äärimmillään biosentrismi pitää kaikkia elollisia olioita
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moraalisesti merkityksellisinä. Yhteyden luominen luonnon ja etiikan välille oli keskeisenä

pyrkimyksenä Albert Schweitzerin ajattelussa. Johtavana periaatteenaan hän piti elämän

kunnioittamista. Elämä itsessään on itseisarvoista, ja tästä syystä kaikki elävä on

moraalisesti merkityksellistä. Schweitzerin ajatukset ovat olleet edelläkävijöinä nykyiselle

biosentriselle etiikalle. (Des Jardins 2001, 135; Nurmi 1999, 235.) Ongelmia

biosentrismille aiheuttaa kysymys, tarkoittaako elämän arvo moraalista arvoa täydessä

moraalisessa merkityksessä, vaiko jotakin muunlaista, kenties antroposentristä arvon

merkitystä. Kaikkia itseisarvon omaavia kohteita ei ehkä pitäisi lukea mukaan moraalisen

merkityksellisyyden kategoriaan. (Des Jardins 2001, 148.) Tunnetuimpia biosentristejä

ovat mm. Paul W. Taylor, Kenneth Goodpaster, Peter Singer ja Tom Regan.

Vakiintunut länsimainen etiikka tarkastelee vain ihmisten välisiä suhteita. Moraali voi

ulottua myös muuhun luontoon kohdistuviin tekoihin, mutta varsinaisena

moraalitoiminnan kohteena on tällöinkin ihminen. Singer julisti tämänkaltaisen etiikan

olevan spesisismiä (tai lyhyemmin spesismiä) eli lajisortoa (speciesism), joka on

vastaavanlainen perusteetonta eriarvoistamista heijastava asenne kuin ovat rasismi ja

seksismi. Singerille moraalisesti perustavaa on intressien tasaarvo, jolloin samankaltaiset

intressit on otettava samalla tavalla huomioon. (Nurmi 1999, 234.)

Perinteistä moraalifilosofiaa on pyritty laajentamaan eläimiä koskevaksi myös muilla

tavoin. Eräs tällainen on eläinten oikeuksien etiikka, jota on tehnyt tunnetuksi etenkin

Regan. Hän katsoo, että useat eläimet kykenevät saamaan iloa elämästään ja tällöin ne ovat

arvokkaita itse itselleen, eli niillä voidaan sanoa olevan itseisarvo. Eläinten itseisarvoisuus

antaa niille oikeuksia, jotka vastaavasti asettavat ihmisille velvollisuuden ottaa eläimet

moraalisesti huomioon. (emt., 234235.) Filosofit, jotka ovat huolestuneita ympäristön

huonosta kohtelusta, eivät Nurmen (1999) mukaan välttämättä ole olleet tyytyväisiä

moraalikeskustelun laajentumisen muotoihin. Huomion kiinnittäminen ihmisen ja eläimen

väliseen suhteeseen ei johda toivottuun lopputulokseen, koska tällaisen muutoksen

vaikutus on varsin pieni; moraalinen huomioonotto ulottuu vain pitkälle kehittyneisiin

eläimiin. Huomioonoton eettinen laajennus ei vielä takaa, että toiminta olisi suotuisaa

muille eläville olennoille tai luonnon järjestelmille. Kyseessä on perinteisen etiikan

laajentaminen siten, että lähtökohtana moraalisen statuksen kriteereille ovat edelleen

aikuisen ihmisen ominaisuudet. Huomioon otetaan vain yksilöolion hyvä ja sen oikeudet,

jolloin etiikka on pohjimmiltaan “valkoisen miehen etiikkaa” (so. näkökulma on vahvasti
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länsimainen miesnäkökulma). Kaikesta huolimatta moraalisen huomioonottamisen alan

laajentamista tavoittelevat eläinten vapautus  ja eläinten oikeus keskustelut ovat

edesauttaneet pyrkimyksissä muotoilla biosentristä tai ekosentristä ympäristöetiikkaa.

(emt., 235.)

4.2.3   Arvoteorioita

Arvot, niiden alkuperä ja olemassaolo, ovat askarruttaneet filosofeja kautta aikojen.

Arvojen olemassaoloa koskeva ontologinen ongelma on perustava arvofilosofinen

kysymys. Jotta voimme ylipäätään keskustella arvoja koskevasta tiedosta tai arvojen

asemasta muuhun todellisuuteen verrattuna, on meillä oltava jonkinlainen käsitys arvojen

olemisen tavasta. Myös ympäristöfilosofiassa arvot näyttelevät keskeistä roolia. Niiniluoto

(2000, 62) edustaa varsin yleisesti hyväksyttyä arvokonstruktivistista näkemystä

määritellessään, että arvot ovat ihmisen sosiaalisessa toiminnassa syntyviä muodostelmia.

Arvot liittyvät Airaksisen (1987) mukaan olennaisesti ihmisen kykyyn toimia järkevästi ja

tiedostaa asioita, jolloin ne ovat nimenomaan rationaalisten ja tiedostavien valintojen

kohteita. Mutta arvot ovat Airaksisen mielestä myös aina jotakin enemmän kuin mihin me

reaalisessa elämässä kykenemme, sillä “Arvot eivät määräydy siitä, mitä ihmiset todella

valitsevat, vaan siitä, mitä he valitsisivat, jos he olisivat ihanteensa mukaisia” (emt., 132).

Arvoajatteluun kuuluu keskeisesti myös vastuun ajatus eli kyky ymmärtää tekojensa

seuraukset. Fenomenologisesti suuntautunut filosofi Sven Krohn (1996, 174) katsoo, että

hyvä eli arvo on einaturalistinen kvaliteetti, joka ei ole määriteltävissä, toisin sanoen arvot

eivät ole palautettavissa mihinkään muuhun.

Arvoobjektivismi ja arvosubjektivismi

Arvofilosofisella tutkimuksella on pitkä perinne takanaan, ja yhä vieläkin arvofilosofiassa

käydään vilkasta pohdintaa, kun pyritään monin tavoin määrittelemään arvon käsite ja

esittämään arvojen jaottelu. Klassinen jako totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen on saanut

rinnalleen esimerkiksi uskonnollisia ja vitaalisia arvoja. Vaikea kiistakysymys on

muodostunut arvojen pätevyydestä. Kaksi keskeistä arvoteoriaa ovat arvoobjektivismi ja
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arvosubjektivismi. Objektivistisessa teoriassa arvojen pätevyyttä pidetään riippumattomana

arvottavista subjekteista, subjektivistisessa teoriassa selitetään, että jollakin on arvoa vain

sikäli kuin ihmiset antavat sille arvoa. (Harva 1989, 80.)

Objektivistisen teorian kannattajat katsovat, että tietyllä oliolla tai tilalla on arvoa

riippumatta siitä, miten joku tosiasiallisesti sitä arvottaa tai haluaisi arvottaa. Olion arvo

määräytyy sen itsensä eikä minkään toisen olion perusteella. Objektivistinen näkemys

sisältää myös tulkinnan, että ihminen itse asiassa löytää eikä luo arvoja. Subjektivistisessa

teoriassa arvojen ei katsota olevan itsestään olemassa, vaan ne liitetään todellisuuteen

arvoväitteiden kautta; arvot liittyvät yksilön arvottamiskykyyn, jolloin arvojen olemassaolo

on sidottu arvottajan olemassaoloon. (Vilkka 2003, 141.) Niin arvosubjektivismista kuin

arvoobjektivismistakin on olemassa absolutistisia ja relativistisia versioita. Relativismissa

kiistetään yleispätevien arvojen olemassaolo ja puolustetaan niiden suhteellisuutta.

Absolutismi sitoo arvot johonkin ehdottomaan arvoauktoriteettiin tai muutoin asetettuihin

vahvoihin ehtoihin. (Niiniluoto 1984, 323.)

Perinteiset arvoobjektivismin muodot ovat Niiniluodon (2000) mukaan filosofisesti

ongelmallisia, sillä niiden arvopohja joudutaan sitomaan kyseenalaisiin metafyysisiin

oletuksiin, kuten esimerkiksi jumalien tai platonisten arvoolioiden olemassaoloon. Myös

arvosubjektivismiin liittyy ongelmia, koska siinä minkä tahansa entiteetin arvokkaaksi

tuloon riittää, että joku subjekti mielivaltaisella valinnallaan katsoo sen olevan arvokas.

Arvokonstruktivismi on välittävä kanta, joka sisältää piirteitä niin objektivismista kuin

subjektivismistakin. Vaikka arvokonstruktivismissa kaikki arvot ovat ihmislähtöisiä, ei

siinä silti suljeta pois mahdollisuutta, että ihmisestä riippumattomalle luonnolle annetaan

itseisarvon asema, eli ihmislähtöiset itseisarvot voivat olla myös luontokeskeisiä. (emt., 61

62.) Arvoja koskevalle keskustelulle ominaista on, että yksimielisyyttä “oikeasta”

arvofilosofiasta ei ole saavutettu. Tämä tutkimus ei pyri asettamaan arvokäsityksiä

paremmuusjärjestykseen, vaan tarkoituksena on tuoda esille erilaisia lähtökohtia ja

argumentointiperusteita, joita ympäristöfilosofiseen arvoproblematiikkaan liittyy.

Luonnossa vaikuttavien arvojen merkityksestä kirjoittaa varsin kuvaavasti Rolston

(1997, 221223):
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“Emme  ole  olemassa  vain  ihomme  sisällä,  vaan  elämämme  on  ulkopintojen
vuorovaikutusta  ympäristön  areenalla.  Jalkalihakset  ovat  ruumiin  suurimmat
lihakset,  ja  tarvitsemme  tilaa  vaeltaaksemme  joen  tai  merenrantaan.  Kädet
ovat kehittyneet tarttumaan luonnollisiin esineisiin, mutta niin ovat aivotkin, ja
tuntoiset  kokemukset  virtaavat  henkisen  elämän  pinnan  alla.  Nuolenkärjen,
kiväärin  tai  raketin  valmistaminen  on  vaihtokauppa  ympäristön  kanssa.
Yhteiskunta  ja  ihmiskäden  työt  ovat  edellytyksiä  ihmismielelle  samoin  kuin
abstrakti  ajattelu.  Mutta  luonto  itse  on  ihmismielen  pohjimmaisin  tausta  ja
perusta,  mikä  hajottaa  ihmisen  ja  luonnon  sekä  arvon  ja  tosiasian  välistä
jaottelua.  Kulttuurille  raivattu  tila  sijaitsee  luontoa  vasten,  mutta  se  on
muotoiltu  luonnosta  itsestään,  eikä  tätä ole  helppo ajatella arvonäkökulmasta.
Pintapuolisesti katsoen luonnolla on epäarvoa silloin, kun se on vihamielinen ja
epämiellyttävä.  Subjektivistin  on  oltava  varovainen,  ettei  luonnolle  annettaisi
objektiivista  arvoa  ensimmäiseksi  negatiivisessa  mielessä,  ja  sitten
myöhemmin  odotettaisi  siltä  positiivista  arvoa  tätä  taustaa  vasten.  Emme  voi
pitää  luontoon  liittyviä  kipeitä  asioita  objektiivisesti  huonoina,  ellemme  ole
valmiita hyväksymään sen tuomia positiivisia seikkoja objektiivisesti hyvinä.

“Klassisesta  humanismista  muodostuva  kulttuurimme  ja  uuden  ajan
humanismiin  kuuluva  tiede  ovat  saaneet  alkunsa  suhteessa  vastahankaiseen
luontoon.  Luonto  pakottaa  meidät  tekemään  työtä,  ja  tämä  työnteko  ja  jopa
kärsimys muodostavat luonnon pohjimmaisen taloudellisen paineen.

“Puuman torahampaat  teroittavat kauriin näköä, kauriin nopsajalkaisuus tekee
kissaeläimestä notkeamman. [… ] On usein esitetty, että Darwin tuhosi luonnon
harmonisen  arkkitehtuurin,  mutta  hänen  olettamansa  taistelut,  jotka  ajoittain
hukuttavat  kaiken  muun  alleen,  eivät  olleet  aina  arvottomia.  Ilman  tätä
dialektista  painetta  elämä  ei  olisi  sankarillista.  Jos  kitka  poistettaisiin,
jäisivätkö rakenteet pystyyn? Liikkuisivatko ne?”

Itseisarvot ja välinearvot

Asenteet luontoa kohtaan ovat etenkin teollisuusmaissa pääosin olleet luonnon välineellistä

arvoa korostavia. Taustalla vaikuttavana ajatuksena on ollut, että eiinhimillinen luonto on

tarkoitettu ihmistä varten, eikä tätä oletusta ole perinteisesti juurikaan kyseenalaistettu.

Ajattelutavan saavutuksena on ollut aineellisen hyvinvoinnin huomattava kasvu, mutta sen

kääntöpuolena ovat mittavat ekologiset vauriot. Ympäristöfilosofia on pyrkinyt tuomaan

asiaintilaan muutosta kysymällä, voiko luonto olla arvokas muutenkin kuin välineellisessä

mielessä, ja sen pohjalta on otettu tarkasteluun myös luonnon moraalisen merkityksen

mahdollisuus. (Oksanen 1997, 200.)
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Kun luonnolla sanotaan olevan itseisarvoa, tarkoitetaan, että se on arvokas itsessään,

jolloin se on itse oma päämääränsä, eikä luonnon arvo perustu vain siihen, että se palvelee

ihmisen päämääriä. Kysymys itseisarvojen olemassaolosta on eräs keskeisimpiä kiistan

aiheita nykyisessä ympäristöetiikassa. (Weston 1996, 286287.) Sanomalla, että jokin asia

on itsessään arvokas, tarkoitetaan, että sillä on oma hyvänsä ja että se, mikä on sille

hyväksi, ei ole riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä. Itseisarvo pikemminkin löydetään tai

havaitaan kuin annetaan. (Des Jardins 2001, 133.) Kun puhutaan välinearvoista, on

kyseessä jonkin esineen tai olion käyttökelpoisuuden tai hyödyllisyyden arviointi.

Välinearvoinen objekti kantaa välinearvoa sen vuoksi, että sitä voidaan käyttää jonkin

muun arvokkaan asian tavoittelemiseen. Kiikari on välineellisesti arvokas halutessani

seurata etäällä olevien kohteiden liikkeitä. Juomapullon arvo on sen kyvyssä auttaa

tyydyttämään janoni. Asian tai olion välinearvo ei ole tuossa oliossa itsessään, vaan niissä

käyttötavoissa, joissa se on tarpeellinen. Kun kyseinen asia tai olio ei enää ole hyödyllinen

tai se on vaihdettu johonkin vielä parempaan tai tehokkaampaan objektiin, se on

menettänyt arvonsa ja se voidaan hylätä tai jättää huomiotta. (Des Jardins 2001, 133)

Välinearvoista puhuminen edellyttää itseisarvon käsitettä; on oltava itseisarvoisia asioita,

joiden myötä joistakin asioista tulee välineellisesti arvokkaita. Itseisarvoiset asiat tai oliot

ovat päämääriä sinänsä eli arvokkaita itsensä perusteella. Välinearvot ovat hyödyllisiä

keinoina tai myötävaikuttavina osina jonkin muun arvokkaana pidetyn päämäärän

tavoittelemiseksi. (Niiniluoto 2000, 61; Oksanen 1997, 199.) Voidaan pitää itsestään

selvänä, että luonnolla on meille monin tavoin välineellisesti hyödyllinen merkitys, aivan

kuten läheiset ihmiset hyödyttävät meitä, eikä tätä tarvitse pitää moraalisesti tuomittavana,

kunhan emme suhtaudu luontoon tai toisiin ihmisiin kuin ne olisivat pelkkiä välineitä.

Luonnon tai sen osien pitäminen resurssina – kuten esimerkiksi raakaaineena – merkitsee

luonnon välineellistä arvottamista. Vetoaminen luonnon välinearvoon saattaa moniin

päämääriin pyrittäessä olla poliittisesti tehokas strategia, sillä yleinen mielipide suhtautuu

usein vastaanottavaisimmin väitteisiin, joissa viitataan mahdollisuuksien menettämisen

uhkaan, tuhlattuihin luonnonvaroihin tai vaikkapa saastutettuihin uimavesiin. Pelkkiin

välinearvoihin perustuva ympäristöetiikka voi kuitenkin osoittautua epävakaaksi ja

vaikutuksiltaan arvaamattomaksi menetelmäksi, koska ihmisten intressien ja tarpeiden

muuttuessa muuttuu myös ympäristön käyttötapa. (Des Jardins 2001, 133) Kun esimerkiksi

jollakin seudulla on todettu tarve uudelle asuntorakentamiselle, voidaan luonnontilaisen
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metsäalueen tarjoamien virkistysmahdollisuuksien katsoa olevan vähemmän arvokas asia

kuin alueen kaavoittaminen asuinkäyttöön.

Itseisarvojen ja välinearvojen väliseen vaikeasti ratkaistavaan kiistaan on esitetty erilaisia

ratkaisuja. Erään vaihtoehdon tarjoaa pragmatistinen filosofia. Pragmatismin

tarkastelutavassa kiistetään ajatus, että väline ja itseisarvot olisivat toisensa poissulkevia,

jolloin voidaan todeta, että mikä tahansa, mikä on hyvää, on arvokas sekä välineellisesti

että arvokas itsessään. Arvotyypit voidaan erottaa toisistaan, mutta mikään ei voi olla

välineellisesti arvokas, jollei samanaikaisesti ole olemassa myös itseisarvoisia olioita. Jos

palaamme Routleyn klassiseen ajatuskokeeseen viimeisestä ihmisestä maan päällä,

voimme ajatella, että tuhotessaan luontoa tämä tekee moraalisesti väärin. Hän tuhoaa

itseisarvoisen hyviä kokemustodellisuuden osia. Hän ei vahingoita tarpeettomasti vain

itseensä nähden erillisiä kohteita, vaan itseisarvoisen merkityksellisiä osia hänestä itsestään

ja kaikesta muusta olevasta, joka potentiaalisesti tai tosiasiallisesti kuuluu

kokemuksellisuuden verkostoon. (Parker 1996, 34.)

Individualismi, holismi ja kollektivismi

Kun ympäristöfilosofia tarkastelee ihmisen eettisten velvoitteiden ulottuvuutta, on

keskeisenä kysymyksenä, mitkä asiat tai olennot luonnossa ovat moraalisen huomioonoton

kohteita. Asiasta vallitsee erilaisia näkemyksiä, jotka voidaan jaotella individualismiin,

holismiin ja kollektivismiin.

Individualismi on katsantokanta, jossa tietynlaiset yksilöoliot ovat moraalisesti

huomioonotettavia, jolloin meillä on velvollisuuksia näitä yksilöitä kohtaan.

Individualistisen etiikan mukaan yksilöillä on moraalista merkitystä, mutta esimerkiksi

lajeilla, alueilla, ekosysteemeillä tai vastaavanlaisilla kokonaisuuksilla ei ole (Des Jardins

2001, 130). Individualismia edustaa mm. eläinoikeusteoreetikko Tom Regan.

Kokonaisuuden hyvinvointi muodostuu sen osatekijöiden eli yksilöiden hyvinvoinnin

summana. Ympäristöetiikan keskeinen kysymys on, voidaanko moraalisesti

merkityksellisiksi lukea ihmisten lisäksi myös eiinhimilliset eliöyksilöt. Individualistit

pyrkivät perustelemaan, että moraaliyhteisöön kuuluu myös muita elollisia olentoja, ja
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ihmisillä on lajista riippumatta velvollisuuksia yksittäisiä eliöitä kohtaan. (Oksanen 1993b

5356.)

Individualistisessa ajattelussa ongelmana on yksilön käsitteen määrittely, sillä yksilöiksi

joudutaan hyväksymään vain tietynlaiset entiteetit, ja määritelmän ulkopuolelle rajautuvat

jäävät pois eettisen huomioonoton piiristä. Valinta on sopimuksenvarainen, jolloin

toisenlaisella käsitteenmäärittelyllä saataisiin toisenlainen lopputulos. Jos yksilöiksi

hyväksytään esimerkiksi vain psyykkistä elämää omaavat, päämääräsuuntautuneet

järjestelmät, kuten Taylor (1997) esittää, niin voidaan sanoa, että kyse on varsin

subjektiivisesta ratkaisusta, jossa painottuvat määrittelijän omat katsantokannat.

Ympäristöeettisessä ajattelussa hyvinvointi on olion tila, joka meidän tulee

toiminnassamme turvata, koska hyvinvointi merkitsee olotilaa, jota voidaan pitää

parempana kuin kyseisen olion muita olotiloja. Hyvinvoinnin määrittelytavoissa on

eroavuuksia, joiden perusteella individualismi jakautuu biosentrismiin ja sentientismiin.

Biosentrismissä biologiset intressit ratkaisevat moraalisen merkityksellisyyden.

Hyvinvointia voivat kokea kaikki elävät yksilöolennot, ja hyvinvoinnin määrittyminen

tapahtuu objektiivisesti, biologisin kriteerein, ei halujen, toiveiden tai mieltymysten

perusteella. Ihmisen kohdalla biosentristit ovat tosin tehneet poikkeuksen liittäen

hyvinvointiin myös kulttuurisesti määrittyviä piirteitä, koska ihmisen hyvinvoinnin

katsotaan olevan kulttuurisesti ehdollistunutta, jolloin pelkkä biologisten tarpeiden

tyydyttyminen ei ole riittävää. Sentientismi on biosentrismiä rajatumpi näkemys, jossa

kriteerinä moraaliselle merkityksellisyydelle pidetään mentaalista elämää, joka on

edellytyksenä hyvinvoinnin kokemiselle. Käytössä on tuntoisuuden (sentience) käsite

rajaamaan moraalista merkityksellisyyttä. Vain tuntoisten ja tietoisten eliöiden kohdalla

voidaan puhua hyvinvoinnista, koska ainoastaan niillä on intressinä pyrkiä ylläpitämään

hyvinvointiaan ja siten esimerkiksi välttämään kipua. Sentientismissä keskeisenä – ja

vaikeasti, jos lainkaan ratkaistavana – kysymyksenä on, mitkä olennot ovat tietoisia ja

kykenevät kokemaan tuskaa ja mielihyvää? (Oksanen 1993b, 54, 5758.) Sekä

biosentrismin että sentientismin piirissä määriteltyjen rajausten ja poikkeustapausten

ongelmallisuus kuvastaa sitä hankaluutta, mikä esiintyy kaikissa ympäristöeettisissä

teorioissa: kun pyritään näkemyksen kattavuuteen, päädytään helposti joko hyvin

monimutkaisten määrittely ja rajausyritysten viidakkoon tai suhteettomaan laajuuteen,

jolloin teoriat uhkaavat mitätöityä.
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Näkemys yksilökeskeisten ajattelutapojen, kuten antroposentrismin ja eläinoikeusajattelun,

riittämättömyydestä on johtanut ympäristöeettisen holismin muodostumiseen. Holistisen

etiikan perustavana ajatuksena on, että meidän on moraalisessa huomioonotossa pidettävä

ensisijaisina yksilöiden muodostamia kokonaisuuksia tai yksilöiden välisiä suhteita, ja

vasta toissijaisina yksilöitä, joista kokonaisuudet koostuvat. Eliölajien suojelua pidetään

siten yksilöiden suojelua tärkeämpänä tehtävänä. Holismin kannattajat katsovat, että

oikeusajattelussa yleisesti hyväksytty yksilöiden välinen tasaarvo ei johda lajiensuojelun

kannalta onnistuneeseen lopputulokseen, vaan tarvitaan syvällistä maailmankuvan

muutosta, jossa ekosysteemeillä tai muilla luontokokonaisuuksilla myönnetään olevan

moraalista merkitystä. (Oksanen 1997, 118; Varner et al. 1996, 274275.) Eräs

ympäristöfilosofinen näkemys on, että moderni luonnontutkimus, jota edustavat

evoluutioteoria ja ekologiset teoriat, pitää sisällään metafyysisen oletuksen, jossa asioiden

olemus ja arvo ei määrity pelkästään niiden itsensä perusteella, vaan on riippuvainen

ympäristöstään. Tämä merkitsisi, että puhtaita yksilöolioita ei ole olemassa, mikä tulisi

ottaa huomioon myös normatiivista etiikkaa kehitettäessä. (Nurmi 1999, 241.)

Kokonaisuuksia painottavan holistisen ympäristöetiikan mukaista saattaisi olla jopa

joidenkin eläinten rajoitettu metsästäminen sillä edellytyksellä, että pidetään huoli kyseisen

eläinpopulaation säilymisestä (Des Jardins 2001, 12).

Holistit, kuten Gaiahypoteesin ja maaetiikan kannattajat, katsovat, että luonto on

toiminnallinen järjestelmä, jonka ylläpitämisessä kullakin osalla – mukaan  luettuna

ihminen – on oma tehtävänsä. Luonnon kokonaisuudella on oma hyvinvoinnin tilansa.

Holismi metafyysisenä oppina tarkoittaa, että “kokonaisuuksia”, kuten erilaisia luonnon

järjestelmiä, voidaan luotettavasti tarkastella vain kokonaisuutena, ja osien määrittely on

mahdollista ainoastaan sisäisten suhteiden kautta ja suhteessa kokonaisuuteen.

Ympäristöeettistä holismia voi kuvata näkemyksenä, jossa kokonaisuus on osiinsa

palautumaton järjestelmä, jonka hyvinvoinnista huolehtiminen on meidän keskeinen

moraalinen tehtävämme. Velvollisuutemme luontoa kohtaan koskevat ensisijaisesti

luonnon kokonaisuuksia. (Oksanen 1993b, 5455.) Holistisen ajattelun selkein edustaja on

maaetiikan kehittäjä Leopold.

Kollektivismi eettisenä teoriana pohjautuu perinteisempään ajatteluun kuin holismi: siinä ei

sitouduta holistiseen metafysiikkaan, vaan kollektivisteille olemassaolevia ovat toimija ja
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toiminnan kohde eli ihminen ja eri eliölajit. Velvollisuudet koskevat paitsi ihmisiä, myös

erilaisia luonnon alueita, ekosysteemeitä ja lajeja. Moraalinen merkityksellisyys voi koskea

myös elottomia luonnon osia. Kollektivismia edustaa mm. Bryan Norton (1987), joka on

kehitellyt “ekosysteemistä lähestymistapaa” pyrkimyksenä lajiensuojelu. Hänen

näkemykselleen on ominaista, että ihmiselle on sallittua luonnon muokkaaminen, mutta

alueita, jotka ovat elinehto monille eliölajeille, tulee jättää luonnontilaisiksi.

Ekosysteemeihin keskittyneellä ympäristönsuojelustrategialla on Nortonin mukaan

suuremmat menestymisen mahdollisuudet kuin perinteisellä kapeaalaisella

lajiensuojelulla. (Oksanen 1993b, 5859.)

Yllä on tarkasteltu, mihin eri kohteisiin velvollisuutemme luonnossa voivat suuntautua:

eliöyksilöihin, ekologisten prosessien ja järjestelmien kokonaisuuksiin tai erilaisiin

kollektiiveihin, kuten lajeihin ja alueellisesti rajattuihin ekosysteemeihin. Intuitiivisesti

ajateltuna tuntuu tärkeältä niiden kaikkien hyvinvoinnin ja jatkuvuuden turvaaminen, mutta

miten voitaisiin ristiriidattomasti ottaa nämä eri näkökulmat huomioon? Olisiko kattava

moraaliteoria mahdollinen? Oksanen (1993b, 60) suhtautuu ajatukseen maltillisen

kielteisesti, koska käytännön tilanteissa joudumme aina tapauskohtaisesti ottamaan kantaa

siihen, mitä näkökulmaa pidämme tärkeimpänä. Kysymys on pitkälti valinnasta, ja

valinnan voimme tehdä vasta arvioituamme kulloinkin kyseessä olevia tapauksia.

4.3   Ympäristöfilosofisia suuntauksia

Vallitsevaa, ihmisen asemaa korostavaa luontoasennetta on kritisoitu erityisesti

moraalifilosofisesti painottuneessa ympäristökeskustelussa. Ihmiskeskeiselle ajattelutavalle

ovat ympäristöeetikot pyrkineet löytämään luontoa paremmin huomioivia vaihtoehtoja.

Eettisen tarkastelun rinnalla on kuitenkin toinen suuntaus, jonka kohteena on ennen muuta

“vääristynyt” näkemys luonnosta ja ihmisestä ja joka katsoo, että käyty

ympäristökeskustelu pysyttelee liian suppeasti vain yhden filosofian osaalueen, etiikan,

sisällä. Eettistä lähestymistapaa kritisoivan näkemyksen mukaan perinteinen

moraaliparadigma on voimaton luonnon järjestelmien ja maapallon evolutiivisen prosessin

puolustamisessa. Ympäristökysymyksiä tulisi tarkastella myös metafysiikan,

epistemologian, estetiikan ja poliittisen filosofian näkökulmista, sillä luontoasenteisiin

vaikuttavat uskomukset, tiedolliset käsitykset ja kulttuuri ovat tämän näkemyksen mukaan
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merkittävämpiä tekijöitä kuin pelkät eettiset normistot. (Nurmi 1999, 239.) Eettisesti

painottuneessa ympäristöfilosofiassa katsotaan, että kestävä ympäristösuhde on luotavissa

ihmisen eettisen ajattelun kautta, jolloin muut ulottuvuudet rakentuvat moraaliselle

perustalle. Vastakkaista näkemystä edustaa esimerkiksi ekofeminismi, jonka kannattajat

esittävät, että muutokset yksilöiden tietoisuudessa seuraavat sosiaalisia ja materiaalisia

muutoksia.

Ympäristöfilosofiassa esiintyy joukko lähestymistapoja, joita yhdistää poliittisen

tutkimuksen teoriaperinne. Tunnetuin niistä on yhteiskuntaekologia, jota käsitellään

tässäkin tutkimuksessa. Muita poliittiseen ekologiaan lukeutuvia suuntauksia ovat

vapaiden markkinoiden teoria, vihreiden markkinoiden teoria, liberaali ympäristöliike,

sosialistinen ekologia, bioregionalismi ja radikaali ympäristöliike (ks. Clark 1998). Vaikka

ne sisältävät eriävässä määrin myös filosofisia ulottuvuuksia, jäävät ne tämän tutkimuksen

ulkopuolelle, koska niissä painottuu voimakkaammin yhteiskunnallispoliittinen

tutkimustraditio.

Se, millä tavalla ihminen ja muu luonto ymmärretään, olisi Nurmen (1999) mukaan

otettava erityisen huomion kohteeksi. Arvon käsitteen tarkastelu vaatisi myös yksinomaan

moraalista merkitystä laajemman ulottuvuuden, sillä eräät tutkijat ovat esittäneet, että

kulttuuriset, esteettiset, historialliset ja eettiset arvot, jotka ovat ympäristöasenteidemme

perustana, vaikuttavat ratkaisevalla tavalla paitsi siihen, mitä me haluamme, myös siihen,

mitä ja keitä me olemme. Toisaalta arvostuksemme vaikuttavat siihen, mitä uskomme

olevamme. (Des Jardins 2001, 134; Nurmi 1999, 239240.) Näkemykset kuvastavat laaja

alaisuutta, jota ympäristöfilosofiseen tutkimukseen usein liittyy. Eettisen,

luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tarkastelun lisäksi tarvitaan myös

ihmistieteellistä tutkimusta, jossa mielenkiinto kohdistuu inhimillisen merkityksenannon

kautta meitä ympäröivään todellisuuteen.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat ympäristöfilosofiset suuntaukset ovat ympäristöetiikka,

eläinoikeusajattelu, yhteiskuntaekologia, ekofeminismi ja syväekologia.

Marginaalisempana suuntauksena esitellään mystisiäkin piirteitä sisältävä evolutionistinen

ekologia. Ympäristöeettinen tutkimus saa seuraavassa varsin suuren huomion suhteessa

muihin lähestymistapoihin, koska sen rooli koko ympäristöajattelun saralla on olennainen.

Ihmisen ja luonnon suhdetta koskevien katsantokantojen toisessa ääripäässä on näkemys,
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että normit ihmisen toiminnalle on johdettava yksinomaan (eiinhimillisen) luonnon

reunaehdoista ja realiteeteista käyttäen apuna mm. luonnontieteellistä tietoa, ja toista

ääripäätä edustaa näkemys, että ihmisen toimintaa ohjaavat pääsääntöisesti kulttuurisesti

määrittyneet mahdollisuudet ja rajoitteet. Ympäristökysymystä eri näkökulmista

tarkastelevat teoriat sijoittuvat näiden äärilaitojen väliin. Biosentrismi ei voi tarkoittaa

pyrkimystä luonnon koskemattomuuteen, antroposentrismi ei voi merkitä luonnon

mielivaltaista hyödyntämistä.

4.3.1   Ympäristöetiikka ja eläinoikeusajattelu

OLETKO KOSKAAN...

Oletko koskaan ihmetellyt
valtamerten oikeutta
olla niin syviä?

Oletko koskaan kummastellut
koivikoiden oikeutta
pudottaa lehtensä?

  Ismo Alanko 1995 

Ympäristökysymyksiä tarkasteltaessa on eräänä ongelmakohtana ihmisen luontosuhteen

oikeutus: mitä me saamme tehdä luonnolle, mitä emme. Aihepiiri kietoutuu voimakkaasti

yhteen eettisen pohdinnan kanssa. Etiikassa pyritään yhdistämään tavoitteet ja keinot siten,

että inhimillisille toimille muodostuu moraalisesti kestävä perusta. Eettiseen

asennoitumiseen kuuluu hyödyn, sopimusten tai lakien sanelemien rajojen ylittäminen, ja

sitä voisi kenties osuvimmin kuvata sanoilla vastuullisuus ja epäitsekkyys. (Vilkka 2003,

11, 16.) Ympäristöetiikassa muotoillaan näkemyksiä ja teorioita, joiden avulla on

mahdollista saada aikaan moraalisesti oikeutettavia, käyttökelpoisia ympäristöpoliittisia

normeja. Tämä tutkimus tarkastelee ympäristöetiikan kanssa samassa yhteydessä

eläinoikeusajattelua. Kysymys eläinten oikeuksista ja huolenpidosta käsittelee suurelta osin

eettisen huomioonoton ulottamista ihmisolentoja laajemmalle. Ympäristöetiikan ja

eläinoikeusajattelun välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta tietyiltä näkemyksiltään ne

eroavat toisistaan.



62

Ympäristöetiikka tiivistettynä merkitsee järjestelmällistä selontekoa ihmisen ja häntä

ympäröivän luonnon välisistä moraalisista suhteista. Siinä oletetaan, että moraalinormit

voivat säännellä – ja myös tosiasiallisesti sääntelevät – ihmisen käyttäytymistä luontoa

kohtaan. Ympäristöeettisen teorian täytyy edelleen tehdä selväksi, mitä nämä normit ovat

ja keitä tai mitä kohtaan ihmisillä on velvollisuuksia, ja perustella tällaisten velvoitteiden

oikeutus. (Des Jardins 2001, 11.) Ympäristöetiikan keskeisenä ajatuksena on tuoda esiin

ihmisen yhteys ympäristöönsä. Luontoon suhtautumisen perustana tulisi olla vastuullinen

asennoituminen sekä velvollisuus vaalia luonnon elinvoimaa, kuten feministifilosofit Mary

Midgley ja Val Plumwood ovat painottaneet (Haila 2001b, 237). Ympäristöetiikan

merkitystä perustellaan mm. sillä, että ympäristöongelmien ratkaiseminen edellyttää

perustavia muutoksia yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa rakenteissa, eivätkä ne

puolestaan ole mahdollisia ilman suuria muutoksia arvoissa ja asenteissa (Vilkka 2003,

129). Ympäristöfilosofiaan olennaisesti liittyvä eettinen kysymys kuuluu: miten ihmisen on

elettävä omaa elämäänsä suhteessa eiinhimilliseen ympäristöönsä?

Ympäristökeskustelu sai lisää laajuutta 1960luvun puolivälin vaiheilla, kun puhe

perinteisestä luonnonsuojelusta väistyi ja keskeiseen rooliin tuli ympäristönsuojelu.

Käsitteet eroavat toisistaan siten, että ympäristönsuojelu on tiiviimmin yhteydessä

ekologiseen tietoperustaan, ympäristö nähdään laajemmin kuin tiettyihin

luonnonympäristöihin keskittyneessä perinteisessä luonnonsuojelussa.

Ympäristönsuojelussa erityisenä painotuksena oli ihmistä uhkaavien kehityskulkujen,

kuten saastumisen ja luonnonvarojen ehtymisen, torjuminen. (Järvikoski 1993, 29.)

Siirtyminen perinteisestä luonnonsuojelusta ympäristönsuojeluun ilmensi muutosta, jossa

ekologisten ongelmien huomiointi oli laajentunut yhteiskunnan useimpia sektoreita

koskettavaksi kysymykseksi. ‘Ympäristöstä’ oli muodostunut yhteiskunnallinen kategoria.

Ympäristöetiikan kehittymisen taustalla on osaltaan ympäristönsuojeluaatteen

voimistuminen sekä erityisesti 1970luvun taitteessa esille noussut ihmiskeskeisen

ajattelun kritiikki. Kiintoisa piirre on, että ympäristöetiikkaa ovat olleet luomassa paitsi

varsinaiset filosofit, myös monet luonnontutkijat ja ympäristöaktiivit, kuten biologit Barry

Commoner ja Paul Erlich sekä ekologi Aldo Leopold. (Vilkka 2003, 2021.) Historiallisesti

katsoen eläinoikeusajattelulla ja ympäristöetiikalla on alunperin yhteinen tausta.

Huolimatta niiden välillä ajoittain vallinneesta eripurasta, pitävät useimmat filosofit
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ympäristöetiikkaa ja eläinoikeusajattelua saman otsikon alle kuuluvina. Käytännön

tilanteissa eläinoikeusajattelu ja ympäristöetiikka voivat limittyä toisiinsa myönteisellä

tavalla, mutta toisinaan näkemykset joutuvat jyrkkään ristiriitaan. Esimerkiksi laiduntavien

eläinten vaikutus herkkiin ekosysteemeihin saattaa paikka paikoin olla tuhoisa, johon

ympäristönsuojelijat reagoivat pyrkimällä suojelemaan uhanalaisia kasvilajeja kaikin

mahdollisin keinoin, vaikka se merkitsisi jopa kasvissyöjänisäkkäiden salaampumista.

Eläinoikeusajattelijoille ensisijaista puolestaan on nisäkkäiden etu huolimatta siitä, että se

johtaisi maaalueiden ekologiseen rappioon ja biodiversiteetin heikkenemiseen. (Callicott

1998, 8.) Kuvatunlaiset tapaukset ovat ääriesimerkkejä, joissa ympäristönsuojeluaate ja

eläinoikeuksista huolehtiminen on mustavalkoisesti asetettu vastakkain. Käytännössä

jokaisen ympäristöajattelijan arvomaailmaan sisältyy piirteitä molemmista näkemyksistä.

Metodologisesti eläinoikeusajattelijoita ja ympäristöeetikoita yhdistää perinteisen

länsimaisen filosofian menetelmien hyväksyminen. Perustana molemmissa on ajattelu,

joka on saanut alkunsa eurooppalaisesta ja euroamerikkalaisesta traditiosta. Kumpikin

uskoo järjen voimaan suostutella ja saada aikaan yhteisymmärrys. Ja molempia yhdistää

usko ideoiden voimaan johtaa yksilöllistä toimintaa, muuttaa yhteiskunnallisia arvoja ja

muokata uusia kulttuurisia ihanteita. Teoreettisesti ajatellen eläinoikeusajattelu pyrkii

laajentamaan moraalifilosofian alaa ottamalla askeleen lajien välisen rajan tuolle puolen.

Singerin ja Reganin vakuuttavat nonantroposentriset artikulaatiot eläinten oikeuksista

olivat alkuna filosofien toiselle aallolle, joka otti käsiteltäväkseen aiempaa kattavammat

aihepiirit. Vaikka eläinoikeusajattelu on toisaalta ääripiste eläinten hyvinvointiin

keskittyneessä toiminnassa, sitä voidaan Callicottin (1998) mukaan pitää vasta

tunnusteluna kuljettaessa kohti vielä laajempaa, kaikki elolliset oliot huomioivaa

ympäristöteoriaa. (emt., 89.)

Eläinoikeusliikkeen toiminnan teoreettiseksi perustaksi on muodostunut Peter Singerin teos

Animal Liberation. Eläinten oikeuksien ja huolenpidon nimissä toimii hyvin erilaisia

ryhmittymiä, joista toiset ovat menettelytavoissaan maltillisia, toiset varsin radikaaleja.

Jälkimmäisten joukkoon lukeutuu ääriryhmä Animal Liberation Front (ALF), joka on

toiminnassaan turvautunut jopa pommiiskuihin. (Vilkka 2003, 177.) Voimakkaimmillaan

eläinoikeusliikkeestä muodostui syväekologiaakin näkyvämpi ja kovaotteisempi suuntaus,

jonka omaksumat päämäärät muuhun ympäristöliikkeeseen verrattuna ovat toisinaan

aiheuttaneet suoranaisia konflikteja (Callicott 1998, 8). Valtaosa ympäristöaktivismin eri
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muodoista on kuitenkin toimintaperiaatteiltaan vähemmän militanttia; ääriryhmillä vain on

taipumus tulla laajimmin huomioiduiksi. Suomessa eläinoikeusliike oli näkyvimmillään

1990luvun jälkipuoliskolla erityisesti turkistarhausta vastaan kohdistuneen suoran

toimintansa johdosta.

1970luvulle tultaessa ei länsimaisen ajattelun traditiossa vielä ollut olemassa

nonantroposentristä ympäristöetiikkaa, vaikkakin Leopold oli jo ennen vuosisadan

puoliväliä hahmotellut sen suuntaisia ajatuksia. Sylvan pyrki vuonna 1973 ilmestyneen

kirjoituksensa myötä saamaan aikalaisfilosofit ryhtymään Leopoldin manttelinperijöiksi.

Suurin puute perinteisessä länsimaisessa etiikassa oli Sylvanin mielestä se, että moraalin

alue kattaa vain inhimilliset olennot (Routley 1997, 145148). Hän alkoi puhua

liberaalifeminismiltä lainaamaansa termiä käyttäen “ihmissovinismista”, johon

länsimainen eettinen teoria syyllistyy tarkastellessaan vain ihmisten välisiä suhteita.

Keskeisin teoreettinen ongelma on, kuinka laajentaa moraalisen huomioonottamisen alaa

ulottumaan inhimillisten olentojen lisäksi myös eiinhimilliseen luontoon. Sylvanin

eettinen teoria kattaa toisaalta yksittäiset kasvit ja eläimet, ja toisaalta

ympäristökokonaisuudet ja lajit sekä ekosysteemit. Kun hän pyrkii pikemminkin vain

hahmottamaan ongelmaa kuin  kehittämään todellisia ratkaisuja, ei hänen esityksensä tuo

selvyyttä siihen, mitkä eiinhimilliset olennot pitäisi ottaa moraalisen huomion piiriin ja

mitkä jättää ulkopuolelle. Epäselväksi jää, millainen olisi riittävä ympäristöetiikka ja

kuinka sen teoreettinen laajentaminen tapahtuisi. (Callicott 1998, 9.) Sylvan asetti

kuitenkin haasteen muille filosofeille ryhtyä kehittämään uutta ympäristöeettistä teoriaa

vallitsevan, ihmisen ylivertaista asemaa korostavan ajattelutavan sijaan.

Individualistinen traditio

Eläinoikeusteoreetikko Peter Singerin runsasta huomiota saanutta kirjoitusta All Animals

Are Equal voi pitää pyrkimyksenä käsitellä filosofista ongelmaa siten kuin Sylvan toi sen

esiin. Perinteisessä länsimaisessa moraalifilosofiassa ilmenevää ihmissovinismia tai

“spesismiä” eli lajisortoa ei voi yksinomaan pitää oikeana näkemyksenä ilman perusteltuja

argumentteja. Singer kyseenalaistaa moraalifilosofian lähtökohtana olevan ihmisen

erityislaatuisuuden, joka tekee hänestä ainoan moraalisesti arvokkaan olennon, ja esittää
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seuraavankaltaisen pulman: Jos kriteerit, jotka oikeuttavat ihmisen kuulumaan moraalisen

piirin sisään, on asetettu kyllin korkealle poissulkemaan muut elävät olennot, silloin ne

poissulkevat myös “marginaaliset” ihmisolennot kuten vastasyntyneet, vakavasti

jälkeenjääneet ja seniilit. Mikäli merkitsevää on vain tietyn kapasiteetin omaaminen, kuten

kyky järkiperäiseen ajatteluun tai kyky puhua, ja mikäli jako tehdään sen perusteella

moraalisesti huomioitaviin ja eihuomioitaviin, niin silloin meidän tulisi kohdella näitä

marginaalitapauksia samoin kuin kohtelemme muita moraalisesti oikeudettomia:

lääketestejä voitaisiin suorittaa eitoivotuilla lapsilla, metsästysseurat voisivat järjestää

kehitysvammaisten metsästystä ja vanhuudenhöperöistä voitaisiin tehdä koiranruokaa.

(emt., 910.)

Ajatus kuulostaa todella kuvottavalta, se on totta, eikä Singerkään sitä kiellä. Mutta

Callicott (1998, 10) katsoo, että juuri tässä onkin asian ydin, koska tuodaksemme edellä

mainitut marginaaliryhmät moraalin piiriin, meidän tulisi madaltaa vaatimuskynnystä.

Mutta mille tasolle? Singerin eläinoikeusetiikan perustana ovat klassisen

moraaliteoreetikon Jeremy Benthamin esittämät ajatukset, joissa eettinen huomioonotto

laajennetaan koskemaan kaikkia olentoja, joilla on kyky tuntea mielihyvää ja kipua, jotka

toisin sanoen ovat tuntoisia. (Des Jardins 2001, 97). Tuntoisuus on kenties

käyttökelpoisempi kriteeri moraaliselle huomioimiselle kuin jotkut enemmän poissulkevat

vaihtoehdot, koska voidaan sanoa, että yksilön vähimmäisvaatimuksena on oikeus saada

olla vahingoittumatta muiden taholta. Tuntoisuuden rajan asettaminen ei ole yksiselitteisen

ongelmatonta, mutta esimerkiksi kaikkien selkärankaisten voidaan varmasti sanoa

kuuluvan moraalisen huomioonoton piiriin. (Callicott 1998, 10.)

Paradoksaalista kyllä, Singerin eläinoikeusetiikka ei radikaaliudestaan huolimatta tuo

etiikkaan mitään todella uutta. Pikemminkin hän vain soveltaa klassisen utilitarismin

ohjetta, että nautinto on hyvästä ja tuska on pahasta. Utilitarismi rajasi mielihyvän ja

tuskan koskemaan vain ihmistä, mutta poistamalla tämän rajauksen meillä onkin

eläinoikeusetiikka. Singerin eettinen teoria joutuu siis samojen ongelmien eteen, kuin

minkä parissa klassinen utilitarismi on painiskellut viimeisten yli kahdensadan vuoden

ajan. Singer puolustaa kasvissyöntiä puhtaasti moraalisista syistä, mutta jo tämänkaltainen

periaate eettisten oikeuksien myöntämisestä eläimille tuottaa ongelmia, jos asiaa

tarkastellaan utilitaristisin perustein: me voisimme kasvattaa eläimiä hyvissä olosuhteissa,

teurastaa ne tuskattomasti, ja silti nauttia pihveistämme ja broilerinkoivistamme. Toiminta



66

olisi ristiriidatonta utilitaristisen ajattelun kannalta, mutta ei eläineettisestä näkökulmasta.

Edellä mainitun kaltaiset hankaluudet saivat Tom Reganin vastaamaan Singerin

eläinetiikkaan yhtälailla tutulla ja klassisella käsitteellä – oikeuksilla, tässä tapauksessa

eläinten oikeuksilla. Reganin mukaan eläimillä, jotka ovat “oman elämänsä subjekteja” ja

joita voidaan kohdella hyvin tai huonosti, on “luontaista arvoa”, ja siten oikeudet, jotka

sisältävät “hyötyperiaatteen”, joka karkeasti ohjaa meitä toimimaan mielihyvän puolesta

tuskaa vastaan, saa aikaan paremman tasapainon kaikkien tuntoisten olentojen kesken.

(emt., 1011.)

Singerille ja Reganille eläinten oikeus eettisesti hyvään kohteluun on filosofinen päämäärä

sinänsä. Mutta jos haluamme kehittää ympäristöetiikkaa vielä laajemmin Sylvanin

luonnehtimaan suuntaan, ovat eläinten oikeudet parhaimmillaankin vain välitavoite, koska

kasvit sekä ekosysteemin elottomat osat kuten maaperä, vesi ja ilma jäävät eläineettisissä

tarkasteluissa kokonaan huomiotta. Singerin teoriakaan ei otsikoinnistaan (All Animals Are

Equal) huolimatta ulotu edes kaikkiin eläimiin, koska monet eläinlajeista eivät

ilmeisestikään ole tuntoisia. Ja Reganin teoriassa eläimistä rajautuu vielä suurempi osa

pois. (Callicott 1998, 11.) Perinteisen etiikan alaa laajentavat teoriat, kuten esimerkiksi

Singerin ja Reganin näkemykset, ovat syntyneet tarpeesta ratkaista tiettyjä, rajatun alueen

ongelmia, jolloin niiden ei ole ollut tarkoituskaan muodostaa yhtenäistä, perustavaa laatua

olevaa moraalijärjestelmää (Des Jardins 2001, 129130). Ongelmallista on, että ne jäävät

pelkiksi irrallisiksi ratkaisuyrityksiksi, kun ympäristöeettisiltä näkemyksiltä odotetaan

enemmän kattavuutta.

Goodpaster tunnusteli vuonna 1978 ympäristöfilosofisen kentän laajentamista

eläinoikeusajattelua pidemmälle. Hän oli yhtä mieltä Singerin kanssa siitä, että

rationaalisuuden pitäminen kriteerinä ei ole älyllisesti rehellinen tai loppuun asti oikeutettu

tapa rajata moraalinen merkityksellisyys. Mutta eri mieltä hän oli siitä, että jyrkkänä

rajalinjana voitaisiin käyttää tuntoisuutta. Biologisesta näkökulmasta katsoen tuntoisuus on

Goodpasterin mukaan vain keino selviytyä hengissä ja edistää elämää, ei päämäärä. Näin

ollen se ei voi toimia arvoa määrittävänä kriteerinä, vaan perusteena moraaliselle

merkityksellisyydelle tulisi olla “elävänä oleminen” eikä tuntoisuus. (Goodpaster 1997,

181, 186187.) Elävänä oleminen eli elämä itsessään on mitä ilmeisimmin toimivampi

kriteeri kuin tuntoisuus, koska eituntoisillakin lajeilla voidaan sanoa olevan intressejä, ja

siksi niitä on mahdollista edesauttaa tai vahingoittaa, vaikkakaan niiden intressien
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vahingoittaminen ei fyysisesti satuta niitä eikä aiheuta kärsimystä. Goodpasterin etiikka on

utilitaristista, hyötyperiaatteille rakentuvaa ja noudattaa pääpiirteissään Singerin

tuntoisuuteen perustuvaa mallia, joka kattaa kuitenkin aiempaa laajemmin määritellyn

moraaliyhteisön. (Callicott 1998, 11; Nurmi 1999, 235236.)

Goodpasterin “elämäperiaate” on pelkistetyn minimalistinen. Hän ei ota kantaa

kysymykseen, kuinka paljon meidän tulisi antaa painoarvoa kasvien ja muiden, hädin

tuskin elävien olioiden intresseille. Hän jopa myöntää, että ne voisivat periaatteessa olla

moraalisen huomioonoton piirissä, mutta käytännössä ne voivat alittaa inhimillisen

moraalisen herkkyyden kynnyksen, mistä seuraa, että me saatamme aina jäädä

kykenemättömiksi ottamaan arkielämässämme huomioon jokaisen meidän toimintaamme

vaikuttavan elävän olion intressit. (Callicott 1998, 11; Goodpaster 1997, 190191.)

Ympäristöfilosofi Paul W. Taylor julkaisi muutamaa vuotta myöhemmin huomattavasti

vahvemman version biosentrismistä. Kyseessä on luontoon kohdistuvan moraalisen

perusasenteen, “luonnon kunnioittamisen etiikan”, kehitteleminen. Hän pyrkii osoittamaan,

että tällaisen perusasenteen omaksumisella on olennainen sija elämäkeskeisen

ympäristöeettisen järjestelmän rakentamisessa. Taylorin väite on, että viime kädessä

yksittäisten eliöiden hyvinvointi ja näiden eliöiden käsittäminen “luontaisesti arvokkaiksi”

määrää moraalisen suhteemme Maan luonnonvaraisiin elämänyhteisöihin. (Taylor 1997,

225.) Taylorin teoriassa on pitkälti kyse pyrkimyksestä oikeuttaa Schweitzerin elämän

kunnioituksen periaate, sillä tämä itse ainoastaan kuvaili ja antoi käytännön

toteutusesimerkkejä periaatteelleen, ei koettanut luoda kattavaa oikeutusta sen

omaksumiselle (Des Jardins 2001, 139).

Taylorin elämäkeskeinen teoria on tarkoituksella asetettu kaikkien ihmiskeskeisten

näkemysten vastakohdaksi. Teorian mukaan ihmisillä on prima facie moraalisia

velvoitteita3, jotka kohdistuvat luonnonvaraisiin eliöihin sinänsä. Velvoitteemme ovat

peräisin kyvystämme tunnistaa eliöiden luontainen arvokkuus, jolloin meidän on suojeltava

tai edistettävä niiden hyvää niiden itsensä tähden. Luontaisen arvokkuuden myöntäminen

luonnonvaraisille eliöille vaatii luonnon kunnioittamisen asennetta, jossa omaksutaan tietty

3 Velvoitteita, joiden noudattamatta jättäminen edellyttää toisen, vielä merkittävämmän
velvollisuuden olemassaolon.
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perustava moraaliasenne luonnontilaista luontoa kohtaan. Se voidaan rinnastaa persoonan

kunnioittamiseen ihmisetiikassa. (Taylor 1997, 226, 230.) Biosentristä ajattelua on myös

kutsuttu vitalismiksi (lat. vita: elämä) (esim. Pietarinen 1993), koska siinä perustavana

arvona on elämä.

Luonnon kunnioittamisen teorian keskeisimpänä ajatuksena on perinteisesti vain

ihmisetiikkaan sisältyvien normien ulottaminen eiinhimilliseen luontoon: emme saa

tuottaa vahinkoa luonnon olioille aivan samoin kuin emme saa vahingoittaa muita ihmisiä

(Oksanen 1993a, 123). Taylorin (1997, 239241) mukaan kaikki eliöyksilöt ovat

“teleologisia elämänkeskuksia”, joiden päämääränä on oman säilymisen ja hyvinvoinnin

ylläpitäminen. Meidän toimemme voivat estää organismin päämäärän täyttymisen, mikä

merkitsee sen vahingoittamista. Taylor on yhtä mieltä Goodpasterin kanssa siitä, että

kaikilla elävillä olioilla on intressejä ja siten niiden oma hyvänsä, riippumatta siitä, millä

tavoin me niitä käytämme ja kohtelemme. Taylorin teoriassa suurimpana haasteena on

sovittaa yhteen konfliktiriidat ihmisten intressien ja muiden elävien olentojen intressien

välillä. Sama ongelma koskee muitakin biosentrisiä ja ekosentrisiä näkemyksiä. Callicottin

(1998) mielestä ajatus, että kaikki luonnontilaiset organismit iilimadoista sinivalaisiin ovat

moraaliselta arvoltaan yhtäsuuria, sotii eettistä intuitiotamme vastaan, jonka mukaan

pitkään elävät, tietoiset olennot käsitetään yleensä arvokkaammiksi kuin lyhytikäiset, ei

tuntoiset olennot. Myös moraalisen huomioonottamisen rajaaminen koskemaan ainoastaan

luonnontilaisia eläviä olentoja vaikuttaa keskeneräiseltä ratkaisulta, sillä jaottelu

luonnontilaiseen ja eiluonnontilaiseen luontoon on ajatuksena epärealistinen, jopa

mahdoton. Taylorin bioegalitarismi uhkaa mennä sivuun itse pääasiasta niin teorian kuin

käytännönkin tasolla; merkityksestään huolimatta toukkien, kärpästen ja kukkien

hyvinvointi ei yksinkertaisesti voi olla ympäristöajattelun keskipisteessä. Callicott (1998)

esittää, että huolenpito ympäristöstä voisi keskittyä vähäisemmässä määrin yksittäisiin

eliöihin ja pääpaino kohdistettaisiin lajeihin ja muihin holistisiin entiteetteihin, kuten

eliöyhteisöihin, ekosysteemeihin, luonnonvaraiseen luontoon sekä maapallon biosfääriin

kokonaisuutena. (emt., 1112.) Luontokokonaisuuksien huomioimisen suurempi painotus

ja eliöyksilöiden vähäisempi merkitys, kuten Callicott esittää, on kenties kannatettava

näkemys ympäristöeettiseksi ohjenuoraksi, mutta sekin joutuu vaikeuksiin, kun teoriaa

siirrytään soveltamaan käytännön ristiriitatilanteisiin, sillä yksilöolennon “vähäinen” arvo

ei varmastikaan pysty kamppailemaan merkittävämpinä pidettävien luontokokonaisuuksien
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kanssa, ja yksilö joutuu väistymään. Individualismin ja holismin välinen näkemysero ei ole

ongelmitta ylitettävissä.

Ympäristöetiikan yritykset liittää hyvinvointi ensin elollisuuden tunnusmerkiksi ja edelleen

moraalisen merkityksellisyyden kriteeriksi johtaa moniin vaikeuksiin. Brittifilosofi John

O’Neill kiinnittää huomion useista elävistä yksilöistä koostuviin yhteisöihin, joiden

elollisuudesta puhuminen tuntuu kaukaa haetulta, mutta joiden hyvinvoinnin arviointi on

silti mahdollista. Pelkkä hyvinvoinnin ja menestymisen potentiaali ei kuitenkaan yksinään

riitä perusteluksi suojelemisen vaatimukselle. Haluaisimmeko suojella esimerkiksi

diktatuureja tai viruksia, vaikka niilläkin on oma hyvinvoinnin tilansa? (Oksanen 1997,

202203.) O’Neill tarjoaa vaihtoehdoksi sovelletun aristoteelisen käsityksen hyvästä

elämästä, jossa myös muiden eliöiden itseisarvoisuus tunnustetaan siinä mielessä, että

niistä välittäminen on keskeinen osa onnistunutta ihmiselämää. Suurinta osaa luonnon

elollisista olioista tulee arvostaa niiden itsensä vuoksi eikä vain ulkoisina välineinä

tyydyttämään ihmisen tarpeita. O’Neillin mielestä uskottavimman ympäristöetiikan tulee

noudattaa tätä ajatusta. Hyvään ihmiselämään kuuluu tietoisuus eiinhimillisten olioiden

hyvästä ja käytännöllinen pyrkimys edistää sitä. (O’Neill 1997, 279281.) Schweitzerin

elämäkeskeinen etiikka sisältää saman ajatuksen. Pyrkimyksenä ei ole laatia ihmisen

toimintaa ohjaavien moraalisten sääntöjen kokoelmaa, vaan kysymyksessä on

perustavanlaatuinen asenne maailmaa kohtaan. Emme kysy, mitä meidän tulisi tehdä, vaan

kysymme, millaisia persoonia meidän tulisi olla. (Des Jardins 2001, 137138.)

Niin O’Neillin kuin muidenkin ympäristöeetikoiden ongelmana on ylittää kuilu, joka

syntyy objektiivisesti hyvien asioiden ja velvoittavien normien väliin. Vaikka tunnetaan

jonkin olion oman hyvän edellytykset, ei tästä itsestäänselvästi seuraa eettistä velvoitetta

toimia tietyllä tavalla. Puutarhuri tietää, mikä on lehtikirvojen oma hyvä, mutta niiden

oman hyvän toteutuminen aiheuttaa ongelmia ruusupensaille. Pesuaineliuoksen

ruiskuttaminen ruusuille taas edesauttaa ruusujen oman hyvän toteutumista, mutta tämä

tapahtuu lehtikirvojen kustannuksella: ne eivät menesty vaan menehtyvät. (O’Neill 1997,

278280.)

Taylorin luonnon kunnioituksen etiikka on saanut aikaan laajaa kommentointia.

Ansioistaan huolimatta sitä on pidetty myös ongelmallisena teoriana erityisesti

individualistisen näkemyksensä johdosta. Samankaltainen ongelmallisuus voidaan nähdä
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muissakin nonantroposentrisissä teorioissa. On esitetty myös näkemyksiä, että

ympäristöetiikka joko seisoo tai kaatuu kysymykseen, onko luonnolla itseisarvo (Vilkka

2003, 128). Australialainen ympäristöfilosofi Janna Thompson (1997) kritisoi Taylorin

ajattelua, mutta hän on artikkelissaan myös kyseenalaistanut koko ympäristöetiikan

mahdollisuuden. Thompson kiinnittää huomion Taylorin teorian olettamukseen, että vain

kokonaisten eliö(yksilöiden) kohdalla voidaan puhua niiden omasta hyvästä, joka on

kriteerinä itseisarvoisuudelle. Thompson katsoo, että teorian rajaus yksittäisiin eläviin

organismeihin johtaa vaikeuksiin, koska yhtä hyvin kuin puhumme eliöistä, voisimme

puhua elinten, kuten keuhkojen tai sydämen, hyvinvoinnista, sillä niilläkin voidaan

määritellä olevan tietty tila, jossa ne voivat hyvin. Näin tulkiten Taylorin biosentrinen

kriteeri moraaliselle merkityksellisyydelle olisi kattavuudeltaan liian laaja ollakseen

mielekäs. (emt., 256260.)

Thompsonin näkemyksen mukaan eräiden filosofien pyrkimykset osoittaa oikeaksi teesit

luonnossa olevista itseisarvoista ovat epäonnistuneet. Yksimielisyyttä siitä, mikä tarkkaan

ottaen on arvokasta, ei ole onnistuttu saavuttamaan. Johtopäätöksenä on, että kun mitään

yksiselitteistä perustetta tietyn eettisen kannan hyväksymiselle ei ole, voivat pyrkimykset

ympäristöeettisen teorian luomiselle johtaa ainoastaan sisällöttömyyteen tai liialliseen

epämääräisyyteen. Thompson ei usko olevan mahdollista saavuttaa objektiivista ja

neutraalia käsitystä luonnon osien hyvästä, sillä kaikissa käsityksissä on mukana

inhimillinen ulottuvuus, mikä johtaa väistämättä näkemyseroihin asioiden

tärkeysjärjestyksestä. Thompsonin kantana on nonantroposentrisen ympäristöetiikan

hylkääminen. Perustaksi ympäristönsuojelulle hän sen sijaan esittää sellaista

antroposentristä ajattelutapaa, jossa ihmisen hyvinvointi ja hyvä elämä käsitetään riittävän

kattavasti. Arvoja koskevaan ongelmaan olisi ratkaisuna, että jokin on arvokasta ja siten

säilyttämisen arvoista siitä syystä, että meidän elämämme kannalta on merkittävää, mikäli

opimme arvostamaan tätä asiaa sellaisena kuin se on. Näin parannamme käsitystä

itsestämme ja opimme elämään sopusoinnussa ympäristömme kanssa. Luonnolla on arvoa

vain siinä mielessä kuin luonto kaikissa eri muodoissaan on suhteessa ihmiseen ja hänen

intresseihinsä. Näkökulma on puhtaasti ihmiskeskeinen, mutta Thompsonin mielestä

muutakaan mahdollisuutta ei ole. Ympäristöetiikaksi kutsuttua alaa ei voi pitää

varsinaisena etiikkana. (emt., 254, 262265.)
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Edellä mainittu näkemys ympäristöetiikan mahdottomuudesta on Michael P. Nelsonin

(1993) mukaan virheellinen. Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista syventyä keskusteluun

yksityiskohtaisemmin, mutta Nelsonin olennainen sanoma on, että Thompson ei onnistu

osoittamaan nonantroposentrisen ympäristöajattelun perusteettomuutta. Thompson

käsittelee Nelsonin mukaan ympäristöetiikkaa liian kapeasti vain yksilöolioita koskevana

tarkasteluna jättäen huomiotta ympäristökokonaisuudet. Hän osuu harhaan koettaessaan

löytää piirteitä, jotka täyttäisivät hänen asettamansa johdonmukaisuuden, sisällöllisyyden

ja ratkaistavuuden vaatimukset. (emt., 245246.)

Nelson (1993) katsoo, että on olemassa ympäristöeettinen traditio, joka kestää Thompsonin

kritiikin, nimittäin Aldo Leopoldin luoma filosofia, jota Callicott on sittemmin muokannut

edelleen. Leopoldin maaetiikka täyttää Thompsonin asettamat vaatimukset kelpoisesta

ympäristöetiikasta. Sen sijaan Thompsonin kehittelemä versio antroposentrisestä

ympäristöajattelusta ei selviydy tämän itsensä esittämistä kriteereistä, sillä Nelsonin

mukaan Thompsonin teoria 1) erottaa ihmiset ja muun luonnon toisistaan ja myöntää

moraalista arvoa vain tietyille yksilöolioille, 2) jättää huomiotta kaikkien luonnon

entiteettien välillä vallitsevat yhteydet, 3) ei kykene kunnolla puuttumaan moniin

keskeisiin ympäristöongelmiin ja 4) on toisinto etiikasta, jolla on taipumusta aiheuttaa,

pikemmin kuin kykyä poistaa, ekologisia ongelmia. Nelsonin näkemys on, että

Thompsonin tapa tarttua ympäristöajatteluun ei saa aikaan muutoksia tavassamme

suhtautua maahan, vaan se ainoastaan vahvistaa luonnon pitämistä hyödykkeen asemassa.

(emt., 253256.) Nelson katsoo, että holistisella ympäristöajattelulla – ja erityisesti

Leopoldin maaetiikasta johdetulla teorialla – on parhaat lähtökohdat muodostaa toimiva

eettinen perusta ihmisen ja häntä ympäröivän luonnon väliselle suhteelle. Tämä(kään)

näkökanta ei saa varauksetonta hyväksyntää kaikilta tahoilta, kuten tulemme huomaamaan.

Individualismista holismiin

Toimiva ympäristöllinen asenne vaatii ylläkuvattujen esitysten mukaan luontokäsitykseltä

irtautumista individualismista ja siis jonkinlaista holistista luonnon ymmärtämistä.

Holistinen näkökulma edellyttää joko kokonaan toisenlaista, holistista, paradigmaa tai

joitakin teoreettisia keinoja, jotka laajentavat biosentrismiä holistiseen suuntaan. Edellistä
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tapaa on käyttänyt mm. Callicott tulkinnassaan maaetiikasta, jälkimmäisen tien on valinnut

Rolston. Näissä ekosentrisiksi kutsutuissa näkemyksissä käytetään luonnontieteellisiä

teorioita kuten ekologiaa, suhteellisuusteoriaa ja kvanttimekaniikkaa perustelemaan

tarvetta uudenlaisille filosofisille luontokäsityksille. (Nurmi 1999, 240241.)

Ympäristönsuojelulliset näkökulmat ovat Callicottin (1998) mukaan pääasiassa holistisia,

eivät individualistisia kysymyksiä. Ekologiatiedekin painottaa kokonaisuuksien kuten

lajien, ekosysteemien ja biologiskemiallisten kiertokulkujen merkitystä. Siten yksinomaan

yksilökeskeisen näkökulman kyky huomioida nämä seikat on puutteellinen,

ympäristönsuojelu ja puhtaasti yksilöitä koskeva ympäristöetiikka eivät kohtaa. Tilannetta

pystyttäisiin kenties parantamaan määrittämällä ongelma tarkemmin. Singerin, Reganin,

Goodpasterin ja Taylorin ratkaisuna on hakea vaihtoehtoja vallitsevalle ajattelulle, jota

voitaisiin nimittää perinteisen moraalifilosofian standardiparadigmaksi.

Standardiparadigmassa tietyt ominaisuudet ja piirteet määritellään sellaisiksi, jotka antavat

kantajalleen moraalisen merkityksellisyyden. Perinteisimmät standardiparadigman

edustajat ovat valinneet merkityksellisiksi ominaisuuksiksi vain sellaisia, jotka kuuluvat

ainoastaan ihmisille. Singer, Regan, Goodpaster ja Taylor ovat laajentaneet moraalista

kenttää valitsemalla ominaisuuksia, joita on paitsi ihmisillä myös monilla muillakin

olennoilla. Singer hyväksyy mukaan kaikki selkärankaiset, Regan kaikki nisäkkäät ja

Goodpaster sekä Taylor huomioivat kaikki elolliset olennot. Myös eitietoisia

ominaisuuksia – joita voidaan sanoa olevan kasveilla ja eituntoisilla eläimillä – on

joissakin teorioissa koetettu myöntää ympäristökokonaisuuksille kuten lajeille ja

ekosysteemeille. On myös pyritty perustelemaan, että jo pelkkä olemassaolo on

ominaisuus, joka takaa moraalisen merkityksellisyyden. Mutta tällaiset pyrkimykset eivät

ole saaneet suurta kannatusta, pikemminkin tuloksena on uskottavuusongelma.

Biosentrismi edustaa tämänkaltaisen argumentoinnin ääripistettä koetellessaan moraalisen

päättelyn rajoja. (emt., 1213.)

Perinteisen etiikan paradigman radikaalia muuttamista esitettiin jo 1970luvulla. Richard

Routley (aik. Sylvan) vaati, että sekä yksittäiset olennot että luonnon systeemit

kokonaisuudessaan tulisi ottaa aidosti huomioon. Uusi ekologinen ajattelutapa luotaisiin

hylkäämällä vallitseva länsimainen maailmankuva ja humanistinen paradigma, jolloin

ihmisen ja luonnon väliset suhteet määriteltäisiin uudelleen. Olemassaolevan etiikan

muokkaaminen ei olisi riittävää, vaan tarvitaan kokonaan uusi eettinen näkökanta. (Routley
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1997, 148149.) Tiettyjä luontokokonaisuuksien ominaisuuksia, kuten monimuotoisuutta,

vakautta ja harmoniaa, pidettäisiin itseisarvoisina. Routleyn esitys edustaa ainakin osittain

eettistä holismia, jossa katsotaan, että kokonaisuuksien hyvän ylläpitäminen on eettisiä

valintoja tehtäessä etusijalla verrattuna yksilöolioiden hyvään. Holistinen ajattelutapa

ilmenee selkeimmin Leopoldin maaetiikassa. (Nurmi 1999, 241242.) Holismin ja maan

hyvinvoinnin idea tulee esiin tiivistetysti Leopoldin (1977, 224225) tunnetussa

periaatteessa, niin sanotussa maaetiikan kultaisessa säännössä: “Teko on oikein, kun se

pyrkii säilyttämään elollisen yhteisön eheyden, tasapainon ja kauneuden. Muussa

tapauksessa teko on väärin.” Leopoldin vuonna 1949 ilmestynyttä teosta A Sand County

Almanac: And Sketches Here and There on kutsuttu myös nykyisen ympäristöliikkeen

Raamatuksi. Kirjan päätöskappale The Land Ethic on varmasti siteeratuimpia tekstejä

ympäristöajattelun saralla.

Leopoldin holistinen tarkastelutapa ei ole luonnontutkijalle yllättävä. Hän näkee luonnon

ekologisena yhteisönä siten kuin se vasta kehittymässä olevan ekologiatieteen piirissä

ymmärrettiin. Nykyisin ajankohtainen ja keskeisesti huomioitava luonnon

monimuotoisuuden ajatus oli nähtävissä jo Leopoldilla. (Oksanen 1997, 112.) Maaetiikkaa

ja Leopoldin ideologista perintöä edelleen kehitellyt Callicott (1998) katsoo Leopoldin

ajattelun kuuluvan David Humen ja Adam Smithin 1700luvulla luoman moraalifilosofian

perinteeseen, jossa etiikka on sidoksissa altruistisiin tunteisiin kuten hyväntahtoisuuteen,

myötätuntoon ja uskollisuuteen. Callicottin mukaan Darwin otaksui, että tällaiset tunteet

ovat monilla lajeilla – ihminen mukaan lukien – peräisin luonnonvalinnasta, koska ilman

niitä eivät yksilöt olisi voineet liittyä yhteen ja muodostaa keskinäiseen kanssakäymiseen

perustuvia yhteisöjä ja yhteiskuntia. Etiikka sai alkunsa, kun ihmisolennot kehittyivät

tasolle, jolla he saattoivat luoda sosiaalisiin olosuhteisiinsa soveltuvia käytöstapoja. Kun

ihmisyhteisöt kasvoivat suuremmiksi ja monimutkaisemmiksi, lisääntyi myös eettinen

harkinta. Nykyisin olemme saavuttaneet pisteen, jossa valistuneet yksilöt pitävät kaikkia

ihmisiä yhden suuren yhteisön, “maailmankylän”, jäseninä, yhteisen humaanin etiikan

subjekteina. (emt., 1314.)

Leopold tuo kirjoituksessaan esille länsimaisessa kulttuurissa vaikuttaneita ihmiskeskeisiä

perinteitä. Vaikka hän katsoo luonnon nykyisen aseman olevan verrattavissa muinaisen

orjan asemaan, on hänen mielestään kuitenkin tapahtunut moraalista kehitystä. Mutta

edelleen tarvitsee luoda maata ja luontokappaleita koskevia eettisiä sääntöjä. Leopold
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suhtautuu varsin optimistisesti siihen, miten ihmiset omaksuvat nämä säännöt. Etiikan

piirin laajentumista hän pitää luonnollisena välttämättömyytenä, osana ekologista

evoluutioprosessia. (Oksanen 1997, 112.) Leopold (1977, 203204) ennusti maaetiikan

olevan moraalisen evoluution seuraava porras, koska ennen pitkää ekologiatiede osoittaa

luonnon olevan kasveista ja eläimistä, maaperästä ja vesivaroista koostuva elollinen

yhteisö. Callicott (1998, 14) näkee suurena ongelmana niin tunneperustaiselle maaetiikalle

kuin mille tahansa ympäristöetiikalle sen, kuinka tasapainottaa keskenään ihmisten intressit

ja muiden luonnon olentojen intressit ja luonto kokonaisuutena.

Leopoldin ja Routleyn näkemykset herättävät myös kriittisiä kysymyksiä. Heidän

itseisarvoisina pitämänsä ominaisuudet, kuten vakaus ja koskemattomuus, on vaikea

käsittää muuten kuin yksilökohtaisina tai välinearvoisina näkemyksinä, sillä maapallon

evoluutiohistorian aikana on ollut jaksoja, jolloin luonnon stabiliteetti ja monimuotoisuus

ovat olleet alhaisella tasolla erilaisten luonnonmullistusten vuoksi. Voitaisiinko

esihistoriallisia sukupuuttoja pitää luonteeltaan “pahoina” asioina? (Nurmi 1999, 242243.)

Jos (ja kun) vastaus on kielteinen, joutuu Leopoldin ja Routleyn itseisarvoisuuden

määrittely vaikeuksiin.

Maaetiikkaan sisältyy eräitä ongelmallisia näkökohtia. Siinä elollisille olennoille annetut

bioottiset oikeudet ovat suhteellisia, suhteessa niiden ekologiseen paikkaan ja

kokonaisuuden sopusointuun. Esimerkiksi maanviljelyksen oikeutus on riippuvainen

kyseisen alueen alttiudesta kärsiä viljelytoiminnasta. Teon arvioinnissa on huomioitava

seuraukset, joita sillä on laajasti maayhteisön hyvinvointiin kokonaisuutena, ei vain

yhteisön jäsenten hyvinvointiin. Maaetiikan hyväksyminen edellyttää sekä leopoldilaisen

holistisen luonnontulkinnan että eettisen holismin hyväksymistä. Eettisessä holismissa

kaikki yksittäiset arvot suhteellistetaan. Vaikeuksia esiintyy pyrittäessä määrittelemään

sellaisia ominaisuuksia, jotka ilmentäisivät ekologisten kokonaisuuksien hyvinvointia.

(Nurmi 1999, 242243.) Leopold (1977, 204) kirjoittaa, että “maaetiikka muuttaa Homo

sapiensin roolin maayhteisön valloittajasta pelkäksi yhteisön jäseneksi ja kansalaiseksi. Se

edellyttää paitsi kunnioitusta kanssajäseniä kohtaan, myös kunnioitusta yhteisöä itseään

kohtaan.” Leopoldin näkemyksessä yksittäiset “kanssajäsenet” saavat vähäisemmän

moraalisen huomion ja ”yhteisö itsessään” muuttuu yhä tärkeämmäksi. Kun hän lopulta

päätyy muotoilemaan maaetiikan kultaisen säännön, vaikuttaa siltä, että yksittäiset kasvit ja

eläimet ovat unohtuneet tyystin ja vain ekosysteemi kokonaisuutena jää moraalisen
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huomioonoton kohteeksi. (Callicott 1998, 13.) Leopoldin ajatusrakennelmasta on vaikea

johtaa käytännöllisen tason ohjeita; maaetiikassa on ennemminkin kyse

maailmankatsomuksellisesta pohdinnasta.

Leopoldin holistista ajattelua on useilla tahoilla pidetty uhkana yksilökeskeisyyden ja

ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vastaavalla tavalla ovat Pentti Linkolan kirjoitukset

herättäneet Suomessa kielteisiä reaktioita, ne on esimerkiksi tuomittu yksilöiden oikeuksia

polkevana totalitarismina. Eräs holistisen ympäristöfilosofian ilmentymä on radikaaleja

toimenpiteitä kannattava pyrkimys luonnon suojelemiseen luonnon itsensä vuoksi.

Näkemystä on kutsuttu ekofasismiksi, mutta fasismin sijaan olisi kenties osuvampaa puhua

ekototalitarismista, koska ihminen, joka toimii tämän ajattelutavan mukaan, ei aja omaa

etuaan vaan pyrkii ennen kaikkea kumoamaan oman valtansa luontoon. Arkikieleen termi

ekofasismi on kuitenkin jo vakiintunut. Olennainen piirre ekofasismissa on pyrkimys

erittäin jyrkkään ihmisväestön vähentämiseen. Suomalaisia näkemyksiä aiheesta ovat

esittäneet mm. Pekka Kuusi, Eero Paloheimo ja Pentti Linkola. Tämäntapaisten radikaalien

ajattelumallien toteutuminen edellyttäisi perinpohjaisia muutoksia koko

yhteiskuntajärjestelmässä, ja näkemykset siitä, miten muutos voisi tapahtua, vaihtelevat

evolutiivisesta maailmankäsityksestä ja ihmisen oman vallan kumoavasta

vallankumouksesta aina totaalisen diktatuurisen järjestelmän luomiseen. (Kjellberg 1995,

4243.)

Leopoldin ja Linkolan kaltaiset ajattelijat pyrkivät luomaan teorioita siitä, millaisia

yhteiskunnallisia muutoksia ympäristöongelmien kestävät ratkaisut edellyttävät. Samalla

tarvitaan vastauksia eettiseen ongelmaan, mille luonnon osille kuuluu suurin merkitys,

yksilöille vai lajeille, tuntoisille olennoille vai kaikille eläville luontokappaleille vai kenties

koko biosfäärille. Maaetiikan kannattajat ja eläinoikeusajattelijat ovat olleet

näkemyksissään kaukana toisistaan. Jälkimmäisiin lukeutuva Tom Regan on nimittänyt

maaetiikkaa ympäristöfasismiksi, koska siinä yksilöiden hyvinvointi jää toissijaiseksi

yhteisön hyvään verrattuna. Maaetiikka on myös leimattu antihumanistiseksi, suorastaan

ihmisvihamieliseksi ajattelutavaksi. Syytösten perustalla on ajatus, että maaetiikan

ylimpänä ohjenuorana ja tekojen moraalisena kriteerinä on yksinomaan

luonnonjärjestelmien hyvinvointi, jolloin ihmisen arvoa mitataan sen mukaan, kuinka hän

ylläpitää luonnollisten prosessien ja järjestelmien toiminnan jatkuvuutta. Tällöin

kulttuurisesti määrittyvät tavoitteet hylättäisiin. Kritiikki lienee aiheellista, mutta
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vastaavasti holistit ovat katsoneet, että individualistinen näkökulma väheksyy

kokonaisuuksien merkitystä. (Oksanen 1997, 112113.)

Monille nykyisille ympäristöajattelijoille on Leopoldin maaetiikasta muodostunut

suosikkiteoria, koska se sopii täydellisesti heidän holistiseen katsomukseensa. Mutta

Leopold oli koulutukseltaan metsänhoitaja ja ammatiltaan ekologi, ei filosofi, minkä kautta

ymmärtyy paremmin se, ettei hänen eettinen tarkastelunsa ole teoreettisesti kovin hyvin

muotoiltu eikä loppuun saakka pohdittu. (Callicott 1998, 13.) Leopoldin

ympäristökuvauksissa tulee Jaaksin ja Uurtimon (1997) mukaan esiin jonkinlainen

tunteenomainen luontonäkemys. Hänen kirjoitustensa ongelmana on, ettei hän pyri tai

onnistu nostamaan luontonäkemystään selkeälle käsitteelliselle tasolle. (emt., 134.)

Rolston on puolestaan kehitellyt teoriassaan yhtenäistä itseisarvoperustaa, jossa jokaisella

elollisella oliolla on oma hyvänsä. Tämä biosentrinen teoria sisältää luokittelun, joka antaa

muita enemmän arvoa tuntoisille olennoille, ja kaikista eniten arvoa on olennoilla, joilla on

itsetiedostuskyky. Siten tuntoiset eläimet omaavat enemmän itseisarvoa kuin kasvit ja ei

tuntoiset eläimet, ja me ihmiset itsetiedostavina rationaalisina olentoina omaamme kaikista

yksittäisistä olennoista eniten itseisarvoa. Ristiriitatilanteessa ihmisen intressit saavat

etusijan kasvien ja eläinten intresseihin nähden, aivan kuten useimmat järkevät ihmiset

ajattelevat, ja edelleen tuntoisten eläinten intressit menevät eituntoisten eläinten ja kasvien

edelle. Tällä tavoin Rolston muodostaa arvoasteikon, joka merkitsee lajien jatkuvuuden

toteutumista yksilöiden lisääntymisen kautta, ja ekosysteemien merkitys on toimia

perustana itseisarvoisesti arvokkaiden elävien olentojen kehitykselle ja kukoistukselle.

Rolstonin biosentrisessä järjestelmässä luonnon kokonaisuuksilla, kuten lajeilla ja

ekosysteemeillä, on itseisarvoa joka on peräisin eläviltä organismeilta, jolloin

luontokokonaisuuksilla on vain johdannaista, ei suoranaista moraalista merkityksellisyyttä.

Ekosysteemien itseisarvo on heijastusta yksittäisten kasvien ja eläinten itseisarvosta.

Ongelmaksi teoriassa tulee, miten ratkaista intressiristiriita kokonaisuuksien ja yksilöiden

välillä. Pulma on sama kaikissa niissä eettisissä teorioissa, jotka ulottuvat perinteistä

antroposentrismiä laajemmalle. (Callicott 1998, 1415.)

Itseisarvoisuuden pitäminen ympäristöetiikan perustana on Katzin (1996) mukaan

virheellinen näkemys kahdesta syystä: ensinnäkin silloin oletetaan, että yksittäiset entiteetit

– eivät kokonaisuudet – ovat arvon kantajia, ja toiseksi siinä pyritään keskittämään huomio
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ihmiskeskeisiin arvoihin kuten tuntoisuus ja rationaalisuus. Arvot ovat Katzin mukaan

perimmäiseltä olemukseltaan ihmisen kokemusmaailmasta syntyviä, ja me voimme nähdä

luontoa koskevien arvojen olevan itseisarvoisia meidän elämämme kannalta, jolloin

pidämme niitä korvaamattomina myös eiinhimillisille olennoille. Mutta itseisarvon

käsitteen tämänkaltainen muotoilu ei ole muuta kuin valepukuista antroposentrismiä, eikä

se voi toimia perustana todelliselle ympäristöetiikalle. (emt., 311.)

Itseisarvon tavoitteleminen myös suuntaa ympäristöetiikkaa kohti individualistista

näkökulmaa. Koko käsitys johtaa erillisten yksilöiden itsenäisiin ominaisuuksiin. Mutta

kaikkein pätevimmät ympäristöetiikan muodot (mm. Rolstonin ja Callicottin) ovat

olennaisesti holistisia. Ympäristöetiikan – käsitellessään ympäristöjä – täytyy kiinnittää

moraalinen huomionsa kokonaisen ekologisen järjestelmän keskinäisiin toimintoihin, ei

pelkästään toisistaan (käsitteellisesti) erotettuihin yksilöihin, joista järjestelmä koostuu.

Itseisarvon idea menettää mielekkyytensä holistisessa systeemissä, ja siten itseisarvon

painottaminen sulkee pois mahdollisuuden kehittää holistista ympäristöetiikkaa. Nämä

seikat johtavat Katzin mukaan ajattelemaan, että eiindividualistisen nonantroposentrisen

ympäristöetiikan luominen ei voi rakentua sellaisen itseisarvon etsimiselle, joka toimisi

moraalisesti velvoittavana perustana. (emt., 311312.)

O’Neil (2000) tarkastelee ympäristöetiikan ja eläinoikeusajattelun välillä vallitsevan

ristiriidan syitä ja pyrkii löytämään kiistaan ratkaisua. Hän katsoo, että monet

ympäristöajattelijat eivät huomaa tärkeää eroavaisuutta itseisarvon ja moraalisen

merkityksellisyyden välillä, vaan myöntävät itseisarvon luonnon objekteille, vaikka

oikeutettua olisi ainoastaan moraalinen merkityksellisyys. Jollakin on itseisarvoa, mikäli

sen olemassaolo on hyvä asia itsessään, riippumatta sen merkityksellisyydestä muiden

kannalta. Jokin on moraalisesti merkityksellinen tai moraalisesti huomioonotettava, jos sen

tilaa voidaan edesauttaa tai huonontaa, eli jos sen intressit edellyttävät huomioonottamista.

Itseisarvon huomioidessa olion hyvän, ottaa moraalinen merkityksellisyys huomioon

jäsenyyden moraalisessa yhteisössä sekä mahdollisen oikeuden olemassaolon. Oliolla voi

olla itseisarvoa ilman, että sillä on moraalista merkityksellisyyttä. (emt., 185.)

Epäselvyys itseisarvon ja moraalisen merkityksellisyyden välisestä erottelusta on O’Neilin

mukaan eräs syy, miksi ympäristöajattelussa virheellisesti pidetään eituntoisia olentoja

moraalisesti merkityksellisinä. Ympäristönsuojelijat uskovat, että tekemällä luonnosta osan
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moraalista yhteisöä ongelma ratkeaa ja auttaa saavuttamaan ympäristöpoliittiset tavoitteet.

Mutta tämä on lyhytnäköinen ja huonosti perusteltu ajatus, sillä moraalisen

merkityksellisyyden on perustuttava analyysiin moraalisen statuksen ehdoista eikä pelkkiin

ennakolta omaksuttuihin käsityksiin siitä, kuinka luontoa voidaan parhaiten suojella. Liian

usein ympäristöeetikot kannattavat tiettyä teoreettista näkemystä vain siksi, että sen

toteuttaminen edellyttää heidän ajattelulleen sopivia ekologisia menettelytapoja. Tällainen

lähestymistapa karttaa kaikkia tärkeitä käytännön kysymyksiä. Ympäristöetiikassa olevan

moraalisen merkityksellisyyden tarkoituksena on selvittää, mitä tai keitä ovat ne oliot, joita

toimintamme mahdollisesti voi edesauttaa. Eituntoiset olennot eivät voi tulla autetuiksi,

joten on järjetöntä olettaa niiden kuuluvan moraaliseen yhteisöön, vaikka niillä

näkemyksemme mukaan onkin itseisarvoa. (emt., 185.)

Jos tarkastelemme moraalisen merkityksellisyyden teorioita perinteisen

oikeudenmukaisuusajattelun näkökulmasta, ovat eläinoikeudet ja ympäristöetiikka

yhteensovittamattomia. Mutta O’Neil katsoo, että on mahdollista pitää ympäristöetiikkaa

ajattelutapana, jonka tehtävänä on huolehtia itseisarvon tarkastelemisesta, ei moraalisen

arvon tutkimisesta. Näin tulkitsemalla vältetään konflikti eläinoikeusteorian ja

ympäristönsuojelun välillä, ja kyetään silti säilyttämään se, mikä molemmissa on

kannatettavaa. Eläinoikeusajattelu vastaa kysymyksiin moraalisesta merkityksellisyydestä

hyödyntäen oikeudenmukaisuuden traditiota. Ympäristöajattelu tarkastelee itseisarvon

alkuperää koskevaa kysymystä huolenpidon näkökulmasta. Vaikka eituntoiselta luonnolta

puuttuu moraalinen arvo, voi se silti sisältää itseisarvoa ja olla huolenpidon kohteena.

Eläinoikeusajattelijalle, joka toimii ympäristöllisen huolenpidon periaatteiden mukaan, voi

luonnolla olla suuri merkitys ilman, että syntyy ristiriitaisuutta. Huolenpidon eri muotojen

välillä voi ilmetä konflikteja. Esimerkiksi vaikka kannan huolta petoeläimistä, saatan silti

huolehtia jostakin petoeläimen potentiaalisesta uhrista. (emt., 185189.)

Kun huolenpidon käsitettä täydennetään oikeudenmukaisuudella, on monissa

ristiriitatilanteissa seurauksena, että ihmisen intressit saavat etusijan, kun vastakkain ovat

ihminen ja jokin eiinhimillinen entiteetti. Jos käytetään ainoastaan oikeuden käsitettä, on

eläinoikeusajattelulla vaikeuksia luoda järkevät perusteet ihmisen etusijalle tyydyttää

tarpeensa ennen eläinten tarpeita. Mikäli kaikki tuntoiset olennot omaavat yhtäläiset

oikeudet, millä perusteella ihminen voi esimerkiksi hävittää rottia talostaan? Tyypillisessä

eläinoikeusajattelussa ihmisen joidenkin ominaisuuksien katsotaan tekevän hänen
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intresseistään arvokkaampia kuin rotan. Tämä ajattelu näyttää toistavan samaa

antroposentristä lähestymistapaa kuin minkä eläinoikeusteoria hylkää. Lupaavampi

lähestymistapa voitaisiin saada aikaan perustelemalla eri olentojen erilainen kohtelu sillä

huolenpidolla, jota me osoitamme omia lajitovereitamme kohtaan. Tällainen menettely

saattaa itsessään vaikuttaa epäoikeutetulta lajisorrolta, mutta yhdistettynä

oikeudenmukaisuuden näkökulmaan huolenpidon etiikka huomioi sen kunnioituksen, jota

meidän täytyy osoittaa olennoille, joilla on intressejä, samalla kun se painottaa

emotionaalisen kiintymyksemme roolia, joka vastaansanomattomasti vaikuttaa

moraalitodellisuudessamme. Ympäristöetiikka, joka sisältää huolenpidon mutta ei

oikeudenmukaisuutta, on riittämätön suojelemaan tuntoisia olentoja. Toisaalta

oikeudenmukaisuus ilman huolenpitoa jää kykenemättömäksi suojelemaan niitä ei

tuntoisia luonnon osia, jotka eivät kuulu oikeuksien piiriin, koska niiden hyvinvointi ei

kosketa niitä itseään. Huolenpito on yhdistettävä oikeudenmukaisuuteen, jotta voidaan

varmistua siitä, että luonnolle kuuluvan itseisarvon edellyttämät suojelutoimet toteutuvat.

(O’Neil 2000, 189190.)

Luontoon puuttumisen vastakohta on puuttumattomuus. Olisiko mahdollista ajatella, että

ihmiselle “oikea” suhtautumistapa on jättää luonto kulkemaan mahdollisimman hyvin

omaa, “luonnollista” rataansa? Näkemystä on pyritty tuomaan esiin biosentrisen

ympäristöfilosofian piirissä, mm. Paul W. Taylorin muotoilemana. Tällaisiin pyrkimyksiin

voidaan suhtautua epäillen, sillä ne perustuvat vastakkainasetteluun puuttumisen eli

kulttuuriluonnon ja puuttumattomuuden eli alkuperäisluonnon välillä, eikä selvää rajaa

niiden välille ole mahdollista vetää. (Oksanen 1997, 8.)

Kysymystä oikeutetuista tavoista toimia suhteessamme meitä ympäröivään luontoon on

pyritty ratkaisemaan lukuisten ympäristöeettisten näkemysten avulla. Toiset niistä ovat

selkeämmin, toiset mutkikkaammin perusteltuja ja eräät vaikuttavat vakuuttavammilta kuin

jotkin muut, mutta arvioitaessa niiden keskinäistä kelpoisuutta joudutaan useimmiten

toteamaan, että todellisuutta on mahdotonta jäsentää minkään lähestymistavan avulla niin

kattavasti, että voisimme johtaa teoriasta yleisen tason ohjeita. Ympäristöeettiset

lähestymistavat toimivat apuna ratkaistaessa yksittäisiä ongelmatilanteita, mutta teorioita

on muutettava tilanteiden muuttuessa.
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Ihmisen luonnolle aiheuttamat vaikutukset eivät Callicottin (1998) mukaan ole sinällään

tuomittavia tai epäeettisiä, vaan vääriä ihmisen toimista tekee niiden laajuus ja intensiteetti.

Esimerkiksi ihmisen aiheuttamat sukupuutot ovat määrällisesti monituhatkertaisia

verrattuna aikaan ennen ihmisen olemassaoloa. Kun ihmistoimien vaikutusta luonnossa

arvioidaan moraaliselta kannalta, on Callicottin mielestä olennaisinta tarkastella toiminnan

mittasuhteita ajallinen ja alueellinen näkökulma huomioiden. Me emme voi, eikä meidän

pidä yrittääkään vain jättää luontoa sikseen, vaan seuratessamme omia intressejämme

meidän on pyrittävä rajoittamaan luonnon järkyttämisen määrä niihin luontaisiin mittoihin

kuin millä tavoin luonto muuttui ennen ihmiskäden vaikutuksen aikaa. (Callicott 1998, 15

16.) Ajatus “luonnollisen” muutoksen jäljittelemisestä kuulostaa houkuttelevalta

ratkaisukeinolta, mutta törmää samoihin ongelmiin kuin muutkin ihmisen ja luonnon

rajanvetoon nojaavat ajattelutavat; jyrkkä erottelu kulttuuriluontoon ja alkuperäisluontoon

on käsitteellinen mahdottomuus. (ks. esim. Haila 2001b, 235238.)

Ympäristöeetikot ovat koettaneet löytää erilaisia keinoja ulottaa luonnon moraalinen

huomioonotto kapeaalaista ihmiskeskeistä ajattelua laajemmalle. Ratkaisuja on haettu

joko parantelemalla olemassaolevia etiikan teorioita tai koettamalla luoda kokonaan uusi

eettinen paradigma. Perusteluina eettisille laajennuksille on käytetty mm. tuntoisuutta eli

kykyä tuntea kipua ja mielihyvää, elämää sinänsä sekä ihmistä velvoittavaa luonnon

kunnioittamisen periaatetta. Kaikissa luontokeskeisissä teorioissa suurimpana haasteena on

sovittaa yhteen ristiriidat ihmisten intressien ja muiden elävien olentojen intressien välillä.

Ympäristöetiikan ongelmana on myös ylittää objektiivisesti hyvien asioiden ja

velvoittavien normien välinen kuilu. Vaikka kyettäisiin tuntemaan jonkin olion oman

hyvän edellytykset, ei siitä itsestäänselvästi seuraa moraalista velvoitetta toimia kyseisen

olion hyvä huomioonottaen, sillä yhden tahon intressien edesauttaminen aiheuttaa monesti

toisen tahon intressien sivuuttamisen. Kettujen ja jänisten hyvä ei välttämättä kulje käsi

kädessä, kun toisen hyvinvointi tarkoittaa toisen joutumista ravinnoksi. Ja käytännössä

eteen tulevissa tilanteissa intressiosapuolia on lähes poikkeuksetta useampia kuin kaksi,

jolloin niiden kaikkien huomioiminen muuttuu erittäin vaikeaksi tehtäväksi. Toinen,

kenties yhtä suuri ongelma on olla tietoinen kaikkien moraalista huomioonottoa vaativien

entiteettien intresseistä. Vaikka haluaisimme ottaa ne huomioon, emme tiedä, mitä ne

tarkkaan ottaen ovat. Luonnontieteellisen tiedon perusteella voimme saada jotakin selville

siitä, millaista kohtelua eri oliot tarvitsevat, mutta tällainen tieto on aina epävarmaa, eikä

tilannetta helpota vaatimus huomioida yksilöolentojen lisäksi myös eri tavoin rajattujen
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luontokokonaisuuksien hyvinvointi. Yksilöolioita koskeva tarkastelu johtaa toisenlaisiin

johtopäätöksiin kuin kokonaisia populaatioita koskeva tarkastelu.

4.3.2   Yhteiskuntaekologia

Yhteiskuntaekologisen näkemyksen mukaan perimmäiset syyt ympäristöongelmiin

löytyvät yhteiskunnallisista rakenteista ja käytännöistä. Keskeisimpiä tekijöitä ovat laajalle

levinneet hierarkiat ja erilaiset hallinnan muodot. Ne sisältyvät mm. sellaisiin

yhteiskunnallisiin ilmentymiin kuin rasismi, seksismi, luokkaerot, yksityisomistus,

kapitalismi, byrokratiat tai jopa kansallisvaltio, ja näissä rakenteissa vaikuttavat hierarkiat

ylläpitävät toisten ihmisten ylivaltaa toisia kohtaan. (Des Jardins 2001, 235237.)

Keskeinen osa yhteiskuntaekologian teoriasta koostuu kritiikistä kaikkea ylivaltaa kohtaan.

Taloudellisen vallan ylikorostuminen on suurimpana tekijänä yhteiskunnallisen

epäoikeudenmukaisuuden ja ekologisen kriisin muodostumisessa koko nykyisen

historiamme aikana. Valtakeskittymän ilmenemismuotoja ovat suunnattomiksi kasvaneet

taloudelliset ja teknologiset koneistot sekä niitä ruokkiva läpitunkeva nihilistinen

kulutuskulttuuri. (Clark 1998, 354355.) Ymmärtääksemme syvällisesti ympäristötuhojen

syntyprosessia on meidän yhteiskuntaekologian mukaan selvitettävä aiempaa laajemmin ne

vuorovaikutussuhteet, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät kaikkialla vaikuttavia hallinnan

rakenteita.

Yhteiskuntaekologian lähestymistapa ympäristöä koskeviin ongelmiin on dialektinen,

vastakohtaisuuksia korostava. Suuntaus sai alkunsa yhteiskuntamaantieteestä ja

ekologisesta aluetieteestä ja teoreetikoista kuten Elisée Reclus, Patrick Geddes, Lewis

Mumford, Peter Kropotkin ja Martin Buber. Aristoteleen, Hegelin ja Marxin filosofisella

perinteellä on ollut vaikutuksensa yhteiskuntaekologiaan, samoin myös yhteyksillä

anarkistiseen teoriaan, viimeaikaiseen evoluutio ja prosessifilosofiaan sekä idän ja lännen

holistisiin traditioihin. (Clark 1998, 354; Des Jardins 2001, 243.) Toisinaan

yhteiskuntaekologia henkilöityy vahvasti yhteiskuntateoreetikko Murray Bookchiniin, ja

toisinaan käsitettä käytetään hyvinkin yleisessä ja täsmentämättömässä merkityksessä.

Clarkin (1998, 355) mukaan on kuitenkin olemassa varsin yhtenäinen ekologinen traditio,

joka on huomattavasti laajempi kuin yhdenkään yksittäisen kirjoittajan näkemys, mutta

joka silti eroaa selkeästi useimmista muista teorioista. Tämä tutkimus tarkastelee
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yhteiskuntaekologiaa sekä omana lähestymistapanaan että Bookchinin kehittelemänä

teoriana.

Yhteiskuntaekologia soveltaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin

evolutionaarista, kehittyvää historiakäsitystä ja holistista, moninaisuuden ykseyttä

korostavaa näkökulmaa. Holistinen asenne pyrkii antamaan merkityksellisyyden niin osille

kuin kokonaisuuksille. Yhteiskuntaekologia on kiinnostunut yhteiskunnallisesta

kehityksestä sekä yksilön että yhteisön kannalta, jolloin jokaisella yksittäisellä jäsenellä on

mahdollisuus saavuttaa oma henkilökohtainen itseymmärrys ja kehittää yhteenkuuluvuutta

ja vastuuta suurempaan yhteiskunnalliseen ja luonnon kokonaisuuteen.

Yhteiskuntaekologisessa näkemyksessä politiikka merkitsee lukuisaa määrää eettisiä

ohjeistoja, jotka pyrkivät tuottamaan hyvän elämän ja ymmärryksen sekä yksilölle että

koko yhteisölle, ja yhteisön käsite kattaa paitsi kaikkinaiset ihmisten yhteenliittymät myös

monimuotoiset ekologiset kokonaisuudet aina biosfäärin tai Maan tasolle saakka. Clarkin

(1998) mukaan etiikka tarkoittaa holistisessa katsannossa sitä, että dualistista jakoa

ihmisen ja muun luonnon välille pyritään välttämään, ja ihmisen itsetiedostuksen ja

arvokokemuksen prosessit nähdään luonnon kokonaisuuden kontekstissa. Puhtaasti

ulkoista luontoa, joka palvelisi ihmisen toimia ja sosiaalisten organisaatioiden

pyrkimyksiä, ei tässä lähestymistavassa ole olemassa, vaan sekä ihmisyksilö että yhteisö

ovat läpikotaisin ekologisia kuuluen perustavalla tavalla luontoon. (emt., 354.)

Yhteiskuntaekologian poliittisena tavoitteena on luoda vapaa, yhteisöllinen yhteiskunta,

jonka toiminta on sopusoinnussa luonnon kanssa. Keinoista päämäärän saavuttamiseksi

käydään vilkasta keskustelua ja monesta seikasta ollaan erimielisiä. (Clark 1998, 355.)

Yhteiskuntaekologinen ajattelu yhdistyy usein voimakkaasti pitkän linjan teoreetikkoon

Murray Bookchiniin. Keskeisenä käsitteenä Bookchinilla on yhteiskunnallinen ylivalta,

jonka yhteyksiä ekologisiin ongelmiin hän laajasti tarkastelee. Ylivallan ilmentymiä ovat

hierarkiat, jotka eivät liity vain taloudellisiin ja poliittisiin järjestelmiin, vaan vaikuttavat

myös kulttuurisissa ja psykologisissa ulottuvuuksissa. Hierarkian ytimenä on hallinta tai

hallintapyrkimys, joka voi olla ikään, sukupuoleen, etniseen ryhmään tai lähes mihin

tahansa erotteluun sisältyvää alistavaa toimintaa, jossa hallitseva osapuoli on kykenevä

manipuloimaan “alempaa” tahoa haluamallaan tavalla. Hallinta voi tapahtua niin fyysisellä

kuin tietoisuuden tasolla. (Des Jardins 2001, 235, 243.)
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Hierarkioita ja hallintaa eri muodoissaan on esiintynyt Bookchinin mukaan kaikissa

ihmisyhteisöissä kaikkina aikoina. Hänen mukaansa yhteiskunnalliset hierarkiat eivät

ensisijaisesti perustu taloudellisiin luokkaeroihin, kuten marxilainen traditio esittää, eikä

hallinnan pääasiallisena syynä ole myöskään moderni kansallisvaltio anarkistisen teorian

väittämään tapaan, vaan hallinnan muotoja voi ilmetä myös yhteisöissä, joissa taloudelliset

luokat ja byrokraattiset kansallisvaltiot eivät vaikuta. Bookchinin näkemyksessä

keskeisintä on väite, että luontoon kohdistuva ylivalta juontaa juurensa näistä

yhteiskunnallisen hallinnan ja hierarkian rakenteista. (emt., 244.)

Me olemme väistämättä yhteiskuntahistorian muokkaamia luomuksia siinä mielessä, että

vaikka ihminen on toimillaan ja päätöksillään aikaansaanut yhteiskunnan, on sosiaalisilla

käytännöillä, arvoilla ja uskomuksilla suuri vaikutus siihen, millainen hänestä tulee. Näin

Bookchin ajattelee, mutta hänen teoriassaan ihmisellä on mahdollisuus tulla tietoiseksi

tästä historiasta, sillä huomattavin ihmisessä vaikuttava arvo on täysin tietoinen “vapaan

tahdon toiminta”, jonka ansiosta hänen on mahdollista saavuttaa korkein potentiaalinsa

tietoisena, ajattelevana olentona. Täysin tietoinen vapaa tahto voi toteutua vain yhteisössä,

jossa ihminen on vapaa kaikista ulkoisen ylivallan ja valvonnan muodoista. Bookchinin

“libertaristisen anarkismin” päämääränä on saada aikaan oikeudenmukainen yhteisö, joka

on luotu palvelemaan yhteisiä tarpeita ja tavoitteita ja jonka jäsenet ovat vapaita

valvonnasta ja hallinnasta sen kaikissa muodoissa. Tällaisissa yhteisöissä

päätöksentekojärjestelmä olisi hajautettu ja ihmiset toimisivat yhteistoiminnassa

täydentäen, eivät halliten, toinen toisiaan. Instituutiot ja sosiaaliset käytännöt muotoiltaisiin

siten, että yksittäisten ihmisten tai ryhmien joutumista määräysvallan alle vältettäisiin.

Anarkistinen yhteisö ideaalimuodossaan muistuttaa läheisesti ekosysteemiä: molempia

luonnehtivat monimuotoisuuden, tasapainoisuuden ja sopusointuisuuden piirteet. (emt.,

245246.)

Teoriansa käytännön sovellutuksena Bookchin on esittänyt kestävän maatalouden, joka

olisi hänen ihanneyhteisössään keskeinen tuotantomuoto. Kestävässä maataloudessa ei

kyse olisi vain tietyistä yksittäisten ongelmakohtien ratkaisukeinoista, vaan kokonaisesta

elämäntavasta, jossa ihmiset ja heidän luonnollinen elinympäristönsä olisivat vailla

riippuvuussuhteita hallitseviin järjestelmiin ja käytäntöihin. Yhteisö olisi

toimintatavoiltaan totuudenmukaisen demokraattinen, ja ihmiset voisivat kokea todellista

vapautta sopusoinnussa luonnon kanssa. Bookchinin mukaan ei ole sattumaa, että luonto
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voi olla vapaa ihmisen ylivallasta vain sellaisessa maailmassa, jossa myös ihmiset ovat

vapaita kaikesta ylivallasta. (emt., 246.) Toinen Bookchinin kehittelemä toimintamalli on

“libertaristinen kuntaitsehallinto”, jossa kunnallisen tason johtamisesta vastaisivat

naapurusto tai kunnanosakokoukset. Kun kunnat pysyvät poliittisesti täysivaltaisina, ne

voivat muodostaa vapaaehtoisia liittoutumia, joiden on mahdollista organisoitua

paikallisen tason ulkopuolella. Bookchinin mallissa tällaiset liitot voivat lopulta muodostaa

“kaksoisvallan” olosuhteet, jolloin ne haastavat valtiolliset ja kansainvälisen tason toimijat.

Kyseessä on libertaristisen kommunismin järjestelmä, jossa yksityinen tuotantovälineiden

omistus kumotaan ja korvataan yhteisön ohjauksessa olevilla yrityksillä. Hierarkiset

instituutiot puretaan ja ihmisen aiemmin tavoittelema luonnon hallinta tulee

päätepisteeseensä. (Clark 1998, 355.)

Libertaristisen kuntaitsehallinnon ja tulevaisuuden yhteiskunnan visioiden toimivuus on

monien yhteiskuntaekologien mielestä kyseenalainen. Ennemminkin he liittäisivät

Bookchinin kunnallisajattelun laajempaan ekologisen kommunitarismin yhteyteen.

Yhteiskuntaekologian piirissä on yhteinen hyväksyntä sille, että poliittinen valta on

hajautettava, taloudellinen valta siirrettävä pois suuryrityksiltä ja otettava käyttöön

ihmismittakaavan mukaiset teknologiset sovellukset. Kannatettavia järjestelyjä ovat mm.

tuottajien ja kuluttajien osuuskunnat, maankäyttöyhdistykset ja asuinosuuskunnat,

luonnonmukainen maanviljely, ekologisesti suotuisat teknologiat, kuntatason

kansalaisliikkeet, vihreät puolueet ja ympäristönsuojelujärjestöt. Yhteiskuntaekologien

lähestymistapa yhteiskunnalliseen muutokseen on useimmiten laajasti ja teoreettisesti

perusteltu, mutta se hyödyntää myös empiiristä tietoa. Muutosten suunnittelussa otetaan

tilannekohtaisesti huomioon paikallisten yhteisöjen tarpeet ja toiveet sekä yhteisöllisen

luovuuden mahdollisuudet. Tärkeässä asemassa on paikallisen erityisyyden ja vallitsevien

globaalien olosuhteiden yhteen sovittaminen. (Clark 1998, 355.)

Bookchinin näkemykset joutuvat eräiltä osin haasteellisten kysymysten eteen. Yksi

vastausta vaille jäänyt näkökohta koskee yhteyksiä, joiden Bookchin sanoo vallitsevan

yhteiskunnallisen ylivallan ja luontoon kohdistuvan ylivallan välillä. Hän nimenomaisesti

kieltää, että hierarkioiden ja yhteiskunnallisen hallinnan, sekä toisaalta hierarkioiden ja

luonnonhallintapyrkimysten välillä olisi välttämätön yhteys. On mahdollista, että

hierarkisissa yhteisöissä suhde luontoon on kestävällä tasolla, ja että eihierarkiset yhteisöt

kohtelevat ympäristöään vastuuttomasti. Hierarkiat eivät suoranaisesti aiheuta ylivaltaa.
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Mutta mikä on niiden keskinäinen suhde, siihen ei Bookchin ole antanut selkeää vastausta.

Tämä epämääräisyys on vienyt yhteiskuntaekologialta osan sen vakuuttavuudesta. Toinen

haastava kysymys koskee ihmisen roolia luonnon evoluutiossa. Bookchin pitää ihmiselle

hyväksyttävänä vaikuttaa evoluution kulkuun, koska inhimilliset kyvyt tekevät

mahdolliseksi “tilanhoitajana” toimimisen. Kriitikkojen mielestä kyse on

antroposentrisestä asenteesta, jossa ihminen asettaa omat intressinsä muun luonnon

intressien edelle “tarttuessaan evoluution ohjaksiin” ja suunnatessaan elämän kulkua

haluamallaan tavalla. Juuri tämänkaltainen ihmiskeskeisyys on heidän mielestään ollut

syynä jo tapahtuneisiin ekologisiin tuhoihin. (Des Jardins 2001, 244246.)

Bookchin vastaa Des Jardinsin (2001) mukaan arvostelijoiden väitteisiin kieltämällä, että

olisi kohottanut ihmisen muuta elollista luontoa korkeammalle; samoin hän kieltää

sanoneensa, että ihmisen tulisi johtaa luontoa antroposentristen tavoitteiden mukaan. Sen

sijaan Bookchin kohdistaa kritiikin biosentristä etiikkaa ja syväekologiaa kohtaan syyttäen

niitä ihmisen erityislaatuisuuden halventamisesta ja kieltämisestä. Hänen mukaansa

evoluution tuottamalla ihmisellä on paitsi kyky, myös välttämättömyys vaikuttaa

“ensimmäisen luonnon” eli eiinhimillisen maailman toimintaan. Evoluution aikaansaamat,

ihmisessä ilmenevät älylliset, sosiaaliset ja kommunikatiiviset ominaisuudet eivät ole vain

ihmistä hyödyttäviä piirteitä, vaan ne palvelevat myös luonnon evoluutiota lisätessään

bioottista monimuotoisuutta, vähentäessään kärsimystä ja edistäessään ekologisesti

arvokkaiden elämänmuotojen kehittymistä. Bookchinin filosofian keskeisenä ajatuksena

on, että ymmärtääksemme ekologisen kriisin perustan on meidän tarkasteltava, millä tavoin

yhteiskunnat ovat organisoituneet. Mahdollisuus muutokseen suhteessamme luontoon on

siinä, että ymmärrämme joidenkin yhteiskuntamuotojen haitallisuuden asenteisiimme ja

ymmärrämme, että kykenemme sen perusteella muuttamaan toimintaamme kohti

ekologisesti kestäviä ratkaisuja. (emt., 247249.)

Yhteiskuntaekologia on saavuttanut myös epäsuotuisaa mainetta Bookchinin mielipiteiden

vuoksi hänen arvosteltuaan kärkevästi muita ympäristöfilosofisia suuntauksia, erityisesti

syväekologiaa. Bookchin on mm. syyttänyt syväekologeja rasismista, ekofasismista ja

poliittisesta taantumuksellisuudesta. Väitteiden paikkansapitävyys on kiistanalainen, mutta

ne ovat joka tapauksessa herättäneet huomiota ja aiheuttaneet vilkasta keskustelua ja

mielipiteenvaihtoa eri ympäristönäkemysten edustajien kesken. (Clark 1998, 355356.)

Merkittävä eroavaisuus yhteiskunta ja syväekologien välillä koskee Clarkin mukaan
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analyyttistä tarkastelua yhteiskunnallisista instituutioista ja niiden suhteesta

ympäristöongelmiin. Syväekologit ovat kiinnittäneet vain vähän huomiota

yhteiskunnalliseen analyysiin, ja sen sijaan heidän lähestymistapansa sisältää monenlaisia

näkemyksiä “lifestyleajattelusta” ja henkilökohtaisista arvoista aina teorioihin teollisen

sivilisaation kumoamisesta. Viimeaikainen kehitys on tosin olennaisesti kaventanut kuilua

yhteiskuntaekologian ja syväekologian välillä: myös syväekologian piirissä on käsitelty

vakavasti otettavia analyysejä poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Kun

yhteiskuntaekologit ovat tarttuneet myös syväekologisiin aiheisiin, on saatu aikaan

rakentavaa keskustelua, joka on korvannut aiemman ahdasmielisen riitelyn. (emt., 356.)

4.3.3   Ekofeminismi

Ekofeminismillä on yhteiskuntaekologian kanssa monin kohdin yhteinen näkökulma

ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Kumpikin katsoo, että ympäristötuhot ovat sidoksissa

yhteiskunnallisiin kontrollin ja ylivallan ongelmiin. Toisistaan ne eroavat näkemyksissään

yhteiskunnallisten ongelmien aiheuttajista, ja ne tarjoavat erilaisia sovellutuksia muutoksen

aikaansaamiseksi. Ekofeminismin ja yhteiskuntaekologian piirissä – toisin kuin

esimerkiksi syväekologiassa – katsotaan, että ympäristöongelmien perussyy ei ole

vallitsevassa filosofiassa tai maailmankuvassa, vaan ne suuntaavat katseensa

yhteiskuntaan. Myöskään ihmiskeskeisyyttä ei pidetä suurimpana ongelmien aiheuttajana,

vaan syynä ovat tietyt epäoikeudenmukaiset järjestelmät ja käytännöt. Ympäristökriisiä

ratkaistaessa on ensin ymmärrettävä se problematiikka, joka vallitsee ihmisten ylivallassa

toisia ihmisiä kohtaan. (Des Jardins 2001, 235236.)

Termi “ekofeminismi” tuli tunnetuksi vuonna 1974 Françoise d’Eaubonnen kirjoituksesta,

jossa hän halusi saada huomiota naisten mahdollisuuksille toteuttaa ekologinen

vallankumous. Ekofeminismi on lähtökohtaisesti aina ollut ruohonjuuritason poliittinen

liike, jota on motivoinut pyrkimys käytännön tason toimintaan. Aihepiiri on hyvin laaja

vaihdellen naisten ja ympäristön terveysnäkökulmista tieteeseen, kehitykseen ja

teknologiaan, eläinten kohteluun, rauhanliikkeeseen ja ydinvoiman vastaiseen liikkeeseen

sekä väkivallattomaan aktivismiin. (Warren 1998, 269.) Kaikille feminismin muodoille

yhteistä on “hallinnan logiikan” olemassaolon tunnustaminen. Hallinnan logiikka tarkoittaa

argumentaatiorakennetta, joka perustelee sellaisen moraalisen premissin, että toisen
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ryhmän ylemmyys oikeuttaa toisten alistamisen. Päättely voi edetä vaikkapa siten, että

miehiä kuvaava piirre on rationaalisuus ja naisilla vastaavasti emotionaalisuus, ja hierarkia

perustuu ajatukseen järjen ylemmyydestä tunteisiin verrattuna. Kun katsotaan, että miehet

ovat rationaalisempia ja vähemmän tunteellisia kuin naiset, on johtopäätöksenä miesten

ylemmyys naisiin nähden. Feminismi kaikissa muodoissaan pyrkii tämänkaltaisen

hierarkioita perustelevan logiikan poistamiseen. (Des Jardins 2001, 249; Warren 1998,

266.)

Hierarkioiden synnyn alkuperästä on tutkijoiden keskuudessa eriäviä näkemyksiä.

Joidenkin feministitutkijoiden mukaan niiden historiallinen tausta on peräisin jo

indoeurooppalaisten yhteisöjen laajentumispyrkimyksistä ajalta noin 4500 eKr. Ennen tätä

muutosta vallinnutta ajanjaksoa on kuvailtu matriarkaaliseksi, rauhanomaiseksi

maanviljelyskulttuurin aikakaudeksi. Toiset näkevät hallintasuhteiden alkamisen

sijoittuvan antiikin Kreikan rationalistiseen ajatteluperinteeseen, kun toisten mukaan

muutos sai alkunsa vasta 1500 ja 1600luvulla tapahtuneen tieteellisen vallankumouksen

myötä, jolloin vanha maailmanjärjestys, joka perustui metaforaan luonnosta organismina,

korvautui uudella käsityksellä luonnosta mekanistisena järjestelmänä. Tämän mekanistisen

maailmankuvan väitetään aiheuttaneen “luonnon kuoleman” tekemällä hyväksytyksi

pidäkkeettömän kaupallisen ja teollisen laajenemisen ja ympäristötuhojen moraalisen

sallimisen. (Warren 1998, 265.) Tulkintojen eroavaisuudesta huolimatta voidaan sanoa,

että hallinnan logiikalla on takanaan pitkä historia; feminismin korostamat ongelmat ovat

kietoutuneina syvälle kaikkeen inhimilliseen toimintaan ja kanssakäymiseen.

Feministisen tradition sisällä esiintyy useita tulkintoja liikkeen päämääristä ja

toimintamalleista. Erillisinä suuntauksina voidaan erottaa ainakin liberaali, perinteinen

marxilainen, radikaali, sosialistinen sekä kolmansien maiden näkökulma (Des Jardins

2001, 249; Warren 1998, 264). Koska ei ole yhtä ainoaa feminismiä, ei ole myöskään yhtä

ainoaa ekofeminismiä. Ekologinen feminismi on nimi usealle suuntaukselle, joilla on

juuret erilaisissa feministisissä filosofioissa ja käytännöissä. Nämä eri teoriat heijastavat

paitsi erilaisia feministisiä perspektiivejä, myös erilaisia tapoja ymmärtää luonto ja etsiä

ratkaisuja ympäristöongelmiin. Huolimatta lukuisista eroista feministisissä ajattelutavoissa

ja inspiraationlähteissä, on nähtävissä yhteinen perusta, josta kaikki ovat yhtä mieltä: on

olemassa merkittävä yhteys ylivallassa naisia kohtaan ja ylivallassa luontoa kohtaan.

Ekofeminismin päätehtävä on siis tehdä nämä “nainen–luontokytkennät” näkyviksi, ja
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silloin kun ne ovat haitallisia naisille ja luonnolle, purkaa ne. (Warren 1998, 264.)

Ekofeminismissä katsotaan, että naisten syrjintä on keskeisin yhteiskunnallisen hallinnan

muoto. Naisten sortaminen samastetaan luonnon sortamiseen, ja niiden välillä on

useanlaisia yhteyksiä. Feministisen liikkeen ja ympäristöliikkeen tavoitteet ovatkin tämän

vuoksi pitkälti samat. (Des Jardins 2001, 237.) Ekofeminististen teorioiden jaotteleminen

voidaan tehdä monella eri tavalla riippuen käytetystä näkökulmasta. Seuraavassa esittelen

lyhyesti keskeisimpiä nykyisiä ajattelutapoja.

Merkittävä ekologisiin kysymyksiin syventynyt suuntaus on radikaalista feminismistä

alkunsa saanut kulttuurinen ekofeminismi. Kulttuurinen ekofeminismi sisäistää ajatuksen,

että on olemassa tiettyjä naisille ominaisia tapoja kokea, ymmärtää ja arvottaa maailmaa.

Naiset ja luonto on kautta historian yhdistetty läheisesti toisiinsa, ja molemmat ovat olleet

alistamisen kohteina. Sen sijaan, että kiellettäisiin naisten ja luonnon

yhteenkytkeytyminen, kulttuurinen ekofeminismi pyrkii poistamaan ekologiset ja muut

ongelmat luomalla vaihtoehtoisen “naisten kulttuurin”, joka perustuu patriarkaatin

väheksymien piirteiden ja kohteiden – kuten naisellisuuden, eiinhimillisen luonnon ja

tunteiden – uudelleen arvioimiseen ja korostamiseen. Koska vallitsevassa etiikassa

moraalinen todellisuus rakentuu abstrakteille, rationaalisille ja universaaleille periaatteille,

eivät naisille merkittävät arvot, kuten huolenpito, ihmissuhteet, rakkaus, vastuullisuus ja

luottamus, tule kulttuurisen feminismin mukaan esille valtavirran eettisissä teorioissa.

Tämän korjaamiseksi on luotu “huolenpidon etiikkaa”, jonka myös ekofeministit ovat

omaksuneet. Huolenpidon etiikka rakentuu ihmisen ja luonnon välisten hyväntahtoisten

suhteiden ajatukselle, jolloin luontoon suhtautumisen esikuvallisena mallina on hoivaavan

äidin ja lapsen välinen suhde. (emt., 251252.)

Kulttuurisen ekofeminismin piirissä on tarkasteltu naisten ja luonnon välillä vallitsevaa

sidettä myös naisten henkisyyden kautta. Perinteisissä länsimaisissa uskonnoissa luonnon

katsotaan olevan aineellista: passiivista, muodotonta ja hengetöntä, johon Jumala puhalsi

elämän. Uskonnot näkevät myös naisten kuuluvan samaan kategoriaan siinä suhteessa, että

heiltä puuttuu korkeampi henkisyys, jota edellytetään esimerkiksi papiksi tai paaviksi

valitsemiseen. Kulttuurinen ekofeminismi kääntää vallalla olevan käsityksen

päinvastaisekseen ja tarkastelee naisten, luonnon ja jumalallisuuden samaistamista

esimerkiksi muinaisten uskontojen avulla, joissa jumalaa on pidetty luonnossa

läsnäolevana ja jumalallisuus on ilmentynyt luonnon kautta. Maata itsessään palvotaan
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jumalallista alkuperää olevana, ja maasta huolehtiminen on luonteeltaan yhtä lailla

henkistä kuin ekologinen vastuullisuuskin. Äiti Maan tai Gaian, kreikkalaisen jumalattaren,

ylistäminen ovat tapoja, jotka ilmentävät luonnon ja naisten yhteenkuuluvuutta. (emt.,

253.)

Monet ekofeministit suhtautuvat kriittisesti edellä mainittuun kulttuuriseen näkemykseen

naisille ominaisista tavoista kokea ja arvottaa maailmaa. Heidän mukaansa vaarana

“feminismin kritiikittömässä päälaelleen kääntämisessä” on, että hyväksymällä dualismi,

joka sisältyy ajatukseen, että naiset ovat lähempänä luontoa kuin miehet, ainoastaan

vahvistetaan jo olemassa olevia hierarkioita ja hallinnan logiikkaa, eikä tällöin päästä

purkamaan patriarkaalisia ylivallan rakenteita. Kulttuurisen ekofeminismin sijaan on

kehitelty “kolmannen aallon” feminismiä, jonka avulla voidaan rakentaa vastuullista

ekologista näkökulmaa feministisen teorian ja käytännön ympärille. Ensimmäisen aallon

feminismi, kuten esimerkiksi liberaali feminismi, pyrkii lopettamaan syrjimisen ja

aikaansaamaan naisille tasavertaisuuden miehiin nähden. Toisen aallon feminismin

tavoitteena on korostaa ja tuoda esiin naisille tunnusomaisia näkökulmia. Kolmannen

aallon feminismi, niin kutsuttu uudistusmielinen feminismi, etsii vaihtoehtoja sekä

liberaalille että radikaalille teorialle. Siinä katsotaan, että luonnon hallinta ja naisten

hallinta ovat kytkeytyneet toisiinsa monitahoisemmin kuin perinteisesti on ajateltu, sillä

kun naiset nähdään luontoa lähellä olevina ja luonto nähdään feminiinisenä, niin

molemmat oletukset vahvistavat toinen toistaan lisäten samalla maskuliinista ylivaltaa sekä

luontoa että naisia kohtaan. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan sekä ympäristöfilosofiaa

että feminismiä, joita kehitetään yhteisymmärryksessä ja jotka kykenevät havaitsemaan

keskinäiset yhteiset intressit. Feminismin ja ympäristöliikkeen on yhdessä tuotava esiin

hallinnan logiikkaa ylläpitävät dualistiset ajattelutavat, jotka ovat pohjana naisten ja

luonnon alistamiselle. (emt., 253254.)

Arvodualismien ja hierarkioiden avulla monitahoiset asiat käsitteellistetään toisensa

erottaviin pareihin ja avaruudellisiin ylempi–alempimetaforiin, joiden seurauksena

erottelut nähdään vastakkaisina (ennemmin kuin toisiaan täydentävinä) ja poissulkevina

(ennemmin kuin mukaan sisällyttävinä), ja suurempi status annetaan niille, jotka ovat

“ylhäällä”, kuin niille, jotka ovat “alhaalla”. (Warren 1998, 266.) Tällaiset jaot

maskuliiniseen ja feminiiniseen, inhimilliseen ja eiinhimilliseen, järkeen ja tunteisiin,

mieleen ja ruumiiseen sekä objektiiviseen ja subjektiiviseen saavat kulttuurissamme
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hierarkisen, hallintaan pyrkivän luonteen: maskuliininen on ylempi kuin feminiininen,

ihminen on ylempi kuin luonto, järki on ylempi kuin tunteet ja niin edelleen.

Uudistusmielisen ekofeminismin tavoitteena on poistaa hallintaa vahvistavat dualismit ja

kehittää niille vaihtoehtoisia ajattelumalleja. Tämä kolmannen aallon ekofeminismi pyrkii

edesauttamaan ajattelua, joka on luonteeltaan merkitysyhteyksiä etsivää, moniarvoista,

laajaalaista sekä holistista. Holistisuus tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää ihmiset

olennaiseksi osaksi sekä luonnollisia että ihmisyhteisöjä. Yhteiskunnalliset ja luonnon

ympäristöt ovat ihmisten synnyn ja olemisen erottamattomia perustoja. Käsitys ihmisestä

oman tietoisuutensa ja ajattelunsa luomuksena, abstraktina yksilöolentona, hylätään. (Des

Jardins 2001, 254256.)

Hallinnan käsitteellisiä yhteyksiä voidaan tarkastella myös sisällyttämällä arvodualismit ja

hierarkiat laajempiin näkökulmiin, käsitteellisiin sortorakenteisiin, jotka ovat yleisiä

kaikissa yhteiskunnallisissa “hallinnan ismeissä”, kuten seksismi, rasismi, etnosentrismi.

Kehyksenä toimivat sosiaalisesti rakentuneet uskomus ja arvoasetelmat, jotka muokkaavat

ja heijastelevat tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat itseensä ja muihin. Rakenne on sortava

silloin, kun se selittää, oikeuttaa ja ylläpitää epäoikeutettuja hallinta ja alistussuhteita.

Rakenne on patriarkaalinen, kun se oikeuttaa ja ylläpitää miesten harjoittamaa naisten

alistamista. Eräs ekofeministisen projektin tarkoitus on paljastaa ja purkaa ne herruuden

käsitteelliset rakenteet, jotka sijaitsevat lukuisissa hallinnan muodoissa, erityisesti naisten

ja luonnon hallintaa koskevissa. Tämä asettaa Warrenin mukaan merkittävän haasteen

myös läntiselle valtavirran filosofialle. (Warren 1998, 266267.)

Ekofeminismin tutkimusalaan kuuluu myös uskontojen, teologian, taiteen ja kirjallisuuden

piirissä esiintyvä naisten ja luonnon yhteenliittäminen ja alentaminen. Eräät tutkijat

tarkastelevat kirjallisuutta pyrkien purkamaan nainen–luontokytkentöjen kielellisen

symboliikan. Toiset ovat keskittyneet kieleen, erityisesti seksistisen ja luonnosta kertovan

kielen välisiin symbolisiin yhteyksiin. Tällaista on kieli, joka halventaa naisia ja ei

inhimillistä luontoa. Naisia kuvataan eläimiin viittaavin, usein alatyylisin termein, kuten

‘lehmät’, ‘kanat’, ‘nartut’, ‘luuskat’, ja luonnosta käytetään naisiin liittyviä ja seksuaalisia

termejä (luontoa ‘raiskataan’, ‘valloitetaan’, ‘hallitaan’; luonnon salaisuuksiin

‘tunkeudutaan’ ja niin edespäin). Väitteenä on, että kieli, joka tällä tavoin naisellistaa

luonnon ja luonnollistaa naisen, pitää yllä niiden molempien hallintaa ja alentamista, koska

se ei kykene näkemään, kuinka laajalti sekä naisten että luonnon hallinnalla on
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kulttuurisesti yhteneväinen pohja. Ekofeminismin eräs päätavoite on sellaisten

feminististen teorioiden ja sellaisen ympäristöfilosofian kehittäminen, jotka eivät ylläpidä

edellä mainitun kaltaista seksistisluontoperustaista kieltä ja herruusjärjestelmien vallan

vahvistamista. (Warren 1998, 268.)

Ympäristökysymyksiin huomiota kiinnittävät feministit voivat hyödyntää koko laajaa

filosofista kenttää. Mutta minkä osan tässä kentässä saa ekologinen feminismi, kun se

ymmärretään feministisen teorian yhtenä osana? Warren (1998) katsoo, että ekologisen

feminismin sijoittuminen riippuu, ei ehkä yllättävästi, siitä, mitä ekologisella feminismillä

tarkoitetaan. Jos se nähdään yleiskäsitteenä mille tahansa feminismille, joka kiinnittää

feminististä huomiota ympäristöön, niin silloin ekofeminismi kuuluu mukaan jatkumoon,

joka on lähtöisin feministisinspiroituneesta ympäristöetiikasta tai filosofiasta. Jos se taas

nähdään moninaisina pyrkimyksinä tutkia oletettuja nainen–luontoyhteyksiä ja kehittää

feminististä ja ympäristöfilosofiaa, jotka perustuvat näihin näkemyksiin, niin silloin

ekologinen feminismi on parhaiten hahmotettavissa yhtenä tai useana eitraditionaalisena

lähestymistapana ympäristöetiikkaan ja filosofiaan. Kuten aiemmin todettiin, ekologinen

feminismi on lukuisa joukko teorioita (ja käytäntöjä), jotka tuovat näkyviin erilaiset naisten

ja luonnon väliset kytkennät, tehden selväksi, että näiden kytkentöjen ymmärtäminen on

välttämätöntä kaikelle feminismille, ympäristönsuojelulle ja ympäristöfilosofialle. (emt.,

270271.) Ekofeministisessä  tarkastelussa on korostuneesti esillä myös merkitysyhteyden

ja tilannekohtaisten piirteiden huomioiminen (O’Neil 2000, 186).

Ekofeminismi on tuonut merkittävän muutoksen vallitseviin ajattelutapoihin ihmisten ja

muun luonnon välisistä suhteista; hallinnan ja ylivallan rakenteiden olemassaolo on tullut

aiempaa laajempaan tietoisuuteen. Siinä mielessä ekofeminismillä on suoria yhtymäkohtia

yhteiskuntaekologiseen traditioon. Ekofeminismin haasteena on saavutetuista

edistysaskeleista huolimatta yhä vastata moniin kysymyksiin, jotka koskevat sekä ihmisten

toisiin ihmisiin kohdistamaa hallintaa, ihmisten luontoon kohdistamaa hallintaa, että

miesten naisiin kohdistamaa hallintaa. Missä määrin nämä vallankäytön muodot ovat

yhteneviä? Vahvistavatko ne toisiaan? Onko toinen aiheuttanut toisen? Ja ennen kaikkea,

millaiset eettiset ja filosofiset strategiat voisivat parhaiten torjua hallintapyrkimyksiä

kaikissa eri muodoissaan? (Des Jardins 2001, 256257.)
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Suurimmat haasteet valtavirran filosofialle asetetaan Warrenin (1998) mukaan kenties

käsitteellisen analyysin ja teorian tasolla. Ekofeminismi nostaa esiin olennaisia

kysymyksiä, jotka koskevat tietoa, tiedon kohdetta ja tietoista subjektia, järkeä ja

rationaalisuutta, objektiivisuutta ja suurta joukkoa dualismeja, jotka muokkaavat filosofista

teorianmuodostusta – itse asiassa koko filosofista ymmärrystä. Mikäli ekofeministit ovat

oikeassa, näitä käsityksiä on tarkasteltava uudelleen mahdollisen maskuliinisen

painottumisen takia. Haasteena filosofialle on muuttaa käsitteellisiä asetelmia, teorioita ja

käytäntöjä sellaisiksi, että luonnon naisellistaminen ja naisten luonnollistaminen, joissa

molemmat osapuolet kärsivät, saadaan loppumaan. (emt., 273.) Ekofeminismin filosofinen

merkityksellisyys on Warrenin (1998, 264) mielestä siinä, että se haastaa feminismin

ottamaan ympäristöasiat vakavasti, ympäristöfilosofian ottamaan feminismin vakavasti ja

filosofian ottamaan ne molemmat vakavasti.

4.3.4   Syväekologia

Suhtautumisessa ympäristöön tapahtui 1960luvulla merkittävä muutos – voidaan puhua

tietoisuuden vallankumouksesta, joka koski suhdettamme muihin lajeihin ja loi tarpeen

suojella ekosysteemien eheyttä ja kehittymistä sekä sitä, mikä luonnonvaraisesta luonnosta

vielä oli jäljellä. Filosofisesti katsoen 1960luvun ympäristövallankumous ja

syväekologinen liike merkitsivät ajattelullista muutosta antroposentrismistä ekosentrismiin.

Kritiikki kohdistui ihmiskeskeiseen ajatteluun, jonka nähtiin olevan perimmäisenä syynä

ympäristökriisiin. Pohjan tälle kritiikille loivat mm. Henry David Thoreaun, John Muirin,

Robinson Jeffresin, Aldo Leopoldin ja Aldous Huxleyn kirjoitukset sekä zenbuddhismin

mukaantulo ympäristö ja vastakulttuuriajatteluun. (Sessions 1998, 165.) Selväsanaisin

ihmiskeskeisyyden arvostelu tuli historioitsija Lynn White Jr:lta, joka esitti, että

kristinusko on alentanut luonnon, rohkaissut sen riistämiseen ja edesauttanut

antroposentrisen maailmankuvan syntyä, jossa ihminen nähdään muuta luontoa

hallitsevana olentona. Moderni tiede ja teknologia ovat Whiten mukaan kristillisen

luontoon kohdistuvan ylimielisyyden läpitunkemia. Hänen mielestään myös marxismi ja

niin kutsutut jälkikristilliset ideologiat ovat juutalaiskristillisiä harhaoppeja, jotka lietsovat

samoja tuhoisia asenteita luontoa kohtaan. (emt., 165166; White 1967, 12041205.)
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Näkemysten painottuminen ekosentriseen suuntaan loi lisääntyvää tietoisuutta siitä, että

teollisissa kasvuyhteiskunnissa vallalla olevan edistysorientoituneen ajattelutavan oli

muututtava radikaalisti. Ekologi Paul Erlich viittasi Lynn Whiten artikkeliin ja zen

buddhismivastakulttuuriin vaikuttavassa Population Bomb teoksessaan vuonna 1968,

jossa hän esitti, että tuhoisan kasvukeskeisen järjestelmän sijasta on siirryttävä

korostamaan vakautta ja suojelunäkökulmaa, ja että koko suhtautumistavassa luontoon on

tehtävä vallankumous. Thoreaun luontoa koskevat tekstit tulivat uudelleen ajankohtaisiksi

ja laajalti siteeratuiksi. Monet biologit, luonnonsuojelijat, ekoteologit ja ympäristöfilosofit

oivalsivat, että johtava länsimaisen sivilisaation ihmiskeskeinen ideologia, joka edisti

teknologista ylivaltaa ja Maan hallintapyrkimystä, oli aiheuttamassa sekä ekologisen että

ihmistä uhkaavan katastrofin. Luonnonvaraiset alueet ja (sekä ihmisten että muun luonnon)

vapaus olivat nopeasti katoamassa. Thoreaun luontokuvauksista inspiroituneina julkaistiin

kirjoituksia, joissa luonnonvaraisten alueiden suojelun katsottiin olevan keskeisin

filosofinen ja ekologinen päämäärä. (emt., 166.)

1960luvun nouseva ympäristövallankumoksellisuus koki, kuinka ollakaan, voimakasta

vastustusta monikansallisten suuryhtiöiden ja syvään juurtuneen länsimaisen “edistyksen”

paradigman tahoilta, jotka vannoivat jatkuvan talouskasvun ja kehityksen nimeen.

Radikaaleja ympäristönsuojelijoita kuten Erlichia pidettiin tuomiopäivän ennustajina, jotka

haluavat puuttua yksityiseen omistusoikeuteen sekä rajoittamattomaan yhtiöiden kasvuun

ja voitontavoitteluun. Kasvuorientoituneiden taloustieteilijöiden mukaan moderni kulttuuri

oli luonut urbanismista ja osakemarkkinoista “toisen luonnon”, joka kykenee ylittämään ja

korvaamaan biologisen luonnon. Samoin esitettiin, että ylikansoituksen ongelmaa ei ole

olemassa ja että maapallon tarjoamat mahdollisuudet ja ihmisen toimeliaisuuden rajoitteet

eivät määrity Maan ekologisten järjestelmien kantokyvystä, vaan niitä ohjaavat ainoastaan

ihmismielen luovuus ja teknologinen kekseliäisyys sekä markkinavoimien vapaa toiminta.

(emt., 167.)

Yhdysvalloissa toteutui 1980luvulle tultaessa konservatiivinen “reaganilainen reaktio”,

joka asettui selkeästi ympäristönsuojelutavoitteita vastaan. Samanaikaisesti oli

havaittavissa toisensuuntainen ajattelullinen muutos ympäristöasioissa, mikä ilmeni YK:n

yleiskokouksessa vuonna 1982 sen määritellessä asiakirjassaan, että kaikki elollinen luonto

on otettava itseisarvoisesti huomioon. Mutta YK:n ympäristön ja kehityksen

maailmankomission raportti Yhteinen tulevaisuutemme 1987 oli jo eri linjoilla, kun siinä
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lanseerattiin sittemmin hyvin laajasti käytetty mutta epäekologinen “kestävän kehityksen”

käsite. Huolimatta monien tiedemiesten varoittavista äänenpainoista maailman tilan

suhteen, raportti kutsui aikakautta taloudellisen kasvun ja kehityksen ajaksi. Kestävä

kehitys oli keskeinen käsite myös vuoden 1992 Rio de Janeiron ympäristökokouksessa.

Kuten on todettu, Rion kokouksessa perinteinen pintatason ympäristönsuojelu asetettiin

kehitysajattelun kärkeen, ja samalla vajottiin takaisin ihmiskeskeiseen, utilitaristiseen

suojeluaatteeseen, joka tarkastelee luontoa yksinomaan perustana loppumattomalle

talouskasvulle (ks. esim. Uurtimo 1998, 158177). Kuvaavana esimerkkinä tällaisesta

suhtautumisesta on sopimus biodiversiteetin suojelemisesta, jossa kasvi ja eläinlajit

nähdään ensisijaisesti geneettisenä raakaaineena bioteknologia ja lääkealan yrityksille.

(Sessions 1998, 167168.)

Ympäristökysymystä koskeva filosofinen kahtiajakautuminen antroposentriseen päästöjen

rajoittamisen periaatteeseen ja ekosentriseen ajatteluun sai norjalaisen ympäristöfilosofin

Arne Næssin esittelemään näkemyksensä syväekologisesta liikkeestä. Næss toimi

filosofian professorina Oslon yliopistossa vuosina 19391970, jonka jälkeen hän erosi

virastaan voidakseen – näin kerrotaan – omistautua kokonaan ympäristökysymyksiin.

Næss kohdistaa ekologisen kritiikkinsä “hallitsevaan ajatteluparadigmaan”, joka suhtautuu

ympäristöongelmiin vähättelevästi tai jättää ne jopa täysin huomiotta. Luontoa kohdellaan

despootin lailla ja mahdolliset ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat hyvin vaatimattomia;

Næss kutsuu ajattelutapaa pinnalliseksi ekologiaksi. Vaihtoehtona pintatason ekologiselle

ajattelulle hän esittelee oman näkemyksensä, jonka hän on nimennyt syväekologiaksi.

Keskeisin kysymys käsittelee sitä, miten ihminen ymmärtää oman sekä muiden elävien

olentojen olemassaolon. (Oksanen 1997, 113114.)

Syväekologinen liike oli noussut kenttäekologien, kuten Rachel Carsonin, havaintojen

pohjalta ja se sitoutui tiukasti kyseenalaistamaan teollisten kasvuyhteiskuntien päämäärät

ja mielekkyyden. Næss pyrki kirjoituksessaan kokoamaan ja muotoilemaan 1960luvun

ekosentrisen ympäristövallankumouksen filosofiset ja tieteelliset näkemykset, jotka hänen

mukaansa olivat samankaltaiset kaikkialla maailmassa. (Sessions 1998, 172.) Pintatason

ympäristöliike on Næssin (1997, 138) mukaan ihmiskeskeinen ja keskittyy pääasiassa

saastumisen ja luonnonvarojen vähenemisen ongelmiin sekä kehittyneissä maissa asuvien

ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Syväekologinen liike Næssin muotoilemana

tarkoittaa systematisoitua ajattelutapaa, jonka tavoitteena on muodostaa yhteys
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ekologisesta ajattelusta yhteiskunnallisiin päämääriin. Ihmisen yksilöllinen ja sosiaalinen

itsensä toteuttaminen pyritään yhdistämään luonnon kokonaisuuteen. Syväekologinen

lähestymistapa ei tyydy pelkkään ympäristönsuojeluun vaan se sisällyttää

ympäristönsuojelun osaksi holistista elämänfilosofiaa. (Haila 1994, 68; Kjellberg 1995,

46.) Næss (1997, 138141) on kirjoituksessaan tiivistänyt liikkeen keskeiset piirteet

seuraavasti: Syväekologiassa 1) hylätään kuva ihmisestä ympäristössä ja korvataan se

relationaalisella, koko kentän kattavalla käsityksellä. Syväekologiaan sisältyy 2)

biosfäärinen egalitarismi, 3) diversiteetti ja symbioosi, 4) luokkaajattelun vastustaminen,

5) taistelu saastumista ja luonnonvarojen loppuunkäyttämistä vastaan, 6) kompleksisuus, ei

monimutkaisuus, sekä 7) paikallinen itsehallinto ja hajauttaminen.

Syväekologisessa katsannossa elämä sinänsä on itseisarvoista, ja luonnon

monimuotoisuutta sekä biosfäärin yhteistoimintaa pidetään kaikilta osiltaan yhtä tärkeänä.

Luonnonvarat ja elinympäristöt eivät ole vain ihmisen tarpeita varten vaan kuuluvat

kaikille elämänmuodoille. (Kjellberg 1995, 46.) Ideaalinen kuva ihmisestä on välittömässä

henkisessä ja biologisessa yhteydessä luontoon oleva yksilö. Tällöin ihminen on valmis

luopumaan kapeasta minäkäsityksestä, mikä mahdollistaa samastumisen luontoon,

todellisen itsensä toteuttamisen tavoittelun ja sen ymmärtämisen, että ihmisten tavoin myös

muilla elävillä olennoilla on  pyrkimyksenä itsensä toteuttaminen. (Oksanen 1997, 114.)

Næss on tältä pohjalta muodostanut “biosfäärisen egalitarismin” periaatteen, joka

tarkoittaa, että kaikilla lajeilla on “yhtäläinen oikeus elää ja kukoistaa” eli oikeus toteuttaa

itseään. Biosfäärisen egalitarismin ajatuksessa ongelmana on, että arvoteoreettiset

lähtökohdat jäävät hämärän peittoon, sillä Næss ei Oksasen (1997) mukaan juuri perustele

arvovalintojaan; ilmeisesti luonnon itseisarvoisuus on hänelle itsestään selvä tosiasia.

(emt., 114; ks. Næss 1989, 169170.)

Syväekologia, joka sai alkunsa Næssin vuoden 1973 kirjoituksesta, on sittemmin

vakiintunut ohjelmanjulistukseksi, jonka ovat omaksuneet mm. radikaalin vihreän liikkeen

jäsenet mukaan lukien monet maanalaiset toimijat, kuten Earth First! järjestön

“ekosoturit”. Syväekologiasta on muodostunut toimintatapa, jolla on päämääränään kokea

välitöntä yhteyttä luontoon. Tällaisten ajattelu ja menettelytapojen myötä syväekologia

voi antaa vaikutelman hämärän antiintellektuaalisesta liikkeestä, joka suhtautuu hyvin

jyrkästi luonnon “eettistä arvonalennusta” kohtaan. (Callicott 1998, 78.) Syväekologisten

näkemysten (todelliset tai kuvitellut) piirteet, joita ovat mm. sivilisaation purkaminen,
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teknologiasta luopuminen sekä primitiivinen elämäntapa, ovatkin varsin kaukana

konservatiivisesta ympäristönsuojeluperinteestä. Myös siihen yhdistetyt luonnonmystiikka

ja uskonnolliset painotukset ovat lisänneet liikettä kohtaan tunnettua epäluuloa.

Syväekologiaan suhtautumisessa on kuitenkin erotettava toisistaan sen alkuperäinen sisältö

ja sen ajatusmaailmaa tavalla tai toisella hyödyntävät sovellutukset ja tulkinnat.

Næssin luoman ympäristöajattelun perinne on joka tapauksessa monin tavoin muokannut

suhtautumistamme ekologisiin näkökulmiin. Light (1996) pitää syväekologiaa hyvänä

esimerkkinä näkemyksestä, jossa ihmisen ontologia pyritään hahmottamaan uudella

tavalla. Uudelleen muotoiltu ontologia toimii perustana ympäristöpolitiikalle ja käytännön

ympäristötoimille. Muutos perustuu minän uudenlaiselle ymmärtämiselle, jossa

näkökulmana on yksilökohtainen identiteetti ympäristöä koskevassa uudistumisessa.

Syväekologinen teoria laajentaa ekologian perusperiaatteita kohti normatiivisia ja

ontologisia ulottuvuuksia, jotka – täysin kehityttyään – johtavat piirteisiin, joita on liitetty

metafyysiseen rationalismiin, mystismiin ja toisinaan myös idän filosofioihin. (emt., 165.)

Næss itse mainitsee buddhismin ja taoismin vaikuttaneen syväekologisen ajattelun

syntyyn. Hän myös kommentoi epäilyksiä, joissa on pelätty uskonnon ja

ympäristönsuojelun sekoittumisen aiheuttavan dogmaattisuutta ja suvaitsemattomuutta,

sanoen, että uskonnolliset ja luonnonmystiikkaan liittyvät piirteet eivät sinällään johda

ajatuksenvapauden kieltämiseen tai suvaitsemattomaan asennoitumiseen. (Næss 1986, 25

26.)

Syväekologiaa ovat kritisoineet mm. yhteiskuntaekologit ja ekofeministit sillä perusteella,

että se keskittyy tarkastelemaan tekijöitä, jotka ovat liian abstrakteja ja liian yleisellä

tasolla voidakseen tuoda ratkaisuja ekologisiin ongelmiin, sillä erityiset ja täsmennystä

vaativat ihmisen aikaansaamat ja yhteiskunnalliset vaikutukset jäävät tällöin pimentoon

(Des Jardins 2001, 235). Kriitikkojen näkemysten mukaan syväekologia on myös liian

jyrkkä ajattelutapa vaatiessaan ihmiseltä täydellistä asketismia ja pidättymistä

luonnonvarojen kuluttamisesta. Mutta Næss ei esitä, että ihmisten tulisi tuhota itsensä tai

menehtyä jättäessään tarpeensa täyttämättä, vaan muiden lajien hyväksikäyttö on sallittua

omien elintärkeiden tarpeiden tyydyttämiseen. Næssin syväekologinen liike on tietyssä

määrin yhteneväinen epikurolaisuuden kanssa, sillä molemmat ajattelutavat katsovat, että

hyvää elämää ei saavuteta kaikkien satunnaisten halujen tyydyttämisellä, vaan elämänlaatu

ja onnellisuus koostuvat yksinkertaisesta ja luonnonläheisestä tavasta elää, joka
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vaikutuksiltaan ympäristöön ja maahan yleensä on mahdollisimman vähäinen. (Oksanen

1997, 114.)

Næssin syväekologista ohjelmaa voidaan Hailan (1993) mukaan arvostella samoin

argumentein kuin muitakin dualistisia näkemyksiä. Vaikka syväekologia pyrkii

irrottautumaan dualismista ja välttämään kahtiajakoon liittyvät karikot tarkastelemalla

luontoa sen omista periaatteista käsin, niin tämä ei ole mahdollista, sillä kun puhutaan

“luonnon omista periaatteista”, on aina kyseessä inhimillisen käsityskyvyn tuottama kuva

luonnosta. Tuloksena on ainoastaan dualismi siirrettynä uudelle tasolle, jolloin vastakkain

ovat ‘ekologinen ajattelu’ ja ‘perinteinen ajattelu’. (emt., 3.) Syväekologian ansiot ovat

mitä ilmeisimmin muilla osaalueilla kuin luonnon ja kulttuurin välisen

vastakkainasettelun purkamisessa. Sen “syvintä” antia lienee luonnon kokonaisuuden

huomioimista tavoitteleva elämänfilosofia, jossa päällimmäisenä piirteenä on ympäristöä

voimallisesti kuluttavan teollisen yhteiskuntamuodon kyseenalaistaminen ja sille

vaihtoehdon etsiminen.

Næssin lisäksi syväekologisen ajattelun keskeisiä hahmoja on runoilija ja esseisti Gary

Snyder, joka on toiminut liikkeen parissa sen alkuajoista lähtien.

4.3.5   Evolutionistinen ekologia

Ympäristöfilosofiassa esiintyy suuntauksia, jotka tulkitsevat luonnossa vaikuttavan

evoluution merkitystä vallitsevasta tieteellisestä käsityksestä poikkeavalla tavalla. Näiden

evoluutiokeskeisten näkemysten mukaan kyse ei ole satunnaisesta, tarkoitusta vailla

olevasta kehittymisestä, vaan evoluutiossa ilmenee pyrkimys korkeampaan tietoisuuteen,

jonka tähänastinen huipentuma on ihminen. Evolutionistinen ekologia on

ympäristöfilosofinen ajattelutapa, jonka perustana on holistinen ja dynaaminen käsitys

evoluution merkityksestä maailmassa. (Kjellberg 1995, 49.) Evolutionismi kääntää

luonnontieteelliset käsitykset maailman kehittymisestä päinvastaisikseen. Ajattelutavasta

on käytetty myös nimitystä mystismi, jolloin korostuu, että luonto edustaa pyhyyttä ja on

olemukseltaan henkinen. Kyse on Pietarisen (1993) mukaan ihmiskeskeisestä asenteesta,

koska mystikoiden tavoittelema ykseyden kokemus on tyypillisesti ihmisen kokemus –



98

mikään muu olento ei sellaiseen pyri. Mystikko näkee luonnon olevan itsensä kaltainen eli

henkinen ja jumalallinen. (emt., 38.)

Evolutionistisen ekologian uranuurtaja on Pierre Teilhard de Chardin, 1900luvun

alkupuoliskolla vaikuttanut paleontologi. Hänen erityisenä tutkimuskohteenaan olivat

luonnossa vaikuttavien biologisten ja geologisten prosessien yhteydet maailmassa

vallitsevaan tarkoituksellisuuteen, joka ilmenee ennen kaikkea ihmisen kasvavassa

tietoisuudessa. Teilhard pyrki löytämään ykseyden aineen ja hengen sekä luonnontieteen ja

uskonnon välille, ja parhaimman vastauksen kysymykseen antoi “syvästi” omaksuttu tieto

evoluutiosta. (Leikola 1977, 208210; Serafin 1988, 124.) Hän uskoi olevan olemassa

kehittymisen päätepiste, omega, jossa persoonallinen ja kollektiivinen yhtyvät, henkinen ja

aineellinen ovat samaa. Kysymys kosmisesta merkityksellisyydestä ei kuitenkaan perustu

luonnontieteelliseen tietopohjaan, sillä näkemys, että kehityksellä olisi tietty suunta, ei saa

tukea tunnetuista evoluution mekanismeista. (Leikola 1977, 214215.) Kehityksen kärkenä

on Teilhardin ajattelussa ihminen, evoluution huipentuma, jonka tehtävänä on kuljettaa

kehitysprosessia eteenpäin. Teilhardin evoluutiokäsitys sisältää vahvasti teologisia ja

mystisiä aineksia, ja hänen tuotantonsa merkitys voidaan nähdä ennemmin ajatuksia

herättävänä ja inspiroivana kirjallisuutena kuin kritiikin kestävänä filosofisena tai

tieteellisenä tutkimuksena.

Evoluution tarkoitushakuisuus ja pyrkimys yhä korkeampaan tietoisuuteen on perustavana

ajatuksena myös Henryk Skolimowskin “ekofilosofiassa”, jossa hän katsoo, että

ekologinen kriisi voidaan ratkaista vain tietoisen maailmankuvan muuttamisen kautta.

Skolimowski tarkastelee ekologiaa luonnontieteellisen asennoitumisen sijaan kosmologian

näkökulmasta. Hänen kosmologiansa on evoluutiokeskeinen, ja evoluution tähänastinen

huipentuma on ihminen, jonka tehtävänä on asioiden inhimillisen merkityksen löytäminen

siten, että ne kytkeytyvät maailmankaikkeuden merkitykseen. (Skolimowski 1984, 7, 84

85.) Ihmisellä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus edesauttaa ja viedä evoluutiota

kohti uusia kehitysvaiheita; “Evoluutio työskentelee meidän kauttamme” (Skolimowski

1987, 101). Ekofilosofia merkitsee Skolimowskille (1984, 29) “sitoutumista inhimillisiin

arvoihin, luontoon ja elämään itseensä.” Ajattelutapa on monessa suhteessa yhteneväinen

Teilhardin näkemyksen kanssa.
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Evolutionistista ekologiaa edustaa myös Gaiahypoteesi, jossa maailman kehitystä

tarkastellaan poikkeavalla tavalla verrattuna nykyiseen tieteelliseen käsitykseen: Maan

tarkoitus on synnyttää ja ylläpitää elämää, ja elämä itse kykenee säätelemään olosuhteitaan

kehitykselle suotuisiksi. Ajattelutapa syntyi 1970luvun alussa, kun kemisti James

Lovelock ja mikrobiologi Lynn Margulis pyrkivät selvittämään Maan ilmakehän

epätasapainoa. Heidän tutkimustensa mukaan Maa on itsesäätyvä systeemi, joka koostuu

elollisista aineksista ja niiden ympäristöistä, ja jolla on kyky ylläpitää ilmakehän

kemiallista koostumusta ja siten saada ilmasto pysymään sopivana elämälle. Gaia toimii

kuin elävä organismi muuntaen ympäristöään ja säilyttäen olosuhteita suotuisina elossa

pysymiselleen. (Serafin 1988, 130131.) Nimensä Gaiahypoteesi on saanut muinaisen

kreikkalaisen Maan jumalattaren mukaan.

Teorian kehittäjät katsoivat, että koska nykyihmisen näkemys maailman olemassaolon

tarkoituksettomuudesta, sattumanvaraisuudesta ja sopeutuvuudesta on väärä, on siitä

seurauksena virheellinen tapa ymmärtää maailma, jolloin ihminen

ymmärtämättömyydessään vahingoittaa peruuttamattomalla tavalla maapallon keskeisiä

säätelyjärjestelmiä (Vilkka 2003, 7678). Lovelock ei Gaiahypoteesissaan esitä, että Maa

sinällään olisi tietoinen tai kykenevä muodostamaan tarkoituksia. Sen sijaan hän korostaa

elämän eri muotojen keskinäistä riippuvuutta ja symbioosia, joka aikaansaa elämää

ylläpitävän globaalin järjestelmän. (Midgley 1996, 148.) Järjestelmän keskeisenä piirteenä

on sen haavoittuvuus, joka ihmisen on tiedostettava ja otettava toiminnassaan huomioon.

Gaiahypoteesi asettaa Hickmanin (1996,67) mukaan perinteiselle luontoajattelulle neljä

suurta haastetta: 1) vallitsevat käsitykset yksilökohtaisuudesta kyseenalaistetaan, 2)

vallitsevat käsitykset kelpoisuudesta kyseenalaistetaan, 3) perinteisesti ajateltu raja elämän

ja eielämän välillä hämärtyy ja 4) holistinen näkökulma hylkää totutun ajatuksen

yksittäisistä ekosysteemeistä ja kiinnittää huomion globaaleihin vuorovaikutuksiin.

Evolutionistisen ekologian pyrkimyksissä ympäristökriisin ratkaisemiseen on osin samoja

piirteitä kuin syväekologisessa ajattelussa. Molemmissa korostuu ihmisen henkisyys sekä

vallitsevan luonnontieteellisen materialismin ulkopuolelle kurottava tarkastelukulma.  Niin

evolutionismi kuin syväekologiakin ovat pohjimmiltaan filosofismystisiä näkemyksiä,

joissa voi nähdä myös uskonnollisia sävyjä. Lähestymistavaltaan ne poikkeavat

huomattavasti esimerkiksi yhteiskunnallisia ja poliittisia seikkoja painottavista

ekofeminismistä ja yhteiskuntaekologiasta.
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5   Ympäristöajattelu ja ihmisen maailmassa oleminen

VALLAT JA VÄET

Maailma on uniluoma
yhteinen satu, tarina
Tornit kohoaa korkeuteen
kirkot auki taivaaseen

Tehtaat puskee usvaa
koneet tuottaa onnea
Teräsrunkojen seassa
uinuu ihmisromua

Kun hahmo turvaksi luotu
ei riitä enää mihinkään
Mustapukuinen saarnamies
ei riitä koossa pitämään
Alkaa taistelu uskomisesta
asioista joiden vuoksi kuolla
Vaikka olisi väärässä
vieras aikansa silmissä

Vallat ja väet minussa hengittää
ja tahtoo vapauteen
Vallat ja väet minussa rakastaa
ja tahtoo elämään…

  A.. W. Yrjänä 1996 

Ympäristöfilosofisten lähestymistapojen kesken on huomattaviakin eroja näkemyksissä

ekologisten ongelmien lähtökohdista ja tarvittavista ratkaisukeinoista. Katsantokannat

luonnon eri osien suojelemisen tärkeydestä vaihtelevat: pidetäänkö ensisijaisesti huolta

yksilöolennoista vai luontokokonaisuuksista, elävistä organismeista vai myös elottomasta

luonnosta, ja niin edelleen. Mutta olisiko eri ajatussuuntien välillä tehtävä valinta? Mikä

niistä on eettisesti ja filosofisesti pätevin ja perustelluin? Mikäli emme pysty arvioimaan

niiden keskinäisen merkittävyyden eroja, onko johtopäätöksenä, että olemme edelleen

erimielisyyden, puutteellisen tietämyksen ja ristiriitojen tilassa, josta ei näy ulospääsyä?



101

Kun otamme huomioon näkökantojen suuret eroavaisuudet, voi relativistinen, kaiken

suhteellistava asenne vaikuttaa houkuttelevalta. Eläinoikeusajattelu on erimielinen

maaetiikan kanssa, syväekologit ovat erimielisiä yhteiskuntaekologien kanssa ja

yhteiskuntaekologit ovat erimielisiä ekofeministien kanssa. Ympäristöeettinen kenttä

vaikuttaa olevan täynnään keskenään ristiriitaisia dualismeja: antroposentrismi vs.

nonantroposentrismi, holismi vs. individualismi, itseisarvot vs. välinearvot. Onko eettinen

objektivismi mahdoton, kuten relativismi esittää, jolloin koko ympäristöetiikan roolina

olisi jäädä pelkän mielipiteen esittämisen tasolle? (Des Jardins 2001, 262.)

Ympäristöajattelun arviointia voidaan lähestyä muillakin tavoin.

Ennen päätymistä liian skeptisiin ajatuksiin on syytä huomioida ympäristöfilosofisten

teorioiden kesken vallitseva yksimielisyys monista asioista. Ympäristöfilosofit ovat

vahvasti yhtä mieltä siitä, että klassisen taloustieteen preferenssiutilitarismiin pohjautuva

suppea maailmankuva on hylättävä. Emme voi antaa kuluttajien vaatimusten yksinään

ratkaista ympäristöön vaikuttavien toimien suuntaa ja luonnetta ja päättää

ympäristöarvoista. Jos luonnon merkitys nähdään pelkkänä resurssina, jota voidaan

manipuloida ja käyttää lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi vapailla markkinoilla,

ollaan väärillä jäljillä, kulkemassa kohti yhä laajenevia ympäristötuhoja. Tästä

näkemyksestä ovat yksimielisiä niin antroposentristit kuin nonantroposentristit, niin

biosentristit kuin ekosentristit, niin eläinoikeusteoreetikot kuin syväekologitkin. Vaikka eri

suuntausten edustajilla on eriäviä näkemyksiä toimintatavoista, vallitsee heidän välillään

yhteinen ajatteluperusta monien ekologisten seikkojen suhteen. Kaikki käsittävät luonnon

ekosysteemien rajallisen kyvyn tuottaa ja ylläpitää puhdasta vettä ja ilmaa, ravintoa ja

hedelmällistä maaperää. Samoin ymmärretään ekosysteemien rajallinen kapasiteetti

vastaanottaa jätteitä ja myrkyllisiä aineita sekä torjua saastumista. Luonto ja ekologiset

prosessit ovat haavoittuvampia kuin mitä olemme aiemmin luulleet. (emt., 262263.)

Luonnosta on vähitellen muodostunut paikka paikkojen joukossa, siitä on tullut meille

virkistysalue sekä varasto, josta voimme ottaa tarvitsemamme. Tällöin luonto on vain yksi

osa kokemaamme todellisuutta eikä enää se, mistä me itse olemme osa. Katsomme

irtautuneemme luonnosta ja jopa hallitsevamme sitä. Mutta luonnon merkitys meille on

keskeisempi kuin usein tulemme ajatelleeksi; luonto määrää todellistumisemme ehdot,

rajat ja monessa mielessä myös sisällön. Huolimatta siitä, että me olemme luonnossa, jää

se meille vieraaksi, sillä luonnon kokonaisuus on huomattavasti suurempi kuin
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tietämisemme ja kulttuurimme ala. (Varto 1994, 8587.) Jyrkkä vastakkainasettelu luonnon

ja kulttuurin välillä ei ole rakentava tapa tarkastella ongelmakenttää. Vaikka ihminen

kykyjensä myötä kokee olevansa luonnosta erottuva, ulkopuolinen, on luonnosta “erillään”

oleminenkin vain osa luontoon kuuluvaa moninaisuutta.

Seuraava tarkastelu pyrkii selventämään ympäristöajattelun ja ihmisen maailmassa

olemisen välistä yhteyttä. Perustavana ajatuksena on, että tavoitellessamme kestävää

näkemystä ympäristöön suhtautumisessa on meidän huomioitava oma olemisemme osana

kokonaisuutta, jolloin voimme hahmottaa paikkamme luonnossa ja johtaa siitä periaatteita

toiminnallemme.

5.1   Ihmisen maailmassa oleminen

Asioiden filosofinen tarkastelu edellyttää, että joudumme ottamaan annettuna monia

seikkoja, sillä pohdintaa ei ole mahdollista aloittaa “tyhjästä”. Kun puhutaan “annetusta”,

tarkoitetaan, että kyse on jostakin, jota ihminen ei itse luo, vaan annettu on olemassa

itsestään selvästi, ihmisestä riippumatta. Käsitteen tarkoituksena on tuoda esille, että

kukaan ei ryhtyessään pohtimaan voi lähteä täysin alusta, vaan maailma on meille jo

annettuna. Annettua on luonto, samoin kaikki historialliset asiat, kuten kulttuuri ja kieli.

Kieli antaa meille maailman käsitteellisesti, uskonto antaa maailman uskonnollisesti.

Tarkoituksena ei ole kysyä, kuka ne antaa, vaan huomioida, että ne ovat jo jollain tavalla

valmiina maailmassa meidän alkaessamme pohtia asioita. Annetut asiat ovat luonnollisen

maailmasuhteen muotoja, jotka tulevat näkyviksi vasta kun niitä tarkastellaan filosofisen

asennoitumisen kautta. Kaikki eri tavat yhdessä antavat maailman, mikä kokonaisuutena

muodostaa ihmisen elämismaailman. Siinä me elämme, luonnollisella tavalla, ja

elämismaailma on se kokonaisuus, josta me aloitamme pohtimisemme. Se toimii pohjana

filosofisen asenteen rakentumiselle. (Varto 1994, 3133.)

Elämismaailman käsitteessä painottuu olemisen kokonaisuus: ilmiöt ja asiat, jotka

päivittäin kohtaamme ja jotka liittyvät osana meihin, eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne

kaikki liittyvät tietyllä tavalla kokonaisuuteen. Ilmiöt tulevat meille todellisiksi, kun me

ajattelemme niitä tai toimimme niiden osana. Maailmassa on myös paljon ilmiöitä, jotka

ovat olemassa todellisesti, mutta jotka eivät millään tavalla kosketa meitä. Ne eivät kuulu
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meidän elämismaailmaamme. (Varto 2000, 160.) Juntunen ja Mehtonen (1982)

määrittelevät elämismaailman esiteoreettiseksi ja esitieteelliseksi todellisuudeksi, jossa

ihminen “lähinnä ja enimmäkseen” elää. Elämismaailma on hyvin lähellä luonnollisen

asenteen käsitettä. Se on ongelmaton ja eiproblematisoitu suhtautumistapa maailmaan.

(emt., 133134.) Pelkistetyimmillään elämismaailma tarkoittaa ihmisen elämän ja

toiminnan piiriä, kaikkea sitä todellisuutta, missä me olemme. Ajatukset “maailmasta” ja

ihmisen “maailmassaolosta” tarkoittavat ihmisen elämismaailmaa, joka saa muotonsa ja

jäsennyksensä teoreettisista ja käytännöllisistä uskomuksista, intresseistä ja odotuksista

(Niiniluoto 2003, 36).

Ei ole mahdollista ajatella täydellisesti erilaista maailmaa kuin elämismaailma, vaikka

kuvittelun avulla voidaankin tuottaa epätodellisia käsityksiä elämismaailmassa olevista

piirteistä. Ihmiselle voi syntyä objektiivisuuden harha, jolloin hän saattaa jopa uskoa

olevansa maailman ulkopuolella ja pystyvänsä sieltä käsin tarkkailemaan ikään kuin

riippumattomasti maailmaa ja sen ominaisuuksia. Mutta ajatus ulkopuolisena tarkastelijana

olemisesta on mahdollista vain kuviteltuna, ei maailmassa olemisen mielessä. Maailmassa

oleminen tarkoittaa, että me ensisijaisesti kuulumme aina yhtenä osana sellaiseen

kokonaisuuteen, jota emme voi koskaan täysin tuntea. (Varto 1994, 3334.) Filosofian

piirissä ollaan varsin yksimielisiä siitä, että “ulkopuolelta tarkastellen” ihminen on osa

luonnon kokonaisuutta eikä voi millään tavalla erota siitä. Vaikka ihmisen kulttuurin

saavutukset monin tavoin jopa uhmaavat luontoa, on kulttuurikin osa luontoa. Usein

esitetyt vastakkainasettelut ihmisen ja luonnon kokonaisuuden kanssa ovat kestämättömiä

tai johtuvat väärinkäsityksestä: ihmisen rakentuminen on perustaltaan samaa kuin muunkin

luonnon, ja ihmisen saavutukset ja erilaisuus kaikkeen muuhun nähden lukeutuvat vain

luonnon yhdeksi ulottuvuudeksi. Voimme johtaa ajatuksen, että kaikki meidän eteemme

tulevat kysymykset ovat peräisin luonnosta, josta itse olemme osa, eikä mitään “maailman

ulkopuolista” tai elämästä riippumatonta kysymysten lähdettä ole. (emt., 20, 24.)

Pohtiessamme ihmisenä olemisen perusteita voi lähtökohtana olla oletus olemuksen

olemassaolosta, jolloin olemus tuo esille sen, mitä ihminen perimmiltään on (emt., 2023.)

Olemusajattelulla oli aikanaan keskeinen rooli pyrkimyksissä luoda käsitystä siitä, mitä

ihminen on. Ajattelutapa kariutui, kun teoreettisesti määriteltävissä oleva telos, ihmisen

luonnonmukainen päämäärä, ja muuttumaton, lajityypillinen olemus kyseenalaistettiin eri

tahoilta. Eettisten ohjenuorien johtaminen olemusajattelusta sai kritiikkiä osakseen jo
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1300luvun filosofeilta. (Häyry 1999, 225, 232; Mäkinen & Yrjönsuuri 1999, 151152.)

Kysymystä ihmisestä on jouduttu hakemaan muilta suunnilta.

Perustan etsimisessä on toisena mahdollisuutena lähteä ihmisen olemisesta. Tällöin

pohditaan sitä, mikä on kaikkein yleisintä ja mikä vähiten pyrkii määrittelemään

perustakysymyksen. Meidän kiinnostuksemme kohteena voivat olla vain ne asiat, jotka

ovat olemassa. Filosofisen perustan tarkastelun lähtökohdaksi voimme ottaa sen, että

ihminen on olemassa. (Varto 1994, 2324.) Fenomenologisessa traditiossa luontosuhteen

selvittäminen lähtee huomiosta, että ihminen on tietyssä  kohdassa suhteessaan luontoon ja

tähän hän ei voi vaikuttaa ajattelunsa, abstrahointinsa ja kuvittelukykynsä avulla. Silloin

tarkastelun keskiöön tulevat ne luontosuhteen kannalta merkittävät piirteet ihmisessä, jotka

selvimmin koskettavat muuta, luonnon kokonaisuutta. Kyseessä on ihmisen kehollisuuden

tutkiminen. (Varto 1992a, 55.) Kehollisuus on Laineen ja Kuhmosen (1995) mukaan

“ihmisen suhde maailmaansa”, ihmisen “maailmassa olemista” tai “maailmaa kohti

olemista”, “minän ja maailman välitys”, aistispraktista elämää. Kehollisuutta ei voida

ymmärtää esineellisesti, vaan siinä tulee esiin ihmisen merkityshakuinen maailmaan

suuntautuminen. Ihminen suhteessaan maailmaan ei ole yhtä kuin tietoisuus suhteessa

objekteihinsa, ei ‘psyyke’ suhteessa ‘fyysisiin’ olioihin, ei ‘sisäinen’ suhteessa ‘ulkoiseen’.

(emt., 4950.) Kehollisuus on alkupisteenä luontosuhteen tarkastelulle. Aistiminen,

tietoisuus ja ajattelukyky muovautuvat kehollisuudesta käsin, vuorovaikutuksessa

ympäristön kanssa.

Varto (1994, 34) pitää ihmisen maailmassa olemista eli kehollisuutta tärkeimpänä tietona,

jota meillä on ihmisen olemisen tavasta. Keholliselle olemiselle on ominaista tietty

perspektiivi, jokin määrätty suuntautuminen, joka sulkee ulkopuolelleen muut mahdolliset

näkökulmat todellisuuteen. Kehollisuuden käsite tuo esille fenomenologisen tavan

tarkastella ihmisen kokonaisuutta suhteessa luonnon kokonaisuuteen. Kehollisuus

erotuksena ruumiillisuudesta merkitsee, että ihmisen keho ei ole objektiivisesti

tarkasteltava kappale ajassa ja tilassa, joka määrittyisi osiensa ulkoisina suhteina ilman

minkäänlaista sisäisyyttä, kuten luonnontieteellinen tutkimus ihmisen käsittää.

Fenomenologisessa tarkastelussa on lähtökohtana maailma sellaisena kuin se meille

ilmenee. (Laine & Kuhmonen 1995, 51, 178179; Varto 1992b, 9192.) Kehollisuus on

keskeinen ihmisen olemisen tapa, joka ilmentää monia piirteitä ihmisen ja luonnon

suhteessa. Sitä voidaan käyttää argumentoinnissa useilla eri tasoilla. Esimerkiksi ihmisen
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fyysinen pahoinvointi kertoo, että tapa käsittää ympäristö tai tapa suhtautua ympäristöön

on virheellinen. Syynä voi olla ympäristön virhe tai ihmisen tiedon virhe. Kun on kyse

luontosuhteesta, on syynä virhe ihmisen asennoitumisessa. Olennaista on, että väärä

asennoituminen ei ole muutettavissa ajattelutavan muutoksella, esimerkiksi uudella

teoreettisella mallilla, vaan tarvitaan toimintaa, joka muuttaa ihmisen kehollista asemaa tai

paikkaa luontoon nähden. (Varto 1992a, 5556.)

Toinen vastaavankaltainen menetelmä fenomenologiassa on pakottomuuden ajatus. Kun

luontoa tai muuta ihmisen ulkopuolella olevaa ei enää yritetäkään käsittää jonkin tietyn

tradition mukaan – esimerkiksi luonnontieteen, jonka pyrkimyksenä on ratkaista luonto

ongelmana – voidaan päästä tilanteeseen, jossa luonto paljastuu tavoilla, joita emme olisi

edes osanneet odottaa. Luonnon pakottamisen seuraamukset on nähtävissä laajasti.

Esimerkiksi auton valmistamisessa me pakotamme luonnosta (materiaaleista) esiin auton

suunnittelun ja teollisen taidon keinoin, mutta auton lisäksi me saamme, tahtomattamme,

tietyn lisätuotteen, joka on aina sitä suurempi, mitä tarkempi on pakottamisemme. Auton

ohella muodostuu johonkin päin maailmaa suuret määrät kaivosjätettä, metallin ja öljyn

puhdistusjätettä, ilmansaasteita, raskasmetallipäästöjä ja vastaavaa, joka on määrältään

selvästi mittavampi kuin valmistettu kulkuneuvo. (Varto 1992a, 56.)

Fenomenologit ajattelevat, että vaikka tieteen mukainen tieto olisikin jo olemassa

abstraktiona, sen käytäntö – siis muu kuin abstraktio – on sen asettumisessa tähän

maailman järjestykseen, joka on arvojärjestys, toden ja oikean järjestys, jota ei voi

manipuloida millään ihmisen keinoilla. Meille ehkä paljastuu tietomme paikka tässä

järjestyksessä vain hitaasti, mutta se ei muuta tätä järjestystä.  Keskeistä on koko

filosofisen perspektiivin asettuminen ensimmäisen persoonan filosofiaksi. Fenomenologi ei

ole maailmassa katselijana, hän on itse maailman osa, ja lähtökohtana kaikelle tarkastelulle

on se elämismaailma, jossa todellisuus on hänelle jo paljastunut tavalla tai toisella,

paremmin tai huonommin. Siksi ei ole mahdollista asettaa päämääriä tai käyttää välineitä,

jotka ylittävät tämän. Mikään tiedeyhteisö tai vastaava instituutio ei myöskään ole

erityisasemassa totuuteen nähden. (emt., 5758.)

Maailmassa oleminen on ontologinen, olemisen perusteita koskeva tieto. Ontologian

lähtökohdaksi voimme ottaa, että kaikki mitä on, on olemassa maailmassa. Ihmisen

maailmassa olemisen tarkastelussa on kaksi eri tasoa: kokemuksellinen välitön (ontinen)
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taso, ja ajattelemisen taso (ontologinen), eikä näitä pidä sekoittaa toisiinsa. Se, mitä

kokemuksessamme ajattelemme, ei ole samaa kuin itse kokemus. (Varto 1994, 3435, 44.)

Ontinen tarkoittaa olemista sellaisena kuin se itsessään on ja paljastuu maailman

itseilmauksena. Ontologinen puolestaan on merkityksiä kantava todellisuus, jollaisena

ihminen tuon itseilmauksen käsittää luomansa tekniikan avulla. (Varto 1995, 25.)

Ontologisen tarkastelutavan lähtökohtana on jo jokin käsitys ihmisestä ja maailmasta,

jonka pohjalta meillä on käsitteet, joiden avulla voimme ajatella, miten jokin on olemassa

(Varto 1994, 44, 156).

Ontinen tarkastelu pyrkii löytämään sellaisia kokemuksessa heränneitä käsitteitä, jotka

eivät ole jo merkityksiltään “valmiita”, vaan joiden merkitystä juuri tarkastelun avulla

etsitään. Keinoina ovat ihmisen kokemuksellinen herkkyys sekä intuitio, jotka ovat

tärkeimmät välineet, joilla omaa olemistaan voi tarkastella. Ihmisen ontisessa tarkastelussa

kokemuksellisuus otetaan lähtökohdaksi, ja erityisesti huomio kiinnitetään ihmisen

kehollisuuteen ja kehollisuudessa sellaisiin kokemuksiin, joita ei selkeästi kyetä

ilmaisemaan  käsitteellisesti, siis kielellisin keinoin. (emt., 4445.) Kehollisuuden merkitys

maailmankuvan synnyssä on Rauhalan (1998, 106) mukaan huomattava sen toimiessa

kaiken kokemuksellisuuden instrumenttina. Fenomenologiassa kiinnitetään erityistä

huomiota juuri ontiseen tarkasteluun, jolloin kokemuksellisuus, intuitio ja kehon kanavien

merkitys nähdään tärkeämpänä kuin käsitteellinen, joka jää sivuteemaksi. Perusajatuksena

on, että suorien kokemistapojen antama välitön sekä ajateltavaksi tarkoitettu tieto on

täsmällisempää eikä sisällä kielellisen viestimisen sekavuuksia. Käsitteellinen tarkastelu

voidaan tehdä jälkikäteen kokemuksellisen oppimisen myötä. (Varto 1994, 46.)

Ontologisessa tarkastelussa lähdetään yleensä arkipäivästä ja sen sisällöistä. Arkipäivällä

tarkoitetaan sitä tavanomaista olotilaa, jossa esille tulevat kaikki jokapäiväiset ajatukset,

kokemukset, tavat ja tottumukset. Arkipäiväisessä olotilassa ei pysähdytä ajattelemaan,

kuinka olen tai mitä ihminen on; kyseessä on siis luonnollisen asenteen maailma.

Noudatamme tapoja ja tottumuksia, jotka ovat muilta peräisin. Luonnollisessa

maailmasuhteessa eläminen ja toimiminen tapahtuu sen suuremmin asioita

kyseenalaistamatta. Ajattelutapa on ongelmaton, kun emme mieti, miksi asiat ovat niin

kuin ovat, vaan ajattelemme maailman koostuvan objekteista, joista toiset ovat meille

hyödyllisiä, toiset eivät. (emt., 12, 4647.)
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Arkipäiväinen on julkista, olemme ikään kuin näyttämöllä, vaikka katsojia ei olisikaan,

mikä tarkoittaa, että me kaikki olemme yksilöinä suurelta osin heijastusta muista ihmisistä

ja julkisista käsityksistä. Tapamme olla “erilaisia” ovat samoja kuin millä tavoin muutkin

ovat “erilaisia”; todella erilaisten ihmisten kohtalona on yleensä tulla syrjityksi tai joutua

hoitoon. Julkinen kertoo, mikä on tavallisen ihmisen ideaali, julkinen säätelee

olemistamme ja määrittelee normaalin rajat. Arkipäiväinen ei kuitenkaan ole kaikki. On

mahdollista omien kokemusten avulla saavuttaa oma näkökulma julkisen sijaan, jolloin

vertailun myötä mahdollistuu omien päämäärien asettaminen. Pyrkimyksenä ei ole

arvojärjestyksen luominen vaan sen etsiminen, mikä ihmiselle on mahdollista. Tavoitteena

on saavuttaa sellainen olemisen tapa, joka on juuri minun tapani olla maailmassa, joka ei

ole yhteinen, julkinen keskiarvo. Sekä ontinen että ontologinen tarkastelu edellyttävät, että

ne liittyvät laajempaan kokonaisuuteen. Kytkettynä kokonaisuuden ajatukseen ne johtavat

luonnollisen asenteen murtumiseen, mikä tekee mahdolliseksi filosofisen asenteen

syntymisen. Keskeisenä tekijänä ajattelutavan muutoksessa on oivallus omasta paikasta,

että jokaisella on paikkansa maailmassa, paikka, joka on vain hänen. (emt., 4749.)

Ihminen on monessa suhteessa kuten muutkin luonnonoliot: myös ne ovat maailmassa ja

myös ne kohtaavat maailman. Niilläkin on välittömän olemisen tasonsa, jolla ne jatkuvasti

ovat suorassa kosketuksessa maailman kanssa, ilman käsitteellisiä kytkentöjä. Mutta

ihmisen oleminen poikkeaa luonnonolioista eräässä suhteessa: maailmassa olemisen

prosessiin liittyy tietoinen ulottuvuus, joka ilmenee tietoisuutena maailmasta, ihmisestä

itsestään sekä ontisen ja ontologisen välillä vallitsevasta erosta. (Varto 1995, 153.)

Ihmisen maailmassa olemisen keskeisenä piirteenä Pihlström (1996) näkee eettisen

ulottuvuuden. Ihmisen olemassaolo kuuluu osaltaan luonnolliseen maailmanjärjestykseen,

ja kykymme arvioida toimiemme hyväksyttävyyttä luo meille moraalisia ongelmia.

Pihlströmin edustama pragmatistinen ajattelu katsoo tällaisten ongelmien olevan kiinteä

osa käytäntöjämme, joihin sisältyy moraalinen näkökulma. Myös ympäristöongelmat

kytkeytyvät inhimillisen elämän arvon ja merkityksellisyyden problematiikkaan. (emt.,

259.)
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5.2   Kysymys ympäristöstä, kysymys ihmisestä?

Me olemme äärimmäisen tehokkaita maailman osien muuttamisessa, jopa tuhoamisessa,

mutta suurimmaksi osaksi on kyse taitamattomuudestamme elää siinä hyvin. Jotta

osaisimme käyttää voimiamme viisaasti, tulee meidän Parkerin (1996) mukaan aidosti

ymmärtää maailmassa ja itsessämme olevien arvojen alkuperä. Ympäristöfilosofian on

aloitettava huomioimalla perinpohjaisesti se kokemuksemme laatu, joka kohoaa (tai saattaa

kohota) asuttamistamme ympäristöistä. Meidän on kysyttävä, mikä kokemuksessamme on

arvokasta ja millaisiin ympäristön piirteisiin kokemuksemme on kytkeytynyt. (emt., 30.)

Nykyisen länsimaisen kulttuurin luontokäsitys juontaa juurensa osittain antiikista, osittain

valistuksen ajan rationalismista. Tämän tradition ymmärtämä ‘luonto’ tarkoittaa ihmisen

ulkopuolista, yhtenäistä ja harmonista kokonaisuutta, jonka manipulointi on mahdollista

selvittämällä siinä vaikuttavat lait. Lisääntyvä tieto ja lisääntyvä luonnon hallinta

merkitsevät edistystä. Perusta tällaiselle luontonäkemykselle on romahtanut. Käsitys

yhtenäisestä luonnosta on viimeaikaisten tutkimusten seurauksena murentunut, ihmisen

etuoikeutettu asema luonnossa on kyseenalaistettu ja myytti alati jatkuvasta edistyksestä on

hylätty. Vallinneen luontokäsityksen sortuminen merkitsee myös, että rationalistiselle

hyväksikäyttöasenteelle vastakkainen ajatus romanttisesta yhteiselosta ja sopusoinnusta

luonnon kanssa ei sekään ole mahdollinen. (Haila & Levins 1992, 277278.) Ihmisen on

tullakseen toimeen oltava välttämättä jonkinasteinen saalistaja. Vaikka ihminen rajoittaisi

vaatimuksensa niukimpaan mahdolliseen ja koettaisi selviytyä pelkillä hedelmillä, joita

kasvit eivät tarvitse omaan selviytymiseensä, saattaa kuitenkin olla pieneliöitä, joille

hedelmät ovat tarpeen. (Passmore 1997, 46.)  Ihminen ei voi elää ikään kuin häntä ei

olisikaan. Suhdetta luontoon on tarkasteltava uusista näkökulmista.

Hailan (1990) mukaan yhteiskunnan ja luonnon suhteen tarkastelua ei voi palauttaa

tieteellisteknisten osaongelmien summaksi, sillä tutkimusaihe kietoutuu kysymyksiin

merkityksistä ja arvoista. Perustavana mittapuuna on luonnon merkitys ihmiselle: luonto

on ehdottoman välttämätön meidän olemassaolollemme – siis luonto on itseisarvo meille.

Tämä edellyttää meiltä luonnon elinvoiman ja olemassaolon itseisarvoista kunnioittamista.

(emt., 11.) Kunnioittava asenne toimii perustana myös luonnon suojelutoimenpiteille.

Jonkin suojeleminen merkitsee sen antamista olla sellaisenaan, itsenään, jolloin

edesautamme sen omien mahdollisuuksien toteutumista. Maan suojeleminen merkitsee sen
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antamista olla maana luontaisesti siten, ettemme ainoastaan pyri hyötymään sen

käyttökelpoisuudesta energiavarastona. Mutta maan antaminen olla maana ei merkitse,

ettemme voisi lainkaan käyttää sitä tarpeisiimme, koska maa on mitä suurimmassa määrin

se, mikä pitää yllä ja antaa elämisen mahdollisuudet. Maan suojeleminen tarkoittaa

ennemminkin oppimista elämään siinä, jalostamaan sitä ja pitämään huolta siitä

tuhoamisen sijaan, suojelemaan maahan sisältyviä, sopeutumista ja jatkuvuutta ylläpitäviä

ominaisuuksia. (Foltz 1984, 336.)

Ympäristöfilosofisissa tarkasteluissa tehdään usein jako ihmiskeskeisiin (antroposentrisiin)

ja luontokeskeisiin (biosentrisiin ja ekosentrisiin) teorioihin. Tällainen jaottelu voi Nurmen

(1999, 246) mielestä johtaa harhaan, sillä luontokeskeinen etiikka saattaa

johtopäätöksissään olla kauempana ympäristönsuojelullisista kokonaistavoitteista kuin

jotkin eettisiltä lähtökohdiltaan ihmiskeskeiset teoriat. Myös Oksanen (1997, 222) toteaa,

että vaikka länsimaista maailmankuvaa on pitkän aikaa leimannut voimakas

antroposentrismi, jossa luonto on merkinnyt ihmiselle vain välinearvoista resurssia, sisältää

ihmiskeskeisyyskin aineksia, joilla oikein toteutettuna on rajoittava vaikutus luontoon

kohdistuville toimenpiteille. Korostuneesti antroposentrisen asennoitumisen riittävyys

ekologisten ongelmien ratkaisemisessa saa kuitenkin jyrkän kielteisen vastaanoton monilta

ympäristöfilosofeilta.

Pragmatistinen ajattelu pyrkii ylittämään perinteisiä kahtiajakoja, kuten individualismi vs.

holismi ja välinearvot vs. itseisarvot. Naturalistisesti orientoitunut pragmatisti katsoo, että

ihminen kuuluu luonnolliseen todellisuuteen ja pystyy aktiivisesti toimimalla

muokkaamaan tuota todellisuutta omia tarkoituksiaan silmällä pitäen, eikä hänelle ole

ensisijaista sen enempää yksilö kuin kokonaisuuskaan, vaan luonto on yksilöiden

muodostama kokonaisuus, jota hahmotetaan eri tavoin erilaisia käytännöllisiä päämääriä

palvelevien viitekehysten kautta. Luonnon näkeminen eri tilanteissa eri tavoin perustuu

inhimillisten pyrkimystemme moninaisuuteen. Juuri tästä syystä luonto ei ole meille vain

välinearvoinen, pelkän raakaaineen asemassa oleva kohde. Mutta luonto ei pragmatismin

mukaan voi myöskään olla platonisten, muuttumattomina pysyvien itseisarvojen lähde. Ei

inhimillinen luonto toimii sekä raakaaineena että itsessään arvokkaana todellisuuden

elementtinä, jonka säilyttämisen voi nähdä paitsi järkiperäisenä, myös moraalisena ja

kenties esteettisenä velvollisuutena. (Pihlström 1996, 260.) Nurmi (1999) painottaa, että

kun puhutaan ihmiskeskeisyydestä, on huomattava sen tarkoittavan eettisessä mielessä
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yksinkertaisesti sitä, että moraaliset velvollisuudet voivat lopulta kohdistua vain

inhimillisiin subjekteihin ja heidän arvostustensa huomioonottamiseen. Kunnioitettaessa

ihmisten arvostuksia voivat velvollisuudet välillisesti ulottua myös eiinhimilliseen

luontoon ja sen hyvinvointiin. Vaikka puolustettaisiin ihmiskeskeisyyttä, se ei myöskään

edellytä luontokäsityksessä jyrkkää kartesiolaista kahtiajakoa subjektiin ja objektiin tai

inhimillisten ominaisuuksien arvostamista yli kaiken muun. Ihmiskeskeinen

ympäristöetiikka voi hyväksyä, että luonnolla ja luonnon ymmärtämisellä on objektiivista

merkitystä myös inhimillisten arvojen muodostumisessa. Vaikka pyrkimyksenä olisivat

luontokeskeiset moraaliratkaisut, ei sen Nurmen mukaan tarvitse merkitä etiikan ja

arvoteorian ihmiskeskeisten periaatteiden täydellistä hylkäämistä. (emt., 246247.)

Luontoihanteissa ja luontoa koskevissa käsityksissä on vahva kulttuurinen vaikutus, mikä

tarkoittaa, että “ihmiselle luontaista” luontoa ei ole löydettävissä mistään historian

vaiheesta. Hyvän luonnon ideoiden taustalla ovat nykypäivän ennakkoluulot ja muuttuvat

käsitykset ihmisen “luonnollisista tarpeista”. Luonnon kulttuurinen määrittyminen

aiheuttaa ongelman, että luonto nähdään sellaisena kuin sen kuvitellaan olevan;

luonnontiede antaa analyyttista tietoa yksityiskohdista, mutta käsityksemme pohjautuvat

siihen kulttuuriperinteeseen, jossa elämme. (Haila 1990, 43.) Kuten Lehtinen (1994)

huomauttaa, me emme kykene vapautumaan omista kulttuurisiteistämme emmekä siten

kohtaa koskaan luontoa sellaisenaan. Tämän ajatuksen sisäistäminen on ihmiskeskeisyyttä,

mutta tiedostettua sellaista. (emt., 284.) Pihlströmin (1996) mukaan oikeutusta

luonnonsuojelutoimille ei löydetä etsimällä lajien tai ekosysteemien sisäistä, ihmisestä

riippumatonta arvoa, vaan siten, että arvoja muokkaamalla ja uudelleenarvioimalla ja

kriittistä, rationaalista keskustelua käymällä päädymme ympäristöä suojeleviin

toimenpiteisiin. Oikeutusta ei voida rakentaa itseisarvoihin tukeutuvalle perustalle, koska

emme milloinkaan tavoita sitä, mutta ei myöskään yksilökeskeiselle relativismille, jonka

pohja sortuu allamme. Luonnon arvoista käytävä keskustelu on yhtä vaihtelevaa ja

yllätyksellistä kuin luonto itse, jolloin erilaisten näkemysten hyödyntäminen vaatii

monenlaatuisia käytännöllisiä tietoja ja taitoja sekä kykyä argumentaatioon. Silti on

kyettävä tunnustamaan, että argumentaatiollakin on rajansa. Mitkään eettiset perustelut

eivät vakuuta sellaista henkilöä, jota ei kiinnosta sen enempää oman elämänsä mielekkyys

kuin luonnollisen ympäristön säilyttäminen. (emt., 261.)
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Voimme ajatella, että kun selvitämme luonnon ja inhimillisen kulttuurin tilaa,

tarkastelemme samalla myös itseämme. Kysyessämme peruskysymyksiä elämästä emme

kysy itseltämme ainoastaan teoreettisesti kiinnostavia asioita, vaan kysymme

konkreettisesti omaa suhdettamme elämään, toisiin ihmisiin, luontoon ja siihen maailman

kokonaisuuteen, jossa ihmisinä elämme. (Puhakainen 2002, 92.) Ihminen on enemmän

kuin pelkkä tietokyky, hänen suhteensa todellisuuteen avautuu monella muullakin tavoin.

Ihmistä ei luonnehdi riippumattomuus muusta maailmasta, vaan hän kuuluu osana

vastavuoroisten suhteiden verkostoon, johon tietäminenkin on piilottuneena. Ihmisessä

“maailma tulee ilmi”. (Rauhala 1998, 88.) Hill (1997) yhdistää ympäristöstä huolehtimisen

asenteen inhimillisen erinomaisuuden ihanteisiin kysyessään voiko ihminen, joka syvästi

ymmärtää paikkansa luonnossa, suhtautua välinpitämättömästi luonnonympäristöjen

tuhoamiseen. Hillin näkemys on, että välinpitämättömyys luontoa kohtaan kertoo

useimmiten kykenemättömyydestä nähdä itsensä osana luonnon järjestystä sekä

kyvyttömyydestä hyväksyä itsensä. (emt., 288294.) O’Neill (1997) tarjoaa

ympäristöajattelun perustaksi sovelletun aristoteelisen käsityksen hyvästä elämästä, jossa

myös muiden eliöiden itseisarvoisuus tunnustetaan siinä mielessä, että niistä välittäminen

on keskeinen osa onnistunutta ihmiselämää. Suurinta osaa luonnon elollisista olioista tulee

arvostaa niiden itsensä vuoksi eikä vain ulkoisina välineinä tyydyttämään ihmisen tarpeita.

O’Neillin mielestä uskottavimman ympäristöetiikan tulee noudattaa tätä ajatusta. Hyvään

ihmiselämään kuuluu tietoisuus eiinhimillisten olioiden hyvästä ja käytännöllinen

pyrkimys edistää sitä. (O’Neill 1997, 279281.) Schweitzerin elämäkeskeinen etiikka

sisältää saman ajatuksen. Pyrkimyksenä ei ole laatia ihmisen toimintaa ohjaavien

moraalisten sääntöjen kokoelmaa, vaan kysymyksessä on perustavanlaatuinen asenne

maailmaa kohtaan. Emme kysy, mitä meidän tulisi tehdä, vaan kysymme, millaisia

persoonia meidän tulisi olla. (Des Jardins 2001, 137138.)

Rakentavana ajattelutapana voisi olla myös, että luonnollisten asioiden arvostaminen ei

perustu ihmisen tahtoon tai vapaaseen valintaan, vaan luonnon tapahtumiin, jollainen on

myös ihmisen elämä. Tällöin luonnossa esiintyvät asiaintilat ovat itsessään perustelu niiden

moraaliselle huomioonottamiselle. Inhimillisen arvottamisen perustana on ihmisyys,

ihmisen luonnollinen alkuperä ja hänen ympäristönsä. Ihmiselle ominaista on arvostaa

identiteettiään ja pyrkiä säilyttämään itseytensä. Elämisen arvoinen elämä on elämää

luonnossa, ja arvokkuutta, jota osoitamme luonnolliselle elinympäristöllemme, ei voida

lopulta erottaa tällaisen elämän arvosta. (Brennan 1988, ks. Nurmi 1999, 247248.)
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Arvokkuus on myös keskeinen ihmisyyttä kuvaava piirre. Arvokkuuden kautta tulee

ymmärretyksi, että mitään kokonaisuuteen aidosti kuuluvaa ei voi pitää erillisenä tai

pelkästään välineellisenä, ei itseä, ei toista, ei luontoa. (Varto 1995, 119.)

Filosofiassa on aina kysymys siitä, että ihminen pohtii omaa suhdettaan maailmaan ja

itseensä ja toisiin ihmisiin, jolloin kaikki lähtökohdat ja oletukset, joiden varassa toimitaan,

ovat sidottuja ihmiseen. Tämän suurempaa tai viisaampaa näkökulmaa ei tietämisessä

ylipäätään ole mahdollista saavuttaa. Ihmisen viisaus on aina sidoksissa maahan ja siihen,

että on ihminen. (Varto 1996, 4.) Luontokeskeisen näkökulman omaksuminen ei tee

mahdolliseksi unohtaa ihmisen asemaa maailmassa ja siihen liittyvää inhimillisen elämän

merkityksellisyyttä. Jos ympäristöfilosofi väittää toisin, hän unohtaa, kuka hän on.

(Pihlström 1996, 259.)

Luontoa tarkasteleva tiede on aina väistämättä myös ihmistä tarkastelevaa tiedettä; ihmisen

ja luonnon välinen erottamaton yhteys tekee tästä kytkennästä välttämättömän. On

valittava tarkastelutapa, joka ei sorru kuvittelemaan enempää kuin mihin ihminen pystyy;

on hyväksyttävä inhimillisen näkökulman rajallisuus. Ympäristöfilosofiset lähestymistavat,

jotka korostavat eiinhimillisen luonnon merkityksellisyyttä hyväksymättä ihmisen arvoa,

uhkaavat kääntyä antihumanismiksi, joka unohtaa, että kun todellisuus on aina ihmisen

käsitys todellisuudesta, niin myös filosofia on aina ihmisen filosofiaa, eikä sen ole

mahdollista kohota tätä näkökulmaa korkeammalle. Ihmismieli ei ole erotettavissa

maailmasta, vaan se on osa sitä, eikä mikään ympäristöfilosofia voi asettua tarkastelemaan

luontoa ulkopuolisen silmin, irrallaan ihmisenä olemisesta.
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6   Loppupohdintaa

Tutkimus on tarkastellut ympäristöfilosofian toimintakenttää osana filosofiaa ja osana

muuta ympäristötutkimusta, minkä lisäksi se toi esille tietynlaisen todellisuuteen

suhtautumisen tavan, erityisesti fenomenologiassa käytetyn ihmisen maailmassa olemisen,

jossa lähtökohtana on maailma sellaisena kuin se meille monin eri tavoin ilmenee.

Käsitteellisen tutkimusotteen sijaan se korostaa kokemuksellisuuden osuutta

tietämisprosessissa sekä ihmisen tarkastelemista kokonaisuutena suhteessa luonnon

kokonaisuuteen. Ajattelutapa toimii alkupisteenä luontosuhteen tarkastelulle.

Ympäristöfilosofian voi jopa sanoa olevan pohjimmiltaan filosofista ihmistutkimusta, jossa

luonto osana ihmistä ja ihminen osana luontoa määrittelevät toinen toisiaan.

Ihmistutkimukselle olennaista on tarkoitusten ja arvojen pohtiminen, todellisuuden

hahmottaminen inhimillisen merkityksenannon näkökulmasta. Kysymys, mikä kuuluu

luontoon ja mikä ihmiseen, osoittautuu lopulta ratkaisemattomaksi ongelmaksi, mutta

käsiteparin ihminen–luonto mahdollisimman laajaalainen auki keriminen on ensiarvoisen

tärkeää ympäristösuhteemme ymmärtämiselle.

Ympäristöfilosofisten ajattelutapojen väliset näkemyserot välttämättömiksi katsottavista

muutoksista luontokäsityksissä ja eettisessä asennoitumisessa olivat huomattavia jo

ympäristöfilosofian alkuaikoina, ja eroavaisuuksia on yhä olemassa. Eri koulukuntien

välillä on käyty ajoittain kiivastakin mielipiteenvaihtoa siitä, mikä on “puhdasoppisin” tai

“paras” suhtautumistapa luontoon. Katsomuksellisten erojen taustalla on ollut nähtävissä,

että osapuolten tarve olla oikeassa ja saada puolustaa omaa ajattelutapaansa on käynyt itse

asian edellä, mutta ympäristöfilosofian tarkoituksena ei voi olla vain filosofointi oman

piirin sisällä, vaan yhtymäkohtien maailman kokonaisuuteen on oltava todellisia; pelkät

käsitteelliset rakennelmat ovat arvottomia. Ympäristöfilosofian eri suuntaukset ovat

alkuaikojen jyrkästi rajattujen näkemysten jälkeen kuitenkin lähentyneet toisiaan ja ne

saavat jatkuvasti vaikutteita toisiltaan; traditioiden välillä aiemmin vallinnut

oikeaoppisuuden korostaminen on tasoittunut ja muuttunut maltillisemmaksi

kanssakäymiseksi. Eroja toki vieläkin on: kysymys itseisarvoista askarruttaa

ympäristöeetikoita ja jakaa heitä eri leireihin, näkemys yhteiskunnallisen muutoksen

tärkeydestä ja sen mahdollisesta suunnasta sekä toteuttamistavasta aiheuttaa paljon
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keskustelua, ja argumentointi ihmiskeskeisen tai luontokeskeisen ympäristöfilosofian

paremmuudesta jatkuu edelleen.

Erilaiset arvopohdinnat koettavat luoda perustaa valinnoille, joita joudumme

suhteessamme ympäristöön tekemään, mutta lukuisista teoriakehitelmistä huolimatta eivät

eetikot ole kyenneet arvojen avulla saamaan aikaan yhtenäistä vertailupohjaa eri

vaihtoehdoille. Tarkastellun aineiston perusteella tutkielma päätyy näkemykseen, että

keskeisin ympäristöfilosofinen jaottelu, antroposentrismin ja nonantroposentrismin välinen

kahtiajako, joka pitkälti rakentuu arvopohdinnalle, on pyrittävä ylittämään, sillä

mahdollisista selkeyttävistä piirteistään huolimatta se muodostaa tarpeettoman rajalinjan

luonnon ja kulttuurin välille. Nonantroposentrinen ajattelu ei ole onnistunut muotoilemaan

toimivaa teoriaa tavoitteidensa saavuttamiseksi, johon kenties on syynä, että ihmisen

asema ja rooli koetetaan häivyttää liiaksi, mikä äärimmillään johtaa antihumanistiseen

asennoitumiseen. Antroposentrismi puolestaan leimautuu – toisinaan virheellisesti –

inhimillistä ylivertaisuutta korostavaksi näkemykseksi. Ajatussuuntien välisten

rajanvetojen sijaan on koetettava löytää toisenlaisia menettelytapoja, jotka voivat

edesauttaa luontosuhteessamme vallitsevien ongelmallisten kohtien selvittämistä. Se

asettaa suuren haasteen ympäristöfilosofialle.

Valtavirran analyyttisen tutkimusotteen rinnalle tutkielma on hahmotellut lähestymistapaa,

jota soveltamalla se pyrkii avartamaan näkemystä ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta.

Tässä fenomenologian ja pragmatistisen filosofian lähtökohtiin perustuvassa

ajattelutavassa katsotaan, että voimme suuntautua maailmaan vain inhimillisestä

näkökulmasta, joka muotoutuu oman elämämme ja maailmassa toimimisemme kautta.

Objektiivinen todellisuus, ilman kytkentöjä ihmisen elämän käytäntöihin, jätetään syrjään,

sillä kaikki käsityksemme maailmasta ovat sidoksissa luonnon kokonaisuuteen, josta

olemme itse osa. Mitään maailman ulkopuolista tai elämästä riippumatonta tiedon lähdettä

ei ole. Luonnon merkityksellisyyttä arvioitaessa on huomioitava ihmisen merkityksellisyys

erottamattomana osana luontoa.

Ympäristöfilosofia käyttää tutkimuksensa apuvälineinä erityistieteiden tarjoamaa

tietämystä, mutta oman ymmärryksensä lisäämiseksi sen on kyettävä muodostamaan

pirstaleisen ja hajanaisen aineiston avulla kuva luonnosta, johon erottamattomasti

kietoutuu kuva ihmisestä. Tyydyttävien vastausten saamisessa voi apuna olla
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kokemuksellisuuden näkökulmaa korostava todellisuuden hahmottaminen.

Fenomenologinen sekä pragmatistinen ajatteluperinne sisältävät maailman käsittämiseen

tähtääviä lähestymistapoja, joita pystyttäneen hyödyntämään ympäristötutkimuksessa.

Kysymyksenasettelut on kyettävä tekemään yhä uudelleen, aina kulloistenkin ongelmien

luonteen mukaisesti. Ympäristöfilosofia on tässä mielessä osa filosofian perimmäistä

projektia, jossa toistuvasti kysytään, mikä on ihmisen asema osana kokonaisuutta.

Ympäristöfilosofian merkitys voidaan nähdä olevan siinä, että se toteuttaa filosofian

synteettistä tehtävää: hahmottaa kokonaiskäsityksiä asioista, joista erityistieteet pystyvät

käsittelemään vain osia.

Ympäristökysymysten ratkaisuyritykset ovat voimakkaasti sidoksissa valittuihin

tieteenfilosofisiin olettamuksiin, ja tällaisten oletusten asettaminen on välttämätöntä

siitäkin huolimatta, että joudumme aina toimimaan epävarman tiedon pohjalta

todellisuudessa, jonka ehdottomia ja perimmäisiä lainalaisuuksia emme tunne, koska

sellaisia ei kyetä löytämään tai koska sellaisia ei ole. Vaikka houkutus jättää lähtökohtia

koskevat kysymykset vaille tarkastelua saattaa olla suuri, ei pidä tyytyä ajattelumalliin, että

kaikki vaihtoehdot ovat epävarmassa tilanteessa yhtä hyviä. Lähtökohdat on pyrittävä

asettamaan viisaasti kokonaisuus huomioiden. On otettava kantaa perustavaa laatua oleviin

asioihin, koska niiden huomioimatta jättäminenkin on kannanotto ja huono sellainen.

Mikään yksittäinen ympäristöfilosofinen lähestymistapa ei voi tarjota kaikki mahdolliset

tilanteet kattavia ongelmanratkaisukeinoja, eikä pidä tuudittautua kuvitelmaan, että

ongelmiin, joiden määritteleminen ja täsmentäminen on likipitäen yhtä vaikeaa kuin niiden

poistaminen, löytyisi yleisen tason vastauksia. Luonto, jonka piirteiden selville saamiseen

meillä on vain rajallisen käsityskykymme tuottamat välineet, ei ole pelkkä toiminnan

kohde, vaan lopulta se kokonaisuus, jota meidän on kaikessa olemisessamme

kunnioitettava.
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