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joittaa: ”Lähes kaikki ihmisellä esiintyvät ki-
vun ulkoiset merkit tavataan myös muilla eläi-
millä, erityisesti lähimmillä sukulaisillamme
nisäkkäillä ja linnuilla.” (Singer 1991, 11-12)
Jos emme pidä tiettyjä ulkoisia merkkejä osoi-
tuksena siitä, että eläimet tuntevat kipua,
emme voi myöskään väittää, että toiset ihmi-
set tuntisivat, sillä merkit ovat hyvin saman-
kaltaisia.

Veganismina tunnetussa elämäntavassa
Singerin ajatus on viety loogisiin johtopää-
töksiinsä, eläinperäisen ruuan ja muiden eläi-
mistä valmistettujen tavaroiden välttämiseen.
Vegaaninen elämäntapa perustuu siihen, että
kun eläimestä valmistetun tavaran jättää
ostamatta, jatkossa niitä myös valmistetaan
vähemmän. Eläinoikeusliike lähtee tältä poh-
jalta. Ulos häkeistä! -teoksen luvussa ”Mihin
me haluamme muutoksen” muutoksen koh-
teiksi nimetään mm. turkistarhaus, teho-
maatalous, koe-eläinten käyttö, metsästys,
delfinaariot, sirkukset ja eläintarhat.

Laittoman toiminnan motiivit ja ongelmat

Julkisuudessa on korostunut vahvasti eläin-
oikeusliikkeen laiton toiminta, kuten kettujen
vapautukset ja hennavärjäykset. Todellisuu-
dessa suurin osa eläinaktivismista on kuiten-
kin tavallista järjestötyötä: tiedon levittämistä,
organisointia ja yhteydenpitoa. Laiton toimin-
ta on huomattavasti vähäisempää, mutta nä-
kyy tiedotusvälineissä.

Joni Purmonen kertoo omassa osuudes-
saan laittoman suoran toiminnan motiiveista
ja toimintatavoista sekä siitä, miksi itse päätyi
ajamaan eläinten asiaa myös laittomin kei-
noin. Hän näkee sen kansalaisvelvollisuutena.
Purmonen kirjoittaa:

”Jos näemme jonkun ihmisen pahoinpite-
levän toista, huomattavasti pienempää ja
heikompaa ihmistä, on velvollisuutemme
mennä väliin. Jos näemme häiriintyneen
ihmisen potkivan avutonta   lemmikkiään,
menemme väliin. [...] Joskus väliinmeno
vaatii jopa väkivaltaa, mutta siihen ei
eläinliikkeessä ole jouduttu. Väliinmeno
tehdään sabotaasin muodossa.”

Sabotaasissa ”teurastajalta tuhotaan teurasta-
misen välineet, turkistarhaajalta taloudellinen
mahdollisuus jatkaa tarhausta” jne. (s. 227)

Purmosen pahoinpitelyesimerkissä väliin
meneminen on tietysti oikea ratkaisu, mutta
joka tilanteessa se ei ole mahdollinen tai stra-
tegisesti järkevä ratkaisu. Purmosen mukaan
laittoman suoran toiminnan yhtenä tavoittee-
na on tuottaa eläinteollisuudelle niin paljon
taloudellista vahinkoa, että toiminta ei enää
kannata. Tämä saattaisi olla strategisesti hyvä
tavoite – jos moraalia tai lakia ei tarvitsisi ottaa
huomioon.

Laiton suora toiminta nostaa monia pohti-
misen arvoisia kysymyksiä: itsestäänselvää

esimerkiksi on, että turkiseläimet käsitetään
tarhaajien omaisuudeksi. Vähemmän itses-
täänselvää kuitenkin on, onko tämä oikeutet-
tu käsitys ja jos onkin, on kysyttävä, miten
tarhaaja saa omaisuuttaan kohdella. Ja jos
eläimet ovat tarhaajan omaisuutta, millainen
moraalinen oikeus muilla on niiden suhteen?

Keskustelu näistä kysymyksistä olisi pai-
kallaan. Kuitenkin, sillä välin kun odottelem-
me sitä päivää, jolloin mielipideilmasto taian-
omaisesti muuttuu, väitän, että turkistarha-
iskujen kaltainen laiton suora toiminta ei ole
hyvä strategia siitä syystä, että sillä aikaan saa-
tu muutos ei ole kestävä. Erilaisia eläimiä hy-
väksikäyttäviä teollisuudenmuotoja on, koska
ihmisen ja muiden eläinten välinen suhde on
ymmärretty väärin, esineellisenä suhteena.
Vaikka eläinoikeusliikkeen laitonta toimintaa
harjoittava siipi saisikin Suomen turkistar-
hauksen lopetetuksi, se ei tekisi mitään tälle
suhteelle eikä siten myöskään estäisi uusien
vastaavanlaisten alistusmuotojen syntyä. Ei
riitä, että aktivistit ottavat eläinten oikeudet
huomioon, jos muut eivät niin tee.

Toiseksi laiton toiminta on huono strategia
siksi, että se synnyttää vaarallisia hyvät/pa-
hat-vastakkainasetteluja ja huonoa julkisuutta
muulle, laillisin keinoin toimivalle eläin-
liikkeelle. Jos projekti turkistarhauksen lopet-
tamisesta aiotaan viedä loppuun, tulevaisuu-
dessa voi olla odotettavissa yhtä ampumaväli-
kohtausta suurempi kahinoita. ”Niin, on täältä
Pohjanmaalta ennenkin tarvittaessa lähdetty,
viimeksi 1918” pohdiskeli eräskin tarhaaja
Seuran (19.12.1997) haastattelussa (Tuomi-
vaaran sitaatti, s. 186).

Niklas Vainio

lista kartoitusta, ovat kirjoittajien tekstit pitkäl-
ti reagointia tämän vuosisadan ympäristö-
filosofiaan. Edellinen vastaava yritys oli SoP-
hin vuonna 1996 julkaisema Jussi Kotkavirran
toimittama Luonnon luonto -esseekokoel-
ma1. Molemmissa kokoelmissa luodaan kro-
nologinen katsaus luonnon ja samalla väistä-
mättä kulttuurin ymmärtämisen tapoihin antii-
kista ja kristinuskon alkuajoista nykypäivään.
Uuden kokoelman ote on enemmän kirjalli-
suustieteellinen ja aatehistoriallinen, lukuun
ottamatta kahden viimeisen esseen ympä-
ristöfilosofisia kartoituksia. Mutta toisaalta
luonnon ja kulttuurin suhteen tarkastelussa
tiukkaa jakoa filosofiaan ja aatehistoriaan ei
lienekään järkevää tehdä.

Tämän kokoelman viehättävin piirre on aa-
tehistorian monisäikeisyyden ymmärtä-

minen. Tämä oli yllättävää, sillä etenkin kris-
tinuskon ja luontosuhteen käsittelyssä on lii-
ankin usein jääty pelkän apologetiikan tasolle.
Tässäkin kokoelmassa useaan kohtaan sivut-
tu Lynn White Jr:n vuonna 1967 julkaistu kris-
tinuskon luontosuhteen kritiikki loi tälle ilmi-
ölle pohjan. White vetää hyvin yksinkertaisen
seuraamussuhteen juutalais-kristillisistä teks-
teistä (abstrahoituun) länsimaiseen luonto-
suhteeseen, mikä on kirvoittanut teologeilta
yhtä yksinkertaistettuja puolustuspuheita.
Näitä rintamalinjoja sivutaan nytkin, mutta
niille ei juututa. Esimerkiksi Raamattua ei käsi-
tellä yhtenäisenä, koherenttina teoksena,
vaan useiden kulttuurivaiheiden muodosta-
mana kerrostumana. Samanlainen rikas his-
toriankäsitys jatkuu myöhemminkin, kun an-
tiikin, keskiajan ja uuden ajan välisiä sidoksia
ja yhteyksiä tarkastellaan.

Yksi esseitä yhdistävä tekijä on luonnon ja
moraalin suhteen ymmärtäminen eri aikakau-
sina. Ensimmäisissä esseissä kuvataan, miten
sekä juutalais-kristillisessä perinteessä että
sen kohdanneessa antiikin kulttuurissa kehit-
tyivät ajatukset maailman olemuksen eli luon-
non normatiivisuudesta: olioiden luonto
määritti niiden hyväksi, päämääräksi, niiden
olemuksen toteuttamisen. Siirryttäessä kohti
nykyaikaa kuvataan, miten tämä ajatus on toi-
saalta murtunut, ja miten se on toisaalta yhä
uudelleen noussut esiin. Pientä kritiikkiä tosin
ansaitsee Suvielise Nurmen johdanto, jossa
tämän muutoksen luonne on kuvattu hyvin
karkeasti. Esimerkiksi David Humen ”giljo-
tiinin” hän kuvaa olemuksen ja moraalin suh-
teen tuomioksi, vaikka myöhemmin kokoel-
massa aivan oikein todetaan Humen nojan-
neen Adam Smithin tavoin ihmisen olemuk-
seen kuuluneeseen sympatian periaattee-
seen. Samoin olisi ollut paikallaan huomioida
MacIntyren Hume-tulkinta, jonka mukaan
”giljotiinissa” oli kyse kristillisen doktriinin
kritiikistä. Myöhemmin Nurmi esittää, että
evoluutioteoria mursi ajatuksen luonnon nor-
matiivisuudesta. Mutta esimerkiksi Spencerin
ja Kropotkinin kirjoitukset ovat hyvä esimerk-
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Nurmen toimittama esseekokoelma on
tervetullut lisä ympäristöfilosofiseen kir-

jallisuuteen. Vaikka toimittaja itse asemoikin
tekstit osaksi humanistis-teologista ympäris-
tötutkimusta, luontokäsitysten aatehistorial-
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ki siitä, miten luonnon luonteen määrittely, ja
sen käyttö moraalisena auktoriteettina jatkuu
myös uudelle ajalle.

Samoin olisin toivonut esseisiin aavistuk-
sen verran vähemmän tekstintulkintaa ja sen
sijaan yhteyttä käsiteltyjen aikakausien käy-
täntöihin. Vaikka kokoelmassa onnistutaan-
kin antamaan rikas kuva aatehistoriasta, se
näyttää vain polulta nykypäivään. Luonto-
suhteen ymmärtämisen kannalta olisi ensisi-
jaista nähdä myös kunkin aikakauden luonto-
käsitysten suhde ne synnyttäneisiin kulttuu-
reihin. Toki tällainen käsittely olisi vaatinut li-
sää tilaa tai vaihtoehtoisesti aikajanan kaven-
tamista. Mutta mielestäni sille olisi ollut enem-
män tarvetta. Sillä silloin kun luontosuhdetta
tarkastellaan käytäntöjen kautta, jäädään
useimmiten pelkän ympäristöhistorian tasol-
le, jolloin luontokäsitykset ja arkielämä eivät
kohtaa.

Jaakko Hyttisen ”Jumalan maailma ja sen
asukkaat Vanhassa testamentissa” on katta-

va kuvaus Vanhan testamentin monista histo-
riallisista kerrostumista. Hyttinen käsittelee
aineistoaan kieli- ja kirjallisuustieteellisesti.
Hän esimerkiksi nojaa tulkinnoissaan alku-
tekstin kirjoitusajan etymologiaan, ja viittaa
Raamatun kirjojen sijaan alkuperäisiin teksti-
kokonaisuuksiin. Tämä on miellyttävä poikke-
us ympäristöfilosofiasta tuttuun ylimalkai-
suuteen, mutta toisaalta vaatisi pientä sanas-
toa. Lopussa esseen ote mielestäni huono-
nee, kun Hyttinen pohtii Vanhan testamentin
asemaa nykypäivänä. Toki VT on tänäkin päi-
vänä vaikuttava teos, ja nykytulkintojen haas-
tamisella on oma arvonsa, mutta kokoelman
aatehistorialliseen otteeseen se ei sovi.

Petri Järveläisen ”Antiikin filosofian ja kris-
tinuskon luontokäsityksen piirteitä” jatkaa su-
juvasti siitä, mihin Hyttinen jää. Hän käsittelee
antiikin ja kristinuskon kohtaamista ja osittais-
ta sulautumista aina varhaiselle keskiajalle.
Hän on jaotellut aikakauden eri arkkityyppis-
ten luontokuvien mukaan ja näkee, että Au-
gustinus edusti aikanaan näiden eri kristinus-
kon ja antiikin aatehistoriallisten säikeiden
synteesiä. Tällöin luontokäsitykset ovat
enemmänkin “mosaiikkeja” kuin itsenäisiä,
sisäisesti yhtenäisiä aatteita. Järveläinen kriti-
soi tämän mosaiikkikuvan avulla ansiokkaasti
em. Whiten kirjoitusta ja ympäristöfilo-
sofiassa yleistä ajatusta “metafysiikan vaihta-
misesta”. Järveläisen mukaan perittyjä käsit-
teitä ja ajattelutottumuksia ei ole mahdollista
hylätä, eikä niitä joka tapauksessa tule ym-
märtää monoliittisena länsimaisena ajatte-
luna. Sen sijaan meidän on ryhdyttävä käsit-
teelliseen arkeologiaan, itsemme historialli-
seen ymmärtämiseen.

Petri Mäkeläisen essee ”Stoalaisen Sene-
can suhtautuminen luontoon” poikkeaa edel-
tävistä esseistä kahdella tavalla. Hän sitoo
Senecan tuotantoa hieman ajan yhteiskun-
taan ja kulttuurisiin käytäntöihin, mikä enem-

mänkin kuin korvaa käsitellyn alueen suppeu-
den. Lisäksi hän välttää turhia tai ainakin
perustelemattomia hyppyjä nykypäivään, joi-
hin sekä Hyttinen & Järveläinen (jälkimäisellä
esim. Platon & alkuräjähdysoppi) syyllistyvät.
Ainoa ongelma Mäkeläisen esseessä on mai-
nittu aiheen suppeus, jolloin se ei nivoudu
kokoelman muodostamaan jatkumoon niin
kauniisti.

Pauli Annalan kaksi esseetä ”Luonto järjen
kuvastimessa” ja “Luonto sydämen kuvasti-
messa” asettavat vastakkain Platonin ja plato-
nistien sekä Fransiscus Assisilaisen ja fransis-
kaanien opit. Ensimmäinen essee kuvaa jopa
piinallisen tarkkaan sitä filosofisten suuntaus-
ten kohtauspaikkaa, mihin Platonin opit syn-
tyivät, ja Platonin tuotannon yhteyttä myö-
hempään luonnontieteiden kehitykseen. Ole-
tettavasti valtaosa esseestä kiinnostaa hyvin
rajoittunutta lukijakuntaa, mutta se puolustaa
silti paikkaansa tässä kokoelmassa. Jälkim-
mäisen esseen parasta antia on fransiskaa-
nien ajattelussa tapahtunut muutos kohti kas-
vavaa tieteellistymistä, mikä rikastaa totun-
naista yksinkertaistettua kuvaa Fransiscuk-
sesta ”ekomunkkina”. Lukijalle tuli väistämät-
tä myös mieleen William Baskerville Umberto
Econ ”Ruusun nimessä”. Wilhelm Occamilai-
sen oppeja seuranneen munkin hahmo kävi
tämän esseen myötä paljon ymmärrettäväm-
mäksi.

Reijo Työrinojan ”Luonnollisen ja tehdyn
ero keskiajalla ja uuden ajan alussa” käsit-

telee luontosuhteen ymmärtämisen kannalta
hyvin tärkeää aihetta. Työrinojan mukaan
luonnollisen ja tehdyn eron ymmärtämisessä
tapahtuneet muutokset olivat keskeisiä siir-
ryttäessä klassisesta todellisuuskäsityksestä
uuteen tieteeseen. Esseessä suhde filosofian
ja käytännön luontosuhteen välillä nähdään
siten hyvin läheisenä. Käsitteelliset muutok-
set lienevät Työrinojalle käytäntöjen muutta-
misen välttämättömiä ehtoja, ja ainakin tässä
esseessä käsitteelliset muutokset aina edeltä-
vät käytäntöjen muutosta. Jälleen näiden
muutosten rinnastus oman aikansa käytän-
töihin olisi ehkä luonut rikkaamman kuvan.

Virpi Mäkisen ja Mikko Yrjönsuurin ”Luon-
to ja uuden ajan etiikka” on kokoelman hel-
miä. Esseen keskeisin väittämä on, että mo-
dernin luontokäsitteen synnyn ajoittaminen
1600-luvulle ja etenkin Descartesiin on virhe.
Kirjoittajien mukaan Descartes on nähtävä
enemmänkin historian ”kilometripylväänä”
pidemmässä kehityskulussa. Muutoksen alun
kirjoittajat ajoittavat 1300-luvun nominalis-
miin. Toinen tärkeä väittämä on, että luonto-
käsityksen muutoksen ytimenä ei ollut dualis-
tisen ajattelun keskeisyys, vaan koko moraali-
ajattelun rakenteen muuttuminen. Näin luon-
nosta vieraantumisen ytimessä ei ollut dua-
listinen jako luontoon ja ihmiseen/kulttuuriin,
vaan koko eettisen käsitteistön, etiikan meta-
tason muuttuminen ihmiskeskeiseksi. Tämä

metaeettinen tarkastelu on kyllä merkittävä,
mutta nähdäkseni se ei tarkoita dualismin
roolin häviämistä luontosuhteen muutokses-
sa.

Heikki Kirjavaisen esseessä ”Teologia,
kosmos ja luonto” käsitellään teologian ja
luonnon kosketusta eri filosofian alueilla. His-
toriallisesti Kirjavainen käsittelee uuden ajan
luonnontieteen antamaa haastetta teologialle,
sekä luonnontieteen suhdetta kosmologiaan
tällä vuosisadalla. Parhaimmillaan Kirjavainen
on tuodessaan esiin Kantin ja Hegelin ”aktiivi-
sen” tietoteorian tarjoamat haasteet, mutta
ottamatta mukaan nykyisen tieteenfilosofisen
keskustelun juoksuhautoja. Esimerkiksi luon-
nontieteen yhtenäisteorioihin liittyvät filosofi-
set ongelmat ovat selkeämpiä näin kuin vaik-
kapa realismi-konstruktivismi –kiistan kautta
ymmärrettynä. Lisäksi Kirjavainen käsittelee
mystiikan teemaa paremmin kuin missään
muussa lukemassani ympäristöteoksessa.

Markku Oksasen esseen ”Ihmiskeskeiset
perustelut ympäristönsuojelussa” ja Suvielise
Nurmen esseen ”Luontokeskeisyyttä vuosi-
tuhannen vaihteessa” ottaminen mukaan tä-
hän kokoelmaan jäi mietityttämään. Hyvä on,
ne tarjoavat kattavan kartoituksen 1970-lu-
vun jälkeisestä ympäristöfilosofisesta keskus-
telusta, mutta tällaisia on tarjolla muuallakin,
vaikkapa Leena Vilkan tuotannossa tai tuo-
reissa käännösesseekokoelmissa. Lukijalle
jää esseekokoelmasta ristiriitainen kuva.
Edeltävissä esseissä luodaan mielenkiintoi-
nen katsaus luonnon ja kulttuurin suhteen
erilaisiin historiallisiin ymmärtämisen tapoi-
hin, ja sen suhteeseen tieteeseen ja tieteen-
filosofiaan. Mutta lopettavissa esseissä itse
luontoa ja kulttuuria ei juuri mietitä, vaan tä-
män jaon ympärille rakennettuja eettisiä op-
peja pureskellaan ties kuinka monetta ker-
taa... joskin hyvin pätevästi. Mutta kokoelma
olisi tarjonnut loistavan tilaisuuden tämän to-
tunnaisen filosofisen retoriikan ylittämiseen,
luontosuhteen pohdinnan liittämisen laajem-
min meidän kulttuurimme aatteelliseen maa-
perään. Akateemiset ympäristöfilosofit kun
muodostavat siitä kovin pienen osan.
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