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huumorilta. Tämä vitsi nostaa myös pintaan 
kysymyksen kirjan luotettavuudesta. Kuin 
ka monta vitsiä lukijalta jää huomaamatta? 
Kieli poskessa -mentaliteetista kielii myös se, 
että joidenkin hakusanojen kohdalla Salo 
nen on lisännyt asiaa "selventäviä” lentäviä 
lauseita, joiden alkuperä on mm. sellaisessa 
vähemmän tunnetussa aforistikossa kuin 
Toivo Salonen itse. Saamme esimerkiksi lu 
kea, että eksistentialisti on ” maailmaa j a  ih 
mistä eksistenssin, yksilöllisen olemisen näkö 
kulmasta hahmottava , jonka perään tekijä 
on sijoittanut lainauksen ”Sören Kierkagaard 
oli eksistentialisti ennen eksistentialismia 
(Toivo Salonen]'. Vastaavia esimerkkejä 
voitaisiin kaivaa vielä lisää, mutta jätän tässä 
yhteydessä löytämisen ilon kirjan muille 
lukijoille.

On tietenkin niin, ettei tällaisten teosten 
julkaiseminen sinänsä ole keneltäkään pois, 
jollei oteta lukuun mahdollisesti pettyneitä 
kirjan ostajia. Ihmettelen kuitenkin, että 
juuri Tampereen yliopiston filologian laitos 
on opuksen julkaissut. Salosen sanakirjaa 
tuskin voidaan pitää akateemisia vaatimuk 
sia täyttävänä hakuteoksena. Toisaalta, omi 
tuisuudesta huolimatta tai siitä johtuen, kir 
jaa voi olla hauska selailla ja tokihan sieltä 
löytyy myös asiallistakin informaatiota. Mi 
käli olet tosissasi filosofisen sanakirjan tar 
peessa kehotan kuitenkin katsomaan ensin 
muualta.
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Ympäristöfilosofia on alkanut nostaa pää 
tään suomalaisessa filosofiassa viime 

vuosina, niin kuin hyvä onkin. Äskettäin il 
mestynyt Arvot j a  luonnon arvottam inen - 
artikkelikokoelma lähtee pohtimaan ympä 
ristöarvojen luonnetta ja esiintymistä moni- 
tieteisesti.

Teoksen artikkelit perustuvat maalis 
kuussa 1999 järjestettyyn saman nimiseen 
kongressiin. Tästä johtuen teoksessa ei pyritä 
esittämään yhtenäistä tai täydellistä kuvaa 
sen enempää arvojen tai arvottamisen luon 
teesta kuin luonnon arvostakaan. Aihepiiri 
on laaja ja sitä on käsitelty useiden eri tieteen 
alojen näkökulmista, joten lukijalle muodos 
tuva kuva on väistämättä sirpalemainen.

Teoksen kirjoittajista vajaa puolet edus 
taa filosofiaa, loput mm. taloustiedettä, ant-
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Topologiaa ja ekologiaa. Arvokysymyksiä 
pohdittaessa monitieteisyys onkin vallan ter 
vetullutta, koska eri tieteenalat saattavat jo 
lähtökohtaisesti löydä lukkoon suhtautumi 
sensa luonnon arvoihin. Koska suhtautumis 
tapoja on useita, on tieteillä opittavaa siitä, 
millä tavoilla muut tieteet luontoa arvostavat.

Arvojen luonne

Arvojen olemassaolon tapa on filosofinen 
kysymys, josta ei todistettavasti toistaiseksi 
ole vielä saavutettu yksimielisyyttä. On help 
po puhua "luontoarvoista” tai henkilö K:n 
"elämänarvoista”, mutta vastaus siihen, mis 
sä nämä arvot asuvat ja miltä ne näyttävät, on 
vaikeampi antaa. Juuri tästä syystä useim 
pien kirjoittajien olisi ollut syytä täsmentää, 
miten arvon käsitettä käyttävät. Arvostami 
sen, arvottamisen ja arvostuksen käsitteet 
tuntuisivat kuitenkin paljon selvemmiltä, ja 
myös näitä käsitteitä on käytetty.

Juhani Pietarinen pureutuu syvemmälle 
arvon käsitteeseen artikkelissaan "Ihmisläh- 
töiset luontoarvot ja luonnon omat arvot”, ja 
hänen mukaansa 'Arvot ovat toiminnan tai 
käyttäytymisen perusteita, silloin kun toi 
minnalla on jokin tehtävä, tarkoitus tai pää 
määrä.” (S. 40) Myöhemmin Pietarinen täs 
mentää vielä, että ”[k]ohteen arvo perustuu 
sen ominaisuuksiin”, ja että arvo on jotain, 
mikä "lepää” näiden ominaisuuksien päällä.

Pietarisen mukaan arvojen kohdalla voi 
daan tehdä kolmenlaisia luokitteluja: arvo 
voi olla joko välitön tai välillinen, ihmiskes 
keinen tai luontokeskeinen, ja agenttilähtöi- 
nen tai luontolähtöinen. Jollakin kohteella 
on välitöntä arvoa silloin, kun sen arvo mää 
räytyy sen omien ominaisuuksien vuoksi. 
Välillinen arvo taasen on kysymyksessä sil 
loin kun kohteella on ominaisuuksia, jotka 
edistävät tai ylläpitävät toisen kohteen arvoa. 
Arvo on ihmiskeskeinen, jos se perustuu ih 
misen ominaisuuksiin, esimerkiksi hyvin 
vointiin, ja luontokeskeinen, jos arvostam 
me jotain kohdetta sen itsensä vuoksi eikä 
esimerkiksi siksi, miten se edistää omia 
päämääriämme. Kolmas jaottelu, agenttiläh- 
töisiin ja luontolähtöisiin arvoihin, taas pe 
rustuu siihen, koetaanko arvon perustaksi 
ihmisen tekemä arvottaminen vai kohteen 
omat ominaisuudet.

Pietarisen analyysi kertaa ja selventää hy 
vin sitä keskustelua, jota ympäristöetiikassa 
on käyty esimerkiksi luonnon itseisarvosta, 
ja artikkelissa tehnyt erottelut voivat toimia 
pohjana pohdittaessa jonkin ihmisen tai or 
ganisaation toiminnan taustoja.

On kuitenkin hyvä tehdä eräs toinen 
erottelu. Markku Oksasen teokseen kirjoit 
tama johdanto alkaa sitaatilla, joka on peräi 
sin Immanuel Kantilta: "Päämäärien valta 
kunnassa kaikella on joko hinta tai arvok-
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kuus. Se, jolla on hinta, voidaan korvata jol 
lakin muulla vastaavan arvoisella; mutta sillä, 
joka on noussut kaiken hinnan yläpuolelle ja 
jolla ei ole korviketta, on sitä vastoin arvok 
kuus.” (S. 9)

Erottelun myötä voimme huomata, että 
toisinaan "arvo” voikin tarkoittaa "hintaa”. 
”Arvo” ja "hinta” ovat yhteismitattomia, eli 
esimerkiksi ihmisarvoa ei voida palauttaa 
mihinkään markkamäärään. Kuitenkin eri 
laisia keinotekoisia muunnoksia tehdään. 
Jari Niemelä kuvaa artikkelissaan "Luonnon 
ekologiset arvot” kaavan, jota käytetään las 
kettaessa sakkorangaistuksia salametsästyk- 
sestä (s. 227). Kaavan perusteella voidaan las 
kea rauhoitetun eläimen markkamääräinen 
hinta lajin lisääntymiskyvyn, uhanalaisuus- 
luokan ja kannan koon perusteella. Selkä 
rankaisilla hinta vaihtelee 100 markan ja 
58 000 markan välillä. Siispä, jos kaava ote 
taan vakavasti, ihmisen arvo lienee 100 mar 
kan tienoilla.

Arvostukset käytännössä

Artikkelissaan "Yhteiskunnallinen moniar 
voisuus ja luonnon arvottaminen” Markku 
Oksanen kirjoittaa liberalistisesta politiikan 
teoriasta ja yhteiskunnallisesta moniarvoi 
suudesta. Liberalistisen teorian mukaan val 
tio on puolueeton eikä sanele kansalaisille 
heidän arvojaan, ja yksilöt toimivat kukin 
omien arvojensa mukaan. "Kuka haluaa syö 
dä luomuruokaa, syököön sitä. Jätteiden 
kierrättäminen on yhtä hyväksyttävää kuin 
yhden roskalaatikon käytäntö.” (S. 86) 

Liberalismin mukaan valtion tehtävä on 
taata kansalaisille täysi vapaus toimia, ja toi 
minnan ainoana rajoituksena on, ettei ku 
kaan saa toiminnallaan vahingoittaa toista 
tai rajoittaa hänen oikeuksiaan. Tällöin toi 
sen vahingoittamisella tarkoitettaneen esi 
merkiksi väkivaltaa. Tätä käsitystä olisi syytä 
pohtia tarkemmin -  miten kohdallista esi 
merkiksi on sellainen ajattelu, jonka mukaan 
ainoastaan selvästi toiseen ihmiseen kohdis 
tuvat teot olisivat kiellettyjä? Erityisesti ny 
kypäivän globalisoituvassa maailmassa teoil 
lamme on yhä laajemmat seuraukset -  esi 
merkiksi kasvihuoneilmiön voimistumisella 
on suuria vaikutuksia kaikkiin ihmisiin. Täl 
löin jos kukin yksilö saa vapaasti toimia ku 
kin omien arvojensa mukaan, esimerkiksi 
kuluttaa fossiilisia polttoaineita surutta, huo 
mataan, että itseasiassa hänen toimintansa 
vaikuttaa useisiin ihmisiin, mukaanlukien 
hänet itsensä. Näyttäisi siis siltä, että ainakin 
tämäntyyppisten asioiden kohdalla ihmisten 
toimintaa voi perustellusti rajoittaa.

Vaikka toisinaan arvoja kuvataankin jo 
nakin, joita poimitaan hyllyltä omaa toimin 
taa ohjaamaan, eivät ne toimi näin, vaan toi 
mintaa ohjaavat vahvasti monet muut, esim.
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sosiaaliset seikat. Toisinaan myöskin liian 
aggressiivinen arvojen tuputtaminen voi 
johtaa aivan päinvastaisiin tuloksiin, kuten 
Juha Hiedanpään ”Natura naturans: metsä 
luonnon monimuotoinen arvottaminen 
Pohjois-Satakunnassa” osoittaa. Hiedanpää 
on tutkinut karvialaisten metsänomistajien 
reaktioita Natura 2000 -luonnonsuojelu 
ohjelmaan. Osoittautui, että Naturassa käy 
tetty lähestymistapa oli huono -  kun joitakin 
alueita julistettiin Natura-suojelualueiksi, 
joidenkin maanomistajien reaktiot olivat vi 
hamielisiä ja alueita jopa hakattiin pois 
Naturan tieltä. Hiedanpää toteaakin, että 
erilaiset, metsänomistajia enemmän kuunte- 
levat, keskustelevammat suunnittelun muo 
dot olisivat tuoneet paremman lopputulok 
sen. Pyrittäessä välittämään arvoja, on välit 
täjän ja vastaanottajan suhteen siis oltava 
dialoginen, jotta ymmärrystä voisi syntyä.

Luonnon ontologia

Sen lisäksi, että mietitään, millainen arvo 
luonnolle annetaan, pitäisi myös miettiä, mi 
ten se nähdään ontologisesti. Suurelta osin 
Suomessakin käyty ympäristöfilosofinen 
keskustelu on edustanut angloamerikkalais 
ta näkökulmaa teoreettisine arvo-, velvolli 
suus- ja oikeuspohdintoineen, kun sen sijaan 
esimerkiksi syväekologiset ja ekofeministiset 
argumentit eivät ole keskusteluissa juuri nä 
kyneet. Sama linja näkyy paljolti myös tä 
män teoksen filosofien kirjoituksissa, joskin 
esimerkiksi Arto Haapala kritisoi ympäristö 
estetiikkaa käsittelevässä artikkelissaan "Luon 
non kauneus ja rumuus” sellaista estetiikkaa, 
joka tekee tiukan erottelun ihmisen ja luon 
non välille.

Ihmisen (tai kulttuurin) ja luonnon erot 
taminen on ongelmallinen lähtökohta niin 
estetiikalle kuin ihmistä koskeville poh 
dinnoillekin, sillä rajanveto ei aina ole mah 
dollinen. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta, et 
temmekö voisi tehdä käsitteellisiä erotteluja, 
mutta käsitteelliset ja ontologiset (ja moraali 
set) erottelut on pidettävä erillään. Jos ihmi 
sen ja luonnon välille piirretään tiukka raja 
viiva, usein tullaan samalla tehneeksi muun 
kin tyyppisiä erotteluita -  kuten olettamalla 
ihmisen moraalisen ylemmyys luontoon 
nähden. (Aiheesta lisää ks. Vai Plumvvood, 
Feminism and  the Mastery ofNature, Rout 
ledge 1993.)

Toinen kirjassa laajasti näkyvä ympäris- 
töasenne on 'pintaekologinen' suhtautumi 
nen. Syväekologiana tunnettu suuntaus esit 
tää, että luonto on nähtävä itseisarvoisena, ei 
välineellisesti, ja kun tämä otetaan vakavasti, 
eivät luonnon säilyvyyden turvaamiseksi 
enää riitä ns. pintaekologiset korjaukset, esi 
merkiksi lainsäädännölliset muutokset tai 
ekoteknologia, vaan länsimaisen elämän 

muodon on muututtava. (Ks. Arne Nussin 
klassinen teksti "Pinnallinen ja syvällinen, 
pitkän aikavälin ekologialiike” teoksessa 
Oksanen ja Rauhala-Hayes (toim.), Ympä 
ristöfilosofia. Gaudeamus, Helsinki 1997.) 
Pintaekologinen asenne näkyy esimerkiksi 
Suomen lainsäädännössä, jota esittelee Kari 
Kuusiniemi artikkelissaan "Luontoarvojen 
asema oikeudellisessa päätöksenteossa”.

Kirjan antama kuva luonnon arvoista on 
hajanainen, mutta toisaalta monitieteisyy 
destään johtuen myös rikas. Teoksessa anne 
tut lukuisat näkökulmat antavat mahdolli 
suuden ymmärtää eri tieteenalojen sisään 
rakennettuja arvostuksia ja taustaoletuksia, 
mutta toisaalta on epäselvää, missä merkitykses 
sä arvon käsitettä milloinkin käytetään.

Kirjan takakansitekstin mukaan se "so 
veltuu niin yliopistolliseksi oppikirjaksi kuin 
laajempaan yhteiskunnalliseen keskuste 
luun”. Teoksen artikkelit ovat kuitenkin 
niin spesifejä, että on vaikea uskoa, että se 
synnyttäisi sen suurempaa yhteiskunnallista 
polemiikkia. Oppikirjaksi teosta voi kuiten 
kin ajatella. Yhdessä jonkin ympäristö 
filosofiaa esittelevän kirjan kanssa se voisi 
muodostaa ihan kelvollisen johdatuksen 
luonnon arvottamiseen.1

Niklas Vainio

1. Tällaiseksi johdatukseksi ehdotan esimer 
kiksi Yrjö Uurtimon ja Vesa Jaaksin toi 
mittamaa Ympäristöfilosofian polkuja 
(TAJU, Tampere 1997).

Liisa Saariluoma: M odernin 
minän synty 1700-luvun romaa 
nissa. Valistuksesta Wilhelm  
M eisteriin. SKS, Helsinki 1999.
280 s.

Metodin ongelmat

Vielä 1990-luvun puolivälissä Liisa Saari 
luoma torjui poleemisissa kirjoituksissaan 
taiteensosiologisen lähestymistavan ja kirjal 
lisuuden kontekstuaalisuuden, mutta nyt 
käsillä olevan tutkimuksen alaotsikko "Va 
listuksesta Wilhelm Meisteriin” näyttäisi 
edellyttävän ainakin osittaista kurssin muu 
tosta tekstuaalisuudesta kohti laajempaa per 
spektiiviä. Tuo perspektiivi näyttäisi olevan 
uuden ajan ja valistuksen projektin talou- 
dellis-poliittinen kehitys ja sosio-kulttuuri- 
nen ympäristö modernin subjektikäsityksen 
perustana. Kun eräiden mielestä koko uuden

ajan filosofia koskee subjektin problematiik 
kaa, asettaa Saariluoma tehtäväkseen sijoit 
taa modernin subjektin syntymän eksaktisti 
aikaan ja paikkaan. Syntymäaika on 1795- 
96 ja -paikka Goethen romaani Wilhelm 
Meisterin oppivuodet. Tämän todistamiseen 
hän keskittyy tutkimuksessaan M odernin 
minän synty 1700-luvun romaanissa.

Saariluoma etenee yleisestä yksityiseen. 
Viimeaikaista, pääasiassa saksalaista taiteen 
sosiologista keskustelua referoimalla hän 
muodostaa yleisen kuvan 'funktionaalisesti 
eriytyneessä’ yhteiskunnassa toimivasta 'au 
tonomisesta subjektista', joka artikuloituu 
kehitysromaanin yksityistä kokemusta ko 
rostavassa kerronnassa. Tämän jälkeen hän 
haluaa löytää kirjallisuudenhistoriasta ro 
maanin, jossa tuo kombinaatio ensimmäisen 
kerran esiintyy osoittaakseen, kuinka "mo 
dernin romaanin synty on juuri modernin 
subjektin murtautumista ei ainoastaan ro 
maanin sisällöksi, vaan myös sen kerronta- ja 
rakennustavan määrääjäksi” (s. 12). Näistä 
premisseistä seuraa välttämättä se, että "tut 
kimuskohde” näyttäytyy odotusten mukai 
sena, sopeutuu saumattomasti sabluunaan ja 
täyttää täsmällisesti annetut ennakkoehdot, 
ja että kyseisen seikan osoittaminen jää tutki 
jan ainoaksi tehtäväksi. Mutta entäpä jos ai 
neisto ei taivukaan tutkijan tahtoon?

Tämä nurinkurinen lähestymistapa on 
asetetun tehtävän kannalta kovasti ongel 
mallinen, kestämätön ja ristiriitainen tutki 
jan omankin ajattelun kanssa. Se on har 
haanjohtava ja virheellinen siksi, että yleinen 
ei tavoita yksityistä -  se kuvaa tyypillistä. 
Wilhelmin henkilökuvan tulkitseminen 
modernin autonomisen minän yleisen kaa 
van mukaiseksi karistaa hänen yksilölliset 
piirteensä pois. Narratologisia konventioita 
arvioidessaan Saariluoma toteaa tämän itse 
kin. Hänen mielestään yleisestä maailman- 
tuntemuksesta partikulaariseen etenevä de 
duktiivinen kerronta ei tavoita yksilöllistä 
kokemusta, mutta samaa menetelmää hän 
on nyt itse soveltamassa Goethen romaanin 
esteettisten innovaatioiden, yksilöllisten ja 
uutta luovien piirteiden esilletuomiseen. 
Tämä ajattelun paradoksi jää tutkijalta huo 
maamatta, ja niinpä yleisten ehtojen ja teok 
sen yksilöllisen maailman törmääminen on 
kin niin rajua, että sen seurauksista kärsivät 
sekä kirjallisuudenhistoria, -teoria että Goet 
hen kirjailijakuva.

Tutkimuksessa määritelty 'autonomisen 
subjektin' käsite jää hämäräksi ja epäselväksi. 
Se, että subjekti määrittelee itse itsensä ei riitä 
määritelmäksi. Olisi kysyttävä miten ja min 
kä suhteen subjekti on autonominen. Erääs 
sä ohikiitävässä sivulauseessa (s. 11) Saari 
luoma ohjautuu oikeaan suuntaan kyt- 
kiessään autonomisen minän tämän eetti 
seen katsantoon, mutta ei kehittele teemaa
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