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linnassa asiat vaikuttamaan salaperäisiltä ja
kiehtovilta, vaikka ne arkipäiväisesti vaikutta-
vat aivan mitättömiltä. Jopa sosiologia alkaa
Simmelin käsittelyssä vaikuttaa kiinnostaval-
ta. Vahinko ettei Puhtaan järjen kritiikki ole
Simmelin käsialaa.

Toimitustyön lisäksi Rahan filosofian
käännöksen kieliasu jää kiusaamaan lukijaa.
Simmelin polveilevana soljuvaa esseististä
saksaa on vaikea saada sujuvasti suomen
virkkeiksi. Tehtävä ei kuitenkaan ole mahdo-
ton, mutta jää edelleen ratkaisematta. Kään-
täjä on pyrkinyt suomelle ominaisiin sanava-
lintoihin, kun taas syntaksi jäljittelee saksaa.
Jopa keskinkertainen kustannustoimittaja oli-
si parantunut jälkeä. Omakustanteena ilmes-
tynyt Rahan filosofian käännös sopii hyvin
työaineistoksi seuraavaa vaihetta varten, al-
koihan nykyinen Aristoteles-hankekin Niko-
makhoksen etiikan osittaisesta käännökses-
tä.

Tapani Laine

VALLAN JÄLJET

Olli Tammilehto, Maailman
tilan kootut selitykset. Like
Kustannus ja Suomen Rau-
hanpuolustajat, Helsinki
1998.

Harvoin törmää kirjaan, josta ei ole oike-
astaan mitään pahaa sanottavaa. Maail-

man tilan kootut selitykset on yksinkertaises-
ti merkittävin suomalainen ympäristökriisiä
käsittelevä teos vuosikausiin. Vielä enemmän
kuin ympäristökriisiä, kirja käsittelee laajem-
minkin teollisen kulttuurin ongelmia. Tammi-
lehdon lähestymistapa on yleinen kulttuu-
rikritiikki, eri ongelmien näkeminen yksittäis-
ten sektoriongelmien sijaan oireina kulttuu-
rin perusluonteen vinoutumista. Tällaista tar-
kastelua on suomeksi kaivattu, ja kirja on
kansainvälisestikin vahva kannanotto.

Teos on kirjoitettu eräänlaisen matkakerto-
muksen muotoon aina alkulausetta myöten,
jossa tekijä kutsuu lukijansa välillä rasittaval-
lekin matkalle etsimään “pahan juuria” (teok-
sen työnimi), alkusyitä kulttuurimuotoamme
vaivaaviin ongelmiin. Kirjoittajan äänensävy
ei ole kuitenkaan holhoava, sillä matkakerto-
mus ei ole vain tekstin muodossa, vaan kirjan
historiassa. Sitä on kirjoitettu eri muodoissaan
vähintään vuosikymmenen ajan, ja jo kirjan
kansi kuvaa tekijän asennetta omaan tuo-
tokseensa. Poispäin ajavan ruosteisen kuorma-
auton lavalla lojuu kasoittain vanhoja kirjoitus-
koneita matkalla ties minne. Ajatukset eivät ole
itsenäisiä sen enempää luomisprosessissa kuin
matkaa jatkaessaankaan. Lukija voi havaita kir-
jan sivuilta tekijän oman ajatusmaailman muu-
tokset noiden vuosien aikana, kritiikin ja uudel-
leenajattelemisen jättämät jäljet.

Kirjan lähtökohtana on kauniin, mielek-
kään ja hyvän kokemusten katoaminen

sitä mukaa, kun tieto maailman tilasta kasvaa.
Pahan aistimiselta on vaikea välttyä. Maail-
massa on “hyvää, arvokasta ja kaunista – vie-
lä”, mutta se tuntuu yhä uudelleen hukkuvan
pahojen uutisten tulvaan. Seuraavat kolme-
sataa sivua on omistettu sen tutkimiselle,
mistä tässä kokemuksessa on kysymys. Mis-
tä nämä kehityskulut johtuvat, ja ovatko ne
ajallemme ominaisia vai kuuluvatko ne ihmi-
sen, kulttuurien tai maailman perusluontee-
seen? Ja onko tämä suunta käännettävissä?

Kirjan alkuluvuissa käydään yksi kerral-
laan lävitse perinteisiä vastauksia näihin ky-
symyksiin. Teemojen käsittely on perinpoh-
jaista, eikä historiallinen kuvaus sorru karkei-
siin yleistyksiin. Etenkin alaviitteissä tarken-
netaan niitä tekstin kohtia, joissa tekijä on
sujuvuuden vuoksi oikonut mutkia. Filosofian
klassikoita käsitellään oppineesti, mutta vaa-
timatta lukijalta akateemista koulutusta tai tu-
tustumista minkään alan erikoissanastoon.
Loppuliite “Supplementaarinen postscriptum
akateemisille civiksille” pyytää pilke silmäkul-
massa anteeksi niiltä lukijoilta, jotka olisivat
kaivanneet tekstiltä akateemisempaa otetta.
Kirja on kuitenkin ennen kaikkea puheen-
vuoro keskustelussa, jolla on vahvat yhtey-
det käytännön elämään ja poliittiseen toimin-
taan. Kirjan viimeisissä luvuissa näiden to-
tuttujen selitysten sijaan etsitään pahan juu-
ria vallan, herruuden ja puheen rakenteista.

Taloutta käsittelevässä luvussa kuunnel-
laan selityksiä, jotka selittävät maailman tilaa
köyhyydellä, puutteella, kasvun hitaudella ja
talousjärjestelmien pintavioilla. Etenkin näl-
käongelman ja kasvun käsitteen analyysi
murtaa monia totunnaisia fraaseja, joita ym-
päristökeskustelussa on totuttu kuulemaan.
Tuotannon tarkasteleminen abstrakteina kes-
kilukuina osoittautuu illuusioksi, joka peittää
taakseen vallan, rahan, ruoan ja ennen kaik-
kea maan jaon epäoikeudenmukaisuuden ai-
heuttamat ongelmat. Ruoan puuttumisen ai-
heuttama nälkä on vain poikkeustapaus: his-
toriallisesti monet nälkää kärsineet maat ovat
olleet ruoan nettoviejiä. Jo tässä vaiheessa
kirjan kielenkäytön merkittävin piirre käy il-
mi. Ilmausten “nälkää kärsivä maa” ja “köyhä
maa” totuttu merkitys kyseenalaistetaan, sa-
moin puhe “ laadullisesta kasvusta”. Tämä
purkutyö jatkuu läpi kirjan Totunnainen reto-
riikka nähdään osana poliittista kamppailua,
mikä tuo esimakua kirjan viimeisestä osiosta.

Kahdessa teknologiaa käsittelevässä lu-
vussa pohditaan teknologian historiaa ja

sen olemusta. Historiallisiin ja nykypäivän
esimerkkeihin tukeutuen asetetaan kyseen-
alaiseksi ajatus teknologiasta vääjäämättä ke-
hittyvänä, puhtaan välineellisenä. Teollistu-
misen historiasta etsitään tapauksia, jotka
osoittavat teknologian käyttöönoton ja tietty-
jen teknologisten perinteiden suosimisen

poliittisen luonteen. Osio muistuttaa paljolti
Rifkinin teoksia, joihin useassa kohdassa vii-
tataankin. Teknologiaa ei kehitetä tyhjiössä,
vaan sen kehityksen suunnan määräävät yh-
teiskunnalliset reunaehdot ja suora pyrkimys
vallankäyttöön. “Pehmeän teknologian” nä-
kemystä, geeniteknologian eräät puolustuk-
set uusimpana esimerkkinä, kritisoidaan eh-
kä pätevämmin kuin missään aiemmin lu-
kemassani teoksessa juuri tämän teknolo-
gian poliittisen luonteen kautta.

Pahuuden etsiminen yliluonnollisista seli-
tyksistä ei sekään vakuuta tämän kirjallisen
matkan tekijää. Erilaiset ennaltamääräämis-
opit, niin uskonnolliset kuin biologistisetkin
ovat joko uskottavia vain valmiiksi “käännyte-
tyille” tai lähemmässä tarkastelussa osoittau-
tuvat myyteiksi. Pentti Linkolan usein (tosin
viime vuosina vähemmän) saarnaama ajatus
ihmisen perusluonteeseen kuuluvasta tuho-
vietistä ei sekään kestä kriittistä katsetta.
Pelkkä vetoaminen synnynnäiseen aggres-
siivisuuteen ei selitä ainakaan sellaisia tuho-
käyttäytymisen muotoja, joissa näennäi-
sesti “kunnolliset” ihmiset osallistuvat vaik-
kapa kansanmurhaan.

Jos tuhokäyttäytyminen ei sitten kumpua
perisynnistä tai geeneistä, johtuuko se ihmis-
ten muista ominaisuuksista? Luvuissa “Ihmi-
set I: Tyhmät, pahat ja epäkypsät” sekä “Ih-
miset II: Kerrostetut ja sukupuolitetut” tut-
kaillaan selityksiä, joitka etsivät pahan juuria
ihmisen puutteellisuudesta tai perinteisistä
syntipukeista, toisista pahoista ihmisistä. Yk-
sittäisten ihmisten tai joidenkin ihmisryhmien
pahuutta korostavista näkemyksistä siirrytään
hiljalleen kohti kirjan käännekohtaa, kult-
tuuriemme järjestäytymismuotojen tutkailua.

Kirjan yhdeksännessä luvussa siirrytään
tarkastelemaan erilaisten alistuskoneis-

tojen ja hierarkkisten järjestelmien vaikutus-
ta ihmisten toimintaan. Tämä on ehkä kirjan
merkittävin luku juuri siksi, että se ei aseta
herruuden järjestelmiä syypääksi perusteet-
ta. Melkein arasti kirjoittaja pohtii niitä meka-
nismeja, joilla valtarakenteet pysyvät pystys-
sä ja toisintavat itseään. Tämä luku asettaa
pohjan seuraavien lukujen pohdinnoille, jois-
sa tarkastellaan yhtiöitä, valtioita ja ylikansal-
listen toimijoiden verkostoa rakenteina, jotka
pitävät yllä tuhokehitystä. Tammilehto on ai-
nutlaatuinen poikkeus siinä mielessä, että
hänelle “rakenne” tai “systeemi” ei ole aasin-
silta selitysten välttämiseen. Alistuskoneisto-
jen tarkastelu ei nimenomaan ole helppo ta-
pa ymmärtää maailman tilaa. Juuri aatteellis-
ten pakettiratkaisujen puute tekee siitä vaike-
an tien kirjan läpi matkaajalle.

Yhtiöitä ja valtioita käsittelevissä luvuissa
tarkastellaan näitä rakenteita sekä tuhokehi-
tystä edistävinä että mahdollisuutena suun-
nan muutokseen. Tammilehto on hyvin kriit-
tinen vihreän markkinatalouden ajatuksia
kohtaan, ja yleisestä puhetavasta poiketen
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koneistojen pysyvyyden takana. Tuhotrendit
eivät tule olemuksestamme, eivätkä kehitys-
kulut ole vääjäämättömiä. Vallankäytön koh-
teet voivat myös kieltäytyä tottelemasta, uu-
denlaisia ajattelun, puheen ja toimimisen ra-
kenteita voi myös syntyä. Niin hurjaa kuin on
kirjan luoma pessimismi on sen optimismi-
kin: usko “huojahdukseen”, kulttuurin äkilli-
seen muutokseen, jonka takana ei ole vallan-
kumouksellinen subjekti vaan uuden kulttuu-
rin syntyminen vanhan päälle.

Ville Lähde

pitää rahatalouden leviämistä nimenomaan
uhkana, ei ratkaisuna “kehittymättömien” yh-
teisöjen ongelmiin. Valtiot nähdään historial-
lisesti kytkeytyneinä yhtiövallan ja kasvuta-
louden päämääriin, ja niiden nähdään pikem-
minkin tukahduttaneen kuin edistäneen to-
dellisia demokratisoitumispyrkimyksiä.

Erityisen tärkeä on kirjan kahdestoista
luku, jossa tarkastellaan “kivettynyttä val-

taa”, suuria infrastruktuureja kehitystä yllä-
pitävinä ja ohjaavina voimina. Etenkin kirjan
loppupuolen ideologia- ja diskurssitarkas-
telujen rinnalla se on tärkeä lisä, joka estää
sitä liukumasta tällaisia tarkasteluja usein vai-
vaavaan eteerisyyteen. Jokainen suuri infra-
struktuurihanke pienentää tulevaisuuden
mahdollisuuksia, se toimii sananmukaisesti
kivettyneenä valtana, joka soveltuu vain tie-
tyllä tavalla rakentuneille kulttuureille. Moot-
toriteiden ja “kansanautojen” historia on täs-
tä hyvä esimerkki.

Talouden globalisoituminen on tämän ah-
distavan tutkimusmatkan viimeisimpiä etap-
peja, ja sitä käsittelevä osio nitoo yhteen
edellisten lukujen tarkasteluja. Itseään toista-
vat alistuskoneistot ovat koko tämän vuosisa-
dan ajan pyrkineet murtamaan tieltään niitä
esteitä, joita vielä on olemassa. Mutta aivan
pimeyteen lukija ei saavu, sillä myös näitä yli-
kansallisia alistuskoneistoa vastustavat voi-
mat ovat elossa, vaikkakin pieninä, ja ne ovat
solmineet aivan uudenlaisia yhteyksiä ja jär-
jestäytyneet tavalla, joka antaa toivoa.

Luku “Puheen harhat ja ajatuksen aukot”
on kirjan nuorimpia jaksoja, ja siinä kirjoitta-
ja pohtii syitä olemassaolevien valtakoneis-
tojen pysyvyyteen ja vastarinnan vähäisyy-
teen. Tammilehto tarttuu ideologian ja dis-
kurssin käsitteisiin, mutta onnistuu pitämään
esityksensä sellaisena, että sitä voi seurata
tuntematta taustalla olevaa perinnettä. Lu-
vussa pohditaan tiettyjen puhetapojen yh-
teyttä niihin valtarakenteisiin, jotka ovat ne
synnyttäneet ja joita ne auttavat pitämään
yllä. Kuten aiemmin mainitsin, on tämä tar-
kastelutapa ollut mukana teoksen alkusivuilta
lähtien, mutta se on tuotu mukaan hiljalleen,
esimerkkien kautta. Kapitalismin diskurssin
kehitystä seurataan aina Mandevillestä lähti-
en. Klassikoille annetaan reilu puheenvuoro,
esimerkiksi Adam Smithin tuotantoa käsitel-
lään hyvin yksityiskohtaisesti. Historian taak-
kaa ei aseteta yksin heidän harteilleen, vaan
heidät nähdään sinä mitä olivatkin: yksittäisi-
nä ajattelijoina, joilla oli omat tulkitsijansa ja
seuraajansa.

Tutkimusmatkan päätyttyä lukijalle ei ole
ehkä aihetta tyytyväisyyteen, sillä vaikka

maailman tilan eri selitykset näkyvätkin uu-
dessa valossa, vaikuttavat nykyistä kehitystä
ylläpitävät voimat entistä vahvemmilta. Mutta
kirjoittajan hauras optimismi lähteekin juuri
niistä samoista syistä, jotka hän näki alistus-
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Leena Vilkka, Oikeutta
luonnolle. Ympäristöfilo-
sofia, eläin ja yhteiskunta.
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Arvostellessani Leena Vilkan edellistä te-
osta Eläinten tietoisuus ja oikeudet, ket-

tutyttöfilosofiaa ja susietiikkaa (Yliopistopaino,
Helsinki 1996, niin&näin 4/ 97) totesin teoksen
olevan kokoelma Vilkan aikaisempia ajatuksia,
yritys selkeyttää ja koota niitä hakuteokseksi
tulevaa työtä varten. Tässä tehtävässä ko. teos
onnistuikin, mutta toivoin Vilkalta tulevaisuu-
dessa oman ajattelun selkeämpää esiintuo-
mista. Oikeutta luonnolle onkin paljon polee-
misempi, ajoittain hyvinkin kärkevä kannanotto
luonnon oikeuksien ja ekologisen elämäntavan
puolesta.

Teoksen teema on ihmisen luontosuhteen
tutkiminen, luonnon oikeuksien eritteleminen
paitsi filosofiassa myös käytännön toiminnassa.
Alaotsikon mukaisesti Vilkka tarkastelee tätä
suhdetta käsittelevää filosofiaa niin eläinten
kuin laajempien luonnon yhteisöjen kannalta
sekä tämän filosofian asemaa yhteiskunnassa.
Tarkemmin katsoen kirjassa näyttää olevan
useita päällekkäisiä pyrintöjä: ympäristöfi-
losofisen keskustelun esittely, etenkin suoma-
laisen filosofi- ja järjestökentän kuvaaminen
sekä Vilkan oman poliittisen näkemyksen esil-
letuonti.

Ympäristöfilosofian analyyttinen esitys on
luokitteluihin ja jakoihin keskittyvää. Useita
päällekkäisiä, jopa ristiriitaisia jaotteluita esite-
tään rinnan, mikä kuten myöhemmin näkyy on-
kin tarkoituksellista. Näissä osioissa kirjaa vai-
vaa niin aiempien teosten ajatusten kertaus
kuin kirjan sisäinenkin toisto. Ehkä taustalla on
ajatus käyttää kirjan osioita itsenäisinä esseinä.
Joka tapauksessa paikka paikoin se väsyttää lu-
kijaa. Keskustelukentän esittely on onnistunut,
Vilkka kommentoi kaikkein uusimpiakin suun-
tauksia ja ajattelijoita.

Vilkan oman filosofian ja poliittisen ajattelun
esittelyssä näkyy selviä muutoksia edellisiin
teoksiin, mikä johtunee hänen uudelleen he-

ränneestä poliittisesta aktiivisuudestaan. Eten-
kin asenne laittomaan suoraan toimintaan on
muuttunut. Vaikka kirjaa ei voi pitää merkittävä-
nä ympäristöfilosofian poliittisena muotoiluna,
ovat nämä osuudet ehdottomasti kirjan merkit-
tävin anti. Kehotankin lukijoita kärsivällisyyteen
alun ehkä liiankin tuttujen erittelyiden kanssa.
Teos on painomusteensa ansainnut.

Johdannossa Vilkka asettaa itseisarvon kä-
sitteen ja siitä johdetut oikeudet filosofiansa
perustaksi. Teoksen tarkoitus on etsiä rationaa-
lisia perusteita näille arvoille, vaikka tunteiden,
taiteiden ja mystiikan rooli arvojen ymmär-
ryksessä on yhtä tärkeä. Analyysin taustalla on
näkemys ympäristöfilosofiasta soveltavana tie-
teenä, jonka päämääränä on ympäristönsuo-
jelun edistäminen. Arvoanalyysin tehtävänä on
siten keskustelun kehittäminen, ajattelun väli-
neiden luominen.

Tämä lähtökohta herättää ainakin minussa
epäilyksiä. Jos ympäristöfilosofian itseymmär-
rystä kehitetään yhä vahvemmin oman sekto-
rinsa, oman selkeän ongelma-alueensa käsitte-
lyyn, se menettää paljon kriittistä lataustaan.
Tälle itseymmärrykselle merkittävämpiä kysy-
myksiä olisivatkin ehkä filosofian yleinen rooli
historiassa, yhteiskunnallisen muutoksen luon-
ne ja filosofian tiukkojen jakojen kyseenalaista-
minen. Tuleeko ympäristöfilosofian olla ennen
kaikkea oppiala vai historialliseen muutokseen
osallistuvaa toimintaa, kriittistä filosofiaa sen
perinteisessä mielessä?

Vilkka pyrkii teeman käsittelyssä käsitteel-
liseen varovaisuuteen. Itseisarvon käsit-

teelle hän antaa useita luonnehdintoja, ja
edellisen teoksen tavoin ei pidä niitä ristirii-
taisina. Mutta vaikka Vilkka paikoin hyvinkin
pätevästi puolustaa tällaista sateenkaariana-
lyysiä, hän uskoo vahvassa mielessä itseis-
arvojen olemassaoloon. Tämä objektivismi
on kuitenkin tavallista monisyisempää. Vil-
kalle päämäärä, praktinen ympäristönsuojelu
on tärkeintä: itseisarvot ovat poliittisia, ja nii-
tä vastustetaan poliittisista syistä.

Teoksen ensimmäinen osa “Luonto ja eläin-
filosofia” pyrkii kartoittamaan vastauksia kysy-
mykseen “Mitä luonto on?”. Vilkan mukaan
biologialla ei ole monopolia luonnon määrit-
telemiseen, se on vain yksi metafora muiden
joukossa. Hän EI kiistä tieteellistä realismia, eikä
pidä luontoa vain sosiaalisesti konstruoituna,
muttei usko tieteen tarjoavan koskaan tyhjentä-
vää vastausta luonnon olemuksesta.

Vilkka käy ehkä kirjan kepoisimmassa osuu-
dessa läpi luontokäsitteen ja -asenteiden histo-
riaa ja nykypäivää. Piristävästi hän ehdottaa bio-
logien Luontoillan rinnalle eräänlaista yhteis-
kunnallista Luontoiltaa, joka mahdollistaisi laa-
jemman rakentavan keskustelun aiheesta. His-
toriallinen osuus on loppuun asti liian yksin-
kertaistava: Gaia-hypoteesin Vilkka esittää yri-
tyksenä subjektivoida luontoa. Tätä vahvaa Äiti
Maa-versiota edeltää kuitenkin Lovelockin hei-
kompi hypoteesi, joka ei ottanut kantaa luon-


