ympäristöfilosofiaan.) Ja onhan
aina varalla ”jo muinaiset kreik
kalaiset” -kortti... Ongelmana
näissä yrityksissä on tietenkin
se, että ne ovat selvässä ristirii
dassa edellä mainitun syntyhet
ken paikannuksen kanssa. Jos
(iso jos) ympäristökysymys on
ennen kaikkea 1900-luvun jäl
kipuoliskon ja tulevaisuuden
asia, miten sen tarkastelijoita
uuri osa ympäristöfilosofi
voitaisiin hakea aiemmilta vuo
sista teksteistä onkin kes
sisadoilta? Puhumattakaan siitä,
kittynyt erittelemään mikä
että suora keskustelu marmoris
on
ympäristöfilosofian
ten rintakuvien kanssa on yli
Ympäristöfilosofia on kuin ikuiseen
"paikka”. M itkä ovat sen
päänsä ongelmallinen lähtö
murrosikään pysähtynyt nuorukainen.
peruskysymykset, joista tulee lähteä
kohta identiteetin etsinnässä.
liikkeelle? Itseään tutkiskelevan nuo
Murrosikäinen kun niin kovin
Syntyhetkestään lähtien se on ollut
rukaisen päiväkirjamerkintöjä voi
helposti lukee kellastuneita filo
jatkuvassa identiteettikriisissä yrittäes
lukea aikakausjulkaisujen sivuilta,
sofian sivuja ympäristökysy
sään määritellä omaa paikkaansa ja
antologioista ja ennen kaikkea seu
myksen näkövinkkelistä, jolloin
tehtäväänsä maailmassa. Tämä ei ole
raamalla eri koulukuntien välistä
kirjoittajien elinajan keskeiset
ollut helppoa, etenkin kun joukon
köydenvetoa' . Filosofisen "erityis
kysymykset ja heidän käymänsä
varttuneemmat jäsen et ovat usein
alan” identiteetin löytämisessä tärke
aikalaiskeskustelut jäävät huo
ää on ollut tietenkin alan syntykoh
miotta.
tönineet sitä sivuun ja vähätelleet sen
dan paikantaminen. Milloin ympä
Ympäristöfilosofian historial
arvoa. Ympäristökysymykset ovat vain
ristöfilosofia syntyi? Ehkä selkein
listen
juurten paikantamisen
poliittisia ongelmia, ohikiitävän
vaihtoehto on liittää sen synty 1960ongelmat ovat itse asiassa rin
hetken asioita, jotka eivät kuulu
ja 70-lukujen "ympäristöherätyknasteisia sille, kuinka vaikeaa on
itseään kunnioittavan filosofin
seen”, jolloin ympäristöongelmat
etsiä ympäristöongelmien syn
reviiriin. Tai sitten veteraanit ovat
toisaalta tiedostettiin monissa yhteis
tyjä syviä. Ovatko ympäristöon
kunnissa laajemmin, ja toisaalta laa
huomauttaneet, että itse asiassa he
gelmat inhimillisten kulttuuri
dullisesti uudenlaisia ongelmia oli
en väistämätön matkakumppa
ovat käsitelleet samoja ongelmia jo
nostettu pöydälle (esimerkiksi teolli
ni ja ihminen "luonnon virhe”,
viimeiset parituhatta vuotta. Ympäris
set torjunta-aineet, ydinjätteiden
kuten Pentti Linkola on toista
töfilosofian orastava identiteetti on
ongelma ja ilmastonmuutoksen
miseen väittänyt? Paul Ehrlich,
uhmaikäisen itsekorostusta, joka kyllä
mahdollisuus). Tämä määritelmä
jota saamme kiittää termin "vä
aikanaan haipuu pois. Kuten usein
tuo esiin ympäristöfilosofian prak ti
estöräjähdys” räjähdysmäisestä
sen luonteen, sen eteerisimpienkin
käy, on syrjiminen saanut murrosikäi
leviämisestä, on kiteyttänyt tä
pohdiskelujen taustalla kummittelemän asenteen esseessään The
sen korostamaan yhä enemmän omaa
van ajatuksen yhteiskunnallisten
scale o f the hum an enterprise.
erikoisuuttaan, kohottamaan rajamuutosten tarpeesta. No, toki on
Ehrlich käyttää melko yksinker
aitoja, joiden ylittämisestä on tullut
olemassa sellaisiakin ympäristöfilo
taista energialaskelmiin pohjau
ongelma sinänsä.
sofisia kirjoittajia, joille ympäristötuvaa matemaattista mallia3 to
keskustelu on tarjonnut vain tilai
distaakseen, että ihmiskunnan
suuden uusien älyllisten pähkinöi
historia on ollut ympäristövai
den pohtimiseen, ja praktinen into
kutusten kasvun historiaa. Ai
himo on ollut vähäisempi.
noana ongelmana hän mallissa
Syntyhetken sitominen ajan henkeen synnyttää kuitenkin
pitää sitä, ettei se kykene riittävästi kuvaamaan maanviljelystä
vaaran, että finniposkinen ympäristöfilosofia ei vaikuta vakaval
edeltäneiden yhteisöjen tuottamia tuhoja (ne kun eivät olleet
ta. Sen pohdiskelut eivät kosketa suuria ikiaikaisia kysymyksiä,
niin energiaintensiivisiä). Ehrlichin laskelman oikeutus nojaa
joiden toistaminen on koko filosofian statuksen säilymiselle tär
täysin esseen johdannon alkuun, jossa hän toteaa ihmiskunnan
keää. Joutuuhan filosofijoukko kamppailemaan palstatilasta,
m uuttaneen jokaista planeetan ekosysteemiä. Hänen kielenkäy
tutkimusrahoista, oppituoleista ja nuorten mielien innostukses
tössään muuttaminen ja tuhoaminen taas ovat synonyymejä.
ta monien isompien ja kovempien porukoiden kanssa. Yhteisen
(Ehrlich, s. 3-4)
omanarvontuntonsa säilyttämiseksi he tarvitsevat edes komealta
Jos ihmisen "tuholuonne” ei tunnu hyvältä lähtökohdalta, voi
kalskahtavia olemassaolon peruskysymyksiä. Ympäristöherätykympäristötuhot aina yrittää sitoa johonkin kulttuurimurrok
sen antaman nosteen sijaan jotkut kirjoittajat ovatkin etsineet
seen. Tulen salaisuuden keksineet luolamiehet ajavat suuret ni
ympäristöfilosofialle kaukaisempia historiallisia juuria ja hake
säkkäät rotkoihin ja tulevat siinä sivussa suorittaneeksi ensim
neet sille kunnioitettavia edeltäjiä. Kirjava ehdokaslista on kat
mäisen joukkotuhon ihmiskätten työnä. Maanviljelyksen synty
tanut muun muassa Nietzschen, Whiteheadin, Leibnizin ja
johtaa lukemattomien ekosysteemien häviämiseen. Niin sanot
Heideggerin, puhumattakaan yrityksistä etsiä kumppaneita
tu ympäristöhistoria on tulvillaan tällaisia esimerkkejä. Eri kir
kaukaisempien kulttuuriperinteiden piiristä2. (Tässä viittaan
joittajat eroavat toisistaan lähinnä siinä, mihin he paikantavat
ennen kaikkea mannereurooppalaiseen ja angloamerikkalaiseen
ihmisen tuhoisan vaikutuksen alun. "Tuhoisuutta” ei yleensä
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sen tarkemmin määritellä.
Murrosikäiselle ympäristöfilosofialle sekä ihmisen tuholuonne että tietyn kulttuurimurroksen tuhoisuus olisivat sopivan rä
väköitä kiinnekohtia, ellei luokkatoveri, rillipäinen biologinörtti, huomauttaisi väliin, että ekosysteemien muuntuvuus on väis
tämätön osa niiden olemassaoloa. Arsyttävintä on tietysti, että
rillipää on pitkälti oikeassa. "Luonto” on aiheuttanut aivan yhtä
merkittäviä muutoksia ekosysteemeissä kuin ihminenkin, eten
kin jos aikajänne venytetään tarpeeksi pitkäksi. Nörtin on kui
tenkin turha muistuttaa dinosauruksista ja kaiken katoavaisuu
desta. Dinoilla on kyllä mediaseksikkyttä, mutta "ekokatastrofi”
on propagandan vanha ammattilainen. Ovathan nykyiset suku
puuttoaallot kuitenkin ihm isen työtä, eivät osa luonnollista elä
män kiertokulkua. Eikä todettujen ympäristöongelmien tyhjen
täminen "luonnollisiksi” vaikuta kovin hedelmälliseltä poliittisfilosofiselta lähtökohdalta.

kuka kykenee sen murtamaan? Murrosikäiselle ympäristöfiloso
fialle tuo on melkoinen ikuisuusprojekti.
Ympäristöfilosofian yritykset etsiä erilaisia syyllisiä, alkujuuria
ja edeltäjiä ovat synnyttäneet ainakin yhden yleistyksen, joka on
melko lailla jaettu: ympäristökriisissä on kyse ihm isen j a luonnon
välisen suhteen ongelmasta. Miten tahansa se tarkemmin muotoillaankaan, on ympäristöfilosofian paikka tämän suhteen poh
dinta, kenties sen muuttaminenkin. Oman paikan lisäksi löytyy
myös peruskysymys: mikä ihmisen luontosuhteessa on vialla?
Kysymys on tietysti omalla tavallaan mielekäs, ainakin murros
ikäisen maailmantuskan helpottamiseksi. Kyse ei ollutkaan
"pelkistä” ympäristöongelmista, vaan niiden taustalta löytyi
mitä komein filosofian peruskysymys, jonka ahdistunut nuoru
kainen voi omia. Enää hänen ei tarvitse hävetä filosofijoukon
vanhusten keskellä.
Tämä kysymys on kuitenkin tuonut esiin ympäristöfilosofian
syvällisempiä ongelmia. Ympäristöongelmien keskellä ja ennen
mpäristöongelmien alkujuurten etsimisessä ehdotto
kaikkea niihin liittyvissä poliittisissa kamppailuissa itse ongelm a
mia suosikkeja ovat olleet myös suuret uskomusjärjes
tuntuu itsestään selvältä: ihminen tai ainakin tietty joukko ih
telmät tai yhteiskunnalliset ajattelutavat. Kiistellyn
misiä tuhoaa luontoa. Tämä vaikuttaa selkeältä lähtökohdalta,
klassikkoaseman saavuttanut Lynn White Jr. esittää esseessään
etenkin jos ongelmana on vaikkapa sademetsien häviäminen tai
Ekologisen kriisin historialliset ju u ret, että
valaiden sukupuutto. Puolen valitsemi
ympäristötuhojen alkua tulisi etsiä juutanen on yksinkertaista, ja poliittisessa
lais-kristillisestä perinteestä, joka irrotti
kamppailussahan puoli täytyy joka tapa
ihmisen elävästä yhteydestä luontoon ja
uksessa valita. Ympäristöfilosofian itse
korvasi sen hallinnalla ja hyväksikäytöllä
tutkiskelulle tilanne on kuitenkin hie
(White Jr. s. 27-29). Syypäitä voi toki
man omituinen. "Ympäristötuhot” on
hakea lähempääkin: "länsimaisesta tie
määritelty etukäteen, niiden kritiikin tu
Vielä syvempi ongelma
teestä”, edistysuskosta, kapitalismista/
eksi täytyy vain luoda sopivaa filosofiaa.
kommunismista jne. Murrosikäisen
Selkeää asetelmaa ihmisen ja luonnon
on se, miten vähän tarkkaan
maailmantuskalle tässä on se hyvä puoli,
välillä on myös kritisoitu. Käsitehistorimuotoillut ympäristöfilosofi
että selkeä vihollinen voidaan etsiä, löy
oitsija Raymond Williams kuvaa ongel
tää ja ainakin unelmissa tuhota. Mikäli
maa näin: ”W e have mixed our labour
set mallit ja argum entit
syy on ihmisen geeniperimässä tai tuhan
with earth, our forces with its forces too
loppujen lopuksi vaikuttavat
sien vuosien takaisissa kulttuurimurrok
deeply to be able to draw back and sepasissa, on käytännöllisten vaihtoehtojen
rate either out.” (Williams, s. 83) Ovat
ihmisten toimintaan, fo s
hakeminen melko hankalaa. Koko etsin
ko luonto ja kulttuuri erotettavissa toi
ympäristöfilosofia ottaa
nän tärkeä motiivihan oli tunne siitä,
sistaan niin tarkasti, että niiden väliselle
ett'i. jo ta in on pielessä, j a jo ta in on tehtä
suhteelle voisi laskea ympäristöfilosofian
tavoitteekseen vain "hyvien
vä. "Suuret kertomukset” ovat kuitenkin
kivijalan? Itse erottelu on toki ollut ole
argumenttien ” luomisen, sillä
hankalia syypäitä. Esimerkiksi ekofemimassa inhimillisessä ajattelussa ja toi
nisti Vai Plumvvood on teoksessaan Feminnassa vuosituhansia, eikä luonnon ja
ei ole paukkuja todellisten
m inism a n d the M astery ofN atu re kuvan
kulttuurin vuorovaikutus sitä kumoa.
ympäristöongelmien ja
nut dualistisen ajattelutavan syntyä
Erottelujen teko on olennainen osa maa
eurooppalaisen kulttuurin historiassa.
ilmassa olemista - oma identiteetti luo
niiden historian ym m ärtäm i
Plumwoodin mukaan dualistisiin asetel
daan vuorovaikutuksessa Toisiin. Ympä
seen.
miin mies-nainen, kulttuuri-luonto,
ristöfilosofialle keskeinen kysymys on
henki—aine ja niin edelleen on vuosisato
kin, onko erotteluun turvaaminen he
jen saatossa liittynyt hierarkkinen arvo
delmällistä nyt käsillä olevien ongelmien
asetelma, joka mahdollistaa toisen osa
ymmärtämisessä. Onko olemassa sitä
puolen alistamisen. Dualismin syntypro
"luontoa”, joka on pelastettava, jota on
sessia kuvaamaan hän on luonut käsit
suojeltava ja joka kenties kostaa?
teen kolonisaation logiikka, joka on yksi
Tämä ei ole vain teoreettinen, vaan
monista yrityksistä luoda yleinen malli hallinnan ja herruuden
mitä käytännöllisin kysymys. Kuten Williamsin sitaatti vihjaa,
rationaalisuudelle. (Plumwood, s. 41-48) Ansioistaan huoli
ongelmien tarkastelun lähtökohta on nykytila (w e have mixed),
matta Plumvvood ei kuitenkaan kykene kuvaamaan, miten dua
ei teoreettinen vastakkainasettelu luonnon ja kulttuurin välillä.
listiset ajattelutavat yhdistyvät luontoa/naisia/siirto maita hallit
Vuosisataisen viljelykulttuurin myötä syntynyt niitrymaisema
seviin käytäntöihin, ja mitkä todelliset instituutiot ovat pitäneet
on tulosta inhimillisten käytäntöjen ja luonnonjärjestelmien yh
niitä yllä. Filosofisten näkemysten kronologia on loppujen lo
teiselosta - se ei ole sen enempää "luontoa" kuin artefakti. Jos
puksi melko kapea siivu yhteiskuntien todellisuutta. Suurten
niittymaisemien häviäminen koetaan ympäristöongelmaksi,
kertomusten kriitikoille käy helposti kuten kriittisen teorian
olennaista ei ole niiden näkeminen suojeltavana luontona, vaan
jäärille; "kulttuuri”, "sivilisaatio” ja "rationaalisuus” ovat niin
vanhojen karjanhoitokäytäntöjen häviäminen.
isoja sanoja, että niiden jälkeen on vaikea sanoa mitään rakenta
Luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelu on praktinen on
vaa. Kuka on immuuni suuren kertomuksen vaikutukselle, ja
gelma myös siinä mielessä, että käsitteitä käytetään filosofisen
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pohdiskelun lisäksi myös ympäristökamppailujen arkipäivässä.
Ympäristöfilosofinuorukaisen
tuttava
ympäristönsuojelua
mielellään identifioi itsensä luonnon puolustajaksi sen tuhoajia
vastaan. Tietyt ihmistoimet ovat luonnottomia, niiden tilalle on
etsittävä luonnollisia elämäntapoja. Hän helposti tuskastuu filo
sofiseen keskusteluun siitä, onko "villiä luontoa” todella olemas
sa, etenkin kun leikittely luonnollisuudella ja luonnottomuu
della on osa vihollisen repertuaaria. Nimittäin eräs tavanomai
nen tapa kyseenalaistaa ilmastonsuojelutoimet on vedota siihen,
että ilmastolliset vaihtelut ovat osa ilmaston luonnollista kehi
tystä. Ihmislähtöiset muutokset eivät ole luonnottomia, tai
ainakin niitä ei voi jäännöksettä erottaa luonnollisesta vaihtelus
ta. Ympäristöfilosofinuorukaisen tuskallisin ja vielä kesken
oleva oppitunti onkin se, että näin suuret, maailmaa syleilevät
käsitteelliset jaottelut eivät anna toimintaohjeita. Luonto ja
kulttuuri ovat kuten kauneuskin, katsojan silmässä:
”’Nature is ...’ - what? Red in tooth and claw; a ruthlessly
competitive struggle for existence; an extraordinarily interlocking system of mutual advantage; a paradigm of interdependence and cooperation.” (Williams, s. 70)

T

eoksessaan A gainst N ature Stephen Vogel käsittelee sa
maa ongelmaa. Hän nojaa konstruktivistiseen näke
mykseen, jonka mukaan luontoon vedotessaan ihmiset
viime kädessä vetoavat itseensä ja omiin näkemyksiinsä (Vogel,
s. 10). Vogelin teos on ansiokas siinä mielessä, että se yrittää
houkutella ympäristöfilosofiaa astumaan nostamiensa aitojen
ylitse, tarkastelemaan käyttämiään käsitteitä muualla tehtyjen
oivallusten valossa. Sillä kautta filosofian historian on "luonto”
ollut kielikuva, jonka avulla yhteiskunnalliseen keskusteluun on
salakuljetettu näkemyksiä, joita muuten olisi vaikea perustella.
Kilpailu, yhteistyö, homoseksuaalisuus, perinnöllinen monarkia
ja niin edelleen ovat olleet yhä uudelleen niin luonnottomia
kuin luonnollisiakin.
Eikö kaikista käsitteellisistä ongelmista huolimatta ole silti
itsestään selvää, että ihmisen toiminta vahingoittaa (muuta)
luontoa? Kyllä kai. Yleistyksestä on kuitenkin hyvin vähän käy
tännöllistä hyötyä yksittäisten ongelmien kohdalla. Se voi jopa
piilottaa taakseen ongelman historiallisen taustan. Kun ympä
ristöliikkeen ikoniksi noussut brasilialainen Chico Mendez vie
raili kansainvälisissä ympäristökonferensseissa puhumassa Acren
maakunnan sademetsien puolesta, hänet oli helppo nähdä luon
non puolustajana. Käytännössä kyse oli kuitenkin erilaisten
luontoa hyväksikäyttävien käytäntöjen yhteentörmäyksestä.
Vanhat kiistakumppanit, paikalliset intiaanit ja kuminkerääjät,
yhdistyivät hetkellisesti kamppailemaan maanomistajien kei
nottelua ja karjankasvattajia vastaan. Tällä kertaa onneksi (ja
Mendezin epäonneksi) paikalliset ihmiset saivat nostettua
tämän historian esiin. Toisin kävi esimerkiksi Intiassa, kun
uhanalaisen tiikerilajin suojelualueiden tieltä pakkosiirrettiin
yhteisöjä, joiden elämänkäytännöt olivat sukupolvien ajan ni
voutuneet yhteen alueen ympäristön kanssa. Samankaltainen
historia on Yellowstonen kansallispuistolla Yhdysvalloissa. Pai
kallisia yhteisöjä ei tietenkään kannata romantisoida liikaa,
mutta jälkimmäisissä tapauksissa ihmisen ja luonnon tiukkarajaisella erottamisella oli kovat seuraukset. Niistä ei voi tieten
kään syyttää ympäristöfilosofiaa, joka hyvässä ja pahassa on ol
lut melko mitätön toimija. Kuvatunlaiset esimerkit ovat kuiten
kin osoittaneet ympäristöfilosofiassa piileviä syvällisiä ongelmia,
sillä sen on ollut vaikea ymmärtää tällaisia tilanteita.
Luonnon ja kulttuurin käsitteiden ongelmat ovat luoneet ym
päristöfilosofiaan niin vahvoja jännitteitä, että identiteettikriisin

lisäksi voisi puhua jo jakomielitaudista. Kuten anarkismi, ympä
ristöfilosofia on lisääntynyt parhaiten jakaantumalla. Erilaiset
tavat ymmärtää kulttuurin ja luonnon suhde ovat kristallisoitu
neet koulukuntakiistoiksi, joita on käyty 1970-luvulta asti. Ra
kentavia tuloksia ei ole juuri näkynyt. Yksi pitkäaikaisimmista
kiistoista on koskenut luonnon (tai tiettyjen luonnonolioiden)
arvon lähdettä. Elämä- tai luontokeskeisyyden eli biosentrism in
edustajat ovat korostaneet kaikkien olioiden omaamaa sisäsyn
tyistä arvoa. Ihmiskeskeisen eli antroposentrisen koulukunnan
mukaan arvot syntyvät vain moraalisten agenttien tekemien so
pimusten tai käytäntöjen myötä. (Hayvvard, s. 58-60, 66-68)
Vuosikymmeniä jatkuneesta kiistelystä ei ole seurannut oikeas
taan mitään, eikä ihme. Osapuolet eivät ole juuri pohtineet sitä,
mitä arvojen perustalla oikeastaan tehtäisiin, jos se kerran löy
dettäisiin. Yhteys ympäristöfilosofian praktiseen taustaan on
likipitäen katkennut. Vaihtoehdoksi tarjottu holism i, joka nojaa
ajatukselle bioottisesta yhteisöstä, ei ole pärjännyt sen paremmin
(Hayward, s. 70-71). Kun luonnon ja kulttuurin suhdetta poh
diskellaan abstraktilla käsitteellisellä tasolla, suhteet oikeassa elä
mässä jäävät pohdinnan ulkopuolelle. M itä ihmeen tekoa on
"arvon” lähteen pohdinnalla, jos muu luonto joka tapauksessa
on monin eri tavoin osa ihmisten käytäntöjä, osa heidän elä
mänsä todellisuutta? Kumpikaan arvofilosofinen yleisresepti ei
voi yksinkertaisesti tavoittaa näitä siteitä maailmaan.
Vielä syvempi ongelma tällaisille yrityksille on se, miten vä
hän tarkkaan muotoillut ympäristöfilosofiset mallit ja argumen
tit loppujen lopuksi vaikuttavat ihmisten toimintaan. Jos ympä
ristöfilosofia ottaa tavoitteekseen vain "hyvien argumenttien”
luomisen, sillä ei ole paukkuja todellisten ympäristöongelmien
ja niiden historian ymmärtämiseen. Vakiinnuttuaan akateemi
sen filosofian pariin on murrosikäinen ympäristöfilosofia alka
nut kasvaa aikuiseksi ja hyväksynyt sen paikan, mikä filosofialle
on annettu. Samalla vanha käytännön yhteys maailman ongel
miin on katoamassa. Nuorukaisen suurimpia haasteita on sekä
ympärille asetettujen raja-aitojen purkaminen että astuminen
teorian ja käytännön hetteiseen välimaastoon. Tällainen siirty
mä vaatii paitsi uskaliaisuutta myös nöyryyttä. Ympäristöfiloso
fia ei kykene tyhjentämään ympäristökriisiä siistien käsitteellis
ten kansien väliin.
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Ihmisen toimeliaisuuden ym päristövaikutukset=populaation koko * p e r capita
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