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eivät tee tavallista tiedonmuodostamisen työtään, jossa 
kuvittelukyky yhdistää aistivaikutelmat intuitioksi, jolle 
ymmärrys puolestaan toimittaa käsitteen. Sen sijaan ku-
vittelukyky ja ymmärrys saavuttavat harmonisen suhteen, 
joka on Kantin mukaan kaiken tiedonmuodostamisen 
subjektiivinen ehto. Kant tarjoaa episteemisen selityksen 
sille, miksi tiedonmuodostamisen subjektiivisen ehdon 
täyttyminen herättää mielihyvää. Selityksen pääpremissi 
on, että päämäärän saavuttaminen synnyttää aina mie-
lihyvän tunteen10. Jos kauneuden kokemuksessa täyttyy 
tiedonmuodostamisen päämäärä (subjektiivinen ehto), 
sen voi päätellä synnyttävän mielihyvää.

Selityksessä on ongelma, josta Kant oli hyvin tie-
toinen. Havaintojen yhteen sopimisella ymmärryksen 
kategorioiden kanssa ei ole pienintäkään vaikutusta mie-
lihyvän tunteeseen. Näin pitää väistämättä ollakin, sillä 
muutoin kaikki tiedonmuodostamisen kohteet olisivat 
kauniita. Mutta mikä sitten selittää sen, miksi juuri kau-
neuden kokemukseen liittyy mielihyvä? Kant tarjoaa yl-
lättäen selitykseksi empiirisen tiedon systemaattisuutta. 
Hänen mukaansa havainto yksittäisen empiirisen lain ni-
veltymisestä lajien ja sukujen hierarkkiseen järjestelmään 
synnyttää ”sangen huomattavan” mielihyvän. Otaksuma 
luonnon meidän tietokyvyillemme tarkoituksenmukai-
sesta systemaattisuudesta on uskottava heuristinen oh-
jenuora empiiriselle tutkimukselle, mutta sen yhteys es-
teettiseen mielihyvään on ongelmallinen.

Kantin makuarvostelman analyysin seuraava askel on 
määritellä erityinen transsendentaalinen kyky tunnistaa 
tietokykyjen harmoninen suhde mielihyvän aistimuksena. 
Kant kutsuu tätä kykyä nimellä sensus communis, yhteinen 
aisti, ja sille perustuu makuarvostelman deduktio, sen 
yleisen pätevyyden vaatimuksen oikeuttaminen.

Makuarvostelmat eli esteettiset reflektoivat arvostelmat 
eroavat teleologisista siinä, että luonnon (tai taiteen) 

muodon esteettinen tarkoituksenmukaisuus ei perustu 
minkään tarkoituksen käsitteelle, kun taas organismi tai 
sen osa arvostellaan tarkoituksenmukaiseksi suhteessa 
johonkin tiettyyn tarkoitukseen – silmä näkemiseen, 
linnun siipi lentämiseen ja näin edelleen. Teleologisiin 
arvostelmiin ei liity mielihyvän tunnetta, koska niiden 
perustana on käsite, eikä käsitteestä ole Kantin mukaan 
koskaan siirtymää mielihyvään. Kantin ajattelumalli 
kummassakin tapauksessa on artefakti, joka on kirjaimel-
lisesti valmistettu tarkoituksen mukaisesti. Mallia hei-
jastaa Kantin ajatus luonnon tekniikasta, joka tarkoittaa 
luonnon ajattelemista ikään kuin jokin meidän ymmärrys-
tämme suurempi ymmärrys olisi sen suunnitellut.
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K okemuksessa annettu objekti voidaan 
mieltää tarkoituksenmukaiseksi kahta-
laisin perustein. Perusteet ovat puhtaasti 
subjektiiviset silloin, kun tarkoituksen-
mukaisuus mielletään objektin vastaanot-

tamisessa (apprehensio) ennen minkään käsitteen sovelta-
mista sen muodon yhteen sopimisena tietokykyjen kanssa 

niin, että intuitio yhdistyy käsitteiden kanssa tiedoksi 
yleensä. Perusteet ovat objektiiviset silloin, kun tarkoituk-
senmukaisuus mielletään objektin muodon yhteen sopi-
misena itse objektin mahdollisuuden kanssa sellaisen edel-
tävän objektin käsitteen mukaisesti, joka sisältää tämän 
muodon perustan. Olemme nähneet, että edellisentyyp-
pisen tarkoituksenmukaisuuden mielle perustuu objektin 
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Luonnon tarkoituksenmukaisuuden 
loogisesta mielteestä
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muotoon suuntautuvaan välittömään mielihyvään objektia 
pelkästään reflektoitaessa. Jälkimmäisentyyppisen tarkoi-
tuksenmukaisuuden mielle ei liitä objektin muotoa sub-
jektin tietokykyihin muodon itsensä vastaanottamisessa 
vaan tiettyyn objektia koskevaan tietoon annetun käsitteen 
alla. Sillä ei ole siksi mitään tekemistä objektien synnyt-
tämän mielihyvän kanssa, vaan se liittyy ymmärrykseen 
tämän arvostellessa niitä. Jos objektin käsite on annettu, 
tiedon muodostamiseen käytettävän arvostelukyvyn teh-
tävänä on esittäminen (exhibitio). Sen tehtävä on toisin 
sanoen asettaa käsitteen rinnalle sitä vastaava intuitio. 
Taiteen tapauksessa tämä tapahtuu oman kuvitteluky-
kymme avulla, [5:193] kun toteutamme ennalta mielletyn 
käsitteen tarkoituksena olevasta objektista. Kun asetamme 
tarkoituksen käsitteemme luonnon tuotteiden arvostele-
misen perustaksi, esittämisestä vastaa luonnon tekniikka 
(kuten organismien tapauksessa). Tällöin ei mielletä pel-
kästään luonnon tarkoituksenmukaisuutta objektin muo-
dossa, vaan kyseinen luonnontuote mielletään luonnon-
tarkoituksena. – Käsitteemme luonnon subjektiivisesta tar-
koituksenmukaisuudesta sen empiiristen lakien mukaisissa 
muodoissa ei ole mihinkään kohteeseen viittaava käsite, 
vaan pelkästään arvostelukyvyn periaate, jonka avulla se 
hankkii itselleen käsitteitä luonnon ylettömän moninai-
suuden keskellä (voidakseen orientoitua siinä). Liitämme 
silti luontoon ikään kuin viittauksen tietokykyymme tu-
keutuen tarkoituksen analogiaan. Näin voimme pitää 
luonnonkauneutta muodollisen (pelkästään subjektiivisen) 
tarkoituksenmukaisuuden käsitteen esityksenä ja luonnon-
tarkoituksia todellisen (objektiivisen) tarkoituksenmukai-
suuden käsitteen esityksenä. Edellistä arvioimme maulla 
(esteettisesti, mielihyvän tunteen välityksellä), jälkim-
mäistä ymmärryksellä ja järjellä (loogisesti, käsitteiden 
mukaisesti).

Tälle perustuu arvostelukyvyn kritiikin jakaminen es-
teettisen ja teleologisen arvostelukyvyn kritiikkiin niin, että 
edellisellä ymmärretään kykyä arvostella muodollista tar-
koituksenmukaisuutta (jota nimitetään myös subjektiivi-
seksi) mielihyvän ja mielipahan tunteen kautta, jälkimmäi-
sellä taas kykyä arvostella luonnon reaalista (objektiivista) 
tarkoituksenmukaisuutta ymmärryksen ja järjen avulla.

Arvostelukyvyn kritiikkiin kuuluu olennaisesti osa, 
joka sisältää esteettisen arvostelukyvyn, koska vain se si-
sältää periaatteen, jonka arvostelukyky asettaa täysin a 
priori perustaksi luonnon reflektiolle, nimittäin sen pe-
riaatteen, että luonto on yksittäisten empiiristen lakiensa 
puolesta muodollisesti tarkoituksenmukainen tietoky-
vyllemme. Ilman tätä periaatetta ymmärrys ei löytäisi 
tietään luonnossa. Sen sijaan ei voida osoittaa mitään 
apriorista perustaa sille, että täytyisi olla olemassa ob-
jektiivisia luonnon tarkoituksia, siis olioita, jotka ovat 
mahdollisia vain luonnontarkoituksina. Edes tämän 
mahdollisuus ei valkene luonnon käsitteestä, tarkoitet-
tiinpa luonnolla kokemuksen kohdetta sitten yleisesti tai 
erityisesti. Sen sijaan arvostelukyky, jolla ei ole omasta 
takaa tähän vaadittavaa apriorista periaatetta, sisältää 
(tiettyjen tuotteiden kohdalla) tapauskohtaisen säännön 
tarkoitusten käsitteen käyttämiselle [5:194] järjen tar-

peisiin sen jälkeen, kun kyseinen transsendentaalinen 
periaate on jo valmistanut ymmärryksen soveltamaan tar-
koituksenmukaisuuden käsitettä luontoon (ainakin sen 
muodon osalta). 

Mutta transsendentaalinen peruslause, jonka mukaan 
luonnon subjektiivinen tarkoituksenmukaisuus meidän 
tietokyvyllemme on miellettävä olion muodossa luonnon 
arvostelemisen periaatteena, jättää täysin avoimeksi sen, 
milloin ja missä tapauksissa minun on arvosteltava jo-
takin tuotteena tarkoituksenmukaisuuden periaatteen 
mukaisesti eikä pikemminkin vain yleisten luonnonlakien 
mukaisesti. Näin se jättää makuasiana esteettisen arvostelu-
kyvyn ratkaistavaksi tämän tuotteen (sen muodon) sopi-
vuuden meidän tietokyvyillemme (sikäli kuin nämä eivät 
päätä sen perusteella, sopiiko muoto yhteen käsitteiden 
kanssa, vaan sen sijaan tunteen perusteella). Teleologi-
sesti käytetty arvostelukyky ilmaisee sen sijaan täsmälli-
sesti ehdot, joiden nojalla jokin (esim. organismi) on ar-
vosteltava luonnon tarkoituksen idean mukaisesti. Mutta 
se ei pysty johtamaan käsitteestä luonnosta kokemuksen 
kohteena mitään peruslausetta oikeuttamaan sitä, että 
luontoon liitettäisiin a priori kytkentä tarkoituksiin ja 
otaksuttaisiin, vaikka vain epämääräisesti, sellainen kyt-
kentä tosiasiallisesta kokemuksesta. Tämä johtuu siitä, että 
täytyy koota yhteen monta erityistä kokemusta ja tarkas-
tella niitä niiden periaatteen yhtenäisyyden alaisuudessa, 
jotta voitaisiin muodostaa edes empiirisesti tietoa tietyn 
objektin objektiivisesta tarkoituksenmukaisuudesta. – Es-
teettinen arvostelukyky on siis erityinen kyky arvostella 
olioita säännön mutta ei käsitteiden perusteella. Teleolo-
ginen arvostelukyky ei ole erityinen kyky vaan pelkästään 
reflektoiva arvostelukyky ylimalkaan. Arvostelukyky 
toimii kaikkialla teoreettisen tiedon piirissä käsitteiden 
mukaisesti, mutta tiettyjen luonnon objektien kohdalla 
se noudattaa objekteja määrittävän arvostelukyvyn peri-
aatteiden sijasta pelkästään reflektoivan arvostelukyvyn 
ominaisperiaatteita. Näin se kuuluu käyttönsä osalta fi-
losofian teoreettiseen osaan, ja sen täytyy muodostaa kri-
tiikin erityinen osa, koska sen ominaisperiaatteet eivät ole 
määrittäviä – toisin kuin tulee olla oppijärjestelmässä. Sen 
sijaan esteettinen arvostelukyky ei tuo mitään lisää tietoon 
kohteistaan, ja se täytyy siis laskea vain arvostelmia muo-
dostavan subjektin ja tämän tiedonmuodostamiskykyjen 
kritiikkiin sikäli kuin nämä kykenevät apriorisiin periaat-
teisiin, olipa niiden käyttö muutoin mikä hyvänsä (teo-
reettinen tai käytännöllinen). Tämä kritiikki on kaiken 
filosofian propedeutiikka.
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