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Ympäristökysymys  ja  liikehdintä  eivät  ole  nousseet  osaksi  suomalaista  kansalaisyhteiskuntaa  ja
yhteiskuntakeskustelua  tasaisesti  ja  vähitellen  vaan  pikemminkin  aaltomaisesti.  Tässä
tutkimuksessani  kartoitan  suomalaisen  ympäristöliikehdinnän  aaltoja  1960luvulta  nykypäiviin
saakka.  Keskityn  erityisesti  tarkastelemaan  tämän  päivän  ympäristöliikehdintää,  mutta  olen
kiinnostunut  myös  Suomen  ympäristöpolitiikan  tilasta,  aaltomallin  toimivuudesta  ja  siitä,  kuinka
ympäristöliikkeen tila määrittyy ympäristötoimijoiden näkökulmasta.

Olen  haastatellut  tutkimusta  varten  20  ympäristöliikkeen  tämän  hetken  keskeistä  vaikuttajaa.
Haastateltavien  viiteryhmät  kattavat  huomattavan  osan  suomalaisesta  ympäristöjärjestökentästä
sekä osan eläinoikeusliikkeestä  ja globalisaatiokriittisestä  liikehdinnästä. Tutkielman painopiste on
empiriassa  käsitteellisteoreettisen  analyysin  sijaan.  Keskeisiä  lähteitä  tutkimuksen  teoreettisessa
osassa ovat suomalaisen ympäristöliikkeen aaltoteorian tutkijat Esa Väliverronen, Pertti Rannikko,
Esa Konttinen, Jukka Peltokoski ja Arto Lindholm.

Tämän  tutkimuksen  mukaan  ympäristökysymykselle  on  tapahtunut  hallinnollinen  haltuunotto,
jonka  myötä  puhe  talous  ja  kilpailukykypolitiikasta  on  alkanut  hallita  Suomen
ympäristöpolitiikkaa. Samaan aikaan ympäristöliike ei näytä elävän kaikkein aktiivisinta vaihettaan.
Heikko ympäristöpolitiikka sekä yksilö  ja projektikeskeinen yhteiskunta omine toimintaehtoineen
tuottaa  ympäristöliikkeelle  lukuisia  uusia  haasteita.  Aineistoni  perusteella  ympäristöliikkeen
keskiössä ovat asiantuntijuus, ammattimaisuus ja vaikuttaminen hallintoon. Kiihkein ympäristöliike
on aaltomallin kriteerien  ja  toimijoiden haastattelujen perusteella  hiipunut vuosituhannen vaihteen
jälkeen.

Tutkimuksen  toinen  keskeinen  tulos  on,  ettei  ympäristöliikkeen  aaltoteoria  näytä  yksin  olevan
tarpeeksi  kattava  analyysikehys  kuvaamaan  ympäristöliikehdinnän  mekaniikkaa  suomalaisessa
yhteiskunnassa.  Tämä  näkyi  aineistossani  haastateltujen  kuvauksena  siitä,  miten  monien  aiemmin
esille nousseiden  ja ajankohtaisten ympäristökysymysten ympärillä on aktiivista  toimintaa, vaikka
uudet yhteiskunnalliset protestit näyttävät kanavoituvan muihin kysymyksiin. Tutkimuksen valossa
ympäristöliikkeen  aaltoja  voidaan  kuvata  pikemminkin  kerrostumien  kautta.  Ympäristöliikkeen
aaltomallin kritiikissä on kyse toimijalähtöisestä määrittelytavasta, joka tuo uuden näkökulman alan
tutkimuskenttään.

Asiasanat:  ympäristöliike,  ympäristöpolitiikka,  ympäristöliikkeen  aalto,  ympäristöjärjestö,  vihreä
liike, yhteiskunnallinen liike, protesti.
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Alkusanat

Olen  itse  ympäristöliikkeen  pitkäaikainen  toimija.  Tästä  näkökulmasta  olen  seurannut  myös

Suomen  ympäristöpolitiikkaa  suhteellisen  pitkään.  Oma  kokemukseni  ympäristöliikkeiden

protestimaisista tihentymistä on toiminut pontimena tämän tutkimuksen teossa.

Olen  seurannut  läheltä  niin  Rio  de  Janeiron  huippukokouksen1  kestävän  kehityksen  prosessin

toteutumista  kuin  ympäristöliikkeen  neljännen  aallon  ja  eläinoikeusliikkeen  nousua  Suomessa

1990luvun puolivälissä. Olen ollut perustamassa Suomeen Vihreitä Nuoria ja Opiskelijoita (ViNO)

1990luvun lopussa sekä osallistunut globalisaatiokriittisen liikkeen toimintaan. Olen ollut mukana

ydinvoimaa  vastustavassa  Valtavirtaverkostossa  sekä  Maan  ystävissä,  jossa  toimin

puheenjohtajana  vuosina  2003  — 2004.  Olen  myös  ollut  vaikuttamassa  Suomen

ympäristöpolitiiikan  linjauksiin  esimerkiksi  Suomen  kestävän  kehityksen  toimikunnan  jäsenenä

vuodesta 2003 lähtien.

Näyttää  siltä,  että  viime  aikojen    julkisessa  keskustelussa    ympäristöasiat  ovat  olleet  hieman

laskussa  samaan  aikaan,  kun  ympäristöhallinto  on  toiminut  yhä  passiivisemmin.  Joidenkin

havaintojen  mukaan  voitaisiin    jopa  puhua  ”green  backlash”  ilmiöstä.  Ympäristöhallinnossa

toteutetaan  toki  vanhoja  päätöksiä,  mutta  ei  tehdä  juurikaan  uusia  avauksia.  Ympäristönsuojelu

nähdään  valitettavan  usein  liiketoiminnan  ja  yksittäisten  ihmisten  toiminnan  esteenä,  vaikka

kyseessä on myös mahdollisuus liikeelämälle.2

Ympäristöjärjestöjen  arkipuheista  heijastuva  kuva  on,  että  Suomen  ympäristöpolitiikka  on

muuttunut    pohjoismaisen  veturin  vetämisestä Euroopan  unionin  ympäristöpolitiikan  myötäilyksi,

jopa  jarruksi. Esimerkkejä ympäristöjärjestöjen yleisistä harmin aiheista ovat olleet viime vuosina

harjoitettu  energia,  ilmasto  ja  liikennepolitiikka,  Suomen  linjaukset  geenimanipuloituja

organismeja (GMO) koskevissa kysymyksissä  ja kriittinen suhtautuminen kemikaalilainsäädännön

uudistukseen.  Ongelmallisena  luonnonsuojelijat  pitävät  myös  Suomen  toteuttamaa  metsä  ja

1 YK:n ympäristö ja kehityskonferenssissa (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED,
3.6    14.6.1992,  Rio  de  Janeiro)  hyväksyttiin  kestävän  kehityksen  periaatteet  sisältävä  Rion  julistus  ja  näiden
periaatteiden  käytännön  toteutusta  ohjaava  21.  vuosisadan  toimintaohjelma  Agenda  21.  Riossa  hyväksyttiin  myös
metsäperiaatteet  sekä allekirjoitettiin biologista monimuotoisuutta   koskeva  yleissopimus  ja  ilmastomuutosta koskeva
puitesopimus. Lisäksi päätettiin aloittaa aavikoitumisen estämistä koskevat sopimusneuvottelut.
2 Ks. esimerkiksi Shellenberger & Nordhaus (2004) The Death of Environmentalism.
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maatalouspolitiikkaa.  Itämeren suojelu  ja ekologinen  verouudistuskin  tuntuvat  järjestöjen  mielestä

unohtuneen  kestävän  kehityksen  retoriikan  taakse  hallitusohjelmassa  olevista  lupauksista

huolimatta.

Keskustelun  seuraaminen  on  saanut  pohtimaan,  onko  radikaalien  ympäristöliikkeiden  (ja

vaatimusten) vastapainoksi muodostunut kestävän kehityksen yhteenliittymä. Kestävän kehityksen

teesithän  on  omaksuttu  laajasti  poliittisessa  keskustelussa.  Voidaan  ajatella,  että  yhteiskunta  on

läpiekologisoitunut  pintatasolta,  mutta  samalla  se  on  marginalisoinut  radikaalit

ympäristövaatimukset.  Ympäristökysymys  on  kyllä  jäänyt  pysyvästi  yhteiskunnalliselle

keskusteluareenalle3, mutta sen ympärille ei muodostu uusia vaatimuksia tai protesteja. Esimerkiksi

monet  ympäristöjärjestöt näyttävät  muuttuneen  lähinnä  salonkikelpoisiksi  lobbausorganisaatioiksi,

joita  ohjaa  asiantuntijuuden  ja  vastaasiantuntijuuden  pakko.  Ympäristökysymys  on  saattanut

menettää potentiaalia nostaa protestiaaltoja ja mobilisoida ruohonjuuritason kansalaisliikettä.

Ympäristöliike  on  monin  tavoin  myös  nuorisokapinaa4.  Tällä  hetkellä  nuoret  näyttävät  tuovan

julkisuuteen  kuitenkin  sellaisia  käsitteitä,  kulttuurisisältöjä  ja  vaatimuksia,  jotka  eivät  kuulu

ainakaan  ympäristöliikkeen  ydinalueeseen.  Näitä  ovat  esimerkiksi  turvattomuus,  prekariaatti5,

ylikaupallistuneet  tilat,  globaali  oikeudenmukaisuus6  ja  yhtiövallan  tai  kilpailukyvyn  kritiikki,

yhteiskunnan kontrollin tiukentumisen vastustaminen ja vapaan liikkuvuuden puolustaminen. Uudet

sukupolvet  saattavat  tarttua  aivan  uusiinkin  aiheisiin,  jolloin  ympäristöliike  sekä  liikehdinnän

tukema kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka voivat jäädä sivuraiteille tuleviksi vuosikymmeniksi.

Toisaalta  päättäjien  omaksumien  ympäristöarvojen  ja  käsitteiden  ristiriita  voi  kärjistyä  suhteessa

toteutettuun  ympäristöpolitiikkaan:  ympäristöongelmat  pahenevat,  eikä  päättäjillä  ole  rohkeutta

puuttua niihin rakenteellisiin ongelmiin, jotka johtavat ympäristön tuhoamiseen. Ehkä tarvitaan vain

yksi  merkittävä  katastrofi  tai  muutaman  ihmisen  aktiivinen  joukko,  joka  keksii  uuden  tavan

politisoida ympäristökysymys. Sen sijaan, että kansalaisjärjestöt  ja muut yhteiskunnalliset toimijat

aina  tuomitsisivat  radikaaliliikkeen,  tulisi  niissä  olla  herkkyyttä  havaita  merkkejä  siitä,  mihin

3 Voidaan puhua institutionalisoitumisesta.
4 Ks. esimerkiksi Hoikkala & Laine & Laine (2005). Mitä on tehtävä? Nuorison kapinaa ja käytäntöä.
5  Prekariaatilla  tarkoitetaan  tilapäisissä  tai  epätyypillisissä  työsuhteissa  olevien  ihmisten  luokkaa.  Erotuksena
pätkätyöstä  prekariaatti  tarkoittaa  laajemmin  toimeentulon  ja  elämäntilanteen  epävarmuutta,  joka  vaikuttaa  niin
materiaaliseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin. Prekariaattisana tulee latinankielisestä sanasta precarius, joka tarkoittaa
epävarmassa tilassa tai muiden armoilla olevaa. Termi on käännetty toisinaan myös tilapäistöksi. Ks. lisää keskustelua
aiheesta Hoikkala & Salasuo (2006 toim.) Prekaariruoska.
6 Esim. Lindholm 2005
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suuntaan  yhteiskunnalliset  jännitteet  purkautuvat.  Vaikka  nyt  eläisimmekin  latenssivaihetta,  ehkä

ympäristöprotestin  seuraava  tihentymä  on  jo  lähellä.  Minua  nämä  kysymykset  kiinnostavat  sekä

tutkijana että kansalaisaktiivina.

Ennen  ympäristöpolitiikan  opintojen  saattamista  tähän  vaiheeseen  on  tapahtunut  paljon.

Henkilökohtaisesti  eläinoikeusliikkeen  nousu  herätti  ruususenunesta,  globalisaatiokriittisen

liikehdinnän  hullut  vuodet  saivat  toimimaan  ja  lopulta  ympäristöliikehdinnän  latenssi  pisti

tutkimaan itse liikehdintää ja asiaa hiukan tarkemmin.

Tämä  tutkielma  ei  olisi  ollut  mahdollinen  ilman  niitä  lukemattomia  keskusteluja,  joita  olen  eri

ihmisten  kanssa  käynyt.  Kiitos  tutkijoille  Pertti  Rannikolle,  Esa  Konttiselle,  Jukka Peltokoskelle,

Ari  Lehtiselle  ja  Arto  Lindholmille  arvokkaista  kommenteista  matkan  varrella.  Kiitos  pienistä  ja

suurista  huomautuksista  Pentti  Straniukselle,  Maria  Svanströmille,  Lauri  Myllyvirralle,  Heikki

Simolalle, Salla Tuomivaaralle, Aleksi Neuvoselle ja Tuire Laurinollille työni loppuvaiheessa.

Kiitos kuuluu tietenkin myös tämän tutkielman haastateltaville. Lisäksi haluan kiittää työnantajaani

joustavuudesta  sen  suhteen,  että  opintojen  tekeminen  on  kaiken  muun  ohessa  ollut  ylipäätään

kahdeksan  vuoden  ajan  mahdollista.  Aivan  erityisesti  haluan  kiittää graduohjaajaani Yrjö  Hailaa

ideoista  ja  neuvoista  tutkielmaa  varten  sekä    taistelutoveriani,  rakkaimpaani  Annukka  Bergiä

arvokkaista kommenteista ja tuesta tämän parivuotisen rupeaman aikana.

Helsingissä lämpimänä syyskuun iltana 2006,

Leo Stranius
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1. Johdanto

Tässä  tutkimuksessa  käsittelen  suomalaista  ympäristöliikettä  ja  suomalaisia  ympäristöjärjestöjä.

Tarkoitukseni  on  selvittää  ja  analysoida  ympäristöliikehdinnän  kentällä  Suomessa  vallitsevia

virtauksia. Tutkimusta varten olen haastatellut 20 suomalaista ympäristöliikkeen vaikuttajaa. Pyrin

selvittämään  haastatteluissa  aktiivitoimijoiden  ja  ammattilaisten  näkemyksiä  suomalaisesta

ympäristöpolitiikasta ja ympäristöliikkeestä ja näin arvioimaan suomalaisen ympäristöliikkeen tilaa.

Keskeisenä  tavoitteenani  on  samalla  kehittää  ympäristöliikkeen  teoriaa  ja    tutkimusmenetelmiä.

Erityisesti  olen  kiinnostunut  siitä,  kuinka  hyvin  ympäristöliikkeiden  kuvaamisessa  usein  käytetty

aaltomalli sopii yhteen ympäristöliikkeiden toimijoiden kertoman kanssa. Tarkoituksena on  löytää

kriteereitä, joiden avulla ympäristötoimijat itse määrittelevät liikkeen tilaa ja vaihetta.

Yhteiskunnallinen  liikehdintä on ajoittain onnistunut valtaamaan poikkeuksellisen näkyvän paikan

julkisessa  keskustelussa.  Yleensä  tämä  on  tarkoittanut  sitä,  että  jokin  tietty  liike  tai  ryhmä  on

kyennyt  haastamaan  yhteiskunnassa  vallitsevan  arvonäkemyksen.  Esimerkiksi  rauhanliike  1960

luvulla,  ympäristöliike  1980luvulla  ja  globalisaatiokriittinen  liike  vuosituhannen  vaihteessa

saavuttivat  hetkellisesti  aseman,  jossa  liikkeet  pystyivät  määrittelemään  ne  kysymykset,  joihin

muun yhteiskunnan ja valtaapitävien oli reagoitava. (Metsämäki & Nisula 20067, 335).

1.1 Tausta ja tutkimusongelma

Suomessa on tutkittu kansalaistoimintaa ja ympäristöliikettä paljon. Viime vuosina erityisesti Pertti

Rannikko, Arto Lindholm, Esa  Konttinen  ja  Jukka Peltokoski ovat analysoineet  ympäristöliikettä.

Lisäksi  viime  aikoina  on  julkaistu  useita  laajemminkin  kansalaisaktivismia  käsitteleviä  teoksia8.

Aktivismi  on  ollut  muutenkin  säännöllisesti  esillä,  julkisessa  keskustelussa  viimeksi  vapun  2006

EuroMayDaymielenosoitusten9 ja Helsingin makasiinien tapahtumien myötä10. Kansalaistoiminnan

ja ympäristöliikkeen arviointi on myös populaaria pohdintaa.

7  Metsämäen  ja  Nisulan  kirja  ”Aktivistit”  ei  ole  akateeminen  tutkimus.  Olen  kuitenkin  käyttänyt  kirjaa  tässä
tutkielmassa  yhtenä  lähdeteoksena,  koska  siinä  tuodaan  esille  tämän  tutkimuksen  kannalta  keskeisten  liikkeiden  ja
toimijoiden omaa näkökulmaa.
8 Ks. esimerkiksi Metsämäki & Nisula (2006); Paasonen (2005); Hoikkala & Laine & Laine (2005).
9  Ensimmäinen  EuroMayDay–mielenosoitus  järjestettiin  Milanossa  2001.  Vuonna  2004  tapahtumiin  osallistui
maailmanlaajuisesti  noin  100  000  ihmistä,  vuonna  2005  noin  200 000.  Suomessa  EuroMayDay–prosessi  ja
prekariaattikeskustelu ovat käynnistyneet alun perin jo vuonna 2001,  ja suomalainen liikehdintä on ollut elimellisessä
yhteydessä eurooppalaiseen kenttään. (Helsingin EuroMayDayverkosto ja verkkolehti Megafoni 2005, 11).
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Avoin  yhteiskunta  ja  demokratia  edellyttävät  vireää  kansalaisyhteiskuntaa  ja  kansalaisjärjestöjä,

jotka haastavat vallitsevaa arvomaailmaa ja yhteiskuntarakenteita. Samalla julkisuuden hallinnasta,

asiantuntijavaikuttamisesta  ja  varainhankinnasta  on  näyttänyt  tulevan  keskeisiä  vaatimuksia

järjestöjen  toiminnalle.  Kansalaistoiminnasta  on  tullut  entistä  ammattimaisempaa  ja

projektimaisempaa.11

Suomessa  on  1970luvun  lopun  jälkeen  noussut  useita  uusia  liikkeitä,  kuten  ympäristöliike,

kehitysmaaliike, eläinoikeusliike  ja globalisaatiokriittinen liike. Metsämäen ja Nisulan (2006, 337)

mukaan  näille  liikkeille  on  ollut  ominaista  omakohtaisten,  elämäntapaan  ja  arkeen  liittyvien

asioiden politisointi. Ympäristöliikekin on lisännyt yleistä ympäristötietoisuutta, saavuttanut monia

merkittäviä  luonnonsuojeluvoittoja  ja  vaikuttanut  yhteiskunnallisten  käytäntöjen  muuttumiseen.

Samalla  suomalaisen  elämäntavan  ympäristökuormittavuus  on  kuitenkin  kasvanut.12  Esimerkiksi

hiilidioksidipäästöt  ja  luonnonvarojen  kulutus  kasvavat  ja  luonnon  monimuotoisuus  heikkenee

edelleen.

Ympäristökysymykset eivät ole  nousseet  yhteiskunnalliseen  ja  julkiseen keskusteluun  tasaisesti  ja

vähitellen vaan ristiriitaisesti ja aaltomaisesti. Konttisen ja Peltokosken (2004, 36) mukaan sykliset

nousut  ja  laskut  ovat  ominaisia  yhteiskunnalliselle  liikehdinnälle.  Protestiaallon  käsitteellä

tarkoitetaan  protestien  esiintymistä  aaltomaisina  tihentyminä.  Tihentymät  ilmenevät  ajassa  ja

tilassa, jolloin uusia ryhmiä syntyy ja jo ennestään toimivia aktivoituu. Toiminnallisuus kasautuu, ja

monet asiakysymykset saattavat tulla ajankohtaisiksi lähes samanaikaisesti. (Konttinen 2003, 128).

Ympäristöliikkeiden  keskeinen  merkitys  perustuu  niiden  kykyyn  haastaa  harjoitettu  politiikka  ja

nostaa  yhteiskunnalliseen  keskusteluun  uusia  kysymyksiä.  Pelkistetysti  suomalaisessa

ympäristöliikehdinnässä  on  eroteltu  ajallisesti  neljä  aaltoa  tai  tihentymää  aina  modernin

ympäristötietoisuuden  syntymisestä,  Koijärviliikkeestä  ja  metsäkamppailuista  uuden

eläinoikeusliikkeen  nousuun.  Näiden  lisäksi  Arto  Lindholm  (2005)  käsittelee

väitöskirjatutkimuksessaan  globalisaatiokriittistä  liikehdintää  ympäristöliikehdinnän  jatkumona,

10 Ks.  esimerkiksi Hoikkala & Salasuo  (2006) toimittama verkkojulkaisu Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo  ja
kansalaistoiminta, joka pyrkii pohtimaan Helsingin VR:n makasiinien tapahtumia vappuna 2006, prekariaattikysymystä,
perustuloa sekä suomalaista kansalaistoimintaa laajan kirjoittajakunnan voimin.
11 Ks. esimerkiksi Ilvonen (2005); Metsämäki & Nisula (2006).
12 Tutkimusten mukaan suomalaisten kotitalouksien kulutuksen ympäristökuormitus on vuosina 19752003 koko ajan
kasvanut, tosin hiukan hitaammin kuin bruttokansantuote (Mäenpää 2004, 2426.)
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viidentenä  protestiaaltona.  Millä  tavoin  ympäristöliikehdinnän  aallot  ovat  näyttäytyneet

suomalaisten ympäristöjärjestöjen toiminnassa? Entä miltä Suomen nykyinen ympäristöpolitiikka ja

liikkeen  tila  näyttävät  ympäristöliikkeen  keskeisten  toimijoiden  näkökulmasta?  Millä  kriteereillä

tilaa määritellään? Näihin kysymyksiin yritän vastata tässä tutkielmassa.

1.1.1 Miksi olen päätynyt pohtimaan ympäristöliikettä?

Näyttää  siltä,  että  vuosituhannen  vaihteen  globalisaatiokriittisen  liikehdinnän  jälkeen

ympäristöliikehdintä  ei  ole  Suomessa  ollut  pitkän  aktiivisen  jakson  jälkeen  yhtä  paljon

julkisuudessa  kuin  aiemmin.  Energia  ja  ilmastopolitiikka  on  aiheuttanut  paljon  keskustelua

vakiintuneissa  ympäristöjärjestöissä,  ja  näiden  kysymysten  ympärillä  onkin  järjestetty  lukematon

määrä  tempauksia  ja  pienempiä  mielenosoituksia.  Varsinaista  ruohonjuuritason  laajempaa

liikehdintää  energia  ja  ilmastoteema  ei  ole  toistaiseksi  mobilisoinut,  ja  esimerkiksi  suurimmat

ympäristöaiheiset  mielenosoitukset  ovat  jääneet  kooltaan  muun  muassa  rauhanmielenosoituksia

vaatimattomammiksi13.  Suomeen  ei  ole  juurikaan  syntynyt  uusia  ympäristöjärjestöjä  muutamia

poikkeuksia lukuun ottamatta14.

Lähihistoriassa on ollut  tilanteita,  joissa  jokin pienryhmä on onnistunut hetkellisesti kaappaamaan

sukupolvensa  äänen.  Tästä  esimerkkinä  ovat  1960luku  ja  suuret  ikäluokat.  Tilanteen  on

mahdollistanut  se,  että  pohjalla  ovat  olleet  laajemman  joukon  jollain  tavalla  yhteisesti  jakamat

kokemukset.  Esimerkiksi  Hoikkalan  (2004)15  mukaan  mannheimilainen  malli16  tuntuu  sopivan

parhaiten  juuri  suuriin  ikäluokkiin.  On  mahdollista,  että  pienet  ikäluokat  ovat  erilaisia,  ja

puhuminen ikäluokan yhteisistä eduista on vaikeaa.

13  Esimerkiksi  Irakin  sodan  vastaisiin mielenosoituksiin  osallistui  kevättalvella  2003  Helsingissä  kymmeniä  tuhansia
ihmisiä.  EuroMayDaymielenosoituksiin  on  vuosina  2004  ja  2005  osallistunut  yli  tuhat  henkeä.  Ympäristöaiheisiin
mielenosoituksiin on vastaavasti osallistunut muutamia satoja.
14  Ilmastonmuutoksen  torjuntaan  keskittyvä  Tulevaisuuden  Voima  ry  perustettiin  keväällä  2005.  Ks.
http://www.tulevaisuudenvoima.org
15 Hoikkala (2004) Sukupolven imu. Kolumni Suomen Akatemian lehdessä (A propos) 5/2004.
16 Mannheim erotti toisistaan biologiset ja yhteiskunnalliset sukupolvet. Hänen teoriansa mukaan ”sukupolviyksikkö”
on muodostunut samanikäisten ryhmästä,  joka vie liikkeen ideoita  ja  tunnuksia eteenpäin. Mannheimin (1952) teorian
keskeiset  käsitteet  ovat  sukupolviasema,  aktuaalinen  sukupolvi  ja  sukupolviyksikkö.  Sen  sijaan  esimerkiksi  Matti
Virtanen  (2001)  kuvaa  väitöskirjatutkimuksessaan  Mannheimin  pohjalta  oman  käsitteellisen  kolmijakonsa,  jossa  eri
tasot  ovat  biologinen  sukupolvi,  kokemuksellinen  sukupolvi  ja  mobilisoitunut  sukupolvi.  Kuitenkin  vain  harva
sukupolviasema  mobilisoituu;  usea  sukupolviasema  kantaa  yhteisiä  kokemuksiaan  aktivoitumatta  liikkeeksi  asti.
(Virtanen 2001, 24.)

http://www.tulevaisuudenvoima.org
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Ehkä sukupolvea yhdistäviä kokemuksia ei enää ole? Yksilöllistämisen yhteiskunnassa kokonaisuus

koetaan  eikollektiivisesti,  mikä  voi  olla  omiaan  heikentämään  kansalaisliikehdinnän  ja

ympäristöjärjestöjen  ruohonjuuritason  aktiivisuutta.  Tätä  kehitystä  lienevät  vahvistaneet  suurten

ideologioiden  kuolema  ja  muiden  postmodernin  yhteiskunnan  piirteiden  vahvistuminen.

Esimerkiksi  Nuorisotutkimusseuran  tutkija  Mikko  Salasuon17  mukaan  alakulttuurit  ovat

pirstoutuneet eivätkä nuoret asetu enää yhtä hanakasti kollektiivisten liikkeiden tai ryhmien taakse.

Näin  ollen  myös  kansalaistoiminta  on  yksilöllistä  sukkulointia,  oman  portfolion  ja  identiteetin

rakentamista.  Ympäristöliike  on  suuren  haasteen  edessä  yhteisöllisyyden  sekä  suurten

ideologioiden, visioiden ja arvojen heikentyessä.

Nykyyhteiskuntaa  kutsutaankin  usein  myöhäismoderniksi  tai  postmoderniksi  yhteiskunnaksi  tai

Ulrich  Beckin  ”toisen  modernin”  yhteiskunnaksi.  Hardtin  ja  Negrin  (2005,  1112)  mukaan

postmodernissa  yhteiskunnassa  on  siirrytty  samalla  kansallisvaltioiden  suvereenisuudesta

imperiaalisen suvereeniuden paradigmaan, jossa kansallisvaltioiden poliittinen valta on heikentynyt,

ja tilalle on tullut maailmanmarkkinoiden mahti18. Esimerkiksi Bauman (2002, 32) puhuu notkeasta

modernista.  Tämän  mukaan  yksilöllistettyjen  toimijoiden  sitouttaminen  kansalaisuuteen,  yhteisiin

liikkeisiin, tuntuu mahdottomalta. Notkea moderni luo hetkellisesti verkostoituneita yhteisöjä, jotka

ovat hauraita ja keskittyvät vain yhteen ominaisuuteen tai päämäärään. Ne elävät vain vähän aikaa

ja ovat hetkellisesti kokoontuvia ”narikkayhteisöjä”19. (Bauman 2002, 49, 237).

Nykyinen ympäristöaktivismi on entistä projektimaisempaa. Tavoitteena ei välttämättä ole pysyvien

järjestöjen perustaminen,  vaan pikemminkin  yksittäisten,  julkisuutta houkuttelevien kampanjoiden

toteuttaminen  löyhien  verkostojen  kautta.  Kansainvälinen  yhteistyö  on  lisääntynyt  Internetin,

sähköpostin  ja matkapuhelinten myötä. Toki myös perinteiset vaikuttamismuodot, kuten adressien

keruu, vetoomukset, keskustelutilaisuudet ja yhteydenotot päättäjiin, ovat tärkeitä toimintamuotoja.

(Metsämäki & Nisula 2006, 341).

17 Suomen  Akatemian  tiedote  (9.6.2006)  Alakulttuurit  ovat  pirstoutuneet:  Yksilöllinen  sukkulointi  korvannut
nuorisoliikkeet.  Huom!  Tätä  kirjoittaessa  Salasuon  tekemä  tutkimus  oli  käsikirjoitusvaiheessa  eikä  itse
kirjallisuusviitettä ollut käytössä.
18 Maailmantalouden postmodernisuudessa varallisuuden luominen tähtää biopoliittiseen tuotantoon, jossa taloudelliset,
poliittisen  ja kulttuurilliset  tekijät kietoutuvat  toisiinsa.  Imperiumilla ei ole keskusta  ja  se  on  tilallisesti rajautumaton
vallan epäpaikka. (Hardt & Negri 2005).
19 Baumanin  (2002, 238) mukaan toinen sopiva käsite notkean modernin yhteisöille on ”karnevaaliyhteisö”. Notkean
modernin  yhteisöt  tarvitsevat  spektaakkelin,  joka  vetoaa  heidän  yhteisiin  tunteisiinsa.  Näin  yhteisöt  tarjoavat  vain
väliaikaisen levähdyspaikan yksilöiden omille kamppailuille.
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1.1.2 Mitä tarkemmin ottaen tutkin?

Tutkimukseni  keskittyy  suomalaisten  ympäristöjärjestöjen  toimintaan  ympäristöliikehdinnän

näkökulmasta.  Olen  kiinnostunut  siitä,  mitä  valtakunnan  tason  vakiintuneet

ympäristöjärjestövaikuttajat  ajattelevat  liikkeen  tilasta  ja  tulevaisuudesta  sekä  Suomen

harjoittamasta ympäristöpolitiikasta. Keskeiset tutkimuskysymykseni ovat:

1. Miten ympäristöjärjestöissä nähdään Suomen harjoittama  ympäristöpolitiikka?

2. Mikä on ympäristöjärjestöjen tila ympäristöliikehdinnän aaltomallissa sekä mitkä ajankohtaiset

kysymykset ja ilmiöt vaikuttavat ympäristöjärjestöjen toiminnassa?

3. Millaisten kriteereiden avulla ympäristöliikkeen tilaa voidaan ylipäätään arvioida?

Tutkimuksellani  hahmotan  siis  ympäristöjärjestöjen  ja  liikehdinnän  lisäksi  nykyisen

ympäristöpolitiikan  tilaa.  Mitkä  kysymykset  ovat  toiminnan  polttopisteessä  nyt?  Mitkä  nousevat

sinne  lähitulevaisuudessa?  Lähden  siitä  olettamuksesta,  että  Suomen  harjoittamalla

ympäristöpolitiikalla on oma merkityksensä ympäristöliikkeen nykytilassa ja päinvastoin.

Voidaan  ajatella,  että  ympäristöliikehdinnän  aallot  tai  protestitihentymät  ovat  sosiaalisia

konstruktioita,  jotka voidaan tunnistaa aina vain  jälkikäteen. Arvioin  ja analysoin tutkimuksessani

kuitenkin niitä tekijöitä ja kriteerejä, jotka ympäristöliikkeen piirissä määrittelevät  toiminnan tilaa.

Tutkimusprosessin aikana heräsi myös kysymys siitä, onko aaltomalli ylipäätään riittävä kehys tai

metafora ympäristöliikehdintää kuvaamaan. Sopiiko aaltomalli  liikkeen aktiivien tapaan ymmärtää

omaa  toimintaansa  ja  kehityskulkuja?  Vai  voisivatko  jotkin  muut  ajattelutavat  tai  käsitteet  olla

tähän tarkoitukseen parempia?

1.1.3 Tutkijaposition haaste

Kuten    alkusanoissa  toin  esiin,  tämän  tutkielman  tutkimusongelmien  ja  niiden  pohjalla  olevien

hypoteesien taustalla vaikuttaa oma toimintani ympäristöliikkeessä. Olen tehnyt paljon yhteistyötä

suomalaisten  ja  kansainvälisten  ympäristöjärjestöjen  kanssa  ja  osallistunut  lukemattomiin
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tapaamisiin,  kampanjoihin  ja  projekteihin.  Tällä  hetkellä  toimin  Maan  ystävien  kansainvälisten

asioiden  vastaavana,  Suomen  luonnonsuojeluliiton  liittohallituksessa  ja  energia  ja

ilmastovaliokunnan  puheenjohtajana  sekä  Uudenmaan  ympäristönsuojelupiirin  puheenjohtajana.

Tutkimusprosessin aikana olen myös kirjoittanut aiheesta jonkin verran (ks. Liite 4).

Kaikessa  tutkimuksessa  on  tärkeää,  että  tutkija  tiedostaa  oman  suhteensa  tutkimuskohteeseen.

Lähtökohtana voidaan pitää sitä, onko tutkija itse osa tutkimuskohdetta vai ei. Voidaan ajatella, että

oman osallistumisen seurauksena tutkijan on vaikea ottaa tutkimukseen etäisyyttä. Tutkijan asenteet

voivat  vaikuttaa  tutkimustuloksiin.  Toisaalta  ulkopuolisuudellakin  on  haittansa.  Perusasioiden  ja

taustojen  selvittäminen  vaativat  huomattavasti  enemmän  työtä,  ja  tutkimuksen  kannalta

keskeisimpien  asioiden  tunnistaminen  sekä  stereotyyppisten  oletusten  välttäminen  voi  olla

vaikeampaa. Esimerkiksi globalisaatiokriittistä liikettä ulkopuolisena väitöskirjassaan tutkinut Arto

Lindholm  (2005,  52)  väittää,  että  ulkopuolisen  tutkijan  on  vaikeampi  kiivetä  kuvaavalle  tasolle,

mutta sisäpuolisen tutkijan on vaikeampi tehdä tulkintaa.

Itse  olen  kokenut,  että  oma  aktiivinen  toiminta  ympäristöliikkeessä  on  tukenut  tutkimuksen

tekemistä. Aineistosta on ollut helppo  tunnistaa keskeiset väitteet  ja puhetavat. Haastatteluissa oli

mahdollista  päästä  syvemmälle  tasolle,  sillä  haastateltavat  olivat  entuudestaan  tuttuja.  Oli

ilahduttavaa,  että  ympäristötoimijat  suostuivat  poikkeuksetta  haastatteluihin  ja  puhuivat  niissä

hyvin  avoimesti.  Toisaalta  olen  jäänyt  välillä  pohtimaan,  kuinka  paljon  analyysiin  ja

johtopäätöksiin  vaikuttavat  myös  aineiston  ulkopuoliset  havainnot  ja  kokemukset  –  ja  kuinka

kriittinen pystyn olemaan tarkastellessani ympäristöjärjestöjä ja liikettä väistämättä myös toimijan

näkökulmasta. Pyrin tarkastelemaan johtopäätöksiäni itsekriittisesti erityisesti loppupäätelmissä.

1.2 Tutkimuksen rakenne

Tutkielmani  noudattaa  rakenteeltaan  tyypillistä  kaavaa,  jossa  edetään  tutkimuksen  lähtökohtien,

kysymyksenasettelun,  aineiston,  menetelmien  ja  teoreettisen  viitekehyksen  esittelyn  kautta

empiirisen  aineiston  analyysiin  ja  johtopäätöksiin.  Alkusanoissa  tuon  esille  tutkielman

henkilökohtaiset  lähtökohdat  ja hypoteesit.  Johdantoluvussa esittelen  taustan ja  tutkimusongelman

sekä keskeiset käsitteet lähemmin.
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Luvussa  kaksi  käyn  lyhyesti  läpi  tutkimusmenetelmät  ja  aineiston  rakenteen.  Liitteistä  löytyvät

tarkemmat  kuvaukset  haastatteluaineistosta  ja  tutkielmassa  esiintyvien  haastateltujen  keskeisistä

taustatahoista.  Luvussa  kolme  kuvailen  teoreettisen  viitekehyksen,  joka  perustuu  laajemmin

ympäristöongelman  ja  liikkeiden  muotoutumiselle  sekä  tarkemmin  suomalaisen

ympäristöliikehdinnän  aaltomaiselle  mallintamiselle.  Käyn  läpi  lyhyesti  ympäristöliikehdinnän

historiaa  (luku  3.2).  Erityisesti  tarkastelen  ympäristöliikkeen  viimeisimpiä  aaltoja  sekä  niiden

taustalla vaikuttavia ympäristöpolitiikan tutkimuksen keskeisiä käsitteellisiä vaikutteita (luku 3.3).

Aineiston  analyysiluvut  (luvut  4,  5  ja  6)  rakentuvat  kolmen  tutkimuskysymykseni  sekä

sisällönanalyysini  tuottamiin  ryhmittelyihin.  Luvussa  neljä  keskityn  ensimmäiseen

tutkimuskysymykseeni,  jossa  tarkastelen,  mitä  mieltä  ympäristötoimijat  ovat    Suomen

harjoittamasta ympäristöpolitiikasta.

Luvun viisi analyysissa pureudun  tarkemmin  toiseen  tutkimuskysymykseeni  eli  ympäristöliikkeen

itseymmärrykseen omista toimintatavoistaan ja mahdollisuuksistaan. Kyseisessä luvussa tarkastelen

myös, kuinka ympäristöliikkeen aikaisemmat aallot näkyvät nykyisessä toiminnassa (luku 5.2), mitä

ajankohtaisia  teemoja  eri  järjestöjen  asialistalla  juuri  tällä  hetkellä  on  (luku  5.3)  ja  millaisia

toimintaehtoja  ympäröivä  yhteiskunta  ympäristötoimijoiden  mielestä  ympäristöliikkeelle  tuottaa

(luku 5.4). Lopuksi käsittelen aineistosta esille nousseita tekijöitä,  joiden varaan ympäristöliikkeen

uusi aalto voi rakentua (luku 5.5).

Luku  kuusi  keskittyy  kolmanteen  tutkimuskysymykseen  eli  siihen,  millaisten  kriteerien  kautta

ympäristöliikkeen  aaltoa  voidaan  arvioida.  Olen  ryhmitellyt  aineistosta  esille  nousseita  kriteerejä

ympäristöliikkeen  aallon  kuvitellun  elinkaaren  mukaan.  Lopuksi  luvussa  seitsemän  tuon  esille

tutkielmani keskeiset johtopäätökset sekä esitän muutamia ajatuksia jatkotutkimuksesta.

1.3 Keskeiset käsitteet

Seuraavassa  esittelen  lyhyesti  muutamia  tämän  tutkimuksen kannalta  keskeisiä  käsitteitä.  Lista  ei

pyri  kattamaan  kaikkia  tässä  tutkimuksessa  tai  yleisemmässä  keskustelussa  esiintyviä

ympäristöliikehdinnän peruskäsitteitä.
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Yhteiskunnalliset  liikkeet  voidaan  Laineen  ja  Peltosen  (2003,  33)  mukaan  yleisesti  määritellä

epämuodollisen  vuorovaikutuksen  verkostoiksi,  joihin  osallistuu  erilaisia  yksilöitä,  ryhmiä  ja

organisaatioita.  Ne  ovat  eivaltiollisia  liikkeitä,  jotka  voivat  organisoitua  muun  muassa

yhdistyksiksi,  vapaiksi  yhteenliittymiksi  tai  yhden  asian  liikkeiksi.  Yhteiskunnallinen  liike  viittaa

sellaisiin  kollektiivisen  toiminnan  muotoihin,  jotka  pyrkivät  edistämään  tai  jarruttamaan  jotain

sosiaalista  muutosta  ja  niin  tehdessään  saavat  aikaan  yhteiskunnallisia  konflikteja.

Yhteiskunnallinen  liike  jakaa kohtalaisen  yhtenäisen käsityksen  siitä,  miten  tavoitteisiin päästään,

herättää  solidaarisuuden  tuntoja  sekä  on  jollakin  tavoin,  joko  muodollisesti  tai  epämuodollisesti,

organisoitunut. (Ilmonen 1998, 15–16).

Ympäristöliikkeet ovat Laineen ja Peltosen (2003, 33) mukaan ympäristöongelmien tuottajia, jotka

esittävät ympäristöön  liittyviä vaatimuksia,  tuottavat  ja suodattavat uutta tietoa ja kyseenalaistavat

politiikan  ja  hallinnan  mekanismeja.  Ympäristöliikkeen  käsite  on  selvässä  yhteydessä

yhteiskunnallisen  liikkeen  käsitteeseen.  Alberto  Meluccin  mukaan  ympäristöliike  haastaa

kompleksisen yhteiskunnan symbolisesti.

Toisaalta  toimijoiden  tai  aktivistien  osallistuminen  liikkeeseen  ei  ole  enää  vain  keino  laajaan

tavoitteeseen  pääsemiseksi  vaan  päämäärä  sinänsä,  koska  toimijat  toteuttavat  nykyisyydessä

omaehtoisesti  sitä  asioiden  tilaa,  jonka  he  toivovat  tulevaisuuden  yhteiskunnassa  vallitsevan.

(Lindholm  1998,  11).  Uudelle  ympäristöliikkeelle  on  tyypillistä,  että  se  ei  esitä  kokonaisvaltaisia

poliittisia  ohjelmia  vaan  pikemminkin  vaatii  osittaisuudistuksia  sekä  synnyttää  konflikteja.

Aktivistilla  tarkoitetaan  liikkeen  toimintaan  jollakin  tavoin  osallistuvaa  henkilöä.  Tässä

tutkimuksessa  ympäristöliikkeellä  viitataan  ensisijaisesti  ympäristöjärjestöjen  ja  epämuodollisten

tahojen ympäristötoimintaan.

Vihreä  liike  on  Borgin  (1991,  180)  mukaan  löyhä  ja  moniaineksinen  yhteiskuntapoliittinen

ryhmittymä,  joka  on  ympäristöongelmien  vakavuutta  korostamalla  saavuttanut  poliittista

menestystä  ja  vaikuttanut  siten  yhteiskunnallisen  keskustelun  sisältöön  tuoden  siihen  uuden

ekologisen  ulottuvuuden.  Vihreä  liike  on  teollistuneissa  länsimaissa,  mukaan  lukien  Suomessa,

1970luvulta  lähtien  kehittynyt  epäyhtenäinen  joukkoliike,  jonka keskeisiä  lähtökohtia  ovat olleet

ympäristönsuojelu  ja  erilaiset  ympäristöliikkeet.  Vihreälle  liikkeelle  on  ollut  tunnusomaista

ympäristönsuojelun  ohella  yleisten,  "pehmeämpien"  vaihtoehtojen  etsiminen  esimerkiksi

materialistiseen kasvuajatteluun ja asevarusteluun. Yleensä, kuten myös tässä tutkimuksessa, vihreä

liike samastetaan vihreän puoluepolitiikan syntymiseen Euroopassa.
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Ympäristöliikkeen  aalto kuvaa  tässä  tutkimuksessa  tapaa  ja  näkökulmaa  hahmottaa  aktiivisia

ympäristöliikkeen protestijaksoja. Esimerkiksi Rannikon (1994, 18) mukaan ympäristöliikehdinnän

kehitys  näyttäisi  olevan  aaltomaista.  Ympäristöliikkeen  toiminnassa  esiintyy  välillä  vilkkaamman

aktiivisuuden  kausia,  kuten  Koijärviliike,  metsäkamppailut,  eläinoikeusliikkeen  nousu  ja

globalisaatiokriittinen liikehdintä. Aktiivisen kauden jälkeen seuraa hiljaisempi jakso. Hahmotelma

ei  perustu  systemaattisen  tutkimuksen  tuloksiin  vaan  toimii  pikemminkin  lähtökohtana

ympäristökamppailujen tutkimisessa.

Protestijakso  on  Peltokosken  ja  Konttisen  (2004,  36)  mukaan  yhteiskunnallisten  liikkeiden

tutkimuksessa  1970luvulla  yleistynyt  käsite.  Protestijaksoa  on  pyritty  kuvaamaan  erilaisten

yhteiskunnallisten  mahdollisuusrakenteiden  kautta  poliittisen  tilan  suotuisuudella.

Mahdollisuusrakenteita  luovat  esimerkiksi  lisääntyneet  osallistumismahdollisuudet,  poliittisessa

järjestelmässä vallitseva epävarmuus, vaikutusvaltaiset liittolaiset, valtaapitävien väliset ristiriidat ja

julkisuus.  (Tarrow 1998; Konttinen & Peltokoski 2004, 3637; ks. myös Ilmonen 1998; Siisiäinen

2003).  Toisaalta  esimerkiksi  Laine  &  Peltonen  (2003,  3940)  tuovat  esille  painavaa  poliittisen

mahdollisuusrakenteen kritiikkiä. Ensinnäkin liikkeet tuottavat mahdollisuusrakenteita myös itse, ja

toisekseen  käsite  johtaa  helposti  siihen,  että  liikkeiden  toimintaa  ja  tavoitteita  tarkastellaan

ainoastaan poliittisen järjestelmän näkökulmasta.

Ympäristöjärjestö on yhdistys,  joka  toimii  aatteellisesti  ympäristönsuojelun  edistämiseksi.

Yhdistys on luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotain tarkoitusta

varten  perustama  organisaatio.  Yhdistymisvapaus  kuuluu  Suomen  perustuslaissa  turvattuihin

poliittisiin perusoikeuksiin20. Yhdistys voi olla rekisteröity, rekisteröimätön tai laissa tai asetuksessa

erikseen  määritelty  yhdistys.  Aatteellisen  yhdistyksen  tarkoitus  on  yleishyödyllinen:  se  ei  pyri

tuottamaan  voittoa  jäsenilleen,  vaan  se  pyrkii  toteuttamaan  aatettaan.  Sellainen  voi  toimia

rekisteröitynä  tai  rekisteröimättömänä.  Rekisteröidyt  yhdistykset  (ry:t)  ovat  oikeuskelpoisia.

Ympäristöjärjestöjä ovat esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto ja Maan ystävät.

20 Suomen perustuslaki, 13 § Kokoontumis ja yhdistysvapaus: “Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen
sisältyy  oikeus  ilman  lupaa  perustaa  yhdistys,  kuulua  tai  olla  kuulumatta  yhdistykseen  ja  osallistua  yhdistyksen
toimintaan.”
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2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto

2.1 Tutkimusmenetelmät

Koska  olen  tutkimuksessani  kiinnostunut  siitä,  miten  ympäristöliikkeen  toimijat  määrittelevät

erilaisia  kysymyksiä,  teemahaastattelu  on  hyvä  keino  etsiä  vastauksia  työn  kannalta  olennaisiin

kysymyksiin. Tutkimuksen aineistona toimii  ympäristöjärjestöjen avaintoimijoiden tuottama puhe.

Puheen analysoinnin välineenä toimii sisällönanalyysi.

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka tuli Suomeen 1970luvun lopulla.

Menetelmien  kentällä  se  sijoittuu  lomakehaastattelun  ja  strukturoimattoman  haastattelun  väliin.

Yhtä määritelmää haastattelumuodolle ei ole, sillä eri kirjoittajat korostavat eri seikkoja. Yhteistä on

kuitenkin  se,  että  haastattelun  jotkin  näkökohdat  on  lyöty  lukkoon  mutta  ei  kaikkia.  Haastattelu

kohdennetaan  tiettyihin  teemoihin,  joita  tutkija  on  ongelmakenttään  ennalta  paneutuessaan  ja  sitä

analysoidessaan pitänyt tärkeinä. (Hirsijärvi & Hurme, 2001, 47–48).

Teemahaastattelua  varten ei  tuoteta kokeellisesti  yhteistä kokemusta kaikille haastateltaville, vaan

lähtökohtana on,  että  kaikkia  kokemuksia,  ajatuksia  ja  tunteita  voidaan  tutkia  tällä  menetelmällä.

Keskeisenä pidetään ajatusta siitä, että  ihmisten asioille antamat merkitykset ovat tärkeitä,  samoin

kuin  sitä,  että  merkitykset  syntyvät  vuorovaikutuksessa.  Siksi  haastattelijan  pitääkin  varoa,  ettei

tuputa haastateltavalle liikaa omia näkemyksiään, jotta haastateltava saa muodostaa teemoista oman

kantansa ja esittää sen omin sanoin. (emt.).

Etsin  haastatteluista  erilaisia  puhetapoja  ja  perusteita  Suomen  ympäristöpolitiikan  ja

ympäristöliikkeen nykyisen tilan kuvaamiseen. Niiden avulla pureudun ympäristöliikkeen tilaa, sen

aallonpohjaa  tai –harjaa kuvaaviin kriteereihin  ja  siihen,  miten  ympäristöliikehdinnän dynamiikka

näkyy ympäristöjärjestöjen toiminnassa.

Empiirisen haastattelututkimuksen lähtökohtana on, että haastateltavat kertovat siitä, mikä on totta.

Realistisen  kielikäsityksen  mukaan  kieli  on  itsessään  todellisuutta  luova  tekijä.  Sen  sijaan

konstruktionistinen  kielikäsitys  lähtee  siitä,  että  todellisuuteen  sinänsä  ei  ole  pääsyä.  Aineistoon

voikin  suhtautua  joko  vääristelemättömänä  todellisuuden  kuvana  tai  suhteellisemmin,  jolloin  sen
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ajatellaan järjestäytyvän kulloistakin tarkoitusta varten. (Eskola & Suoranta 1999, 139, 142). Tässä

tutkimuksessa  lähden  siitä,  että  teksti  ja  haastatteluaineisto  ovat  vain  yksi  versio  aiheesta

(todellisuudesta) tai yksi näkökulma siihen. Tulkinnassa olen pitänyt aineistoa teoreettisen ajattelun

lähtökohtana ja apuvälineenä.

Tutkimuksessa olen käyttänyt aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissa

on  tavoitteena  saada  kuva  tutkimuksen  kohteesta  tiivistetyssä  ja  yleisessä  muodossa.

Tarkoituksenani on ollut  tarkastella  ympäristötoimijoiden  ympäristöliikkeelle  antamia  merkityksiä

ja kokemuksia siitä. En ole kuitenkaan tutkinut keskustelun formaalimpia piirteitä. Sisällönanalyysi

sopii  hyvin  haastatteluaineiston  analyysiin.  Diskurssianalyysiin  verrattuna  sisällönanalyysi  on

yleisempi  ja  laajempi  aineiston  tarkastelutapa21.  Koska  tutkimukseni  painopiste  ei  ole  niinkään

metodologiassa kuin teoriassa ja empiriassa, olen kuvannut tutkimusmenetelmät tässä vain yleisesti

ja mahdollisimman lyhyesti.

2.2 Aineiston rakenne ja analyysi: 20 ympäristöliikkeen vaikuttajaa

Aineisto koostuu kaikkiaan 20 ympäristöjärjestöedustajan tai kansalaisaktiivin teemahaastattelusta.

Haastateltavien  valinnassa  painotin  haastateltavien  johtavaa  tai  vaikuttavaa  asemaa  eri

ympäristöjärjestöissä22  tai  muuten  poikkeuksellisen  näkyvää  ja  vaikuttavaa  roolia  suomalaisessa

kansalaisjärjestökentässä.  Haastateltaviksi  pyysin  kaikkien  keskeisten  ympäristöjärjestöjen

edustajien  lisäksi  myös  globalisaatiokriittisen  liikkeen  ja  eläinoikeusliikkeen  edustajia.  Lisäksi

käytin  lumipallootantaa,  jossa  haastateltavat  saivat  itse  nimetä  keskeisiksi  pitämiään  henkilöitä

tutkimusta varten. Haastattelurunko löytyy liitteestä 1.

Haastattelut  kestivät  tavallisesti  yhdestä  kahteen  tuntia.  Olen  kuunnellut  ja  käynyt  kaikki

haastattelut  läpi  ja tehnyt niistä tarkat muistiinpanot eli  litteroinut haastattelut olennaisilta osin. Jo

haastattelujen  purkuvaiheessa  tein  siis  osittaista  sisällönanalyysia.  Muistiinpanoja  kertyi  kaiken

kaikkiaan  334  sivua.  Varsinaisessa  sisällönanalyysissa  luokittelin  aineistoni  tutkimuskysymysteni

kannalta keskeisiin osiin, minkä  jälkeen ryhmittelin aineistoa vielä tutkimuskysymysten sisällä eri

teemoihin esimerkiksi sen suhteen, milloin puhuttiin eläinoikeusliikkeestä ja globalisaatiokriittisestä

21 Ks. esim. Alasuutari (1999).
22 Esimerkiksi järjestöjen toiminnanjohtaja, pääsihteeri, puheenjohtaja, hallituksen jäsen, kampanjavastaava jne.
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liikkeestä  tai  yhteiskunnallisista  tekijöistä  ja  ympäristöhallinnosta.  Analyysin  aikana  syntyi  myös

uusia luokkia.

Haastattelut  tein  joulu  ja  tammikuun  aikana  2004–2005  ja  sain  sovittua  ne  kaikkien  haluamieni

henkilöiden  kanssa.  Haastattelujen  sopimista  helpotti  se,  että  vuodenvaihteen  tienoilla

kansalaisaktivistitkin  hiljentyvät  joululomalle.  Haastatteluajankohta  oli  perusteltu  myös  siksi,  että

vuodenvaihteessa mennyttä ja tulevaa toimintaa voi arvioida laajemmin kuin silloin, jos haastattelut

olisi  tehty  keskellä  aktiivista  tapahtuma  tai  kampanjaaikaa.Haastatteluajankohta  vaikutti  siis

sopivalta ja perustellulta sekä haastateltavien aikataulujen että järjestöjen toiminnan näkökulmasta.

Haastateltujen  ikä  vaihteli  haastatteluhetkellä  20  ikävuodesta  53  vuoteen.  Haastateltavista  15  oli

miehiä  ja  viisi  naisia.  Sukupuolijakaumaa  voi  pitää  jossakin  mielessä  vääristyneenä,  sillä

ympäristöliikkeen  toiminnassa  on  mukana  paljon  naisia.  Tässä  tutkimuksessa  se  on  kuitenkin

perusteltua  siksi,  että  jakauma  kuvastaa  tilannetta  ympäristöjärjestöjen  johtopaikoilla  tai  muuten

keskeisissä rooleissa.

Kaikki  haastateltavat  ovat  antaneet  luvan  nimensä  julkaisemiseen.  Olen  tässä  tutkimuksessa

kuitenkin päätynyt käyttämään suorien lainausten yhteydessä koodeja (M1, N1, M2… ), jotta lukija

ei  takertuisi  lainausten  yhteydessä  liikaa  yksittäisiin  henkilöihin  tai  heidän  edustamiinsa

viiteryhmiin.  Koodeissa  N  tai  M  viittaa  haastateltavien  sukupuoleen  ja  numerot  kuvaavat

haastatteluajankohdan  järjestysnumeroa.  Koodiavain  sekä  haastateltavien  lyhyet  esittelyt  löytyvät

liitteestä 2.

Haastatellut  edustavat  hyvin  laajaa  ja  heterogeenista  kansalaistoimijoiden  joukkoa.  Vaikka  he

ovatkin  ympäristökentän  keskeisiä  vaikuttajia,  ei  silti  voida  väittää,  että  he  edustaisivat  koko

suomalaista  ympäristökenttää.  Haastateltujen  viiteryhmiä  ovat  muun  muassa  Suomen

luonnonsuojeluliitto,  Greenpeace,  WWF,  LuontoLiitto,  Maan  ystävät,  Dodo,  Attac,  Kansalaisten

Bioturvayhdistys,  Ympäristö  ja  kehitys,  NIGD,  globalisaatiokriittinen  liike,  eläinoikeusliike,

Voimalehti, Muutoksen kevät lehti sekä monet muut tahot. Aineistossa esiintyvien tahojen lyhyet

esittelyt löytyvät liitteestä 3.
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3. Teoreettinen tausta: ympäristöliikkeen aallot

Seuraavassa  tarkastelen  suomalaisen  ympäristöliikehdinnän  aaltoja  ympäristötietoisuuden

heräämisestä  1960luvulla  nykypäivän  aktivismiin,  eläinoikeus  ja  globalisaatiokriittisen  liikkeen

nousuun.  Käyn  läpi  erityisesti  neljännen  ympäristöprotestin  sielunmaisemaa  1990luvulta

vuosituhannen  vaihteen  globalisaatiokriittisen  liikehdinnän  kukoistuskauteen  asti.  Tutkin  liikkeen

syntymiseen vaikuttavia taustatekijöitä ja pohdin ympäristöprotestin uusia mahdollisuuksia.

Yhteiskunnallisten  ongelmien  syntyä  ja  kehitystä  koskevaa  tutkimusta  kutsutaan  Väliverrosen

(1996,  40–41)  mukaan  usein  sosiaaliseksi  konstruktivismiksi  tai  konstruktionismiksi.

Perusajatuksena  on  käsitys  todellisuuden  sosiaalisesta  rakentumisesta23.  Tämän  mukaan  ihmisten

sosiaalinen  toiminta  ja  kollektiiviset  määrittelyprosessit  muodostavat  yhteiskunnallisen ongelman.

Määrittelyt eivät ainoastaan kuvaa todellisuutta, vaan myös luovat sitä. Väliverrosen (emt., 40–41)

mukaan  konstruktivistin  tutkimuskohteena  on  prosessi,  yhteiskunnallisen  ongelman  synty  ja

kehitys.  Huomio  kiinnittyy  ongelman  dynamiikkaan.  Konstruktivistisesta  näkökulmasta

tutkimuskohteena  ovat  ennen  kaikkea  todellisuutta  koskevat  määritelmät,  painostusryhmien

toiminta sekä yleisen mielipiteen ja yhteiskunnallisten liikkeiden mobilisointi.

Myös  tämän  tutkimuksen  näkökulma  on  konstruktivistinen.  Käsitellessäni  suomalaista

ympäristökysymystä ja ympäristöliikkeen aaltoja tutkin sitä, miten ympäristöliikkeen aktiivitoimijat

tuottavat puheessaan kuvaa ympäristöliikkeen ja kysymyksen aaltomaisesta ilmenemisestä.

Yhteiskunnalliset liikkeet ovat vakiinnuttaneet asemansa poliittisen järjestelmän rinnalla. Konttisen

(1999, 16) mukaan yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimusperinnettä edustaa esimerkiksi italialainen

Alberto Melucci, jonka Habermasilta omaksutun näkemyksen mukaan uudet liikkeet ovat syntyneet

modernissa yhteiskunnassa vastustamaan valtion ja talouden tunkeutumista ihmisten arkipäiväiseen

elämään.

Uudet liikkeet siis puolustavat yksilön mahdollisuuksia systeemin taholta tulevia valtapyrkimyksiä

vastaan,  eivätkä  konfliktit  kanavoidu  välttämättä  puolueiden  tai  yhdistysten  kautta.  Samalla  kun

yhteiskunnalliset  liikkeet  pyrkivät  vaikuttamaan  ympäristöönsä,  ne  ponnistavat  nimenomaan

historiallisesta kontekstista ja ilmentävät sitä. (Väyrynen 2001, 135; Ervamaa 2005, 33).  Meluccin

23 Ks. esimerkiksi Berger & Luckmann (1966) The Social Construction of Reality.
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(1996,  292293)  mukaan  yhteiskunnallisten  liikkeiden  mobilisaation  edellytyksenä  on

kollektiivinen identiteetti, vastustajan ja toiminnan päämäärän määrittely sekä konfliktihakuisuus.

Esimerkiksi  Roskaliikettä24  tutkineen  Lindholmin  (2006,  164)  mukaan  liikkeitä  on  nykyään

helpompi  perustaa  kuin  aikaisemmin,  koska  niiden  ei  tarvitse  nousta  konkreettisista  epäkohdista.

Liikkeen menestyminen edellyttää pääsyä mediaan, kykyä hyödyntää Internetin mahdollisuuksia ja

hyvää  toimintaideaa.  Nämä  edellytykset  täyttävän  henkilön  tai  ryhmän  on  mahdollista  testata

ideoidensa toimivuutta.

3.1 Ympäristöongelman muotoutuminen ja ympäristöliikkeen

rakentuminen

Ympäristökysymykset  eivät  ole  nousseet  julkisen  huomion  ja  poliittisen  päätöksenteon  kohteiksi

itsestään, vaan vuosikymmenten kuluessa  luonnonsuojelijoiden, ympäristöjärjestöjen  ja  liikkeiden

tai  yksittäisten  mielipidevaikuttajien  toiminnan  tuloksena.  Tänä  aika  ympäristöaktivismissa  on

tapahtunut monia muutoksia.

Yhteiskunnallisten  liikkeiden  tutkimuksessa  yksi  olennainen  kysymys  on  ollut,  kuinka

näkymättömistä  jännitteistä  tai  yksittäisten  ihmisten  huolenaiheista  nousee  yhteisiä  ja  julkisia

kysymyksiä,  joiden  ympärille  syntyy  kollektiivista  toimintaa  (Laine  &  Peltonen  2003,  61).

Ympäristön  tilassa  tapahtuvat  haitalliset  muutokset  eivät  vielä  itsessään  ole  yhteiskunnallisia

ongelmia. Ne on ensin tulkittava, määriteltävä ongelmiksi ja tuotava yhteiskunnallisen keskustelun

ja päätöksenteon piiriin.  (Väliverronen 1996, 38; ks. myös Haila & Levins 1992, 294–295).

Ympäristöliikkeet  ovat  mahdollisia  osaksi  siksi,  että  luonto  ja  ympäristö  ovat  politisoituneet.

Luonnon poliittisuus tarkoittaa sitä, että luontoon  liittyvät kysymykset ovat mukana  inhimillisessä

toiminnassa.  Hailan  (2001,  12)  mukaan  politisoitumisen  voi  käynnistää  pienikin  tapahtuma,  joka

saa  ihmiset  liikkeelle.  Politisoituminen  edellyttää  yhteiskunnallisia  toimijoita  –  ja  päinvastoin.

Ympäristön  politisoitumisen  seurauksena  on  syntynyt  esimerkiksi  ympäristöpolitiikka  julkisen

vallan toimenpidealueena. Hailan ja Lähteen (2003, 11) mukaan  luonnon politisoitumista  ilmentää

24  Roska  päivässä  liikkeen  tarkoituksena  on  saada  sen  jäsenet  keräämään  roska  päivässä.  Lisäksi  tulee  haastaa
vähintään  yksi  tuttava  mukaan  toimintaan.  Roska  päivässä  liikkeen  jäsenen  ei  tarvitse  täyttää  jäsenlomakkeita  eikä
maksaa jäsenmaksuja. Sitoumus on ennen kaikkea sisäinen. Lisätietoja: http://koti.welho.com/jpeltora/roskaliike.html

http://koti.welho.com/jpeltora/roskaliike.html
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esimerkiksi 1960luvun lopun yhteiskunnallinen ympäristöherätys,  jonka seurauksena ympäristöstä

tuli poliittisten kiistojen kohde.

Hanniganin (1995, 55) mukaan ympäristöongelman konstruointi edellyttää tieteellistä keskustelua ja

sen  popularisoijia,  jotka  rakentavat  siltaa  akateemisen  maailman  ja  ympäristöliikkeiden  välille.

Julkisuudella  sekä  symbolisilla  ja  visuaalisilla  keinoilla  ympäristöongelmat  kehystetään

merkittäviksi yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi. Ympäristöongelmien synnyssä on olennaista, kuka

ongelmat  määrittelee,  ketkä  ovat  osallisia  ja  kenen  toimesta  keskustelua  viedään  eteenpäin.

(Hannigan 1995).

Väliverrosen  (1996,  10)  mukaan  yhteiskunnallisten  ongelmien  rakentumisella  ja  julkisella

keskustelulla  näyttäisi  olevan  oma  dynamiikkansa.  Ympäristöongelmat  ovat  kokeneet  monia

nousuja ja laskuja julkisuudessa. Ne kertovat esimerkiksi poliittisista ja taloudellisista suhdanteista,

yhteiskunnan  kulttuuriilmapiirin  muutoksista  sekä  ympäristöongelmia  koskevan  tiedon  ja

tietoisuuden  muutoksista.  Ympäristöliike  ymmärtää  itsensä  ympäristön  ääneksi  yhteiskunnassa  ja

maailmassa,  jossa päiväkohtainen taloudenhoito ja hallinnolliset rutiinit työntävät syrjään puhtaan,

elinkelpoisen  ympäristön  ja  ”hyvän  elämän”  näkökohtia  ikään  kuin  odottamaan  vuoroaan.

(Konttinen 1999, 24).

Ympäristöongelmat ovat sekoitus luontoa, politiikkaa ja kulttuuria. Yhteiskunta ei vain passiivisesti

reagoi  ympäristöongelmiin,  vaan  eri  toimijat  työstävät  ympäristössä  havaitsemiaan  muutoksia

poliittisiksi  vaatimuksiksi,  tavoitteiksi  ja  toimenpiteiksi.  Ongelmien  esille  nostajien  lisäksi

avainasemassa  on  julkisuus,  joka  tarjoaa  ongelmien  määrittelylle  julkisen  areenan.  (Väliverronen

1996, 14–16).

Toimijoiden  aktiivisuus ei  yksin kuitenkaan  riitä  politisoimaan ympäristökysymystä  ja  nostamaan

ympäristöliikehdintää. Tarvitaan myös ympäristön tietynlaista politisoitumista. Laineen ja Peltosen

(2003, 31) mukaan onkin kiintoisaa, missä päärin politisoituminen on toimijoiden toiminnan tulosta

ja  missä  määrin  niiden  toiminnan  ulottumattomissa.  Luonto  voi  siis  itsessäänkin  olla  poliittinen

toimija  esimerkiksi  hirmumyrskyn  tai  jonkin  muun  luonnon  katastrofin  seurauksena  ja  näin

käynnistää yhteiskunnallisia liikkeitä ja prosesseja. (Haila & Lähde 2003, 9).
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3.2 Katsaus ympäristöliikkeen aaltoihin

Kuten  luvussa  1.1  totesin,  ympäristöliikehdinnän  aalloilla  viitataan  kiihkeisiin  protestoinnin

vaiheisiin.  Ympäristöliikehdinnän  ensimmäisellä  aallolla  tarkoitetaan  1960luvun  puolivälissä

tapahtunutta mullistusta,  jolloin  moderni  ympäristöliike  rantautui Suomeen  ja syrjäytti perinteisen

luonnonsuojeluajattelun.  Toisen  aallon  korkein  huippu  liittyy  Koijärven  kaltaisiin  protesteihin

vuonna  1979  ja  vihreän  liikkeen  syntyyn,  mikä  johti  myöhemmin  nykyisen  vihreän  puolueen

perustamiseen. Kolmannella aallolla tarkoitetaan 1990luvun vaihteen metsäkonflikteja esimerkiksi

Talaskankaalla  ja Kessillä. Neljännellä aallolla viitataan taas 1990luvun puolivälissä nousseeseen

eläinoikeusliikkeeseen25.  Kun  mukaan  lisätään  vielä  viimeisin  globalisaatiokriittinen  liike,

suomalaisessa ympäristöliikehdinnässä voidaan erottaa ajallisesti viisi aaltoa tai tihentymää:26

– modernin ympäristötietoisuuden synty ja yhteiskunnallinen radikalismi (1967–1970)

– ympäristöliikehdinnän kukoistuskausi  vaihtoehtoinen elämäntapa ja vihreä liike (1979–1982)

– metsäaktivismi ja ympäristöliikehdinnän biologisoituminen (1987–1990)

– eläinoikeusaktivismi ja oikeudenmukaisuuskysymysten paluu (1995–1998)

– globalisaatiokriittinen liikehdintä ja aktivismin kansainvälistyminen (1999–2001).

Rannikon (1994, 18–19) mukaan aktiivisuuden aaltoilua on pyritty selittämään kollektiivisuuden ja

individualismin  keskinäisellä  vuorottelulla.  Toisaalta  on  esitetty  hypoteeseja,  jotka  liittävät

ympäristökiinnostuksen  aaltomaisen  vaihtelun  julkisuuden  ja  joukkotiedotuksen  muutoksiin.

Markkinatalouden ehdoilla toimiva julkisuus ei jaksa kovin kauan keskittyä samaan aiheeseen, vaan

huomio kiinnittyy  aina uusiin kysymyksiin.  Rannikon (2003, 160–161)  mukaan näyttää siltä,  että

jokaisella nuorisosukupolvella on ollut oma ympäristöaaltonsa.

Lindholmin  (2004,  56–57)  mukaan  protestiaallon  käsite  perustuu  empiirisesti  todennetulle

havainnolle  siitä,  että  yhteiskunnallisella  protestilla  on  taipumus  kasautua  voimakkaan

mobilisaation  jaksoiksi.  Aallon  käsitteeseen  liittyy  ajatus,  että  protesti  itää  ja  kytee  julkisuudelta

piilossa  ennen  puhkeamistaan  kiihtyväksi  protestiaalloksi.  Aaltojen  välistä  aikaa  taas  kutsutaan

latenssivaiheeksi,  jolloin  aktivistien  välinen  vuorovaikutus  voi  olla  vain  muutamien  keskeisten

25 Ks. aiheesta esimerkiksi: Juppi, Peltokoski & Pyykkönen, 2003; Konttinen & Peltokoski 2004.
26 Mm.  Järvikoski 1991;   Rannikko 1994, 2003; Konttinen & Peltokoski 2000, 2004; Lindholm 2005; Metsämäki &
Nisula 2006.
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henkilöiden  varassa.  Näkymättömät  verkostot  saattavat  kuitenkin  yllättäen  aktivoitua

massamobilisaatioksi,  kun  jokin  yksittäiseltä  tai  sattumanvaraiselta  näyttävä  tapaus  käynnistää

kiihtyvän  protestin.  Aallon  käsite  sisältää  ajatuksen  siitä,  että  aktiivisuuden  määrä  ei  voi  kasvaa

ikuisesti,  vaan kiihkeän  osallistumisen  hetkiä  seuraa  aina  myös  eräänlainen  liikkeen  ”krapula”  ja

aktiivisuuden väheneminen.

3.2.1 Ennen ympäristöliikettä

Suomalaisen  luonnonsuojeluaatteen  synty  voidaan  jäljittää  vuoteen  1880,  jolloin  A.E.

Nordenskiöld27  ehdotti  valtiopuistojen  perustamista  Pohjoismaihin28.  Luonnonsuojeluyhdistyksen

perustaminen  nousi  esille  vuonna  1905,  ja  ensimmäinen  luonnonsuojelua  koskeva  laki  säädettiin

Suomessa vuonna 1923. Lopulta vuonna 1938 perustettiin Suomen  luonnonsuojeluyhdistys29  sekä

ensimmäiset  kansallispuistot.  (Järvikoski  1991,  164–165;  Ketola  2005,  54).

Luonnonsuojeluyhdistyksen nuorisojärjestö LuontoLiitto sai alkunsa vuonna 1943.

Aina  1960luvulle  saakka  suomalainen  ympäristökeskustelu  keskittyi  ennen  kaikkea

koskemattoman  luonnon  suojeluun.  Ihmisen  toiminnasta  aiheutunut  ympäristön  pilaantuminen  ja

saastuminen  eivät  nousseet  juuri  esille.  Perinteistä  luonnonsuojeluliikettä  leimasivat

kansallisromantiikka,  preservationismi,  jonka  mukaan  erämailla  on  itseisarvo,  sekä

konservationismi, jonka mukaan luontoa tulee säilyttää tulevaisuuden taloudellisia mahdollisuuksia

varten.  Perinteiselle  luonnonsuojeluliikkeelle  tärkeitä  olivat  luonto  ja  maisema

kansallisidentiteettinä sekä luonnon säilyttäminen jälkipolville.

Rachel Carsonin kirja Silent Spring30  (1962) käynnisti uudenlaisen keskustelun. Luonnonsuojelun

sijasta  alettiin  puhua  yhä  enemmän  ympäristönsuojelusta.  Ympäristökysymyksiä  ruvettiin

pohtimaan suhteessa talouteen ja teollisuuteen. Suomessa uusi aktiviteetti kanavoitui 1960 ja 1970

27  Adolf  Erik  Nordenskiöld  (syntymänimi  Nils  Adolf  Erik,  s.  18.  marraskuuta  1832,  Helsinki    12.  elokuuta  1901,
Dalby, Ruotsi) oli merkittävä suomenruotsalainen tiedemies, geologi, mineralogi ja naparetkeilijä.
28 Taustalla oli yhdysvaltalainen puistoajattelu, jonka juuret ovat keskiajan Britanniassa ja Ranskassa. Toisaalta –1700
luvulta  lähtien  Pohjoismaihin  ulottui  myös  saksalainen  Nachhaltigkeit/sustainable  yield  ajattelu,  jossa  oli  paljon
mukana  luonnonsuojelullisia  elementtejä  (esimerkiksi  metsiä  suojeltiin  talonpojilta).  Ks.  tarkemmin  esimerkiksi
Lehtinen (2006).
29 Myöhemmin Suomen luonnonsuojeluliitto, SLL.
30 Suomeksi Äänetön kevät, suomennettu 1963. Kirja toimi merkittävänä saasteherätyksen käynnistäjänä sekä luonnon
kemikalisoitumisesta ja pilaantumisesta käydyn keskustelun aloittajana. Tätä ennen jo 1950luvulla oli Suomessa toki
kamppailtu luonnontilaisten koskien puolesta.
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lukujen  vaihteessa  pitkälle  Suomen  luonnonsuojeluyhdistykseen,  jonka  pohjalle  organisoitiin

Suomen  luonnonsuojeluliitto  vuonna  1969.  (Järvikoski  1991,  167–169).  Muutoksen  taustalla  oli

uusi  huoli  luonnon  saastumisesta  ja  luonnonvarojen  riittävyydestä.  Modernin  ympäristöliikkeen

teemoja olivat muun muassa yhteiskuntaekologia, syväekologia ja ekosentrisyys.

3.2.2 Modernin ympäristötietoisuuden synty ja yhteiskunnallinen radikalismi (1.
Aalto)

Ympäristöprotestin  ensimmäisen  aallon  taustalla  oli  siis  Rachel  Carsonin  teos,  jonka  myötä

ympäristönsuojelukysymys  yhteiskunnallistui.31  Varsinainen  protestiaalto  tapahtui  kuitenkin  vasta

1960luvun  loppuvuosina, kun  moderni  ympäristösuojeluaate  sai  sijaa  luonnonsuojeluliikkeessä  ja

yhteiskunnassa  laajemminkin.  Radikaalit  luontoliittolaiset  valtasivat  vuonna  1967  Suomen

luonnonsuojeluyhdistyksen.  Vuonna  1968  perustettiin  kevyen  liikenteen  edistämiseen  ja

kaupunkiympäristön  huomioimiseen  keskittynyt  Enemmistö  ry.  Luonnonsuojelun  ohella  alettiin

puhua  ympäristönsuojelusta.  Protestiaalto  ei  kuitenkaan  johtanut  vielä  merkittäviin

institutionaalisiin muutoksiin. (Järvikoski 1991, 168–169; Rannikko 1994, 12; 2003, 163–164).

Ympäristöliikkeelle  näytti  olevan  1970luvun  alussa  enää  vain  vähän  tilaa,  mutta  tilanne  oli

muuttumassa. Esimerkiksi energiayhtiöiden  ydinvoimahankesuunnitelmat herättivät keskustelua  ja

liikehdintää.  Perinteisten  luonnonsuojelujärjestöjen  kankeus  ei  kuitenkaan  mahdollistanut  laajaa

toimintaa.  Pitkän  linjan  luonnonsuojelujärjestöjen  rinnalle  alkoi  versoa  uutta  ympäristö  ja

vaihtoehtoliikehdintää.  Vuonna  1973  Helsingissä  perustettiin  Oraansuojelijat  ry,  joka  tähtäsi

kasvisravintolan  perustamiseen.  Ravintola  Kasvis  perustettiinkin  vuonna  1974.  Lisäksi

Oraansuojelijat  alkoi  julkaista  Uuden  Ajan  Aura  lehteä.  Myöhemmin  perustetusta  Komposti

lehdestä  ja  Uuden  Ajan  Aurasta  syntyi  Suomilehti,  joka  toimi  keskeisenä  kanavana  vihreän

liikkeen ideologiselle pohdinnalle. Askel kohti vihreää parlamentarismia otettiin vuonna 1976, kun

muutama Enemmistö ry:n aktiivitoimija pyrki Helsinkiliikkeen listoilta kaupunginvaltuustoon.32

Suomessa ydinvoiman vastainen liike sai myös alkunsa jo 1970luvulla. Helmikuussa 1973 Imatran

voima  oli  julkistanut  suunnitelman  rakentaa  ydinvoimaa  Inkooseen.  Kunnanvaltuusto  oli  jo

31 Toisaalta like nousee historiallisesta tilanteesta. Yhteiskunnallistumisen taustalla on täytynyt siis olla todellinen huoli
ympäristön pilaantumisesta.
32 Ks. esimerkiksi Olavinen 1996.
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hyväksynyt  suunnitelmat, mutta voimakas paikallinen  vastustus kaatoi hankkeen. Saman kohtalon

kokivat  Helsingin  itä  ja  länsipuolille  suunnitellut  kaksi  suurta  ydinvoimalaa.  (Tammilehto  1996,

9899).

3.2.3 Ympäristöliikehdinnän kukoistuskausi  vihreä liike (2. Aalto)

Seuraavaa protestivaihetta  edelsi  taloudellinen  lama öljykriiseineen. Ympäristöliikehdinnän  toisen

aallon symboliksi ja avaintapahtumaksi muodostui kamppailu Forssan lähellä sijaitsevan Koijärven

lintujärven  kuivattamista  vastaan  keväällä  197933.  Suomalaisille  ympäristöaktivisteille  kamppailu

merkitsi  lähtölaukausta.  Koijärvikamppailun  yhteydessä  Suomessa  otettiin  käyttöön  uusi  suoran

toiminnan  muoto,  väkivallaton  kansalaistottelemattomuus.  Kamppailua  käytiin  entistä  enemmän

myös  tiedotusvälineissä. Liikkeen toimijoille olivat ominaisia oman elämäntavan valintojen, kuten

kasvissyönnin,  korostaminen.  Ympäristöliikkeen  toinen  aalto  kuvasti  luottamuksen  heikkenemistä

modernia  yhteiskuntaa  kohtaan.  Ympäristöhuolen  kasvaessa  ympäristökysymyksiä  ei  voinut  enää

sivuuttaa  poliittisessa  päätöksenteossa.  Vihreä  liike  lähti  mukaan  parlamentarismiin  ja

ympäristöministeriö perustettiin Suomeen vuonna 1983. (Järvikoski 1991,173–175; Rannikko 1994,

12–13; 2003, 165–168; Metsämäki & Nisula 2006, 255–256; Määttä 2006, 140).

Samoihin  aikoihin  järjestettiin  suomalainen  ja  pohjoismainen  ympäristöleiri34.  Ennen  Koijärveä

Suomeen  oli  perustettu  joukko  uusia  järjestöjä  –  muun  muassa  Energiapoliittinen  yhdistys

Vaihtoehto  Ydinvoimalle  (EVY,  197735)  ja  Pehmeän  teknologian  seura  (1977).  Ydinvoiman

vastainen  liike  oli  voimissaan  eri  puolilla  Eurooppaa.  Se  oli  saanut  nostetta  Yhdysvaltain

Harrisburgissa keväällä 1979 sattuneesta ydinvoimaonnettomuudesta. Liikkeen kasvavaan suosioon

vaikuttivat  myös  yleinen  vaihtoehtoliikkeiden  nousu  sekä  Koijärven  tapahtumat.  Vuonna  1980

järjestettiinkin Helsingissä ydinvoiman vastainen mielenosoitus, joka keräsi noin 5 000 osallistujaa

ja vahvisti uskoa siihen, että ydinvoimalan kaataminen olisi mahdollista. (Tammilehto 1996, 100

103).  Myös  PohjoisKarjalan  Hattuvaarassa  oli  kesällä  1980  aktiivista  toimintaa

vesakkomyrkytyksiä vastaan (Björn 2003, 111113.)

33  Koijärven  kuivatushanke  oli  edennyt  hitaasti  vastustuksen  saattelemana  jo  pitkin  1970lukua.  Järven  kuivaamista
kuitenkin nopeutettiin keväällä 1979, mihin lintujärven suojelijat reagoivat nopeasti. Ympäristöaktivisti Ville Komsin
aloitteesta perustettiin Koijärven pelastamiseksi epävirallinen toimintaryhmä. (Määttä 2006, 139).
34  Ympäristöliikkeiden  ja  järjestöjen  pohjoismainen  ympäristöleiri  järjestettiin  Inkoossa  kesällä  1979  Koijärvi
kamppailun jälkeen. Leirin teemana oli ympäristö, yhteiskunta ja elämäntapa. (Määttä 2006, 148).
35 Perustamassa oli kriittisiä varttuneita energiapoliitikkoja sekä suuri joukko LuontoLiiton Uudenmaan piirissä
toimineita aktiiveja.
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Koijärviliikkeen  merkitys  ympäristöaktivisteille  oli  kuitenkin  kaikkein  merkittävin.  Tapaus  sai

osakseen  laajaa  myönteistä  julkisuutta  ja  kannatusta  eri  väestönosissa.  Koijärviliikkeen  suurin

merkitys  oli  siinä,  että  se  ”räjäytti”  valmiiksi  ympäristönsuojelulle  latautuneen  mielipide  ja

kulttuuriilmaston  tarjoten  samalla  konkreettisen  toimintakanavan.  Koijärvi  aktivoikin  eri  puolilla

maata  lukuisia  muita  ympäristökamppailuja.  Liike  mielletään  Suomessa  modernin

ympäristöliikkeen  symboliksi  ja  ikoniksi,  ja  sitä  voidaan  edelleen  pitää  tärkeimpänä  yksittäisenä

tapahtumana suomalaisen ympäristöliikkeen historiassa. (Konttinen 1999, 153–154).

Laineen  &  Peltosen  (2003,  232233)  mukaan  Koijärviliike  tarkoitti  irrottautumista

pysähtyneisyyden  ja  apatian  ajasta,  joka  1970luvun  loppupuolella  vallitsi.  Taloudellinen  lama,

Kekkosen sisäpolitiikan jähmeys ja taistolaisten hallitsema ilmapiiri olivat omiaan tukemaan suoran

toiminnan  aktivismin  purkautumista.  Järvikosken  (1981,  315316)  mukaan  Koijärven  aktivistit

olivat  nuoria  keskiluokkaisen  kodin  omaavia  kaupunkilaisia,  jotka  eivät  toimineet  aktiivisesti

perinteisissä poliittisissa liikkeissä.

3.2.4 Metsäaktivismi ja ympäristöliikehdinnän biologisoituminen (3. Aalto)

Ympäristöliikehdinnän aktiivisuus lisääntyi uudestaan 1980luvun lopussa. Vuosikymmenen loppu

oli  metsäkiistojen  aikaa,  ja  erityiseen  asemaan  nousivat  vanhojen  metsien  suojelu  muun  muassa

Kolilla,  Jerisjärvellä,  Kessissä,  Murhijärvellä,  Talaskankaalla  ja  Porkkasalossa.  Aatteellisesti

pinnalle nousivat perinteiset luonnonsuojeluarvot ja kulttuurimaisemat. Kamppailut saivat kuitenkin

korostetun tieteellisen ja ekologistisen luonteen. Protesteissa turvauduttiin Koijärviliikkeen tavoin

väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen. (Rannikko 1994, 14–18; Väliverronen 1996).

Metsäliikehdinnän  aktiivisin  vaihe  jäi  Rannikon  (2003,  169)  mukaan  kuitenkin  lyhytaikaiseksi  ja

konfliktit  hävisivät  julkisuudesta  vuosikymmenen  vaihteen  jälkeen.  Metsäkamppailujen  myötä

suomalainen  metsäteollisuus  havahtui  silti  kansainvälisiin  paineisiin.  Olennaista  oli  myös,  että

ympäristöaktivismi muuttui entistä ammattimaisemmaksi, jolloin kansalaisten tehtäväksi jäi lähinnä

toiminnan  rahoittaminen.  Toiminnan  painopiste  siirtyi    pitkälti  tiedotusvälineisiin,  joissa

asiantuntijat  ja  vastaasiantuntijat  erilaisiin  tutkimuksiin  vetoamalla  pyrkivät  ajamaan  asiaansa.

Rannikon (2003, 170) mukaan tieteellinen retoriikka syrjäytti näin poliittiset  ja eettiset argumentit

1990luvun metsäkeskustelussa.
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Vielä  1960luvulla  ympäristöliikkeessä  oli  mukana  lähinnä  akateemisia  toimijoita  ja  aktiivisia

luontoharrastajia.  Koijärven  myötä  liike  nuorentui  ja  muuttui  pikemminkin  urbaaniksi  kapinaksi.

Myöhemmin  metsäkamppailut  johtivat  keskustelun  tieteellistymiseen.  Monet  1960luvun

ympäristöaktivistit  tuskin  tunnistavatkaan  nykyistä  liikehdintää  ympäristöliikkeeksi,  vaan  pitävät

sitä kaupunkilaisnuorten omana puuhasteluna.

3.2.5 Eläinoikeusaktivismi ja oikeudenmukaisuuskysymysten paluu  (4. Aalto)

Neljännen  ympäristöprotestin  laukaisivat  Pohjanmaan  turkistarhaiskut  toukokuussa  1995.

Turkistarhaiskujen  tekijöiksi  paljastui  kolme  nuorta  naista,  jotka  ilmoittivat  tehneensä  kettujen

vapautusiskut eläinten oikeuksien nimissä. Pinnan alla oli kuitenkin kytenyt jo pitkään. Liikehdintää

oli  ollut  havaittavissa  1990luvun  alun  anarkistipiireissä.  Pohjanmaan  turkistarhaiskut  olivat  vain

mobilisaation  laukaiseva  tekijä  ja  suomalaisen  eläinoikeusliikkeen  nousun  keskeinen  symboli.

Samoihin  aikoihin  Suomeen  syntyi  myös Vegaaniliitto,  Oikeutta Eläimille, Dodo    tulevaisuuden

elävä  luonto  ry  ja  Maan  ystävät.  Nousevalle  ympäristöliikehdinnälle  olikin  tyypillistä  uusien

ryhmien  ilmaantuminen  ja  suuri  kirjo.  (Rannikko  2003,  171–175;  Konttinen  &  Peltokoski  2004,

19–23; Metsämäki & Nisula 2006, 304–305).

Metsämäki  ja  Nisula  (2006,  306)  kuvaavat  neljännen  ympäristöprotestin  ympärille  syntynyttä

liikehdintää individualistiseksi  instantaktivismiksi. Vielä uusia järjestöjä enemmän syntyi erilaisia

ad  hoc  liikkeitä,  jotka  elivät  hetken  ja  kuolivat  sitten  pois.  Tällaisia  olivat  esimerkiksi  Suomen

olympiahanketta vastustanut Antiolympiakomitea  ja VR:n makasiineja puolustanut Pro Makasiinit

liike.

Vuoden  1995  tarhaiskujen  jälkeen  toinen  neljännen  ympäristöprotestin  kiihkeä  kulminaatiopiste

ajoittui  joulukuulle  1997,  jolloin  orimattilalainen  turkistarhaaja  ampui  haulikolla  tarhalleen  yöllä

tunkeutuneita aktivisteja. Kevättalvella 1998 järjestettiin Tampereella Mustavihreät päivät36, joiden

yhteydessä  poliisi  ja  osallistujat  ottivat  poikkeuksellisen  voimakkaasti  yhteen.  Vuosikymmenen

36  Tampereella  vuosina  19982002  järjestetyn  tapahtuman  tarkoituksena  on  alusta  lähtien  ollut  kansalaisaktivismista
kiinnostuneiden  tai  siihen  osallistuvien  ihmisten  kerääminen  yhteen  musiikin,  juhlimisen,  mielenosoitusten  ja
keskustelutilaisuuksien avulla.
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lopulla radikaalin ympäristöliikehdinnän aalto oli kuitenkin selvästi saavuttanut  lakipisteensä, eikä

mobilisaatio enää laajentunut.

Eläinoikeusliike oli osa laajempaa ympäristöliikehdintää. Esimerkiksi globalisaatiokriittistä  liikettä

väitöskirjassaan tutkineen Lindholmin (2005, 86) mukaan aktivisteista kolme neljännestä määritteli

itsensä  ympäristöaktivisteiksi  ja  kolmannes  eläinaktivisteiksi  ja  anarkisteiksi.  Peräti  96  prosenttia

eläinaktivisteista  määritteli  itsensä  myös  ympäristöaktivisteiksi.  Mielenkiintoista  tässä

tutkimuksessa on muun muassa se, että huomattava osa itsensä ympäristöaktivisteiksi määritelleistä

ei ollut koskaan  toiminut perinteisissä ympäristöjärjestöissä kuten Suomen  luonnonsuojeluliitossa,

LuontoLiittossa  tai  WWF:ssä.  Tämän  perusteella  on  mielestäni  johdonmukaista  ja  olennaista

huomioida  eläinoikeusliike  ja  globalisaatiokriittinen  liike  suomalaisen  ympäristöliikkeen

tutkimuksessa.

3.2.6 Globalisaatiokriittinen liikehdintä ja aktivismin kansainvälistyminen (5. Aalto)

Globalisaatiokriittisen  liikkeen  nousua  vuosituhannen  vaihteessa  voidaan  pitää  Suomessa

ympäristöprotestin  viidentenä  aaltona.  Liikehdinnän  laukaisivat  Maailman  kauppajärjestö  WTO:n

vastaiset  mielenosoitukset  vuonna  1999  Seattlessa.  Globalisaatiokriittisen  liikkeen  pohjaa  loivat

Suomessa myös eläinoikeusliikkeen lamaantuminen ja uudet kansainväliset kirjajulkaisut.

Tätä  ennen  oli  kuitenkin  tapahtunut  paljon.  Esimerkiksi  Lindholmin  (2005,  11–14)  mukaan  Ken

SaroWiwan  ja  kahdeksan  muun  Ogoniheimon  jäsenen  hirttäminen  Nigeriassa  vuonna  199537

herätti paljon kohua ja synnytti Suomessa muun muassa Shellin vastaisen boikottikampanjan. Myös

Meksikon  intiaaneista  ja  talonpojista  koostuvien  Zapatistasissien  aloittama  aseellinen  kapina

vuonna 199438 nousi maailman tietoisuuteen  ja  innoitti monia toimijoita.  (Lindholm 2005, 11–14;

Metsämäki & Nisula 2006 319–322).

37  Ogonikansa  perusti  jo  vuonna  1991  Shellin  Nigerian  sotilashallitusten  tuella  harjoittamaa  politiikkaa  vastaan
erityisen järjestön, MOSOP (Movement for the Survival of Ogoni People).
38  Chiapasin  kapina  Meksikon  eteläosassa  alkoi  tammikuussa  1994,  samana  päivänä,  kun  PohjoisAmerikan
vapaakauppasopimus NAFTA astui voimaan. Zapatistaliike (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) halusi
osoittaa, että taloudellinen globalisaatio voimistaa reunaalueiden riistoa. Zapatistojen viesti levisi tehokkaasti Internetin
välityksellä ympäri maailmaa.
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Ensimmäisenä  globaalin  kansalaisyhteiskunnan  voittona  voidaan  pitää  monenkeskisen

investointisopimuksen  (MAIsopimus39)  kaatumista  vuonna  1998.  Rönkön  (2002,  73)  mukaan

globalisaatiokriittisen liikkeen verkostolle oli olennaista sen tuottama oma julkisuus tietoverkoissa.

MAIsopimusta voidaankin pitää globaalin cyberverkoston uhrina. Toisaalta esimerkiksi Väyrysen

(2001, 10, 168169, 172) mukaan keskeisempi tekijä MAIsopimuksen kaatumisessa olivat OECD

maiden väliset erimielisyydet sekä teollisuus ja kehitysmaiden väliset ristiriidat.

Luvuissa  3.3.2  ja  3.3.3  tarkastelen  erityisesti  ympäristöliikkeen  neljättä  ja  viidettä  aaltoa.

Eläinoikeusliikkeen nousu ja globalisaatiokriittisen liikkeen aallot ovat vaikuttaneet osaltaan siihen,

kuinka  tämänhetkinen  ympäristöliike  asemoidaan  yhteiskunnallisella  kentällä,  julkisuudessa  ja

järjestötoimijoiden keskuudessa.

3.2.7 Toimintakeinot murroksessa

Kansalaistoiminnan  muotoja  leimasivat  ennen  1960luvun  ympäristöherätystä  Siisiäisen  (1998,

222–226) mukaan läheinen kytkentä valtioon ja liikkeiden vahva valtiosuuntautuneisuus, liikkeiden

yhdistysmuotoisuus  ja  rekisteröityminen,  liikkeiden  hallinnollinen  hierarkkisuus  ja  sivistyneistön

vahva  rooli,  rauhanomaisuus,  yksityisomaisuuden  kunnioittaminen  ja  asiallisuus.  Tämän  jälkeen

yksi  suurimpia  muutoksia  liikkeiden  keinovalikoimassa  on  ollut  julkisuuden  hyödyntäminen.

Esimerkiksi Greenpeace elää käytännössä julkisuuden kautta, ja myös muut järjestöt ovat oppineet

viime vuosikymmeninä hyödyntämään julkisuutta entistä paremmin.

Uudemmissa  liikkeissä  (Siisiäinen  1998,  230–231)  yhdistysmuotoisuus,  rauhanomaisuus  ja

valtiokeskeisyys  ovat  edelleen  olleet  keskeisiä  toiminnan  muotoja.  Valtio  on  koettu  aika  ajoin

kamppailujen  päävastustajaksi  ja  toisaalta  liikkeiden  esittämien  vaatimusten  kohteeksi  ja  välillä

yhteistyökumppaniksi.  Ympäristöliikkeen  suorassa  toiminnassa  on  sovellettu  lähinnä  erilaisia

avoimen  ja  passiivisen  vastarinnan  muotoja,  kuten  koneisiin  ja  puihin  kahliutumista  tai

kieltäytymistä poistumasta joltakin toimenpiteiden kohteena olevalta alueelta. Vaikuttamiskeinoina

ovat  olleet  vetoomukset,  aloitteet,  keskustelutilaisuudet,  kirjoittelu  lehtiin,  erilaisten  www

materiaalien tuottaminen, mielenosoitukset tai avoin kansalaistottelemattomuus.

39 Multilateral Agreement on Investment.
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Koijärviliike  ja  metsäkamppailut  ovat  olleet  pitkälti  mallina,  kun  ympäristöliikkeen  piirissä  on

muodostettu  käsitystä  soveliaan  ja  tehokkaan  ympäristötoiminnan  keinovalikoimasta.  Konttisen

(1999,  155)  mukaan Suomen  luonnonsuojeluliitto  irtisanoutui  aikanaan  Koijärviliikkeen  suorasta

toiminnasta,  mutta  myöhemmin  se on  hyväksynyt  vastaavat  keinot osaksi  toimintaansa.  Koijärvi

liike  ja  metsäkamppailut  sopivat  kuitenkin  hyvin  toiminnan  esikuviksi,  koska niissä  on  tietoisesti

varottu  tilanteen  luisumista  omasta  hallinnasta40  ja  varottu  tarkasti  ylittämästä  väkivallattoman

suoran toiminnan rajaa.

Eläinoikeusliike  toi  ympäristöliikkeeseen  1990luvun  puolenvälin  jälkeen  ennen  näkemättömiä

elementtejä,  joista  erityisesti  yksityisen  omaisuuden  vahingoittaminen  sai  julkisuutta.  Vaikka

julkisuutta  ja  tietoverkkoja käytettiin  tehokkaasti  hyväksi,  osa  toiminnasta  tapahtui  maanalaisesti,

aktivistien  henkilöllisyyttä  paljastamatta.  Myös  sosiaaliset  verkostot  olivat  korostuneessa  roolissa

virallisten yhdistysten sijaan. Uusista keinoista huolimatta jatkuvuus vanhojen ja uusien liikkeiden

välillä  voidaan  nähdä  vahvaksi,  vaikka  eläinoikeusliike  toikin  ympäristöliikkeeseen  uusia

toimintakeinoja  ja esitti haasteen perinteiselle kollektiiviselle  järjestötoiminnalle. (Siisiäinen 1998,

234–235, 241.)

Globalisaatiokriittisen  liikkeen  keskeisimpinä  toimintakeinoina  olivat  kansainväliset

mielenosoitukset,  vastahuippukokoukset  ja  varjotapahtumat,  joiden  tukena  toimi  ylikansallinen

sähköinen, tietoverkoissa tapahtuva nopea kommunikaatio ja tiedottaminen. Lindholmin (2005, 14

16)  mukaan  mielenosoituksissa  otettiin  käyttöön  myös  jakautuminen  eri  ryhmiin  (soluihin,

blokkeihin)  sen  mukaan,  millaisia  toimintakeinoja  kukin  mielenosoittaja  oli  valmis  käyttämään

täysin  laillisesta  mielenosoittamisesta  väkivallattomaan  kansalaistottelemattomuuteen  ja  avoimeen

väkivaltaan asti. Myös globalisaatiokriittisen liikkeen keinovalikoimaan kuuluivat kaikki perinteiset

kansalaisprotestoinnin muodot vetoomuksista yhdistystoimintaan.

Globalisaatiokriittisen  liikkeen  mukana  Suomeen  rantautui  myös  uusia  toimintamuotoja.

Esimerkiksi  Valkohaalareiden41  tuomana  Suomessa  kokeiltiin  Kuokkavierasjuhlien  alla

itsenäisyyspäivänä  vuonna  2000  aktiivista  vastarintaa,  jossa  ryhmä  mielenosoittajia  pyrki

40  Toisaalta  monet  metsäkiistat  rakentuivat  vähitellen  yrityksen  ja  erehdyksen  kautta  monien  kiivaidenkin  sisäisten
ristiriitojen saattelemana.
41 Le Tute Bianche eli Valkohaalariliike sai alkunsa 1990luvun puolivälissä Italian sosiaalikeskuksissa. Vuosituhannen
vaihteessa  se  oli  levittäytynyt  eri  puolille  Eurooppaa,  myös  Suomeen.  Kyseessä  oli  valkoisiin  haalareihin  ja
suojavarusteisiin  pukeutunut  mielenosoittajien  joukko,  joka  pyrki  aktiivisella  vastarinnalla  avaamaan  tien
poliisimuurien läpi ja suojaamaan muita mielenosoittajia. (Tietäväinen, 2003).
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murtautumaan  poliisiketjujen  läpi.  Näin  pyrittiin  tuomaan  aktivistikentälle  kokonaan  uutta

toimintakulttuuria. Taustalla vaikutti myös kansainvälisiä vaikutteita saanut  teoreettinen kirjoittelu

ja keskustelu, jota käytiin esimerkiksi Vaikuttavassa tietotoimistossa, Muutoksen kevät lehdessä ja

myöhemmin Megafoniverkkojulkaisussa42.

Viimeaikaista  kansalaistoimintaa  esimerkiksi  prekariaattikysymyksen  ympärillä  on  leimannut

anonymiteetti.  Myös  turkistarhaiskut  toteutettiin  yön  pimeydessä,  oma  henkilöllisyys  salaten.

Kansainvälisiin mielenosoituksiin  ja kuokkavierasjuhliin on  liittynyt osittain kasvojen peittäminen

eli naamioituminen. Lukemattomat kadun ja talonvaltaukset sekä esimerkiksi vuosina 2004 ja 2005

toteutetut ydinvoiman vastaiset mielenosoitukset Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakennustyömaan

lähistöllä  suunniteltiin  salassa  ja  pyrittiin  toteuttamaan  julkisuudelta  ja  virkavallalta  etukäteen

piilossa.

Toimintaan  on  haluttu  tuoda  mukaan  yllätyksellisyyttä  ja  näin  säilyttää  liikkeen  aloitteellisuus.

Tämä  on  tarkoittanut  sitä,  että  keskustelu  on  siirtynyt  itse  asiasta  pikemminkin  toimintakeinojen

yleiseen  kauhisteluun.  On  vaadittu  yhteiskunnan  kontrollin  tiukentamista  esimerkiksi

naamiokiellolla, poliisin voimavaroja  lisäämällä tai  jopa mielenosoitusoikeutta rajoittamalla. Myös

EuroMayDaymielenosoituksen yhteydessä vappuna 2006 muutamien ikkunoiden rikkominen sekä

makasiineilla  järjestetyt  juhlat  nojasivat  ennaltaarvaamattomuuteen,  anonymiteettiin  ja

yllätyksellisyyteen.  Samalla  ne  veivät  julkista  keskustelua  kansalaistoiminnan  asiakysymyksistä

soveliaihin toimintakeinoihin.

3.3 Syväluotaus uusiin aaltoihin

Seuraavassa  kappaleessa  tuon  esille  muutamia  tämänhetkisiä  reunaehtoja  ympäristökysymyksen

politisoitumiselle  ja  liikkeiden  toiminnalle.  Kyse  on  ajankohtaisista  ilmiöistä,  jotka  ilmentävät

esimerkiksi  ympäristöliikkeen  institutionalisoitumisen  tasoa  ja  niitä  keskusteluja,  joita  julkisesti

käydään. Vaikka kestävän kehityksen, ekologisen modernisaation ja riskiyhteiskuntateorian kuvaus

tässä  on  melko  suppea,  se  luo  taustaa  niille  asioille,  joihin  haastateltavani  myöhemmissä

analyysiluvuissa viittaavat.

42 Postmoderni, ideologioihin (suoraan) sitoutumaton aikakausjulkaisu. Lisätietoja: http://megafoni.kulma.net/.

http://megafoni.kulma.net/.
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3.3.1 Kestävä kehitys, ekologinen modernisaatio ja riskiyhteiskuntateoria
reunaehtoina

Maaliskuussa 2000 Eurooppaneuvosto päätti Lissabonissa strategiasta43, jonka tavoitteena on tehdä

Euroopasta maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin, työllisyyttä edistävä ja osaamiseen perustuva

talous.  Göteborgissa  2001  Lissabonin  strategiaa  täydennettiin  kestävän  kehityksen

ympäristöulottuvuudella44. Lissabonin strategiasta on  tullut  tärkeä EU:n  taloutta  ja  samalla  yleistä

kehitystä  luotaava  poliittinen  prosessi.  Esimerkiksi  Sairisen,  Hildénin  ja  Lindholmin  (2005,  14)

tekemän  selvityksen  mukaan  EU:n  nykyistä  ympäristöpolitiikkaa  ei  tehdä  niinkään

ympäristöongelmien  kuin  ympäristömarkkinoiden  vuoksi.  Heidän  mukaansa  ympäristöpolitiikkaa

halutaan edistää talouskasvua tukevana ohjelmana.

Eurooppalaista  ympäristökysymystä  on  Euroopan  ympäristökeskuksen  (European  Environment

Agency, EEA) mukaan syytä tarkastella ottamalla huomioon sosiaalistaloudelliset strategiat, kuten

Lissabonin prosessi, sekä  kestävän kehityksen globaali ulottuvuus. EEA:n Ympäristösignaalit 2004

vuosiraportissa  todetaan,  että  ympäristönsuojelun  ja  kestävän  kehityksen  pääasiallisena  esteenä

ovat  ongelmien  ja  niiden  ratkaisujen  monimutkaisuus,  monialaisuus  ja  tieteisyys  sekä

kansainvälisyys. Tilannetta pahentavat institutionaalisten rakenteiden puutteet, tehtyjen sitoumusten

täyttämättä  jättäminen  sekä  tiedon  ja  ymmärryksen  puute  kaikkia  osapuolia  hyödyttävistä

ratkaisuista.  Euroopan  ympäristökeskuksen  esittämät  ratkaisut  sisältävät  puolestaan  useita

elementtejä,  kuten  kilpailukyvyn  ja  innovaatioiden  edistämistä,  sosiaalisen  ja  alueellisen

yhteenkuuluvuuden luomista sekä luonnonvarojen ja ekosysteemien suojelua. (EEA 2004).

Suomi nähdään kansainvälisessä vertailussa kestävän kehityksen mallimaana,  jossa ympäristöasiat

ovat  kunnossa45.  Tätä  samaa  viestiä  toistaa  myös  Suomen  ympäristöhallinto.  Samaan  aikaan

suomalaiset  rasittavat  luontoa  henkeä  kohden  kuudenneksi  eniten  maailmassa.  Maailman

43Lissabonin  prosessin  tavoitteena  on  vuodesta  2000  ollut  Euroopan  unionin  kehittäminen  maailman
kilpailukykyisimmäksi  alueeksi.  Eurooppaneuvosto  antoi  Lissabonin  strategiaa  uudistaessaan  keväällä  2005  selkeän
viestin,  että  unionin  tulevien  vuosien  suurimmat  haasteet  ovat  talouskasvun  nopeuttaminen  ja  työllisyyden
kohentaminen. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
44 Eurooppaneuvosto hyväksyi Göteborgissa maaliskuussa 2001 komission esityksestä EU:n kestävän kehityksen
strategian. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/sustainable/sds2001/index_en.htm. Päivitetty kestävän kehityksen strategia
hyväksyttiin kesäkuussa 2006, ks. http://ec.europa.eu/sustainable/sds2005/index_en.htm
45  Environmental  Sustainability  Index  (ESI),  Yalen  yliopisto,  Columbian  yliopisto,  Maailman  Talousfoorumi  ja
Euroopan Komission tutkimuskeskus (JRC) 28.1.2005 – ks. http://www.yale.edu/esi/

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sustainable/sds2001/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/sustainable/sds2005/index_en.htm
http://www.yale.edu/esi/
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luonnonsäätiön (WWF) teettämän tutkimuksen46 mukaan suomalaisten ekologinen jalanjälki on 3,7

kertaa globaalia keskiarvoa suurempi. Tilanne on skitsofreeninen, sillä Suomi näyttäytyy   samaan

aikaan sekä ympäristöpolitiikan suunnannäyttäjänä että pahnanpohjimmaisena.

Voidaan  ajatella,  että  kestävä  kehitys  on  politiikan  kielelle  käännetty  versio  niistä  asioista,  joita

ympäristöpolitiikan  teorian  puolella  on  käsitelty  ekologisen  modernisaation  otsikon  alla.

Ekologinen  modernisaatio  voidaan  määritellä  sellaiseksi  muutosprosessiksi,  jossa  moderni

yhteiskunta  kehittyy  ennalta  ehkäisevien,  innovatiivisten  ja  rakenteellisten  muutosten  kautta

ekologisesti  hyväksyttävämmäksi.  (Hajer  1995;  Tirkkonen  2000,  29).  Ekologisessa

modernisaatiossa yritetään rakentaa modernin teollisuusvaltion ja ympäristön suhteelle ekologisesti

kestävää  perustaa  ja  ratkaista  ekologinen  kriisi  tuotanto  ja  kulutusprosessien  uudelleen

järjestämisen  kautta.  Olennaista  on,  että  teollisuusyhteiskunnan  aineelliseen  ja  taloudelliseen

kasvuun  pohjautuvaa  kehitysprojektia  ei  aseteta  kyseenalaiseksi,  vaan  sitä  pyritään  suuntaamaan

ympäristöystävällisemmin.

Ekologisen modernisaation ytimessä on talouden ja ekologisuuden rinnakkaisuus. Tirkkonen (2000,

46)  puhuu  positiivisesta  summapelistä,  jolloin  esimerkiksi  ilmastonmuutoksen  hidastamiseen

tähtäävien  toimien  nähdään  olevan  taloudellisesti  edullisia.  Talouden  toimivuuden  keskeisenä

edellytyksenä  korostetaan  markkinakeskeistä  ajattelua  eli  markkinoiden  suurta  roolia  yritysten  ja

kuluttajien  ohjaamisessa.  Ekologinen  modernisaatio  merkitsee  1970luvulle  tyypillisen  valtion  ja

ympäristöliikkeen kärjistetyn vastakkainasettelun loppua.

Esimerkiksi Hajerin (1995) mukaan radikaalien ympäristöliikkeiden vastapainoksi on muodostunut

kestävän  kehityksen  yhteenliittymä,  joka  rakentaa  siltaa  ylikansallisten  organisaatioiden,  valtion

laitosten  ja  kansalaisliikkeiden  välille.  Yhteenliittymän  logiikkana  on  ekologinen  modernisaatio,

jossa  argumentoidaan  painokkaasti  tehokkaan  luonnonvarojen  käytön  ja  ympäristön  huomioivan

suunnittelun puolesta. Ekologinen modernisaatio on yhtäältä (1)  rakenteisiin puuttumaan pyrkivän

ympäristöpolitiikan  vaihtoehto,  joka  (2)  mahdollistaa  positiivisen  summapelin,  (3)  tukeutuu

vallitseviin rakenteisiin ja samalla (4) marginalisoi radikaalin ympäristöliikkeen. Hajerin (1995, 31–

32)  mukaan nämä ekologisen modernisaation ominaisuudet ovatkin syynä siihen, miksi hallinto on

niin herkästi omaksunut sen logiikan.

46 WWF:n "Europe 2005 – The Ecological Footprint" –raportti (14.6.2005). Raportin sisällöstä vastaa Global Footprint
Network.  –  ks. http://www.footprintnetwork.org.  Koko  raportin  voi  lukea  osoitteessa:
http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/ekologinen_jalanjalki_june05.pdf

http://www.footprintnetwork.org.
http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/ekologinen_jalanjalki_june05.pdf
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Samaan  aikaan  kun  kestävä  kehitys  ja  ekologinen  modernisaatio  osallistavat  mutta  samalla

marginalisoivat  ympäristöliikkeitä,  riskiyhteiskuntakehitys  jatkuu  vahvana.  Riskiyhteiskunnan

tuottamia  globaaleja  ympäristöongelmia  ei  voi  haistaa,  maistaa,  nähdä,  tuntea  tai  kokea

(Macnaghten  &  Urry  1998;  Macnaghten  2003),  ainakaan  rikkaiden  maiden  hyväosaisten

lähiympäristössä.  Riskiyhteiskunnan  vallitessa  tieteellinen  tieto  ja  vahva  asiantuntijuus

muodostuvat  järjestöille  leimallisiksi  tavoiksi vastata ympäristökysymykseen. Jos  joitakin aiempia

ympäristöliikkeen  aaltoja  ovat    tukeneet  aistein  koetut  ympäristöherätyksen  symbolit,  nyt  näitä

symboleita ei enää välttämättä enää ole.

Macnaghtenin (2003) mukaan nykyinen ympäristöuhkapuhe ei ole reflektiivistä suhteessa ihmisten

käytäntöihin.  Yksilöllistymisen  yhteiskunnassa  ympäristöhuoli  ilmenee vakuuttavimmin  suhteessa

omaan kehoon  kuten terveyden ja ruoan tematiikassa47 . Ympäristömielikuvat ovat voimakkaimpia

silloin, kun ne kytkeytyvät henkilökohtaiseen maailmaan.

Ekologinen  modernisaatio on vastannut  riskiyhteiskunnan haasteeseen. Kestävän kehityksen  teesit

on  omaksuttu  laajasti.  Yhteiskunta  on  läpiekologisoitunut  ja  marginalisoinut  radikaalin

ympäristöliikkeen. Ympäristökysymys on  jäänyt  pysyvästi  yhteiskunnalliselle keskusteluareenalle,

eikä sen ympärille synny uusia vaatimuksia tai protestiliikkeitä.

Edellä  mainittujen  laajojen  kehityskulkujen  lisäksi  suomalaisessa  yhteiskunnassa  on  tapahtunut

käytännön  tason  muutoksia,  jotka  vaikuttavat  ympäristöliikkeen  toimintamahdollisuuksiin.

Esimerkiksi Ilvosen (2005, 12) mukaan työelämä on muuttunut vaativammaksi, jolloin ihmisillä on

vähemmän  aikaa  järjestötoiminnalle.  Yhteiskunnan  yksilöllistymiskehityksen  myötä  ihmiset  eivät

ole  valmiita  sitoutumaan pitkäjänteiseen  järjestötoimintaan,  vaan  liikkuvat  pikemminkin  paikasta,

projektista ja yhteisöstä toiseen omien kiinnostustensa mukaan.

Ilvosen (2005) mukaan edellä mainittu tarkoittaa sitä, että järjestöt voivat kyllä saada kiinnostaviin

projekteihinsa  uusia  ihmisiä,  mutta  on  vaikea  saada  näitä  ihmisiä  pysymään  pitkäjänteisemmässä

järjestötoiminnassa.  Myös  järjestöille  tarjottavat  rahoitusmahdollisuudet  edistävät

projektisoitumista,  jolloin  perustoimintojen  ylläpito  ja  kehittäminen  jäävät  entistä  pienemmän

47 Vrt. BSEkriisi.
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joukon harteille. Haasteena onkin houkutella  ja sitoa kykenevät yhteiskunnalliset  toimijat mukaan

järjestöjen perustoimintaan.

Edellä  mainituista  teemoista  johtuen  ja  niiden  lisäksi  voidaan  myös esittää  seuraavia kiinnostavia

kysymyksiä  ympäristöliikkeiden  nousujen  ja  laskujen  syistä:  Millä  tavoin  esimerkiksi  perinteinen

suomalainen  auktoriteettiusko  on  vaikuttanut  ekologisen  modernisaation  voittokulkuun?  Mitä

seurauksia  on  ollut  yksilöllisyyden  korostumisella  ja  suurien  yhteiskunnallisten  ideologioiden

kuolemalla?  Entä  mitä  ovat  tarkoittaneet  talouden  globalisaation  mukana  Suomeen  rantautunut

kilpailukykypuhe,  keskustelun  monimutkaistuminen  ja  ammattimaistuminen  ympäristöliikkeen

tämänhetkiselle tilalle?

3.3.2 Eläinoikeusliike neljännen ympäristöprotestin kärkenä

Suomi  syöksyi  1990luvun  alussa  syvään  taloudelliseen  lamaan,  työttömyys  kohosi  yli  puoleen

miljoonaan  ja  kymmeniätuhansia  yrityksiä  meni  konkurssiin.  Suomi  liittyi  kansanäänestyksen

jälkeen  myös  Euroopan  unioniin  vuonna  1995.  Kansainväliset  ympäristökysymykset,  kuten

otsonikerroksen  ohentuminen  ja  ilmastonmuutos,  nostivat  päätään.  Eläinoikeusliikkeen  nuoret

aktivistit  eivät  kuitenkaan  olleet  laman  syrjäyttämiä,  vaan  pikemminkin  perhetaustansa  ja

koulutuksensa  puolesta  keskimääräistä  paremmat  lähdökohdat  omaavia  nuoria  (ks.  Konttinen  &

Peltokoski 2004).

Konttinen  ja  Peltokoski  (2000)  kutsuvat  uuden  eläinoikeusliikkeen  ympärille  rakentunutta

alapoliittista ilmiötä ”ympäristöprotestin neljänneksi aalloksi”. Uudesta ympäristöliikkeestä löytyy

paljon  ajankuvaa  muodostavaa  ja  analysoivaa  tutkimusta48.  Neljännen  aallon  ympäristöliike

samastetaan usein eläinoikeusliikkeeseen. Myös Konttisen  ja Peltokosken (2000) mukaan eläinten

oikeudet olivat uuden ympäristöliikkeen tärkein yksittäinen mielenkiinnon kohde49.

Ympäristöprotestin neljännen aallon aktivistit olivat varsin nuoria. Konttisen ja Peltokosken (2004,

53)  tekemän  kyselyn  mukaan  vuosina  1998–1999  lähes  kolme  neljäsosaa  (71  prosenttia)

48  Ks.  esimerkiksi  Luukka  1998;  Lindholm  1998;  Lundbom  1998;  Jäppinen  1998;  Siisiäinen  1998;  Peltokoski  1999;
Juppi 2004.
49  Toisaalta  monet  eläinaktivistit  eivät  kuitenkaan  pidä  eläinten  oikeuksia  osana  ympäristönsuojelua,  vaikka
kokisivatkin  itsensä myös  ympäristöaktivisteiksi.  Myös  monet ympäristönsuojelijat  määrittelevät  eläinoikeusajattelun
ympäristönsuojeluideologian  ulkopuolelle.  Esimerkiksi  biodiversiteetille  ei  ole  merkitystä,  voivatko  hybridibroilerit
maailman broilerihalleissa hyvin vai huonosti.
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aktivisteista  oli  alle  25vuotiaita  ja  vain  kolme  prosenttia  yli  40vuotiaita.  Lisäksi  enemmistö

aktivisteista oli naisia. Naiset olivat keskimäärin nuorempia kuin miehet, peräti puolet oli alle 20

vuotiaita.

Nuoruuden  lisäksi  neljännen  aallon  aktivisteja  luonnehtii  vanhempien  korkea  koulutustausta  ja

urbaanisuus.  Liikkeen  toimijat  olivat  ennen  kaikkea  lukioissa  tai  yliopistoissa  opiskelevia

koululaisia  ja  opiskelijoita.  Konttisen  ja  Peltokosken  (2004,  60–62)  mukaan  protestissa  ei  ollut

kysymys  syrjäytyneiden  nuorten  jäsentymättömästä  katkeruudesta  tai  turhautumisesta,  vaan

moraalisesti ja yhteiskunnallisesti ajattelevan nuorison protestista, joka nousi liikkeeksi urbaaneissa

ympäristöissä.

Samalla  uudelle  ympäristöliikkeelle  oli  ominaista  myös  henkilökohtaisen  elämäntavan

poliittisuuden korostus. Neljäs aalto politisoi kasvissyöntikulttuurin  ja  toi Suomeen  veganismin50.

Liikkeen toimijoista vegaaneja tai vegetaristeja oli kaiken kaikkiaan noin 84 prosenttia. (emt., 103–

104).  Liikkeessä  korostui  myös  yhteisöllisyys  ja  vastakkainasettelut  meihin  ja  heihin.  ”Ei  ole

oikeutta – on vain me!”, kuului eläinaktivistien lanseeraama iskulause.

Ympäristöliikkeen  ja  nuorten  esille  nostama  kritiikki  oli  protestia  koko  länsimaista  kulutustapaa,

teknokraattista  ajattelutapaa  ja  epäoikeudenmukaisia  alistussuhteita  kohtaan.  Suuri  osa  neljännen

ympäristöprotestin  toimijoista  oli  kamppaillut  eläinoikeusasioiden  ohella  monien  muidenkin

teemojen parissa. Neljäs ympäristöaalto onnistui mobilisoimaan mukaan erilaisia  toimijoita, koska

aktivistit  kykenivät  moninaisuudestaan  huolimatta  samastumaan  liikkeeseen  esimerkiksi

kasvissyönnin kautta.

Neljännen aallon toimijat olivat Konttisen ja Peltokosken (2004, 124) mukaan monialaaktivisteja,

jotka  osallistuivat  useiden  eri  järjestöjen  toimintaan.  Monet  toimivat  jopa  neljällä  viidellä  eri

alueella  tai  useissa  järjestössä,  kun  taas  yhden  asian  aktivisteja  oli  toiminnassa  mukana  hyvin

vähän.  Neljäs  aalto  profiloituikin  yhteisöllisyyttä  tähdentäväksi,  antiautoritaariseksi

ruohonjuuritason  liikehdinnäksi.  Liikehdintä  oli  jakautunut  useaksi  toiminnalliseksi  rypääksi  tai

ryhmien  verkostosuhteiden  tihentymäksi.  Neljäs  aalto  tuotti  myös  lukuisia  projektiluontoisia

yhteenliittymiä. (mt. 131).

50  Veganismi  on  ruokavalio,  elämänkatsomus  ja  elämäntapa,  jonka perusajatuksena on  pyrkimys  välttää  kaikenlaista
eläimille harmillista toimintaa. Vegaani ei käytä ruokavaliossaan lainkaan lihaa, kalaa, munia, maitotuotteita, hunajaa
tai näiden johdannaisia.
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Neljännen  ympäristöliikkeen  aallon  yhteiskuntanäkemykselle  oli  Konttisen  ja  Peltokosken  (2004,

84)  mukaan  ominaista  luontokeskeinen  suuntautuminen,  eipuoluepoliittinen  vasemmistolaisuus,

yhteisöllisyyden  korostus,  keskitetyn  valtion  kritiikki,  kapitalistisen voittotalouden  tuomitseminen

ja  rakenteellisten  muutosten  tarpeellisuuden  korostus.  Toimijat  eivät  kuitenkaan  muodostaneet

homogeenista  samanmielisten  ihmisten  ryhmää.  Protesti  tuotti  pikemminkin  lukuisia

toimintaryhmiä omine aatteellisine painotuksineen.

Neljännen ympäristöprotestin tihentymä erosi aikaisemmista ympäristöliikkeen aalloista ottaessaan

etäisyyttä  valtiosidonnaisuuteen  sekä  korostaessaan  globaalin,  lokaalin  ja  henkilökohtaisen

elinpiirin  kytköksiä.  Ulkoparlamentaarinen  suora  toiminta  sabotaaseista

kansalaistottelemattomuuteen ja kulutusboikotteihin tuli mukaan toimintatapoihin. Neljännen aallon

huolenaiheet määrittyivät enemmänkin globalisoituvan maailmanjärjestelmän viitekehyksessä kuin

paikallisina  tai  kansallisina  kysymyksinä.  (emt.  88).  Näin  uusi  ympäristöliikehdintä  sisälsi  alusta

pitäen  osia  tulevan  globalisaatiokriittisen  liikehdinnän  keskeisistä  teeseistä.  Muutoksen  kevään

ohjelmajulistuksessa (1/1996) uudesta liikkeestä kirjoitettiin seuraavasti:

”Suomessa  on  syntymässä  uuden  polven  ympäristöliike,  jonka  iskusanoja  ovat

peräänantamattomuus  ja  laajapohjaisuus. Kaikki  kunnia  liikkeen edeltäjille, mutta nyt ei  taistella

vain  yksittäisestä  metsästä  tai  järvestä.  Kohteena  ovat  monikansalliset  yritykset,  kokonaiset

tuotannonalat ja maamme politiikan linjavedot.”

Eläinoikeusliikkeen nousun  ja suurta huomiota saaneen Oikeutta Eläimille järjestön perustamisen

taustalla  vaikutti  osaltaan  Peter  Singerin  klassikkoteos Animal  Liberation,  joka  oli  julkaistu

suomeksi  1990luvun  alussa.  Uuden  järjestön kansainvälisenä  innoittajana  toimi  myös People  for

the  Ethical  Treatment  of  Animals  (PETA)51,  joka  toimi  eläinoikeuskysymysten  parissa  käyttäen

samankaltaisia  toimintakeinoja  kuin  kansainvälinen  Greenpeace  ympäristökysymyksissä.

Maaliskuussa  1995  perustetun  Oikeutta  Eläimille  järjestön  tavoitteena  oli  tehdä  eläinten

oikeuksista  yhteiskunnallinen  kysymys.  Esimerkiksi  Vantaan  Fur  Centerin  kansainvälisiä

turkishuutokauppoja  vastustaneet  mielenosoitukset  saivatkin  kasvavaa  huomiota  osakseen.

(Tuomivaara & Purmonen 1998; Metsämäki & Nisula 2006, 290, 293).

51 http://www.peta.org

http://www.peta.org
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Siisiäisen (1998, 234–236) mukaan neljännen ympäristöprotestin  ja eläinoikeusliikkeen uusi piirre

oli vastustajiksi määriteltyjen tahojen yksityisen omaisuuden tuhoaminen. Turkistarhaiskujen lisäksi

maanalainen  toiminta  keskittyi  turkisliikkeiden  ikkunoiden  hajottamiseen  tai  maalaamiseen,

liikkeiden  omistajien  pelottelemiseen,  koeeläinkoirien  vapauttamiseen  sekä  esimerkiksi

tietyömailla  tehtyihin sabotaaseihin. Huomattava muutos aikaisempiin  liikkeisiin nähden oli myös

maanalaisen  ja  julkisen toiminnan vuorottelu. Liikkeen toimijat hyödynsivät aktiivisesti mediaa  ja

tietoverkkoja,  mutta  toimivat  samalla  salaisesti paljastamatta henkilöllisyyttään.52 Toiminta  nojasi

usein virallisista  yhdistyksistä  riippumattomiin sosiaalisiin verkostoihin. Maanalaisella  toiminnalla

oli myös kielteiset seurauksensa. Liikkeen toimijat määriteltiin usein  julkisuudessa tuhopolttajiksi,

terroristeiksi, karkuun juoksijoiksi ja ainakin implisiittisesti väkivallan kannattajiksi.

Rannikon  (2003,  176177)  mukaan  jokainen  ympäristöliikehdinnän  aalto  on  tuonut  joitain  uusia

luonnon  elementtejä  eettisen  harkinnan  piiriin.  Tästä  näkökulmasta  eläinoikeusliikkeessä  oli  kyse

yhteiskunnallisen  liikehdinnän  eettisen  kehän  laajentumisesta  eläimiin.  Eläinoikeusliike

kyseenalaisti aikaisempia ympäristöliikkeitä vahvemmin ihmiskeskeisen etiikan ja vaati, että myös

eläimille  oli  annettava  arvo  elävinä  olentoina.  Näin  ollen  ympäristöliikehdinnän  neljännen  aallon

voi nähdä myös osana laajemman oikeudenmukaisuuskamppailun jatkumoa, jossa ensin on vaadittu

oikeuksia eri roduille ja sukupuolille ja lopulta myös eläimille.

Neljännen  ympäristöprotestin  tuottamat  ympäristöjärjestöt  ovat  vuosien  varrella  vakiinnuttaneet

asemansa  yhteiskunnallisina  toimijoina  samalla,  kun  radikaalin  ympäristöliikkeen  ympärille

syntynyt  vaihtoehtomedia53  on  pääosin  lamaantunut  tai  lakkautettu.  Eläinoikeusliikkeen  jälkeinen

protestiliikehdintä  synnytti  uudenlaisia  globalisaatiokriittisiä  toimijoita  ja  organisaatioita,  jotka

kamppailevat demokratian ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

3.3.3 Globalisaatiokriittinen liike ympäristöliikkeen viidentenä aaltona

Neljännen  aallon  ympäristöprotestin  huippu  sijoittui  vuosiin  1995–1998  (Konttinen  &  Peltokoski

2004.)  Tämän  jälkeen  tapahtui  liikehdinnän  tasaantumista  ja  hiipumista.  Osittain  neljännen

protestiaallon  oheen  alkoi  kuitenkin  pian  ilmaantua  globalisaatiokriittistä  liikehdintää.  Talouden

globalisaatiota kritisoivan liikkeen mobilisaation avaintapahtumana voidaan pitää WTO:n vastaisia

52 Erilaisista laittomista iskuista raportoitiin anonyymisti muun muassa Muutoksen kevät lehdessä.
53 Esimerkiksi Vaikuttava tietotoimisto, kulma.net, katalyytti, Muutoksen kevät.
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mielenosoituksia  Seattlessa  marras–joulukuussa  vuonna  1999.  Väyrysen  (2001,  90,  93)  mukaan

globalisaatiokritiikin  yhtenä  käynnistäjänä  taustalla  saattoi  vaikuttaa  myös  keväällä  1997  alkanut

Aasian finanssikriisi.

WTO:n vuosikokouksen suunnitelmia aloittaa uusi kansainvälinen kaupan vapauttamiseen tähtäävä

neuvottelukierros  oli  Seattlessa  vastustamassa  noin  40  000–50  000  mielenosoittajaa.  Osittain

tavoitteessa onnistuttiinkin, sillä mielenosoittajat kykenivät estää kokouksen etenemisen ja samalla

keskeyttämään  suunnitelmat  uudesta  kauppapoliittisesta  neuvottelukierroksesta.  Seattlen

mielenosoitukset  loivat  mallin,  joka  toistui  myös muissa kansainvälisissä kokouksissa.  (Väyrynen

2001,  21–22). Tämä  innosti  monien  muiden  ohella  suomalaisia  kansalaisaktivisteja  sekä  kiihdytti

julkista keskustelua kansalaistoiminnan rajoista Suomessa.

Seattlen  tapahtumia  seurasivat  monet  muut  kansanväliset  mielenosoitukset,  joihin  osallistui  myös

suomalaisia  aktivisteja,  kuten  Prahan  Maailmanpankin  kokouksen  vastaiset  mielenosoitukset

syyskuussa  2000  sekä  Göteborgin  EUhuippukokousta  ja  Genovan  G8  kokousta  vastustaneet

tapahtumat kesällä 2001.

Näissä  tapahtumissa  esiin  nostetut  kysymykset  eivät  liittyneet  pelkästään  ympäristö  tai

eläinoikeusteemoihin,  vaikka  tietty  aatteellinen  jatkuvuus  olikin  nähtävissä.  Väyrysen  (2001,  12)

mukaan  globalisaatiokriittinen  liike  edusti  kansainvälisesti  kaikkein  tietoisimman  nuorison

vastaiskua  taloudellisen  ja  poliittisen  vallan  keskittymiselle.  Liike  kattoi  laajemman  ja

kokonaisvaltaisemman  kirjon  eri  yhteiskunnallisia  osaalueita  kuin  yksikään  aikaisempi

protestiaalto.

Uusi globalisaatiokriittinen liikehdintä alkoi alun perin 1980luvun lopulla etelän maiden kritiikkinä

kansainvälisten talousjärjestöjen sanelemalle politiikalle ja myöhemmin myös kehittyneiden maiden

maanviljelijöiden ja muiden kaltoin kohdelluksi tulleiden ryhmien protestina. Globalisaatiokriittisen

liikehdinnän  kasvualustana  toimi  kehitysmaaliike,  jossa  oli  mukana  myös  vasemmistolaisen

kansanliikehdinnän uutta nousua. Protesti oli  näkynyt  jo useissa boikottikampanjoissa esimerkiksi

Nestleä,  McDonaldsia  ja  Nikea  vastaan.  Yleisesti  ottaen  globalisaatiokritiikki  kohdistui

uusliberalismiin  ja  globaaliin  kapitalismiin  sekä  niiden  aiheuttamiin  sosiaalisiin  ja  ekologisiin

ongelmiin. (Metsämäki & Nisula 2006, 329–330).
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Pian  Seattlen  tapahtumien  jälkeen  mutta  niistä  riippumatta  ilmestyivät  Naomi  Kleinin  (2000) No

Logo  sekä  Michael  Hardtin  ja  Antoni  Negrin  (2000) Empire  teokset.  Jo  aiemmin  oli  julkaistu

David  Kortenin  (1997)  kirja Maailma  yhtiöiden  vallassa.  Nämä  kaikki  olivat  luomassa  pohjaa

kansainväliselle globalisaatiokriittiselle liikkeelle.

Lindholmin  (2005,  230)  mukaan  globalisaatiokriittinen  protesti  kyti  Suomessa  samoissa

anarkistisissa  piireissä  kuin  eläinoikeusprotestikin.  Myös  Ylikansalliset  kuriin  ryhmä  ja  Maan

ystävät toimivat globalisaatiokriittisen liikkeen etujoukossa Suomessa. Ne kritisoivat ylikansallisten

yhtiöiden toimia maailmalla, WTO:ta sekä GATT54  ja TRIPS55sopimuksia. Kyseiset  tahot olivat

osallistuneet aktiivisesti myös MAIsopimuksen vastaiseen kampanjointiin aiemmin.

Suomessa aktiivisuus  ja aktivismi alkoivat kasaantua eri muodoissa 1990luvun  lopulla. Vuodesta

1996  Kuokkavierasjuhlien  nimellä  kulkenut  tempaus  Suomen  itsenäisyyspäivänä  sai  kasvavaa

huomiota osakseen. Samana vuonna perustettu yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö Maan ystävät toi

esille  globalisaatioon  ja  kaupan  vapauttamiseen  liittyviä  ongelmia.  Suomeen  saapui  myös

kehitysmaakaupoista  ja  maailmankaupoista  alkunsa  saanut  reilun  kaupan  liike,  ja  Reilun  kaupan

edistämisyhdistys  ry  perustettiin  vuonna  1998.  Globalisaatiopainotteinen,  yhteiskunnallinen

ilmaisjakelulehti Voima aloitti toimintansa syksyllä 1999. Vihreiden nuorisojärjestö Vihreät Nuoret

ja Opiskelijat – ViNO ry perustettiin vuonna 1999,  ja vuonna 2001 Suomeen tuotiin  lopulta myös

talouden  globalisaation  epäkohtia  kritisoiva  Attac.  Osittain  kansainvälisten  mielenosoitusten

innoittamana  Suomeen  ilmestyi  monia  muitakin  uusia  ryhmiä  ja  projekteja,  kuten  No  Border,

Valkohaalarit ja Tottelemattomat.

Seattlen  jälkeen kansainvälisissä  mielenosoituksissa  kehittyi  uuden  sukupolven  aktivistiliike,  joka

sai  Rönkön  (2002,  76)  mukaan  innostuksensa etelän  suurista  kansanliikkeistä,  anarkistihenkisestä

suoran  toiminnan  liikehdinnästä,  kadunvaltauksista  ja  antikapitalistisista  mielenosoituksista.

Mielenosoitusten  jälkeen  hajanaisen  liikkeen  piirissä  syntyi  Maailman  sosiaalifoorumi  (World

Social  Forum    WSF),  josta  on  kehittynyt  maailmanlaajuisten  vaihtoehtoliikkeiden  globaali

keskustelutila.  Liike  on  näin  siirtynyt  reaktiivisuudesta  proaktiivisuuteen  eli  vastustamisesta

vaihtoehtojen luomiseen.

54 General Agreement on Tariffs and Trade, GATT.
55 Agreement on TradeRelated Intellectual Property Rights, TRIPS.
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Globalisaatiokriittisen  liikkeen  aktivistit  kokoontuivat  ensimmäiseen  Maailman  sosiaalifoorumiin

Brasilian  Porto  Alegreen  jo  tammikuussa  200056.  Sloganina  oli  ”Toisenlainen  maailma  on

mahdollinen”.  Sosiaalifoorumi  on  kasvanut  yksittäisestä  tapahtumasta  maailmanlaajuiseksi

prosessiksi, jonka yhteydessä on järjestetty myös maanosakohtaisia foorumeita Aasiassa, Afrikassa,

Euroopassa  ja EteläAmerikassa. Myös  lukuisia kansallisia  ja alueellisia  foorumeita on  järjestetty.

(YläAnttila 2005, 43).

Suomessa  sosiaalifoorumeita  on  järjestetty  vuodesta  2002  lähtien57.  Esimerkiksi  neljäs

sosiaalifoorumi  huhtikuussa  2005  Helsingissä  keräsi  60:een  eri  seminaariin  paikalle  noin  1  500

kansalaisaktivistia  ja  aiheesta  kiinnostunutta  kuulijaa.  Sosiaalifoorumien  kautta  ympäristöliike  ja

uusi  poliittinen  vastarintaliike  sekä  ayliike  ovat  löytäneet  yhteisiä  toiminnan  muotoja.

Sosiaalifoorumien kautta toimintaan on tullut mukaan myös vanhempia aktiiveja, eikä prosessia voi

kuvata pelkästään nuorten liikkeeksi.

Lindholmin (2005, 75) mukaan suomalaiset globalisaatiokriittiset aktivistit olivat urbaaneja, hyvin

koulutettuja tai hyvää koulutusta hankkimassa olleita nuoria aikuisia. Keskimäärin aktivistit olivat

23–24vuotiaita,  mutta  joukkoon  mahtui  myös  keskiikäisiä.  Lievä  enemmistö  näyttäisi  olleen

miehiä.  Verrattuna  neljänteen  aaltoon  (eläinoikeustoimijoihin)  globalisaatiokriittinen  liike  oli

miesvaltaisempi ja hiukan vanhempien aktivistien toimintakenttää.

New  Yorkin  terroriiskut  syyskuussa  2001,  kolme  kuukautta  Genovan  G8  mielenosoitusten

jälkeen,  näyttivät  tukahduttavan  kansainväliset  mielenosoitukset.  Yhteiskunnallinen  ilmapiiri

muuttui  vihamielisemmäksi  kansalaistoimintaa  kohtaan.  Esimerkiksi  Suomen  Kuokkavierasjuhlat

saivat  osakseen  yhä  laajempaa  kritiikkiä.  Toimintaa  hiljensivät  kuitenkin  Lindholmin  (2004,  61)

mukaan  myös  aktivistit  itse  ryhtyessään  välttämään  provokatiivista  toimintaa  terrorismin  ja

aktivismin rinnastamisen vaaran vuoksi.

Globalisaatiokriittisen liikehdinnän hiipumiseen vaikutti kaiken kaikkiaan Lindholmin (2005, 169–

171)  mukaan  kolme  eri  tekijää.  (1)  Ensinnäkin  tapahtui  protestiaallon  ja  aktivistien  normaalia

väsymistä samalla, kun median kiinnostus alkoi hiipua. (2) Toisekseen liikehdinnän lamautumiseen

vaikuttivat  New  Yorkin  terroriiskut  syyskuussa  2001.  Iskujen  jälkeen  viranomaisten  valtuuksia

56  Ensimmäisen  kerran  tapahtuma  keräsi  paikalle  muutamia  kymmeniä  tuhansia  vaihtoehtoliikkeen  edustajia.  Viisi
vuotta myöhemmin vuonna 2005 paikalla oli jo yli 150 000 ihmistä.
57 Lisätietoja Suomen sosiaalifoorumista: http://www.prodemokratia.net/suomensosiaalifoorumi/

http://www.prodemokratia.net/suomensosiaalifoorumi/
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tukahduttaa  mielenosoitukset  lisättiin,  samalla  kun  aktivistit  itsekin  alkoivat  välttää  aktionistista

toimintaa.  (3)  Kolmanneksi  suhtautuminen  protesteissa  esiintyviin  väkivaltaisuuksiin  alkoi  jakaa

aktivisteja  kahteen  leiriin,  kun  väkivallan  kritisointi  lisääntyi  julkisuuden  ohella  myös  aktivistien

omassa keskuudessa.

3.3.4 Uusi ydinvoiman vastainen kamppailu

Siitä huolimatta, että uusia ydinvoimakamppailuja tai energia ja ilmastotoimintaa ei ole mallinnettu

aaltomalleihin, ovat ne olleet viime aikojen merkittävimpiä  toiminnan kenttiä  ympäristöliikkeessä.

Vuosituhannen  vaihteen  jälkeen  ilmasto  ja  energiapoliittinen  toiminta  vilkastui

ympäristöjärjestöjen piirissä Suomessa.

Teollisuuden  Voima  (TVO)  jätti  ydinvoimahakemuksensa  marraskuussa  2000.  Tästä  alkoi

ympäristöjärjestöjen  lähes  kaksi  vuotta  kestänyt  kamppailu  uutta  ydinvoimalahanketta  vastaan.

Ydinvoiman  vastaisen  liikkeen  näkyvimpiä  toimijoita  oli  parhaimmillaan  42  kansalaisjärjestön

yhteistyöelimenä  toiminut  Valtavirtaverkosto.  Taistelu  päättyi  kuitenkin  järjestöjen  tappioon

toukokuussa 2002, kun eduskunta äänesti58 niukasti ydinvoiman lisärakentamisen puolesta.

Puolentoista  vuoden  ydinvoimakeskustelun  aikana  Valtavirta  teki  merkittävän  kampanjan

ydinvoimaa  vastaan  antamalla  lausuntoja  ja  haastatteluja  sekä  järjestämällä  seminaareja  ja

mielenosoituksia. Sen suurin  saavutus oli Tshernobylpäivän  mielenosoitus 26.4.2002,  joka keräsi

Helsingin  Senaatintorille  ja  eduskuntatalon  eteen  yli  5  000  marssijaa  yhteen  Suomen  historian

suurimmista  ympäristöaiheisista  mielenosoituksista.  Osa  mielenosoittajista  järjesti  myös

kadunvaltausjuhlat TVO:n pääkonttorin edessä Töölönkadulla. (Nissinen 2004, 99–100).

Viimeisin  ydinvoiman  vastainen  liike  osui  samaan  aikaan  globalisaatiokriittisen  liikkeen

mobilisaatiovaiheen  kanssa,  mikä  saattoi  hajaannuttaa  jo  ennestään  niukkoja  resursseja.  Kyllösen

(2004,  52)  mukaan  olennaista  myönteisessä  ydinvoimapäätöksessä  oli  kuitenkin  ydinvoiman

ympäristöimagon  parantuminen  ilmastonmuutoksen  noustessa  julkista  keskustelua  hallinneeksi

ympäristöongelmaksi.  Ydinvoima  onnistuttiinkin  markkinoimaan  ilmastonmuutosta  torjuvana

”päästöttömänä” energiaratkaisuna kansallista  ilmastostrategiaa valmisteltaessa (Lammi 2004, 31–

32.)



44

Nissisen  (2004,  101)  mukaan  keskeistä  oli,  että  ydinvoiman  kannattajat  saivat  yliotteen

yhteiskunnallisella tunnepelikentällä. Ydinvoiman vastaisen liikkeen argumentaatio oli luonteeltaan

teknisrationaalista  ja  tieteellistä.  Tämä  oli  omiaan  sekoittamaan  kenttää:  ydinvoiman  puolustajat

puhuivat  ympäristöarvoista  ja  ilmastonmuutoksen  torjunnasta,  ydinvoiman  vastustajat

työllisyydestä ja uusiutuvien energialähteiden kilpailukyvystä. (Nissinen 2004).

Ydinvoiman vastainen aktivismi on jatkunut eduskunnan päätöksen jälkeenkin säännöllisenä, joskin

selvästi  passiivisempana.  Valtavirtaverkoston  toiminnan  hiipumisen  jälkeen  useat  järjestetyt

tempaukset  ovat  olleet  järjestöjen  yhteisaktioita.  Tästä  esimerkkinä  ovat  kaksi  viidennen

ydinvoimalan  rakentamista  kritisoinutta  mielenosoitustempausta  Olkiluodon  rakennustyömaan

tuntumassa  vuosina 2004  ja  2005  sekä  Suomen  ilmasto  ja  energiapoliittisia  linjauksia  jatkuvasti

kritisoiva  tempaus  ja  mielenosoitustoiminta.  Ilmastopoliittiseen  vaikuttamiseen  keskittyvä

Tulevaisuuden  Voima  järjestö  on  ollut  monien  aktioiden  takana  yhdessä  laajaalaisempien

järjestöjen kanssa.

3.3.5 Ajankohtaisia ympäristöliikkeen teemoja

Mitä suomalainen ympäristöliike on tehnyt globalisaatiokriittisen ja ydinvoiman vastaisen liikkeen

hiipumisen  jälkeen?  Tässä  luvussa  kuvaan  ympäristöliikkeen  nykyistä  toimintaa.  Uudet  aktivistit

ovat  pyrkineet  ottamaan  haltuun  uusia  tiloja:  esimerkiksi  talon  ja  kadunvaltaukset  ovat

lisääntyneet.59  Perinteisesti  valtausten kohdalla  on  korostettu  epäkaupallisen  oleskelutilan  tarvetta

yhä suuremmassa määrin yksityistetyn kaupunkitilan rinnalle sekä erityisesti nuorille tarkoitettujen

tilojen tarvetta kaupunkien säästäessä nuorisotoiminnassaan.

Kadunvaltauksissa  eli  Reclaim  The  Street  tapahtumissa  mielenosoitus  on  yhdistetty  vapaaajan

viettoon.  Katujuhlissa  on  kysymys  avoimesta  ja  väkivallattomasta  joukkomuotoisesta

kansalaistottelemattomuudesta,  jossa  (auto)kadut  vallataan  ihmisille,  tanssille  ja  oleskelulle.

Tapahtumilla  halutaan  puolustaa  ihmisten elin  ja  oleskelutilaa  ja  vastustaa  julkista  kaupunkitilaa

58 Eduskunta äänesti ydinvoiman lisärakentamisen puolesta 24.5.2002 äänin 107–92.
59  Valtausten  näkyvä  historia  alkoi  toki  jo  vuonna  1968  Vanhan  ylioppilastalon  valtauksella.  1970  ja  1980lukujen
vaihteessa  valtaukset  yleistyivät  (esimerkiksi  Lepakon  valtaus  syksyllä  1979  ja  sen  jälkeen  Arkin,  Arkadian
nuorisoklinikan  ja  Puistolan  Elannon  valtaukset  –  myös  Tampereen  virastotalon  ja  Verkatehtaan  valtaukset,  ks.
esimerkiksi Laine & Peltonen 2003).
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uhkaavaa kaupallistumista ja yksityistämistä sekä autojen ylivaltaa. Reclaim the Street tapahtuman

keskiössä on maailmanparannus ja musiikki, mutta osallistujilla on usein myös mahdollisuus syödä

eväitä,  ihastella  teatteriesityksiä,  pelata  mölkkyä,  harrastaa  jonglöörausta  sekä  tutustua

kansalaisjärjestöjen infopöytien tarjontaan.

Vuosituhannen  vaihteen  jälkeen  Autoton  päivä60  ja  Älä  osta  mitään  päivä61  ovat  laajentuneet

ympäristöaktivistien  jokavuotisiksi  valtakunnallisiksi  teemapäiviksi,  joita  järjestetään  useiden

järjestöjen  yhteistyönä.  Esimerkiksi  ilmasto  ja  energiakysymysten  parissa  on  tehty  innovatiivisia

kampanjoita: Isoja kaupunkimaastureita vastaan on käynnistetty oma Junttiautokampanja62. Maan

ystävät on tuonut Suomeen kymmenmetrisen puhallettavan dinosauruksen vastustamaan  fossiilisia

energialähteitä63. Jo parina laskiaisena on järjestetty yli kymmenelle paikkakunnalle levittäytynyt ja

satoja ihmisiä mukaan houkutellut lumiukkojen mielenosoitustempaus ilmastonmuutosta vastaan 64.

Ilmastonmuutoksesta ja globalisaatiosta on käyty järjestöjen yhteisprojektien65 toimesta puhumassa

sadoissa kouluissa.

Lisäksi  metsiensuojelun  ympärillä  on  tapahtunut  viime  vuosina  paljon.  Ympäristöjärjestöjen

yhteiseen  vetoomukseen  kerättiin  yli  110 000  allekirjoitusta  EteläSuomen  metsien  suojelun

lisäämiseksi66.  Muun  muassa  WWF,  Greenpeace,  Suomen  luonnonsuojeluliitto  ja  LuontoLiitto

ovat olleet sekä Etelä että PohjoisSuomen metsäkysymyksissä varsin aktiivisesti liikkeellä.

Prekariaatti,  epävarmuus  ja  pätkätyöläisyyskysymykset  ovat  saaneet  viime  vuosina  runsaasti

huomiota  suomalaisella  kansalaisaktivismikentällä.  Suomessa  vuonna  2005  perustettu

prekariaatti.orgverkosto67  ja  ensimmäisen  kerran  järjestetty  EuroMayDaymielenosoitus

kiinnittivät asiaan aktivistipiireissä enenevässä määrin huomiota. Vuoden 2006 vapun EuroMayDay

mielenosoituksen ja Helsingin VR:n makasiinien tapahtumien jälkeen prekariaatin käsite ja siihen

60  Autotonta  päivää  vietetään  joka vuosi  syyskuun  22.  päivä.  Päivänä kehotetaan  ihmisiä  jättämään  auto  kotiin  edes
kerran  vuodessa.  Lisätietoja: http://www.autotonpaiva.fi/  (hallinnon  sivut)  ja http://maanystavat.fi/autoton/.
Autottomana  päivänä  on  järjestetty  usein  kadunvaltausjuhlia,  Critical  Mass  polkupyörämielenosoituskulkueita  ja
parkkiruutupiknikkejä.
61  Vuodesta  1993  asti  järjestetyn  Älä  osta  mitään  –päivän  tarkoitus  on  viettää  vuorokausi  hankkimatta  tavaraa  tai
käyttämättä  rahaa.  Samalla  pyritään  kritisoimaan  laajemmin  yhteiskunnan  kulutuskulttuuria.  Lisätietoja:
http://www.luontoliitto.fi/bnd/
62 Lisätietoja: http://www.junttiauto.com/
63 Lisätietoja: http://www.maanystavat.fi/hiilidino/
64 Lisätietoja: http://www.maanystavat.fi/lumiukot/
65 Esimerkiksi Ilmariilmastotiedotushanke: http://www.dodo.org/projektit/ilmari_ilmastonmuutostiedotushanke_1.html
ja Globalisaation monet kasvot projekti: http://www.attac.fi/ryhmat/tyoryhmat/kouluhanke/
66 Lisätietoja: http://www.metsavetoomus.fi/
67 Lisätietoja: http://www.prekariaatti.org/

http://www.autotonpaiva.fi/
http://maanystavat.fi/autoton/.
http://www.luontoliitto.fi/bnd/
http://www.junttiauto.com/
http://www.maanystavat.fi/hiilidino/
http://www.maanystavat.fi/lumiukot/
http://www.dodo.org/projektit/ilmari_ilmastonmuutostiedotushanke_1.html
http://www.attac.fi/ryhmat/tyoryhmat/kouluhanke/
http://www.metsavetoomus.fi/
http://www.prekariaatti.org/
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liittyvät  poliittiset  vaatimukset,  kuten  perustulo,  ovat  lyöneet  yhteiskunnallisessa  keskustelussa

itsensä lopullisesti läpi. Asiaan on otettu kantaa lehtien pääkirjoituksia, puoluejohtajia, ministereitä

ja  tasavallan  presidenttiä  myöten.  Samalla  tavalla  otettiin  kantaa  globalisaatiokysymykseen  tai

eläinoikeusliikkeeseen vuosia aiemmin.

Oikeudenmukaisuuskysymykset,  ihmisten  turvattomuus  ja  prekariaatti  ovat  kysymyksiä,  jotka

varmasti synnyttävät keskustelua ja toimintaa. Tilojen ylikaupallistuminen, yhteiskunnan kontrollin

tiukentaminen sisäisen turvallisuuden nimissä sekä ihmisten vapaa liikkuvuus luovat uusia liikkeitä

ja  uusia  toimintamuotoja.  Lähivuodet  näyttävät,  onko  näissä  kysymyksissä  tarpeeksi  polttoainetta

seuraavalle protestiaallolle ja millä tavalla tämä koskee ympäristöliikettä.

4. Aineiston analyysia: ympäristöpolitiikka tienhaarassa

Tässä  luvussa  siirryn  teoreettisesta  tarkastelusta  aineiston  analyysiin.  Käyn  läpi

haastatteluaineistosta esille nousseita arvioita Suomen ympäristöpolitiikasta  ja paneudun erityisesti

niihin  näkemyksiin,  jotka  vaikuttavat  ympäristöliikkeen  ja  ympäristöjärjestöjen  nykytilaan,

toimintaan ja mahdollisuuksiin. Jatkan aineiston käsittelyä edelleen luvuissa 5 ja 6, joissa pureudun

ennen  kaikkea  ympäristöliikkeen  itseymmärrykseen  ja  liikkeen  tilan  kriteerien  etsimiseen.

Seuraavassa  kuitenkin  erottelen  ja  ryhmittelen  niitä  suomalaisen  ympäristöpolitiikan  käsitteitä  ja

teemoja,  joita  haastatteluissa  nousi  esille.  Samalla  etsin  vastausta  ensimmäiseen

tutkimuskysymykseeni:

1. Miten ympäristöjärjestöissä nähdään Suomen harjoittama  ympäristöpolitiikka?

Ensimmäinen  tutkimuskysymykseni käsittelee  sitä,  mikä  näkemys  ympäristöjärjestöjen  toimijoilla

oli Suomen harjoittamasta ympäristöpolitiikasta. Vaikka pelkän ympäristötoimijoilta saadun tiedon

perusteella  ei  voidakaan  tehdä  suoraan  päätelmiä  siitä,  mikä  Suomen  politiikan  tila  todella  on,

näköalapaikalla  alaa  katsovilta  voi  löytyä  vähintäänkin  kiinnostavia  hypoteeseja  esimerkiksi

politiikan tutkimuksen alalla todennettavaksi.

Aineistoni  mukaan  suomalaisessa  ympäristöpolitiikassa  olisi  nyt  muutosta  ilmassa.  Haastattelujen

perusteella  pitkän  aktiivisen  ympäristöpolitiikan  jakson  jälkeen  on  seurannut  hiljaisempi  kausi.

Puhutaan  jopa  ”imperiumin  vastaiskusta”,  jossa  kilpailukyky  ja  talouspolitiikka  ajavat
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ympäristöasioiden  yli.  Tämä  tarkoittaa  muun  muassa  passiivista  suhtautumista  uusiin

ympäristöongelmiin,  ympäristöasioiden  vähättelyä  ja  ympäristöhallinnon  ”talvehtimisstrategiaa”,

jolla  viitataan  aloitteellisuuden  puutteeseen.  Suomen  ympäristöpolitiikan  linjauksia  Euroopan

unionissa  esimerkiksi  ilmastopolitiikassa  ja  metsäkysymyksissä  ei  nähdä  edistyksellisinä.  Joissain

tapauksissa  puhutaan  jopa  Suomen  harjoittamasta  kansainvälisen  ja  EU:n  ympäristöpolitiikan

”sabotoinnista”.

”…niin  jos  ei  nyt  yksittäistapauksissa  jopa  jarrumieheksi  jopa,  että  näinkin  voi  jopa  sanoa

viimeaikaisista  muutamista  tempauksista,  mitä  esimerkiksi  tässä  ilmastopolitiikassa  luopuminen

näistä  prosenttitavoitteista  ja  muista  niin  se  voi  jopa  sanoa,  että  alkaa  olemaan  jo  sabotaasin

puolella muutamat nämä EUjutut.” M1

Joidenkin  haastateltavien  mukaan  kestävän  kehityksen  diskurssi  on  ollut  ympäristöhaasteen

hallinnollisen haltuunoton väline. Brundtlandin komission raportin68 jälkeen viittaamalla kestävään

kehitykseen  on  voitu  viitata  siihen,  että  hallinto  ottaa  vastuun  ympäristöasioita,  eikä  radikaalia

ympäristöliikettä  tarvita69.  Kestävä  kehitys  on  ympäristöliikkeen  näkökulmasta  menettänyt

alkuperäisen  ekologisen  ulottuvuutensa  ja  näyttäytyy  tällä  hetkellä  pikemminkin  kestävän

talouskasvun takaamisena.

Ympäristökeskustelussa kestävä kehitys tarkoittaa, että hallinnon ei tarvitse miettiä yhteiskunnan ja

talouspolitiikan  tavoitteita  uudestaan,  vaan  voidaan  ajaa  samoja  tavoitteita  kuin  aikaisemminkin.

Kestävän  kehityksen  diskurssin  myötä  myös  ympäristöliikkeessä  on  tapahtunut  mukautumista.

Monet  järjestöt  oppivat  nopeasti,  että  niitä  kuunnellaan,  jos  ne  osaavat  puhua  kestävästä

kehityksestä. Samalla puhetapa vie kuitenkin järjestöjen terän  ja vaientaa vaatimukset suomalaisen

elämäntavan ja talouspolitiikan muuttamisesta ympäristökriisin torjumiseksi.

”Nythän tavallaan tulee hyvin esille kestävän kehityksen uudelleen määritys, että komissiota myöten

ne kovasti yrittää sitä nyt niin kuin vääntää semmoiseksi, että kestävä kehitys onkin oikeastaan vain

tämä kilpailukyky eikä sillä ikinä mitään muuta oikeastaan voidakaan tarkoittaakaan.” M5

68 Vuonna 1983 perustettiin WCED (World Commission on Environment and Development), joka tunnetaan paremmin
Norjan  pääministerin  mukaan  Brundtlandin  komission  nimellä.  Aloite  komission  perustamisesta  oli  tullut  vuotta
aiemmin  UNEP:n  toimesta.  Vuonna  1987  ilmestyi  komission  kuuluisaksi  tullut  raportti  Yhteinen  Tulevaisuutemme
(Our Common Future),  jossa kestävän kehityksen termi tuotiin ensimmäisen kerran yleiseen tietoisuuteen. Komission
toiminta loi myös pohjan Rion konferenssille ja sen keskeisille teemoille.
69 Vrt. Hajer (1995).
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Puhe  kestävästä  kehityksestä  on  ”hallinnollisella  haltuunotolla”  käännetty  talouskasvun  ja

kilpailukyvyn  takaamiseksi.  Kestävän  kehityksen  sosiaalisen  ja  taloudellisen  ulottuvuuden

vahvistuminen näyttää olevan osaltaan suomalaisen ympäristökeskustelun ja politiikan muutoksen

taustalla.  Konkreettisimmin  ympäristöpolitiikan  murros  tapahtui  järjestötoimijoiden  mukaan

kuitenkin  Johannesburgin  kestävän  kehityksen  huippukokouksessa  (2002)70,  jonka  yhteydessä

voimistui ajatus, että ympäristöasiat ovat Suomessa kunnossa.71

Haastateltavat  toivat  esille  huolen  siitä,  että  globalisaatio  on  antanut  Suomelle  syyn  huolestua

nykyisestä  yhteiskuntakehityksestä  ja  Suomen  tavoitteista  siinä.  Tämän  ajattelun  mukaan

sitoutuminen  talouden  globalisaatioon  takaa  entistä  paremmin  Suomen  talouden  kilpailykyvyn,

kasvun  mahdollisuudet,  sopeutumisen  ja  uudistumisen.  Globalisaatiosta  on  tullut  peruste

uusliberalistisen  politiikan  toteuttamiselle  entistä  johdonmukaisemmin  ja  rohkeammin  myös

Suomessa. Haastateltujen mukaan tässä keskustelussa ympäristökysymykselle ei jää enää sijaa.

”Globalisaatio  on  […]  syy  entisestään  syventää  sitoutumista  tämmöiseen  kapitalistisen  talouden

maailman  herruuteen.  Että  globalisaatio,  joka  oli  syy  vaihtaa  tavoitteita,  on  nyt  syy  tota  ryhtyä

toimenpiteisiin,  jotka  entistä  paremmin  takaa  Suomen  talouden  kilpailykyvyn  ja  kasvun

mahdollisuudet.” M14

4.1 Taustalla Johannesburgin pettymys

Aineiston perusteella näyttää siltä, että ympäristöasiat eivät ole suomalaisessa yhteiskunnassa olleet

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen  jälkeen (2002)  enää niin paljon esillä kuin

aiemmin.  Joidenkin  haastateltavien  mukaan  voidaan  puhua  Johannesburgin  pettymyksestä.

Haastatteluaineiston  perusteella  Suomen  kilpailukyky  ja  työpaikkojen  säilyttäminen  ovat

päällimmäinen  huolenaihe  kansallisessa  politiikassa.  Tämä  on  näkynyt  haastateltavien  mielestä

70  YK:n  järjestämä  kestävän  kehityksen  huippukokous,  World  Summit  on  Sustainable  Development  (WSSD),
järjestettiin  26.8.    4.9.2002  Johannesburgissa  EteläAfrikassa.  Huippukokouksessa  arvioitiin  vuonna  1992  Rio  de
Janeirossa pidetyn ympäristö ja kehityskonferenssin tavoitteiden toimeenpanoa ja etsittiin samalla ratkaisuja kestävän
kehityksen  suurimpiin  tulevaisuuden  haasteisiin.  Tarkoituksena  oli  pohtia,  miten  kestävän  kehityksen  esteitä,  kuten
köyhyyttä  tai  luonnonvarojen  ja energian  liiallista kulutusta, voitaisiin vähentää  ja  tuotanto  ja kulutustapoja muuttaa
kestävämmiksi.
71  Yhdysvaltalaisen  sosiologi  Frederick  Buttelin  mukaan  kansainvälinen  ympäristöpolitiikka  sai  Johannesburgissa
”holistisen  halvauksen”.  Kokous  juuttui  pohtimaan  ratkaisuja  laajoihin  kestävän  kehityksen  ongelmiin  onnistumatta
purkamaan niitä selkeäksi toimintaohjelmaksi. (Massa & Ahonen 2006, 221).
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myös  viimeaikaisissa  globalisaatioselvityksissä.  Ympäristökysymysten  esille  nostaminen  ei  tunnu

yhtä  relevantilta  teemalta  kuin  aikaisemmin.  Erityisesti  haastateltavat  kritisoivat

valtiovarainministeriön  ylijohtaja  Anne  Brunilan  vetämän  työryhmän  marraskuussa  2004

julkistettua  loppuraporttia ”Suomi  maailmantaloudessa”72,  joka oli  ilmestynyt  aivan  haastattelujen

alla.

”Johannesburgin  huippukokouksen  jälkeen  se  on  tietysti  tavallaan  vaikeuttanut  asetelmia

entisestään, koska toisin kun ehkä 80luvulla vielä niin nyt toimitaan ihan erilaisessa ympäristössä,

jossa Suomen kilpailukyky ja työpaikkojen säilyvyys on niin kuin se päällimmäinen huolenaihe […]

ympäristökysymysten  esille  nostaminen  ei  ole  mitenkään  relevanttia  siinä  kokonaisuudessa

useimpien  ihmisten  mielestä.  No  ja  jos  kattoo  esimerkiksi  Brunilan  raporttia  niin  sehän  on  ihan

selvä  juttu,  että  siinä on  kai  11  riviä  raportin  viimeisillä  sivuilla  varattu  ympäristöasioille.  Siinä

kaikki. Sehän on ihan älytöntä, todella lyhytnäköistä ja jopa sokeata. Se on yksi asia.” M4

Johannesburgin  huippukokous  voidaan  nähdä  ympäristöjärjestötoimijoiden  näkökulmasta

käännekohtana  suomalaisessa  ympäristöpolitiikassa.  Huippukokouksessa  avautuneita

mahdollisuuksia  ei  osattu  hyödyntää  tarpeeksi  tehokkaasti.  Suomen  hallinnossa  ei  ole  joidenkin

haastateltavien mukaan ymmärretty sitä, että mikäli puheet halutaan muuttaa konkreettisiksi teoiksi,

vaatii  se  myös  hallintorakenteen  uudistamista.  Seuraavan  haastateltavan  mielestä  Suomi  on

menettänyt  etulyöntiasemansa,  koska  Johannesburgin  huippukokouksessa  ei  kyetty  tekemään

konkreettisia muutoksia vallitsevaan ajattelutapaan.

”Otetaan  esimerkkinä  tämä  Johannesburg.  Jos  sinne  lähdetään  sanomaan,  että  nyt  se  mitä

sanottiin  kymmenen  vuotta  sitten  nyt  se  pitää  saada  sanoista  teoiksi.  Sitten  sinne  mennään

esittelemään, että me jatketaan samaa toimintaa kuin ennenkin, mutta nyt porukalla niin kuin ihan

oikeasti  todetaan,  että  nyt  me  tehdään  nämä.  Eihän  se  tapahdu  niin.  Se  olisi  pitänyt  tajuta.    En

mäkään  sitä  etukäteen  tajunnut,  mutta  se  olisi  pitänyt  tulla,  että  sinne  olisi  pitänyt  Suomen  ja

kaikkien  muidenkin  maiden  sanoa,  että  nyt  me  pannaan  ihan  uusiksi  tämä  näiden  asioiden

hallinnointi.  Me  pannaan  niin  kuin  uudella  tavalla  niin  kuin  ympäristöministeriötä  ei  enää

vanhassa mielessä ole  vaan  se  on  joku  superministeriö,  kestävän  kehityksen ministeriö  tai  jotain

72  Suomi  maailmantaloudessa  selvityksen  loppuraportti  luovutettiin  pääministeri  Vanhaselle  9.11.2004.
Loppuraportissa  esitetään  Suomen  vahvuuksiin  pohjautuva  strategia  suomalaisen  työn  ja  tuotannon  menestyksen
varmistamiseksi  kovenevan  kilpailun  oloissa.  Strategian  ytimenä  on  osaaminen  ja  sen  jatkuva  kehittäminen.  –  Ks.
http://www.suomimaailmantaloudessa.fi

http://www.suomimaailmantaloudessa.fi
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muuta tällaista. Näissä asioissa kun Suomen se, että esimerkin luojana niin ei sitä kyetty pitämään

yllä osittain se liittyi siihen, että ei ole poliittisia paineita niin voimakkaasti.” M2

Toisaalta ymmärrettiin, että hallintoa ja rakennetta on vaikea lähteä reformoimaan. Siitä huolimatta

joidenkin  haastateltavien  mukaan  Suomen  hallinto  on  toiminut  liian  staattisesti  suhteessa

ympäröiviin  muutoksiin.  Tavallaan  on  yllättävää,  että  yksi  kansainvälinen  huippukokous  nousee

ympäristöpolitiikan  eräänlaiseksi  vedenjakajaksi.  Tämä  kuvastaa  suomalaisen  ympäristöpolitiikan

kansainvälistymistä.

Aineiston  perusteella  Johannesburgin  huippukokous  nähdään  käännekohtana  suomalaisessa

ympäristöpolitiikassa.  Johannesburgin  kokouksen  jälkeen keskustelua on  hallinnut  kansainvälinen

kilpailukyky  ja  Suomen  pärjääminen  globaalissa  taloudessa.  Näin  ollen  ympäristöpolitiikka  on

jäänyt suomalaisessa keskustelussa takaalalle siitäkin huolimatta, että monia vanhoja prosesseja on

edelleen kesken.

”Ja  mitä  tällä  hetkellä  on  menossa?  On  joku  Metsoprosessi,  ja  sitten  on  menossa  tää  kestävät

kulutus  ja  tuotantotavat  ja  niin  kuin  Johannesburg  plus  kakkonen  on  jo  niin  kuin  mennyt.  Tällä

hetkellä  ollaan  jossain  puurtamisvaiheessa,  että  implementointivaiheessa.  Itämeren

suojeluohjelman toteuttaminen ja Kioton tavoitteiden toteuttaminen ja näin. Mutta yllättävän vähän

sitten Suomi on kuitenkaan  sellainen rohkea edelläkävijä  ja ottaisi  sillä  lailla niin kuin rohkeasti

kansainvälisillä  foorumeilla  kantaa,  että  kyllä  täällä  kauhean  voimakas  on  teollisuuden  kantojen

huomioonottaminen ja semmoinen varovaisuus.” N5

4.2 Suomessa ei ole ympäristöongelmaa

Johannesburgin  kestävän  kehityksen  huippukokouksen  jälkeen  on  siis  todettu,  että  Suomen  ei

tarvitse  tehdä  ympäristöasioiden  suhteen  mitään,  sillä  maassa  on  kaikki  kunnossa  ainakin

kansainvälisessä  vertailussa.  Taustalla  on  vaikuttanut  joidenkin  arvioiden  mukaan  tieto  siitä,  että

Suomi  on  sijoittunut  kolme  kertaa  peräkkäin  kärkeen  ympäristöllisen  kestävyysindeksin73

vertailussa.  Suomi  on  kestävän  kehityksen  ykkösmaa,  ja  tiukempi  ympäristöpolitiikka  johtaisi

kilpailukyvyn  kohtuuttomaan  ja  turhaan  heikentymiseen.  Toisaalta  Suomi  on  myös  Maailman

73 Environmental Sustainability Index (ESI)
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talousfoorumin  (WEF74)  vertailussa  maailman  kilpailukykyisin  maa  maailmassa.  Haastateltavien

mukaan  tehtävää  kuitenkin  riittäisi.  Suomen  luonnonvarojen  kulutus  on  huippuluokkaa,  energian

kulutus kasvaa ja hiilidioksidipäästöt lisääntyvät.

”Vaikuttavuus  ympäristöpolitiikkaan  luulisin,  että  on  ollut  hiipumassa  viime  vuosina.  […]  Tietty

retoriikka,  mitä  viljellään  niin  kuin  teollisuuden  ja  hallinnon  ja  politiikan  ja  jopa

ympäristöhallinnon  omien  virkamiesten  ja  poliitikkojen  ja  pamppujen  suulla  on  just  se,  että

meillähän on kaikki asiat on jo huomioitu ja meillähän on maailman tiukimmat lait ja sen lisäksi me

teemme vapaaehtoisesti sitä ja tätä ja kaikkea tämmöistä.” N3

Toisaalta  ongelmana  voidaan  pitää  myös  ympäristöpolitiikan  ja  kysymyksen  tieteellistymistä.

Ympäristötiedon  ja  tutkimuksen  määrä  on  kasvanut.  Tämä  tarkoittaa,  että  ympäristöpolitiikkaa

käsitellään  lähinnä  teknisenä  asiantuntijakysymyksenä,  mikä  on  hämärtänyt  arvokysymyksiä  ja

tehnyt  ympäristöpolitiikasta  järjestöille  vaikeammin  lähestyttävän.  Ympäristöongelmat  on  näin

häivytetty erilaisten muiden intressien taustalle.

Haastatteluissa  nousee  esille  monin  paikoin  myös  se,  että  Suomessa  ympäristöasioiden  väitetään

olevan oikeastaan aika hyvin, vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan. Syntyy vaikutelma, että kun

jokin  tietty  ympäristöongelma  tai  asia  on  käsitelty  julkisuudessa,  niin  se  on  samalla  hoidettu

käytännössäkin, vaikka mitään konkreettisia toimenpiteitä ei olisi tehtykään. Ympäristökysymykset

eivät  tarjoa  medialle  enää  yhtä  tuoretta  ainesta  kuin  aikaisemmin.  Näin  on  saattanut  muodostua

kuva, että ympäristöasiat ovat Suomessa  jo hoidossa  ja nyt voidaan keskittyä muihin,  tärkeämpiin

asioihin.

”Ehkä siinä mielessä just hankaloitunut, että jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että kaikki ihmiset

ajattelee, että ympäristöasiat on hoidettu, niin  silloin on vaikea olla ympäristötoimia  ja  sehän on

myös kansan mielipide ja se on myös ehkä vähän esimerkiksi vihreän puolueen mielipide ja silleen

niin silloin on hankalampaa olla ympäristötoimija kun kaikki vaan aattelee, että miksi jotku hullut

puhuu asioista,  jotka niin kuin on laitettu kuntoon ajat sitten. Että siinä mielessä se, että aina jos

ollaan  käyty  joku  tommoinen  jakso  niin  kuin,  että  ympäristöpuhe..  Kun  joku  asia  on  tarpeeksi

julkisuudessa,  on  se  sitten  eläinasia  tai  naiskysymys  tai  ympäristöasia,  niin  vaikka  sen  asian

74  World  Economic  Forum, http://www.weforum.org,  The  Global  Competitiveness  Report  20052006  (28.9.2005  
Geneva, Switzerland)

http://www.weforum.org
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suhteen ei oikeastaan kävisi mitään kauheen radikaalia, niin kun siitä on tarpeeksi kauan puhuttu,

niin kaikki ihmiset ajattelee, että tämä asiahan on hoidettu jo.” N4

Aineistoni  mukaan  Suomessa  ei  ole  ympäristöongelmaa,  sillä  (1)  kansainväliset  vertailut  ovat

merkityksellistäneet  Suomen  kestävän  kehityksen  mallimaaksi.  (2)  Lisäksi  esimerkiksi  EU  ja

ympäristöongelmien  tieteellistyminen  ovat  hämmentäneet  kenttää  edelleen,  samalla  kun  (3)

ympäristökysymys ei julkisessa keskustelussa tarjoa uusia näkökulmia.

4.2.1 Talous ja kilpailukykypolitiikka ensin

Globalisaation myötä tapahtunut markkinapaineiden voimistuminen on asettanut uusia vaatimuksia

myös  ympäristöpolitiikalle.  Ympäristönsuojelukysymykset  yhdistyvät  taloudellisten

toimintaedellytysten  turvaamisesta  käytävään  keskusteluun.  Kilpailukyky  on  tässä  asetelmassa

määrittelemässä  ympäristöpolitiikan  rajoja  ja  toimintamahdollisuuksia.  Vaakakupissa  ovat  viime

aikoina  painaneet  aineiston  mukaan  enemmän  taloudellinen  kilpailukyky  ja  työllisyys  kuin

ympäristökysymykset.

Vaikka  ympäristöhallinnolla  olisi  haastateltavien  mielestä  hyvät  mahdollisuudet  ajaa  aktiivista

ympäristöpolitiikkaa,  näin  ei  ole  kuitenkaan  tapahtunut,  koska  taloudelliset  intressit  ajavat

ympäristökysymysten  edelle.  Toisaalta  myös  globaalit  ympäristöongelmat,  kansainvälisten

neuvotteluiden  korostuminen  ja  EU:n  ympäristöpolitiikka  ovat  saattaneet  passivoida  suomalaista

ympäristöpolitiikkaa.

”Suomessa kai ympäristöhallinnon resurssit on aika hyvät, mutta jälki on hirveetä. Kyllä Suomessa,

mikäli  mahdollista,  niin  vielä  keskimääräistä  enemmän  ajaa  tällaiset,  siis  lyhytnäköiset

taloudelliset  kysymykset  ajaa  ympäristöasioiden  edelle  ja  Suomi  aidosti  jarruttaa  myös

kansainvälistä  ympäristöneuvottelujen  etenemistä  aina  välillä  eri  tavoin,  ja  ennen  kaikkea  EU:n

ympäristöpolitiikkaa.  […]  Toisaalta  tietysti  se,  että  ne  asiat  on  siirtyneet  EU:n  haltuun  on

passivoinut  ja  jotenkin  oikeuttanut  sitä  suomalaisen  ympäristöpolitiikan  passivoitumista  ihan

varmasti.” M7

”Kyllä  se  oma  pienen  Suomen  kansan  kilpailykyky  kuitenkin  on  se,  minkä  perusteella  päätöksiä

tehdään ja meidän jotenkin pärjäävyys avoimessa globalisoituneessa maailmantaloudessa.” N2
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Aineiston  mukaan  Suomen  ympäristöpolitiikan  linjaukset  ovat  viime  aikoina  mukautuneet

kilpailukykykeskusteluun. Päätöksiä ohjaavat  entistä  enemmän  talouspolitiikka  ja  sen  reunaehdot.

Samalla koetaan, että Suomi ei toimi kansainvälisesti tarpeeksi aktiivisesti ja omaaloitteisesti.

”Kyllä  mulle  semmoinen  niin  kuin  maku  siitä  on  jäänyt,  että  se  tuntuu  enemmänkin  olevan

tämmöistä ympäristöviestintää, että viestitään, että kyllä me näistä asioista kannetaan huolta, mutta

sitten  ehkä kuitenkin  se politiikka  on  ollut  semmoista aika  tota  talouden  ehdoilla  tehtävää asiaa,

että ei sillä ole itseisarvoa vaan se on jotenkin talouden lisäarvo tai sitten just, että ne esteet tulee

sieltä talouden puolelta. Ei ole oikein semmoista kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa.” M11

Toisaalta tilannetta voidaan arvioida myös sitä kautta, että ympäristökysymysten kansainvälistyttyä

niiden  vaikutus ulottuu talouselämään. On kuitenkin unohdettu,  että ympäristönsuojelulla  voidaan

saavuttaa myös huomattavia taloudellisia hyötyjä.

 Toisaalta  siinä on  se, että aidosti kysymykset on kansainvälistynyt  ja  [...]   niillä on aidosti koko

kansantalouteen vaikutuksia niillä poliittisilla päätöksillä, niin sikäli se ympäristö on muuttunut ja

[…]  jotenkin  vaan  se  keskustelu  siitä,  että  mitä  hyötyjä  Suomessa  voidaan  saavuttaa

ympäristönsuojelulla on jotenkin vaan haudattu ja jäänyt.” M7

Kestävä  kehitys  määrittyy  vallitsevassa  keskustelussa  yhä  useammin  sosiaalisen  ja  taloudellisen

ulottuvuuden  kautta.  Yhden  haastateltavan  arvion  mukaan  kilpailukyky  on  osaltaan  hallinnon  ja

taloudellisen eliitin luoma keskustelukehikko, johon myös ympäristöjärjestöt ovat olleet pakotettuja

taipumaan.  Toisaalta  kilpailukyky  ei  ole  kuitenkaan  näkökulma,  jota  kansalaiset  toisivat

omaehtoisesti  aktiivisesti  esille.  Puheen  kilpailukyvystä  voi  nähdä  myös  todisteeksi  siitä,  että

ympäristökysymykset ovat nousseet vakavasti otettavien asioiden listalle.

4.2.2 Ympäristöhallinnon talvehtimisstrategia

Heikon  ja  passiivisen  ympäristöpolitiikan  takana  näyttäisi  haastatteluaineiston  perusteella  olevan

myös  Suomen  ympäristöhallinnon  passivoituminen.  Uusia  avauksia  ei  juurikaan  tehdä.  Joidenkin

haastateltavien  mukaan  kyseessä  on  ympäristöministeriön  ”talvehtimisstrategia”.  Huonon  ja
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passiivisen  ympäristöministerin  myötä  hallinto  tai  sen  virkamiehet  eivät  uskalla  tehdä  uusia

ympäristöpoliittisia avauksia.

Passiivisuus  uusien  ongelmien  edessä  ei  johdu  haastatteluaineiston  perusteella  pelkästään

ympäristöhallinnon  haluttomuudesta  toimia  aktiivisesti  ympäristökysymysten  edistämiseksi.  Kyse

on  myös  siitä,  että  tällä  hetkellä  Euroopan  unionin  ympäristöpolitiikka  ja  muiden  vanhojen

säädösten toteuttaminen vie paljon hallinnon olemassa olevia resursseja.

”Mutta  sitten on semmoinen  ihan käytännön  syy, mitä on esitetty, mitä ympäristöhallinnon  tyypit

meille  aina  yrittää  kaljalla  selittää,  että  kun  ne  yrittää  selittää,  että  hei  kyllä  me  ollaan  vielä

olemassa  siellä,  mutta  me  ei  kauheasti  näytä  tällä  hetkellä,  että  me  yritetään  toteuttaa  niitä

päätöksiä, jotka tehtiin silloin edellisellä nousukaudella.” M1

Ympäristöhallintoon  tuli  1990luvulla  paljon  uusia  asioita:  kansainvälisiä  sopimuksia,  EU:n

direktiivejä ja asetuksia, kuten Natura 2000 suojeluohjelman täytäntöönpano. Voidaan ajatella, että

hallinnon  virkamiesten  täytyy  tälläkin  hetkellä  toteuttaa vanhoja  sopimuksia,  ennen  kuin  voidaan

keskittyä  taas  uusiin  aloitteisiin.  Samaan  aikaan  ympäristöjärjestöt ovat  kärsimättömiä  ja  vaativat

jatkuvasti uusia asioita. Ympäristöhallinnon virkamiehet saattavat olla kohtuuttoman työtaakan alla.

”Siellä hallinnossa, jossa ennen ne teki hyviä suunnitelmia ja mietintöjä ja projekteja pisti käyntiin,

niin  ne  ihmiset  ovat  tavallaan  kyykytetty  niissä  arkirutiineissa  arjen  toimeenpanossa,  että  se  voi

olla  ihan yksi syy  ja  tietysti  se,  että ne ei ole  saaneet  tarpeeksi  resursseja  sinne hallintoonkaan.”

M1

Haastateltavien mukaan hallinnossa uskotaan, että ympäristöasiat ovat Suomessa jo kunnossa. Tämä

on johtanut siihen, että ympäristökysymykseen ei ole syytä eikä edes varaa tällä hetkellä paneutua.

Keskeiseksi  hallinnolliseksi  ongelmaksi  nähdään  myös  ympäristöministeriö  ja  sen  passiivisuus.

Ympäristöministeri JanErik Enestamia (rkp) arvostellaan kovin sanoin.

”On  aivan  ilmeistä,  että  jos  ympäristöministeriön  johdossa  on  ministeri  joka  ei  halua  toimia

aloitteentekijänä,  joka  ei  halua  profiloitua  hallituskaudella  niiden  asioiden  määrätietoisena

eteenpäin viejänä,  niin  eihän  sitten  se  virkamieskuntakaan  sitä uskalla  tehdä.  Se  heijastuu  sitten

koko siihen pyramidin alaosaan ja se on se on nyt kyllä ihan todellisuutta tällä hetkellä.” M4
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Istuvan  ympäristöministerin  ammattitaidottomuus,  passiivisuus  ja  profiloimattomuus

ympäristökysymyksissä  korostuu  aineistossa.  Onkin  kiinnostavaa,  että  ympäristötoimijat  kokevat

ympäristöministerin roolin näin merkittäväksi.

”Meillähän on nyt taas pitkästä aikaa huono ympäristöministeri, jolla ei ole mitään omaa agendaa

tai ympäristön kannalta positiivista agendaa,  ja jolla ei myöskään ole ammattitaitoa nostaa uusia

asioita esille, jolla ei ole yksinkertaisesti omaa näkemystä.” M9

Aineiston  mukaan  ympäristöjärjestöjen  on  vaikea  arvioida  ja  seurata  suomalaista

ympäristöpolitiikkaa. Syynä on johdonmukaisuuden puute. Suomen toteuttama ympäristöpolitiikka

on  muuttunut  joidenkin  haastateltavien  mukaan  ristiriitaiseksi  ja  ennakoimattomaksi,  puhutaan

tuuliviiriministeristä.  Ympäristöhallinnosta  on  tullut  järjestöille  ennemminkin  vastustaja  kuin

liittolainen.

”Kyllä  se  [Suomen  ympäristöpolitiikka]  on  muuttunut  aika  lailla  viimeisen  kymmenen  vuoden

aikana sanotaan näin, että tuota jos verrataan Haaviston ja Satu Hassin ympäristöministerikausiin

ja  sitten  verrataan  niitä  Backmanin  ja  Enestamin  kausiin,  niin  se  muutos  on  ollut  aika  huikea.

Tässä  Backmanin  ja  Enestamin  tapauksissahan  kysymys  on  politiikoista,  jotka  ei  ole  missään

vaiheessa eikä millään tavalla profiloitunut mitenkään ympäristöpoliitikoiksi.” M8

Kansainvälisten ympäristökysymysten  ja neuvotteluiden korostumisen kääntöpuolena Suomessa ei

tehdä  omaa  ympäristöpolitiikkaa.  Toisaalta  kysymys  ei  ole  pelkästään  ympäristökeskustelun

siirtymisestä kansainväliselle tasolle. Yhden haastateltavan mukaan esimerkiksi ilmastopoliittisessa

keskustelussa  on  jämähdetty  olemassaoleviin  sitoumuksiin  ja  aktiivisuus  asian  edistämiseksi

puuttuu.

”Esimerkiksi  ilmastokeskustelussa  tavallaan  niin  kuin  täysin  ollaan  kiinni  olemassaolevissa

kansainvälisissä  sopimuksissa  ja  siinä  vaiheessa,  mihin  ilmastoneuvottelut  saatiin.  Ei  ole  mitään

aktiivisuutta  sen  asian  edistämisessä  ja  Kioton  sopimus  on  se  mittatikku  mitä  käytetään  ja  siitä

tapellaan, että millä keinoin ja kuinka pitkälle sitä nyt pitäisi noudattaa.” M13

Sama  talvehtimisstrategia  näyttäisi  leviävän  joidenkin  haastateltavien  mukaan  myös  EU:n  tasolle

uuden kreikkalaiskomissaarin myötä.
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”EU:n ympäristöpolitiikka on muuten sulkeutumassa eli siellä nyt oli viime kauden lopulla selvästi

havaittavissa, että myöskin ne alkoi ottaa tämmöistä talvehtimisstrategiaa […] siellä kun tulee tämä

uusi  kreikkalainen  komissaarikin  vielä  kaikki,  niin  ne  on  varmaan  ajatellut  siellä  DG

Environmentalissa  vähän  samaa  kuin  täällä  Suomen  YM:ssä,  että  okei  tästä  on  nyt  tämmöinen

välikausi,  interrektum,  tulossa,  että  nyt  lasketaan  vähän  profiilia  ja  yritetään  hoitaa  näitä

implementaatio,  näitä  toimeenpanoasioita  niin  kuin  hiljaa  nyt  seuraavat  lähivuodet  ja  sitten

palataan asiaan uusilla strategioilla ja muilla myöhemmin.”M1

4.2.3 Suomi ympäristöpolitiikan edelläkävijästä perässähiihtäjäksi

Ympäristöjärjestöjen  edustajat  ovat  yhtä  mieltä  siitä,  että  viime  vuosina  Suomen  linjauksissa  on

menty  takapakkia,  vaikka  nykyiset  ympäristösäädökset  halutaankin  toteuttaa  kunnolla.  Asia

muotoillaan niin, että Suomi kyllä toteuttaa parhaansa mukaan olemassa olevat ympäristösäädökset,

mutta  uutta  politiikkaa  ei  olla  tekemässä,  vaan  pikemminkin  jarruttamassa  sitä.  Tämä  näkyy  niin

pohjoismaisissa linjauksissa kuin EU:n ympäristöpolitiikassakin.

”Suomihan  on  perinteisesti  ollut  muiden  pohjoismaiden  kanssa  siellä  EU:ssakin  sitä  veturia

vetämässä  sitä  ympäristöpolitiikan  veturia  yhdessä  ehkä  Hollannin  ja  joidenkin  muiden  kanssa.

Mutta kun meillä nyt Tanskan ja Hollanninkin hallituskin on vähän muuttunut, niin se on sääli, että

Suomen hallitus on myös hyvin passivoitunut ja joissakin asioissa ruvennut jopa hankalaksi sitten.

[…]  niin  nyt  taas  meistä  on  tullut  sellaisia  peesaajia,  että  melkein  kaikki  mitä  me  täällä

käytännössä  joudutaan  tekemään,  on  sitä,  että  lähinnä  transponoidaan  ja  implementoidaan näitä

EUdirektiivejä  ja  asetuksia  ja  peesataan  niitä  sitten.  Semmoinen  oma  proaktiivinen

ympäristöpolitiikka tuntuu Suomesta niin kuin jääneen nyt vähän niin kuin kesannolle tai ainakaan

sitä  ei  pinnalle  näy  kauheasti,  että  mitään  uutta  tai  aloitteellista  täällä  kauheasti  varsinaisesti

tehtäisi.” M1

Monet näkevät tilanteen tätäkin vakavampana. Suomi on alkanut käyttää EU:n ympäristöpolitiikkaa

omien  taloudellisten  intressiensä  ajamiseen  ympäristönsuojelun  kustannuksella.  Suomi  on

esimerkiksi  yhden  haastateltavan  mukaan  vastustanut  laittomasti  hakatun  puun  jäljittämistä
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(FLEGTaloite75) ja sen tuonnin estämistä EUalueelle, koska hanke tietäisi lisätöitä ja kustannuksia

Suomen ja Venäjän rajalle.

”Metsäpolitiikassahan meillä on  tää FLEGT,[...]  jossa Suomi  täysin  itsekkäistä, härskeistä  syistä

niin  kuin  jättäytymässä  tai  vastustamassa  sitä,  että  laittomasti  hakattua  puuta  pitäisi  jäljittää

paremmin ja estää kaikin keinoin sen tuontia EU:hun.” M8

Suomen  ympäristöpolitiikan  muutos  nähdään  kaikissa  haastatteluissa  kielteisessä  valossa  ja

yksittäisiä esimerkkejä tuodaan esille useita. Metsä ja ilmastopolitiikan lisäksi Suomea arvostellaan

myös  geenimuunneltuja  organismeja  koskevasta  päätöksenteosta  EU:n  ministerineuvostossa  ja

erityisesti EU:n kemikaalipolitiikkaa (REACH76) koskevan lainsäädännön valmistelusta. Tämä tuo

jälleen uusia haasteita ympäristöjärjestöjen toimintakentälle.

Eli  tää linja pitää kaikilla meidän kampanjaosaalueille, että on tämmöinen taantuma tapahtunut.

GMO:n  osalta  Suomi  oli  pitkään  kriittisen  varovainen,  suhtautui  kielteisesti  –  yhtäkkiä  sitten

raotettiin ovea, ihan yhtäkkiä, varkain ilman mitään kunnollista keskustelua ja nyt yhtäkkiä Suomi

istuu  hyväksymässä  geenimuunneltua  maissia  niin  kuin  on  MTK  on  pyörtänyt  linjansa,  ihan

käsittämätöntä. Sama juttu pätee myrkkypuolella, REACH:ia ollaan marisemassa, että se aiheuttaa

niin paljon kustannuksia. Verohelpotuksia turpeenpoltolle. Kaikkea, tämä on kautta linjan. Jotenkin

ollaan  menty  valovuosi  taaksepäin  ihan  muutamassa  vuodessa.  Siinä  mielessä  on  tietenkin  aika

masentavaa.” M8

Ympäristöjärjestöjen  edustajia  harmittaa  myös  se,  että  uusia  mahdollisuuksia  esimerkiksi

ympäristöteknologian  suhteen  ei  hyödynnetä  ja  Suomi  tukeutuu  vanhanaikaiseen  teknologiaan.

Vahvaa  ympäristöpolitiikkaa  ja  luonnonsuojelua  ei  nähdä  talouskasvun  mahdollistajana  vaan

pikemminkin sen esteenä.

”Pöyristyttävää,  että  vaikka  Suomessa  olisi  vaikka  uusiutuvan  energian  puolella  hirveesti  just

teknologista  osaamista  ja  korkee  koulutus,  jota  aina  suitsutetaan  ja  kaikkia

75 Euroopan unionin aloite metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta  EU Action
Plan  for  Forest  Law  Enforcement,  Governance  and  Trade  (FLEGT).  Ks.  esimerkiksi:
http://europa.eu.int/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm
76  Euroopan  unionin  kemikaalipolitiikka    Registration,  Evaluation  and  Authorisation  of  CHemicals  (REACH).  Ks.
Esimerkiksi: http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/index_en.htm
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innovaatiomahdollisuuksia,  niin  niihin  ei  tartuta,  vaan  pysyttäydytään  sellaisessa

savupiipputeollisuuden ajassa jossain määrin.” N2

4.3 Imperiumin vastaisku

”Imperiumin vastaisku” ilmenee hyökkäyksenä ympäristöasioita kohtaan useiden yhteiskunnallisten

toimijoiden  taholta.  Konservatiiviset  toimijat  niin  liikeelämässä,  valtionhallinnossa  ja  puolueissa

kuin  etujärjestöissäkin  ovat  heränneet  siihen,  että  ympäristöpolitiikka  voi  aidosti  uhata  niiden

lyhyen aikavälin intressejä.

Toisaalta  nämä  toimijat  ovat  luonnostaan  alkaneet  osallistua  keskusteluun  ympäristöpolitiikan

koskettaessa  entistä  laajemmin  kaikkia  yhteiskunnan  sektoreita.  Monet  ovat  luoneet  mietityn

vastaviestintästrategian  ja  tuoneet  agendalle  ympäristönsuojelua  vastaan  toimivia

asiakokonaisuuksia,  kuten  energiaturvallisuuden  parantamisen  fossiilisten  polttoaineiden  ja

ydinvoiman  avulla.  Aineiston  mukaan  tulilinjalla  ovat  viime  aikoina  olleet  esimerkiksi  EU:n

päästökauppa  ja  kemikaalilainsäädäntö  tai  kotimaassa  tuulivoimaloiden  rakentaminen,  turpeen

verohelpotukset ja kansallispuistojen metsästyskiellon purkamisen ajaminen.

”[…] niin kuin on semmoinen imperiumin vastaisku ehkä vähän menossa eli talouselämä ja kovat

arvot  haluaisivat  kyykyttää  ympäristöpuolta,  niin  mikä  tietysti  voi  johtua  yleisestä  politiikan

oikeistolaistumisesta tietysti myös.” M1

Haastateltavien  mukaan  ympäristöasioiden  vastustaminen  ei  ilmene  vain  julkisessa  mielipiteessä,

vaan  myös  koko  hallinnon  toimintakulttuurin  muuttumisena  esimerkiksi  työryhmiä

muodostettaessa.

”[…]  niin  kuin  ihan  selkeästi  tarkoituksella  valitaan  kaiken  maailman  edustajiksi  oli  ne  sitten

poliittisia kokouksia tai valmistelevia työryhmiä tai jotain, niin porukkaa ikään kuin tarkoituksella

sellaisia, jotka ovat negatiivisesti suhtautuvia jotenkin niin kuin ympäristöasioihin.” N3

Vaikka Suomessa on perinteisesti pidetty hallinnon toimintaa läpinäkyvänä, avoimena ja kansalaisia

osallistumaan kannustavana,  nähdään  tässäkin  suhteessa kielteistä kehitystä.  Joissakin  yhteyksissä

hallinto näyttää taktikoivan, jotta kriittiset äänet saataisiin pois.



”Esimerkkinä  bioturvallisuuden  neuvottelukunnasta,  jossa  Luonnonsuojeluliitolla  oli  edustaja.

Tilanne oli kärjistynyt eikä STM ollut kutsunut enää Luonnonsuojeluliiton  edustajaa, vaan kutsu oli

mennyt NoM:lle ja Animalialle.” M4

Toisaalta  taloudellisten  toimijoiden  yhä  aktiivisempi  osallistuminen  ympäristöpolitiikkaan  voi

vaikuttaa  siihen,  että  ympäristökysymyksiä  käsitellään  yhteiskunnassa  entistä  laajemmin  myös

muiden kuin ympäristöalan perinteisten toimijoiden piirissä.

Aineiston perusteella vastareaktio ympäristöliikettä kohtaan on onnistunut hyvin. Metsä ja Natura

keskustelussa  on  jäänyt  pinnalle  pikemminkin  katkeruus  kuin  into  suojella  luontoa.

Ydinvoimakamppailussa talouseliitti on taas ottanut ilmastokysymyksen haltuun uudella tavalla.

”Jos sitä katotaan ihan yleistasolla erittelemättä, niin tottakai sitä voidaan kutsua tämmöiseksi niin

kuin  vastaiskuksi.  Toisaalta  siinä  on  se  ulottuvuus,  että  se  on  selkeä  tietoinen,  sen  näki

ydinvoimakamppailussa,  siinä  oli  koordinoitu  yritys  nihiloida  ydinvoimakritiikki  ja  niin  kuin

tavallaan ottaa ilmastokysymys haltuun.” M13

Suomalaisilla  ympäristöjärjestöillä  riittää  haastetta  profiloitumisessa  ja  perusviestien

selkeyttämisessä. Haastateltavien mukaan tavallisten ihmisten on vaikea arvioida, kuka ympäristön

etua  nykyisessä  keskusteluilmapiirissä  loppujen  lopuksi  ajaa,  kun  monet  toimijat  vetoavat

vakuuttavalta kuulostaviin ympäristöargumentteihin.

4.4 Yhteenveto: Ympäristöpolitiikan hiipuminen ja sen syyt

Tässä  luvussa  olen  pyrkinyt  vastaamaan  ensimmäiseen  tutkimuskysymykseeni  eli  siihen, miten

ympäristöjärjestöissä nähdään Suomen harjoittama ympäristöpolitiikka.

Aineiston  mukaan  Suomi  nähdään  kansainvälisessä  vertailussa  kestävän  kehityksen  mallimaana,

jossa  ympäristöasiat  ovat  kunnossa.  Samalla  ympäristökysymys  ei  enää  tarjoa  julkisuudelle  ja

medialle  yhtä  tuoretta  ja  kiinnostavaa  aihetta  kuin  aiempina  vuosikymmeninä.  Näyttää  siltä,  että

kaikkein  tärkein  kysymys  suomalaisessa  keskustelussa  on  Suomen  menestyminen  globaalissa
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taloudessa, ja ympäristönsuojelu nähdään pelkästään talouskasvun esteenä eikä sen mahdollistajana.

Aineiston perusteella suomalaisen ympäristöpolitiikan aktiivisuus on hiipunut.

Ympäristöhallinnon  ja  Suomen  ympäristöpolitiikan  aktiivisuuden  hiipuminen  johtuu  aineiston

perusteella neljästä keskeisestä tekijästä: (1) Taustalla vaikuttaa yleisemmin talouden globalisaation

mukana  syntynyt  teollisuuden  ja  liikeelämän  kilpailukyvyn  ja  työllisyyskysymysten

ylikorostuminen.  (2)  Suomen  ympäristöpolitiikan  aktiivisuuden  hiipumiseen,

”talvehtimisstrategiaan” ja passiivisuuteen, ovat vaikuttaneet 1990luvulla tehdyt monet kansalliset

ja  kansainväliset  sitoumukset  sekä  EU:n  ympäristöpolitiikan  kautta  syntyneet  uudet  velvoitteet.

Ympäristöhallinnon resurssit ovat näin sidottuja vanhojen,  jo sovittujen asioiden toteuttamiseen tai

EU:ssa tehtyjen lupausten implementoimiseen. (3) Suomessa on heikko ympäristöministeri, joka ei

ole  sitoutunut  tehtäväänsä  ja  innostunut  toimenkuvastaan.  (4)  Monet  ympäristökeskustelussa

aiemmin  passiiviset  ja  konservatiiviset  tahot  ovat  aktivoituneet  vastustamaan  ympäristönsuojelua

julkishallintoon ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttamalla (”imperiumin vastaisku”).

Kansainväliset  ympäristöneuvottelut  ja  globaalit  ympäristökysymykset  vievät  enenevässä  määrin

huomiota  pois  kansalliselta  ympäristöpolitiikalta.  Monien  ympäristöjärjestötoimijoiden  arvion

mukaan  aktiivisen  jakson  jälkeen  ympäristöasioissa  on  otettu  takapakkia.  Tämän  seurauksena

Suomen  ympäristöpolitiikka  on  muuttunut  myös  kansainvälisellä  kentällä,  esimerkiksi  EU:ssa,

passiiviseksi  ja  jarruttelevaksi.  Osa  haastateltavista  puhuikin  yleisemmästä,  PohjoisAmerikasta

peräisin  olevasta  ”green  backlash”  ilmiöstä,  jossa  turvallisuus  ja  kilpailukykypolitiikka  sekä

talouskasvupuhe  kyykyttävät  ympäristöpolitiikkaa.  Toistaiseksi  Suomessa  ei  ole  kuitenkaan

ryhdytty  purkamaan  jo  olemassa  olevaa  ympäristölainsäädäntöä  toisin  kuin  esimerkiksi

Yhdysvalloissa.

Kaikki  tämä  on  tarkoittanut  sitä,  että  ympäristöhallinnosta  on  tullut  ympäristöjärjestöille  yhä

enemmän vastustaja kuin liittolainen. Aineiston mukaan useissa kysymyksissä on tietoisesti pyritty

heikentämään ympäristönsuojelun korkeaa tasoa ja  joissakin tapauksissa hallinnon eri  toimikunnat

on  jopa  suljettu  ympäristöjärjestötoimijoilta,  samalla  kun  ne  ovat  kuitenkin  avautuneet

elinkeinoelämän  ja  talouspolitiikan  vaikuttajille.  Voidaan ajatella,  että  kun  ympäristöpolitiikka on

pyritty  sisällyttämään kaikkiin politiikkalohkoihin, on sen ympäristöulottuvuus heikentynyt, koska

pelikentälle  ovat  tulleet  eri  intresseistä  käsin  operoivat  toimijat.  Vastaavasti  esimerkiksi

ympäristötoimijat  eivät  ole  kuitenkaan  puhumassa  tai  vaikuttamassa  talouspolitiikan  tai  muiden

yhteiskunnallisten sektoreiden ytimissä.
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Vallitseva  valtapolitiikka  näyttää  aineiston  perusteella  tietyissä  tapauksissa,  esimerkiksi

energiapoliittisessa  keskustelussa,  pyrkivän  koordinoidusti  mitätöimään  koko

ympäristökysymyksen.  Ympäristön  tilan  ja  luonnonvarojen  kulutuksen  sekä  harjoitetun

ympäristöpolitiikan  välillä  on  syvä  ristiriita.  Tämä  voi  purkautua  lopulta  ympäristöjärjestöjen

kiihtyväksi  toiminnaksi,  mobilisaatioksi,  mikäli  joku  ryhmä  tai  taho  onnistuu  politisoimaan

ympäristökysymyksen uudella tavalla.

”Jos ja kun tässä erinäiset ongelmat edelleen kärjistyy elikkä yhtäältä luonnonmonimuotoisuuden

vähenemisen saralla, mutta ennen kaikkea sitten luonnonvarojen käytön, ilmastopolitiikan saralla.

Suomi ei todennäköisesti tuu olemaan mikään mallioppilas myöskään lähitulevaisuudessakaan. Ne

on  varmasti  niitä  ensimmäisiä  juttuja,  jossa  todennäköisesti  nuorempi  polvi,  opiskelijat  hakeutuu

meidän riveihin toimijoiksi.” M4

Aineiston  perusteella  näyttää  siltä,  että  tällä  hetkellä  keskustelua  hallitsee  globalisaatiodiskurssi,

jossa  eletään  hallinnollisen  haltuunoton  aikaa  samalla  tavalla  kuin  ympäristökysymyksissä  ja

kestävän  kehityksen  diskurssissa  aiemmin.  Tämä  prosessi  on  alkanut  oikeastaan  jo  Tukholman

ympäristökonferenssista  vuonna  197277,  jolloin  ympäristökysymys  pyrittiin  ensimmäisen  kerran

ottamaan haltuun kansainvälisen ympäristöpolitiikan keinoin.

Kuvassa  1  hahmottelen  aineistosta  noussutta  kuvaa  kansainvälisen  ympäristöpolitiikan  diskurssin

muutoksesta  Tukholman  konferenssista  kohti  globalisaatiokeskustelua.  Tämän  mukaan

ympäristöpolitiikkaa  määrittää  yhä  voimakkaammin  talous  ja  kilpailukykypolitiikka  varsinaisten

ekologisten ongelmien sijaan. Tätä kehitystä on mahdollisesti tukenut siirtyminen normiohjauksesta

taloudelliseen  ohjaukseen,  mikä  on  monimutkaistanut  ja  teknistänyt  ympäristökeskustelua

entisestään.

77  YK:n  järjestämä  Tukholman  ympäristökonferenssi  5.16.6.1972  (UN  Conference  on  the  Human  Environment  in
Stockholm)  syntyi  yleiseen  tietoisuuteen  jo  1960luvulla  ympäristön  tilan  johdosta  nousseesta  huolesta.  Ruotsissa
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Kuva 1  Kansainvälisen ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen diskurssin muutos 1972–

2005 ympäristöjärjestöjen näkökulmasta

5. Aineiston analyysia: Ympäristöliikkeen itseymmärrys

Tässä  luvussa  pureudun  ympäristöjärjestöjen  ja  liikkeen  itseymmärrykseen  ja  käsitykseen  tämän

hetkisestä  tilanteesta.  Tarkoituksena  on  käydä  läpi  erityisesti  sitä,  kuinka  ympäristöliikkeen

lähihistorian tapahtumat ovat vaikuttaneet  liikkeen nykytilaan,  ja mitä muita ympäristöliikkeeseen

vaikuttavia  kehityskulkuja  on  pinnalla.  Seuraavaksi  on  tarkoitus  siis  perehtyä  toiseen

tutkimuskysymykseen:

2. Mikä on ympäristöjärjestöjen tila ympäristöliikehdinnän aaltomallissa sekä mitkä ajankohtaiset

kysymykset ja ilmiöt vaikuttavat ympäristöjärjestöjen toiminnassa?

Useimmilla  haastateltavilla  ei  ollut  omakohtaista  kokemusta  tai  näkemystä  ympäristöliikehdinnän

aikaisemmasta  historiasta,  esimerkiksi  ympäristötietoisuuden  heräämisestä  1960luvulla,

Koijärviliikkeestä  vuonna  1979  tai  metsäkamppailuista  1980  ja  1990lukujen  taitteessa.  Tämä

johtui  lähinnä  monien  haastateltavien  nuoresta  iästä.  Ympäristöliikkeen  aikaisempien  aaltojen

käsittely  aineistossa  jääkin  vain  muutamien  kokeneempien  toimijoiden  varaan.  Sen  sijaan

järjestetty  tapahtuma  oli  ensimmäinen  YK:n  teemakonferenssi.  Monet  toivoivat,  että  sillä  olisi  merkittävä  vaikutus
maailman ympäristön tilaan.
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eläinoikeusliikkeen  ja  globalisaatiokriittisen  liikkeen  noususta  ja  toiminnasta  lähes  jokaisella

haastateltavalla oli omakohtaisia kokemuksia.

Tässä luvussa käsittelen myös niitä taustatekijöitä,  jotka aineiston mukaan vaikuttavat olennaisella

tavalla  ympäristöliikkeen  toimintaedellytyksiin  ja  ehtoihin.  Nämä  liikkeen  taustatekijät  toimivat

siltana kolmanteen tutkimuskysymykseen, jossa arvioin ympäristöliikehdinnän aaltomallin kannalta

käyttökelpoisia kriteereitä eli sitä, millä perusteella ympäristöliikehdinnän mobilisaatiota tai aaltoja

voidaan ylipäätään tunnistaa.

Aineiston  perusteella  suomalainen  ympäristöliikehdintä  ei  ollut  ainakaan  aineiston

keruuajankohtana  –  vuosien  2004  ja  2005  vaihteessa  –  kaikkein  aktiivisimmassa  toiminnan

vaiheessa.  Voidaan  puhua  pikemminkin  passiivisesta  jaksosta,  niin  sanotusta  latenssivaiheesta.

Tähän  liittyvät  haastateltavien  mukaan  keskeisellä  tavalla  muun  muassa  ympäristöhallinnon

passivoituminen, suomalaisten auktoriteettiuskon voimistuminen, yksilöllisyyden ylikorostuminen,

liikkeen  pirstaloituminen,  ympäristöjärjestöjen  asiantuntijuuden  liiallinen  korostuminen  ja

etääntyminen tavallisista kansalaisista.

Ainakin oman arvioni perusteella  näyttäisi  siltä,  että  ympäristöliikkeen aktiivisuus  ja  sen  taustalla

vaikuttavat  toimintaehdot  eivät  olisi  muuttuneet  merkittävästi  viimeksi  kuluneen  puolentoista

vuoden  aikana.  Seuraavassa  tarkastellaan,  kuinka  ympäristöjärjestötoimijat  hahmottavat  oman

roolinsa ja paikkansa yhteiskunnassa.

5.1 Ympäristöjärjestöjen rooli

Aluksi  tarkastelen  aineistosta  esille  nousseita  kommentteja  kysymykseen  ympäristöjärjestöjen

roolista  muuttuneella  ympäristöpolitiikan  kentällä.  Haastateltujen  mukaan  ympäristöjärjestöt

toimivat ympäristön etujärjestöinä, joiden tarkoituksena on tehdä ympäristöasiat tunnetuksi, haastaa

vallitsevia  käytäntöjä  ja  nostaa  julkiseen  ja  poliittiseen  keskusteluun  uusia  asioita.

Ympäristöjärjestöjen  tulee  toimia  hallinnon  ja  yritysmaailman  vahtikoirina  ja  vaikuttaa  sekä

kansalaismielipiteeseen  että  julkisuuteen  sekä  puuttua  esille  tuleviin  epäkohtiin.  Erityisesti  tällä

hetkellä keskeiseksi haasteeksi nousee ympäristöpolitiikan ja hallinnon aktivoiminen.
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5.1.1 Ympäristöjärjestöt totuuden torvina

Useat  haastateltavat  kokivat,  että  nykyisen  ympäristöhallinnon  aikana  ympäristöpolitiikka  on

jämähtänyt  paikalleen  ja  tärkein  tehtävä  olisikin  saada  Suomen  ympäristöpolitiikkaan  enemmän

vauhtia.  Monet  haastatellut  näkivät  tärkeäksi,  että  tässä  työssä  ympäristöjärjestöt  pitävät  omat

tavoitteensa kirkkaina mielessä eivätkä ryhdy tekemään liiaksi kompromisseja ja politikoimaan.

”Ympäristöjärjestöjen  tehtävä  ja  tarkoitus  Suomessa  ja  maailmassa  on  puolustaa  luontoa  ja

ympäristöä kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin, tai jos tilanne on oikein hankala, niin kaikin

sellaisten  laillisin  ja  laittomin  keinoin,  jotka  eivät  vahingoita  toisia  ihmisiä.  Kyllä  mun  mielestä

semmoinen  tietty  mustavalkoinen  yksisilmäisyys  on  tarpeen  toiminnassa,  että  se  on  poliittisen

järjestelmän  tehtävä  on  sovittaa  ne.  Jos  ympäristöliike  rupeaa  vaan  tuottamaan  vain

salonkikelpoisia  kompromisseja  valmiiksi  omana  esityksenään,  niin  silloin  ollaan  hakoteillä.

Tietenkin  se  balanssi  pitää  säilyttää,  mutta  kyllä  semmoinen  tietty,  parhain  mahdollisin

argumentein  luonnon  ja  ympäristön  puolesta  ja  sitten  poliittinen  järjestelmä  joka  tapauksessa

sovittaa sen kompromissin.” M9

Ympäristöjärjestöt voivat  toimia  epävirallisena  vastasuunnittelutahona,  joka ampuu alas hallinnon

kaikkein  typerimmät  ehdotukset,  ja  niiden  tehtävänä  on  tuoda  esille  niitä  arvovalintoja,  joita

yhteiskunnassa  tehdään  ympäristönsuojelun  puolesta  tai  sitä  vastaan.  Aineistosta  ei  kuitenkaan

noussut  esille  juurikaan  kysymystä  vaikuttamisesta  suoraan  yksityisiin  yrityksiin.  Joidenkin

näkemysten  mukaan  ympäristöjärjestöissä  on  siirrytty  vahtikoiraajattelusta  enemmän  ratkaisujen

tuottajaksi.  Olennaisena  osana  ympäristöjärjestöjen  toimenkuvaa  ovat  myös  lainsäädäntöön

vaikuttaminen ja päättäjien lobbaus.

”Siinä  on  semmoinen  niin  kuin  akseli,  joka  lähtee  sieltä  semmoisesta  perinteisestä

vahtikoiraroolista sitten sinne ratkaisujen tuojan rooliin, ja välillähän ne voi niin kuin yhdistyä tai

välillä voi olla niin, että yksi järjestö on se vahtikoira ja toinen tulee ja tarjoaa ratkaisua.” N5

Tämä  nähdään  kuitenkin  hyvin  haasteelliseksi  tehtäväksi,  koska  hallinnon  kantoihin

vaikuttamisessa  vaaditaan  oikeaaikaisuutta.  Järjestöjen  tulisikin  pystyä  nostamaan  asioita  esille

riittävän  ajoissa  tai  silloin,  kun  on  suotuisampi  vaikuttamisilmapiiri.  Vaikuttaminen  on  liian

myöhäistä siinä vaiheessa, kun asia on  jo esillä EU:n ministerivaliokunnassa, ympäristöneuvoston

kokouksessa tai eduskunnassa.
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5.1.2 Vakiintuneita ja kampanjajärjestöjä

Haastateltavien  mukaan  on  hyvä,  että  Suomessa  on  useita  erilaisia  ympäristöjärjestöjä,  joilla  on

erilaisia  rooleja.  Ympäristöjärjestötoimijat  eivät  koe,  että  muut  järjestöt  olisivat  heidän  omille

järjestöilleen  kilpailijoita.  Pikemminkin  kyse  on  yhteistyökumppaneista.  Aineiston  perusteella

järjestöillä  ei  ole  tavoitepuolella  juurikaan  eroja.  Pikemminkin  eroavaisuudet  syntyvät  toiminnan

painopisteiden  eroista,  toimintakeinoista  ja  yhteistyötavoista.  Toki  kritiikkiäkin  nousi  esille.

Suomen  kokoisessa  maassa  käytettävissä  olevat  taloudelliset  ja  inhimilliset  toimintaresurssit  ovat

niukat.  Voidaan  kysyä,  onko  järkevää  jakaa  vähiä  resursseja  monien  eri  järjestöjen  kesken.

Toisaalta  on  selvää,  että  yksi  tai  muutama  järjestö  ei  pystyisi  houkuttelemaan  kaikkia

ympäristöasioista kiinnostuneita aktiiveja mukaansa.

Karkeasti ottaen järjestöt voidaan jakaa kahteen ryhmään (ks. liite 3, taulukko 1). (1) Vakiintuneilla

ympäristöjärjestöillä  on  laaja  yleisvastuu  liittyen  valistukseen  ja  luonnonsuojeluun.  Osa  näistä

järjestöistä  toimii  ikään  kuin  valtiohallinnon  jatkeena.  Tämä  tarkoittaa  lausuntojen  antamista,

aloitteiden tekemistä, toimikunnissa istumista ja hallinnon kuulemisiin osallistumista.

”Me ollaan tämmöinen perinteinen oltu, että paljolti valtionhallinnon jatke,  lausuntoja, aloitteita,

kuulemisia,  toimikuntia  –  me  ollaan  noin  sadassa  eri  toimikunnassa,  lausuntoja  ja  muita

kannanottoja  yli  sata  vuodessa,  tiedotteita  yli  sata  vuodessa,  asiantuntijoita,  joku  on  laskenut

joskus,  että  meitä  on  pari  sataa  ihmistä  tässä  tavalla  tai  toisella  pelkästään  valtakunnallisella

tasolla.” M1

Toisen  ryhmän  muodostavat  niin  sanotut  (2)  kampanjajärjestöt,  joilla  taas  saattaa  olla  paremmat

mahdollisuudet  lanseerata uusia asioita, samalla kun vakiintuneet  järjestöt hoitavat ”perusbulkkia”

ja  käyvät  päivittäistä  ”puskasotaa”.  Monista  demokraattisista  rakenteista  johtuen  suuremmat  ja

vakiintuneemmat  järjestöt  voivat  olla  myös  hieman  kömpelöitä  ja  hitaita  uusiin  asioihin

reagoimisessa.  Kampanjajärjestöillä  onkin  paremmat  mahdollisuudet  seurata  kansainvälistä

keskustelua  ja  tuoda  erilaisia  ulkomaisia  kampanjoita  mahdollisten  kansainvälisten  verkostojensa

kautta. Haastateltavien mukaan on selvää, että molempia ryhmiä tarvitaan.
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Vakiintuneiden  vaikuttajien  ja  kampanjajärjestöjen  lisäksi  voidaan nimetä pitkä  lista  jonkin  tietyn

asian tai  tiettyjen  ihmisten ympärille muodostuneita, mahdollisesti väliaikaisia  liikkeitä, ryhmiä  ja

projekteja.

5.1.3 Ympäristöjärjestöjen tukijalat

Ympäristöjärjestöjen tukijalat muodostuvat aineiston perusteella kolmesta keskeisestä seikasta.

(1)  Ensimmäinen  tukijalka  on  ympäristönsuojelun  vaateiden  tinkimättömyys  ja

kompromissittomuus.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  vaikka  ympäristöjärjestöt  voivatkin  neuvotella

asioista  ja  tehdä  kompromisseja,  niiden  tulee  kuitenkin  aina  selkeästi  osoittaa  ongelmien  ja

vaatimusten todellinen taso. Vaikka ympäristöjärjestöt voivat olla tyytyväisiä vähempäänkin, niiden

ei  tule  politikoida  tuloksilla  samalla  tavalla  kuin  tekevät  esimerkiksi  poliittisten  puolueiden

edustajat,  jotka  joutuvat  myymään  huonotkin  saavutuksensa  hyvinä,  etteivät  häviäisi  seuraavissa

vaaleissa.

Keskeisenä  tekijänä  toimii  ympäristöviestintä  julkisuuden,  hallinnon  ja  valtaapitävien  suuntaan.

Ympäristöjärjestöjen  tulee  aina  toimia  totuuden  äänitorvina  ja  välttää  väritetyn  todellisuuden

tarjoamista.  On  sallittua  puolustaa  aina  ympäristöä  ilman  kompromisseja  muiden  asiaan

vaikuttavien  tahojen  kanssa  tai  toimenpiteiden  suhteen.  On  pikemminkin  poliittisen  järjestelmän

tehtävä sovittaa vaatimukset vallitsevaan politiikkaan.

(2) Toisena keskeisenä tekijänä nähtiin osallistumisen, demokratian ja avoimuuden periaatteet. Yksi

ympäristöjärjestöjen  olennainen  piirre  Suomessa  on  vapaaehtoistyön  suuri  osuus,  vaikka

ammattimaisuuttakaan  ei  pidetä  itsessään  pahana  asiana.  Haastatellut  peräänkuuluttivat  usein

tunteen paloa ja aktivismin kipinää  toimimista vapaaehtoispohjalta. Ympäristöjärjestöjen tulisikin

toimia  kimmokkeena  ihmisten  osallistamiseksi  yhteiskunnalliseen  toimintaan.  Suomalaisten

ympäristöjärjestöjen  toiminnan  taustalla  nähdään  usein  vapaaehtoinen  luontoharrastus  sekä

ympäristöasioiden henkilökohtaisuus, missä vaikutetaan myös oman elämäntavan valinnoilla.

(3)  Lisäksi  argumentoitiin  sen  puolesta,  että  ympäristöjärjestöjen  ei  ole  aina  syytä  heittäytyä

suoraan  muuta  yhteiskuntaa  vastaan,  vaan  viesti  pitää  osata  muotoilla  muiden  yhteiskunnallisten

intressiryhmien  paremmin  ymmärtämällä  tavalla.  Ympäristöjärjestöjen  on  pystyttävä  tuottamaan
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positiivisia kulttuuriidentiteettivaikutuksia paikallisella tasolla, oli kysymys sitten metsätaloudesta

tai  ilmastonmuutoksesta.  Ympäristöjärjestöjen  tulee  pyrkiä  luomaan  välähdyksiä  kestävästä

maailmasta sekä toimia aloitteentekijöinä ja hiljaisten äänien esiintuojina.

”Semmoiset  toiveet  niin  kuin  se  on  kyllä  se,  mistä  hyvät  liikkeet  kasvaa,  että  ne  toiveet  jotka  on

ihmisten, niin kuin oikeesti motivoivia, niin kuin kaikkein vahvimmin motivoimia, että ne toiveet on

jotenkin  liikkeen  puolella.  Että  se, mitä  mä  kaikkein  intohimoisimmin kaipaan  ja  etsin  elämässä,

että ympäristöliike tarjoaa mulle sitä. Silloin se on vahva liike.” M14

5.2 Ympäristöliikehdinnän aikaisempien aaltojen merkitys

Monilla  haastateltavilla  ei  ollut  omakohtaisia  kokemuksia  aikaisemmista  ympäristöliikkeen

aalloista.  Sen  sijaan  eläinoikeusliike  ja  globalisaatiokriittinen  liike  herättivät  paljon  keskustelua.

Aineistot  tukivat  aaltoteorian  oletusta  siitä,  että  eläinoikeusliike  1990luvun  puolivälissä  ja

globalisaatiokriittinen  liike  vuosituhannen  vaiheessa  ovat  itsenäisiä  jaksoja  suomalaisen

kansalaistoiminnan kentällä – ainakin jälkikäteen arvioituna. Haastateltavien näkemykset kuitenkin

hajaantuivat, kun pohdittiin sitä, ovatko nämä liikkeet osa laajempaa ympäristöliikehdintää vai onko

kyseessä  liikkeiden  ja  toiminnan  pirstoutuminen.  Tässä  luvussa  tarkastelen  näiden  liikkeiden

merkitystä ympäristötoimijoille.

Aiempien aaltojen tarkasteleminen on tämän tutkimuksen kannalta tärkeää, sillä ympäristöliikkeen

nykyinen  muoto  ja  identiteetti  on  vahvasti  riippuvainen  liikkeen  historiasta.  Kun  jokaisen

sukupolven  voidaan  ajatella  kirjoittavan  historiansa  omasta  näkökulmastaan,  tässä  päästään

tarkastelemaan  historiankirjoituksen  viimeisintä  versiota.  Tuloksien  avulla  voidaan  peilata  paitsi

aikaisempien  tutkijoiden  johtopäätöksiä,  myös  ympäristöliikkeiden  aaltomallin  yhteensopivuutta

haastateltavien kertomusten kanssa.

Kuten  aiemmin  todettiin,  yhteiskunnallinen  ympäristöherääminen  tapahtui  1960luvulla,  minkä

jälkeen  alettiin  luonnonsuojelun  ohella  puhua  myös  ympäristökysymyksestä  (ympäristön

politisoituminen).  Tätä  aiemmin  ympäristökysymys  eri  järjestöissä  samastui  lähinnä

luontoharrastukseen. Toisaalta luonnontieteellinen pohjavire on monissa järjestöissä, kuten Suomen

luonnonsuojeluliitossa  ja  LuontoLiitossa,  säilynyt  voimakkaana  ympäristökysymyksen
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politisoitumisesta  ja  pinnalla  näkyvien  teemojen  muuttumisesta  huolimatta.  Vuosikymmenien

saatossa uudet ympäristökysymykset ovat kerrostuneet aikaisempien päälle.

5.2.1 Koijärveltä ympäristöliikkeen hallinnolliseen haltuunottoon

Kuten  aiemmin  esitetyissä  aaltoteorioissa,  keskeinen  ympäristöliikehdinnän  tapahtuma  aineiston

mukaan  oli  Koijärviliike  vuonna  1979.  Sitä  pidettiin  kuitenkin  vain  laajemman  kehityskulun

huipentumana.  Yleistä  liikehdintää  oli  paljon.  Joidenkin  haastateltujen  mukaan  ympäristöliike

syntyi  Suomessa  vastareaktioksi  vanhan  taistolaisliikkeen  hegemonialle,  aivan  kuten  Laineen  &

Peltosen  (2003)  väitöskirjatutkimuksessa  on  todettu78.  Koijärvi  ainoastaan  sattui  nousemaan

kaikkein  näkyvimmäksi  protestiksi.  Jos  ei  olisi  ollut  Koijärveä,  olisi  ollut  todennäköisesti  jokin

toinen avaintapahtuma.

”Siinä  oli  kaikki  kyllästyminen  taistolaishegemoniaan  ja  sitten  oli  niin  kuin  tää  vähän  niin  kuin

globalisaatiokeskustelu  varmaan  ollut  Göteborgin  uudelle  jengille,  että  on  joku  semmoinen,  että

meidän teemat ei ole esillä.” M14

Haastateltavien  mukaan  Koijärvi  vauhditti  sitä,  että  jo  1970luvun  alussa  alkanut  keskustelu

ympäristöministeriön  perustamisesta  saatiin  vietyä  loppuun,  ja  ministeriö  perustettiin  vihdoin

vuonna  1983.  Näin  ympäristöpolitiikka  saatiin  vankemmin  osaksi  suomalaista  politiikkaa.  Tämä

tarkoitti  samalla,  että  yhteiskunnallisia  instituutioita  mukautettiin  vastaamaan  ympäristöliikkeen

nostamaan  teemaan.  Myös  yrityksissä  alkoi  tapahtua  hallinnollisten  rutiinien  muutosta.  Osaltaan

Koijärviliikkeen seurauksena ympäristödiskurssi tunkeutui kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaan.

Kuten  aaltoteorioissakin  on  huomattu,  Koijärviliikkeen  jälkeen  vihreä  liike  organisoitui  ja

puoluepolitisoitui.  Samaan  aikaan  ympäristötietoisuus  oli  ehkä  poliittisesti  kaikkein  suurimmassa

vireyden  tilassa.  Aineiston  mukaan osasyynä  tähän oli  se, että  ympäristöongelmat olivat  selkeästi

havaittavissa. Samaan aikaan oli   kyllästymistä  perinteiseen kylmän  sodan  ajan politiikan  tekoon,

jossa Suomessa kaksi suurinta puoluetta määräsi melkeinpä kaikesta. Ympäristöliikkeelle vihreiden

78  Ympäristöliike  ei  ollut  kuitenkaan  itsestään  selvästi  vastareaktio  taistolaisliikkeelle.  Ympäristöliikkeellä  ja
taistolaisliikkeellä oli monia yhteisiä tavoitteita. Taistolaisliike piti osittain yllä kriittistä poliittista liikehdintää, joka oli
omiaan ruokkimaan myös ympäristöliikettä.
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puoluepolitisoituminen  ja pyrkiminen eduskuntaan oli kuitenkin  joidenkin  haastateltavien  mukaan

takaisku.

”Tämmöinen  eduskuntaprojekti,  se  vei  valtavasti  niin  kuin  energiaa  ja  sitä  julkisuutta,  joka  oli

syntynyt ja kaikkea sitä kiinnostusta, että se tavallaan oli musta suoraan pois muilta projekteilta.”

M12

Muutenkaan  vihreän  puolueen  olemassaoloa  ei  pidetty  ympäristöliikkeelle  pelkästään  hyvänä

asiana.  Kun  vihreät  saivat  vaalikannatusta,  toimi  puolue  imurina,  joka  vei  ympäristöaktiivit

mukanaan.  Uuden  ympäristöliikkeen  organisoiminen  oli  haasteellista,  sillä  kokemuksellisesti

vanhempi polvi oli imaistu puoluepoliittiseen kenttään.

Puoluetoiminnan  takia  ihmisten  energia  ei  enää  riittänyt  muuhun  toimintaan.  Ihmiset  alkoivat

uskoa,  että  ympäristöpuolueessa  oleminen  tai  toimiminen  itsessään  olisi  riittävää

ympäristötoimintaa.  Nämä  vihreän  liikkeen  puoluepolitisoitumiseen  liittyvät  kriittiset  kysymykset

eivät  ole  olleet  kovin  näkyvästi  esillä  ympäristöliikkeen  aaltomallissa,  joten  tässä  suhteessa

aineistoni  voidaan  ajatella  tuovan  uusia  näkökulmia  suomalaisten  ympäristöliikkeiden

kokonaiskuvaan.

Ympäristöliikkeen hiipumiselle 1980luvulla  näyttäisi olevan aineiston perusteella kaksi keskeistä

syytä.  Ensinnäkin  syynä  oli  siis  ympäristöministeriön  (1983)  ja  vihreän  puolueen  (1986)

perustaminen,  mikä  tapahtui  pitkälti  liberaalisen  ja  kapitalistisen  yhteiskunnan  ehdoin.

Ympäristökysymys  nähtiin  nyt  ennen  kaikkea  teknishallinnollisena  haasteena  eikä  niinkään

kulttuurillisen uudistumisen pontimena. Toisekseen Brundtlandin komission synnyttämä  kestävän

kehityksen diskurssi toimi hallinnollisen haltuunoton välineenä 1970luvulla alkaneelle kasvun rajat

keskustelulle (ks. luku 4).

”Vihreän  puolueen  perustaminen,  joka  perustettiin  kumminkin  pohjimmiltaan  liberaalin,

perusmuodoltaan kapitalistisen yhteiskunnan ehdoin, että vihreän puolueen politiikka, vaikka se on

ympäristöpainotteista  ollut,  niin  se  on  aina  nähyt  kumminkin  sen  ympäristökysymyksen  ennen

kaikkea teknishallinnollisena haasteena. Eikä niinkään kulttuurisen uudistamisena. Suomen sisällä

vihreän puolueen perustamisella oli tämmöinen kesyttävä vaikutus.” M14
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5.2.2 Eläinoikeusliike haastoi  ympäristöliikkeen

Eläinoikeusliike  nousi  ryminällä  suomalaisiin  otsikoihin  1990luvun  puolivälissä.  Voidaan  sanoa,

että  eläinoikeusliikkeellä,  turkistarhaiskuilla  ja  niistä  kummunneella  julkisella  keskustelulla  oli

selviä  vaikutuksia  myös  ympäristöjärjestöjen  toimintaan.  Kyseessä  oli  yksi  ympäristöliikkeen

tärkeimpiä murroksia, joka järkytti monella tapaa yhteiskunnassa silloin vallinnutta linnarauhaa.

”Silloin kun suunniteltiin sen uuden  järjestön [Oikeutta Eläimille] perustamista niin keskeisimpiä

esillä  olleita  asioita  oli  varmaan  se,  että  Animalia  ei  näy  missään,  että  eläinasiat  pitäisi  tuoda

silleen  niin  kuin  kaduille,  että  ihmiset  keskustelisi  siitä  ja  joutuisi  ottamaan  siihen  kantaa  ja

puhuttiin paljon tämmöisistä katutapahtumista ja flaijereiden jakamisesta ja katutempauksista.” N4

Aineiston perusteella eläinoikeusliikkeen nousun taustalla vaikutti kaksi keskeistä tekijää. (1) Uusi

nuori  aktivistisukupolvi  oli  turhautunut  vakiintuneisiin  ympäristö  ja  eläinsuojelujärjestöihin.

Eläinsuojeluasiat  haluttiin  tuoda  paremmin  esille,  erityisesti  ruohonjuuritason  toiminnan  kautta.

Greenpeacen toiminta oli Suomessa heikentynyt olennaisesti ja kansalaisaktivismin kentälle oli näin

vapautunut  tilaa  uusien  liikkeiden  ja  järjestöjen  syntymiselle.  (2)  Taustalla  saattoi  vaikuttaa

anarkopunkkulttuurin  uusi  tuleminen  erilaisten  pienlehtien  ja  musiikkivirtausten  kautta.  Tämä

voimisti  uuden  punamustavihreän  radikaalin  aktivismin  esiinmarssia  kansalaistoiminnassa.  Uudet

toimijat toivat mukanaan myös perinteisestä poikkeavat toimintatavat.

”Samaan aikaan oli  taas se, että Greenpeace Suomessa lässähti  ja oli niin kuin se  tilaus nuorille

ihmisille,  että  toimia  ja  niin  kuin  uudenlaista  ympäristöliikeajattelua    ja  se kaikki oli  musta  tosi

tervetullutta. [...] Kyllä sen itse tajusi silloin, että aha nyt me ollaan tässä tätä establishmenttia ja

tätiliikettä  ja  vaikka  joku  Animaliakin  varmaankin  suurimman  osan  suomalaisten  mielestä  ei

ollutkaan niin kuin sitä, niin taas niiden jotka perustivat Oikeutta Eläimille, niin niiden mielestähän

me oltiin ihan liian varovaisia [...]” N5

”[...] kyllä se [eläinoikeusliike] mun mielestä liittyi siihen, että 90luvun alussa punk tuli uudestaan

ja sitten vähitellen löydettiin se poliittinen anarkismi ja muut sieltä. Ja siihen sitten sattui sopimaan

sopivasti  teemottumaan  nää  niin  kuin  symbolisena  rakenteena,  jota  vastaan  sitten  lähdettiin

kapinoimaan, niin  sitten nää eläin  tai  tehoeläintuotanto  ja  tollaiset. Että sillä  tavalla  se  toi  ihan

uutta.” M2
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Kasvissyönnistä  tuli  eläinoikeusliikkeen  myötä  (uusien)  ympäristöjärjestöjen  keskuudessa

huomattavan  yleistä,  vaikka  perustelut  eivät  olisikaan  välttämättä  olleet  eläinoikeusajattelussa  tai

edes  eläinten  hyvinvoinnissa,  vaan  pikemminkin  muissa  ekologisissa  kysymyksissä.

Eläinoikeusliike  onnistui  politisoimaan  ihmisten  arkisimmat  asiat,  kuten  ruoan  ja  pukeutumisen.

Tämä vetosi selvästi myös ympäristötoimijoihin.

”Kyllä  mä  voin  itsestäni  sanoa,  että  mahdollisesti  en  olisi  kasvissyöjä  jos  jos  ei  olisi

eläinoikeusliike tuonu sitä asiaa näkyviin. En  tiedä vaikka siihen aikaan en siihen millään tavalla

samaistunutkaan, niin kyllä se toi sen jotenkin harkintaan.” M2

Eläinoikeusliike  ja  erityisesti  kasvissyönti  ja  veganismi  olivat  nuorisolle  ja  ympäristöliikkeelle

erinomainen  tapa  artikuloida  eroa  vanhempiinsa  ja  muuhun  yhteiskuntaan  sekä  samalla  rakentaa

yhteenkuuluvuutta  ja  identiteettiä  liikkeen  sisällä79.  Varmasti  jokin  kulttuurillisesti  provosoiva,

henkilökohtainen valinta on mahdollisten uusienkin aaltojen kiteytymisen yksi keskeinen tekijä.

Eläinoikeusliike oikeudenmukaisuusajattelun jatkumona

Nousevan  nuoriso  ja  ympäristöliikkeen herkkyys  reagoida suuriin  yhteiskunnallisiin ristiriitoihin,

kuten ihmisten ja eläinten välisten suhteiden ristiriitaisuuteen, oli eläinoikeusliikkeen nousukautena

hyvä. Vaikka eläintensuojelulla on Suomessakin  vuosisatainen  jatkumo  ja perinne, niin uusi aalto

oli  kuitenkin  aineiston  mukaan  selvästi  syvällisemmin  orientoitunut  ja  kokonaisvaltaisempi.

Peruslähtökohta uudessa eläinoikeusliikkeessä oli ottaa etäisyyttä perinteiseen  luonnontieteelliseen

tapaan tarkastella  luontoa ja eläimiä. Enää ei lähdetty ekologisesta kiertokulusta tai populaatioiden

suojelusta,  vaan  elävän  olennon  tuskasta.  Yksilön  oikeudet  ulotettiin  kaikkein  heikoimmin

kohdeltuihin yksilöihin eli eläimiin.

Aineistosta  nouseekin  esille,  että  eläinoikeusliike  koettiin  usein  enemmän

oikeudenmukaisuusajattelun laajentumisena eläimiin sekä esimerkiksi mustien ja naisten oikeuksia

ajaneiden  liikkeiden  jatkumona  kuin  luonnonsuojelu  tai  ympäristöliikkeen  historiallisena  osana.

Sama  havainto  nousi  sekä  eläinoikeusliikkeen  että  ympäristöliikkeen  toimijoiden  puolelta.  Tämä

poikkeaa  hiukan  Konttisen  ja  Peltokosken  (2004)  tutkimuksen  tuloksista,  jossa  neljännen

79 Vrt. Melucci (1996).



72

ympäristöprotestin  eri  liikkeet,  mukaan  lukien  eläinoikeusliike,  niputetaan  yhteen

ympäristöliikehdinnän kanssa.

”Eläinoikeusliikkeessä  kysymys  on  enemmän  solidaarisuusliikkeestä  –  esim.  aktivistien

itsemäärittely  perustuu  mustien,  naisten,  eläinoikeuksiin.  Eläinaktivistit  puhuvat  laajenevasta

eettisestä kehästä ja solidaarisuusliikkeestä. [...] Merille tai kallioille ei ole kuitenkaan väliä onko

ne  olemassa  vai  ei.  Sen  sijaan  jos  puhutaan  tietoisista  ja  tuntevista  yksilöistä.  Jos

eläinoikeusliikkeen näkökulmasta on olemassa beaglekoiria ja osa elää koeeläinlaitoksella tai osa

kodeissa, niin mitä tekemistä näillä on ekosysteemin tai ympäristökeskustelun kanssa.” N4

Eläinoikeusliike koettiin uhkana

Aineistosta ilmenee, että eläinoikeusliike monin tavoin monimutkaisti ja sekoitti ympäristöliikkeen

toimintaa.  Kettutyttöretoriikalla  leimattiin  paljon  perinteistä  ympäristöjärjestötoimintaa  ja

luonnonsuojeluaatetta.  Ympäristöliikettä  myös  vähäteltiin,  ja  toimijoita  leimattiin  terroristeiksi.

Tämä oli  merkittävä asennemuutos  jo  siksikin, että  historiallisesti Suomi on aina ollut  järjestöjen

luvattu  maa.  Asenneilmapiirin  muutos  johti  siihen,  että  myös  vakiintuneissa  järjestöissä

eläinoikeusliike koettiin uhkana ja siihen haluttiin tehdä selkeä pesäero.

”[...] jos joku nyt oli metsäluonnon puolesta osoittamassa mieltä, niin se oli melkein sama kuin olisi

ollut turkistarhalla päästämässä eläimiä vapaaksi. Ja tän eron tekeminen oli hirveän vaikeata.” M6

”Silloin tuli nää iskut ja ne sai sen julkisuuden ja sitten alettiin puhuun, että siitä eläinoikeusliike

nousi. Mulla on tietysti ihan, mulla on katkeroitunut ja subjektiivinen näkemys tähän, mutta se veti

niin totaalisesti maton alta eläinsuojeluliikkeeltä, eläinoikeusliikkeeltä. Ehkä siinä on jotain hyvää

jos  ajatellaan  tällaista,  että  kasvisyönti  on  lisääntynyt.  Mutta  kun  mun  mielestä  siis

turkistarhaukseenkin  suhtauduttiin  kielteisemmin  ennen  niitä  iskuja  ja  niistä  keskusteltiin,  niistä

oikeista ongelmista ja sitten alettiin puhua vain näistä keinoista.” N5

Tiedotusvälineiden ohella myös poliittinen eliitti hyökkäsi monia  järjestöjä vastaan. Eduskunnassa

tehtiin  kyselyitä  järjestöjen  saamasta  valtionavusta  ja  epäiltiin  veronmaksajien  rahojen  valuvan

”turkisaktivisteille”.  Järjestöiltä  vaadittiin  valtion  tuen  palauttamista.  Myös  poliisi  otti  jotkin

järjestöt silmätikukseen. Esimerkiksi Maan ystävien toimistoihin Helsingissä ja Tampereella tehtiin
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etsintöjä  ja  Animalian  toiminnanjohtajaa  kuulusteltiin.  Tutkittavat  rikokset  eivät  liittyneet

järjestöihin,  mutta  tämä  ei  estänyt  poliisia  takavarikoimasta  yhdistysten  tavaroita.  Järjestöjen

saamalla kielteisellä julkisuudella oli seurauksensa. Vanhoja jäseniä erosi  ja uusia oli vaikea saada

mukaan toimintaan.

Hankauksia  syntyi  myös  eri  ympäristöjärjestöjen  välillä.  Yhteistyö  toisten  järjestöjen  kanssa

vaikeutui.  Jopa  tilojen  vuokraaminen  yksittäisille  keskustelutilaisuuksille  tuli  hankalaksi.

Esimerkiksi LuontoLiiton silloista pääsihteeriä painostettiin  irtisanoutumaan turkistarhaiskuista  ja

koko  eläinoikeuskeskustelusta.  Hän  kuitenkin  kieltäytyi  vedoten  siihen,  että  järjestön  nuoret

päättävät linjan. Toisekseen se ei olisi ollut hänen mukaansa edes järkevää.

”[...] idea on se, että korostetaan vain sitä omaa toimintaa, profiilia ja identiteettiä, mutta ei oteta

vastuuta  toisten  tekemisistä,  koska  sen  kiistäminenkin  niissä  olosuhteissa  hirveen  äkkiä  tulkittiin

osasyyllisyydeksi, että se koira älähtää mihin kalikka kalahtaa.” M6

Aineistosta ilmenevä tulkinta on, että mikäli LuontoLiitto olisi tuominnut turkistarhaiskut jyrkästi,

olisi  kadotettu  yhteys  siihen  nuorten  kenttään,  joka  oli  reagoinut  voimakkaan  moraalisesti  ja

positiivisesti  esiin  nousseeseen  eläinoikeusliikkeeseen.  Samat  ihmiset  suhtautuivat  positiivisesti

sekä  luonnonsuojeluun  että  eläinten  oikeuksiin.  LuontoLiittoon  sekä  Maan  ystäviin  ja  muihin

uusiin  järjestöihin  tai  projekteihin  ajautuikin  toimijoita,  jotka  halusivat  käyttää  uusia

toimintamenetelmiä  ja  jotka  eivät  halunneet  uhrata  luonnonsuojelua  eläinyksilöiden  yksilöarvon

edessä.  Sen  sijaan  esimerkiksi  Animalia  ja  Suomen  luonnonsuojeluliitto  tuomitsivat  uuden

eläinoikeusliikkeen  toimintakeinot  selkeästi.  Sukupolvien  välinen  kuilu  oli  kasvanut.  Uusista

kysymyksistä  kiinnostuneet  uudet  toimijat  etsivät  paikkansa  muualta  kuin  näiden  vakiintuneiden

järjestöjen riveistä.

Puhe toimintakeinoista kiihtyi

Aivan  kuten  aiemmassakin  tutkimuksessa,  nousee  aineistosta  esille  se,  että  uuden  eläinoikeus  ja

ympäristöliikkeen  keskustelun  polttopisteeseen  nousivat  turkistarhaiskujen  jälkeen

ympäristöliikkeen ja kansalaistoiminnan toimintakeinot. Radikaalien toimintakeinojen seurauksena

eläinsuojelutoiminta  ja  kansalaistoiminta  menettivät  haastateltavien  mukaan  yleisesti

uskottavuuttaan.  Enää  ei  puhuttu  niinkään  kansalaistottelemattomuudesta,  jossa  tekijä  olisi
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avoimesti  kantanut  tekojensa  seuraukset,  vaan  oltiin  valmiita  toimimaan  yön  pimeydessä

oikeudellista vastuuta pakoillen.

Iskujen  tekijöiden  pysyessä  anonyymeinä  teoista  joutuivat  julkisuudessa  vastaamaan  muut

kansalaisaktiivit  –  siitäkin  huolimatta,  että  myös  eläinoikeusliikkeen  edustajat  kommentoivat

keskustelua  näkyvästi.  Osa  järjestöistä,  kuten  juuri  perustettu  Maan  ystävät,  joutui  vaikeuksiin

turkistarhaiskujen  takia.  Lehtijutut  ja  televisioohjelmat  toistensa  jälkeen  yhdistivät

ympäristöjärjestöjä  laittomiin  eläinoikeusiskuihin.80  Jutuissa  väitettiin,  että  ympäristöjärjestöt

toimivat Eläinten vapautusrintaman peitejärjestöinä kanavoiden valtionapua tarhaiskuihin.

”Ja  tulihan  siitä niitä  jälkikaikuja niin  kuin muille  ympäristöjärjestöillekin  kun  ihmiset niin  kuin

sotkee  ja,  että  ne on  kaikki  sitä  samaa porukkaa.  Ja  se,  että  kun mun  mielestä  ympäristöliike  on

aina ajanut kaikkea läpinäkyvyyttä ja tämmöistä ja sitten tulee toiset yön pimeydessä ja ja ei kerro

tekosiaan ja piilottelee ja toiset joutuu kärsimään.” N5

Laillisuus ja laittomuus eivät olleet haastateltavien mielestä oikea erottelu, kun pohdittiin, mikä on

luonnonsuojelu  tai  ympäristöjärjestöjen  ja  eläinoikeusliikkeen  toimintatapojen  ero.  Suurimmaksi

eroksi  nähtiin  pikemminkin  se,  että  turkistarhoille  tehdyt  sabotaasit  toteutettiin  yön  pimeydessä

naamioituneina.  Kansalaisjärjestöissä  ja  ympäristöliikkeessä  oli  perinteisesti  lähdetty  siitä,  että

ollaan kansalaisina valmiita kantamaan myös tekojen seuraukset, pidettiin niitä oikeudenmukaisina

tai  ei.  Päällimmäisenä  kansalaistottelemattomuudessa  on  ollut  moraalinen  suoraselkäisyys,  joka

kuitenkin nyt hävisi, kun siirryttiin turkistarhaiskujen myötä maanalaiseen sabotaasiin.

”Siellähän [eläinoikeusliikkeessä] oli älyttömän  fiksuja  tyyppejä oli mun mielestä  kaikissa näissä

liikkeissä  niin  kuin  mukana.  Ja  sitä  mä  olisin  jotenkin  toivonut,  että  se  olisi  lähtenyt  jotenkin

toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kuin tavallaan mielenosoitukset ja sellaiset keinot ja

olisi  saattanut,  siinäkin  mä  uskon,  että  olisi  voinut  lähteä  toimimaan,  jos  ei  olisi  ollut  niitä

turkistarhaiskuja.  Jos  mä  ajattelen  esimerkiksi  niitä  turkishuutokauppojen  yhteydessä  olevia

mielenosoituksia,  joita  Oikeutta  Eläimille  paljon  järjesti,  niin  esimerkiksi  Animalia  pysyi  poissa

niistä siksi, koska ei ollut varaa, että meidät sotketaan nyt niihin turkistarhaiskujen tekijöihin.” N5

80  Maan  ystävät  yhdistettiin  laittomiin  iskuihin  varmasti  jo  siitäkin  syystä,  että  järjestön  ensimmäiseen  vuoden  1996
hallitukseen valittiin vuoden 1995 Pohjanmaan turkistarhaiskuista tuomittu Mia Salli ja näkyvästi eläinten oikeuksien
puolesta julkisuudessa puhunut Joni Purmonen.
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Yhteiskunta suhtautui eläinoikeusliikkeeseen tiukemmin

Miksi toimintakeinot sitten muuttuivat eläinoikeusliikkeen myötä? Joidenkin haastateltujen mukaan

yhteiskunta  oli  eläinoikeusliikkeen  nousun  aikaan  ymmärtämättömämpi  ja  asenteiltaan

negatiivisempi sekä aktivistien mielikuvissa että käytännössä. Näytti siltä, että yhteiskunta suhtautui

aggressiivisemmin  nuoriin  aktivisteihin,  ja  vastaavasti  nuoret  aktivistit  käyttäytyivät  itse

aggressiivisemmin.

”Muistan, että kun mä kauhistuin siitä, että miten tää meidän poliisilaitos reagoi, että lähtivät, että

kun  meidänkin  koteja  joskus  tutkittiin,  niin  kuin  Arkissa  ne  kävi  aika  usein,  niin  ne  oli  sellaisia

joviaaleja tapaamisia. Siellä naureskeltiin yhdessä. Poliisi oli sellainen, Koijärvellä kyllä ne poliisit

kanto sieltä meidät veks ja näin, mutta se oli sellaista rauhallista, ystävällistä viranhoitoa. Ja sitten

kun  joidenkin  eläinoikeusliikkeessä  mukana  olleiden  vaikka  hyvin  nuortenkin  poikien  ja  tyttöjen

kotietsintöjä tehtiin, niin hyvin ikävä kohtelu.” M14

Ikävämpi  kohtelu  kertoo  mahdollisesti  siitä,  että  15  vuodessa  yhteiskunnallinen  ilmapiiri  oli

muuttunut  vähemmän  positiiviseksi  kansalaistoimintaa  kohtaan.  Koijärvellä  elettiin  vielä  siinä

toivossa,  että  valtaväestö,  yhteiskunnalliset  instituutiot  ja  poliisi  ovat  pohjimmiltaan

ympäristöliikkeen puolella, mutta se ei vain tule kovin helposti esille. Tämä usko tuntui kuitenkin

puuttuvan  radikaalin  eläinoikeusliikkeen  edustajilta.  Kyseessä  oli  taistelu  koko  yhteiskuntaa

vastaan.

Yhteiskunnan  tiukempi  suhtautuminen  eläinoikeusaktivisteihin  on  heijastunut  myös

ympäristöjärjestöjen  toimintaan.  Osa  haastateltavista  esittikin  konkreettisen  huolen

ympäristöjärjestöjen vastapuolen toimintakeinojen kovenemisesta.

Vastapuolen  toimintakeinot  saavuttivat  huippunsa  joulukuussa  vuonna 1997,  kun  orimattilalainen

turkistarhaaja  ampui  tarhalleen  tunkeutuneita  aktivisteja.  Samalla  eläinoikeusliikkeen  kaikkein

kiihkein  vaihe  näytti  olevan  ohi.  Aktivistit  paloivat  loppuun  kovassa  julkisuusmyllyssä.  Samalla

keskustelu julkisuudessa näytti kyllääntyneen eivätkä mielenosoitukset keränneet enää lisääntyvässä

määrin osallistujia. Eläinoikeusliikkeen toiminta hiipui.
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Eläinoikeusliikkeeseen tehty pesäero oli hyödytön

Vain osa  haastateltavista  oli  sitä  mieltä,  että  eläinoikeusliikkeeseen  tehty pesäero oli  hyödyllinen.

Jotkut  tuovat  pikemminkin  esille,  että  vanhat  ympäristöjärjestöt  eivät  osanneet  täysimittaisesti

hyödyntää  olemassa  olevaa  liikepotentiaalia,  koska  toimintakulttuurierot  olivat  ajan  mittaan

kasvaneet  niin  suuriksi. Toki eläinoikeusliikkeen  ja sen  toimintakeinot voi nähdä myös protestina

perinteisten  ympäristöjärjestöjen  toimintatapoja  kohtaan,  jolloin  pesäeron  tekeminen  oli

sisäänrakennettuna uudessa liikkeessä.

”Se  missä  iso  kummallinen  ehkä  moka  on  tehty  on  se,  että  näissä  ihan  uusimmissa  aalloissa  eli

tämä eläinoikeusliikkeen  ..  siinä oltiin  sitten  jo erottu niin paljon,  että siihen ei  saatu kosketusta.

Meiltä meni vähän niin kuin tämä edellinen sukupolvi ohi. [...] Nimenomaan se viimeinen aalto jäi

meiltä  tavallaan pahasti ohi. Eläinoikeusliikkeen, mikä oli 1800luvun puolella oltiin käsikädessä

tavallaan, niin nyt ne on mennyt  ihan omia  teitään  ja  tietystikin se on vielä niinkin nähtävä, että

tämä klassinenkin eläinsuojeluliike on sitten kanssa hukannut sen eläinoikeusliikkeen itsekin. Siinä

meni paljon lapsia pesuveden mukana.” M1

Monet  ympäristöliikkeen  toimijat  tunsivat  voimakasta  sympatiaa  eläimiä  ja  eläinoikeusliikettä

kohtaan,  vaikka  turkistarhaiskuja  toimintakeinoina  ei  välttämättä  hyväksyttykään.

Ympäristötoimijoiden  ja  joidenkin  järjestöjen  piirissä  myös  kasvissyönti  ja  veganismi  sekä

tehoeläintuotannon  vastustaminen olivat  tärkeä osa  toimintaa. Eläinoikeusliikkeen agenda koettiin

siis  tärkeäksi,  vaikka  se  ei  perinteisesti  ollut  kuulunutkaan  ympäristöjärjestöille.  Toki  monet

luonnonsuojelijat ajattelivat ensisijaisesti  luonnonsuojeluintressejä,  jolloin esimerkiksi kettujen  tai

minkkien päästäminen luontoon  näyttäytyi ongelmallisena.

Eläinoikeusliikkeen nousulla on aineiston mukaan ollut ristiriitainen merkitys ympäristöjärjestöjen

toimintaan.  (1)  Yhtäältä  ympäristöliike  on  joutunut  tekemään  selkeämpää  pesäeroa

eläinoikeusliikkeen, turkistarhaiskujen ja ympäristöliikkeen välillä. (2) Toisaalta eläinoikeusliike toi

monia  asiakysymyksiä  ympäristöliikkeen  asialistalle.  (3)  Lisäksi  tilanne  on  antanut

ympäristöliikkeille  mahdollisuuden  puhua  kansalaistottelemattomuudesta.  Tämän  myötä  asetelma

on mahdollisesti selkiyttänyt eri tahojen toimintamuotoja.
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Vaikka eläinoikeusliikkeen hullujen vuosien (1995–1998) jälkeen aktiivisuuden on nähty laskeneen

mm.  globalisaatiokriittisen  liikkeen  seurauksena,  voi  nyt  olla  käsillä  eläinkysymysten  seuraava

tuleminen, jossa asioita viedään eteenpäin maltillisemmin ja yhä enemmän asiantuntijavoimin.

”Tällä  hetkellä  eläinliike  näyttää  kuitenkin  voivan  hyvin.  Tällä  hetkellä  on  hyvinkin  aktiivista  ja

paljon toimintaa. Ihmiset tekevät tällä hetkellä paljon ammattimaisesti ja perusteellisemmin töitä.”

N4

5.2.3 Globalisaatiokriittinen liike laajensi ympäristöliikkeen asialistaa

”Oikeudenmukainen  maailma,  köyhyyden  poistaminen  ja  rauha,  ympäristönsuojelu  ja  kaikkien

ikävien rakenteiden tuhoaminen, demokratian aikaansaaminen.” M3

Yllä  kiteytetään  koko  globalisaatiokriittisen  liikehdinnän  laaja  asialista.  Vuoden  1997  lopun

ampumisvälikohtaus  turkistarhalla  Orimattilassa  johti  Suomessa  eläinoikeusliikkeen  ja

kansalaisaktivismin  lamaantumiseen.  Hiljaisuus  kuitenkin  päättyi  Seattlessa  vuonna  1999

järjestettyihin  WTO:n  vastaisiin  mielenosoituksiin,  jotka  aktivoivat  myös  suomalaisen

kansalaisliikehdinnän  kentän  uudestaan.  Painopiste  siirtyi  eläinten  oikeuksista

globalisaatiokritiikkiin.  Globalisaatiokriittisen  liikkeen  myötä  myös  ympäristöliikkeen  agenda

laajeni entisestään.

”Globaali epätasaarvo, sitten nää niin kuin suuret instituutiot, niiden politiikkaa, kansainvälinen

valuuttarahasto,  Maailmanpankki,  WTO,  näitten  politiikka.  Tää  niin  kuin  yhtiövalta  oli  siinä

tietenkin mukana, mutta se oli vähän semmoinen niin kuin, että se oli jo mennyt tavallaan, että siitä

yhtiövallasta siirryttiin niin kuin tähän tavallaan tähän globaaliin hallintaan.” M3

Aineistoni  mukaan  globalisaatiokriittinen  liike  näytti  Suomessa  olevan  kiihkeimmillään  vuosina

2000  ja  2001,  jolloin  huomattava  määrä  suomalaisia  aktivisteja  osallistui  Prahan  ja  Göteborgin

mielenosoituksiin.  Yhteiset  mielenosoitusmatkat  lisäsivät  liikkeen  yhteenkuuluvuuden  tunnetta  ja

halua  kokeilla  eri  toimintatapoja  myös  Suomessa.  Samalla  myös  suomalaisessa  julkisuudessa

keskusteltiin  tapahtumista  entistä  suuremmalla  mielenkiinnolla.  Globalisaatiokriittisessä

toiminnassa koettiin tuolloin selvästi kiihtyvän mobilisaation vaihe: toiminnan ja toimijoiden määrä
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kasvoi  jatkuvasti  samalla  kun  yhteiskunnan  eri  toimijat  joutuivat  reagoimaan  nousevaan

liikehdintään.

Prahan  mielenosoituksiin  lähti  Suomesta  yhteensä  neljä  bussilastillista  aktivisteja.  150  hengen

joukko  oli  suurempi  kuin  esimerkiksi  Koijärvellä  olleiden  mielenosoittajien  määrä  vuonna  1979.

Prahan  matkalla  syntyi  suomalaisen  globalisaatiokriittisen  liikkeen  ydinjoukko,  joka  vei

keskustelua myöhemmin eteenpäin.

”Tehdään hirveällä tahdilla koko ajan juttuja, jotka kasvaa .. kasvaa aika selkeesti ja niin kuin ja

nimenomaan niin, että tuntuu, että kaikki tahot joutuu reagoimaan, [...] niin kyllä mä väitän, että se

alkoi Prahan jälkeen aika silleen .. tai että piikit oli aika kovilla. Se tuotiin, se asetettiin se agenda,

että  globalisaatio  on  se  aihe  niin  sen  vuoden  2001  aikana,  että  kaikkien  oli  pakko  niin  kuin

kommentoida sitä.” M3

Ympäristöliikkeen kansainvälistyminen

Globalisaatiokriittisen  liikkeen  myötä  myös  ympäristöliike  toimii  entistä  luontevammin

kansainvälisten  tapahtumien  ja  verkostojen  kautta.  Aineiston  mukaan  tämä  ei  ole  kuitenkaan

aiheuttanut  pelkästään  positiivista  reaktiota. Ympäristöjärjestöjä  on  jopa  kritisoitu  kansainvälisten

kampanjoiden tuomisesta Suomeen. Yhteiskunnallinen keskustelu ei kuitenkaan aina huomaa sitä,

että  ympäristöjärjestöjen  on  luontevaa  toimia  kansainvälisesti,  koska  markkinat  ja  politiikka,

esimerkiksi  EU:n  myötä,  ovat  ylikansallistuneet.  Myös  ympäristöongelmat  ovat  itsestään  selvästi

globaaleja  eivätkä  piittaa  kansallisvaltioiden  rajoista.  Nykymaailmassa  voisikin  olla  outoa,  mikäli

järjestöt  eivät  toimisi  kansainvälisten  kysymysten  parissa.  Muun  yhteiskunnan  täytyy  kuitenkin

vielä tottua muutokseen.

”Ja  toinen  seikka,  joka  liittyy  tähän  globalisaatioon  ympäristöpuolella  on  hyvin  voimakkaasti

omaksuttu,  liittyy  toimintametodeihin.  Markkinat on  monikansalliset  ja  ne  markkinat  toimii  jotka

uhkaa  luontoa,  toimii  monikansallisilla  markkinoilla,  niin  silloin  luontoväkikään  ei  voi  nojata

pelkästään  kansallisen  päätöksenteon  tasolla  tehtäviin  ratkaisuihin  vaan  hyökkää  ylikansallisten

markkinoiden kautta niiden kimppuun.” M6
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Vaikka jo aiemminkin suomalaisessa ympäristöliikehdinnässä oli hyödynnetty voimakkaasti uuden

tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia, näkyi Internetin ja sähköpostin vaikutus toden teolla ehkä

vasta globalisaatiokriittisen liikkeen toiminnassa.

”Ja tietysti  tää kansainvälistyminen on vaikuttanut ratkaisevasti ympäristöliikkeeseen sit täälläkin

ja siis ennen kaikkea just joku netti, siis netin merkitys, se pitäisi ehkä tohon laittaa, että kun on nää

Seattlet  ja  muut,  niin  netin  merkitys  siinä,  että  kukaan  ei  voi  pitää  mitään  enää  salassa  ja  joku

kampanja  saadaan  niin  kuin  parissa  tunnissa  eri  puolille  maailmaa  ja  semmoinen  niin  kuin

spontaani  viestintä  ja  se,  että  mitä  se  mahdollistaa,  että  ei  tarvitse  lähteä  enää  vain  Helsingin

kaduille.” N5

Toimintakeinot ja järjestäytymisen tapa muuttuivat

Haastateltavat  huomauttavat,  että  globalisaatioliikkeen  myötä  uusien  liikkeiden  teemat  siirtyivät

kauemmaksi  vanhan  ympäristöliikkeen  ydinteemoista.  Myös  toimintatavat  muuttuivat.  Enää  ei

uskottu  niinkään  järjestöjen  perustamiseen  ja  mahdollisimman  laajaan  jäsenpohjaan  tai  julkiseen

tukeen.  Pikemminkin  tarkoituksena  oli  harjoittaa  erilaisia  tarkkaan  rajattuja  projekteja  pienellä

porukalla, johon ”täsmärekrytoitiin” mukaan vain valittuja ihmisiä.

”Joitain ihmisiä niin kuin nimenomaan tavallaan vain poimittiin. Sitten ne tyypit, jotka oli vaan tosi

selkeesti aktiivisia, koska mikään näistä organisaatioista ei ole koskaan   perustunut rekrytointiin,

siihen, että ne olisi avoimia ja silleen, että ne aktiivisesti pyrkisi sisällyttämään kaikki mahdolliset

ihmiset. Että  panostaisi siihen asiaan siihen, vaan se on enemmän kaikki jutut on tehty projektien

kautta. On joku projekti johon kutsutaan ihmiset, niin kuin kaikkia mahdollisia ihmisiä. Ja toisaalta

sitten siihen, että uskotaan jotenkin siihen, että kaikkien ihmisten ei tarvitse tehdä samaa projektia

vaan että ihmiset voivat perustaa omia juttujaan.” M3

Järjestäytyneemmin  globalisaatiokriittisen  liikehdinnän  ääntä  pyrki  tuomaan  esille  Attac.  Se  oli

saanut alkunsa Ranskasta vuonna 1998 ja saapui Suomeen suuren kohun saattelemana toukokuussa

2001.  Attacista  tulikin  keskeinen  globalisaatiokriittisen  puheen  kanavoija.  Samaan  aikaan  näytti

siltä,  että  suurten kansainvälisten  mielenosoitusten  aika  alkoi olla  jo ohi,  ja  globalisaatiokriittinen

liike kanavoitui Suomessa muihin, yksityiskohtaisempiin kysymyksiin.
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”Varmaan se, että jo mä muistan sen jo ennen kuin me mentiin Genovaan, niin oli keskustelua siitä,

että tää ei voi jatkua, että tavallaan tämmöistä summit hoppingia ei voida jatkaa ikuisesti, että on

pakko  kattoa  tavallaan  siihen,  mitä  tapahtuu  täällä,  tapahtuu  Euroopassa.  Sitten  tavallaan  sen

jälkeen  keskeiset  jutut  on  ollut  No  Border,  ja  mun  mielestä  2002  aikana  esimerkiksi  tehtiin  tätä

säilöönottokeskusten  vastaista  kampanjaa,  että  se  oli  silloin  keskeinen  juttu.  Se  on  edelleen

jatkunut, että siinä mä olen ollut aktiivinen. Sitten tää talonvaltausjuttu oli niin kuin tavallaan ehkä

sellaista, jollain tavalla ajateltuna semmoisen liikkeen infrastruktuurin rakentamisena, semmoinen

tiettyjen resurssien synnyttämisenä, oman tilan, autonomisen tilan synnyttämisenä ja nyt sitten niin

kuin joku tää pätkätyökysymys, prekariaattikysymys.” M3

”Sitten ehkä Genovan jälkeen alko olla se isompi hiipuminen, koska siinä oli niin selkee uudelleen

ajattelun  vaihe  sitten  koko  globalisaatioliikehdinnässä.  Me  yritettiin  kyllä  World  Social  Forumia

niin  kuin  pitää  siinä  lehdessä  [Muutoksen  kevät]  läsnä,  mutta  se  oli  siinä  alkuvaiheessa

suomalaisille vähän etäinen niin se ei tavallaan niin kuin ehtinyt pelastaa lehteä.” M13

Vaikka  globalisaatiokriittisen  liikkeen  kansainväliset  mielenosoitukset  ovatkin  hiipuneet,  eivät

ongelmat  ja  kysymykset  ole  yhden  haastateltavan  mielestä  kadonneet  mihinkään.  Sen  sijaan

globalisaatiokriittisen  liikkeen  keskeinen  saavutus  näyttäisi  aineiston  perusteella  olevan,  että

globalisaatiosta on tehty yhteiskunnassa se konteksti, jonka kautta asioita yleisemmin tarkastellaan.

”Tavallaan  se  globalisaatio  oli  itsestäänselvyys  jotenkin.  Mitkään  ongelmat  eivät  ole  kadonneet,

mitään niin kuin tavallaan suurta ei voitettu sillä tavalla. Se globalisaatio on se jotenkin konteksti.”

M3

Maailman sosiaalifoorumi globalisaatiokriittisen liikkeen yhdistäjänä

Aineiston  mukaan  Maailman  sosiaalifoorumista  on  tullut  yksi  2000luvun  tärkeimpiä  aloitteita

globalisaatiokriittisen  ja  kansainvälisen  kansalaisliikehdinnän  kentällä.  Sen  tavoitteena  on  ollut

rakenteiden  luominen globalisaatiokriittiselle  liikehdinnälle. Koko sosiaalifoorumiprosessin  ideana

on  ollut  tarjota  erilaisille  vaihtoehtoliikkeille  avoin  tila,  jossa  ihmiset  voivat  tavata  ja  kokoontua

suunnittelemaan  vaihtoehtoista  maailmaa.  Sosiaalifoorumi  nähdään  tilana,  josta  syntyy  uusia

aloitteita, projekteja ja liikkeitä.
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”Syntyi  tämä People’s Global Action,  joka  tarttui WTO:hon  ja  lähti kansalaistottelemattomuuden

hyödyntämisestä  ja mun mielestä PGA taas  sitten  johti Seattleen  ja  ikään kuin  siihen meininkiin.

Samalla tavalla sosiaalifoorumissa on tuhansia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä, että sieltä varmaan

syntyy tämmöisiä porukoita, jotka päättää, että me nyt tehdään yhdessä tätä ja sit ne tekee ja sillä

on  sit  vaikutusta  niillä  yksittäisillä  proggiksilla  on  sitten  vaikutuksia  johonkin  taas  isompiin

prosesseihin perhosefekteillä.” M15

Maailman  sosiaalifoorumi  (WSF)  on  joidenkin  haastateltavien  mukaan  toiminut  globaalin

demokraattisen  tahdon  muodostuksen  areenana,  josta  aktivistit  saavat  voimaa  yhteisessä

vuorovaikutuksessa  etelän  liikkeiden  kanssa.  WSF  antaa  pysyvämmän  rakenteen  liikehdinnälle.

Sen myötä Suomessa ympäristö, ay  ja demokratialiike sekä kirkko pystyvät vahvistamaan oman

ymmärryksensä kehittämistä muiden liikkeiden kanssa yhdessä.

Ympäristöliikkeen näkökulmasta tuli kokonaisvaltaisempi

Näyttää  siltä,  että  ympäristöjärjestöille  monet  globalisaatiokriittisen  liikkeen  teemat  jäivät  aika

kaukaisiksi,  vaikka  voidaankin  nähdä,  että  niiden  agenda  on  laajentunut  globalisaatiokeskustelun

myötä.  Ympäristöliikkeelle  keskeisimmät  kysymykset  ovat  liittyneet  ylikansallisten  yhtiöiden

tekemiin ympäristötuhoihin tai kansainvälisten rahoituslaitosten, kauppapolitiikan ja WTO:n myötä

syntyneisiin ympäristö ja oikeudenmukaisuusongelmiin. Ympäristöliikkeelle globalisaatio tarkoitti

esimerkiksi Shellboikottia tai WTO:n neuvottelukierrosten pysäyttämistä.

Aineistoni  perusteella  voidaan  todeta,  että  globalisaatiokriittisen  liikkeen  myötä

ympäristöjärjestöissä on kiinnitetty  entistä enemmän huomiota kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja

instituutioihin  sekä  niiden  rooliin  ympäristö  ja  kehityskysymyksissä.  Linkki  globaalin

oikeudenmukaisuuden,  kehityskysymysten  ja  ympäristönsuojelun  välillä  on  vahvistunut.  Vaikka

globalisaatio  itsessään  olikin  vanha  juttu,  onnistuivat  kansalaisliikkeet  politisoimaan  kysymyksen

osana  laajempaa  oikeudenmukaisuuskeskustelua.  Varmasti  taustalla  vaikuttivat  myös  laajentunut

tiedonvälitys  sekä  ihmisten  lisääntyneet  matkat  ja  kontaktit  ulkomaille.  Globalisaatiosta  tuli

muutamaksi  vuodeksi  vuosituhannen  vaihteen  jälkeen  yhteiskunnallista  keskustelua  hallitseva

tekijä,  johon ottivat kantaa kaikki yhteiskunnalliset päättäjät ministereitä  ja tasavallan presidenttiä

myöden.
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Vaikka  tässä  tutkielmassa  onkin  puhuttu  jatkuvasti  ympäristöliikkeen  aalloista,  liikehdinnän

viimeiset  vaiheet,  globalisaatiokriittinen  liike  ja  eläinoikeusliike,  eivät  enää  liittyneet  niin  tiiviisti

ympäristöliikkeeseen  kuin  aiemmat  vaiheet.  Samalla  tietty  aatteellinen  jatkuvuus  on  kuitenkin

nähtävissä. Globalisaatiokriittisen liikkeen myötä ympäristöliikkeen agenda laajeni ja näkökulmasta

tuli  entistä  kokonaisvaltaisempi.  Lisäksi  Suomessa  globalisaatiokriittisen  liikkeen  toimintaan

osallistui  joukko  ympäristöliikkeen,  kehitysmaaliikkeen,  ammattiyhdistysliikkeen  ja  kirkon

aktiiveja. Nämä kehityskulut  ovat tarkoittaneet myös liikkeiden pirstaloitumista.

5.3 Ympäristöjärjestöjen ajankohtaiset teemat: ympäristöliikkeen

kuudetta aaltoa etsimässä

”Ilmasto,  metsäkysymykset,  kemikaalipolitiikka,  sitten  on  hirveä  määrää  kaikkea  säätöä  eri

sopimusten kanssa.” M7

Teemahaastatteluissa käytiin läpi kysymyksiä, joita eri ympäristöjärjestöjen asialistalla tällä hetkellä

on aktiivisesti esillä. Lisäksi haastatteluissa keskusteltiin niistä teemoista, jotka ovat tulossa entistä

selkeämmin  ja  voimakkaammin  poliittiselle  agendalle  ja  joihin  ympäristöjärjestöjen  olisi  syytä

aktiivisemmin tulevaisuudessa tarttua.

Aineiston  perusteella  näyttää  siltä,  että  ilmasto  ja  energiakysymykset  ovat  parhaillaan  ehkä

kaikkein aktiivisimman  toiminnan paikalla  ympäristöjärjestöissä. Tämän  lisäksi  vilkasta  toimintaa

on  esimerkiksi  metsäkysymysten  ympärillä.  Uusina  aihealueina  mainittiin  usein  myös

kemikaalilainsäädäntöön  ja  geenimanipulointiin  liittyvät  kysymykset.  Lisäksi  esille  nousi

globalisaatioon, kulutukseen, liikenteeseen ja Itämereen liittyviä teemoja.

”Metsä  ja  energiakysymykset,  Itämeri  suomalaisten  suurena  ympäristöhuolena.  Näihin  kolmeen

järjestöt tuntevat vetoa.” M2

”Kuluttajuus  on  nousemassa  näkökulmana  –  tuotantonäkökulmasta  kuluttajanäkökulmaan.

Ekologinen  kuluttaminen on  noussut  vasta viimeisen  kymmenen  vuotta.  Yleisenä  trendinä  se,  että

pohditaan  asioita  globaalissa  mittakaavassa.  En  tiedä  onko  järkevä  puhua  ympäristöongelmista

samalla tavalla, jotka ovat globaaleja tai lokaaleja.” M2
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Aineiston  perusteella  voidaan  arvioida,  että  joidenkin  ympäristöjärjestöjen  tai  järjestötoimijoiden

toiminnan  keskiöön  ovat  tulleet  myös  muut  kysymykset  kuin  perinteiset  luonto  tai

ympäristöteemat. Useimmiten esille tuotuja uusia aihealueita ovat tiedon omistaminen, siirtolaisuus

sekä  prekariaatti.  Vaikka  nämä  kysymykset  eivät  suoraan  liitykään  perinteisiin

ympäristökysymyksiin,  voi  niillä  olla  heijastusvaikutuksia  ympäristöjärjestöjen  tulevaisuuden

toimintaan samalla tavalla kuin eläinoikeusliikkeen nousulla tai globalisaatiokriittisellä liikkeellä on

ollut.  Uudet  kysymykset  voivat  olla  juuri  niitä,  joiden  kautta  ympäristökysymys  politisoidaan

uudella tavalla ja jotka tuovat mukaan uusia toimijoita.

Uudet  kysymykset  nousevat  helposti  konflikteista,  jotka  avaavat  tavalla  tai  toisella  luutunutta

ajattelua.  Yksi  alue,  joka  voi  olla  jo  nousemassa  symbolisen  kamppailun  välineeksi,  on  ihmisten

oikeus kaupunkitilaan. Käytännössä kyse on kaupallisuuden ja yhteiskunnan kontrollimekanismien

tiukentumisesta  kaupunkitilassa.  Kansalaisyhteiskunnan  suunnalta  tulee  kuitenkin  paineita  ja

intressejä, jotka pyrkivät näistä vapaiksi.

”Vaikuttimet  voivat  olla  monensorttisia,  ne  voi  olla  jotain  sellaista  joka  ei  ole  poliittista  laatua

ollenkaan  siinä  merkityksessä  kuin  esimerkiksi  ympäristöliikkeen  manifestointi.  Se  voi  olla  siis

semmoista  tyhjää  manifestointia  esimerkiksi  just  tää  graffiti  tai  tarrakeskustelu  on  hyviä

esimerkkejä,  mutta  ne  on  vain  enemmän  ilmiasuja.  Enemmän  se  kysymys  on  siitä,  että  skeittarit

tulee keskustaan ja ryhtyy harrastamaan niitä juttuja. Oleilu siinä tietyn asian keskiössä. Mennään

kauppakeskukseen osoittamaan mieltä,  ja  syntyy konflikti  yksityisyyden  ja  julkisuuden välillä. Tää

kohdistuu kulutuskulttuurin tietyntyyppisiin ilmentymiin.” M6

Erityisesti  globalisaatiokriittisen  liikehdinnän  piiristä  on  viime  vuosina  tullut  uusia  teemoja  myös

ympäristöjärjestöjen  toimintaan.  Vaikka  nämä  aihealueet  eivät  olekaan  nousseet

ympäristöjärjestöjen  toiminnan  keskiöön,  järjestöjen  kannattaa  varmasti  olla  herkkinä  uusille

asioille ja pohtia, olisiko näissä teemoissa polttoainetta myös ympäristöliikehdinnän aktivoimiseen.

Mahdollisen uuden liikehdinnän potentiaali näissä kysymyksissä voi olla huomattava.

”Musta  tää  tiedon  omistaminen,  mun  mielestä  siirtolaisuus  edelleen,  pätkätyö  tai  niin  kuin

prekariaatti. Ne on niin kuin kaikki kolme on selkeästi semmoisia asioita joihin ei ole vastauksia.”

M3
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5.3.1 Metsäkiistojen paluu

Useiden ympäristöjärjestöjen kampanjoinnissa metsäkysymykset ovat viime aikoina nousseet esille

entistä voimakkaammin. PohjoisSuomen metsiensuojelukysymyksessä ympäristöjärjestöt pyrkivät

turhaan  neuvottelemaan  Metsähallituksen  kanssa,  mutta  neuvottelut  katkesivat  kesällä  2005.

”Epätyypillisten  ympäristökysymysten”  rinnalla  hyvinkin  perinteiset  ympäristö  tai

luonnonsuojelukysymykset ovat siis säilyttäneet asemansa.

Aktiivisuus  metsäkysymyksissä  on  näkynyt  monella  eri  tasolla.  Esimerkiksi  vuosina  2004–2005

nähtiin    huomattava  määrää  metsämielenosoituksia  vanhojen  metsien  hakkuita  vastaan.    Järjestöt

ovat  pyrkineet  vaikuttamaan  metsäyhtiöiden  yhtiökokouksissa  esimerkiksi  kestävämmän

metsänhoidon  puolesta.  Kaikkein  suurin  kampanja  on  käyty  EteläSuomen  metsien  suojelun

edistämiseksi.  Vuonna  2005  ympäristöjärjestöt  keräsivät  yli  110 000  nimeä  EteläSuomen

metsiensuojelua  koskevaan  vetoomukseen.  Eduskunnalle  ja  hallitukselle  luovutetun  adressin

vaatimuksena oli nostaa EteläSuomen metsiensuojeluprosentti pidemmällä tähtäimellä kymmeneen

prosenttiin.

”Metsäjutuissa on koko ajan  tapahtunut asioita, mutta nyt metsäasiat ovat nousemassa keskiöön.

Ollut  muutaman  vuoden  hiljaisempaa.  Painopisteet  muuttuneet  –  ensin  oli  perinteinen  metsien

suojelu, sitten tuli lajit, biologisuuden monimuotoisuuden seikat ja 1990luvun puolessa välissä tuli

kuluttajaseikat, ja ostettiin metsäyhtiöiden osakkeita.” N3

Kotimaan  metsäkysymykset  ovat  olleet  perinteisesti  luontojärjestöjen  toiminnan  vahvinta  aluetta.

Kuitenkin viime vuosina myös suomalaisten metsäyhtiöiden toimet esimerkiksi Aasiassa tai Etelä

Amerikassa  ovat  olleet  suomalaisten  järjestöjen  silmätikkuna81.  Erityisesti  globalisaatiokriittisen

liikkeen  myötä  suomalaisten  metsäyhtiöiden  toimet  maailmalla  joutuivat  kasvavan  kritiikin

kohteeksi.  Joidenkin  haastateltujen  mukaan  Suomen  merkittävin  ympäristökuormitus  tapahtuukin

suomalaisen metsäosaamisen levittäytyessä ympäri maailmaa.

”Suomi on kaikessa globaalissa ympäristöpolitiikassa kuitenkin hyvin pieni tekijä lukuunottamatta

metsäpolitiikkaa.  Suomi  on  siis  ihan  oikeesti  helvetillinen  vaikuttaja.  [...]  Nää  suomalaiset

81 Toki tätä kritiikkiä esitettiin jo 1990luvun puolivälin jälkeen. Esimerkiksi Aprilaiheiset pilakuvat vuodelta 1997
(http://www.seppo.net/ympgall.html).

http://www.seppo.net/ympgall.html
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metsämiehet on siis keskeisesti suunnitelleet melkein kaikkien maailman sademetsien kohtalon. Siis

sehän on aivan hurjaa. Ne on vielä luonu ne konseptit, joiden varassa ne jotka eivät ole nojanneet

suomalaiseen knowhopeen, ovat tota sen tehneet.” M14

Metsäkysymykset näyttävät olevan useissa eri järjestöissä aktiivisessa vaiheessa. Erityisesti Suomen

luonnonsuojeluliitto,  LuontoLiitto  ja  Greenpeace  ovat  kampanjoineet  ja  toimineet  näkyvästi

metsien  suojelun  puolesta  Suomessa.  Samaan  aikaan  taas  Maan  ystävät  on  keskittynyt

kansainvälisiin  metsäkysymyksiin  ja  WWF  on  jatkanut  vahvaa  asiantuntijavaikuttamista.

Kansainvälisessä  keskustelussa  tapahtuu  jatkuvasti:  keskustelua kirvoittavat  esimerkiksi  laittoman

puutavaran  tuonti  ja  puukauppa,  erilaiset  sertifikaatit,  mahdollinen  kansainvälinen  metsäsopimus

sekä metsien suojeluun liittyvät luonnon monimuotoisuutta koskevat kysymykset.

5.3.2 Energia ja ilmastokysymysten nousu

Vuosien  2000–2002  ydinvoimakamppailun  jälkeen  ympäristöjärjestöjen  toiminta  ilmasto  ja

energiakysymyksissä on keskittynyt muun muassa Kioton sopimuksen toimeenpanon edistämiseen,

uuden  valmisteilla  olleen  energia  ja  ilmastoselonteon  kommentointiin  sekä  EU:n

päästökauppadirektiivistä  käytävään  keskusteluun.  Myös  ydinvoiman  vastustaminen  on  ollut

edelleen säännöllisesti eri järjestöjen agendalla.

”Varmasti energia ja ilmastokysymykset on nyt sitten niitä asioita, jotka on noussu esille – ei nyt

vähiten  tästä  viidettä  ydinvoimalaa  koskevasta  ratkaisusta  ja  toisaalta  sitten  päästökaupan

käynnistymisestä.” M4

Ilmaston  nopea  lämpeneminen  esimerkiksi  arktisilla  alueilla,  entistä  huolestuttavammat

tutkimustulokset  Golfvirran  heikentymisestä  sekä  Siperian  ikiroudan  ja  Grönlannin  jäätikön

sulamisesta  ovat  saaneet  järjestöt  toimimaan.  Lisäksi  eri  puolilla  maapalloa  lisääntyneet

kuivuusaallot, tulvat ja hirmumyrskyt tai muut säiden ääriilmiöt nousevat aineistosta esille. Tämän

ohella  Suomen  kansallisen  ilmastostrategian  valmistelu  vuonna  2005  on  aktivoinut

ympäristöjärjestöjen ilmastokeskustelua ja toimintaa.
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”Mutta ehkä akuutein ja semmoinen, siinä mielessä tekninen ja helppo ja rajattu kysymys on just toi

ilmastonmuutos. Ja se on myös hyvä sen takia, että – tai hyvä ja hyvä, mutta helppo politisoida, että

ne vaikutukset kyllä koskee ihan kaikkia.” N2

Ilmasto  ja  energiakysymykset  ovat  näkyneet  monella  tapaa  julkisessa  keskustelussa.

Ilmastonmuutos koetaankin merkittävämmäksi ympäristöongelmaksi, jonka ihmiskunta on koskaan

historiansa  aikana  kohdannut.  Järjestöt  ovat  tehneet  asiassa  myös  enenevässä  määrin  sekä

kansallista että kansainvälistä yhteistyötä.

5.3.3 Kemikaalit ja geenimanipulaatio uusina aiheina

Viime aikoina  järjestöt ovat  joutuneet yhä useammin ottamaan kantaa myös kemikaalipolitiikkaan

tai geenimuuntelua koskeviin kysymyksiin. Aineiston mukaan erityisesti geenimuuntelua koskevat

kysymykset  ovat  tulossa  järjestöjen  toiminnan  keskiöön  entistä  vahvemmin.  Euroopassa  GMO

kysymykset ovat jo vuosia olleet toiminnan keskeinen painopiste. Itse asiassa seuraavana kokonaan

uutena alueena ovat tulossa mahdollisesti myös nanoteknologian ympäristövaikutukset.

”Nyt esimerkiksi uusia aiheita, mitä on nousemassa, on mahdollisesti nämä nanotekniikan vaarat

niin niitä pitäisi nyt alkaa jonkun pohtimaan – jos tavallaan ajattelee tulevaisuus haasteita, mutta

tällä hetkellä ei ole vielä keksitty, itse asiassa siitä ei olla edes vielä keskusteltu.” M1

Suomessa  kansalaisjärjestöjen  kentälle  on  ilmestynyt  uusi  gmokysymyksiin  keskittyvä  järjestö,

Kansalaisten  Bioturvayhdistys  ry.  Huomiota  ovat  saaneet  niin  geenimuunneltuja  puita  vastustava

Global  Ban  on  GM  Trees  kampanja82  kuin  GMOvapaa  Suomi  kampanjakin83.  Kasvavaa

krittiikkiä  on  herättänyt  lisäksi  Suomen  EUministerineuvostossa  harjoittama  GMpolitiikka,

erilaiset GMkoealueet sekä sosiaali ja terveysministeriön geenitekniikan lautakunnan työ84.

”Kemikaalijutusta  tulee  uusi  juttu  –  kun  tutkimus  lisääntyy  ja  kysymys  problematisoituu.

Biotekniikkajuttu on myös nousemassa uutena kysymyksenä.” M2

82 Lisätietoja: http://elonmerkki.net/forestforum/uk/index.html
83 Lisätietoja: http://www.gmovapaa.fi
84 Sosiaali ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan geenitekniikan lautakunnan tehtävänä on valvoa geenitekniikan
käyttöä Suomessa. Lisätietoja: http://www.geenitekniikanlautakunta.fi/

http://elonmerkki.net/forestforum/uk/index.html
http://www.gmovapaa.fi
http://www.geenitekniikanlautakunta.fi/
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Kemikaalipolitiikka on  noussut  vahvemmin eri  järjestöjen  agendalle  lähinnä EU:n  valmisteleman

uuden  kemikaaliasetuksen  myötä.  REACHdirektiivillä  pyritään  vähentämään  kemikaalien

aiheuttamia  terveysriskejä.  Keskustelua  ovat  herättäneet  esimerkiksi  teollisuuden  aggressiivinen

lobbaus  uutta  asetusta  vastaan  sekä  asetuksen  vaikutus  eläinkokeiden  määrään  EU:n  alueella.

Ylipäätään ympäristöterveys, kemikaalit ja geenimuuntelu ovat teknisluonteisia kysymyksiä, joiden

parissa toimimiseen tarvitaan entistä erikoistuneempaa asiantuntemusta.

”Sitten näitä laajempia juttuja sekä kotimaassa että EU:n  tasolla on kemikaalipolitiikka [...] sillä

puolella sitten ensi vuonna on  tarkoitus  tiivistää Pohjoismaista yhteistyötä  ja  tehdä  ihan  tällaisia

kuluttajakampanjoita.” M4

Joidenkin haastateltavien mukaan ympäristöterveys, johon kemikaalitkin vahvasti liittyvät,  saattaisi

olla  seuraava  iso  ympäristöteema.  Uusi  tutkimus,  joka  yhdistää  tietyn  syövän  tai  muun  sairauden

kemikaaleihin, voi aiheuttaa skandaalin ja nostaa aiheen tapetille. Terveys puhuttelee ja kiinnostaa

itsekkäänä pidettyä nykyihmistä.

”Kemikaali nyt selvästi nousi osittain sitä kautta, että se nousi lainsäädäntötasolle, joka on vanha

aihe, mutta joka,  jossa niin kuin tulee uudenlaisia, ja mä veikkaan, että se nousee, että siitä tulee

siis  se  problematisoituu  entistä  enemmän  siitä  varmaan  tulee  siis  kun  tutkimus  lisääntyy  niin  ja

tulee pidempiä tutkimussarjoja niin kyllä siitä tulee tämmöisiä uudenlaisia skandaaleja ja muita.”

M2

Geenimuuntelua  koskeva  keskustelu  Suomessa  on  järjestöjen  näkökulmasta  vasta  jäsentymässä.

Aihealue  on  uusi  myös  hallinnolle,  eikä  yhteisiä  toimintatapoja  ole  vielä  löytynyt  samalla  tavoin

kuin esimerkiksi metsiensuojelukysymyksissä.

Kemikaalikysymykset  ovat  taas nousseet  järjestöjen  asialistalle  juuri  EU:n  kautta. EUkeskeisyys

näkyy  myös  geenimanipulointia  koskevissa  kysymyksissä.  Näyttääkin  siltä,  että  keskeiset  uudet

ympäristökysymykset järjestöjen agendalle nousevat pikemmin EU:n harjoittaman politiikan kautta

kuin  suomalaisen  lainsäädäntötyön  myötä.  Aineiston  mukaan  EUkeskeisyys  näkyy  enenevässä

määrin useimpien ympäristöjärjestöjen työssä.
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5.4 Yhteiskunnallinen tila ympäristöjärjestöjen toimintaehtona

Konttisen (1999, 65) mukaan yhteiskunnallisten kamppailujen esiintyminen ilmentää yhteiskunnan

tilaa  ja  koko  kansainvälistä  kulttuurista  kokonaisuutta  koskevaa kollektiivista  kokemusta.  Kunkin

ajan henki siis muodostaa liikkeiden emotionaalisten resurssien varaston, josta yksilöt ammentavat

toiminnallista tarmoaan.

Seuraavassa kappaleessa pureudutaan  tarkemmin  niihin aineistosta  esille  tulleisiin  taustatekijöihin

ja  havaintoihin  yhteiskunnan  henkisestä  tilasta,  jotka  vaikuttavat  ympäristöliikkeen

toimintaedellytyksiin yhteiskunnassa. Kirjallisuudessa ympäristöliikkeen taustatekijöitä on löydetty

runsaasti,  ja  niitä on  myös käyty  lyhyesti  läpi  tämän  tutkielman  luvussa kolme. Tässä  yhteydessä

olen kuitenkin tuonut esille vain niitä tekijöitä, jotka ovat nousseet esille suoraan aineistosta.

5.4.1 Suomalainen auktoriteettiusko

”Suomessa toiminta on auktoriteettiuskoista ja väkivallatonta.” N1

Suomalaiset  nähdään aineiston  mukaan auktoriteettiuskoisena kansana,  joka kunnioittaa hallinnon

toimintaa.  Maltillisuus  ja  neuvotteluhalukkuus  ovat  hyväksyttyjä  ja  suomalaisuuteen  sopivia

asenteita  radikaalin  ja  suoran  toiminnan  sijaan.  Esimerkiksi  kotimaisessa  Suomen

luonnonsuojeluliitossa  korostuu  usein  pitkäjänteinen  ja  institutionaalinen  vaikuttaminen,  kun  taas

kansainvälisessä  Greenpeacessa  painottuvat  enemmän  urbaanien  nuorten  ehdottomuus  ja  räväkät

toimintakeinot.

Ilmapiiri  voi  olla  kuitenkin  muuttumassa.  Esimerkiksi  Greenpeacen  tukijajäsenten  määrä  on

kasvanut  viime  vuosina  räjähdysmäisesti,  samaan  aikaan  kun  Suomen  luonnonsuojeluliiton

jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen ennallaan85. Greenpeacen jäsenkasvu voi  johtua myös järjestön

aktiivisesta,  jopa  aggressiivisesta,  katujäsenhankinnasta  ja  toisaalta  näkyvistä  tempauksista.  Yksi

tilanteeseen  vaikuttava  tekijä  voi  olla  myös  se,  että  ihmiset  ovat  entistä  valmiimpia  tekemään

85 Greenpeacen lehdistötiedotteen (12.1.2006) mukaan järjestöllä on lähes 20 000 lahjoittajaa Suomessa. Greenpeace on
lisännyt  kannatustaan  ja  vakiinnuttanut  asemansa  Suomen  toiseksi  suurimpana  ympäristöjärjestönä  Suomen
luonnonsuojeluliiton jälkeen. Suomalaisten lahjoittajien lukumäärä on vuodessa kasvanut 15 913:sta 19 659:ään. Tämä
tarkoittaa, että kasvu oli vuonna 2005 yli 23 prosenttia.
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anonyymejä  lahjoituksia  sen  sijaan,  että  liittyisivät  täysivaltaiseksi  jäseneksi  johonkin  tiettyyn

ympäristöjärjestöön.

”Todennäköisesti ihmisillä on nykyään suuremmat valmiudet ihan vaan niin kuin lahjoittaa, tukea

esimerkiksi  tyyliin  suoralahjoituksilla  taikka  jonkun  muun  mekanismin  kautta  jonkun

kansalaisjärjestön toimintaa ilman, että siihen liittyy, sisältyy muita sitoumuksia.” M4

Ympäristöjärjestötoimijoiden mukaan  ihmiset uskovat  ja  luottavat hallinnon toiminnan  lisäksi yhä

enemmän myös kansalaisjärjestöjen tekemään työhön. Tätä näkemystä tukee Taloustutkimus Oy:n

tekemä  tutkimus86,  jonka  mukaan  arvioitaessa  eri  tahojen  uskottavuutta  viestittäessä

ilmastonmuutoksen  haittavaikutuksista  luonnonsuojelujärjestöt  ovat  toiseksi  uskottavimpia  tahoja

heti  tutkimuslaitosten  jälkeen,  ennen  YK:n  alaisia  järjestöjä,  paikallisviranomaisia  tai

energiayhtiöitä.

Ihmiset uskovat siihen, että mikäli yhteiskunnassamme on joitakin merkittäviä ympäristöongelmia,

ympäristöjärjestöt  kyllä  puuttuvat  niihin  ja  hoitavat  asian  kuntoon.  Esimerkiksi  Greenpeacen

toimistolle tulee yhä enemmän soittoja,  jossa vaaditaan järjestön puuttumista yhteen jos toiseenkin

ympäristökysymykseen.  Järjestöissä  ihmisiltä  odotettaisiin  kuitenkin  enemmän  omaaloitteisuutta

sen sijaan, että he luottaisivat aina vain olemassaoleviin instituutioihin.

”Aina kun on joku ympäristöongelma, niin suomalaisen perusreaktio on se, että ne niin kuin soittaa

meille  ja  sanoo,  että  miksi  te  ette  tee  mitään,  johon  mä  sitten  yritän  sanoa,  että  ..  no  enhän mä

tietenkään niin sano niille, mutta mun perusajatus on, että miksi sä et tee mitään.” M8

Suomalaiset  ovat  jo  tottuneet  siihen,  että  ympäristöhallinto  hoitaa  ympäristökysymykset  heidän

puolestaan.  Näyttää  kuitenkin  siltä,  että  hiljalleen  oletus  on  muuttunut  siihen  suuntaan,  että  jos

hallinnon  resurssit  loppuvat  tai  pettävät,  ympäristöjärjestöt  ottavat  asiat  hoitaakseen.  Tämän

perusteella vaikuttaisi siis siltä, että ympäristökysymys on ulkoistettu hallinnolle tai järjestöille.

Monien  aktiivitoimijoiden  mukaan  ympäristöjärjestöjen  tulisi  ennen  kaikkea  toimia  paikallisen

aktivismin  kimmokkeina  ja  katalysaattoreina  antaen  alkusysäyksiä  erilaiselle  toiminnalle  ja

kampanjoille.  Taustalla  vaikuttaa  myös  ajatus,  jonka  mukaan  hallinto  ei  juurikaan  kuuntele  tai

86 Taloustutkimus Oy. Kansalaisten tiedon taso ja arvoryhmätarkastelu. Taru Eboreime & Päivi Wenneström 4.2.2005.
http://www.ktm.fi/files/14765/Taloustutkimus_ilmastonmuutos.pdf

http://www.ktm.fi/files/14765/Taloustutkimus_ilmastonmuutos.pdf


90

huomioi  ympäristöjärjestön  palkattuja  ammattilaisia  tai  kampanjatyöntekijöitä.  Pikemminkin

toivotaan  itsenäisiä  kansanliikkeitä  ja  äänestäjien  aktivoitumista. Paikallisista  ihmisistä  nousevalla

liikehdinnällä  tai  vastarinnalla  olisi  joidenkin  arvioiden  mukaan  enemmän  vaikutusta  hallinnon

toimintaan kuin ympäristöjärjestöjen ammattimaisella vaikuttamistyöllä.

”Eihän  päättäjät,  eihän  ne  pelkää  tätä  toimistoporukkaa  [...]  jotka  istuu  tässä  sotkuisessa

toimistossa vaan nehän pelkää  juuri näitä kansalaisliikkeitä  ja  sitä,  että niin kuin nää äänestäjät

nousee vastarintaan ja että ne uhkaa heidän valtaasemaa tai että tulee kiusallista julkisuutta tai,

että ne joutuu vastuuseen.” M8

Monet  järjestöt  kuten Greenpeace,  Maan  ystävät  tai  Oikeutta  eläimille  ovat  saaneet  alkunsa  juuri

siitä,  että  ihmiset  ovat  päättäneet  ryhtyä  itse  toimeen  sen  sijaan,  että  olisivat  kääntyneet

etabloituneiden  ympäristöjärjestöjen  puoleen.  Aineiston  perusteella  monessa  järjestössä

toivottaisiin,  että  ihmiset  ottaisivat  enemmän  vastuuta  lähiympäristöstään  eivätkä  ulkoistaisi

kaikkea vastuuta olemassaoleville järjestöille.

5.4.2 Yksilöllisyyden korostuminen yhteisöllisyyden sijaan

Joidenkin  arvioiden  mukaan  kiinnostus  yhteiskunnalliseen  osallistumiseen  ja  yhteistoimintaan

väheni  1990luvun  lopulla,  osittain  taloudellisen  nousukauden  myötä.  Ihmiset  ottavat  kyllä  osaa

projektimaisiin  kampanjoihin,  mutta  koko  järjestöön  ei  välttämättä  sitouduta  enää  samalla  tavalla

kuin  aikaisemmin.  Järjestötoimintaa  ja  muuta  mielekästä  tekemistä  on  tarjolla  myös  entistä

enemmän, samalla kun informaatiotulva kasvaa ja työelämän vaatimukset ovat koventuneet. Yhden

arvion mukaan järjestötoiminnasta on tullut yksi elämyskulutuksen muoto.

Suomalainen  osallistumis  ja  järjestökulttuuri  näyttää  muuttuneen  aineiston  mukaan  entistä

yksilökeskeisempään  suuntaan  viime  vuosikymmenien  aikana.  Yksilöllisyyden  korostuminen

nähdään  osaltaan  ympäristöliikettä  heikentävänä  tekijänä.  Aktiiviset  ihmiset  eivät  halua  sitoutua

yhden  järjestön alle, vaan  liikkuvat  joustavasti projektista  ja hankkeesta toiseen sekä  järjestöjen  ja

muiden kiinnostusten kohteidensa välillä.

”Mä kutsuin sitä leikkisästi sitä identiteettiä tämmöiseksi kun puhutaan osakesijoitussalkusta, niin

mä  kutsuin  sitä  tämmöiseksi  osallistumisrepuksi,  tyyppi  kokoaa  sinne  reppuun  ..  tai  ostoskori  on
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kans  se,  että  malliostoskorit  kun  menee  kauppaan  mitä  tämmöinen  peruskuluttaja  kuluttaa  niin

sitten  mulla  oli  tämmöinen  sä  rakennat  itsellesi  omaa  osallistumisidentiteettiä  vastaavan

osallistumisrepun ..” M6

Kun  ihmiset  eivät  ole  enää  samalla  tavoin  valmiita  sitoutumaan  yksittäisiin  järjestöihin,

järjestörutiineja  eivät  ehkä  hoida  enää  muut  kuin  palkatut  ammattilaiset.  Ympäristöjärjestöjen

ammatillistuminen  saattaa  vastaavasti  johtaa  asiantuntijavaltaistumiseen.  Tässä  kierteessä  uusia

järjestöön  sitoutuvia  ihmisiä  on  entistä  vaikeampi  saada  mukaan,  koska  osallistumisen  kynnys

maallikolle kasvaa kohtuuttomasti.

Myös  kiirehtimisen  kulttuuri  on  omiaan  vähentämään  ihmisten  järjestöuskollisuutta  ja  ylipäätään

toimimista yhden järjestön lipun alla. Vaikka haluttaisiinkin osallistua  järjestötoimintaan,  ihmisillä

on  niin  paljon  muita  harrastuksia  ja  velvoitteita,  ettei  aikaa  vapaaehtoistyöhön  juurikaan  ole.

Ihmisten  vapaaajasta  kilpailevat  järjestöjen  ohella  lukemattomat  muutkin  vaatimukset  ja

houkutukset.

”Nykyään  kyllä  halutaan  tehdä  enemmän  perinteisiä  järjestökanavia  pitkin,  mutta  nykyään  sekä

työelämä  että  perheelämä  vaatii,  että  ei  ole  mahdollisuuksia  siihen.  Tietenkin  koulu  ja

opiskelijaikäiset ovat helpompia kuin ne, jotka on perheelämässä. Nuoret kansalaistoimijat. Mutta

kyllä  individualistinen kulttuuri on  mennyt  enemmän  läpi  nuorissa.  Minä  teen  ja  harrastan.  Eikä

olla kiinnostuneita yhteisistä jutuista.” N3

”Kiireen  tuntu  on  yksi  asia,  joka  voi  vaikuttaa  siihen.  Ehkä  joku  sellainen  kollektiivisuuden  tai

yhteisöllisyyden väheneminen yhteiskunnassa.” M11

Haastateltavien mielestä vielä 1970luvulla keskeinen yhteiskunnallinen toimintakanava oli puolue,

jonka  paikan  oli  sitten  1980luvulla  ottanut  vapaa  kansalaisjärjestö  ja  1990luvulle  tultaessa

toiminta oli muuttunut entistä epäyhteisöllisemmäksi.

”Jos puhutaan osallistumisesta  järjestötoimintaan […] Ei haluta olla niinkään  jäseniä, vaan olla

vain  vähän mukana,  narikkakulttuuri.  Suomalainen  perinne on  se,  että  ollaan  50  vuotta  samassa

järjestössä, niin onhan  se kuitenkin muuttunut. Osallistutaan ehkä  laajemmalla rintamalla, mutta

sitten ei sitouduta johonkin yhteen niin paljon.” N3



92

Myös  esimerkiksi  eläinoikeusliikkeen  nousun  takana  voi  olla  erään  haastateltavan  mukaan

yksilöllisyyden  ylikorostuminen,  jossa  välittäminen  kohdistui  kaikkein  huonoosaisimpiin

yksilöihin:

”Turkistarhaiskut  havahdutti  kyynisestä  1990luvusta.  Yksilöoikeuden  ylikorostuminen

solidaarisissa  ihmisissä  tapahtui  siten,  että  projisoitiin  yksilön  oikeudet  kaikkein  riistetyimpiin.”

M6

Yksilöllisyyden  korostuminen  nähdään  ongelmaksi  esimerkiksi  kansainvälisten

ympäristöongelmien  kontekstissa.  Ympäristöongelmat  ovat  kollektiivisia,  laajoja  massoja

koskettavia  asioita,  joita  ei  välttämättä  ratkaista  pelkästään  yksilöiden  voimalla.  Haastateltavien

mukaan  suuret  ideat  ovat  kuolleet,  ja  postmodernin  yhteiskunnan  toimintatapoja  leimaa  yhä

enemmän  projektiluontoisuus.  Toisaalta  kaikkien  mielestä  kehitys  ei  ole  suinkaan  pelkästään

negatiivista, vaan siinä piilee monia mahdollisuuksia. Historian virheistä on opittu.

”Prosessi kulkee logiikkaa, että paluuta sen kaltaiseen yhteisöllisyyteen ei enää ole, jossa oltaisiin

sitoutuneita  sen  kaltaiseen  järjestöllisyyteen.  Siinä  on  tervettä  vastareaktiota  70lukulaisten

ihanteiden [...] romuttuessa. Luovutettiin liian paljon valtaa ja identiteettiä sille yhteisölle.” M6

Ihmiset eivät ehkä osta enää samalla tavalla kokonaisia ideologioita, aatteita tai toimintaympäristöjä

kuin aiemmin, vaan joutuvat miettimään jokaisen valinnan kohdalla, mikä on oikein ja mikä väärin.

Tämä voi olla myös hyvä asia, sillä tällöin toimintaympäristö ei osoittaudu myöskään suurelta osin

vääräksi,  kuten  kävi  esimerkiksi  sosialismin  tai  taistolaisliikkeen  suhteen  Neuvostoliiton

romahtaessa.

Yhteisöihin  ja  instituutioihin  ei  samastuta  samalla  tavalla  kuin  ennen.  Liikkuminen  ryhmästä

toiseen on entistä hyväksytympää ja yleisempää. Liikkeen kollektiivisen identiteetin syntyminen voi

olla  vaikeampaa.  Toisaalta  kollektiivisuus  voi  saada  myös  uusia  muotoja.  Elämäntyylikulttuurit

vahvistuvat,  jolloin  samankaltaisen  elämäntyylin  omaavat  henkilöt  voivat  organisoitua

ympäristöliikkeiksi tai järjestöiksi näkemystensä edistämiseksi tai etujensa ajamiseksi.
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5.4.3 Ammattimaisuus ja asiantuntijuus

”[...] eli  tämmöinen monien asioiden luonnontieteellistyminen, niin se on tietyllä tavalla joissakin

asioissa ainakin ollut ongelma kansalaisille ja muille, että mennään esimerkiksi YVAasioissa niin

pieniin nippeleihin, että tapellaan, että eihän tästä voi olla vaaraa, tästä pohjaveden saastumisesta

kun  tämä  on  niin  ja  niin  monta  mikromoolia  tämä  saastuminen  ja  myrkkyä  ja  muuta,  että  tämä

asiantuntijuuden,  professionalismin  korostuminen  on  varmaan  viime  aikoina  yksi  semmoinen

haaste [...] prosessit ovat usein professionalisoituneet ja juridisoituneet. Selvästi viime aikoina niin

tämä ympäristöoikeuden nousu on ihan selvä.” M1

Kuten  tässä  tutkielmassa  on  jo  moneen  otteeseen  todettu,  ympäristöasiat  ovat  muuttuneet  entistä

monimutkaisemmiksi,  kansainvälisemmiksi  ja  vaikeammin  hahmotettaviksi  kokonaisuuksiksi.

Myös  julkisessa  keskustelussa  ympäristöliikkeeltä  vaaditaan  yhä  enemmän  asiantuntemusta

erilaisissa yksityiskohtaisissa kysymyksissä. Ympäristöliike toimii hallinnon virallisissa rakenteissa,

joissa  vastaasiantuntijuuden  tuottaminen  on  yksi  keskeisistä  toiminnan  muodoista.  Monet

ympäristöongelmat  ovat  teknisiä  ja  maailmanlaajuisia.  Tämä  on  tarkoittanut  sitä,  että

yksinkertaisten kantojen ottaminen  yleisluontoisten arvojen pohjalta ei ole enää niin  helppoa eikä

välttämättä edes sallittua.

Saatavilla  olevan  tiedon  määrä  on  kasvanut  valtavasti,  ja  ympäristöpolitiikan  prosesseja  ja

menetelmiä  tutkitaan  entistä  enemmän.  Tämä  on  johtanut  aineistoni  valossa  siihen,  että

ympäristöjärjestöjen  toiminta  ja  argumentaatio  perustuvat  yhä  enemmän  asiantuntijuuteen  ja

faktapohjaiseen puhetapaan.

Monet  haastateltavat  kertoivatkin,  että  puhumalla  luonnontieteellisistä  tosiasioista  pystyy  omia

näkemyksiään  perustelemaan  uskottavammin  ja  asioihin  vaikuttamaan  paremmin.  Toisaalta

asioiden  luonnontieteellistyminen  tai  professionalisoituminen  ovat  ongelmallisia  tavallisten

kansalaisten ja uusien järjestötoimijoiden kannalta. Kun asioita tarkastellaan asiantuntijapohjalta, on

arvokysymyksiä keskustelun taustalla entistä vaikeampi hahmottaa.

”Kyllä se kaiken kaikkiaan voi sanoa, että se on koko ympäristöliike, mutta myös WWF:ää koskien,

niin se on ammattimaistunut. Se tuo sitten aina enimmäkseen mun mielestä hyvää mukanaan, mutta

jotain siinä ehkä sitten menetetään.” N5
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Asiantuntijuuden  pakko  saattaa  tarkoittaa  sitä,  että  ihmisten  on  entistä  vaikeampi  ottaa  kantaa  tai

tulla mukaan konkreettiseen toimintaan. Pitäisi perehtyä asioihin syvällisesti, ennen kuin niistä voi

sanoa  ylipäätään  mitään.  Keskeisissä  asemissa  tekninen  osaaminen  voi  korostua  sosiaalisten  ja

liikkeen rakentamista tukevien taitojen kustannuksella.

”Jos ajattelee nuorta toimijaa, niin sillä voi olla tietysti aika korkea kynnys lähteä ympäristöalalle

sen takia kun voi kokea, että täällä on hirvittävästi jo  järjestöjä ja ihmisiä jotka ovat toimineet ja

hallintoa  ja  luoja  ties  mitkä  siinä  pitäisi  sitten  ainakin  nimenomaan  tämä  asiantuntijuudenkin

kynnys päästä vielä ylittämään. Sitä pitäisi nimenomaan madaltaa ja sitä pitäisi korostaa, että hei

sä voit toimia, vaikka sä et tiedäkään kaikkea – vaikka et osaakaan tätä direktiiviä alusta loppuun

ja vaikka sä et tiedä kaikkien näiden kemiallisten yhdisteiden tai näiden kasvien latinalaistieteellisiä

nimiä ja muita, että nimenomaan tätä meidän pitäisi jaksaa kansalaisjärjestöissä tuoda esiin, että

lähiluontoa esimerkiksi voi puolustaa ihan vaikka .. ja kyllä niitä asioita sitten oppii kun niitä tekee.

Sitä kynnystä pitäisi madaltaa.” M1

Joidenkin  haastateltavien  mielestä  ympäristöasioissa  on  korostunut  ”vaikeuden  hype”.  Asiasta  on

käyty  keskustelua  esimerkiksi  LuontoLiitossa.  On  vaikea  ottaa  selkeitä  kantoja  asioihin,  koska

pitäisi  tietää  niin  paljon  erilaisista  asioista  ympäristömerkintäjärjestelmistä  tuotepolitiikkoihin.

Keskittymällä  vaikeisiin  yksityiskohtiin  saatetaan  ajautua  harhaan  ja  tehdä  asioista  näennäisen

monimutkaisia.  Ympäristöliikkeen  haasteena  olisi  joidenkin  arvioiden  mukaan  keskittyä

perusasioihin, ”seistä  siellä  tien  laidassa  ja  huutaa,  että  hei,  että  keisarilla  ei  edelleenkään  ole

uusia vaatteita” M9.

”Sitä ei niin kuin jotenkin sitä ei uskalleta tuoda esille ja sit se just johtaa siihen, että asiat muuttuu

tämmöiseksi  näennäisen  monimutkaisiksi  ja  aletaan  puhumaan  liian  vaikeista  asioista  vaikka

paljon yksinkertaisemmillakin käsitteistöllä voitaisiin edelleen operoida joka auttaisi just sitä, että

asiat pysyisi jotenkin niin kuin  poliittisempina, kun ne olisi käsitettävämpiä.” M9

Ympäristöjärjestöiltä  peräänkuulutetaan  asiantuntijuuden  sijaan  myös  innovatiivisempia  uusia

aloitteita,  luovaa  hulluutta  ja  vallankumouksellisuutta.  Teknisrationaalisten  argumenttien  ja

ratkaisujen  lisäksi  pitäisi  pystyä  tuomaan  esille  enemmän  perusarvoihin  ja  yleisinhimilliseen

moraaliin  nojaavia  näkökantoja.  Joidenkin  haastateltavien  mukaan  tällä  hetkellä  tasapainoillaan

liikaa  sen  suhteen,  kuinka  realistisia  esityksiä  ympäristökysymyksistä  voidaan  ylipäätään  tehdä.

Toisten mielestä ammattimaistuminen on tuonut kuitenkin mukanaan myös paljon hyvää.
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”Se  toiminta  on  kyllä  hyvällä  tavalla  ammattimaistunut,  että  tajutaan  kauhean  hyvin  miten

yhteiskunta toimii  ja miten media toimii  ja miten niin kuin siinä ollaan, että ei ole enää sitä, että

sitten kun tää asia on musta tärkee, niin mitä kovempaa mä sen huudan niin kyllä kaikki kuulee.”

N5

Vaikka  asiantuntijuuden  pakko  herättääkin  monissa  haastateltavissa  kritiikkiä,  ei  se  kuitenkaan

tarkoita  sitä,  ettei  ympäristöjärjestöjen  keskeisimpiin  vahvuuksiin  kuuluisi  jatkossakin  vankka

asiantuntijaasema sekä tiedon välittäminen hallinnolle ja muulle yhteiskunnalle.

”Tieto  on  tärkeä.  Yritetään  puhua  totta  ja  viisaasti  asioita  tuntien.  Luonnonsuojelujärjestön

toiminnan  uskottavuus  perustuu  siihen,  että  ei  sitä  että  se  tietää  aina  kaiken, mutta  niitä  asioita,

joita  se  argumentoi,  se  on  vaivautunut  selvittämään.  Ymmärrys  ongelmista.  Vilpittömyys,  joka

perustuu asiantuntemukseen, on hirveän tärkeä osa pärjäämistä.” M6

Monien  haastateltujen  mukaan  luonnontieteelliset  tosiasiat  ovatkin  keskeisiä  kantojen

perustelemisessa  ja  asioihin  vaikuttamisessa,  oli  kysymys  sitten  ilmastonmuutoksesta  tai

biologisesta  monimuotoisuudesta.  Vahvalla  asiantuntemuksella  voidaan  välttää  esimerkiksi

leimautuminen  haihattelijoiksi.  Ongelmana  saattaa  kuitenkin  olla,  että  ympäristöpolitiikkaa

määrittelee yhä enemmän puhe talous ja kilpailukykypolitiikasta ekologisten tosiasioiden sijaan.

5.4.4 Liikkeen pirstoutuminen vai agendan laajentuminen?

Lindholmin (2005, 86) tulkinnan mukaan ympäristöliikettä ei voida ymmärtää pelkästään joukoksi

perinteisiä ympäristöjärjestöjä  ja niissä toimivia henkilöitä. Vaikka ympäristöliike, eläinoikeusliike

ja  globalisaatiokriittinen  liike  eivät  ainakaan  aktivistien  omien  tulkintojen  mukaan  ole  kovin

voimakkaasti  aatteellisesti  hajautuneita,  toiminta  ei  tapahdu  enää  pelkästään  perinteisissä

ympäristöjärjestöissä.

Toisaalta voidaan miettiä, keitä kaikkia kutsutaan ympäristöaktivisteiksi. Kiinnostava kysymys on

esimerkiksi  seuraava:  Onko  eläinoikeusliikkeen  ja  globalisaatiokriittisen  liikkeen  nousussa  kyse

ympäristöliikkeen  agendan  laajentumisesta  vai  liikkeen  pirstoutumisesta?  Omassa  aineistossani

ympäristöliike,  eläinoikeusliike  ja  globalisaatiokriittinen  liike  nähdään  ainakin  jossain  määrin
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erillisinä ja toisistaan irrallisina liikkeinä. Esimerkiksi eläinoikeusliikkeen näkökulmasta kyse ei ole

niinkään lajien suojelusta kuin eläinten kärsimyksestä.

”Monet  eläinliikkeen  perusteemat  tulee  hyvin  kauas  siitä  perinteisestä  ympäristöajattelusta.  […]

Ympäristöajattelussahan  on  myös  aika paljon  aina  dissattu  tai  ei  ehkä aina, mutta  viime aikoina

niin tällaista tunnepuhetta että just että ympäristöliike on vahvasti ollut sellainen, että jos puhutaan

metsiensuojelusta niin perusteluksi ei kelpaa se, että ne liitooravat on tosi surullisia jos yhtäkkiä

niiden  poikaset  kuolee  ja  niitten  tavallaan  ympäristöliikkeessä  on  mun  mielestä  vahvasti  pidetty

kiinni siitä, että on ihan sama, että kuoleeko ne vai eikö ne kuole jos niitä on paljon.” N4

Monissa  perinteisissä  ympäristöjärjestöissä  eläinoikeusliike  on  nähty  omana  alueenaan,  jossa

luonnonsuojelujärjestöillä ei ole ollut  juurikaan tekemistä. Eläinoikeusliike on pyrkinyt vetoamaan

ihmisten tunteisiin perinteistä luonnonsuojelua voimakkaammin.87

”Mä en usko, että sinne [eläinoikeusliikkeeseen] on Luonnonsuojeluliiton jäsenkunnasta vuotanut

aktiiveja, että se on sitten oma jenginsä.” M4

Aineiston mukaan näyttää siltä, että Maan ystävät  ja LuontoLiitto toimivat yhdistävinä  järjestöinä

niille,  jotka  olivat  huolissaan  eläinten  hyvinvoinnista,  ympäristön  tilasta  sekä

globalisaatiokysymyksistä.  Siinä  missä  esimerkiksi  Suomen  luonnonsuojeluliitto  tai  Oikeutta

Eläimille  järjestö  eivät  löytäneet  yhteistä  säveltä  tai  keskustelupintaa,  tarjosivat  muut  järjestöt

uusille ihmisille kanavan vaikuttaa.

Vaikka  oman  haastatteluaineistoni  perusteella  näyttääkin  siltä,  että  ympäristöliikkeen,

eläinoikeusliikkeen  ja  globalisaatiokriittisen  liikkeen  välillä  on  järjestökentällä  selviä  eroja,  ei

kentän  moninaisuutta  pidetä  huonona  asiana.  Pikemminkin  nähdään,  että  on  selvä  vahvuus,  kun

järjestökentällä on useita eri toimijoita eri asiakysymysten parissa.

”Mun  mielestä  on  hienoa,  että  näitä  erilaisia  järjestöjä  on  runsaasti.  Kaikki  nää  Maan  ystävät,

Dodo  ry,  Greenpeace,  […]  puolustavat  erinomaisesti  paikkaansa,  koska  ihan  selvästi

Luonnonsuojeluliitto  ei  ole  kyennyt  vetämään  puoleensa  kaikkia  mahdollisia  aktiiveja  ja

87  Voidaan  myös  väittää,  että  ympäristösuojelu  yhtä  lailla  pyrkii  vetoamaan  tunteisiin.  Esimerkiksi  sen  suhteen,
säilyvätkö perinteinen, kaunis, terve, turvallinen ympäristö ja luonnonkohteet.
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ympäristönsuojelusta kiinnostuneita tahoja. Jos täällä on jotain, joka ei sitten sovi ihmisten pirtaan,

niin on pelkästään hyvä, että on muitakin vaihtoehtoja.” M4

Seuraavassa  kuvassa  (kuva  2)  olen  jaotellut  tutkimuksessa  esiintyvät  järjestöt  kansalaistoiminnan

kentällä  (1)  perinteisiin  ja  laajaalaisiin  ympäristöjärjestöihin,  (2)  eläinsuojelu  ja

eläinoikeusjärjestöihin sekä (3) globalisaatio ja kehitysjärjestöihin.

Kuva  2  –  Tutkimuksessa  esiintyvät  järjestöt  jaoteltuna  perinteisiin  ja  laajaalaisiin

ympäristöjärjestöihin,  globalisaatio  ja  kehitysjärjestöihin  sekä  eläinsuojelu  ja

eläinoikeusjärjestöihin

Aineiston  perusteella  tulee  esille  kosketuspintoja  erityisesti  globalisaatiokriittisen  liikehdinnän  ja

ympäristöliikkeen  välillä.  Toisaalta  tämän  voi  nähdä  myös  osana  laajempaa

kansainvälistymiskehitystä,  jossa  ympäristöliikkeen  on  mielekästä  toimia  ylikansallisesti

halutessaan vaikuttaa ylikansallisiin prosesseihin tai rakenteisiin.
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”Ympäristöliikkeellä  on  tietysti  iso  kosketuspinta  globalisaatioliikkeen  kanssa,  joka  taas  on

luonteeltaan sitä, että koetaan että tää tämmöinen kansainvälisten markkinoiden keskittyminen vie

poliittiselta  päätöksenteolta  tilaa  ja  tuottaa  rakenteellisella  tasolla  hirvittävästi  ongelmia  ei  vain

ympäristö mutta  kehitysmaiden  ihmisten  ja  esimerkiksi myös  kehittyneiden maiden  sisällä  tuottaa

yhteiskunnallisia eroja, jotka näkyy eri tavalla joista ympäristö on vain yksi aspekti.” M6

Toisaalta  globalisaatiokriittinen  liike  ei  ole  näkynyt  paljoakaan  perinteisten  ympäristöjärjestöjen,

kuten Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n toiminnassa. Tätä näkemystä tukee oman aineistoni

lisäksi Lindholmin (2005) tutkimus.

”Globalisaatioliike  näkyi  SLL:n  toiminnassa  vähemmän.  Tämä  ei  ole  samalla  tavalla  mieliä

kuohuttanut  asia.  Sittenkin  SLL  on  lähtökohtaisesti  kotimaan  kysymyksiin  keskittyvä  järjestö.

Jäsenkunnalle se on enemmän sitä paikallisasiaa.” M4

Kaikki eivät kuitenkaan näe uusien teemojen ja uusien liikkeiden syntymisen tarkoittavan liikkeen

pirstoutumista.  Itse  asiassa  kyse  voi  olla  päinvastaisesta  kehityksestä,  joka  laajentaa

ympäristötoimijoiden kenttää:

”Tuli  fiilis,  että  nyt  ollaan  kiinnostuttu  sosiaalinen  oikeudenmukaisuus,  reilu  kauppa,  köyhyys  ja

taloudellinen epätasaarvo, niin ennen pitkään huomataan,  että kaikki  liittyvätkin yhteen  ja muun

muassa ympäristöongelmatkin liittyy kaikkeen. Laajentaa ympäristötoimijoiden kenttää. Toki koko

ajan kenttä laajenee ja monimutkaistuu, joten ei se voi pysyä loputtomiin kasassa, vaan jotain siitä

irtautuu. Jos ajatellaan jotain pohjoinenetelä, köyhät ja rikkaat tai isot firmat ja köyhät viljelijät,

niin  liittyy  luonnonvaroihin  ja  siihen,  kenellä  on  oikeus  sanoa  mielipiteensä.  Itse  asiassa

huomataan, että kaikki ollaan samalla asialla.” N3

5.4.5 Etääntyminen kansalaisista

Ympäristökysymykset  ovat  muuttuneet  esimerkiksi  ilmastonmuutoksen  tai  luonnon

monimuotoisuuden heikkenemisen myötä joidenkin haastateltavien mukaan aivan liian abstrakteiksi

ongelmiksi.  Ympäristöjärjestöjen  toiminta  ei  puhuttele  tarpeeksi  konkreettisesti  tavallisia  ihmisiä.

Toisekseen osa nykyisistä  ympäristöjärjestöistä  toimii  yhä enemmän  hallinnon päätöksenteossa  ja
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antaa asiantuntijalausuntoja.  Aineiston mukaan sekä  jäsenet että  rahoittajat  toivovatkin  järjestöiltä

enemmän konkreettista toimintaa.

”Toimintaan on kyllä helpointa saada uusia  toimijoita, mikäli  toiminta on riittävän konkreettista.

Ja  sitähän  myöskin  esimerkiksi  sekä  jäsenkunta  että  mahdolliset  rahoittajat  kyselee.  Sitten  kun

aletaan puhua näistä laajemmista asioista tyyliin ekologinen verouudistus, niin mielenkiinto saattaa

monella latistua, kun varmaan aika moni kokee sen niin megatason jutuksi, että niihin on vaikeata

puuttua.” M4

Tavallisten  ihmisten  kannalta  ongelmaksi  voi  muodostua  myös  se,  että  ympäristökysymykset

ratkaistaan hallinnon kanssa järjestetyissä palavereissa tai kansainvälisissä neuvotteluissa. Jokaisen

ympäristökysymyksen  yksityiskohtainen  seuraaminen  on  mahdotonta  suurimmalle  osalle

kansalaisista.

”Samoin  se,  että  kun  se on  siirtynyt  aika paljon  tänne neuvottelupöytätasolle  ja  järjestöt  on  [...]

yhteiskuntakelpoisia  ja  järjestöt  otetaan  mukaan  Suomen  delegaatioon  mihin  tahansa

ilmastoneuvotteluihin  tai  biodiversiteettisopimusneuvotteluihin,  niin  eihän  se,  että  sitten  jos

tavallaan  suuri  yleisö  näkee  sen,  että  on  niin  kuin  muutamat,  jotka  kiipeävät  Metsähallituksen

seiniä tai johonkin puuhun köyttäytyy, niin eihän se ole kuin se ihan huippu tai kerma siellä.” N5

Monissa  tapauksissa  ympäristöjärjestöjen  yhteistyötä  hallinnon  kanssa  ei  nähdäkään

kansalaisjärjestöille  sopivimpana  toiminnan  muotona.  Voi  olla,  että  tämä  on  vain  omiaan

etäännyttämään rivijäsenet pois ympäristöjärjestöjen toiminnan ympäriltä.

”Ehkä  mua  pikkuisen  on  hämännyt  semmoinen  kaveeraaminen  valtion  hallinnon  ja  tota

virkamiesten  kanssa.  Eihän  se  valtionhallinto  ei  ole  mikään  vihollinen,  mutta  että  toisaalta  taas

tavallisille kansalaisille sellainen toimintatapa ei ole se luottamusta herättävin.” M11

Aineiston  perusteella  ympäristökysymykset  ovat  niin  voimakkaasti  ammattimaistuneet  ja

juridisoituneet,  että  tavallisten  kansalaisten  on  mahdotonta  seurata  ympäristöasioita  kovinkaan

tiiviisti.  Lisäksi  suurin osa kysymyksistä  liittyy  laajoihin globaaleihin  ympäristöongelmiin,  joiden

ymmärrettäväksi tekeminen paikallisella tasolla ei ole välttämättä kovin yksinkertaista. Kaikki tämä

on saattanut johtaa myös siihen, että ympäristöjärjestöjen toiminta näyttää tavallisista kansalaisista

pikemminkin hallinnon toiminnan jatkeelta kuin sen haastamiselta.
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Hyvä  esimerkki  asioiden  etääntymisestä  tavallisten  ihmisten  vaikutuksen  piiristä  on  Helsingin

Vuosaaren  satamasta  käyty  kiista,  joka  vahvisti  ympäristöoikeuden  mukaantuloa.  Kamppailua

käytiin enemmän oikeussaleissa kuin barrikadeilla.

”Vuosaari on ehkä hyvä esimerkki, missä on käräjöity ammatillisesti, on ollut  ihan täyspäiväinen

ihminen  joka  on  hoitanut  näitä  oikeuscaseja,  kirjoittanut  siis  kilokaupalla  tekstiä  ja  se  ei  johda

yhtikäs mihinkään, ei niin kuin mihinkään. Sitten valtiovalta vaan kävelee vain törkeästi yli, ohittaa

kaikki  oikeudelliset  suositukset,  ohittaa  EU:n  suositukset,  ohittaa  lainsäädännön,  paskat  välittää

mistään. Siinä oltaisiin tarvittu kovan luokan kansalaistottelemattomuutta ja kettinkilinjaa ihan niin

kuin alusta alkaen.” M8

5.4.6 Konfliktien tunnistaminen ja pitkäjänteinen vaikutustyö

Kun  haastateltavien  kanssa  keskustellaan  ympäristöjärjestöjen  roolista  ja  merkityksestä,  uusien

asioiden  esilletuonnin  mahdollisuuksista  ja  mahdollisesta  seuraavasta  ympäristöliikehdinnän

aallosta, nousee useissa haastatteluissa esille puhe yhteiskunnallisista konflikteista. Monet näkevät

ympäristöjärjestöjen yhdeksi rooliksi sen, että ne tuovat esille yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia

konfliktien  kautta.  Erityisesti  tämä  puhe  korostuu  niiden  toimijoiden  piirissä,  jotka  ovat  olleet

aktiivisesti mukana myös globalisaatiokriittisessä liikkeessä.

Vastaavasti  perinteisten  luonnonsuojeluliikkeiden  edustajat  korostavat  sovinnollisemman

vaikuttamisen keinoja. Osa haastateltavista on sitä mieltä, että vain pitkäjänteisellä vaikuttamisella,

yhteistyöllä  ja  keskustelulla  voi  todella  edetä  ympäristöasioissa.  Tämän  näkemyksen  mukaan

asioihin voi parhaiten vaikuttaa asiaperustein. Toisaalta kukaan haastateltava ei kiistä, etteikö aina

tarvittaisi  niitä  tahoja,  jotka  tuovat  esille  yhteiskunnallisia  epäkohtia  kärjekkäälläkin  tavalla,  ja

toisaalta niitä tahoja, jotka ovat valmiita vaikuttamaan pitkäjänteisesti asiaperusteisiin nojaten.

Konfliktipuhe

”Mä en usko pätkääkään siihen, että niin kuin tavallaan vaan sillä, että pyydetään kauniisti ..  tai

miksi valta välittäisi siitä, että isokin määrä ihmisiä on jossain kadulla tekemättä mitään.” M3
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Ympäristöjärjestöt  ovat  ennen  kaikkea  ympäristön  etujärjestöjä,  joiden  tehtävä  on  pitää

ympäristönäkökulmia  esillä  yhteiskunnallisessa keskustelussa.  Järjestöjen  tulisi osoittaa  ristiriitoja

ja  epäoikeudenmukaisuuksia,  joita  nykyisen  järjestelmän  ja  yhteiskunnan  toimintaan  liittyy.

Ristiriitojen ja konfliktien kautta voidaan tehdä näkyväksi erilaiset valintatilanteet, joita ympäristön

puolesta tai sitä vastaan ollaan kulloinkin tekemässä.

”Ehkä  sellainen hyvä  tavoite  olisi  se,  että  rakentaa  semmoisen kestävän konfliktin,  jossa  siis on,

osoittaa  selkeästi  ne  paikat,  missä  yhteiskunnassa  tehdään  valintoja  tällaisen  ahneuden  ja

itsekkyyden  ja  toisaalta  kestävyyden  ja  ihmisten  hyvinvoinnin  välillä.  Ja  niin  kuin  osoittaa  se

ristiriita ja konflikti ja mahdollistaa silloin se keskustelu ja ihmisten ajattelu, arvovalinnat asiasta.”

M7

Konfliktit  ovat  yksi  tapa  viedä  asioita  poliittisessa  keskustelussa  ja  yhteiskunnallisessa

päätöksenteossa  haluttuun  suuntaan.  Joidenkin  haastateltavien  mukaan  yhteiskunnalliset  tilanteet

aukeavat  aina  tavalla  tai  toisella  hiukan  yllättäen  jonkin  yksittäisen  konfliktin,  murtuman  tai

ristiriidan  myötä.  Ympäristöliikkeen  tehtävänä  olisi  tunnistaa  näitä  tilanteita  ja  toimia  niissä

proaktiivisesti.  Uuden  ympäristöliikkeen  pitäisi  siis  pystyä  aktiivisesti  politisoimaan

ympäristökysymyksiä erilaisten konfliktien kautta välillä räväköilläkin toimintakeinoilla.

Konflikti  voi  olla  myös  rakentava  yhteiskunnallisen  vaikuttamisen  muoto.  Pahimpien

nokkakolarien  välttämiseksi  konfliktin  tulee  olla  mieluimmin  dialektinen.  Osa  aktiivitoimijoista

näkeekin,  että  vaikuttamistyötä  tulee  tehdä  kaikilla  mahdollisilla  keinoilla,  jotka  voidaan  katsoa

sopiviksi kulloisessakin tilanteessa ja jotka korostavat vastakkainasettelua.

”Kyllä mä  huomaan,  että  mun ajattelu  perustuu  kai  siihen,  että  asiat menee  eteenpäin konfliktin

kautta ja että siinä konfliktissa toimiminen on jotenkin oleellista. Ihan konkreettisesti toimintatavat

on useesti on lähdetty siitä, että tavallaan, että ei siitä sovittelusta tai mistään rakenteen kautta tai

niin  kuin  niiden  sääntöjen  kautta  toimimisesta  vaan  siitä  vastakkainasettelusta,  mutta  niin  kuin

hyvin tarkasti niin kuin merkatuissa rajoissa.” M3

Joidenkin arvioiden mukaan ympäristökysymykset ovat niin mittavia ja vakavia, että ongelmat eivät

ratkea pelkällä hyminällä tai pitkäjänteisellä asiantuntijatyöllä. Aktiivinen konfliktin rakentaminen

voidaankin  nähdä  keskustelun  avauksena  tai  herättäjänä.  Kysymykseen  liittyy  myös  se,  kuinka



102

aktiivitoimijat  hahmottavat  koko  yhteiskunnallisen  vaikuttamisen  ja  politiikan.  Ympäristöliike

tuskin yksin pystyy muuttamaan maailmaa tai tekemään vallankumousta. Siihen tarvitaan laajempaa

muutosvoimaa. Yksi  ympäristöliikkeen  tehtävä konfliktinäkökulmasta onkin erilaisten ajatusten  ja

mahdollisuuksien tarjoaminen ihmisille. Tästä näkökulmasta katsottuna ympäristöliike on siirtynyt

vallankumouksen etujoukosta yhteiskunnallisen muutoksen palveluorganisaatioksi.

”Pitäisi pystyä tarjoamaan jotain mahdollisuuksia,  luomaan jotain mahdollisuuksia tehdä asioita.

Kyllä niin kuin ihmiset on niin hienoja ja luovia ja innovatiivisia, että kyllä ne sitten keksii  jotain

jos niille tarjotaan jotain tukea.” M3

”Se, että valitsee aiheensa niin, että puolustaa aina luontoa eikä tee kompromisseja muihin asiaan

vaikuttavien toimenpiteiden kanssa, niin se on ihan sallittua. Ettei ole luonnonsuojelijan asia aina

ottaa huomioon sitä riittääkö nyt kaikille töitä. Joskus voi tulla konflikti, että kaikkia asioita ei voi

ratkaista kerralla, vaan joutuu priorisoimaan.” M6

Pitkäjänteinen vaikuttaminen

”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on hyvin pitkälti,  se perustuu  siis pitkäjänteisyyteen ja asioihin

perehtymiseen ja useimmat asiat ovat kaiken lisäksi aika valitettavan monimutkaisia.” M4

Vaikka  protestiliikkeet  ja  konfliktihakuisuus  ovatkin  hyvä  ponnahduslauta  yhteiskunnalliselle

toiminnalle  ja  muutokselle,  ne  harvoin  jaksavat  pitää  asioita  vireillä  kovin  pitkään.  Yksittäiset

konfliktit ja murtumat voidaan nähdä tulipaloina, joita mennään aktiivisesti sammuttamaan. Mikäli

asioihin haluaa vaikuttaa pitkäjänteisesti, niin  silloin vaaditaan ehkä hiukan värittömämpää, mutta

pitkäjänteisempää vaikuttamistyötä, johon perinteiset luonnonsuojelujärjestöt ovat erikoistuneet.

”Yhteisenä  nimittäjänä  se,  että  asioihin  pyritään  vaikuttamaan  asiaperustein.  […]  Vaikka

Luonnonsuojeluliiton  toiminta  vaikuttaa  kuivalta,  niin  se  on  ratkaisevan  tärkeää.  Asiat

kulminoituvat  siihen,  kun  aletaan  keskustelemaan  asioista.  Silloin  pitää  olla  faktat  pöydällä.

Ainahan kyse on kompromisseista – täytyy kuitenkin hyväksyä, että maailmaa ei muuteta hetkessä.”

M4
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Perinteinen  vaikutustyö  ei  nouse  juurikaan  lehtien  palstoille  tai  otsikoihin,  mutta  se  nähdään

aktiivitoimijoiden piirissä keskeiseksi perustyöksi,  jota ei voi  jättää tekemättä. Useimpien mielestä

on koko toiminnan kannalta olennaisen tärkeää, että päästään uskottavasti keskustelemaan samassa

pöydässä  niiden  ihmisten  kanssa,  jotka  asioista  viime  kädessä  päättävät.  Vaikka  ajatukset  eivät

menisikään  sellaisinaan  läpi,  niin  todennäköisesti  ne  vaikuttavat  aina  jonkin  verran  hallinnossa

vallitseviin oletuksiin ja näkemyksiin.

”Eihän  näihin  asioihin  voi  puuttua  ja  vaikuttaa  muilla  keinoin  pitkällä  tähtäimellä  kuin

osallistumalla niihin erittäin työläisiin työryhmien työskentelyyn, laatimalla niitä kuivia lausuntoja

mutta  nimenomaan  ehkä  yrittäen  argumentoida  asioita  rationaalisesti  ja  sitä  kautta  vaikuttaa.

Mutta. Se on varmasti ihan toinen juttu, mitä vallanpitäjät ja poliittiset päättäjät niihin suhtautuu,

ja  siihen  tarvitaan  tätä  äänekästä  rintamaa,  jossa  ei  nyt  välttämättä  olla  profiloiduttu  hirveän

hyvin, mutta jota mä pidän ihan tärkeänä tekijänä tässä kokonaisuudessa.” M4

Aineiston  mukaan  konflikteja  ja  ”äänekästä  rintamaa”  tarvitaan  uusien  asioiden  herättelijöinä  ja

painoarvon antajana  liikkeelle. Uudet radikaalit vaatimukset antavat tilaa myös etabloituneimmille

järjestöille,  jotka  voivat  viedä  tärkeitä  asioita  eteenpäin  virallisia  vaikutuskanavia  pitkin.

Parhaimmillaan  radikaalit  liikkeet  työntävät  olemassa  olevia  vakiintuneita  järjestöjä  syvemmälle

vallankäytön keskiöön. Toisaalta voi käydä myös päinvastoin. Esimerkiksi turkistarhaiskujen myötä

olemassaolevat  järjestöt,  erityisesti  eläinsuojelujärjestöt,  menettivät  hetkeksi  koko  pitkäjänteisellä

vaikuttamistyöllä hankitun uskottavuutensa.

5.5 Uusi mobilisaatio: Missä ympäristö?

Seuraavassa  tarkastelen  uuden  ympäristöliikkeen  nousun  mahdollisia  taustatekijöitä,  joita

aineistosta  nousi  esille.  Ensinnäkin  globalisaatiokriittisen  liikkeen  myötä  kehityskysymykset  ja

etelän  liikkeiden  näkökulmat  ovat  tulleet  voimakkaammin  ympäristöjärjestöjen  asialistalle.

Toisekseen  ympäristöliikehdinnän  voi  laukaista  jokin  vakava  ympäristökatastrofi,  joka  herättää

ihmisten  osallistumispotentiaalin.  Kolmanneksi  tarkasteltiin  niitä  pieniä  ja  suuria  konflikteja  sekä

jännitteitä,  joita  yhteiskunnassa  näyttäisi  tällä  hetkelle  vallitsevan  ja  jotka  saattaisivat  purkautua

laajemmaksi liikehdinnäksi.
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5.5.1 Ympäristö ja kehityskysymysten lähentyminen

Aineiston  perusteella  näyttää  siltä,  että  globalisaatiokriittinen  liike  on  onnistunut  ainakin  jonkin

verran laajentamaan ympäristöliikkeen toimintahorisonttia. Esimerkiksi ylikansallisten yhtiöiden ja

rahoitusinstituutioiden  rooli  on  tullut  voimakkaammin  mukaan  ympäristöjärjestöjen  agendalle.

Tämä seikka on näkynyt joidenkin haastateltavien mukaan myös siinä, että eri ympäristöjärjestöjen

toimintaan on otettu laajemmin mukaan erilaiset kehityskysymykset.

”Meidän suhde ympäristöön ja kehitysmaihin on väärällä tolalla. Erityistä mun toiminnassa on se,

että  on  aika  kova  luottamus  siihen,  että  tämä  voi  tapahtua  vain  jos  uudistamisen  voima  ja

uudistamiseen tarvittavat ideat ja motiivit ja visiot, ne voivat kasvaa vain jos meidän vuorovaikutus

etelän  liikkeiden  kanssa  on  hyvä,  niin  kuin  köyhän  pallonpuoliskon  kanssa.  Et  sen  takia  tää

kehitysmaaintressi ja ympäristöintressi heijastaa niin kuin, on niin elimellisesti yhtä.” M14

Yhteys  globaalin  oikeudenmukaisuuden,  kehityskysymysten  ja  ympäristönsuojelun  välillä  on

vahvistunut.  Viime  vuosina  tätä  kehitystä  on  varmasti  edesauttanut  myös  aktiivinen  puhe

vuosituhattavoitteista88.  Haastateltavien  mukaan  globalisaatiokriittinen  liikehdintä  onnistui  myös

boikottikampanjoiden  kautta  tuomaan  julki,  mitä  ongelmia  ylikansalliset  yhtiöt  voivat  aiheuttaa.

Esimerkiksi  Shellboikotin  myötä  1990luvun  puolessa  välissä  kiinnitettiin  entistä  enemmän

huomiota  siihen,  mitä  länsimaisten  yhtiöiden  ja  ihmisten  nimissä  maailmalla  tehdään.

Edelläkävijöinä olivat Ympäristö ja Kehitys89 sekä Maan ystävät.

”Se  mikä  mua  Ympäristö  ja  Kehityksessä  niin  kuin  viehätti  oli  just  tämä  ympäristö  ja

kehityskysymysten  yhteinen  käsittely,  ja  se konkretisoitui  siinä,  että  ne pamfletit  oli  painettu  aina

uusiopaperille. Silloin uusiopaperi oli silleen uutta ja vaivalloista ja kallista, että ihmiset näki sen

vaivan, että se on tärkeetä.” M15

88  Vuosituhannen  vaihteessa  YK:n  päämajassa  New  Yorkissa  järjestettiin  huippukokous,  jossa  Yhdistyneiden
kansakuntien  jäsenvaltiot  (189  valtiota  vuonna  2000)  kokoontuivat  muotoilemaan  uutta  visiota  YK:n  tulevaisuutta
varten. YK:n 55 yleiskokous nimettiin Vuosituhannen kokoukseksi (The Millennium Assembly of the United Nations).
Yleiskokouksen huipennukseksi valtioiden päämiehet kerääntyivät YK:n päämajaan Vuosituhannen huippukokoukseen
(the  Millennium  Summit;  6.  8.9.2000).  Yleiskokouksen  päätteeksi  hyväksyttiin  päätöslauselma  55/2  (YK:n
vuosituhatjulistus). YK:n vuosituhatjulistukseen sisältyy monia koko maailmaa koskevia kehitystavoitteita. Tavoitteet
pyritään  saavuttamaan  vuoteen  2015  mennessä.  YK:n  piirissä  on  nostettu  esiin  erityisesti  kahdeksan  julistukseen
sisältyvää tavoitetta eli kehityspäämäärää (Millennium Development Goals, MDG). Ks. http://www.ykliitto.fi/mdg/
89 Ks. Ympäristö ja Kehitys järjestön esittely liitteessä 3.

http://www.ykliitto.fi/mdg/
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Ympäristö  ja  kehityskysymysten  linkittäminen  näyttäisi  olevan  yksi  ympäristöjärjestöjen

tulevaisuuden painopistealue  ja  samalla  monille  keskeinen  haaste. Erityisesti uusi ajattelu  haastaa

perinteisten  luonnonsuojelujärjestöjen  työtä,  mutta  varmasti  sama  muutos  on  edessä  myös

kehitysjärjestöjen  puolella.  Perinteisissä  luonnonsuojelujärjestöissä  on  jo  nähty  ja  koettu  uusien

kysymysten  esiintulo.  Esimerkiksi  Suomen  luonnonsuojeluliitto  on  nostanut  kehityskysymyksiä

hyvinkin aktiivisesti esille viime aikoina.

”Perinteisen  luonnonsuojelutoiminnan  rinnalle  on  tullut  sitten  tää  yhteiskunnallisempi

ympäristösuojelutoiminta,  jossa  on  kaikkea  mahdollista:  luonnonvarojen  kestävästä  käytöstä

energia  ja  ilmastokysymyksiin,  nyt  viimeaikoina  on  tullut  tää  kauppapolitiikan  ja

vientiluottotoiminnan vaikutukset kehitysmaissa.” M4

Ympäristö  ja  kehityskysymysten  lähentyminen  korostaa  esimerkiksi  kilpailukykypolitiikan  ja

talouden  globalisaation  elimellistä  yhteyttä  ympäristökysymyksiin.  Aineiston  perusteella  voidaan

ajatella,  että  tämän  ajattelutavan  kanavoituminen  konkreettiseksi  toiminnaksi  voi  olla  yksi  tekijä,

joka  tuo  uutta  nostetta  niin  ympäristö  kuin  kehitysmaaliikkeellekin.  Uusia  liikkeitä  on  syntynyt

usein juuri laajan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen murroksen aikana.

5.5.2 Uusi katastrofi  uusi mobilisaatio?

”Luulen,  että  joku  katastrofi,  että  ydinvoimapuolella  se  voisi  olla  uusi  ydinvoimaonnettomuus,

Sosnovyi Bor pamahtaa tai bahamalainen öljytankkeri ajaa karille Suomenlahdella.” M8

Useat haastatellut mainitsivat erilaisia katastrofeja ympäristöliikkeen vauhdittajiksi, vaikka kukaan

ei  niitä  toivokaan.  Toisaalta  haastatellut  toivat  esille,  että  yksittäinen  katastrofi  unohtuu  ihmisten

mielistä  nykyisessä  kiihtyvässä  tiedonvälityksessä  aika  nopeasti.  Suurimmiksi  uhkiksi  nähdään

mahdollinen öljytankkeri tai ydinvoimalaonnettomuus.

”Konkreettinen esimerkki varmaan olisi jos Suomenlahdella öljytankkeri hajoaisi kappaleiksi. Mä

luulen,  että  se  ei  olisi  vain  ympäristöjärjestöjen  reaktio,  vaan  sit  kyllä  niin  kuin  ihan  jokainen

rivikansalainen kokisi sen hirveän konkreettisesti epämiellyttävänä asiana. Siinä ei tarvitse mitään

muuta osallisuutta kuin se, että tiedostaa, että meri on nyt sitten oikeasti saanut vakavan iskun, jopa

valmiiksi kuormittunut Itämeri on myöskin konkreettisesti muuttunut käyttökelvottomaksi.” M4
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Yleensä  on  nähty,  että  katastrofit  lisäävät  ympäristöaktiivisuutta.  Esimerkiksi  Tshernobylin

ydinvoimalaonnettomuus  vahvisti  sekä  kansainvälistä  että  suomalaista  ydinvoiman  vastaista

liikehdintää ainakin hetkellisesti.

”Silloin kun oli tää Prestigeonnettomuus Galician rannikon edustalla, niin silloin tuota skannattiin

ja kiikaroitiin yötä päivää kaikkia öljyaluksia, jotka kulkivat pitkin Suomen rannikkoa. Nyt niitä ei

kukaan, kukaan ei niihin kiinnitä huomiota, vaikka me seurataan niitä säännöllisesti. On havaittu,

että  Tallinnassa  käy  vielä  tänäkin  päivänä  huonokuntoisia  tankkereita.  Kyllä  tällaiset  katastrofit

niin ovat sellaisia, jotka saavat aikaiseksi buumeja tai piikkejä.” M8

Konkreettiset onnettomuudet, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen, kuten elämänlaatuun tai terveyteen,

tuntuvat  olevan  voimakkaampia  ympäristöherättäjiä  kuin  esimerkiksi  ilmastonmuutoksen

seurauksena  sulavat  jäätiköt  tai  hiljalleen  nouseva  merenpinta.  Toisaalta  helleaallot,  tulvat  ja

myrskyt  ovat  herättäneet  voimakasta  keskustelua  ilmastonmuutoksesta,  ja  tulevaisuudessa  myös

esimerkiksi jokien kuivuminen vuoristojäätikköjen sulaessa voi nostaa ilmastonmuutoksen vahvasti

keskusteluun.

Aineistossani haastateltavat pohtivat, voivatko nuorten asenteet ja elämäntavat vaikuttaa siihen, että

perinteiset  ympäristökatastrofit  eivät  enää  herättäisi  yhtä  vahvoja  tunteita  kuin  aikaisemmin.

Ihmisillä ei ehkä ole enää samanlaista  suhdetta  lähiympäristöön.  Informaatiotulva on  niin  tiivistä,

että  yksittäisiin  onnettomuuksiin  tai  katastrofeihin  ei  reagoida  enää  yhtä  herkästi  –  ja  mikäli

reagoidaan, se jää hyvin hetkelliseksi purkaukseksi. Tarvittaisiin siis yhä enemmän ja vakavampia

onnettomuuksia,  jotta niillä olisi vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Tämä taas ei ole kenenkään

mielestä  toivottavaa. Toisaalta voidaan nähdä, että  aina  jokin  yksittäinen erikoinen  tapahtuma  voi

laukaista uutta liikehdintää.

5.5.3 Uudet protestit purkautuvat hallitsemattomasti

Haastateltavien mielestä näyttää siltä, että esimerkiksi 1970luvulla Koijärviliikkeen yhteydessä tai

1990luvun puolivälissä eläinoikeusliikkeen myötä syntynyttä moraaliprotestia ei ole tällä hetkellä

mahdollista  synnyttää.  Aineiston  perusteella  ei  voida  muodostaa  selkeää  kuvaa  siitä,  kuinka

mahdollinen  ympäristöprotestin  seuraava  aalto  lähtee  purkautumaan.  Useita  näkemyksiä,
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vaihtoehtoja  ja  teemoja  tulee  esille.  Ylipäänsä  yhteiskunnallinen  toiminta  näyttää  viime  aikoina

aktivoituneen  esimerkiksi  kaupunkitilaa,  kulutusta,  siirtolaisuutta  ja  pätkätyöläisyyttä  koskevissa

kysymyksissä90.

”Ajatus, että pitäisi vallata julkinen tila takaisin, että yksityistäminen niin kuin sinänsä jos sitä on

vastustettu, että työpaikkoja ja palveluita ja näitä ei saa yksityistää mutta, että yhtälailla sitten tää

julkinen  tila  on  menossa  yhä  kaupallisemmaksi,  että  ainoot  paikat  missä  sä  voit  viettää  vapaa

aikaa, niin on joku kauppakeskus.” M10

Ympäristöliikkeen  yhteinen  huoli  on  aineiston  mukaan  kuitenkin,  että  nuoriso  tai  protestiliike

purkautuu tällä hetkellä satunnaisen tuntuisesti. Tämä voi liittyä aiemmin kuvattuun yksilöllisyyden

korostumiseen.  Ihmisillä  ei  ole  selkeää  yhteistä  tavoitetta. Ei  ole  yhteistä  sukupolvikapinaa,  vaan

toiminta järjestäytyy satunnaisesti eri tempausten tai projektien ympärille.

”Pitää olla herkempi keskustelemaan seuraavien kanssa. Sitä mitä mä olen ollut ite huolissani niin

on se, että mä ite henkilökohtaisesti koen, että nyt on patoutunutta tavallaan sosiaalista tilausta ja

tällaista  värinää  ihmisissä  taas  semmoista  kevätliikehdintää  saattaisi  olla  tulossa.  Mutta  siinä

sitten  mulla  suurin  huoli  on,  että  se  saattaa  purkautua  täysin  satunnaisesti.  Esimerkiksi  tämä

pelastakaa  paviaanit  liike  oli  hyvä  esimerkki,  että  tavallaan  jengillä  on  kauhea  toiminnan  ja

aktiviteetin,  kommentoinnin  tarve  ja  siinä  se  tavallaan  laukesi  tommoiseen  ja  se  saattaa  sitten

laueta  ihan  melkein  mihin  vaan.  Miten  ympäristöliike  pystyy  sitten  tavallaan  vastaamaan  siihen

haasteeseen, että pystytäänkö me ohjaamaan sitä energiaa rakentavaan toimintaan.” M1

Useat  haastateltavat  näkevät,  että  seuraava  ympäristöliikkeen  aalto  lähtee  purkautumaan

jonkinlaisten  protestien  kautta.  Keskeistä  on,  kuinka  yhteiskunnassa  jännitteitä  aiheuttavat

kysymykset  onnistutaan  politisoimaan  ja  tuomaan  julkiseen  keskusteluun.  On  kuitenkin  hyvin

vaikeaa  tai  mahdotonta  määritellä  etukäteen  niitä  kysymyksiä  tai  toimintakeinoja,  jotka  lopulta

saavat  ihmiset  liikkeelle.  Mikäli  ympäristöjärjestöjen  toiminnan  painopiste  on  hallintoon

vaikuttamisessa  ja  asiantuntijatyössä,  voi  olla  vaikeaa  tunnistaa  ihmisiä  laajemmin  kulloisellakin

hetkellä puhuttelevia teemoja.

90  Erottelu  sen  suhteen,  mikä näistä  on  ympäristötoimintaa  ja  mikä  jotain  muuta  yhteiskunnallista  aktivismia,  ei  ole
ollenkaan yksiselitteinen. Tässä yhteydessä olen kuitenkin tuonut esille niitä teemoja, joita haastatteluaineistosta nousi
esille.
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”Pääpointti pitäisi olla se, että näiden liikkeiden pitäisi olla siellä missä ihmiset liikkuu ja muuta,

jotta ne pystyisi aistiin mitä on muuttumassa, että tavallaan jos kaikki olisi jossain toimistoissa ja

miettii, että meillä on tää vuoden suunnitelma mitä me ollaan toteuttamassa.” M10

Viimeaikaisia  protestitempauksia  myös  kritisoidaan  siitä,  että  niihin  liittyy  anonyymiä  laitonta

toimintaa,  vaikka  aktivismia  sinällään  ei  halutakaan  tukahduttaa.  Vakiintuneet  järjestöt  näkevät

ongelmallisena,  että  yhä  suurempi  osa  järjestetyistä  tapahtumista  on  esimerkiksi

Kuokkavierasjuhlien  tavoin  ilman  selkeää  taustatahoa.  Ruohonjuuritason  demokratia  heikentyy,

mikäli  yksittäinen  taho  tai  henkilö  voi  puhua  koko  kansalaisliikehdinnän  puolesta  julkisuudessa

ilman, että hänellä on yhdessä sovittua mandaattia asiaan. Syntyy tilanteita,  joissa kukaan ei enää

ota vastuuta tekemisistä ja häiriköinnistä tulee helposti pääasia.

Kukaan  ei  kuitenkaan  halua  tukahduttaa  ympäristöliikkeen  aktiivisuutta.  Liikkumavapautta

tarvitaan,  eikä  erilaisten  tapahtumien  tarvitse  aina  olla  järjestöjen  huolellisesti  suunnittelemia  tai

huoliteltuja. Ehkä satunnaisiltakin vaikuttavat protestit muodostavat kuitenkin jatkumon.

”Koen,  että  kaikki  nämä  jutut  yhdistyy  sellaiseksi  loogiseksi  jutuksi  omalla  kohdalla.  Vaikka  ne

poukkoilevatkin tarraaktivismista, prekariaattiin ja piratismiin, niin siinä on kuitenkin jonkinlainen

jatkumo.” M3

Siirtolaisuus,  prekariaatti  ja  kaupunkitilakysymykset  eivät  suoraan  liity  ympäristökysymyksiin,

vaikka uudessa toiminnassa onkin ollut mukana samoja tahoja. Näyttää siltä, että ympäristöliike ei

ole  onnistunut  toimimaan  uusien  protestien  kanavana.  Monet  nuoret  aktiivit  suuntaavat

toimintaenergiansa  tällä  hetkellä  selvästi  muihin  asioihin  kuin  perinteisiin

ympäristönsuojelukysymyksiin.

5.6 Yhteenvetoa: Ympäristöliikehdinnän latenssi vai kerrostumat?

Aineiston perusteella olen edellä  tuonut esille  ympäristöjärjestöjen  toiminnassa ajankohtaisia sekä

aiemmin vaikuttaneita  tekijöitä. Seuraavassa käsittelen  yhteenvedonomaisesti  ympäristöjärjestöjen

roolia,  eri  aikakausien  liikehdinnän  keskeisiä  tunnuspiirteitä,  tämän  hetken  ajankohtaisia  teemoja

sekä  yleistä  yhteiskunnallista  ilmapiiriä  ja  järjestöjen  kohtaamia  toiminnallisia  haasteita.  Tämän

perusteella pyrin  vastaamaan  tämän kappaleen alussa esittämääni  tutkimuskysymykseen: Mikä on
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ympäristöjärjestöjen tila ympäristöliikehdinnän aaltomallissa sekä mitkä ajankohtaiset kysymykset

ja ilmiöt vaikuttavat ympäristöjärjestöjen toiminnassa?

Aineiston  perusteella  ympäristöjärjestöjen  keskeisiä  tehtäviä  ovat  muun  muassa  luonnon

puolustaminen,  ihmisten  osallistumispotentiaalin  laukaiseminen  ja  vastatiedon  tuottaminen.

Parlamentaarisesta  näkökulmasta  ympäristöjärjestöt  toimivat  ympäristöhallinnon  herättelijöinä,

jotka  tuottavat myös omia toimijoita  järjestelmään sekä kyseenalaistavat vakiintunutta politiikkaa.

Eri ympäristöjärjestöillä näyttää olevan pitkälle samat tavoitteet, mutta eri toimintakeinot. Järjestöt

voidaan  jakaa  esimerkiksi  pitkäjänteistä  vaikuttamistyötä  tekeviin  vakiintuneisiin  toimijoihin,

projekti  ja  kampanjajärjestöihin  sekä  erilaisiin  epämuodollisiin  ryhmiin,  verkostoihin  ja

projekteihin.

Ympäristöliikkeen  kysymykset  ovat  nousseet  yhteiskunnalliseen  keskusteluun  aaltomaisesti.

Yleensä  kutakin  kiihkeää  toimintajaksoa  on  edeltänyt  yksittäinen  avaintapahtuma  sopivassa

yhteiskunnallisessa tilanteessa. Aineiston perusteella ympäristöliikehdintä Suomessa on ollut viime

vuosina  alamaissa.  Monet  yhteiskunnalliset  (myös  kansainväliset)  kehityssuunnat  ovat

haastateltavien  mukaan  vaikuttaneet  siihen,  että  ympäristöliike  ei  elä  parhaillaan  kaikkein

aktiivisinta  vaihettaan.  Aineistossa  tuodaan  monipuolisesti  esille  syitä,  jotka  ovat  johtaneet

vallitsevaan tilanteeseen.

Vaikuttaa siltä, että ympäristöliikehdinnän matalamman aktiivisuuden, niin sanotun latenssivaiheen,

taustalla ovat ainakin osaltaan suuret yhteiskunnalliset, ulkoapäin tulevat muutostrendit ja toisaalta

ympäristöjärjestöjen  sisältäpäin  kumpuavat  haasteet.  Näitä  yhteiskunnallisia,  ympäristöjärjestöjen

taustalla  vaikuttavia  tekijöitä  voi  kuvata  esimerkiksi  suomalaisen  auktoriteettiuskon  kautta  ja

yksilöllisyyden  ylikorostumisena  yhteisöllisyyden  sijaan.  Lisäksi  näyttää  siltä,  että  talous  ja

kilpailukykypolitiikka  sekä  globalisaatiodiskurssi  ovat  vieneet  tilaa  ympäristöpolitiikalta  ja

järjestöjen  toiminnalta.  Ympäristöasioista  puhuminen  ei  yksinkertaisesti  ole  tällä  hetkellä  kovin

muodikasta.

Ympäristöjärjestöt ovat olleet  myös  monien sisäsyntyisten  haasteiden edessä. Ympäristöpolitiikan

ja hallinnon passivoituessa yhteiskunnalliseen keskusteluun on ollut vaikea tuoda uusia avauksia.

Ympäristökysymykset ovat pirstaloituneet  ja  liike on entisestään hajautunut eläinoikeusliikkeen  ja

globalisaatiokriittisen  liikkeen  seurauksena.  Myös  asiantuntijuuden  korostuminen,  järjestöjen

ammattimaistuminen  ja  etääntyminen  tavallisista  kansalaisista  saattavat  vaikuttaa  tilanteeseen.
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Jäsenkunta on vanhenemassa ja uusien toimijoiden rekrytointi on hankaloitunut.  Näyttää siltä, että

asiat  ovat  muuttuneet  niin  monimutkaisiksi  ”nippelikysymyksiksi”,  että  tavallisten  ihmisten  on

entistä vaikeampaa tulla mukaan konkreettiseen toimintaan.

Suurista  yhteiskunnallisista  ilmiöistä  haastatteluaineistosta  nousevat  usein  esille  New  Yorkissa

syyskuun 11. päivänä 2001 tapahtuneet terroriiskut. Terrorilla  ja siitä seuranneella kansainvälisen

politiikan  muutoksella  on  ollut  selvästi  kansainvälistä  ympäristöliikehdintää  lamauttava  vaikutus,

joka  on  heijastunut  myös  Suomeen.  Tämä  näkyy  monien  haastateltavien  mukaan  valitettavan

selvästi  kielteisenä  suhtautumisena  kansalaisjärjestötoimintaan.  Eläinoikeusliikkeen  seurauksena

vahvistui  kuva,  että  kaikki  aktivistit  ovat  yön  pimeydessä  toimivia  ekoterroristeja.

Globalisaatiokriittisen  liikkeen  yhteydessä  luotiin  taas  kuvaa  naamioituneista  ja  huppupäisistä

kivien heittelijöistä.

Näkyvissä  on  siis  yleinen  kehityskulku,  jossa  ihmisiä  on  entistä  vaikeampi  saada  mukaan

ympäristöjärjestöjen  toimintaan.  Lisäksi  osallistuminen  on  eri  asia  kuin  organisaattoriksi

ryhtyminen.  Tällä  hetkellä  näyttää  siltä,  että  pitää  olla  entistä  enemmän  voimia  ja  haluja,  jotta

kiinnostus  ympäristöasioista  kanavoituu  konkreettiseksi  toiminnaksi.  Samaan  aikaan  myös

perinteisten järjestöjen aktiivit ovat vanhenemassa.

”Ehkä  keskeisin  huolen  aihe  nyt  mikä  tällä  hetkellä  on  aistittavissa  on  tän  jäsenkunnan

harmaantuminen  [...]  Yhtä  lailla  just  tän  tilanteen  kiristymisen  ja  ylipäätään  työelämän

kiristymisen  seurauksena,  niin  on  ehkä  pienempi  määrä  aktivisteja  sitten  hakeutumassa

vapaaehtoistyöhön  taikka  niin  kuin  nälkäpalkalla  kansalaisjärjestötyöhön,  niin  kuin  kuitenkin

monet täällä tekee.” M4

Yhtenä  ympäristöliikehdintää  lamaannuttavana  tekijänä  nähdään  myös  aktivistien  omien

tiedonvälityskanavien sulkeutuminen. Esimerkiksi vuonna 1995 perustettu Muutoksen kevät  lehti

ja Internetissä toiminut, Suomessa vuonna 2000 aloittanut Vaikuttava tietotoimisto (VAI) lopettivat

toimintansa syksyllä 2003. VAI oli osa Independent Media Centeriä,  joka oli perustettu Seattlessa

tiedottamaan Maailman kauppajärjestön WTO:n vastaisista mielenosoituksista.

”Se on musta harmillista, että toi niin kuin tämmöinen aktivismi tai ympäristöjärjestötiedonvälitys

niin  kuin  tää  Vaikuttava  kaatu  tai  loppu,  että  siinä  mä  jotenkin nään  siinä  tiedonvälitystouhussa

tommosta tarvetta.” M11
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Toisaalta  sähköpostilistojen,  blogien,  cyberaktivismin  ja  erilaisten  internetsivustojen  rooli  on

korostunut kansalaistoiminnassa  ja  ympäristöliikkeessä. Tämä on  voinut olla  yksi  syy  siihen, että

printtimedia  tai  keskitetyt  julkaisukanavat  eivät  ole  enää  menestyneet.  Ehkä  uudet  aktivistipolvet

haluavat luoda omat julkaisukanavansa.

Puhuminen  ympäristöliikkeen  kuolemasta  ei  herättänyt  kuitenkaan  vastakaikua  haastatelluissa.

Syitä haetaan pikemminkin  ympäröivän  yhteiskunnan muutoksista. Ympäristöliikkeen ongelmaksi

nähdään  esimerkiksi  mediaseksikkyyden,  uutuudenviehätyksen  ja  uusien  poliittisten  avauksien

puuttuminen.

”Ei miun mielestä ympäristöliike tällä hetkellä ole kauhean poliittinen tai kauhean seksikäs. Ehkä

se olisi meidän tehtävä sitten nostaa niitä juttuja, ympäristöasioita ja painottaa niiden tärkeyttä ja

sitä, että niiden ympäristön asettamien reunaehtojen puitteissa on kuitenkin pakko toimia ja niiden

yli  on  menty  jo  niin  monta  vuosikymmentä  ja  eletty  semmoista  ihan  uskomattoman

lappusilmäisyyden aikaa. Että se ei vaan pelaa enää.” N2

Se,  että  ympäristökysymys  on  vakiintunut  yhteiskunnallinen  toimintaala,  voi  toisaalta  helpottaa

ympäristöjärjestöjen  työtä. Ympäristöliikehdinnän passiivisuus saattaa olla  ilmiö,  joka näkyy  vain

aktiivisempien toimijoiden silmissä. Mikäli asiaa tarkastelee  laajemmin, ovat ympäristöasiat viime

vuosina  ja  vuosikymmeninä  lyöneet  laajasti  läpi  koko  yhteiskunnassa.  Käytännössä  tämä  näkyy

tutkimuksessa,  hallinnossa,  kaikkien  poliittisten  puolueiden  ohjelmissa  tai  esimerkiksi

kotitalouksien  käyttäytymisessä  kierrätyksen  suhteen.  Ympäristöasioita  ei  voida  sivuuttaa  enää

pelkkänä  marginaaliihmisten  haihatteluna.  Ympäristöliikehdinnän  aiemmin  nostamat  teemat  ovat

vakiintuneet  osaksi  yhteiskunnallisia  käytäntöjä.  Tämä  on  tarkoittanut  myös  ympäristöjärjestöille

entistä suurempaa vastuuta ja roolia, mikä ei välttämättä näyttäydy kiihkeinä protesteina.

”Ympäristönsuojelu on niin vakiintunut ja se on osa yhteiskunnallista toimintaa ja se on mediassa

ihan  vain  yksi  uutinen  muiden  joukossa  ja  mutta  toisaalta  tietysti  se  on  taas  siinä  mielessä

mukavampaa, että tuloksia on kyllä oikeastaan helpompi saada, koska se on niin vakiintunut asia.”

N5

”Mun  mielestä  eletään  paljon  aktiivisempaa  kuin  miltä  se  näyttäytyy  ulospäin.  Se  yleinen  just

näkemyshän on just se, että kun se hype on mennyt ja on tullut paljon kaikkea muuta ja ihmiset eivät
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ole  enää  niin  latautuneita  näihin  juttuihin.  Mun  mielestä  kuitenkin  sitä  aktiivista  toimintaa  on

paljon,  koska  kyllä mä  lasken  siihen kaikki nää  tällaiset,  että  melkein  jokainen  suomalainen  koti

kierrättää ja vaikka yksityisautoilu on tosi iso ongelma ja kasvaa koko ajan, niin kehitetään julkista

liikennettä ja ihmiset käyttää sitä ja et kyllä mun mielestä niin kuin sitä aktiivista toimintaa on. Ja

onhan siis Suomeen on tullut uusia järjestöjä.” N5

Yksi  esitetty  syy  ympäristöliikkeen  viimeaikaiselle  passiivisuudelle  on,  että  aikaisemmat

kysymykset,  projektit  ja kampanjat   vievät kaikki olemassaolevat  resurssit. Ei ole  yksinkertaisesti

mahdollisuuksia nostaa  jatkuvasti esille uusia teemoja. Vaikka ympäristöliikehdinnän aikaisemmat

aallot  ovatkin  näennäisesti  kadonneet  julkisesta  keskustelusta,  ei  toiminta  näiden  kysymysten

ympärillä  ole  kadonnut  mihinkään.  Voidaan  ajatella,  että  ympäristöliikkeen  eri  aaltojen  nostamat

uudet  kysymykset  ovat  kasautuneet  kerrostumiksi  nykyisten  ympäristötoimijoiden  päivittäiseen

toimintaan. Tämä on yksi tutkielmani tärkeimpiä johtopäätöksiä.

Aineistosta  nousee  esille  myös,  että  ympäristöongelmat  olivat  aiemmin  mustavalkoisempia:

vastakkainasettelu  esimerkiksi  teollisuuden  ja  ympäristöjärjestöjen  välillä  oli  selkeämpi.

Ympäristöongelmat  olivat  helpommin  osoitettavissa,  ja  niille  oli  olemassa  suoraviivaisemmat

ratkaisukeinot.  Näyttää  siltä,  että  kun  ympäristöhallinnon  rakenteet  vakiintuivat  yhteiskunnassa,

niin ympäristöjärjestöt menettivät perinteistä vastakkainasettelun tuomaa ääntä. Toisaalta ongelmat

eivät kuitenkaan ole kadonneet välttämättä mihinkään.

”Aktiivisuuden  aste  tietenkin  oli  aiemmin  siinä  mielessä  suurempaa  tai  se  kynnys  ryhtyä  liiton

aktiiviksi  oli  matalampi,  koska  epäkohdat  oli  räikeämpiä,  mustavalkoisempia,  ehkä  myöskin

helpommin ratkaistavissa.” M4

Ympäristökysymys on saattanut  joissain  tilanteissa  etääntyä  ihmisten arkitodellisuudesta. Monissa

kiistoissa voi näyttää siltä, että luonnonsuojelijat ovat aina vastustamassa yleistä hyvää yksityisten

ihmisten  ja  teollisuuden  kustannuksella,  vaikka  aiemmin  tilanne  on  ollut  juuri  päinvastoin.

Esimerkiksi  Naturasuojelualueiden  perustamisessa  ja  liitooravien  suojelukysymyksissä

ympäristöjärjestöt  ovat  saattaneet  yleisissä  mielikuvissa  muuttua  pientä  ihmistä  vastaan  olevaksi

ryhmäksi.

Ulkopuolisten  näkökulmasta  voikin  näyttää pahimmillaan  siltä,  että  muutama  luontoharrastaja  on

saanut EU:n säätämään direktiivejä,  joiden perusteella  liitooravia pitää  suojella, vaikka niitä olisi
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jossain  muualla  enemmän.  Liitooravien  suojelun  takia  elinkeinon  harjoittaminen  yksittäisillä

alueilla  käy  hankalaksi.  Toisaalta  globalisaatiopuhe  on  antanut  teollisuudelle  mahdollisuuden

kaapata oikeuden puhua työpaikkojen ja pienten ihmisten puolesta. Tämä on saattanut johtaa siihen,

että  ympäristönsuojelijoiden  toiminta  alkaa  näyttäytyä  enemmän  marginaalisen  luontoporukan

etujen ajamisena.

Aineiston  perusteella  väittäisin,  että  menossa  on  jonkinlainen  ympäristökysymysten  välikausi.

Ympäristöliikkeellä ei tällä hetkellä ole ehkä sellaista selkeää teemaa,  josta konkreettista toimintaa

aktiivisesti  voitaisiin  ammentaa.  Ehkä  ympäristöjärjestöt  eivät  ole  suoraan  poliittisen  tilanteen

keskiössä tai suuri visio loistaa muuten vain poissaolollaan. Vaikka ilmasto ja energiakysymykset

ovatkin  olleet  esillä  järjestöjen  puheissa  paljon,  teemalla  ei  ole  ollut  juurikaan  ruohonjuuritason

liikettä mobilisoivaa voimaa. Ehkä kysymys on liian vaikea ja moniulotteinen. Toki uusi teema voi

nousta  esille  nopeastikin.  Asioiden  käsittelyn  nopeutuminen  esimerkiksi  tiedotusvälineissä  on

johtanut siihen, että pitäisi keksiä koko ajan uutta toimintaa, jotta voisi pysyä esillä.

Aineiston  mukaan  myös  Vihreillä  poliittisena  puolueena  on  saattanut  olla  ympäristöliikettä

passivoiva vaikutus. Monet saattavat kokea, että ympäristöliikettä ei tarvita enää hoitamaan asioita,

kun eduskunnassa Vihreä puolue huolehtii asioista. Viime vuosina nuorisoliikehdintää on saattanut

kanavoitua ympäristöjärjestöjen sijaan Vihreiden nuorisojärjestöön ViNOon.  Ihmiset voivat kokea

myös  yhä  enemmän,  että  riittää,  kun  ympäristökysymys  hoidetaan  äänestämällä.

Ympäristöjärjestöihin  liittymistä  tai  aktiiviseen  toimintaan  osallistumista  ei  nähdä  ehkä  yhtä

merkittävänä vaihtoehtona kuin aiemmin  ja vaikuttaminen halutaan kanavoida suoraan poliittiseen

järjestelmään.

Kuitenkin  merkkejä  uudesta  noususta  on  joidenkin  aktiivien  mukaan  jo  nähtävissä.  Monet

ympäristöjärjestöjen  järjestämät  tapahtumat  ovat  keränneet  moninkertaisesti  odotettua  enemmän

ihmisiä  paikalle.  Syksyllä  2004  ja  vuonna  2005  myös  ympäristöjärjestöjen  suoran  toiminnan

tempauksiin  osallistui  poikkeuksellisen  paljon  ihmisiä  esimerkiksi  ilmasto,  energia  ja

metsäkysymyksissä sekä ydinvoiman vastaisessa toiminnassa.

”Tänä syksynä tapahtumat on kerännyt moninkertaisesti odotettua enemmän porukkaa. Ihmisillä on

taas  kysyntää  tämmöiselle  kansalaisjärjestötoiminnalle.  Myös  metsämielenosoitukset,

ydinenergiamielenosoitukset. Näyttäisi, että jonkinlaista värinää on liikkeellä.” M1
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6. Arviointia ja kriteerejä liikehdinnän määritykseen

Edellisissä  luvuissa  olen  tarkastellut  ympäristöpolitiikan  tilaa  ympäristöjärjestöjen  näkökulmasta

sekä  ympäristöliikkeen  käsitystä  nykytilanteestaan  ja  toimintaympäristöstään.  Tässä  luvussa

käsitellään  haastateltujen  ehdottamia  kriteereitä,  joiden  perusteella  ympäristöliikkeen  tilaa,

ympäristöliikehdinnän  aaltoa,  voidaan  ylipäätään  arvioida.  Pyrin  siis  vastaamaan  kolmanteen

tutkimuskysymykseeni:

3. Millaisten kriteereiden avulla ympäristöliikkeen tilaa voidaan ylipäätään arvioida?

Aineistosta nousee esille laajasti eri tapoja nähdä ja määritellä ympäristöjärjestöjen onnistumista ja

toiminnan aktiivisuuden tilaa. Jotkut haastateltavat painottavat ulkoisia tekijöitä, kuten näkyvyyttä

julkisuudessa  ja  vaikuttavuutta  esimerkiksi  lainsäädännön  muodossa.  Toiset  taas  tuovat  esille

sisäisiä  tekijöitä, kuten  jäsenten  tai aktiivisten  toimijoiden  määrää  tai  ylipäätään  liikkeen  henkistä

vireystilaa. Ilmeisesti ei ole olemassa mitään yksiselitteisiä kriteerejä,  joiden perusteella voisimme

arvioida  ympäristöjärjestötoimijoiden  näkökulmasta  liikkeen  onnistumista,  epäonnistumista  tai

aktiivisuuden kulloistakin tasoa.

”Julkisuus  on  selkeästi  yksi,  siis  kaikissa  medioissa  näkyminen.  Toimijoiden  määrä  on  yksi.

Jäsenmäärä ehkä heijastelee  jotain, mutta se ei  ole kaikki. Aktiivisten  toimijoiden määrä. Kuinka

paljon ympäristöjärjestöjä kuunnellaan sekä mediassa sitten valtakunnan tai kunnallispolitiikassa.

Jos  ne  koetaan  tärkeiksi  toimijoiksi,  niin  kyllä  niiden  mielipidettä  halutaan  tiedustella.  Saako

joitakin  sanamuotoja  sorvattua  lakitekstiin.  Tietoisuuden  nostattaminen  ja  herättäminen.  Mitä

enemmän meidän ajamat kysymykset ovat ihmisten mielissä, niin sitä paremmin ollaan onnistuttu.”

N2

6.1 Yhteiskunnallisen tilan tarjoamat mahdollisuudet

Yhteiskunnallinen tila ja poliittinen mahdollisuusrakenne tarkoittavat niitä tekijöitä, jotka estävät tai

helpottavat  yhteiskunnallisten  liikkeiden,  tässä  tapauksessa ympäristöliikkeen

toimintamahdollisuuksia.  Toimintaympäristö  asettaa  siis  rajoituksia,  mutta  toisaalta  avaa  myös

mahdollisuuksia.  Esimerkiksi  mahdollinen  ympäristöliikehdinnän  aalto  ei  riipu  pelkästään
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yksilöistä  ja  ryhmistä  tai  ulkoisista  yksittäisistä  tapahtumista  vaan  myös  poliittisen  järjestelmän

tilasta, sen heikoista kohdista ja esteistä.

”Tietysti siinä vaiheessa, kun poliittisen päätöksenteon kautta tulee kansalaiskeskusteluun joitakin

asioita,  mitkä  sivuaa  ympäristökysymyksiä  niin  ne  nostattaa  tietosuutta  ja  ehkä  mielenkiintoa  ja

mukaan tulemista.” N2

Yhteiskunnallinen tila ja poliittinen mahdollisuusrakenne näyttävät nousevan aineistosta toiminnan

aktiivisuutta keskeisellä tavalla määrittäviksi tekijöiksi. Näitä kysymyksiä on jonkin verran käsitelty

aiemminkin.  Esimerkiksi  talous  ja  kilpailukykypolitiikan  hegemonia,  heikko  ympäristöhallinto,

yksilöllisyyden  korostuminen,  ympäristökysymysten  monimutkaistuminen  ja

asiantuntijavaltaistuminen  asettavat  kaikki  omat  haasteensa  ympäristöliikehdinnälle.  Toisaalta

joidenkin  haastateltujen  mukaan  näyttäisi  siltä,  että  ei  ole  olemassa  mitään  erityistä

yhteiskunnallista tilaa, joka automaattisesti mobilisoisi ympäristöliikehdintää.

”Silloin  kun  asiat  ovat  tosi  hyvin,  niin  mun  mielestä  ei  tarvitse  ottaa  huomioon  mitään

ympäristökysymyksiä  eli  itellä  menee  hyvin,  perheellä  menee  hyvin,  on  duunia,  että  jos  on

semmoinen  elintasohuuma  ja  nousukausi,  niin  silloin  varmasti  ympäristökysymykset  eivät  ole

mitenkään  pinnalla  ja  toisaalta,  jos  menee  kauhean  huonosti,  niin  kaikki  oma  energia  varmaan

keskittyy  siihen  selviytymiseen  ja  sen  huonon  kauden  ylimenemiseen.  Ei  ole  ehkä  mitään

yksiselitteistä  poliittista  yhteiskunnallista  tilaa,  mikä  nyt  varmasti  mobilisoi  tai  nostattaa  jotain

kysymyksiä.” N2

6.2 Ihmisten osallistumispotentiaalin laukaiseminen

Tärkeä  kysymys  on,  miten  näkymättömistä  jännitteistä  ja  yksittäisten  ihmisten  huolenaiheista

nousee  koko  ympäristöliikettä  ja  sen  jälkeen  muuta  yhteiskuntaa  koskettavia  yhteisiä  ja  julkisia

kysymyksiä.  Nämä  yksittäisten  ihmisten  osallistumispotentiaalit  ja  huolet  on  ensin  laukaistava  ja

kanavoitava konkreettiseksi toiminnaksi.

Aineiston  mukaan  pelkkä  yhteiskunnallinen  tila  ei  riitä  laukaisemaan  ympäristöprotestin  aaltoa.

Vaikka  ympäristöliike  jäsentyykin  yhden  haastateltavan  mukaan  julkisen  keskustelun  ja

arvoilmapiirin  välisen  jännitteen  tai  dialektiikan  kautta,  vaaditaan  kuitenkin  tapahtuma,  joka
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laukaisee  jännitteen.  Keskeiseksi  tekijäksi  nousee,  kuinka  saadaan  ydinaktivistit  toimimaan

tehokkaasti  ja  sitä  kautta  laukaistua  yhteiskunnassa  kulloinkin  piilevä  laajempi

osallistumispotentiaali.

”Sitten  on  ollut  tosiaan  niitä  semmoisia  selkeitä  joko  yksittäisiä  tapahtumia  niin  kuin,  jotka  on

kerännyt hirveesti jengii tai on tullut semmoinen huuma just niin kuin tyyliin Valtavirta tai Koijärvi

tai  metsäsodat,  että  mitkä  on  sit  saaneet  jotenkin  jengiä  hirveästi  liikkeelle  ja  sellaista  yleistä

aktiivisuuden ja toiveikkuuden astetta ehkä nostanut.” N3

Ympäristöliikkeen  onnistumista  määrittelee,  kuinka  hyvin  toiminta  kulloinkin  osuu  ihmisten

osallistumispotentiaaliin. Onnistuuko järjestö tuottamaan toiminnalleen ilmiasun, johon ihmisten on

luontevaa  tarttua.  Tämä  ratkaisee  osaltaan,  kuinka  hyvin  ympäristöliike  kulloinkin  edustaa  ja

puhuttelee aikaansa.

6.3 Ydinaktivistien määrä ja vaikuttavuus

Yhdeksi  keskeiseksi  kriteeriksi  nousi  haastatteluissa  aktiivitoimijoiden  määrä.  Aktiivitoimijalla  ei

tarkoiteta  vain  maksavaa  jäsentä,  vaan  pikemminkin  henkilöä,  joka  on  halukas  ja  kykenevä

toimimaan  vapaaehtoisesti  järjestön  tai  asian  puolesta  esimerkiksi  luottamustehtävissä,

kampanjoissa  tai projekteissa. Pelkästään  mielenkiinnon  herättäminen ei  siis  riitä, vaan olennaista

ympäristöliikkeelle  on  saada  ihmiset  mukaan  toimimaan  itsenäisesti  järjestön  ajamien  asioiden

puolesta.  Ydinaktivistien  määrän  nähdään  olevan  Suomessa  yleisesti  ottaen  hyvin  pieni.

Esimerkiksi  LuontoLiiton  tai  Maan  ystävien  tapaisissa  järjestöissä  ydinaktivistien  joukko  voi

helposti olla vain muutamien kymmenten henkilöiden suuruinen.

”[Suomessa]  on  kysymys  niin  pienistä  sosiaalisista  verkostoista,  että  sitten  jos  ne  sun  ainoot  20

tuntemaa ympäristötoimijaa onkin  yhtäkkiä  silleen,  että  ei  me  jaksetakaan  tehdä mitään,  että  me

hankitaan lapsia, niin sitten ei enää olekaan enää ympäristöliikettä.” N4

Tässä  tilanteessa  olennaista  ei  ole  välttämättä  se,  kuinka  laaja  järjestön  kosketuspinta  suureen

yleisöön on, vaan pikemminkin se, koskettaako kyseinen toiminta juuri sellaisia ihmisiä, jotka ovat

toimintakykyisiä,  dynaamisia  ja osaavat  toimia  tehokkaasti  sekä  saavat  muut  mukaan  toimintaan.

Lisäksi ydinaktivistien on kyettävä sisäistämään järjestön rakenne  ja toimintakulttuuri pystyäkseen
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toimimaan myös  järjestön sisällä  ilman suuria konflikteja. Mikäli  toimintakykyinen henkilö ei  saa

järjestössä  vastakaikua  tai  hänen  toimintaansa  ei  hyväksytä,  suuntaa  hän  helposti

toimintaenergiansa toisaalle.

Vaikka muutamilla henkilöillä voi olla keskeinen rooli koko ympäristöliikehdinnän tai jonkin tietyn

projektin  onnistumisen  kannalta,  on  laajemmalla  vetoavuudella  ja  toiminnan  onnistumisella

merkitystä  esimerkiksi  mielenosoitusten  yhteydessä.  Vain  näkyvällä  ja  onnistuneella  toiminnalla

voi saada uusia ihmisiä mukaan. Lisäksi vain laajapohjainen toiminta ja kannatus tuovat tarvittavaa

painoarvoa järjestön kantojen taakse.

6.4 Käytettyjen toimintakeinojen dramaattisuus

Suomalaisessa  ympäristöliikkeessä  laittomia  tai  provokatiivisia  keinoja  on  perinteisesti  haluttu

käyttää  vain  hyvin  harkiten  ja  rajatusti.  Esimerkiksi  Koijärvellä  ja  monissa  1980  ja  1990luvun

vaihteen  metsäkamppailussa  käytettiin  avointa  kansalaistottelemattomuutta.  Eläinoikeusliikkeen

keinovalikoimaan taas kuului maanalainen sabotaasi tai ekotaasi.

Järjestöissä  nähdään,  että  kansalaistottelemattomuudella  saavutetaan  ennen  kaikkea  näkyvyyttä  ja

julkista keskustelua jollekin tietylle asialle. Suomessa tarvitaan kuitenkin hyvin vahva käsitys siitä,

mitkä asiat yhteiskunnassa kulloinkin ovat tärkeitä ja hyväksyttyjä, ennen kuin lähdetään rikkomaan

lakia. Lain rikkominen on yleensä viimeinen keino herättää yhteiskunta  ja  julkisuus reagoimaan ja

tarttumaan aiheeseen.

”Suomessahan  varmaan  turkistarhaiskut,  tai  sanotaan  nyt  ensivaiheessa  ainakin  varmaan  ne

metsäkamppailut, ehkäisi sen terrorismin jossain määrin, että oli sopiva purkautumiskanava niille,

jotka kokivat tämän asian oikeasti polttavaksi ja uskoi niin kuin, että asiat pitää pystyä sanomaan

aika vakuuttavasti  ja painokkaasti. Turkistarhaiskuissa voi olla  joku samanlainen. Tietenkin koko

ajan siis se, että mennään yhä vahvemmin tällaiseen huomioyhteiskuntaan ja huomiotalouteen, jos

halutaan saada asioita esiin, niin sitten pitää tehdä entistä hurjempia juttuja.” M2

Ympäristöliikkeen  aallot  jäsentyvät  toimintakeinojen  dramaattisuuden  mukaan.  Toimintakeinot

liittyvät aina  jonkin  verran  julkisuuteen  ja  siihen, kuinka  vahvasti  jokin  tietty  toiminta  heijastelee

yhteiskunnan  olemassa  olevia  arvoja  tai  arvomurroksia.  Esimerkiksi  eläinoikeusliikkeen  kohdalla
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valittujen  keinojen  dramaattisuus  päätti  tehokkaasti  1990luvun  alun  ympäristöliikkeen

passiivisuuden ja kyynisen aikakauden, vaikka toiminta ei ollut hallittua tai ohjattua. Dramaattiset

toimintakeinot ovat omiaan haastamaan yhteiskunnassa vallitsevan ajattelun reunaehtoja.

6.5 Julkisuus

Ympäristöliikkeessä  puhutaan  usein  näkyvyydestä,  jolla  tarkoitetaan  ennen  kaikkea

medianäkyvyyttä.  Huomioyhteiskunnassa  onkin  käynyt  niin,  että  yhä  useamman  kampanjan

menestystä  arvioidaan  sen  saaman  julkisuuden  määrällä.  Pelkkä  julkisuus  ei  anna  kuitenkaan

todellista  kuvaa  toiminnan  vaikuttavuudesta.  Aina  tulee  huomioida  myös  toiminnan  todellinen

vaikuttavuus esimerkiksi päätöksentekorakenteissa.

”Näkyvyys julkisuudessa, mutta eihän se taas, jos tekee jotain mediaanalyysia, niin eihän se anna,

se  antaa  tietyn  kuvan.  Mua  oikeastaan  hermostuttaa  sellainen  mediakeskeisyys,  kun  niin  paljon

tapahtuu muutenkin. Se on pitkän aikaa jossain piilossa ja vaikutetaan johonkin kansanedustajiin ja

lobataan  sen  asian  puolesta  ja  sitten  ne  ottaa  sen  ja  se  on  sitten  niiden  nimissä  esillä    ja  sitä

järjestöä ei edes mainita siinä, niin se virheellistää sen koko semmoisen, jos etsii vain tietokoneelta,

missä se järjestö esiintyy.” N1

Ilmiöt  alkavat  helposti  elää  julkisuudessa  omaa  elämäänsä.  Media  voi  tuottaa  todellisesta

toiminnasta riippumattomia näkemyksiä ja käsityksiä. Toki ympäristöliikkeen aallot ovat johtaneet

laajan  mediakeskustelun  lisäksi  myös  erilaisiin  hallinnollisiin  prosesseihin,  toimikuntiin  ja

uudistuksiin.

Suuri julkisuus voi kuitenkin osaltaan luoda näköharhan aalloista, jotka leimaavat tiettyä aikakautta.

Vaikka  jotakin toimintaa ei olisikaan ollut kovin paljon eikä se olisi ollut erityisen intensiivistä, se

saattaa  kuitenkin tultuaan voimakkaan julkisen keskustelun kohteeksi jäädä leimaamaan aikakautta

ja  tietyllä  tavalla  varastaa  senhetkisen  ympäristöliikkeen  laajemman  agendan.  Esimerkiksi

eläinoikeusliikkeelle  oli  tunnusomaista  huomattava  julkisuus  ja  julkisuudessa  käyty  keskustelu

toimintakeinojen sopivuudesta. Toki samaan aikaan myös uusia aktiiveja tuli mukaan toimintaan.

”Kaikki muistaa kettutytöt ja muut sitten kymmenen vuotta vaikka niillä ei oikeastaan ollut faktista

merkitystä lyhyellä tähtäimellä ainakaan tai se saattoi olla jopa miinusmerkkistä pahimmillaan [...]
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mutta kyllä niissä selvästi uutta väkeä on tullut. Kyllä mäkin muistan, että kyllähän siinä tuli uutta

porukkaa sisään näihin asioihin.” M1

Julkisuus  on  yksi  keskeinen  tekijä  arvioitaessa  ympäristöliikettä,  mutta,  kuten  todettu,  se  ei  ole

suinkaan  ainoa  liikehdinnän  aallon  syntymisen  kriteeri.  Julkisuus  on  yhteiskunnallisten

määrittelykamppailujen  keskeinen  areena.  Mediat  tuottavat  omilla  valinnoillaan  osaltaan

kollektiivista todellisuutta, tulkintaa  ja mahdollisuuksia. Kaikki yhteiskunnalliset  ilmiöt päivittyvät

enemmän tai vähemmän julkisuuden kautta.

6.6 Vaikutus lainsäädäntöön ja hallintoon

Haastatteluaineistosta  käy  ilmi,  että  ympäristöjärjestöjen  piirissä  menestystä  mitataan  usein  myös

sillä,  kuinka  paljon  pystytään  vaikuttamaan  lainsäädäntöön  tai  konkreettisesti  luonnon  ja

ympäristön  tilaan.  Lainsäädäntövaikuttamisen  kautta  asioita  tuodaan  samalla  myös  poliittiseen  ja

julkiseen keskusteluun.

”Kyllä mie uskon, että lainsäädäntöön on vaikutettu ja tuotu just poliittiseen keskusteluun asioita,

jotka eivät olisi sinne muuten noussut.” N2

Kotimaisen  lainsäädäntövaikuttamisen  lisäksi  tuotiin  esille  sitä,  kuinka  paljon  toiminnan

seurauksena  on  syntynyt  esimerkiksi  kansainvälistä  lainsäädäntöä  eri  kansainvälisten  sopimusten

kautta, kuinka paljon eri instituutioita on perustettu tai miten paljon erilaisia toimikuntia, prosesseja

ja tutkimushankkeita on käynnistetty.

”Konkreettisia  asioita  sillä  tavalla,  että  muuttuuko  oikeasti...  Onko  jonkun  järjestön  toiminnan

myötä tuleeko yhteiskunnallisia uusia instituutioita tai muuta lainsäädäntöä.” N4

Kaikki haastateltavat eivät näe vaikuttamista päätöksentekokoneistossa yksiselitteisen myönteisenä

asiana.  Työskentelemällä  hallinnon  toimikunnissa  ja  antamalla  lausuntoja  legitimoidaan  liian

helposti samalla nykyisen politiikan suunta ja menetetään omaa riippumattomuutta.

”Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto  ja WWF niin varmaan näkisi mittarina sen, että se että

ollaan  kuultavina  ympäristövaliokunnassa  eduskunnassa  tai  että  ympäristöjärjestöistä  tulee  niin
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kuin  tämmöisiä niin  kuin  lausunnon antajia,  niin  ne  varmaan näkee,  että  se on  ..  ja  kyllä mäkin

nään  jossain määrin, että se on  tunnustus ympäristöliikkeelle,  tottakai  se on  tunnustus, mutta mä

nään sen toisaalta riskinä siinä, että meistä tulee tämmöisiä hampaattomia lausuntoautomaatteja,

jotka vain legitimoi sen päätöksenteon jossa meidät käytetään tämmöisinä statistisina pelleinä, joita

niin  kuin  retuutetaan  ympäri  maailmaa  ulkoasiainministeriön  typerissä  kokouksissa  ja  käytetään

tämmöisinä niin kuin Suomikuvan kiillottajina.” M8

Toimiminen  hallinnon  eri  toimikunnissa  on  omiaan  vahvistamaan  asiantuntijoiden  roolia

ympäristökysymyksessä  ja  näin  heikentämään  ruohonjuuritason  liikehdintää.  Lausuntojen

kirjoittaminen  voi  olla  ympäristöjärjestötoimijoiden  mielestä  välillä  myös  turhauttavaa,  kun

harjoitettu  politiikka  ei  muutu.  Esimerkiksi  Vuosaaren  sataman  tapauksessa  Suomen

luonnonsuojeluliitossa kirjoitettiin  suuri  määrä  tekstiä  ja  lausuntoja  ilman, että  saatiin  merkittäviä

muutoksia itse hankkeeseen.

Perinteisesti  ympäristöjärjestöissä  on  ajateltu,  että  mikäli  lainsäädäntöön  vaikuttamisen  kautta

asioita  ei  saada  vietyä  eteenpäin,  on  sen  jälkeen  syytä  nousta  tarvittaessa  barrikaadeille.  Ehkä

voidaankin ajatella, että ympäristöliikehdinnän leimahtaminen uudeksi aalloksi on merkki vanhojen

ympäristöjärjestöjen  epäonnistumisesta  ympäristön  puolustamisessa  lainsäädäntövaikuttamisen

kautta.  Toisaalta  vaikutus  lainsäädäntöön  ei  ole  yksin  riittävä  tekijä  kuvaamaan

ympäristöliikehdinnän  tilaa.  Yleisesti  ottaen  uudet  kysymykset  nousevat  esille  ruohonjuuritason

liikehdinnän piiristä ja vasta paljon myöhemmin vakiintuneet järjestöt alkavat vaikuttaa kysymystä

koskevaan lainsäädäntöön.

6.7 Yhteiskunnallinen sijoittuminen ja teemojen kantavuus: Mitä meistä

tuli isoina

Yhdeksi liikehdinnän vaikuttavuutta kuvaavaksi tekijäksi nousi aineiston perusteella myös se, mitä

eri  toimijoille  ja  järjestöille  tapahtuu  kiihkeimmän  aktiivisuuskauden  jälkeen.  Ympäristöliikkeen

vaikuttavuutta  tai  onnistumista  voidaan  arvioida  esimerkiksi  sen  perusteella,  kuinka  paljon

liikkeiden  esille  nostamat  asiat  myöhemmin  saavuttavat    yhteiskunnassa  kaikupohjaa.  Mihin

liikkeessä mukana olleet ihmiset lopulta päätyvät? Mitä tapahtuu liikkeen keskeisille projekteille ja

järjestöille, ja mitä muita instituutioita syntyy?
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Liikkeen  avaintoimijoiden  kohtalo  voi  olla  olennainen  kriteeri.  Aktiiviset  toimijat  oppivat

kansalaisjärjestöissä paljon hyödyllisiä taitoja, solmivat ihmissuhteita ja rakentavat verkostoja, jotka

kaikki  ovat  omiaan  työntämään  aktivisteja  elämässään  eteenpäin.  Monet  yhteiskunnallisissa

liikkeissä  olleet  toimijat  ovatkin  päätyneet  vaikuttaviin  ja  mielenkiintoisiin  tehtäviin  myös

myöhemmin elämässään. Mikäli tietyn teeman ympärillä näkyvästi toimineet ihmiset vievät samoja

kysymyksiä menestyksekkäästi eteenpäin muualla yhteiskunnassa, voidaan ajatella, että teemalle oli

selvästi  laajempaa kaikupohjaa.  Yhtä  lailla  liikkeen  pinnalle  nostama  yksittäinen  ihminen  tai  sen

tuottama  ajatus  tai  kirja  voi  myöhemmin  viedä  liikkeen  tavoitteita  voimakkaasti  eteenpäin.

Tietenkään  ei  ole  varmaa,  että  ympäristötoimijat  säilyvät  ympäristötoimijoina  myös

tulevaisuudessa.

Esimerkiksi Koijärviliikkeestä muodostui  lopulta vihreä  liike. Monet sen aktivistit ovat päätyneet

sisälle  poliittiseen  järjestelmään,  tutkimusmaailmaan  tai  työskentelemään  tiedon  välityksen,

kulttuurin  tai  taiteen  parissa.  Nähtäväksi  jää,  mihin  päätyvät  esimerkiksi  1990luvun

eläinoikeusaktivistit  tai  vuosituhannen  vaihteen  globalisaatiokriittisen  liikkeen  aktiivisimmat  ja

näkyvimmät hahmot. Ainakin heillä on yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta mittava kokemus,  joka

voi olla uusien liikkeiden käytettävissä.

”Kaikki ihmiset oli hirveen nuoria ja etenkin eläinoikeusliikkeen aikana ne oli aika nuoria. Nyt ne

ei enää ole. On paljon  ihmisiä,  jotka on  tehnyt asioita niin kuin vaikka neljä  vuotta,  viisi vuotta.

Monet asiat ovat hirvittävästi yksinkertaisempia vain tehdä kun ne oli joskus 2000. [...] Esimerkiksi

jossain  tässä vaihtoehtomediaskenessä. Nyt ne  tyypit,  jotka  tekivät vaihtoehtomediaa  turhautuivat

siihen, niin nyt ne on oikeita toimittajia kaikki. Et jos tulee tavallaan jotain sen verran kiinnostavaa,

että saa nää ihmiset saa mukaan, niin sitten on ihan eri taso.” M3

6.8 Yhteenvetoa

Tässä  luvussa  olen  siis  etsinyt  vastauksia  kolmanteen  tutkimuskysymykseeni: Millaisten

kriteereiden avulla ympäristöliikkeen tilaa voidaan ylipäätään arvioida?

Haastatteluaineiston  perusteella  on  mahdotonta  luoda  kattavaa  analyysikehikkoa,  jonka  kautta

voitaisiin määritellä ympäristöliikehdinnän kiihkeiden tai hiljaisempien kausien kriteeristöä. Mitään

yksittäistä  asiaa  ei  voida  nimetä  ympäristöliikkeen  aallon  välttämättömäksi  tekijäksi.  Tämä
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tutkimus  on  vahvistanut  käsitystä,  että  ympäristöliikehdinnän  aalto  on  viime  kädessä  jälkikäteen

luotu  sosiaalinen  konstruktio.  On  vaikea  sanoa,  voiko  liikehdinnän  mahdollisen  uuden  aallon

tunnistaa silloin, kun se on juuri nousemassa.

Aineiston  perusteella  on  helppo  nimetä  monia  eri  tekijöitä,  jotka  ympäristötoimijoiden

näkökulmasta toimivat liikehdinnän aallon tuntomerkkeinä tai kriteereinä. Kriteerit voidaan tiivistää

aineistoni perusteella seuraavasti:

 Mahdollisuusrakenteet

 Poliittisen potentiaalin laukaisukyky

 Ydinaktivistien määrä

 Toimintakeinojen dramaattisuus

 Julkisuus

 Vaikutus lainsäädäntöön ja hallintoon

 Toimijoiden tulevaisuus

Ensinnäkin  näyttää  selvältä,  että  liikehdintä  nousee  pinnalle  julkisen keskustelun  kautta.  Näin  on

tapahtunut  esimerkiksi  eläinoikeusliikkeen  ja  globalisaatiokriittisen  liikkeen  nousujen  yhteydessä.

Eri  asia  sitten  on,  saako  joku  tietty  kysymys  niin  paljon  kaikupohjaa  yhteiskunnassa,  että  se

aiheuttaa  poikkeuksellisen  aktiivista  keskustelua  ja  konkreettista  toimintaa.  Tämä  edellyttää

ainakin,  että  yhteiskunnallinen  tila  ja  mahdollisuusrakenne  ovat  liikkeen  syntymiselle  ja  sen

ajamille teemoille otollisia.

Liike  tarvitsee  aina  myös  omat  ”kylähullunsa”  eli  ydinaktivistit,  joilla  on  kykyä  ja  halua  laittaa

itsensä  likoon  jonkin  tietyn  kysymyksen  puolesta.  Lisäksi  tarvitaan  jonkinlainen  verkosto  tai

organisaatio,  jonka  kautta  toiminta  voi  kanavoitua  ja  heijastella  samalla  jonkin  laajemman

viiteryhmän  ajatuksia.  Mikäli  nämä  avaintoimijat  onnistuvat  vielä  hyödyntämään  yhteiskunnassa

vallitsevia  potentiaalisia  murtumia  sekä  politisoimaan  jonkin  tietyn  kysymyksen  uudella  tavalla

dramaattisia toimintakeinoja käyttäen, voi käsillä olla jälleen uusi ympäristöliikehdinnän aalto, jota

uudet tutkijat kiirehtivät vuosien päästä nimeämään ja analysoimaan.

Lopulta liikehdintää ja sen vaikuttavuutta tai merkittävyyttä yhteiskunnassa voidaan arvioida myös

sen  kautta,  mitä  hankkeita,  prosesseja,  lainsäädäntöä  tai  instituutioita  liikehdinnän

myötävaikutuksesta on syntynyt. Kiinnostavaa on arvioida myös sitä, mihin liikkeen aktiivitoimijat
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myöhemmin päätyivät.  Yksi  tärkeä  huomio  on  se,  että  erilaiset  toiminnan  arvioinnin  menetelmät

näyttäisivät  olevan  tärkeämpiä  ympäristöliikkeen  eri  vaiheissa.  Kuvassa  3  olen  pyrkinyt

sijoittamaan ympäristöliikkeen toiminnan arvioinnin kriteerit siihen aallon vaiheeseen, jossa niiden

vaikuttavuus  tai  näkyvyys  on  selkeintä.  Kuvan  3  kriteerien  mukaisessa  kehikossa  suomalainen

ympäristöliike  elää  parhaillaan  aallon  jälkeistä  aikaa,  hiipumista,  johon  liittyy

asiantuntijavaikuttaminen, ammatillistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon.

Kuva 3 – Ympäristöliikkeen aallon eri vaiheet (elinkaari) ja kriteerit

7. Johtopäätökset ja jatkotutkimus

Tässä luvussa esittelen tiivistetysti tämän tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ja prosessin aikana

syntyneet  ajatukset  jatkotutkimuksen  tarpeesta.  Samalla  pyrin  reflektoimaan  myös  omaa

tutkijapositiotani.  Ympäristöliikkeen  piiriin  kuuluu  erilaisia  järjestyneitä  ja  järjestäytymättömiä

ryhmiä,  jotka  voivat  olla  valtarakenteeltaan  hierarkkisia  tai  epähierarkkisia  sekä  keskittyä  yhteen

kysymykseen  tai  toimia  useiden  kysymysten  parissa.  Osa  syntyneistä  ympäristöliikkeistä

institutionalisoituu  ja  omaksuu  pysyvän  rakenteen  toisten  säilyessä  epävirallisina  verkostoina,

toimintaryhminä  ja  kampanjoina.  Suomessa  ympäristökysymykset  ja  liikkeet  ovat  nousseet

julkiseen keskusteluun usein aaltomaisesti.
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Ympäristöliike  on  saavuttanut  suomalaisessa  yhteiskunnassa  arvostetun  aseman  ja  merkittäviä

voittoja.  Siitä  huolimatta  tehtävää  on  edelleen  paljon.  Sama  koskee  yhteiskunnallista

ympäristötutkimusta  ympäristöliikkeen  merkityksestä.  Vaikka  tämän  prosessin  ja  tutkimuksen

aikana  on  löytynyt  paljon  vastauksia  alussa  määriteltyihin  ja  esitettyihin  kysymyksiin,  on  uusia

kysymyksiä noussut esille ehkä sitäkin enemmän.

”Niin kuin usein sanotaan, että vaikka paljon on saavutettu, niin vielä enemmän on ehkä mennyt, ja

vaikka ollaan kovasti poljettu eteenpäin, niin se vastatuuli on kumminkin ollut paljon kovempaa.”

M1

7.1 Johtopäätökset

Tämän  tutkimuksen  valossa  kansalaistoiminta  on  yhä  enemmän  yksilöllistä  sukkulointia,  oman

portfolion  ja  identiteetin  rakentamista  sekä  luovimista  notkean  modernin  virrassa  (vrt.  Bauman,

2002).  Metsämäen  ja  Nisulan  (2006)  tavoin  voidaan  puhua  myös  individualistisesta  instant

aktivismista.  Toisaalta  jälkimodernin  aaltoliikehdinnän  takana  saattaa  olla  jotain  pysyvämpää

kollektiivista kiinnittymistä, joka ei vain tule kovin helposti esille.

7.1.1 Ympäristöprotestien luonne muuttuu

Tutkimukseni mukaan protestien luonne on muuttunut. Kansalaisliikehdintä näyttäytyy projekteina,

tapahtumina  ja palveluina  sekä kovana kilpailuna huomiotaloudessa. Yksilöllisyyttä painottavassa

yhteiskunnassa  ei  sitouduta  yhteen  suureen  aatteeseen  tai  yksittäiseen  järjestöön,  vaan  suositaan

projektiluontoista  kansalaistoimintaa,  joka  perustuu  yksittäisiin  kampanjoihin,  tempauksiin  tai

tukitoimintaan.  Voidaan  puhua  myös  ”ostoskoriaktivismista”  tai  ”reppuaktivisteista”,  jotka

matkaavat projektista toiseen (”jetset” aktivismi).

Järjestötoiminnan  muodot  ja  sisällöt  ovat  muuttumassa.  Kansainvälistymiskehityksen  ja  tekniikan

myötä yksilöillä on entistä paremmat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhteiskunnan  yksilöllistymiskehitys  luo  voimakkaita  paineita  kollektiivisen  toiminnan  ympärille.

Tunteisiin  vetoava  toiminta,  johon  voi  sitoutua  vain  hetkeksi  aikaa  intensiivisesti,  tuntuu  olevan
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uudelle  ympäristöliikkeelle  tällä  hetkellä  ominaista.  Vapaaehtoistoiminnan  luonne  on  muuttunut

joustavammaksi  ja  reflektoivammaksi.  Tämä  asettaa  ainakin  kaksi  haastetta  perinteiselle

järjestörakenteelle.

(1)  Ensinnäkin  ihmisten  osallistumista  on  entistä  vaikeampi  kiinnittää  järjestöjen  perusrakenteen

ylläpitämiseen,  koska  aktiivit  haluavat  tehdä  vain  itseään  kiinnostavia  asioita  ja  projekteja.  (2)

Toinen haaste on, että perinteinen valtionapujärjestelmä on niin järjestökeskeinen, että se mukautuu

huonosti ilman järjestötaustaa toimiviin hankkeisiin tai projekteihin. Mikäli aktiivitoimijat haluavat

tehdä jonkin projektin, siitä on pakko päättää järjestön hallintorakenteen kautta.

Paluu  entisenkaltaiseen  järjestöyhteisöllisyyteen  tuskin  on  enää  mahdollista.  Järjestöjen  ja

rakenteiden  sijaan  nykypäivän  vapaa  kansalaistoiminta  luokin  epämuodollisia  verkostoja  ja

lyhytaikaisia projekteja.

7.1.2 Ympäristöpolitiikka on passivoitunut

Samaan  aikaan  kun  ympäristöhallinto  ja  ammattimaiset  ympäristöjärjestöt  ovat  ottaneet

ympäristökysymyksen  haltuun,  näyttää  siltä,  että  Suomen  ympäristöpolitiikka  on  passivoitunut.

Aineistoni mukaan sitä hallitsee kestävän kehityksen diskurssi, joka on muuttunut puheeksi talous

ja  sosiaalipolitiikasta.  Suomen  oma  kilpailukyky  määrittelee  yhä  voimakkaammin

ympäristökeskustelua  ja  asettaa  raamit  ympäristönsuojelulle.  Missä  on  radikaali  ympäristöliike  ja

sen uudet vaatimukset?

Kestävän kehityksen puhetapa on  tarjonnut  hallinnolle  mahdollisuuden  ottaa  ympäristökeskustelu

haltuun.  Siihen  viittaamalla  näytetään,  että  hallinto  ottaa  vastuun  ympäristöasioita.

Ympäristöliikettä  ei  tarvita  niinkään  haastamaan  hallinnon  retoriikkaa  ja  vaatimaan  ekologista

rakennemuutosta kuin tukemaan hallinnon pyrkimyksiä  ja osallistumaan niihin. Näin ollen valtion,

markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan suhteet ovat muuttuneet. Valtion vastaus ympäristöhuoleen

ja  moraaliprotestiin  on  ollut  luottamus  tekniikkaan,  taloudelliseen  ohjaukseen  ja  lainsäädäntöön

sekä sektorihallintaan (ekologinen modernisaatio).

Tutkimukseni  mukaan  ympäristökysymyksessä  on  tapahtunut  kahden  vaiheen  hallinnollinen

haltuunotto, jossa ympäristöliike on menettänyt asemaansa ympäristökysymysten määrittelijänä. (1)
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Ensimmäisessä  vaiheessa  puhe  ympäristökysymyksistä  on  siirtynyt  ympäristöjärjestöiltä

voimakkaammin  ympäristöhallinnolle.  Tämä  on  tarkoittanut,  että  radikaalia  ympäristöliikehdintää

ei  enää  samalla  tavalla  tarvita.  (2) Toisessa  vaiheessa  ympäristökysymys on  kestävän  kehityksen

puhetavan  eli  ympäristökysymysten  läpäisyperiaatteen  myötä  pyritty  integroimaan  kaikkeen

yhteiskunnan  päätöksentekoon.  Tämä  on  kuitenkin  tarkoittanut  sitä,  että  ympäristöpolitiikan

määrittelyvalta on siirtynyt pois järjestöiltä ja ympäristöhallinnolta.

Aineiston  perusteella  näyttää  siltä,  että  talous  ja  kilpailukykypolitiikka  määrittelevät  harjoitettua

ympäristöpolitiikkaa  entistä  voimakkaammin  ekologisten  ongelmien  sijaan.  Uudet  avaukset

loistavat poissaolollaan, ja kansainvälisissä neuvotteluissa Suomi ajaa pikemminkin varovaista kuin

aktiivista  linjaa.  Taustalla  vaikuttavat  aineiston  mukaan  talous  ja  kilpailukykypolitiikan

ylikorostuminen,  ympäristöhallinnon  riittämättömät  resurssit  kansainvälisten  kysymysten

korostuessa  sekä  heikko  ympäristöministeri.  Ympäristöhallinnosta  on  tullut  ympäristöjärjestöille

pikemminkin  vastustaja  kuin  liittolainen.  Toisaalta  on  vaikea  kuvitella,  että

ympäristöjärjestötoimijat,  joiden  tehtävänä  on  haastaa  harjoitettu  ympäristöpolitiikka,  näkisivät

nykyisen  ympäristöhallinnon  erityisen  aktiivisessa  tai  positiivisessa  valossa.  Lisäksi  tähän

kysymykseen on saattanut vaikuttaa myös oma tutkijapositioni ja rooli ympäristötoimijana.

Suomen  harjoittaman  ympäristöpolitiikan  määrittelyvalta  on  ympäristöjärjestöjen  näkökulmasta

siirtynyt  talouspoliittisille  ja  kansainvälisille  toimijoille.  Määrittelykamppailua

ympäristökysymyksistä  joudutaan  käymään  yhä  useammin  talouspoliittisin  argumentein.  Tästä

voidaan  nostaa  esimerkeiksi  kamppailu  viidennestä  ydinvoimalasta  ja  keskustelu

ilmastonmuutoksen torjunnasta. Samalla ympäristökysymys on monimutkaistunut  ja juridisoitunut.

Ympäristöjärjestöt ovat ammattimaistuneet, mikä saattaa alentaa vapaaehtoisten määrää tai ainakin

nostaa osallistumisen kynnystä.

7.1.3 Ympäristöliikehdinnän mahdollisuudet ja kriteerit ovat moninaisia

Yhteiskunnalliset mahdollisuusrakenteet, dramaattiset toimintakeinot, julkinen keskustelu ja uusien

liikkeiden  tai  projektien  määrä  eivät  ole  tämän  tutkimuksen  perusteella  ainoita  liikehdinnän

aktiivisuutta kuvaavia kriteereitä. Toimintaan osallistuvien ihmisten tai syntyvien uusien järjestöjen

määrä  ei  myöskään  yksin  anna  kuvaa  liikkeen  yhteiskunnallisesta  merkityksestä.  Olennaista  on

tarkastella  myös  sitä,  kuinka  kykeneviä  nämä  ihmiset  ovat  toimimaan.  Jälkikäteen  liikehdinnän
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kantavuutta  kuvaa  myös,  mihin  liikehdintään  osallistuneet  ihmiset  myöhemmin  elämässään

päätyvät,  mitä  syntyneille  projekteille,  verkostoille  tai  järjestöille  tapahtuu  ja  minkälaisia

yhteiskunnallisia instituutioita syntyy.

Aineiston mukaan näyttää siltä, että ympäristöliike ei ole tällä hetkellä aktiivisimmassa vaiheessaan.

Ympäristökysymys  on  menettänyt  julkisuudessa  viehätysvoimaansa,  eivätkä  yhteiskunnalliset

olosuhteet ole  viime  vuosina olleet kovin otollisia uuden  liikehdinnän syntymiselle. Pikemminkin

voidaan puhua ympäristöliikehdinnän latenssivaiheesta.

Vaikka  uudet  kysymykset  loistavat  ympäristöliikkeessä  poissaolollaan,  ei  tämä  ole  tarkoittanut

aktiivisen ympäristötoiminnan hiipumista. Kysymykset ovat vain siirtyneet julkisesta keskustelusta

ammattimaiseen  ja  institutionalisoituneeseen  vaikuttamistyöhön.  Monet  vakiintuneet

ympäristöjärjestöt  osallistuvat  entistä  aktiivisemmin  hallinnon  toimikuntiin  ja  kansainvälisiin

kokouksiin sekä käyvät eduskunnan valiokunnissa antamassa asiantuntijalausuntoja. Toisaalta uudet

julkisuushakuiset protestit kanavoituvat ympäristöteemojen sijaan muihin kysymyksiin.

Eläinoikeus  ja  globalisaatiokysymysten  nousun  jälkeen  ympäristöliikehdintä  on  jäänyt  julkisessa

keskustelussa  suhteellisen  vähälle  huomiolle  muuhun  kansalaistoimintaan  verrattuna,  vaikka

toiminta  on  ollut  jatkuvasti  aktiivista.  Monet  tempaukset  kuten  Älä  osta  mitään  päivä,

vetoomuskampanja  EteläSuomen  metsien  suojelun  puolesta  sekä  viime  vuosien  lumiukkojen

mielenosoitustempaukset  ilmastonmuutosta  vastaan  on  toteutettu  vähäisillä  resursseilla.  Siitä

huolimatta ne ovat saaneet paljon huomiota.

Vaikka esimerkiksi  ilmastonmuutoksesta käytävää poliittista keskustelua on pyritty vauhdittamaan

lukemattomilla  näyttävillä  tempauksilla,  kampanjoilla,  mielenosoituksilla  sekä

asiantuntijavaikuttamisella  ja  lobbauksella,  ei  vahvaa  muutosta  nykypolitiikkaan  ole  saatu

aikaiseksi.  Laajamittaista  liikehdintää  ei  ole  syntynyt,  vaikka  ilmastonmuutos  tunnustetaan

aikakautemme  suurimmaksi  ympäristöongelmaksi  ja  eduskunta  on  käsitellyt  koko  kevään  2006

energia  ja  ilmastoselontekoa. Tutkimuksen valossa  voi  todeta,  että  ympäristönsuojelukysymykset

eivät  herätä  kovin  suuria  intohimoja  nuoren  aktivistikentän  sydämessä.  Pikemminkin

ympäristökysymyksessä  on  tapahtunut  hallinnollinen  haltuunotto,  ja  sen  parissa  ovat  alkaneet

pakertaa ammattilaiset.
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Ovatko  ympäristöjärjestöt  sitten  muuttuneet  establishmentiksi  ja  ”nössöliikkeeksi”,  pelkäksi

hallinnon  jatkeeksi  ja  asiantuntijaavuksi?  Retuutetaanko  niiden  edustajia  ympäri  maailmaa

kansainvälisissä  kokouksissa  pelkkinä  Suomikuvan  kiillottajina?  Syötetäänkö  aktivisteille  vain

hallinnon kahvipullia kuulemistilaisuudesta  ja kokouksesta toiseen? Näyttää siltä,  että perinteinen

ympäristökysymys  on  passé.  Se  ei  ehkä  enää  tarjoa  mahdollisuutta  nostaa  uusia  kysymyksiä

poliittiseen  keskusteluun  –  ainakaan  samalla  tavalla  kuin  prekariaatti  ja  pätkätyöläisyys  tätä

kirjoitettaessa.  Toisaalta  esimerkiksi  ilmastonmuutoskeskustelu  on  erityisesti  kansainvälisesti

katsottuna  laajempaa  ja  hallinnon  näkökulmasta  haastavampaa  kuin  keskustelu  uusien  teemojen

ympärillä.

7.1.4 Ympäristöliikehdinnän aallot kerrostuvat

Tämän  tutkimuksen  perusteella  ympäristöliikkeen  toimintaa  voidaan  Rannikon,  Konttisen  ja

Peltokosken  tutkimuksia  mukaillen  kuvata  aaltomaiseksi.  Eri  ympäristökysymykset  ovat  nousseet

vilkkaaseen yhteiskunnalliseen ja julkiseen keskusteluun eri aikoina. Yleensä kiihtyvää keskustelua

on  seurannut  toiminnan  ja  sitä  kautta  uusien  verkostojen,  projektien  ja  järjestöjen  syntyminen.

Kiihtyvän mobilisaation jälkeen toiminta ja julkinen keskustelu ovat toisaalta aina myös hiipuneet.

Tämä näkemys jaetaan yleisesti myös ympäristötoimijoiden keskuudessa.

Tutkimukseni  mukaan  ympäristöliikehdinnän  aaltomalli,  jota  esimerkiksi  Rannikko,  Konttinen,

Peltokoski  ja osaltaan myös Lindholm ovat käyttäneet, on kuitenkin riittämätön tarkastelukehikko.

Protestiaallon  käsitteen  kautta  päästään  kyllä  syvällisestikin  käsiksi  moniin  mielenkiintoisiin

ilmiöihin,  mutta  kaikenkattava  malli  se  ei  ole.  Aallon  käsite  toimii  parhaiten,  mikäli

ympäristöliikehdintää  tarkastellaan  uusien  liikkeiden  ja  julkisen  keskustelun  näkökulmasta.

Ympäristöaktivistien  silmin  tilanne  näyttää  erilaiselta.  Uudet  kysymykset  eivät  ole  kadonneet

kiihkeimmän  protestijakson  jälkeen  ympäristötoimijoiden  agendalta.  Työ  kulloinkin  esille

nousseiden asioiden parissa on jatkunut vain eri toimintakentällä. Kysymyksiä on alettu tarkastella

entistä ammattimaisemmin vakiintuneiden järjestöjen näkökulmasta.

Ympäristöliikehdinnän aaltomalli on yksi mielenkiintoinen näkökulma, mutta se ei kelpaa yleiseksi

(tai  ainoaksi)  lähtökäsitteeksi  ympäristöliikkeen  tai  yhteiskunnallisten  liikkeiden  tutkimukseen.

Aaltomalli  on  liian  mekaaninen  ja  determinoiva  kehys  ja  antaa  ehkä  liian  yksinkertaisen  kuvan

moniäänisestä  ja  eri  suuntiin  viuhkamaisesti  muotoutuvasta  liikkeestä.  Aaltoilu  voi  nousta  esille
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esimerkiksi mediaseurannassa, mutta  liikkeiden työn latentit kerrokset ja sukupolvien väliset  linkit

esille nostamalla kuvasta muodostuu toisenlainen, kerroksinen.

Olisi  tarkoituksenmukaisempaa  puhua  ympäristökysymyksen  aaltojen  ohella  kerrostumista.

Ympäristöliikkeen  aaltojen  mukana  tulleet  kysymykset  ja  uudet  liikkeet  eivät  ole  kadonneet

yhteiskunnasta,  vaan  pikemminkin  osittain  kehittyneet  ja  vakiinnuttaneet  asemansa  legitiimeinä

toimijoina. Uudet  liikkeet haastavat vanhat organisaatiot,  jotka joko virkistyvät  tai  jäävät elämään

omaa  elämäänsä.  Uudet  kysymykset  ovat  nousseiden  aaltojen  jälkeen  kerrostuneet  vanhojen

kysymysten  päälle.  Kussakin  ajassa  tapahtunut  toiminta  kerrostuu  hallinnon  rakenteisiin  ja

institutionaaliseen  vaikuttamiseen. Myös Tarrow  ja Siisiäinen ovat korostaneet,  että protestijaksot

suodattuvat yhteiskuntaan eikä aallon hiipuminen tarkoita paluuta entiseen. Aaltoja ei voi käsitellä

pelkästään lineaarisesti rakentuvina ilmiöinä. Ympäristöliikkeen piirissä eri kysymykset voivat elää

aaltojen eri vaiheita samanaikaisesti.

Toisaalta  ympäristötoimijoiden  voi olla  vaikea ottaa etäisyyttä omaan  intensiiviseen  toimintaansa,

joka  näyttäytyy  jatkuvana  ja  kerrostuneena  aktiivisuutena.  Tämän  kysymyksen  yhteydessä  myös

oma tutkijapositioni on haasteellinen. Ulkopuolelta käsin tarkasteltuna ympäristöliikehdinnän aallot

voivat erottautua muusta normaalista toiminnasta selkeämmin.

Tämän  tutkimuksen  perusteella  ehdotan  kuitenkin,  että  jatkossa  ympäristöliikkeen  aaltojen

tutkimuksen  yhteydessä  otettaisiin  lähempään  tarkasteluun  myös  niiden  kerrostumat.

Ympäristöliikkeen  aallolla  tarkoitan  tässä  liikkeen  nousua  ja  kerrostumalla  sen  esille  nostamien

asioiden  vakiintumista  osaksi  yhteiskunnallista  päätöksentekoa  ja  vaikuttamista.  Kyseessä  olisi

ympäristöliikehdinnän  tutkimuksen  osalta  ikään  kuin  syväluotaava  kansalaisyhteiskuntatutkimus,

jossa  toisaalta  yhteiskunnallisten  liikkeiden  ja  järjestöjen  ja  toisaalta  valtiovallan  välistä  suhdetta

tarkasteltaisiin dialektisemmin.

7.2 Jatkotutkimus

Yhteiskunnallinen  ympäristöliiketutkimus  on  Suomessa  kohtuullisen  nuori  ala.  Aiemmat

tutkimukset  ovat  keskittyneet  esimerkiksi  paikallisiin  tapaustutkimuksiin,  ympäristöliikkeen

aaltoteorian  hahmottelemiseen  tai  liikkeen  kollektiivisen  identiteetin  kuvaamiseen.  Olen  tässä

tutkimuksessa  pyrkinyt  vastaamaan  kuitenkin  myös  siihen,  miten  ympäristöjärjestöissä  nähdään
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Suomen  harjoittama  ympäristöpolitiikka.  Lisäksi  olen  tarkastellut  ympäristöjärjestöjen  tilaa

ympäristöliikehdinnän aaltomallissa. Lopuksi olen pyrkinyt arvioimaan ympäristöliikehdinnän tilaa

kuvaavia  kriteereitä.  Tämän  tutkimusmatkan  varrella  on  herännyt  huomattava  määrä  myös  uusia

jatkokysymyksiä. Tässä luvussa tuon lopuksi esille muutamia mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.

Ylipäätään  ympäristöliikehdinnän  aaltomallin  arviointi  olisi  edellyttänyt  selvästi  vahvempaa

käsitteellisteoreettista  työtä tämän työn pitäytyessä selvemmin empiriassa.

Ympäristöjärjestötoimijoiden  mielestä  Suomen  ympäristöpolitiikka  on  muuttunut

edelläkävijyydestä  varovaiseksi  perässähiihtelyksi.  Olisikin  kiinnostavaa  tutkia  tarkemmin,  onko

Suomen  virallinen  linja  muuttunut.  Tutkimuksessa  voitaisiin  tarkastella  Suomen  linjauksia  ja

kantoja  esimerkiksi  ilmastopolitiikassa  tai  luonnonsuojelukysymyksissä  ja  verrata  niitä

aikaisempiin  linjauksiin  sekä  arvioida,  onko  todellista  muutosta  virallisella  tasolla  tapahtunut  vai

näyttääkö  tilanne  tältä  vain  ympäristöjärjestöjen  näkökulmasta.  Tutkimuksessa  voitaisiin  myös

selvittää Suomen sijoittumista ja roolia EU:n sisällä sekä kansainvälisillä areenoilla.

Tutkimukseni  yhdeksi  keskeiseksi  tekijäksi  nousevat  myöhäismodernin  luomat  yhteiskunnalliset

mahdollisuusrakenteet  ympäristöliikehdinnän  edellytyksenä  ja  suuntaajana.  Yhtenä

lähestymistapana  voisi  olla  liikehdinnän  mahdollisuuksien  tarkempi  arviointi  yhteiskunnallisesta

rakenteista käsin. Olisi mielenkiintoista pureutua myös niin sanottujen ”reppuaktivistien” tai ”jetset

aktivistien”  yksilölliseen  sukkulointiin  ympäristöliikehdinnän  kentällä  projektista  toiseen.  Lisäksi

voitaisiin pyrkiä tunnistamaan niitä keskeisiä ja laajoja yhteiskunnan kehityssuuntauksia, jotka ovat

olleet  liikkeen  syntymisen  edellytyksenä.  Tutkimuksessa  voitaisiin  tarkastella  esimerkiksi  jonkin

yksittäisen aallon aikana vallinnutta yhteiskunnallista tilaa. Olisi kiinnostavaa keskittyä tarkemmin

ydinaktivistien rooliin erilaisten liikkeiden, järjestöjen ja projektien syntymisessä ja hiipumisessa.

Tutkimusaineistosta  nousi  esille  kysymys  siitä,  mitä  kunkin  ympäristöliikkeen  aallon  keskeisistä

aktivisteista  on  myöhemmin  tullut.  Olisi  kiinnostavaa  tarkastella  jatkotutkimuksessa,  minkälaisiin

tehtäviin  ja asemiin kunkin ympäristöliikehdinnän aallon keskeiset toimijat ovat päätyneet, kuinka

suuri  osa  toimijoista  on  jatkanut  yhteiskunnallista  ympäristövaikuttamista  ja  kuinka  moni  on

päätynyt johonkin muuhun toimintaan. Lisäksi olisi kiinnostavaa tarkastella, millaisia elämäntapoja

ympäristöaktivistit  ovat omassa  elämässään  valinneet.  Tutkimuksessa  voitaisiin  syvähaastatella  ja

analysoida  muutamia  kunkin  ympäristöliikkeen  aallon  keskeisiä  toimijoita  ja  arvioida  heidän

elämänsuunnitelmiaan  ja  tilannettaan  ennen  liikehdintää  ja  sen  jälkeen.  Samantyyppistä

elinkaaritutkimusta voisi soveltaa myös yksittäiseen järjestöön ympäristöliikkeen aallokossa.
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Ajatus  ympäristöliikehdinnän  kerrostumista  aaltojen  ohella  syntyi  tutkimuksen  loppuvaiheessa.

Tarkastelu  jää  tässä  yhteydessä  jonkin  verran  pinnalliseksi.  Jatkotutkimuksessa  tulisi  luoda

teoreettinen  kehikko  ympäristöliikkeen  kerrostumien  syntymisestä  kunkin  ympäristöliikehdinnän

aallon  yhteydessä  ja  pyrkiä  näin  syvemmin  arvioimaan  ympäristöliikehdinnän  dialektiikkaa  ja

dynamiikkaa.  Kerrostumista  tutkimalla  voitaisiin  arvioida,  missä  määrin  ympäristöliikkeen  aallot

ovat tuottaneet  jatkuvampia  ja pysyvämpiä vaikutuksia  ja rakenteita esimerkiksi uusien  järjestöjen

tai instituutioiden kautta.
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8. Epilogi

Päättäjien  kaappaaman  ympäristöpuheen  ja  kiihtyvän  ympäristötuhon  välinen  ristiriita  näyttää

kärjistyvän koko ajan. Tarvitaan  taas ehkä vain  muutaman  ihmisen aktiivinen  joukko,  joka keksii

uuden tavan politisoida ympäristökysymys – ja käsillä on jälleen uusi ympäristöprotestin tihentymä.

Ville  Lähde  (1996,  152)  kirjoittaa  Muutoksen  kevät  lehden  syntyprosessista  neljännen

ympäristöliikkeen  aallon  osalta  osuvasti  seuraavaa: ”Heräävän  kevään  todellista  viestiä  ei  tuo

äänekkäästi agitoiva pääskynen, sen todellinen airut on hiljainen ja uurastava kiuru, joka aloittaa

työnsä muiden vielä lepäillessä lämmössä”.

Helsingin Sanomien (13.8.2006) artikkelin mukaan näyttää siltä, että ympäristöliikkeen alkuaikojen

ehdottomuus  ja  moralismi  ovat  vähentyneet  –  nykyinen  ympäristöväki  ei  halua  uhrautua  suurten

tavoitteiden  takia,  vaan  ”ekotekoja  voi  tehtä  yksityisautoillenkin –  jos  siihen  on  rahaa”.91  Image

lehden (56/2006) artikkelissa Ilkka Kariston haastattelemat globalisaatiokriittisen liikkeen aktivistit

arvioivat, että ”pian julkisuuden valokeilaan nousee taas jokin uusi  liike,  ja sitä pyörittävät nuoret,

radikaalit  aktivistit  –  ei  tämä  kolmekymppisten  kalkkisten  kööri.”  Voisiko  aktivistisukupolvien

välisen jännitteen purkautuminen aiheuttaa ympäristöliikkeen uuden kevään?

Graduprosessi  on  ollut  antoisa.  Paljon  on  tapahtunut.  Tulevaisuuden  uskoa  tarvitaan

ympäristöjärjestöissä  ehkä  enemmän  kuin  koskaan  aikaisemmin.  Mahdollisuuksia  ja  potentiaalia

olisi  vaikka  kuinka  paljon.  Haluankin  päättää  tämän  tutkimuksen  suuresti  arvostamani

kansalaisaktivistin Thomas Wallgrenin sanoihin:

”Ainahan  on  menossa  enemmän  kuin  mitä  valtajulkisuus  tunnustaa.  Mä  olen  ehkä  pessimistinen

luonne, mä ajattelen ehkä herkemmin. Siis mun optimismi on siinä, että mä olen ollut niin kauan

mukana, että aina putkahtaa uusia [ympäristöktivisteja]. Ne kävelee kokoukseen ovesta  sisään  ja

niin kuin sä olet nähnyt, niin kuin me ollaan puhuttu näistä liikkeistä, ja mä luotan, että semmoinen

tulee ja taas se meidät yllättää. Tosin aina sitä ei pysty näkemään.”

91 Helsingin Sanomat 13.8.2006 Varaa olla vihreä.
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2.6  millaiset ihmiset osallistuvat järjestötoimintaan

2.7  mitä asioita juuri nyt pinnalla

2.8  mikä voisi olla sellainen tapahtuma tai asia, joka laukaisee seuraavan protestiaallon

2.9  miten arvioida ympäristöjärjestöjen toimintaa
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3. Ympäristöpolitiikka Suomessa

3.1  miten aktiivista ympäristöpolitiikka juuri nyt on

3.2  mitä asioita juuri nyt pinnalla

3.3  onko Suomi edelläkävijä / kestävän kehityksen mallioppilas

3.4  onko toimintakenttä muuttunut /onko poliittinen tila parantunut

3.5  Suomen ympäristöpolitiikka ja EU:n rooli

3.6  ympäristöjärjestöjen rooli

4. Muuta

– onko jotain, mitä haluat lisätä – mitä jäi kysymättä

– missä järjestöissä olet toiminut / toimit

– voitko esiintyä aineistossa/tutkimuksessa omalla nimelläsi
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Liite 2: Haastateltavat

Tapani Veistola  (42),  Suomen  luonnonsuojeluliiton  luonnonsuojelusihteeri  ja Naturaasiantuntija

(haastateltu  14.12.2004).  Toiminut  aikaisemmin  seitsemän  vuotta  BirdLifessä  muun  muassa

toiminnanjohtajana ja nyt seitsemän vuotta Suomen luonnonsuojeluliitossa. M1

Kaisa Eskola  (29),  Suomen  Attacin  puheenjohtajistossa 2003  ja  varapuheenjohtajana 2004–2005

(haastateltu 14.12.2004). Toiminut aikaisemmin mm. Saksan Attacissa. N1

Aleksi  Neuvonen  (29),  Dodon  puheenjohtaja  2005  (haastateltu  15.12.2004).  Toiminut  Dodossa

aktiivisesti  vastuullisissa  tehtävissä  sen  perustamisesta  (1995)  lähtien.  Toiminut  myös  Helsingin

Kumpulaseurassa  ja  opiskelijajärjestöissä.  Rooman  klubin  Suomen  yhdistyksen  hallituksen  jäsen

vuodesta 2000. M2

Tapio  Laakso  (23),  Globalisaatioaktivisti  (haastateltu  15.12.2004).  Osallistunut

globalisaatiokriittisen  liikkeen  mielenosoituksiin,  Kuokkavierastapahtumiin,  Valkohaalareihin,

Tottelemattomiin  ja  talonvaltausliikehdintään. No Border  verkoston aktiivitoimija  ja prekariaatti

projektin  käynnistäjä.  Toiminut  myös  Vihreiden  Nuorten  ja  Opiskelijoiden  hallituksessa  2004  ja

Helsingin Vihreiden Nuorten hallituksessa 2005. M3

Eero  YrjöKoskinen  (42),  Suomen  luonnonsuojeluliiton  toiminnanjohtaja  vuodesta  2002

(haastateltu  16.12.2004).  Toiminut  YKtehtävissä  Boliviassa,  toimittajana  Yleisradiossa  ja

Helsingin  Sanomissa.  Työskennellyt  Euroopan  parlamentissa.  Oli  mukana  perustamassa  Vihreää

liittoa. M4

VilleVeikko  Hirvelä  (42),  Vapaa  ympäristöaktivisti  (haastateltu  16.12.2004).  Toiminut

Kansalaisjärjestöjen WTO kampanjassa ja Maan ystävissä sekä vaikuttaa elämäntapavalinnoillaan.

Osallistui muun muassa Seattlen WTO:n vastaisiin mielenosoituksiin vuonna 1999. M5

Tuomas  Rantanen  (39),  Voimalehden  kustannuspäällikkö  vuodesta  1999  (haastateltu

17.12.2004).  Toiminut  LuontoLiiton  pääsihteerinä,  Promakasiinit  liikkeessä  sekä

kulttuurituottajana ja opiskelijaliikkeessä 1990luvun alusta lähtien. Helsingin kaupunginvaltuutettu

vuodesta 2001 ja kaupunginhallituksen jäsen vuodesta 2005. M6
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Meri  Pukarinen (20),  Maan  ystävien  puheenjohtaja  2005  (haastateltu  19.12.2004).  Toiminut

Lappeenrannan Maan ystävissä, Suomen Maan ystävien hallituksessa 2003 ja varapuheenjohtajana

2004. N2

Lauri  Myllyvirta  (21),  Maan  ystävien  ilmastokampanjavastaava  vuodesta  2004  (haastateltu

19.12.2004).  Toiminut  Mikkelin  Maan  ystävissä  vuodesta  1998  ja  Suomen  Maan  ystävien

hallituksessa  2004.  Ollut  mukana  eri  järjestöverkostojen  kautta  energia  ja  ilmastokysymyksissä.

M7

Mikael  Sjövall  (38),  Greenpeacen  tiedottaja  vuodesta  2001  (haastateltu  20.12.2004).  Toiminut

kuusi  vuotta  toimittajana  ja  ollut  kolme  vuotta  diplomaattina.  Työskennellyt  myös  Satu  Hassin

virkamiessihteerinä sekä pakolaisohjaajana Suomen Punaisessa Ristissä. M8

Lotta Ruokanen (30), LuontoLiiton pääsihteeri vuodesta 2003 (haastateltu 22.12.2004). Toiminut

LuontoLiiton  aktiivina  vuodesta  1987.  Ollut aktiivinen

opiskelijajärjestöissä  (Helsingin  yliopiston  ympäristöalan  opiskelijoiden  ainejärjestö  Myy  ja

Maatalousmetsäylioppilaiden  liitto  MMYL).  Toimii  lisäksi  Siemenpuusäätiön  valtuuskunnassa

sekä Allianssin ja Nuorten Akatemian hallituksissa. N3

Jouni  Nissinen  (34),  Suomen  luonnonsuojeluliiton  hallituksen  jäsen  vuodesta  2002  (haastateltu

22.12.2004).  Tullut  mukaan  LuontoLiiton  metsäryhmään  1993,  toiminut  Kepan  Nigeria/Shell

boikottikampanjassa 1997–1999 ja LuontoLiiton pääsihteerinä vuosina 2000–2003. Lisäksi toimii

Siemenpuusäätiön  valtuuskunnassa,  Allianssin  ja  Nuorten  Akatemian  hallituksessa  ja  on  ollut

Voima Kustannus Oy:n hallituksessa. M9

Salla Tuomivaara (29), Oikeutta Eläimille järjestön perustajia ja eläinoikeusliikkeen aktiivi 1995–

1998 (haastateltu 23.12.2004). Toiminut  lisäksi Animaliassa, Maan ystävissä  ja Voima Kustannus

Oy:n hallituksessa. N4

Juhani Lohikoski  (32), Suomen Attacin puheenjohtajistossa 2002–2003 (haastateltu 28.12.2004).

toiminut  Suomen  Anarkistiliitossa,  Kommunistisissa  nuorissa  ja  Sosialistiliitossa.  Ollut  mukana

perustamassa  Suomen  Attacia  2001,  Suomen  sosiaalifoorumeiden  järjestelyissä,  sodan  vastaisissa

verkostoissa ja on Murroslehden päätoimittaja. M10
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Hannes  Tuohiniitty  (27),  Bioturvayhdistyksen  puheenjohtaja  vuodesta  2003  lähtien  (haastateltu

4.1.2005).  Toiminut  Maan  ystävien  hallituksessa,  liikennekampanjassa  ja  maaseutukampanjassa.

M11

Olli  Tammilehto  (53),  vapaa  kansalaisaktivisti,  tutkija  ja  kirjailija  (haastateltu  12.1.2005).

Toiminut  aikaisemmin  ydinvoiman  vastaisessa  liikkeessä,  Enemmistö  ry:ssä,  Sadankomiteassa  ja

ollut mukana muun muassa Koijärvellä. M12

Ville  Lähde  (32),  Muutoksen  kevät  lehden  perustaja  ja  päätoimittaja  (haastateltu  17.1.2005).

Toiminut  aikaisemmin  muun  muassa  ydinvoiman  vastaisessa  liikkeessä  ja  eläinoikeusliikkeessä.

Työskentelee  filosofian  tutkijana  Tampereen  yliopistossa.  Osallistunut  myös  useisiin

ympäristöpolitiikkaa käsitteleviin kirjahankkeisiin. M13

Päivi  Rosqvist  (42),  WWF  Suomen  viestintäpäällikkö  vuodesta  2000  (haastateltu  19.1.2005).

Toiminut  Animalian  puheenjohtajana  ja  toiminnanjohtajana  sekä  työskennellyt  Vihreän  liiton  ja

Vihreän  eduskuntaryhmän  tiedottajana.  Toiminut  neljä  vuotta  Eurogroup  for  Animal  Welfare

järjestön puheenjohtajana. N5

Thomas  Wallgren  (46),  NIGD:n  puheenjohtaja  vuodesta  2005  (haastateltu  21.1.2005).  Ollut

mukana  lähes kaikessa suomalaisessa kansalaisliikehdinnässä, muun muassa Koijärvellä, Lepakon

valtauksessa,  kehitysmaakauppaliikkeessä,  prosenttiliikkeessä,  metsäliikkeessä  ja  Ympäristö  ja

Kehitys  ry:ssä.  Ollut  perustamassa  Kehitysyhteistyön  palvelukeskusta  Kepaa,  toiminut  Suomen

luonnonsuojeluliiton  hallituksessa  ja  varapuheenjohtajana.  On  ollut  perustamassa  Suomeen

demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakamia. M14

Marko  Ulvila  (36),  Ympäristö  ja  Kehitys  ry:n  puheenjohtajana 2003–2004  ja  hallituksessa 2005

(haastateltu  23.1.2005).  On  ollut  perustamassa  Maan  ystäviä  ja  demokratiafoorumi  Vasudhaiva

Kutumbakamia sekä toiminut metsäkampanjassa ja Tampere 21projektissa. M15
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Liite 3: Tutkimuksessa esiintyneiden tahojen lyhyet esittelyt

Animalia

Eläinsuojeluliitto  Animalia  ry  on  Suomen  johtava  eläinsuojelujärjestö,  joka  perustettiin  vuonna

1961.  Animalia  toimii  eläinkokeiden,  turkistarhauksen  ja  tuotantoeläinten  kasvatuksen

eläinsuojeluongelmien korjaamiseksi. Animalia kampanjoi, jakaa tietoa ja vaikuttaa lainsäädäntöön,

asenteisiin ja käytäntöihin. Järjestö vastustaa sellaista eläinten kohtelua, joka estää niiden luontaista

käyttäytymistä tai aiheuttaa eläimille kipua tai tuskaa. Animalia toimii avoimesti ja laillisia keinoja

käyttäen. Järjestöllä on paikallisia toimintaryhmiä noin 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Lisätietoja: http://www.animalia.fi

Attac

Attac  on  vuonna  1998  Ranskasta  alkunsa  saanut  globaali  kansalaisliike  ja  kansalaisjärjestö.

Järjestön nimi tulee sanoista "Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide

aux citoyens",  joka  vapaasti  suomennettuna  tarkoittaa  yhdistystä pääomaliikkeiden  verottamiseksi

kansalaisten  hyväksi.  Liike  toimii  nykyään  n.  50  maassa,  ja  sillä  on  yli  80000  jäsentä.  Suomeen

Attac perustettiin  toukokuussa 2001,  minkä  jälkeen  siihen on  liittynyt  tuhansia  jäseniä.  Attacissa

voi toimia sekä kampanjaryhmissä (esimerkiksi veroryhmä tai WTOryhmä) että paikallisryhmissä,

joita on perustettu ympäri maan. Järjestön toimintaa koordinoi vuosittain valittava johtoryhmä.

Lisätietoja: http://www.attac.fi

Dodo

Dodo  ry  on  vuonna  1995  perustettu  suomalainen,  ympäristökysymyksiä  yhteiskunnallisesti  ja

globaalisti  tarkasteleva  ympäristöjärjestö. Dodossa pyritään  välttämään  turhia  vastakkainasetteluja

ja  tarkastelemaan  ympäristökysymyksiä  laajasti  eri  näkökulmista.  Dodo  tuottaa  materiaalia  sekä

toimii  keskustelupiirien  ja  yleisötilaisuuksien  kautta.  Järjestö  tekee  kehitysyhteistyötä  Malissa  ja

Madagaskarilla sekä osallistuu kansainvälisiin ympäristökokouksiin ja kehittäjäverkostoihin. Dodon

siipien suojasta on saanut alkunsa muun muassa tuulivoimayhtiö Lumituuli Oy.

Lisätietoja: http://www.dodo.org

http://www.animalia.fi
http://www.attac.fi
http://www.dodo.org
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Greenpeace

Greenpeace  on  kansainvälinen  itsenäinen  ympäristökampanjointijärjestö,  joka  syntyi  Kanadassa

vuonna  1971  protestina  Yhdysvaltain  Alaskassa  tekemiä  ydinasekokeita  vastaan.  Järjestö  tekee

sanoista  tekoja  vastustaakseen  ympäristön  tuhoamista  maailmanlaajuisesti  ja  tuodakseen  esiin

ratkaisuja  rauhan  ja  ekologisen  tasapainon  saavuttamiseksi  maailmassa.  Greenpeacen

toimintatapoja  ovat  tutkimus  ja  kehitystyö,  mielipiteisiin  vaikuttaminen,  keskustelu  päättäjien

kanssa ja väkivallaton suora toiminta. Greenpeacen päämäärä on varmistaa, että elämä maapallolla

jatkuu  kaikessa  runsaudessaan.  Suomessa  Greenpeace  toimii  ilmastonmuutosta,  mertensuojelua,

metsiensuojelua, geenimuuntelua, ympäristömyrkkyjä ja ydinvoimaa koskevissa kysymyksissä.

Lisätietoja: http://www.greenpeace.fi

Kansalaisten Bioturvayhdistys

Kansalaisten  Bioturvayhdistys on  Suomeen  vuonna 2000  perustettu  yhdistys,  jonka  tarkoituksena

on suojella sekä kulttuuri että luonnon ekosysteemien geeniperimää  ja niiden pohjalle rakentuvia

elollisia  järjestelmiä  sekä  ihmisten  ja eläinten terveyttä  ja  hyvinvointia  niiltä vaaroilta  ja riskeiltä,

joita  tieteellinen,  teknologinen  ja  taloudellinen  kehitys  aiheuttavat.  Yhdistys  tutkii  ja  valvoo  niitä

toimintoja,  jotka  voivat  vaarantaa  kansalaisten  ja  elollisen  järjestelmän  bioturvallisuutta  sekä

harjoittaa  tiedotus  ja  kustannustoimintaa  suurelle  yleisölle,  viranomaisille  ja  päättäjille  sekä

järjestää  koulutusta  ja  tapahtumia  sekä  tukee  kansalaisten  toimintaa  bioturvallisuuden

ylläpitämiseksi.

Lisätietoja: http://www.bioturva.org

LuontoLiitto

LuontoLiitto  on  vuonna  1943  perustettu  lasten  ja  nuorten  luonnonharrastus  ja

ympäristönsuojelujärjestö. LuontoLiiton tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon

monimuotoisuus  säilyy  ja  luonnon  itseisarvo  tunnustetaan.  Järjestö  vaikuttaa  metsä,  peto,  ja

vesistökysymyksissä  sekä  ympäristökasvatuksen  saralla.  LuontoLiitto  järjestää  koulutusta,

leiritoimintaa  ja  retkiä  sekä  tekee  julkaisutoimintaa.  Järjestöön  kuuluu  seitsemän  piiriä  ja  kaksi

alueellista järjestöä, ja se on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenjärjestö.

Lisätietoja: http://www.luontoliitto.fi

http://www.greenpeace.fi
http://www.bioturva.org
http://www.luontoliitto.fi
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Maan ystävät

Maan ystävät on Suomeen vuonna 1996 perustettu yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, joka tarjoaa

ihmisille  mahdollisuuden  toimia  ekologisesti  kestävämmän,  oikeudenmukaisemman  ja

demokraattisemman  maailman  puolesta.  Maan  ystävät on  osa kansainvälistä Friends of  the Earth

International  verkostoa,  johon kuuluu  ryhmiä noin 70  maasta kaikista  maanosista.  Järjestö toimii

ympäristönsuojelun,  kehityskysymysten,  ihmisoikeuksien,  sosiaalisen  oikeudenmukaisuuden  sekä

rauhan  ja  demokratian  puolesta  paikallisesti,  valtakunnallisesti  ja  kansainvälisesti.  Toiminta

perustuu vapaaehtoisuuteen ja vaikuttamiskeinoja ovat tiedottaminen, seminaarit, mielenosoitukset,

neuvottelut, kansalaistottelemattomuus, boikotit ja julkaisujen tuottaminen. Maan ystävien toiminta

on avointa, rauhanomaista ja väkivallatonta.

Lisätietoja: http://www.maanystavat.fi

Muutoksen kevät lehti

Muutoksen kevät on ympäristövallankumouksellinen aikakauslehti,  joka perustettiin keväällä 1995

uusien yhteiskunnallisten  liikkeiden  yhteiseksi  foorumiksi.  Lehden  taustalla ei ole ollut puoluetta,

järjestöä  tai  muuta  ryhmittymää,  vaan  sitä  kirjoitti  vaihteleva  joukko  ihmisiä  ympäri  Suomen

sitoutumatta  mihinkään  tiukkaan  ideologiaan.  Lehti  ilmestyi  4  kertaa  vuodessa  2428  sivuisena

noin  3000  kappaleen  painoksena.  Syksyllä  2003  lehti  joutui  lopettamaan  toimintansa  lähinnä

taloudellisista syistä.

Lisätietoja: http://www.kulma.net/mkevat/

NIGD (Network Institute for Global Democratization)

NIGD  on  kansainvälinen  Helsingissä  vuonna  1997  perustettu  järjestö,  jonka  tavoitteena  on

vahvistaa  globaalia  kansalaisyhteiskuntaa  sekä  edistää  demokratiakehitystä  ja  kansainvälistä

valuutansiirtoveroa.  NIGD  järjestää  keskustelutilaisuuksia  ja  seminaareja,  tekee  tutkimustyötä,

toimii konsulttina  sekä rakentaa  laajaa verkostoa kehitysmaissa  toimivien  tahojen kanssa.  Järjestö

toimii myös Maailman sosiaalifoorumin kansainvälisessä johtokunnassa.

Lisätietoja: http://www.nigd.org

http://www.maanystavat.fi
http://www.kulma.net/mkevat/
http://www.nigd.org
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Oikeutta Eläimille

Oikeutta  Eläimille  on  eläinten  oikeuksia  ajava  ruohonjuuritason  järjestö,  joka  on  perustettu

Suomeen  vuonna  1995.  Oikeutta  Eläimille  kyseenalaistaa  eläinten  hyväksikäytön  sekä  edistää

kasvissyöntiä  ja  veganismia.  Järjestön  tavoitteena  on  turkistarhauksen,  maatalouseläinten

tehotuotannon  sekä  huvimetsästyksen  ja  kalastuksen  lopettaminen.  Se  vastustaa  myös

lemmikkieläinten  jalostukseen,  kauppaan  ja  ylläpitoon  liittyviä  eläinten  oikeuksien  loukkauksia

sekä  eläinten  käyttöä  viihteen  välineinä  esimerkiksi  sirkuksissa  tai  delfinaarioissa.  Järjestöllä  on

lukuisia paikallisjaostoja ympäri Suomea ja sen asioista päätetään kahdesti vuodessa järjestettävässä

tapaamisessa. Järjestöllä ei ole johtajia  ja yhdistys toimii täysin vapaaehtoistyön pohjalta. Oikeutta

Eläimille  järjestää  luentotilaisuuksia  ja  mielenosoituksia,  tempauksia,  käy  puhumassa  kouluissa

sekä pitää infopöytää eri tilaisuuksissa.

Lisätietoja: http://www.oikeuttaelaimille.net

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen  luonnonsuojeluliitto  (SLL) on  valtakunnallinen  vuonna 1938  perustettu  kansalaisjärjestö,

jonka  tehtävänä  on  edistää  luonnon  monimuotoisuuden  säilymistä,  kestävää  elämäntapaa  ja

ympäristönsuojelua.  Luonnonsuojeluliiton  tämän  päivän  haasteita  ovat  ilmastonmuutoksen

torjuminen, metsiensuojelu, Itämeren ja sisävesien puhtauden vaaliminen, jätteiden synnyn ehkäisy

ja lähiluonnon suojelu. Luonnonsuojeluliiton toiminnan kivijalkana toimii 203 paikallisyhdistystä ja

15  maakunnallista  piiriä  sekä  nuorisojärjestö  LuontoLiitto.  Järjestöllä  on  noin  33 000

henkilöjäsentä,  20  valtakunnallista  järjestöä  ulkojäsenenä  sekä  noin  60  yritystä  kannatusjäsenenä.

Liitto  toimii  lukuisissa  kotimaisissa  ja  kansainvälisissä  verkostoissa,  kuten  Maailman

luonnonsuojeluliitossa (IUCN) sekä EU:n ja Itämeren alueen yhteistyöjärjestöissä (EEB ja CCB).

Lisätietoja: http://www.sll.fi

Voima lehti

Voima  on  valtakunnallinen  ilmaisjakelulehti,  joka  ilmestyi  ensimmäisen  kerran  syksyllä  1999.

Tämä yhteiskunnallinen kulttuurilehti  ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja lehden painos on 50

000 kappaletta.  Voimaa julkaisee Voima Kustannus Oy, jonka osakkaina ovat Like Kustannus Oy,

Suomen  Rauhanpuolustajat,  LuontoLiitto,  Maan  ystävät  sekä  Heikki  Hiilamo.  Voimalle

myönnettiin  valtion  tiedonjulkistamispalkinto  vuonna  2001.    Voimalla  on  yli  500  jakelupistettä

http://www.oikeuttaelaimille.net
http://www.sll.fi
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ympäri Suomea. Turku, Tampere ja Helsinki ovat Voiman aktiivisimmat jakelukaupungit. Voimaa

jakavat korkeakoulut, kirjastot ja kirjakaupat sekä eko, luomu ja maailmankaupat ympäri Suomea.

Lisätietoja: http://www.voima.fi

WWF

WWF  on  maailmanlaajuisesti  toimiva,  vuonna  1961  perustettu  luonnonsuojelujärjestö,  jonka

tavoitteena on innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF toimii yli

sadassa  maassa  maailman  ainutlaatuisten  luontokokonaisuuksien  ja  uhanalaisten  lajien

pelastamiseksi.  Toimintamuotoja  ovat  muun  muassa  kenttäprojektit,  poliittiseen  ja  muuhun

päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus. Suomeen WWF perustettiin vuonna

1972.  Tavoitteena  on  maailma,  jossa  ihmiskunta  elää  sopusoinnussa  luonnon  kanssa.  WWF:n

ohjelmaan  kuuluvat  kestävän  elämäntavan  ja  luonnonsuojelun  edistäminen  sekä  merten  ja

metsäluonnon  suojelu.  Yksi  WWF  Suomen  keskeisimmistä  projekteista  on  Operaatio  Merenneito

eli kampanja  Itämeren puolesta. Lisäksi  WWF Suomi  toimii  ilmastonmuutosta, uhanalaisia  lajeja,

meriä  ja  järviä,  metsiä,  perinneympäristöjä,  vaarallisia  kemikaaleja,  ympärikasvatusta,

ekomatkailua ja arktisia alueita koskevissa kysymyksissä.

Lisätietoja: http://www.wwf.fi

Ympäristö ja kehitys

Ympäristö ja kehitys ry on vuonna 1987 perustettu yhdistys, joka toimii köyhyyden poistamisen ja

ympäristönsuojelun  puolesta  pyrkien  omassa  toiminnassaan  yhdistämään  ympäristö  ja

kehityskysymykset. Järjestö tekee tiivistä yhteistyötä etelän maiden yhteistyökumppaneiden kanssa,

joita  löytyy  esimerkiksi  Meksikosta,  Brasiliasta,  Intiasta,  Pakistanista  ja  Nepalista  sekä  eteläisen

Afrikan  maista.  Yhdistys  toimii  ruokapuu,  AIDSvalistus,  energia  ja  ilmasto,

paikallisdemokratia,  maanomistus  ja  ekoturismikysymyksissä  ympäri  maailmaa.  Ympäristö  ja

kehitys  välittää  myös  pieniä  määriä  tukea  tärkeiksi  katsomilleen  hankkeille  kolmannessa

maailmassa.

Lisätietoja: http://www.ymparistojakehitys.fi

http://www.voima.fi
http://www.wwf.fi
http://www.ymparistojakehitys.fi
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Taulukko 1 – Tutkimuksessa esiintyvät järjestöt jaoteltuna vakiintuneisiin vaikuttajiin,

kampanjajärjestöihin ja muihin ryhmiin ja projekteihin

VAKIINTUNEET

VAIKUTTAJAT

KAMPANJAJÄRJESTÖT RYHMÄT JA

PROJEKTIT

Suomen

luonnonsuojeluliitto

Greenpeace No Border

Maailman luonnonsäätiö 

WWF

Maan ystävät Prekariaattiverkosto

LuontoLiitto Dodo  Tulevaisuuden elävä

luonto

Kansalaisjärjestöjen WTO

kampanja

Animalia Kansalaisten

Bioturvayhdistys

Tottelemattomat

ATTAC

Oikeutta Eläimille

NIGD  Network Institute

for Global Democratization

Ympäristö ja Kehitys
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Liite 4: Graduun liittyvät muut kirjoitukseni
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