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kirjat

Markku Oksanen on var-
masti tuttu hahmo jokai-
selle suomalaiselle ympä-

ristöfilosofian harrastajalle ja tutkijalle. 
Hän on ollut pitkään alan tuotte-
liaimpia kirjoittajia ja osallistunut ak-
tiivisesti monenlaisiin yhteistyöpro-
jekteihin. Hänen artikkeleitaan onkin 
lukuisissa eri ympäristöntutkimuksen 
alojen kokoelmissa, ja hän on ollut 
monien toimittajana. Olikin kiinnos-
tavaa päästä vihdoin tarttumaan Ok-
sasen kirjaan Ympäristöetiikan perusteet, 
joka on mitä ilmeisimmin hänen yri-
tyksensä kerätä yksiin kansiin liki parin 
vuosikymmenen työn hedelmiä.

Kirjan lähtöajatus on poikkeuk-
sellinen ja miellyttävä. Oksanen ei 
ole halunnut kirjoittaa tavanomaista 
skolaaria esitystä ympäristöetiikan 
historiasta, sen tärkeimmistä edusta-
jista ja erilaisista suuntauksista. Sen 
sijaan hän pyrkii kuvaamaan ympäris-
töetiikan (ja laajemminkin ympäris-
töfilosofian) synnyn ja olemassaolon 
tiedollisia ja yhteiskunnallisia edelly-
tyksiä sekä mielestään sen tärkeimpiä 
käsitteitä ja määrittelykysymyksiä. 
Tämä vaikutti kiinnostavalta lähtö-
kohdalta, sillä taustoiltaan ja käsit-
teiltään hyvin erilaisten suuntausten 
listaukset tahtovat jättää kysymyksen 
itse ympäristöetiikan luonteesta 
sivuun. Oksanen myös korostaa ym-
päristöfilosofian muuntuvaisuutta 
muuttuvassa maailmassa, mikä on eit-
tämättä tärkeä ajatus.

Erityisesti minua miellytti se, että 
Oksanen ulottaa tarkastelunsa myös 
pohdintoihin ympäristötiedon luon-
teesta ja sen merkityksestä eettiselle 
pohdinnalle. Nämä kysymykset jäävät 
nimittäin hämmentävän usein sivuun 
ympäristöfilosofiassa, ja tuntuu, että 
joitakin kirjoittajia ohjaa vakaumus 
siitä, että kaikki tarpeellinen tiedetään 
jo. Oksaselle sen sijaan tärkeä kysymys 
on, mikä on ”ympäristön todellinen 
tila” ja ennen kaikkea miten vaikeaa 
eettinen pohdinta on muuntuvassa ja 
monimuotoisessa ympäristössä.

Olioiden etiikan määrittelyä
Juuri tämän vuoksi aloin häm-
mennyin, kun siirryin kirjassa pidem-
mälle. Vaikka Oksanen kiinnittää 
huomiota ympäristöongelmien mo-
ninaisuuteen, hän ei lopulta käsittele 
noita ongelmia paljoakaan. Ympäris-
tökysymysten sijaan kirja alkaa kes-
kittyä puolivälin jälkeen yhä enemmän 
yksittäisten olioiden ja olioryhmien 
moraalisen luonteen määrittelemiseen 
ja Oksasen käsittein ’moraalisen maa-
ilman’ määritelmiin ja rajauksiin. Mo-
ninaisen ympäristön sijaan tarkastelun 
kohteena on ”luonto” yleisesti tai yk-
sittäiset luonnonoliot – esimerkeissä 
yleensä eläimet. Minulle alkoikin 
tulla sellainen olo, että luin melko ta-
vanomaista eläinetiikan teoreettisen 
taustan esitystä, jossa vain mainitaan 
aina silloin tällöin muitakin olioita ja 
ilmiöitä.

Oksanen tiedostaa kyllä tämän 
rajauksen ja sen puutteet, mutta hän 
puolustaa tällaista oliopainotteista 
ja ’moraalisen maailman’ määrit-
telyyn keskittyvää näkökulmaa. Hän 
myös käsittelee kiitettävästi toisen-
laisia näkemyksiä etiikan luonteesta. 
Valitettavasti tämä kaikki tapahtuu 
kovin myöhään, kirjan viimeisissä 
osioissa. Lukijalle ja etenkin ympä-
ristöetiikkaan vasta tutustuvalle opis-
kelijalle olisi suonut pedagogisempaa 
lähestymistapaa. Oksanen olisi voinut 
kirjoittaa auki valintojensa syyt ja 
oman näkemyksensä etiikan luon-
teesta paljon aiemmin, jotta lukija 
olisi voinut pohtia paremmin niiden 
toimivuutta. 

Vaikka Oksanen on varovainen 
kannanotoissaan, hän tuntuu pi-
tävän tällaista lähestymistapaa 
välttämättömänä. Toisaalta loppu-
sanoissaan hän korostaa näkemysten 
välisen keskustelun tarvetta ihailta-
vasti. Käsitellessään tiedollisia kysy-
myksiä hän tuo myös useasti esiin 
tieteentekijöiden moninaiset yhteis-
kunnalliset roolit ja ympäristöfilo-
sofian käytännölliset pyrkimykset. 

Mutta ehdottomasti suurin osa 
kirjasta käsittelee edellä mainittuja 
määrittelykysymyksiä, ja nykymaa-
ilmassa kipeimmät ympäristökysy-
mykset jäävät olioiden moraalisen 
merkityksellisyyden pohdinnan var-
jossa lähinnä sivuhuomautuksiksi. 
Näin kirjan suhde Oksasen itsekin 
korostamaan tiedon yhteiskunnal-
liseen merkitykseen ja ympäristöky-
symysten käytäntöön jää hyvin etäi-
seksi. Kirjassa tuntuukin olevan kuin 
kaksi eri ääntä, jotka eivät keskustele 
kunnolla keskenään.

Toistoa ja virheitä
Valitettavasti lukukokemusta häi-
ritsevät myös monet kielelliset ja 
rakenteelliset ongelmat. Oksanen 
mainitsee itsekin kirjan alussa, että 
monia asioita käsitellään useasti 
mutta eri näkökulmista. Toisin 
sanoen kirjassa on toistoa, ja sitä on 
todella paljon. Puolustus, että tämä 
olisi tarpeellista monitahoisen käsit-
telyn vuoksi, ei kanna. Samat viit- 
taukset toistuvat toistumistaan, 
joskus hieman ristiriitaisenkin tun-
tuisina, kuten jotkin tulkinnat klas-
sikoiden ajatuksista. Käsikirjoitusta 
olisi ehdottomasti kannattanut karsia 
ja tiivistää raskaalla kädellä, mikä 
olisi antanut myös tilaisuuden ja 
tilaa järjestää sitä rakenteellisesti uu-
delleen pedagogisemmaksi.

Kirjassa on myös yllättävän 
paljon lyöntivirheitä, ja kieli on vä-
lillä kankeaa ja raskasta. Yhdistettynä 
edelliseen kirjan kaksijakoisuuteen 
tämä synnyttää tunnelman, että kir-
joitus- ja toimitusprosessi olisi ollut 
kiireinen ja jäänyt jopa jollain tavalla 
kesken. Tämä on sääli, sillä huolel-
lisemmin tehtynä tästä olisi voinut 
tulla juuri Oksasen tavoitteleman 
kaltainen kirja, joka ohjaa ympäris-
töetiikan opiskelijaa aiheiden äärelle 
urauttamatta häntä tiettyyn näke-
mykseen etiikan luonteesta ja sen 
suhteesta toimintaan.
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