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Tavoitteet
Tutkielman tavoitteena oli tarkastella ympäristöfilosofian merkitystä ja 
ihmisen luontosuhdetta. Tarkastelun kohteena oli pohtia eettisen 
viitekehyksen tarpeellisuutta ympäristöasioita ratkaistaessa talouden ja 
tieteen keinoin.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa
Tutkielmassa keskityttiin tarkastelemaan ja vertailemaan 
ympäristöfilosofiaan sisältyviä erilaisia näkemyksiä ja asenteita suhteessa 
ympäristöön. Näkökulmat jaettiin tekniikkakeskeiseen, ihmiskeskeiseen 
eli antroposentriseen ja elämäkeskeiseen eli biosentriseen asenteeseen. 
Tutkielmassa tarkasteltiin ihmisen luontosuhteen muotoutumista sen 
historialliselta perustalta ja käsiteltiin ympäristöfilosofian perustana 
toimivaa arvottamisen problematiikkaa ja siinä käytettäviä määritteitä.

Ympäristöfilosofian teoreetikoiden näkemyksiä pyrittiin tuomaan 
kattavasti esiin. Erilaisten asenteiden eroavaisuuksia, ja niistä käytyä 
keskustelua pyrittiin käsittelemään syvällisesti. Tutkielman lopussa 
käytiin keskustelua ympäristöfilosofian asemasta sekä käsiteltiin 
mahdollisuutta soveltaa esillä olleita luontosuhteita käytännössä.

Tulokset
Tutkielmassa todettiin, että filosofinen viitekehys on tarpeen, kun 
ympäristöongelmia ratkaistaan talouden ja tieteen keinoin. Ympäristöasiat 
ja ihmisen luontosuhde sekä siihen liittyvät moraaliset velvollisuudet 
osoitettiin moniulotteisiksi ja ristiriitaisuuksia herättäviksi pohdinnan 
kohteiksi. Luontosuhteiden vertailun lopputulemana oli, että luonnolla ja 
ympäristöllä on nähtävissä ihmisestä riippumatonta arvoa.

Avainsanat
ympäristöfilosofia, itseisarvo, välinearvo, antroposentrismi, biosentrismi, 
maaetiikka, syväekologia



SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO 3
1.1 Tieteellinen maailmankuva ja ympäristöfilosofia 4
1.2 Ympäristöfilosofian määrittely 5
1.3 Tutkimuksen esittely 6

1.3.1 Näkökulmat ympäristöetiikassa 7
1.3.2 Kristinusko aatteellisena perustana 8

2. YMPÄRISTÖFILOSOFIAN VIITEKEHYKSESTÄ 10
2.1 Ympäristötaloustieteestä yleisesti 10
2.2 Ympäristöongelmista 11

2.2.1 Ympäristöongelman määrittelystä 12
2.2.2 Ympäristötaloustieteellisestä analyysistä 14

2.3 Ympäristöetiikka ja moraaliset velvoitteet 15
2.4 Moraalisista arvoista 16

3. ARVOTTAMISEN PROBLEMATIIKKA 17
3.1 Itseisarvo ja välinearvo 17

3.1.1 Itseisarvon ja välinearvon määrittely 18
3.1.2 Subjektivismin ja objektivismin näkemyserot 19

3.2 Eläinten ja kasvien arvottamisesta 21
- suora ja epäsuora menetelmä

4. HISTORIA 23
4.1 Luontokäsityksen muotoutumisesta 23

4.1.1 Ympäristöetiikan synnystä 24
4.1.2 Kestävästä kehityksestä 25

4.2 Kristinuskon vaikutuksesta 25
4.2.1 Kristinusko - ihmisen rooli despoottina 27
4.2.2 Toinen näkemys kristinuskosta 28
- ihmisen rooli tilanhoitajana
4.2.3 Johtopäätöksiä kritiikistä 30

5. TEKNIIKKAKESKEINEN NÄKÖKULMA 32
5.1 Tekniikkakeskeisen näkökulman määrittely 32
5.2 Tekniikkakeskeisen näkökulman synnystä 32
5.3 Luonnon koskemattomuuden puolustamisesta 33



6. ANTROPOSENTRINEN NÄKÖKULMA 35
6.1 Antroposentrismin syntyminen 35
6.2 Heikko antroposentrismi 36
6.3 Antroposentrismi ja ympäristönsuojelu 37

7. LUONTOKESKEINEN NÄKÖKULMA 39
7.1 Elämäkeskeisyys eli biosentrismi 41

7.1.1 Luonnon kunnioittamisen etiikka 41
7.1.2 Luontaisen arvokkuuden käsite - olennon hyvä 42
7.1.3 Itseisarvon ja moraalisen huomioon 44

ottamisen periaate
7.1.4 Biosentrismin periaatteet ja velvollisuudet 45

7.2. Ekosysteemikeskeisyys 48
7.2.1 Maaetiikka 48
7.2.2 Syväekologia 50
7.2.3 Vitalismi 55
7.2.4 Ekosysteemikeskeisten näkökulmien vertailu 56

7.3 Eläinkeskeisyys 57
7.3.1 Sentientismi 57
7.3.2 Oikeusetiikka 60
7.3.3 Eläinkeskeisten näkökulmien vertailu 61

8. KESKUSTELUA JA KRITIIKKIÄ 63
8.1 Uuden filosofian puolesta 63
8.2 Uutta filosofiaa vastaan 64
8.3 Keskustelua eri luontoasenteista 66

8.3.1 Tekniikkakeskeisestä näkökulmasta 66
8.3.2 Antroposentrisestä näkökulmasta 67
8.3.3 Luontokeskeisestä näkökulmasta - biosentrismi 69
8.3.4 Luontokeskeisestä näkökulmasta

- ekosysteemikeskeisyys 70
8.3.5 Luontokeskeisestä näkökulmasta - eläinkeskeisyys 71

9. LOPPUYHTEENVETO 74

LÄHTEET 76

2



1. JOHDANTO

Maapallon populaatio on ylittänyt kuuden miljardin rajan. Väestönkasvu ja 
taloudelllinen kehitys on johtanut luonnonvarojen yhä voimakkaampaan 
hyväksikäyttöön. (Harrison, 1997) Yleisesti puhutaan biodiversiteetin 
heikentymisestä. Näin yksiulotteista ilmausta ei kuitenkaan voi ilman 
teoreettista perustaa käsitellä, sillä epäselväksi jää, tarkoitetaanko ilmauksella 
"biodiversiteetti" biologisia lajeja, geneettistä monimuotoisuutta vai 
ylipäätään elämän eri muotoja. Luonnon monimuotoisuutta ja biodiversiteetin 
käsitettä tutkinut Martin L. Weitzman käyttääkin biodiversiteetistä ilmausta 
"kirjasto", jonka perusjaottelu tapahtuu geneettisen monimuotoisuuden 
mukaan. (Weitzman, 1995, s.21-23) Pelkästään biodiversiteetin käsite on hyvä 
esimerkki siitä, miten monimutkaisessa problematiikassa liikutaan, kun 
pohditaan luonnon arvottamista ja siihen liittyvää filosofista viitekehystä.

Kysymys siitä, miksi ylipäätään on tärkeää pohdiskella ympäristöfilosofian 
problematiikkaa ja vertailla sen eri näkökulmia, ei välttämättä ole 
itsestäänselvyys. Ympäristöongelmien asema eräänä vuosituhannen vaihteen 
pahimpiin kuuluvana globaalisena uhkana on kuitenkin tunnustettu, ja eri 
tieteen alojen edustajat pyrkivät jatkuvasti luomaan uusia välineitä ympäristön 
suojelemiseksi ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tässä moniulotteisessa 
päämäärässä, edistää hyvinvointia ympäristön ehdoilla, ei välttämättä 
kuitenkaan riitä pelkkä teknisten välineiden kehittäminen ja mahtipontisten 
päätöslauseiden esittäminen, vaan taustalta tulisi kenties löytyä 
kokonaisvaltaisempi näkemys pyrkimyksessä edistää koko maapallon 
hyvinvointia.

Ympäristöasiat nostavat esiin ristiriitaisia pohdintoja siitä, mitä ihmisen tulisi 
arvostaa, miten tulisi elää ja mikä on ylipäätään oma asemamme luonnon 
keskellä. Andrew Dobson pohtii kirjassaan "Green Political Thought", mitä 
seuraa suuren yleisön ympäristöasioista kokeman huolestuneisuuden myötä. 
Erilaisia vihreitä liikkeitä ja ympäristöjärjestöjä perustetaan, mutta yhtenäinen
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ajattelumalli ja asenne ympäristöasioita kohtaan puuttuu. (Dobson, 1990, s.1-3) 
Kysymys on siis myös poliittinen, mutta ennen kaikkea taloudellinen. Vaikka 
talouden ja politiikan toimijat eivät kokisi ympäristöasioita merkittävinä 
huolenaiheina, on mielestäni kuitenkin ympäristösuojelijoiden sekä myös 
tavallisten kansalaisten vihertävämmät aatteet otettava päätöksenteossa 
huomioon. Viime kädessä päätöksenteon asema on kuitenkin äänestäjillä ja 
kuluttajilla.

Tutkimisen arvoista on, tulisiko koko ajattelumalliamme luontoa kohtaan 
muuttaa - eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Tämä johdattaa meidät etiikan 
ja filosofian kysymysten pariin. Filosofisen ajattelumallin raamit tuovat 
viitekehyksen kaikelle toiminnalle. Mielestäni on turha lähteä kestävän 
kehityksen tielle ja kehittää luonnolle edullisia välineitä talouden käyttöön, jos 
taustalta puuttuu selkeä näkökulma ja asenne luontoa ja ympäristöä kohtaan. 
Tarve uuden eettisen näkemyksen luomiselle on moniulotteinen pohdinnan 
kohde, jonka suhteen ympäristöfilosofien näkemykset ovat keskenään varsin 
ristiriitaisia. On kuitenkin selvää, että tarve jonkinlaiseen moraaliseen 
viitekehykseen on olemassa, jotta ylipäätään olisi mahdollista saavuttaa 
ympäristön hyväksi pidemmän tähtäimen tavoitteita.

1.1 Tieteellinen maailmankuva ja ympäristöfilosofia
Tieteellinen maailmankuva perustuu tieteisiin nojaaviin väittämiin. Filosofi 
Ilkka Niiniluoto määrittelee tieteellisen maailmankuvan erityispiirteeksi, että 
"kaikki siihen kuuluvat väitteet ovat tieteellisin menetelmin hankittuja ja 
perusteltuja sekä tiedemiesten muodostaman tiedeyhteisön hyväksymiä." 
Metafyysinen maailmankuva puolestaan "sisältää sellaisia maailmaa koskevia 
väitteitä, jotka on perusteltu tieteen kokemusperäisen metodin sijasta 
filosofisten argumenttien avulla". (Niiniluoto, 1984, s.79-82) Tällöin 
pohdittaessa esimerkiksi väitteitä "tieteen avulla ihmisen tulee hallita luontoa", 
tai käytettäessä maapallosta nimitystä "maaemo", voidaan selvästi todeta, että
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kyseessä ei ole tieteellisiä vaan eettis-metafyysisiä väitteitä ja metaforia. 
Metafysiikasta vapaan maailmankuvan luominen on mahdotonta, koska 
kaikkia tieteessä tehtyjä olettamuksia ei voida arvioida tieteellisesti. Näin 
ollen on väistämätöntä, että tiede sitoutuu jollain tasolla moraalisiin arvoihin. 
Näiden arvojen määrittely onkin koko ympäristöfilosofian keskeisenä 
probleemana. Tiede edustaa aina toimintaa suhteessa ympäristöön, luontoon. 
Tällöin toiminnan taustalla on aina joitakin ei-tieteellisiä olettamuksia, kuten 
"luontokappaleita ei ole mahdollista kohdella moraalisesti oikein tai väärin". 
Olettamusten oikeutuksen tarkastelu ja niiden arvottaminen onkin 
ympäristöfilosofian yhtenä merkittävänä haasteena. (Oksanen, 1997, s.9)

1.2 Ympäristöfilosofian määrittely

Ympäristöfilosofia tarkastelee filosofisesta näkökulmasta ihmisen 
luontosuhdetta ja aikamme ympäristökysymyksiä. Erotuksena 
perinteisempään humanistiseen tai yhteiskuntatieteelliseen filosofiaan ja 
etiikkaan ympäristöfilosofia ei ole kiinnostunut pelkästään ihmisistä ja 
yhteiskunnista, vaan myös ihmisen suhteesta ympäristöönsä. (Vilkka, 1994, 
S.21)

Ihmisen ja ympäristön välisen suhteen pohdinta on kiteytettävissä kolmeen 

probleemaan:

(1) Onko luonto olemassa ihmistä varten?

(2) Millä tavoin ympäristö vaikuttaa ihmiseen?

(3) Millä tavoin ihminen vaikuttaa ympäristöön?
(Clacken, 1967)
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1.3 Tutkimuksen esittely
Olen omassa tutkimuksessani pyrkinyt tarkastelemaan, onko 
ympäristöfilosofialla merkityksellistä sijaa tämän päivän modernissa, elämän 
perimmäisiä kysymyksiä harvemmin pohtivassa maailmassa. Lähden 
liikkeelle arvottamisen problematiikasta, jossa käsittelen itseisarvo ja 
välinearvo -termien merkitystä ja pyrin luomaan pohjaa ympäristöfilosofian 
arvokeskustelulle. Tämän jälkeen pohdin ympäristöfilosofian asemaa 
tutkimalla siihen sisältyviä eri näkökulmia sekä teen suppean katsauksen 
niiden syntyyn johtaneeseen aatehistoriaan.

Käsittelen työssäni kolmea eri näkemystä; tekniikkakeskeistä, ihmiskeskeistä 
eli antroposentristä ja luontokeskeistä näkökulmaa sekä niiden välimaastoon 
sijoittuvia asenteita. Tekniikkakeskeisessä ajattelutavassa luonnon asema on 
pelkästään olla ihmiselle väline ja raaka-aine. Ihmiskeskeinen näkökulma 
keskittyy ihmisen tarpeiden ympärille, kun taas luontokeskeinen näkökulma 
pitää luontoa ja eläimiä arvokkaina sinänsä. Pyrin käsittelemään 
monipuolisesti eri näkökulmia ja tuomaan esille ristiriitoja, joita 
arvokeskustelut nostavat helposti esiin. Vertailen saman näkökulman sisällä 
vallitsevia erillisiä suuntauksia niiden esittelyosuuden jälkeen. Siirryn 
varsinaiseen syvällisempään pohdintaan ja kritiikkiin näkökulmien tiimoilta 
tutkimuksen loppupuolella.

Tavoitteeni on osoittaa, miten moniulotteisesta ja vaikeaselkoisesta 
probleemasta on kyse, kun lähdetään pohtimaan ihmisen arvoa ja asemaa 
maapallolla suhteessa muuhun elävään ei-inhimilliseen. Etiikkaa käsiteltäessä 
on vaikea osoittaa mustavalkoisia totuuksia. Tutkimukseni päämäärä ei ole 
löytää lopullisia puhtaaseen faktaan perustuvia päätelmiä, vaan ennemmin 
herättää pohdiskelua aiheesta, joka niin usein jää päämäärätietoisten tieteen ja 

talouden aspektien jalkoihin.
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Olen rajannut työni tarkastelemaan lähinnä länsimaista aatehistoriaa ja näin 
ollen keskittynyt tutkimaan nimenomaan kristinuskon vaikutuksia nykyisin 
vallalla olevalle luontokäsitykselle.

Kiinnostukseni aiheeseen syntyi Helsingin Kauppakorkeakoulun 
Ympäristöfilosofia -kirjapakettitentin myötä. Äärimmäisen mielenkiintoinen, 
ihmisen asemaa ja arvomaailmaa maapallolla syvällisesti pohtiva aihe ei 
valitettavasti kiinnostanut opiskelijoita tammikuussa 1998. Mielestäni 
taloustieteiden opiskelijoiden pakolliseen oppimäärään pitäisi ilman muuta 
kuulua opetusta, joka käsittelisi ympäristön ja ihmisen suhteen 
problematiikkaa.

1.3.1 Näkökulmat ympäristöetiikassa
Ympäristöetiikka voidaan jakaa kahteen osaan:

(1) Ympäristöetiikka tutkii ihmisten luontoasenteiden historiaa, jotta 
ymmärtäisimme aikamme ympäristöongelmia paremmin.

(2) Ympäristöetiikka tutkii normatiivisen etiikan alaan kuuluvaa kysymystä: 
miten ihmisen tulisi toimia suhteessa luontoon.

(Vilkka, 1993, s.42)

Ympäristöetiikkaa on mahdollista käsitellä myös jaettuna kolmeen 
ulottuvuuteen, jotka ovat (1) maailmanlaajuus, (2) elollisuus ja (3) tulevaisuus. 
Maailmanlaajuudella tarkoitetaan etiikan laajentamista "vaakatasossa", niin että 
eettisyys kohdistuu maapallolla kaikkiin ihmisiin. Elollisuus nähdään myös 
vaakatason ulottuvuutena, joka on edellisestä laajennettu pidemmälle. Se 
kattaa ihmisen lisäksi myös muut elävät olennot. Tulevaisuutta voidaan 
puolestaan pitää näihin verrattuna "pystysuorana", ja sen ulottuvuus on
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pystysuora. Näin eettisyys kattaa myös huolenpidon tulevaisuudesta. (Attfield, 
1983, s.ix)

Kolmas vaihtoehto on ajatella ympäristöetiikkaa systemaattisena etiikkana, 
joka sisältää kolme elementtiä, jotka ovat (1) tulevat sukupolvet, (2) ei- 
inhimilliset eläimet ja (3) ei-tunteva luonto.

Ympäristöetiikasta löytyy eri näkökulmia suhteessa maailmaan. Selkeä jaottelu 
on tehdä tarkastelu ihmiskeskeisen (antroposentrinen) ja ei-ihmiskeskeisen 
asenteen välillä. Työssäni tulen käyttämään seuraavaa jaottelua:

(1) tekniikkakeskeinen (teknosentrinen),
(2) ihmiskeskeinen (antroposentrinen) ja
(3) luontokeskeinen (naturosentrinen) näkökulma
Naturosentrinen asennoituminen jakautuu vielä (a) eläinkeskeiseen 
(zoosentrinen), (b) elämäkeskeiseen (biosentrinen) ja
(c) ekosysteemikeskeiseen (fysiosentrinen) luontoasenteeseen. (Vilkka, 1994, 
S.21) Tämä alajaottelu jakautuu vielä joiltain osin useampiin eri näkemyksiin.

1.3.2 Kristinusko aatteellisena perustana
Juutalais-kristillisestä perinteestä on löydettävissä lähtökohta kullekin 
asenteelle. Tekniikkakeskeisen asenteen taustalta löytyy Vanhan Testamentin 
pappislähteeseen perustuva luomiskertomus, jossa korostuu hallintavalian 
etiikka, eli ihmisen hallinta ja valta luontoon. Ihmiskeskeinen asenne voidaan 
katsoa perustuvan jahvistilähteeseen perustuvaan luomiskertomukseen, jossa 
painotetaan ns. tilanhoitajaetiikkaa, ja ihminen nähdään luonnon varjelijana ja 

viljelijänä.

8



Luontokeskeiselle asenteelle ei löydy Raamatusta yhtä selkeää lähtökohtaa. 
Jumalan liiton Nooan ja kaikkien elävien olentojen kanssa (1.Moos.9: 9-17) 
voidaan nähdä edustavan jollain tasolla tätä näkemystä. (Vilkka, 1993, s.89)
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2. YMPÄRISTÖFILOSOFIAN VIITEKEHYKSESTÄ

Ympäristöetiikan eräänä päämääränä on pyrkimys muodostaa yleispätevä 
eettinen ja filosofinen teoria, joka kytkeytyisi läheisesti ajankohtaisiin 
konkreettisiin ympäristökysymyksiin. Ihmisen luontoa koskettavan toiminnan 
taustalta löytyvää, tai puuttuvaa, arvomaailmaa ei kannata pitää toisarvoisena, 
mitä painottaa myös edesmennyt amerikkalainen filosofian professori William 
Blackstone.

"Mitkä ovat kriisin syyt? Sen välittömiä syitä on monia: saastuttavan 
teknologian käyttö, ihmislajin liiallinen lisääntyminen, tietämättömyys 
luonnossa vaikuttavista syy-seuraussuhteista. Mutta uskoakseni kriisin 
perimmäinen syy ovat erehdykset arvoissa ja asenteissa - asenne, että voimme 
käyttää luontoa hyväksemme rajattomasti, että tavaroiden tuottaminen on 
tärkeämpää kuin ihmiset, jotka niitä käyttävät."
(Blackstone, 1974, s.16)

Blackstonen mukaan perustavaa laatua olevat ihmisen oikeudet, kuten tasa- 
arvo, vapaus, onnellisuus, elämä ja onnellisuus eivät ole saavutettavissa ilman 
turvallista, tervettä ja elävää ympäristöä. Siten elävä ympäristö (livable 
environment) on yhtä kaikki tärkeää koko ihmiskunnalle.

Filosofiselta kannalta tarkasteluna ympäristökysymysten ytimen muodostaa 
ympäristötaloustiede. Ympäristöfilosofian eräänä päämäärä onkin pyrkiä 
tarkastelemaan ja kyseenalaistamaan, millaisia aatteita ja mahdollisuuksia 
nykyinen ympäristötaloustiede pitää sisällään. (Väyrynen, 1997, s.129)

2.1 Ympäristötaloustieteestä yleisesti

Talous on sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja eettisten valintojen muokkaama 
toiminnan muoto. Filosofialla onkin tärkeä rooli, ympäristöhistorian ja 
sosiologian ohella, avartaa muun muassa ympäristötaloustieteen näkökulmia.
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Etiikkaan keskittynyt käytännöllinen filosofia voitaisiin jälleen nähdä 
klassisessa aristoteelisessa mielessä etiikan, politiikan ja talouden 
problematiikkaa syntetisoivana tarkasteluna. (Väyrynen, 1997, s. 129-132)

Ympäristö taloustieteen roolina on tutkia yhteiskunnan ja luonnon välistä 
aineenvaihduntaa, sen luonnetta ja heijastumia taloudenpitäjien päätöksissä, 
luonnonvarojen yhteiskunnallisesti optimaalista käyttöä sekä saastumisen 
ehkäisemistä. (Ollikainen, 1991, s.19) Ympäristötaloustiedettä leimaa ennen 
kaikkea monitieteellisyys. Luonnon prosessien kuvaus edellyttää tietoa 
biologiasta, yhteiskunnan tuotantoteknologian kuvaus puolestaan 
insinööritieteistä ja korjaavien keinojen etsiminen ja toteuttaminen vaatii 
yhteiskuntatieteellistä tietoa. Tämän lisäksi luonnon prosessien hyväksikäyttöä 
ja sukupolvien välistä tasa-arvoa tutkiva tiede nojaa pitkälti filosofiaan. 
(Ollikainen, 1991, s.19)

2.2 Ympäristöongelmista

Ympäristöongelmat ovat seurausta siitä, että ihmisen talous ei toimi 
kitkattomasti luonnontalouden kontekstissa. Siten luontokäsitys on 
metafyysisestä näkökulmasta merkityksellinen keskusteltaessa 
ympäristötaloustieteen lähtökohdista. (Väyrynen, 1997, s. 129-132)

Ympäristöetiikka soveltaa eettisiä periaatteita ympäristökysymyksiin, mikä 
usein tarkoittaa vallitsevan ihmiskeskeisen etiikan soveltamista 
ympäristökysymyksiin. Monesti koetaan tärkeimmäksi tutkia 
ympäristökysymyksiin liittyviä keskeisiä yhteiskunnassa vallitsevia 
arvoristiriitoja. Kokonaan uudenlaisen etiikan muodostamista ei ole nähty 
itseisarvoisena periaatteeena. Kysymys onkin moniulotteinen, sillä missä 
mielessä uuden eettisen teorian perustaminen edes olisi mielekästä. 
Tarkoitukseni on pohtia, onko mahdollista osoittaa toteen, että etiikka voisi 
kokonaisvaltaisempana tieteenalana tarjota lähtökohtaa myös
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arkipäiväisempiin yhteiskunnassa vallitseviin ongelmatilanteisiin luonnon 
kanssa. Näin ollen eräs näkökulma on ymmärtää ympäristöetiikka 
normatiivisena etiikkana, joka olisi parhaimmillaan sovellettavissa sellaisissa 
tilanteissa, joissa ympäristöongelmat synnyttävät eri osapuolten välisiä 
arvoristiriitoja.

Jotta ympäristöongelmia olisi mahdollista ratkaista yhteiskunnallisesti 
tyydyttävällä tavalla, tarvitaan filosofista tutkimusta muun muassa 
rationaalisesta päätöksenteosta, yksilöiden ja yhteisöjen 
ympäristöarvostuksista sekä erilaisista hyöty/ haitta -arviointimenetelmistä. 
Ongelmia seuraa helposti, jos ihminen-luonto -suhteen analysointi jää 
toisarvoisemmaksi pohdittaessa ihminen-ihminen tai ihminen-yhteiskunta - 
suhteita painokkaammin. Tarkastelun ulkopuolelle saattavat silloin jäädä 
luontoa alistavat arvot ja asenteet, joiden voidaan nähdä antaneen ainakin 
osittain lähtökohtia aikamme ympäristöongelmien syntyyn. Huomioimatta 
voivat myös jäädä ne luontoa kunnioittavat ja luonnon hyvinvoinnin 
huomioon ottavat arvot ja asenteet, jotka edistävät ympäristöongelmien 
ratkaisemista. (Vilkka, 1993, s.40-41) Näitä väitteitä tarkastelen jatkossa 
tarkemmin.

2.2.1 Ympäristöongelman määrittely

Ympäristöongelma -termi on monimerkityksinen, niin sanottu avoin termi, 
jolle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Ihmiskeskeisen näkökulman mukaan 
ympäristöongelma on inhimillistä elämää ja hyvinvointia häiritsevä tekijä. 
Ympäristön pilaantuminen vähentää ihmisen mahdollisuutta nauttia 
terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä. Luonto- ja 
elämäkeskeisen näkökulman mukaan kyse on koko maapalloa ja sen elämää 
uhkaavista tekijöistä, eikä pelkästään inhimillisen hyvinvoinnin 
heikkenemisestä. Näiden kahden näkökulman eroavaisuutta ja mahdollista 
ristiriitaa tutkin jatkossa tarkemmin.
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Ekspansiivinen inhimillinen toiminta heikentää elämää ylläpitäviä 
luonnonjärjestelmiä, mutta myös luonnon omat tapahtumat, kuten 
tulivuorenpurkaukset tai maanjäristykset, voivat aiheuttaa vaurioita ihmisille, 
eläimille tai elottomalle luonnolle. Ympäristöongelmaa voi lähestyä eri 
tieteiden näkökulmista. Ongelma on nimenomaan monitieteinen ja 
moniulotteinen.

Ympäristöongelmat vievät väistämättä monella tavoin eri rajojen äärelle. 
Pohdinnan kohteeksi nousee koko ihmisyys ja sen arvokkuus. Mikä 
ihmiselämässä sinällään on erityisen arvokasta, jotta meillä olisi velvollisuus 
toimia sen jatkuvuuden puolesta? Entä luonnon arvo ja velvollisuudet 
ympäristöä kohtaan? Kyseiset pohdinnat voidaan määritellä puhtaasti 
filosofisiksi ongelmiksi, joissa useimmat länsimaiset eettiset teoriat kohtaavat 
rajansa. Yhteistä teorioille on, että ihmiselämän arvokkuutta sinänsä ei 
kyseenalaisteta. (Mäkinen & Kakkuri-Knuuttila, 1997, s.167)
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Kuva 1. Ympäristöongelman ulottuvuudet

tieteellinen tekninen taloudellinen

kulttuurinen /

sosiaalinen '

YMPÄRISTÖ

ONGELMA

\ terveydellinen

/ poliittinen

esteettinen ekologinen eettinen

(Lähde: Vilkka, 1993, s.28)

2.2.2 Ympäristötaloustieteellisestä analyysistä
Ympäristötaloustieteen erityistehtävänä on ympäristöongelmia tutkivien 
tieteiden joukossa selvittää, miten markkinoilla tehtävät taloudelliset 
päätökset vaikuttavat ympäristöön. Tämän lisäksi se tarkastelee, kuinka 
markkinoita tulisi ohjata, jotta havaitut ongelmat voidaan korjata. (Ollikainen, 

1991, S.19)

Ympäristötaloustiede joutuu ottamaan kantaa eettisiin ja poliittisiin 
ratkaisumalleihin vallalla olevassa ympäristöhistoriallisessa tilanteessa. 
Mitään yksiselitteisesti parasta mallia ei ole olemassa, vaan ihmisen järkevä 
harkinta- ja oppimiskyky sallii periaatteessa hyvin monenlaisiakin ratkaisuja.
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Sosiaali- ja ympäristöhistoriallinen tilanne on kuitenkin rajoittava tekijä, sillä 
toimintakykyisten instituutioiden määrä rajoittuu kulloistenkin 
tuotantovälineiden, -suhteiden ja edellytysten mukaan. (Väyrynen, 1997, s. 139) 
Ympäristötaloustieteellinen analyysi sisältää sekä positiivisen että 
normatiivisen aspektin. Positiivinen analyysi pyrkii selvittämään, kuinka 
taloudenpitäjien tuotanto- ja kulutuspäätökset synnyttävät materiaalikierron 
yhtieskunnan ja talouden välille, ja kuinka kierto otetaan huomioon 
taloudenpitäjien suunnalta. Normatiivinen analyysi puolestaan tutkii, millaisia 
tavoitteita yhteiskunta astettaa suhteessa ympäristöön ja mitä taloudellisia 
keinoja on mahdollista käyttää, jotta haluttuun ympäristön tilaan päästään. 
(Ollikainen, 1991, s.1991)

Aineelliseen tuotannon kasvuun liittyy väistämättä luonnonvarojen kuluminen 
ja ympäristön pilaaminen, jos ympäristöä säästävää teknistä kehitystä ei 
tapahdu. (Ollikainen, 1991, s.39) Näin ollen ollen ympäristöongelmat ovat 
ennen kaikkea juuri taloudellisia ongelmia. Kestävän kehityksen käsite, johon 
palaan tuonnempana, on keskittynyt etsimään optimihyvinvoinnin tasoa.

2.3 Ympäristöetiikka ja moraaliset velvoitteet

Keskeisenä problematiikkana ympäristöetiikassa on kysymys muiden 
elämänmuotojen ja luonnon moraalisesta merkityksellisyydestä. Moraalisesti 
merkityksellisiksi olennoiksi määritellään yleensä ne, joita voidaan kohdella 
moraalisesti väärin. Siten moraalisesti vastuullisen yksilön tulee ottaa nämä 
kohteet huomioon päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Selkein esimerkki 
ihmiselle on tietysti lajitoverit eli toiset ihmiset. Ympäristöeettisissä teorioissa 
yleinen näkemys elävien yksilöiden, lajien tai ekosysteemien moraalisesta 
merkityksellisyydestä ja niihin kohdistuvista velvollisuuksista perustuu niiden 
moraaliseen arvoon tai itseisarvoon. Moraalisen merkityksellisyyden 
pohdiskelu onkin keskittynyt lähinnä kysymykseen arvottamisesta. Kun 
moraalin merkityksellisyyden käsite on näin ollen arvoperusteinen, on
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ympäristöetiikasta muotoutunut tämän myötä pitkälti arvoetiikkaa. (Oksanen, 
1994, S.45) Arvoetiikka eroaa velvollisuusetiikasta siten, että arvoetiikan 
katsotaan perustuvan määrätyille arvokäsityksille, kun taas 
velvollisuusetiikassa perustava normatiivinen käsite on velvollisuus, (von 
Wright, 1963, s.156)

2.4 Moraalisista arvoista
Arvo ja velvollisuus käsitteinä ovat yhteydessä toisiinsa siten, että arvon 
kantajaa tulee kohdella arvon edellyttämällä ja moraalisesti hyväksyttävällä 
tavalla, velvollisuuksien mukaan. Normatiivisena lähtökohtana voidaan siten 
pitää velvollisuutta olla toimimatta hyvinvoivien olentojen ja järjestelmien 
hyvinvointia vähentävällä tavalla, sikäli kuin se on mahdollista. Hyvinvointia 
vähentäviä asioita ei kuitenkaan tarvitse estää tapahtumasta, jos ne ovat 
luonnollisia ja ihmisen toiminnasta riippumattomia. (Oksanen, 1994, s.45) 
Perusteluna väittelle on näkemys, jonka mukaan ympäristössä tapahtuvat 
muutokset, niin hyvässä kuin pahassa, ovat hyväksyttäviä, jos ne voidaan 
katsoa normaaleiksi luonnon tapahtumiksi. Näkemys herättää kuitenkin 
kysymyksen, että eikö ihmisellä ole minkäänlaista velvollisuutta sammuttaa 
esimerkiksi metsässä riehuvaa tulipaloa, jos sen syntymä on tapahtunut 
ihmisestä riippumattomista syistä.

Arvokysymystä pohdittaessa nousee esiin metaeettinen kysymys siitä, onko 
ylipäätään olemassa objektiivisesti arvioitavia moraalisia arvoja. Voivatko 
edes ihmisyksilöt sinällään olla arvokkaita itsessään ja sinänsä päämääriä. 
Arvokeskusteluun keskitytään tarkemmin seuraavassa luvussa.
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3. ARVOTTAMISEN PROBLEMATIIKKA

Ympäristöetiikan metodeita pohdittaessa kiinnittyy huomio keskeisesti 
kysymykseen, miten voidaan osoittaa todeksi arvoväite, että luonnolla on 
jonkinlaista moraalista arvoa - ja onko se edes missään mielessä mahdollista. 
Luonnon ja luontokappaleiden arvottamisen ongelma onkin 
ympäristökysymyksien pohdinnan vaikeimmin lähestyttäviä asioita. 
Pyrittäessä konkreettisella tavalla määrittelemään ei-inhimillisten olioiden 
arvoa ja velvollisuuksiamme niitä kohtaan, joudutaan helposti filosofisten 
perimmäisten kysymysten äärelle.

Eräs määrittelytapa ympäristöetiikalle onkin jakaa näkemykset moraalisten 
velvoitteiden mukaan. Joko ympäristö käsitetään sinällään itseisarvoiseksi, 
jolloin sitä kohtaan on suoria moraalisia velvoitteita tai sitten se nähdään vain 
ihmiselle välineelliseksi arvoksi, jolloin suoria moraalisia velvoitteita ei ole. 
Vaikkakin monet ympäristötieteilijät kannattavat suoria moraalisia 
velvoitteita luontoa ja ei-inhimillisiä olentoja kohtaan, on näkemyksen 
filosofisesta perustasta tutkijoiden keskeen ristiriitaisia näkemyksiä. Jopa 
keskeiset ympäristöetiikan tutkijat ovat esittäneet voimakkaita perusteita sille, 
että näkemykselle, jonka mukaan suoria moraalisia velvoitteita olisi olemassa, 
on mahdoton löytää täysin filosofista pohjaa. Keskustelu moraalisesta 
velvollisuudesta on keskittynyt pohtimaan elävien olentojen persoonallisia 
piirteitä ja kivunsietokykyä. (Booth, 1994, s.242)

3.1 Itseisarvo ja välinearvo

Anglo-amerikkalaisessa arvokeskustelussa määritteiden käyttö on hajanaista ja 
jopa ristiriitaista. Yleisesti käytettyihin termeihin kuuluvat määritelmät 
"luontainen arvo", "sisäinen arvo" ja "ulkoinen arvo", jotka ovat suomen kielen 
normaalille sanastolle vieraita ilmaisuja. Arkikielestämme löytyy käsitteet 
"välinearvo" ja "itseisarvo", jotka eivät kuitenkaan riitä ilmauksiksi 
laajemmassa filosofisessa keskustelussa.
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Englannin kielessä itseisarvolle löytyy useita vastineita. Yleisimmin käytössä 
oleva ilmaus on "sisäinen arvo" (intrinsic tai immediate value), jolla on kaksi 
eri merkitystä. Se on joko (a) sisäinen arvo mielessä syntyvänä ja koettuna, eli 
käsitteen psykologisessa mielessä arvo on sisäinen tai (b) sisäinen arvo asiassa, 
mahdollisesti myös mielen ulkopuolisessa objektissa, asian sisäisten 
ominaisuuksien ansiosta.

Seuraavissa osioissa pyrin tarkentamaan kyseisiä arvottamisen määritteitä, 
joiden perusteella jatkossa esitettävät luontonäkemykset eroavat toisistaan.

3.1.1 Itseisarvon ja välinearvon määrittely
Itseisarvon ja välinearvon taustalta löytyy aristoteelinen ajatus, jonka mukaan 
"toiset asiat ovat hyviä itsessään, toiset niiden kautta". (Aristoteles, 1096b) 
Itseisarvo nähdään jonkin asian päämääränä, johon pyritään sen itsensä tähden. 
Välinearvo liitetään puolestaan siihen keinoon tai tapaan, jonka avulla 
päämäärä on saavutettavissa tai toteutettavissa. Aristotelen mukaan ihmisen 
päämäärä on "eudaimonia", jonka katsotaan suomen kielessä tarkoittavan 
käsitteitä onnellisuus ja hyvinvointi. Rationaalisten ihmisten tavoitteena on 
siis eudaimonia, päämäärä tai hyve sinänsä. Ne teot tai tavat, jotka edistävät 
tämän tilan saavuttamista, ovat siten välillisesti arvokkaita päämäärään 
nähden. Historiallisesti Aristoteleen ajatusmallilla on tärkeä merkitys, ja se 
toistuu muun muassa Immanuel Kantin ajatuksissa. "Älä koskaan kohtele 
omaa tai toisen persoonaa pelkästään välineenä vaan myös päämääränä 
sinänsä" (Kant, 1990, s.120), on muotoutunut aristoteelisen näkemyksen 
mukaan. (Oksanen, 1994, s.47)
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Itseisarvon ja välinearvon väliin jää ns. transformatiivinen arvo. Sillä 
tarkoitetaan arvoa, joka nähdään ainutlaatuiseksi ja korvaamattomaksi. 
Transformatiivisen arvon saava kohde on välttämätöntä tietyn päämäärän 
saavuttamiseksi, mutta ei ole kuitenkaan itsessään itseisarvo. (Vilkka, 1993, 
S.105)

3.1.2 Subjektivismin ja objektivismin näkemyserot

Modernissa arvokeskustelussa arvonäkemysten eroavuudet kiteytyvät 
kysymykseen, onko asia, joka on päämäärä sinänsä, arvokas siksi, että me 
pyrimme siihen, vai onko päämäärä sinänsä itsestään arvokas, jonka vuoksi 
pyrimme siihen. Eli kun tahdomme jotain asiaa sen itsensä vuoksi, johtuuko 
halumme asian arvosta, vai onko asia arvokas, koska me tahdomme sitä? 
Subjektivismi näkee asian arvon johtuvan arvottamisesta ja asian arvo on se, 
minkä me sille annamme. Objektivismin mukaan halumme tai arvostuksemme 
tunne yleensä syntyy asian arvokkuudesta. Tämän kautta itseisarvolle on 
nähtävissä myös toinen merkitys. Itseisarvo on olemassa objektiivisesti, 
arvottamisesta ja arvostamisesta riippumatta. Välinearvoa ei kuitenkaan pidä 
suoraan määritellä arvoksi, joka tulee olevaksi arvottamisen tuloksena, koska 
tämä merkitys olisi suppea. Merkitys olisi liian kapea-alainen, sillä yleensä 
asiaa sanotaan välineellisesti arvokkaaksi, jos se edesauttaa ihmistä joko (a) 
objektivismin mukaan, objektiivisen arvon toteuttamisessa tai sen kokemisessa 
tai (b) subjektivismin mukaan, toiveiden ja halujen tyydyttämisesä. (Oksanen, 
1994, S.48)

Subjektivistinen näkemys uskoo, että traditionaalisesti tehty ero itsessään ja 
välineellisesti arvokkaan välille ei ole tyydyttävä, ja siksi tulee löytää uusille 
käsitteille rakentuva arvoteoria. "Arvo" tarkoittaakin teoriassa aina jotain 
positiivista ja hyvää. Sisäisesti arvokas on välittömästi positiiviseksi koettu 
asia. Sisäinen eli välitön arvo (intrinsic or immediate value) merkitsee silloin 
toimijan välittömästi kokemaa arvokokemusta. Juuri kokemusperäisyys tekee
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siitä sisäisen arvon, koska se on olemassa vain tajunnassa, koettuna elettynä. 
Henkilön esittämät sisäistä arvoa koskevat ilmaisut eivät siis ole arvoasetelmia 
vaan puhujan psyykkisen tilan arvostamisen kuvauksia, joilla on totuusarvo. 
Näin ollen arvon olemassaolo edellyttää arvokokemuksia, jolloin itseisarvo on 
kokemuksella, mikä tekee käsitteestä subjektiivisen. Ulkoiset arvot (extrinsic 
values) puolestaan ovat mielen ulkopuolisten objektien mahdollisuutta 
toteuttaa välitön arvokokemus. Siten ulkoisia arvoja ei tule pitää mielestä 
riippumattomina, vaikka ne sijaitsevatkin mielen ulkopuolisissa objekteissa, 
kuten luonnossa. Ulkoiset arvot jaotellaan teorian mukaan luontaisiksi 
arvoiksi ja välinearvoiksi. Luontainen arvo (inherent value) liittyy sellaiseen 
objektiin, joka pystyy tuottamaan välitöntä arvokokemusta. Luontaisesti 
arvokkaista objekteista tyypillisin esimerkki on taide-esineet. Siten esteettinen 
arvo voidaan luokitella ulkoiseksi arvoksi. Välinearvot (instrumental value) 
määräytyvät puolestaan objektien keskinäisen suhteen kautta, jolloin 
välineellisesti arvokkaalla asialla on positiivinen vaikutus toiseen objektiin. 
(Oksanen, 1994, s.49; Lewis, 1950, s.382-384)

Tämä teoria kiistää ajatuksen, että olisi olemassa ei-johdannaisia eli ulkoisia 
itseisarvoja. Sisäinen arvo on siis nimenomaan sisäisesti koettu arvo, joka ei 
ole olemassa mielen ulkopuolisessa todellisuudessa. Sen sijaan objektivistisen 
näkemyksen mukaan sisäisen arvon määrittelyssä ei rajoiteta sisäistä arvoa 
pelkästään kokemuksille. Sisäinen arvo voi määritelmällisesti esiintyä mielen 
ulkopuolisessa todellisuudessa.

"Jonkin asian (a thing) sanominen sisäisesti arvokkaaksi tarkoittaa pelkästään 
sitä, että kysymys, onko asialla se, ja missä määrin on sitä, riippuu täysin 
kysymyksessä olevan asian luonteesta." (Moore, 1922, s.260)

Tämän mukaan arvot olisivat olemassa objektiivisesti arvostamisesta ja 
arvottamisesta riippumatta, asian perusominaisuuksien ansiosta. Ne ovat 
objektin ominaisuuksia yhtä lailla kuin sen väri ja muoto. Toisinaan
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ympäristöetiikassa, kuten myös ihmisetiikassa, uskotaan tämänkaltaisten 
moraalisten itseisarvojen olemassaoloon. Tämän mukaan ihmisyksilöillä 
(Passmore), eläinyksilöillä (Singer, Regan), kaikilla elävillä olennoilla (Taylor), 
lajeilla, ekosysteemeillä ja biosfäärillä (Leopold, Næss) on arvoa, joka 
muotoutuu sen ominaisuuksien ansiosta. (Oksanen, 1994, s.50)

3.2 Eläinten ja kasvien arvottamisesta - suora ja epäsuora menetelmä

Eläinten ja kasvien itseisarvon puolustukselle on ympäristöetiikassa 
erotettavissa kaksi eri lähestymistapaa. Heikon antroposentrismin kannattaja 
Bryan Norton, jonka ajatuksiin palaan myöhemmin, on jakanut näkemykset 
suoraksi ja epäsuoraksi näkökulmaksi. (Norton, 1987, s.152) Suorassa 
menetelmässä pyritään osoittamaan, että luonnolle on olemassa arvoa täysin 
riippumatta siitä, mikä katsotaan ihmisen arvoksi ja mikä on ihmiselle 
hyväksi. Argumentti voidaan muotoilla myös toisella tavalla:

"Toisessa ympäristöetiikan lähestymistavassa ei todisteta analogisesti vaan 
yksinkertaisesti yritetään taivutella hyväksymään käsitys, että luonnossa on 
tiettyjä asioita ja asiantiloja, jotka meidän järjellisinä, moraalisesti tuntevina 
ihmisinä pitäisi huomioida tarpeistamme ja eduistamme riippumattomina 
arvoina ja että luonnossa on joitakin asiantiloja (kuten tuhotut viidakot tai 
eksoottiset ananasviljelmät), jotka meidän tulisi nähdä näiden arvojen 
vastakohtina." (Thompson, 1990, s.151)

Suoran menetelmän päämääränä on pyrkiä esittämään positiivisia määritelmiä 
itseisarvosta ja sen kantajista. Ihmisetiikassa sen nähdään tarkoittavan 
esimerkiksi uskomusta ihmisarvon olemassaolosta, ja puolestaan 
ympäristöetiikassa esimerkiksi eläville eliöille kuuluvan arvon 
olemassaolosta. Siten kyseessä olevan arvoväittämän pätevyyttä ei perustella 
viittaamalla esimerkiksi jonkin muun entiteetin arvoon.
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Epäsuora menetelmä on vastaavasti analoginen, sillä se perustuu inhimillisten 
ja ei-inhimillisten eliöiden moraalisen eron kiistämiseen. Menetelmän mukaan 
jollakin ei-inhimillisellä olennolla on itseisarvo "osoittamalla ensin jokin asia, 
joka on yleisesti tunnustettu sisäisesti arvokkaaksi, ja toiseksi väittämällä, ettei 
tämän asian ja ehdotetun ei-inhimillisen kohteen välillä ole moraalisesti 
merkityksellistä eroavuutta". (Norton, 1987, s.152) Epäsuora menetelmä pyrkii 
siten laajentamaan hyväksyttyjen käsitteiden ja ideoiden avulla moraalisen 
yhteisön alaa. Menetelmässä nojaudutaan pitkälti moraalikäsitykseen, jota 
voidaan pitää tarpeeksi vankkana, tutkimatta ja oikeuttamatta sitä tarkemmin 
määritellysti ja syvällisesti. Tässä lähtökohdassa eläinten oikeuksien 
puolustajilla, kuten Tom Reganilla, on perusteena ihmisoikeuksien ajatus. Eli 
jos eläinten ja ihmisten välillä ei ole merkitsevää poikkeavuutta ja jos ihmisillä 
on moraalisia oikeuksia, niin ei ole välittömiä perusteita kiistää eläimille 
kuuluvia oikeuksia. (Regan, 1988, s.279-280) Reganin teoriaan palataan 
eläinkeskeisen näkökulman osuudessa.

Biosentrismin luoja Paul W. Taylor hyödyntää myös epäsuoraa menetelmää 
teoriassaan. Hän pyrkii kuitenkin ensin oikeuttamaan ihmiseettisen 
periaatteen ja vasta sen jälkeen ulottaa sen koskemaan ympäristöetiikkaa 
laajennettuna. Taylorin teorian perusideana on persoonien kunnioittamisen 
periaate, joka sisältää siten persoonien itseisarvon idean. Luonnon 
kunnioittamisen periaate sisältää vastavan idean, jonka mukaan luontoa ei saisi 
kohdella milloinkaan pelkästään välineenä. Moraalifilosofian tärkeimpänä 
oivalluksena voidaankin siis pitää persoonien kunnioittamisperiaatetta ja 
persoonien näkemistä päämäärinä sinänsä. (Oksanen, 1994, s.61) On tärkeää 
huomata, että epäsuora menetelmä sisältää ihmiseettisiä sitoumuksia. Kun 
ympäristöetiikassa hylätään jokin periaate, on sillä myös vaikutusta 
ihmisetiikan suhteen.
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4. HISTORIA

Etsittäessä ratkaisun avaimia nykyisiin ekologisiin ongelmiin, tarkastelen 
länsimaiden aatteellista ja maailmankuvallista perintöä ja sitä, mitä 
lähtökohtia ympäristöeettisen kannan löytämiseksi sieltä löytyy. Länsimainen 
kulttuuri on selkeästi ihmiskeskeinen, mutta on kuitenkin tärkeää pohdiskella, 
löytyykö ympäristöetiikalle historiallista perustaa edes jollain tasolla 
vähemmistöperinteenä.

4.1 Luontokäsityksen muotoutumisesta

Kari Väyrynen kirjoittaa arikkelissaan "Ympäristöajattelun suuntaukset ja 
ympäristötaloustiede", että taloudellinen toimintamme ja ajattelumme 
rakentuu vielä nykypäivänä voimakkaasti klassisen liberalismin 
perusolettamuksien varaan ja liittyy syntymuodossaan vahvasti mekanistiseen 
ja atomistiseen luontokäsitykseen, joka muotoutui Kopernikuksen ja Galilein 
työn kautta. Uuden luonnontieteen ajattelutapa vaikutti yhteiskunnalliseen ja 
taloudelliseen ajatteluun läpi koko uuden ajan. Luontokäsityksen muutos tuki 
kapitalismin taloudellisia päämääriä. Tällöin luonnon asema oli olla väline ja 
mekanismi, jonka tekninen manipulointi oli periaatteessa loputtomiin 
mahdollista. Keskiajankaan voimakas maaäitimyytti ei enää estänyt luonnon 
tehokasta hyötykäyttöä. Väyrynen toteaakin, että ainoa todellinen arvo, jonka 
baconilainen tieteellis-tekninen vallankäyttö tunnusti, oli ihmisen elämän 
helpottaminen, hyvinvoinnin jatkuva lisääminen. (Väyrynen, 1997, s.130)

Luontokäsityksen muotoutumisestä käydään edelleen keskustelua, eikä siinä 
ole pääty yksimieliseen tai -selitteiseen lopputulokseen.

23



4.1.1 Ympäristöetiikan synnystä

Ympäristön tuhoutumisen pelko syntyi vasta 1800-luvun lopulla. Suuren 
yleisön huolenaiheeksi se nousi 1900-luvun lopulla. Ekologia muotoutui 
erilliseksi tieteeksi 1890-luvulla, mutta herätti laajempaa kiinnostusta vasta 
1960-luvulla. Varhaisessa muodossaan ekologia sai vaikutteita perinteisestä 
yhteydestä, joka on tieteen ja sen ajatuksen välillä, että luonto oli ihmisen 
itsensä hyödynnettäväksi tarkoitettu passiivinen järjestelmä. Periaatteen 
mukaan luonnon suhteiden tutkimus oli vain uusi tapa parantaa ihmisen kykyä 
hallita maailmaa. Monilla biologian aloilla 1900-luku on ollut materialististen 
arvojen sekä kilpailuun ja hyödyntämiseen perustuvien mallien riemuvoittoa. 
Evoluutioteorian kannnattajat pitivät lajeja eloonjäämisestä ja lisääntymisestä 
kilpailevien yksilöiden populaatioina, joten he eivät pyrkineet ekologisten 
suhteiden holistiseen tulkintaan. Ekologit olivat kiinnostuneita taloudellisista 
malleista, jotka kuvasivat luonnon varojen jakelujärjestelmäksi. Se puolestaan 
johti epäluottamuksen tunteisiin monien ympäristöaktivistien suosimaa 
romanttishenkistä "takaisin luontoon" -filosofiaa kohtaan. (Bowler, 1997, s.451)

Ympäristöongelmien historia on nimenomaan ihmisen luontosuhteen ja 
tieteellis-teknisen kehityksen historiaa. Ympäristöetiikka, kuten myös 
ympäristönsuojelu on syntynyt ympäristöongelmien tiedostamisen 
seurauksena. Käsite ympäristöetiikka on siten sanana nuorempi kuin 
ympäristöetiikan historia. Roomalaiset ja kreikkalaiset pohtivat ihmisen 
luontosuhdetta jo ennen antiikin aikaa, mutta termi "ympäristöetiikka" on 
syntynyt vasta ympäristönsuojeluun liittyvän sanaston muotoutumisen myötä, 
mikä on kehittynyt pitkälti toisen maailmansodan jälkeen. 
Ympäristönsuojelukeskustelun merkittävänä käynnistäjänä pidetään Rachel 
Carsonin teosta "Silent Spring" vuodelta 1962, jossa tehtiin tärkeitä huomioita 
kemiallisen tuholaistorjunnan aiheuttamista uhista. (Vilkka, 1993, s.20) 
Ympäristökysymykset tulivat maailmanlaajuiseen tietoisuuteen tarkemmin 
vasta 1970-luvulla ja ne nähtiin myös pian filosofisina haasteina.
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4.1.2 Kestävästä kehityksestä

Ympäristöongelmissa on pitkälti kyse tulevien sukupolvien 
huomioonottamisesta, hapsillamme ja heidän lapsillaan on yhtälailla oikeus 
täysipainoiseen elämään kuin nykyisellä sukupolvellamme. Taloudellinen 
toiminta käyttää hyväkseen luonnon resursseja yhä kiihtyvään tahtiin, ja 
tällöin uhka tulevien ihmisten elämän laadulle on todellinen. Tulevien 
sukupolvien kohtalo on keskeisenä ytimenä niin kutsuttua kestävän 
kehityksen ohjelmaa. Tällä käsitteellä tarkoitetaan "kehitystä, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää 
omat tarpeensa." (Yhteinen tulevaisuutemme, 1988, s.26) Määritelmä 
lanseerattiin Gro Harlem Brundtlandin johtamassa YK:n alaisessa Ympäristön 
ja Kehityksen Maailmankomission raportissa.

Koko kestävän kehityksen käsitteestä käydään laajaa keskustelua. Käsitettä 
voidaankin pitää jokseenkin ongelmallisena, eikä sen määrittelemän 
päämäärän toteuttamiselle ole löydetty yksimielisiä keinoja. Puhuttaessa 
kestävästä kehityksestä, on kuitenkin erittäin tärkeä huomata, että 
taloudellisen kasvun ja ympäristön suhteessa olennaisinta ei ole kysymys 
taloudellisen kasvun nopeudesta. Tärkeintä on pohtia, kuinka saattaa 
materiaalikierto mahdollisimman suureen sopusointuun luonnon kanssa. 
(Ollikainen, 1991, s.39)

4.2 Kristinuskon vaikutuksesta
Ympäristöfilosofit ovat muodostaneet monenlaisia johtopäätöksiä länsimaisen 
kulttuurin vaikutuksesta nykypäivän ympäristöongelmiin ja -asenteisiin. 
Voimakkaimmin mielipiteitä jakaa suhtautuminen kristinuskoon. Juutalais- 
kristillisessä perinteessä on valmis kanta ihmisen elämän arvosta. Sen nähdään 
perustuvan Jumalan tahtoon ja toimintaan, eikä ihmisen tulisi asettaa sitä 
kyseenalaiseksi. Uskontotieteilijä Teuvo Laitila erottaa raamatullisen 
luomisjärjestyksellisen näkemyksen ja luomakuntakeskeisen näkemyksen.
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(Laitila, 1991) Luomisjärjestyksellinen näkemys perustuu sekä pappis- että 
jahvistilähteen luomiskäsitykseen. Kaikkien luotujen yhdenvertainen asema 
korostuu luomakuntakeskeisessä näkemyksessä.

Vallan asenne on on ollut vallitsevana suuntauksena länsimaiden 
ihmiskeskeisessä luontoasenteessa. Raamatun pappislähteen 
luomiskertomuksessa ihmisen tehtäväksi annetaan olla hedelmällinen ja 
täyttää maa ja alistaa se hallitsemaan kaikkea elollista. Vain ihminen luotiin 
Jumalan kuvaksi, jolla se erotettiin muusta luonnosta. Kreikkalaiset filosofit 
erottivat ihmisen muusta luomakunnasta puolestaan järjen perusteella. 
Aristoteleen näkemyksen mukaan puolestaan kaikilla elävillä olennoilla oli 
oma päämääränsä, jota ne toteuttavat, mutta ihmisen asema oli silti olla ylin 
päämäärä, jolle muut ovat alistettuja. Valtaperinne pohjautuu pitkälti 
ajatukseen, jonka mukaan kaikki olemassa oleva on luotu ihmistä varten, ja 
että ihmisen luontosuhteeseen ei sisälly juuri minkäänlaista eettistä suhdetta.

Ihmisen valtaa yli luonnon pohjustetaan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 
näin:

Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, 
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, 
maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." (1. Moos. 1:26)

Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja 
täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja 
kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu." (1. Moos. 1:28)

Kymmenen käskyä eivät myöskään sisällä ohjeita luomakunnan huolenpitoon, 
ellei "älä tapa" -käskyä luokiteltaisi sellaiseksi. Amerikkalaisen historioitsija 
Lynn Whiten Science-lehdessä julkaistua artikkelia vuodelta 1967 voidaan pitää 
provosoivimpana hyökkäyksenä kristinuskoa vastaan.
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4.2.1 Kristinusko - ihmisen rooli despoottina

Historioitsija Lynn White kutsuu aikaamme "jälki-kristilliseksi" ajaksi. Hänen 
näkökulmansa mukaan kristinusko on tuonut mukanaan sokean uskon niin 
tieteen kuin tekniikan edistykseen, jota ei tunnettu kreikkalais-roomalaisessa 
antiikissa eikä idässä. Se on myös Whiten mukaan länsimaisessa muodossaan 
kaikkein ihmiskeskeisin uskonto, mitä maailma on nähnyt. Antiikin aikana 
jokaisella virralla, puulla tai mäellä oli oma suojelushenkensä, jota piti 
lepytellä ennen kuin esimerkiksi kaatoi puun. Kristinusko tuhotessaan tämän 
pakanallisen animismin teki omalla tapaa myös suhtautumisen luontoon 
välinpitämättömämmäksi, jolloin luonnon hyödyntämisen vanhat estot 
murenivat.

White korostaa kristillisen luomisopin vaikutusta tämän päivän ekologisen 
kriisin syntymiselle. Jumala oli antanut ihmiselle Raamatun, joka opetti, että 
Jumala on luonut luonnon, jolloin luonnon tehtävä on paljastaa myös 
jumalallinen tahto. Luonnon asema ei ollut enää symbolinen järjestelmä, jonka 
kautta Jumala puhutteli ihmistä. Siitä tuli ennemminkin pyrkimys ymmärtää 
Jumalan mielenliikkeitä selvittämällä, miten hänen luomakuntansa toimii. 
Tämän seurauksena tieteilijät länsimaisen tieteen muotoutumisen vuosisatoina 
perustivat työnsä "Jumalan ajatusten polun seuraamiselle". Näin ollen koko 
moderni länsimainen tiede luotiin kristillisen teologian muottiin.

Lynn Whiten mukaan kristinuskon vaikutusta nykypäivän ympäristökriiseihin 
todistaa kaksi seikkaa: (1) historiallisesti tarkasteltuna moderni tiede on 
luonnonteologian perillinen ja (2) moderni teknologia ainakin osittain 
länsimainen, tahtoon perustuvan kristillisen opin toteutuma, jonka mukaan 
ihminen kohoaa luonnon yläpuolelle ja oikeutetusti saavuttaa siten herruuden. 
White näkee kristinuskon pahimmillaan välineenä olla välittämättä 
ympäristöstään, josta esimerkkinä Yhdysvaltain entisen presidentin Ronald 
Reganin toteamus: "Jos olet nähnyt yhden punapuun, olet nähnyt ne kaikki." 
Tällä asenteella puu ei merkitsisi kristitylle kuin aineellista tosiasiaa.
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White ei näe kristinuskoa kuitenkaan totaalisen luonnonvastaisena, vaan 
löytää esimerkin luontoa rakastavasta kristitystä Fransiskus Assisilaisesta. 
Tämä yritti korvata näkemyksen ihmisen rajattomasta vallasta luomakuntaan 
nähden idealla, että kaikkien luotujen olentojen välillä, ihminen mukaan 
lukien, vallitsee tasa-arvo. White johtopäätös onkin, että pyrittäessä 
muuttamaan asenteita, on lähdettävä uskonnon viitekehikosta liikkeelle, koska 
ongelmien juuretkin löytyvät sieltä. Siten historioitsija kehottaakin pohtimaan 
fransiskaanisuuden käsitystä kaiken luonnon osien henkisestä itsenäisyydestä. 
(White, 1967)

4.2.2 Toinen näkemys kristinuskosta - ihmisen rooli tilanhoitajana

John Passmore, australialainen filosofi, jonka kirjaa "Man's Responsibility for 
Nature" pidetään yhtenä ympäristöeettisten aatteiden uraauurtavana teoksena, 
omaa toisenlaisen suhtautumisen kristinuskon syyllisyyteen 
ympäristökatastrofien aiheuttajana. Passmore myöntää kristillisen perinteen 
olevan voimakkaan ihmiskeskeistä, ja pitävän ehdottomasti kiinni ihmisen 
ainutlaatuisuudesta. Passmoren näkemyksen mukaan kristinusko ei pidä 
luontoa kuitenkaan missään mielessä vihamielisenä tai merkityksettömänä.

Australialaisfilosofin mielestä Vanhan Testamentin tuomitseminen 
ympäristövastaiseksi on virheellinen johtopäätös. Passmoren mielestä Vanha 
Testamentti ei opeta säännöllisesti kaiken olevan olemassa vain ihmistä varten. 
Toiseksi opinkappaleesta "kaikki on tehty ihmistä varten" ei seuraa 
välittömästi kehotus ryhtyä muuttamaan maailmaa.

Passmore allekirjoittaa kuitenkin näkemyksen, jonka mukaan kristinuskon 
näkökulma siihen, että kaikki on olemassa ihmistä varten, olisi vaikuttanut 
vallitsevaan luontokäsitykseen. Luonto nähdään pitkälti pelkkänä 
hyödyntämisen kohteena, eikä sitä itseisarvollisesti kunnioiteta. Luonto ei ole 
millään tavalla pyhitetty, mistä kristillinen teologia ja kreikkalainen
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kosmologia ovat yhtä mieltä. Kun Francis Bacon kehitteli luonnon 
muuttamisen ihanteitaan, hänen piti taistella silloin vallalla olevaa näkemystä 
vastaan, jonka mukaan ihminen oli liian turmeltunut ryhtymään tähän 
tehtävään, mutta ei sitä, että luonto oli liian pyhä käsiteltäväksi. Hän selitti, 
että Jumala oli tehnyt nimenomaan ihmisen omaksi kuvakseen, ei luontoa.

Passmoren mukaan kristilliset opettajat ovat oikeassa, kun he näkevät tieteen ja 
teknologian tunnusomaisesti kristillisen sivilisaation tuotoksina. 
Kristinuskohan opetti ihmisille, että luonnon tutkimisessa ja muokkaamisessa 
ei ole mitään pyhäinhäväistystä. Kristinuskon suhtautuminen perisyntiin on 
tässä tapauksessa Passmoren näkökulmasta oleellinen, sillä jos ihmisellä olisi 
valta parantaa maailmaa tahdon harjoittamisella, voisi se paheksumatta olla 
todistamassa ja jopa rohkaista yritystä luoda maapallolle uusi, ihmisen 
tarpeille sopivampi luonto.

Passmore yhdistää kristillisen luontokäsityksen ja John Locken perisyntiä 
vastustavan näkemyksen, joista muodostuisi tietynlainen eettinen väittämä. 
Tämän mukaan ihmisen ja luontokappaleiden väliseen suhteeseen ei sisältyisi 
moraalisia näkökohtia, paitsi siinä tapauksessa, kun ne sattuvat olemaan 
jonkun toisen omaisuutta tai kun niiden julma tai tuhoava kohteleminen 
saattaisi rohkaista vastaavia ihmiseen kohdistuvia asenteita. Tällöin ei edes 
eläimiin kohdistuva julmuus olisi tuomittavaa. Se, mikä pätee eläimiin 
kohdistuvaan julmuuteen, sopii kristillisen näkemyksen mukaan myös siihen, 
miten kohtelemme ei-inhimillisen maailman jäseniä. Passmore korostaa 
juutalaisuudesta ja sen inspiroimasta ajattelusta löytyvän vastakkaista 
näkemystä, joka kannustaa huomaavaisempaan asennoitumiseen luontoa 
kohtaan. (Passmore, 1980, s.36-37)
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4.2.3 Johtopäätöksiä kritiikistä

Whiten mukaan kristinusko mieltää ihmisen roolin luomakunnassa despootin 
rooliksi. Hän myös painottaa Vanhan Testamentin ohjetta ihmiselle valloittaa 
luomakunta, jonka voi ymmärtää johtavan ihmisen asemaan kaiken 
luomakunnan ja vallan hallitsijana. White siis yhdistää teoriassaan 
voimakkaasti kaksi eri asiaa, eli kristilliset asenteet ja ympäristöongelmat. 
Whiten mustavalkoinen syy-seuraussuhde -teoria voidaan nähdä suhteellisen 
heikkona pelkästään vertailukohtien puuttumisen vuoksi. White ei kykene 
selittämään, mistä ekologisten ongelmien ilmaantuminen johtuu sellaisissa 
kulttuureissa, missä kristinuskoa ei tunneta. Olennainen havainto Whiten 
johtopäätöksissä on se, että se, millaiseksi ihmisen käytännöllinen suhde 
luontoon on muodostunut ja millä tavoin ihminen vaikuttaa luontoon 
käyttämänsä teknologian, tieteen, ja taloudellisten sekä poliittisten 
järjestelmien kautta.

White pystyy osoittamaan kuitenkin selvästi, että länsimaisen tieteen ja 
tekniikan myötä kristinuskon perinne on levinnyt kaikkialle maailmaan, 
vaikka tällainen tieteen ja tekniikan uskonnollinen tausta ei olekaan helposti 
myönnettävissä. Ekologisen kriisin juuret ovat siten selvästi syvemmällä kuin 
niin kutsutussa tieteellisessä vallankumouksessa 1600-luvulla tai teollisessa 
vallankumouksessa viime vuosisadalla. (Vilkka, 1993, s.94)

Passmore on perusteluissaan rationalistisemmilla jäljillä. Hänen mietteensä 
ovat kuitenkin varsin ihmiskeskeisiä, sillä hän pyrkii kiistämään, että olisi 
väärin aiheuttaa eläimelle kärsimystä. Tämän hän perustelee kiistämällä sen, 
että eläimet ylipäätään voisivat kärsiä. Kyseessä oleva näkemys on jälleen 
ympäristöfilosofialle ominaisesti moniulotteinen - ja varsinkin 
subjektiivisesta, emotionaalisesta näkökulmasta katsottuna vaikea käsitellä. 
Onko mahdollista osoittaa tosiasiaksi, että eläimet todella voivat kokea 
kärsimystä. John Passmoren teoriaa on sinällään mahdoton kumota. 
Epäempaattiseksi luokiteltavassa näkemyksessään hänen teoriaansa voidaan
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pitää kuitenkin jokseenkin provosoivana. Inhimillisiin ominaisuuksiin 
kuuluvan empatian myötä on vaikea puhtaalta rationalistiselta pohjalta asettaa 
eläinten kokema kärsimys täysin kyseenalaiseksi. Passmoren ajatuksiin 
palataan myöhemmin uudestaan.
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5. TEKNIIKKAKESKEINEN NÄKÖKULMA

Tekniikkakeskeinen näkökulma näkee luonnon ennen kaikkea suureksi 
energia- ja raaka-ainevarastoksi. Tieteen ja tekniikan kehittäminen on tärkeä 
päämäärä, jotta luonnon lainalaisuudet opitaan tuntemaan ja käyttämään 
hyväksi.

5.1 Tekniikkakeskeisen näkökulman määrittely

Tekniikkakeskeinen näkökulma tarkoittaa ajattelutapaa tai asennetta, jonka 
mukaan luonto on olemassa vain ihmisen hyvinvointia ja elintasoa varten. 
Näkemyksen moraalinen perustelu on hyvin yksinkertainen: ajatellaan, että 
ihmiselämän tärkein päämäärä on hyvinvoinnin edistäminen, ja että meillä on 
rajaton oikeus käyttää luontoa tuotantotoimintaan ja hyvinvoinnin 
lisäämiseen.

Tekniikkakeskeinen luontoasenne voidaan määritellä uskontotieteilijä Teuvo 
Laitilan sanoin seuraavasti:

"Tekniikkakeskeisellä luontoasenteella tarkoitan ympäristön, eläinten ja 
toisinaan myös ihmisten välineellistämistä sellaisten päämäärien 
saavuttamiseksi, jotka eivät palvele ihmisen elävää suhdetta itseensä, 
ympäristöönsä ja toisiin elollisiin olentoihin, vaan pitävät ensisijaisesti 
toiminnassa sellaisia ihmisen rakentamia tuotantojärjestelmiä, jotka ylittävät 
välttämättömämmän toiminnan tarpeet." (Laitila, 1991)

5.2 Tekniikkakeskeisen näkökulman synnystä

Tekniikkakeskeisen luontonäkemyksen voidaan katsoa perustuvan jo 
aikaisemminkin käsiteltyyn Francis Baconin näkemykseen tieteen päämäärästä 
käyttää luontoa kaikin keinoin hyväkseen. Baconin mukaan luonto oli 
alistettava palvelukseen, ja sen rooli oli olla orja. Luontoa oli säädeltävä ja
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tiedemiehen tehtävänä oli "kiduttaa luonnolta sen salaisuudet". Francis 
Baconille luonto oli morsian, joka tiedemiehen tuli valloittaa ja alistaa. 
(Luukkanen, 1994, s.8-9) Baconin korostama luonnon kausaalisten mekanismien 
"kehittäminen" ja niihin puuttuminen taloudellisesti ja tieteellisesti 
edullisempien vaikutusten saamiseksi onkin monella tapaa edelleen modernin 
tieteen ydintä. Näkemyksen mukaan tulisi kuunnella vain mekanistisia 
luonnonlakeja, sillä tekniselle ja tieteelliselle näkökulmalle ihmisen ja luonnon 
ongelmat ovat puhtaasti teknisesti ratkaistavia tehtäviä. Eettisiä ja metafyysisiä 
vaikeuksia ei näin ollen nähdä, eikä luonnolla katsota olevan erityistä sisäistä 
arvoa, jota pitäisi kunnioittaa. (Väyrynen, 1997, s.130)

5.3 Luonnon koskemattomuuden puolustamisesta

Tekniikkakeskeinen näkökulman mukaan luonto on resurssi, jota käytetään, 
mutta myös hoidetaan tulevien varantojen turvaamiseksi. Näkemystä siitä, 
että luonnon asema on pelkästään olla väline ja raaka-aine ihmistä varten, on 
laajasti vastustettu. Luonnon koskemattomuuden kannattajat ovat hakeneet 
ajatukselleen tukea mm. Martin Heideggerilta. Heideggerin "silleen 
jättämisen" -ajatus, gelassenheit, voidaan nähdä tekniikkakeskeistä 
ajattelutapaa vastustavana. Heideggerin filosofian mukaan teknologiassa 
olennaisinta eivät ole konkreettiset, tekniset koneet. Heideggerin mukaan 
teknologian suurin uhka ihmiselle on nimenomaan kaiken näyttytyminen 
määrällisenä, laskettavana raaka-aineena, jolla on arvoa vain ihmisen käytössä. 
(Heidegger, 1991) Teknologian kehityksessä suurimpana uhkana ei siis tule 
pitää koneita ja niiden fyysistä vaikutusta, vaan nimenomaan niiden henkisiä 
vaikutuksia ihmisen ajatteluun. Tekniikalla on voima muuttaa maailmaa, sekä 
ihmistä itseään. Tekniikka on vahva sidos luonnon ja ihmisen välillä, ja 
sidoksen vaikutus on kaksisuuntainen. Tekniikka ei pelkästään vaikuta 
ihmisen luontosuhteeseen, vaan luonto muokkaa myös osaltaan tekniikan 
kehitystä. Ihmisen rooliksi tulee kehittää tekniikkaa, jonka jälkeen tulee 
mukautua tähän luotuun koneeseen tai järjestelmään. (Vilkka, 1994, s.22-23)
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Heideggerin ajatuksia tutkinut Juha Var to painottaakin, että tekniikka on 
nykyisin ennen kaikkea tapa, jolla pakotamme luonnon paljastumaan ja 
paljastamaan lakinsa - vastakohtana Heideggerin gelassenheitille. Tämän 
myötä voitaisiin jopa sanoa, että kaikki tekniset luonnontieteet ja ihmistieteet 
ovat tätä pakottamista. (Varto, 1991) Samoilla jäljillä on Reijo Wilenius, jonka 
mukaan tiede voidaan käsittää tänä päivänä jopa luonnontieteen alistajana, 
jolloin siitä on kadonnut luontoa arvostava, ihaileva ja ymmärtävä asenne. 
(Wilenius, 1978, s.7)

Filosofi von Wrightin mukaan nykyinen tiede elää kuitenkin murrosvaiheessa, 
jossa näkemys ihmisen ja luonnon suhteesta on väistämättä muuttumassa. 
Lopputuloksena voi syntyä uusi tieteellinen rationaalisuus, joka "ei näe 
suhdetta ehkä pelkästään ihmisen herruutena (domination) luonnon yli tieteen 
ja tekniikan avulla vaan pikemminkin kysymyksenä yhteiselämästä (co- 
evolution) siinä elämänpiirissä, johon hän kuuluu". (von Wright, 1987, s.109)
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6. ANTROPOSENTRINEN NÄKÖKULMA
Ihmiskeskeiselle ajattelutavalle on tyypillistä, että luonnon ja eläinten asema ja 
kohtelu määräytyy vain ja ainostaan ihmisten asettamien arvoasteikkojen ja 
keskinäisten suhteiden mukaan. Luontoa ja eläimiä ei nähdä itseisarvollisesti 
tärkeinä, vaan niitä kohdellaan hyvin ainoastaan ihmisen etujen mukaisesti. 
Eläimiä ja luontoa ei silloin nähdä moraaliseksi subjekteiksi, joita kohtaan 
ihmisellä tulisi olla mitään velvoitteita. Antroposentrismi kieltää kuitenkin 
tiukasti eläinten huonon kohtelun ja ympäristön saastuttamisen asettaen siten 
rajat ihmisen luontosuhteelle. Perusteena rajojen asettamiselle on ihmisen 
suhde toisiin ihmisiin. Eläimiin kohdistuva julmuus edistää raakuutta, kuten 
myös ympäristön turmeleminen vähentää ihmisten mahdollisuutta nauttia 
turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä. (Vilkka, 1994, s. 22-23)

Antroposentrismi voidaan jakaa vahvaan ja heikkoon suuntaukseen. Vahvan 
antroposentrismin mukaan luonnolla on ainoastaan välinearvoa. Tämä 
muistuttaa siten voimakkaasti edellä käsiteltyä luontoasennetta, jota hallitsee 
voimakkaasti tekniikkakeskeinen ajattelu ja hallintavallan perinne. Bryan 
Nortonin puolustama heikko antroposentrismi puolestaan antaa luonnolle 
välineen roolia tärkeämmän aseman. Luonnolla on ihmiselle 
tranformatiivinen arvo, eli sen merkitys nähdään ihmiselle ainutlaatuiseksi, 
vaikka sillä ei sinällään olisikaan itseisarvollista asemaa. (Norton, 1987)

6.1 Antroposentrismin synnystä

Ihmiskeskeisen luontoajattelun taustalta löytyy juutalaiskristillinen 
luomakunnan varjelun perinne, jossa ihminen nähdään tilanhoitajana. 
Raamatusta löytyy ajattelutavalle vastine, jossa ihminen asetettiin viljelemään 
ja varjelemaan maata: "Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan 
viljelemään ja varjelemaan sitä." (1.Moos.2:15)
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Australialaisfilosofi John Passmore, joka kannattaa ihmisen asemaa luonnon 
"tilanhoitajana", näkee esimerkin luonnon ja ihmisen keskeisestä yhteistyöstä 
1600-luvun Euroopan geometrisesti suunnitelluissa puutarhoissa. 
Taideteoksiksi muunnetut puistot ja puutarhat olivat Passmoren mielestä 
ihmisen yhteistyötä luonnon kanssa Jumalan ylistykseksi. Ihmisen käden jälki 
muutti karkean ja raa'an maan silmiä hiveleväksi estetiikaksi. (Passmore, 1980)

Antroposentristi on hedonismin kannalla siinä suhteessa, että hän katsoo 
joillakin asioilla maailmassa, kuten nautinnoilla, olevan arvoa itsessään. 
Antroposentristi katsoo siten luonnon olevan vain välineellisesti arvokas 
sisäisesti arvokkaiden kokemusten tuojana. Antroposentrismi nostaa esiin 
kysymyksen; miksi juuri ihmiskokemus olisi sinällään arvokas?

Antroposentrismi puolustaa luonnonsuojelua yleisesti väitteellä, että 
ympäristön huomioon ottaminen on välttämätöntä olemassaolomme 
turvaamiseksi. Eli luonnonsuojelu on olemassaolollinen välttämättömyys ja 
keino, jolla turvataan ihmisen olemassaolo, joka on puolestaan itsessään 
päämäärä. (Oksanen, 1994, s.53-55)

6.2. Heikko antroposentrismi
Bryan Nortonin puolustaman heikon antroposentrismin mukaan lajirunsaus on 
ihmisen henkisen kypsymisen eräs ehdottomista päämääristä, ja siksi 
lajiensuojelu ja kaikkien lajien jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää. Tässä taas 
on syytä erottaa toisistaan geneettinen runsaus ja lajirunsaus, mitä jo käsiteltiin 
tutkielman johdannossa. (Norton, 1987)

Martin L. YVeitzman on todennut, että on täysin mahdotonta pyrkiä 
suojelemaan kaikkea olemassa olevaa luonnon moninaisuutta. Kun suojellaan 
jotain tahoa jossain kontekstissa rajoitetulla kapasiteetillamme, aiheutuu 
väistämättä vaihtoehtoiskustannus toiselle taholle, eli jokin toinen muoto
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elämää jossain toisessa systeemissä kärsii. Weitzmanin mukaan 
biodiversiteetin maksimoimiseen pyrittäessä on kehitettävä laskelmia 
(diversity functions), jotta päämäärässä päästäisiin lähemmäksi konkretiaa. 
(Weitzman, 1995, 21-43)

Nortonin mukaan toiminnan päämääränä ei olekaan lajiensuojelu itsessään. 
Tavoitteena on ennemmin inhimillisen kehittymisen mahdollistaminen ja 
toteuttaminen, ja tällöin lajiensuojelu toimii välineenä. Itseisarvo on henkisen 
kypsyyden saavuttamisessa, lajeilla on puolestaan vain tietyn asteinen 
ulkoinen arvo. Heikon antroposentrismin mukaan jotkut preferenssit ja niiden 
perustana olevat arvojärjestelmät ovat objektiivisesti parempia kuin jotkut 
toiset preferenssit ja arvosärjestelmät. (Norton, 1987, s.11) Teoriassa nousee 
ongelmalliseksi probleemaksi se, voiko ylipäätään jotain preferenssiä arvioida 
toista paremmaksi, jos ei määritetä paremmuuden ehtoja. Nortonin rakentama 
teoria sitoutuu pitämään joitakin asiantiloja hyvänä, vaikka hän ei 
eksplisiittisesti kuvaa, mitä kaikkea tähän kategoriaan kuuluu.

Heikon antroposentrismin kannattajien mielestä se, että ihmisen toiminta on 
ajanut monet lajit lähes sukupuuttoon kuolemisen partaalle, on peruste lajien 
olemassaolon jatkuvuuden turvaamiseksi, vaikka tällöin ei olisikaan kysymys 
ihmisen omasta olemassaolosta. (Oksanen, 1997, s.56)

6.3 Antroposentrismi ja ympäristönsuojelu
Antroposentrinen näkökulma perustelee ympäristönsuojelun välttämättömänä 
ehtona ihmisen tarpeille ja hyvinvoinnille. Ympäristönsuojelun perusta 
jakautuu antroposentrismin mukaan neljään osioon.

(1) Tulevilla sukupolvilla on oikeus yhtäläiseen hyvinvointiin ja 
luonnonvarojen käyttöön.
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(2) Saasteet aiheuttavat vahinkoa ihmisen omaisuudelle ja terveydelle.

(3) Sukupuuttoon kuolevien lajien mukana menetetään geenivarat, joilla voisi 
tulevaisuudessa olla käyttöä lääkkeiden tai hyötykasvilajikkeiden 
kehittämisessä.

(4) Luonnon säilyttäminen on tärkeää virkistys-, tutkimus- ja 
opetustarkoituksia varten.

(Vilkka, 1993, s.37)

Passmore on myös näkemyksiltään antroposentrismin kannattaja. Hänen 
mukaansa on olemassa eräs painokas ja yksinkertainen tapa kiistää, että on 
väärin tuottaa eläimille tarpeetonta kärsimystä. Tämä tapa on nimenomaan 
kiistää se, että eläimet voivat ylipäätään kärsiä. Passmore kumoaa Descartesin 
otaksuman, että eläimille olisi mahdollista puhua järkeä, josta hän jatkaa vielä 
pidemmälle väittäen, että eläimiä kohtaan on mahdotonta kokea myötätuntoa. 
(Passmore, 1980, s.38)
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7. LUONTOKESKEINEN NÄKÖKULMA

Luontokeskeinen asenne haluaa huomioida myös luonnon ja sen ei- 
inhimillisten olentojen hyvinvoinnin. Luontokeskeinen näkökulma jakautuu 
eläinkeskeiseen (zoosentriseen), elämäkeskeiseen (biosentrinen) ja 
ekosysteemikeskeiseen (fysiosentrinen) luontoasenteeseen. Ensimmäinen 
painottaa ihmisten ja eläinten yhtäläisiä piirteitä, toinen näkökulma pitää 
elämää sinänsä korkeimapana arvona, ja jälkimmäinen korostaa luonnon 
monimuotoisuuden arvoa.

Luontokeskeisyyden mukaan ei-inhimilliset olennot ja luonto eivät ole 
missään mielessä ihmiselle objekteja ja toiminnan kohteita - vaan itsessään 
arvokkaita.
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Kuva 2. Luontokeskeisten näkökulmien erot

Luontokeskei
syyden laji

Eläinkeskeisyys Elämäkeskeisyys Ekosysteemi-
keskeisyys

Eettisesti
huomioon
otettavia

eläimet elolliset: eläimet 
ja kasvit

ekosysteemit: 
elollinen ja eloton 
luonto

Mikä
on
itseisarvoista?

tietoisuus
kokemukset
mielihyvä

elämä sinänsä, 
elävien olentojen 
halu elää ja oma 
hyvä

luonnon kauneus, 
eheys ja
monimuotoisuus

Toiminta eläintensuojelu,
eläinten
oikeuksien
puolustaminen

elämänsuojelu, 
eläinten ja kasvien 
oikeudet

ekosysteemien 
suojelu, jokien ja 
vuorten oikeudet

Kansainvälisiä
puolestapuhu
jia

Tom Regan,
Peter Singer,
Fransiskus
Assisilainen

Robin Attfield,
Paul W. Taylor

J. Baird Callicott, 
Aido Leopold

Suomalaisia
puolestapuhu
jia

Hannele
Luukkainen

Pentti Linkola1 Pekka Nuorteva

(Lähde: Vilkka, 1993, s.108)

1 Tässä tutkielmassa olen sijoittanut Pentti Linkolan ekosysteemikeskeisen näkökulman alle.
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7.1 Elämäkeskeisyys eli biosentrismi
Biosentrismin mukaan lajiensuojelu tai pikemminkin eliöiden hyvinvoinnin 
kunnioittaminen voi olla toiminnan sisältönä perusteltua sinällään. Käyn 
seuraavassa läpi biosentrismin voimakkaimman puolestajapuhujan Paul W. 
Taylorin näkemyksiä. Myös suomalainen Pentti Linkola nähdään osassa 
kirjallisuutta nimenomaan elämäkeskeisen näkökulman kannattajana. 
Käsittelen kuitenkin Linkolan vitalismi -näkökulmaa vasta seuraavassa 
ekosysteemikeskeisessä osiossa.

7.1.1 Luonnon kunnioittamisen etiikka
Biosentristi Paul W. Taylor korostaa, että ympäristöetiikassa on kysymys 
maailmankatsomuksen valitsemisesta. Maailmankatsomus ei ole muodollinen, 
päättelyllä johdettu järjestelmä eikä tieteellinen teoria, vaan se sisältää 
kokonaisnäkemyksen ihmisen suhteessa maailmaan sekä eettisen ja 
uskonnollisen vakaumuksen.

Taylor haluaa teoriansa olevan tietoisesti vastakohta antroposentrismille. 
Biosentrismin mukaan meillä on prima facie -luonteisia moraalisia 
velvoitteita, jotka kohdistuvat luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin sinänsä, 
maan bioottisen yhteisön jäseninä. Siten olemme moraalisesti velvoitettuja 
suojelemaan tai edistämään niiden hyvää niiden itsensä tähden. Velvollisuus 
kunnioittaa luonnollisen ekosysteemin eheyttä, suojella uhanalaisia lajeja ja 
välttää ympäristön saastuttamista nousee siitä perustasta, että siten voidaan 
helpottaa luonnonvaraisia lajipopulaatioita saavuttamaan terveys ja 
luonnovaraisessa tilassa pysyminen. Eliöihin kohdistvat velvoitteet syntyvät 
teorian mukaan niiden luontaisen arvokkuuden tunnistamisesta. Ne ovat 
riippumattomia ja erillisiä lähimmäisiin kohdistuvien velvoitteiden suhteen. 
Näin kyseessä on kaksi eri velvoitteiden perustaa. Niin eliöiden kuin ihmisten 
hyvinvointi on jotain, joka tulee toteuttaa päämääränä itsessään. (Taylor, 1986)
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Taylorin luonnon kunnioittamisen etiikan mukaan ihmisten tulee toteuttaa 
prima facie -luonteista velvollisuutta kunnioittaa niin teoissaan kuin 
asenteissaan luonnonvaraisten elollisten olentojen pyrkimyksiä oman hyvänsä 
toteuttamiseen, joka perustuu moraalisesti eliöiden luontaiseen arvokkuuteen. 
Velvollisuuden välittömyys tarkoittaa sitä, että ne kohdistuvat suoraan tekojen 
vastaanottajaan, että eliön vahingoittaminen perusteettomasti on itsessään 
kyseisen velvollisuuden rikkomista. Siten biosentrismin mukaan eliön 
tuhoamisen vääryys ei perustu siihen, millaisia vaikutuksia teoilla on muille 
ihmisille. Toisin sanoen, ympäristövelvoitteet ovat perustavia, mutta eivät 
johdettavia velvoitteita. Velvollisuuden prima facie -luonteisuus tarkoittaa sitä, 
että velvollisuus ei ole ehdoton teko, mutta sen kumoaminen tai noudattamatta 
jättäminen edellyttää, että jokainen teko, joka on vahingollinen eliöiden 
menestymisen kannalta, tulee perustella riittävästi. Perusteluksi ei riitä mikä 
tahansa inhimillinen intressi, ja mikä tahansa inhimillinen asennoituminen 
luontokappaleita kohtaan ei täytä niitä vaatimuksia, joita luonnon 
kunnioittamiselle asetetaan. (Oksanen, 1997, s.201)

7.1.2 Luontaisen arvokkuuden käsite - olennon hyvä

Elämäkeskeisen teorian perustaksi Taylor selvittää taustalta löytyvän 
moraalisen perusasenteen, jonka avulla järjestelmään sitoutuminen olisi 
nähtävissä mielekkääksi. Taylor haluaa luoda perustan, joka oikeuttaisi 
rationaalisen toimijan valitsemaan biosentrismin mukaisen elämänasenteen. 
Teoriassa moraaliasenteen omaksumisessa on kaksi tärkeää käsitettä:

(1) elävän olennon hyvän (hyvinvoinnin) käsite

(2) idea olioista luontaisesti arvokkaana.

Jokaisella eliöllä, lajipopulaatiolla ja eliöyhteisöllä on oma hyvänsä, jota 
moraaliset toimijat toimillaan voivat tarkoituksellisesti edistää tai
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vahingoittaa. Toteamus, että eliöllä on olemassa oma hyvänsä, on toteamus 
siitä, viittaamatta mihinkään muuhun olioon, että eliölle voidaan tehdä hyvää 
tai pahaa. Oliolle siis "tekee hyvää" kaikki se, mikä lisää tai suojelee sen elämää 
tai hyvinvointia. Se taas, mikä on sille pahasta, vahingoittaa sen elämää ja 
hyvinvointia. (Taylor, 1981) Käsitteessä on ongelmallista se, kenellä on oikeus 
määritellä mikä toiminta vie oikeaan suuntaan ja mikä ei.

Olennon oma hyvä ei Taylorin mukaan tarvitse kuitenkaan tarkoittaa sitä, että 
olennolla täytyisi olla intressejä tai että se kykenisi olemaan kiinnostunut siitä, 
mikä vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti sen elämään. Taylor käyttää 
esimerkkinä puita, joilla ei sinänsä pitäisi olla tietoa, haluja tai tunteita. On 
kuitenkin selvää, että ihmisen toimet voivat edistää tai heikentää puun 
hyvinvointia. Puun juuret voidaan rusentaa ajamalla raivaustraktorilla niiden 
yli, kun taas maaperää lannoittamalla ja kastelemalla voimme turvata niiden 
veden ja ravinnon saannin. Täten ihminen voi estää niitä saavuttamasta omaa 
hyväänsä tai auttaa sen toteuttamisessa. Se, mihin tällä tavoin vaikutetaan on 
siis nimenomaan puiden hyvä. (Taylor, 1981)

Näin muotoiltuna olennon hyvän käsite ei ole yhdenmukainen tuntoisuuden 
tai kivun sietokyvyn kanssa. Koska Taylor on kiinnostunut pelkästään siitä, 
miten ihmiset kohtelevat luonnonvaraisia eliöitä, lajipopulaatioita ja 
elonhteisöjä siten kuin nämä esiintyvät planeettamme luonnontilaisissa 
ekosysteemeissä, "oma hyvä" -käsitettä käytetään teorian yhteydessä 
ainoastaan näistä olioista. Taylor ei siis pyri pohtimaan, voidaanko esimerkiksi 
itsesäätelevillä koneilla sanoa olevan kunnolla omaa hyväänsä. Biosentrismi ei 
myöskään kiistä, etteikö muilla elävillä olennoilla, joiden geneettinen 
alkuperä ja ympäristön olosuhteet ovat ihmisen tuottamia, hallitsemia ja 
muokkaamia inhimillisiä tarkoituksia varten, ole omaa hyvää samassa 
mielessä kuin luonnonvaraisilla kasveilla ja eläimillä. Taylor ei halua 
teoriallaan esittää tai puolustaa sellaisia periaatteita, jotka ohjaavat ihmisten 
toimintaa näiden olentojen hyvän kannalta. Luonnon kunnioittamisen etiikalla
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on merkitystä asiassa, sikäli kuin näiden olentojen tuotantoon tai käyttöön 
liittyy luonnontilaisten ekosysteemien ja niiden luonnonvaraisten asukkaiden 
kannalta hyödyllisiä tai haitallisia vaikutuksia.

Luontaisen arvokkuuden idea on luonnon kunnioittamisen etiikan 
moraaliasenteessa toinen olennainen käsite. Tämä asenne omaksutaan 
luonnonvaraisia eläviä olentoja (yksilöitä, lajipopulaatioita tai kokonaisia 
bioottisia yhteisöjä) kohtaan ainoastaan silloin, kun niitä pidetään luontaisesti 
arvokkaina. Ainoastaan tällä tavoin käsitettyinä moraaliset toimijat voivat 
ajatella, että heillä on perusteltuja, sitovia velvollisuuksia ja velvoitteita niitä 
kohtaan ja vastuuta niistä, niiden itsensä vuoksi. Tämä asennoituminen on sen 
edellytys, että kunnioituksen asenne niitä kohtaan omaksutaan ja 
ymmärretään, että suhde niihin täytyy olla tietyllä tavalla moraalinen. 
(Taylor, 1986)

7.1.3 Itseisarvon ja moraalisen huomioon ottamisen periaate

Taylor antaa kaksi yleistä periaatetta suhtautumisesta olioon, jolla on oma 
hyvä: moraalisen huomioon ottamisen periaate ja itseisarvon periaate.

(1) Moraalisen huomioon ottamisen periaatteen mukaan luonnonvaraiset 
elävät olennot ansaitsevat kaikkien moraalisten toimijoiden huomioon 
ottamisen ja välittämisen yksinkertaisesti siitä syystä, että ne ovat maan 
elonyhteisön jäseniä. Rationaalisten toimijoiden täytyy ottaa niiden hyvä 
huomioon aina moraalisesta näkökulmasta katsottuna, jos heidän toimintansa 
vaikuttaa haitallisesti tai edullisesti niihin. Kunkin hyvä täytyy käsittää 
jollakin tavoin arvokkaana ja siten se tulee tunnistaa merkitykselliseksi 
jokaisen rationaalisen toimijoiden käsityksissä. Rationaalisilla toimijoilla 
saattaa olla tilanteita, jolloin on välttämätöntä toimia jonkin eliön tai 
eliöryhmän hyvän vastaisesti, jotta muiden hyvää edistettäisiin. Moraalisen
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huomioon ottamisen periaate määrää kuitenkin, että jokainen yksilö ansaitsee 
huomioon ottamisen sikäli kuin sillä on oma hyvä.

(2) Itseisarvon periaatteen mukaan riippumatta olion muista ominaisuuksista, 
sen hyvän toteuttamisessa on jotain itseisarvoista, jos se on maan elonyhteisön 
jäsen. Tämä tarkoittaa, että sen hyvä ansaitsee prima facie tulla suojelluksi tai 
edistetyksi päämääränä sinänsä ja sen olion tähden, jonka hyvästä on kysymys. 
Sikäli kuin mitä tahansa eliötä, lajipopulaatiota tai elonyhteisöä pidetään 
luontaisesti arvokkaana oliona, ei sitä koskaan pidä kohdella pelkästään 
pelkkänä objektina tai esineenä, jonka arvo kokonaisuudessaan on sen 
välineellisessä hyvyydessä jollekin toiselle oliolle. Jokaisen olion hyvinvointi 
pitää arvostaa arvoksi itsessään ja itsestään

Näiden kahden periaatteen mukaan Taylor pyrkii määrittelemään teoriansa 
käsitteen eliön tai eliöryhmän luontaisesta arvokkuudesta. Kun olennolla 
sanotaan olevan luontaista arvokkuutta, samalla tarkoitamme, että sen hyvä 
ansaitsee tulla jokaisen moraalisen toimijan huomioon ja välittämisen 
kohteeksi. Siten sen hyvän toteuttamisella on itseisarvoa, jota tavoitellaan 
päämääränä sinänsä ja sen olion vuoksi, jonka hyvästä on kysymys. Näin ollen 
velvollisuudet luonnonvaraisia eliöitä, lajipopulaatioita ja maan 
luonnontilaisten ekosysteemien elonyhteisöjä kohtaan perustuvat niiden 
luontaiseen arvokkuuteen. (Taylor, 1981)

7.1.4 Biosentrismin periaatteet ja velvollisuudet
Biosentrinen näkemys voidaan Taylorin mukaan jakaa neljään periaatteeseen.

(a) Ihmiset käsitetään Maan elon yhteisön jäseniksi, ja heidän jäsenyyttään 
voidaan kuvata samalla tavalla kuin kaikkien ei-inhimillisten jäsenten.
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(b) Maan luonnontilaiset ekosysteemit nähdään kokonaisuudessaan 
keskinäisessä yhteydessä olevien osien monimutkaisena verkostona, jossa 
kunkin olennon terve biologinen toiminta riippuu muiden terveestä 
biologisesta toiminnasta.

(c) Kaikki eliöt käsitetään päämäärähakuisiksi elämänkeskuksiksi, jotka omalla 
tavalla pyrkivät omaan hyväänsä.

(d) Usko ihmisen ylemmyyteen muihin lajeihin nähden on hylättävä.

(Taylor, 1986, s.99-100)

Taylor mainitsee esimerkiksi seuraavat velvollisuudet luontoa kohtaan.

(1) Harmin tuottamisen kielto: eläville organismeille ei saa tuottaa vahinkoa.

(2) Puuttumattomuuden sääntö: organismien tai bioyhteisöjen luonnolliseen 
toimintaan ei saa puuttua.

(3) Luotettavuuden sääntö: eläviä olentoja ei saa pettää esimerkiksi pyydyksiä 
käyttämällä.

(4) Vääryyksien korvaaminen: aiheutetut vääryydet on korvattava, esimerkiksi 
metsästyksen vahingot korvataan riistanhoidolla tai tuhotun bioyhteisön 
tilalle rauhoitetaan vastaava yhteisö muualla.

(Taylor, 1981)

Kyseiset velvollisuudet voidaan luokitella suhteellisen vaativiksi, ja 
edellyttäisivät totaalista toiminta- ja käyttäytymismallien muutosta. Eräs 
lähestymistapa ongelmaa kohtaan on jako ensisijaisiin ja toisarvoisiin 
intresseihin. Tämän periaatteen mukaan perustaville intresseille annettaisiin
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aina suurempi paino kuin toisarvoisille. Ihmisellä ei olisi siten oikeutta toimia 
muiden elävien organismien perustavia intressejä vastaan tyydyttäessään omia 
toisarvoisia intressejään. Tämän mukaan esimerkiksi norsunluun 
hankkiminen, autoradan rakentaminen metsään, lehdon raivaaminen 
lomakeskuksen tieltä, samoin kuin urheilukalastus ja -metsästys luokiteltaisiin 
epämoraaliseksi toiminnaksi. Toteutettaessa perustavia intressejä tulisi aina 
pyrkiä löytämään vaihtoehto, jolla tuotetaan vähiten haittaa muulle luonnolle. 
Yhtä lailla tulee ottaa huomioon oikeudenmukaisuus: muun luonnon 
perustaville intresseille on annettava riittävästi sijaa jättämällä esimerkiksi 
laajoja alueita koskemattomiksi, vuorotelemalla alueiden käytössä muun 
luonnon kanssa ja säilyttämällä yhteisiä resursseja, kuten veden ja ravinnon 
lähteitä. Niissä tilanteissa, jolloin on pakko aiheuttaa toisille eläville olennoille 
vahinkoa, pitäisi pyrkiä suorittamaan korvaavia toimenpiteitä.

Luonnon kunnioittamisen etiikan yleisenä ihanteena on siten ihmisen 
kulttuurin ja muun luonnon välinen harmonia, jolloin päämääränä on ihmisen 
perustavien arvojen ja luonnon ekojärjestelmän yhteensovittaminen. 
(Pietarinen, 1992, s.43)

Luonnon kunnioittamisen etiikka sisältää monia ongelmia, sillä monet 
käsitteistä eivät ole tarpeeksi yksiselitteisiä. Teorialla ei myöskään ole 
normatiivista pohjaa antaa toiminnallisia ohjeita esimerkiksi erilaisissa "trade
off" -tilanteissa. Miten käsitellä esimerkiksi ihmisen ja puun vastakkaisia 
intressejä? Näkemyksen sisältämiin puutteisiin palaan uudestaan tutkimuksen 
loppuosassa.
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7.2 Ekosysteemikeskeisyys

Ekosysteemikeskeisyyden tunnetuimmat puolestapuhujat ovat maaetiikan 
luoja Aldo Leopold ja syväekologiasta tunnettu Arne Næss. Ekosysteemietiikka 
perustuu ajatukselle, että "asia on oikein, jos se pyrkii säilyttämään 
ekosysteemille ominaisen moninaisuuden ja stabiiliuden". Epäselväksi jää, 
mitä luonnon moninaisuudella juuri tässä tapauksessa tarkoitetaan. 
Ekosysteemin stabiilisuus nähdään kuitenkin ensisijaisena arvona.

Näkökulmaa nimitetään myös joskus eettiseksi holismiksi, koska se painottaa 
kokonaisuuden eikä yksilöiden arvoa. Äärimmäiset kannattajat, ekofasistit, 
ovat sitä mieltä, että yksilö voidaan uhrata kokonaisuuden myötä. (Luukkanen, 
1994, S.42) Tämänkaltaisia ajatuksia löytyy jossain määrin suomalaiselta Pentti 
Linkolalta, mutta häntä ei voi kuitenkaan suoraan nimetä ekofasismi -aatteen 
kannattajaksi. Hänen edustamansa suuntaus, vitalismi, käsitelläään 
ekosysteemikeskeisten näkökulmien viimeisenä osiona.

7.2.1 Maaetiikka

Ekosysteemikeskeisen ajattelutavan ensimmäisiin merkittävimpiin vaikuttajiin 
kuuluu amerikkalainen Aido Leopold, joka oli alunperin vastuussa 
Wisconsinin riistanvalvonnasta. Vuonna 1935 hän oli mukana perustamassa 
Wilderness Society -seuraa, ja päätyi tutkimaan ihmisen paikkaa luonnossa. 
Leopoldin pohdinnan tuloksena syntyi eräs modernin ympäristöliikkeen 
perusteos "A Sand County Almanac", jonka tärkeimmässä esseessä "Land Ethic" 
Leopold esittelee luomansa maaetiikan. Leopold pohdiskelee pitkälti 
ihmiskunnan tarvetta kohdella luontoa ilmiönä, jonka osa me olemme, eikä 
käytettävänä hyödykkeenä. Tieteellisen ekologian viesti oli, että luonto on 
suhteiden monimutkainen järjestelmä ja siten luonnonsuojeluaate edellytti, että 
tieteellinen tieto liitettäisiin ekologisen ketjun kaikkien osien olemassaolon 
oikeutuksen tunnustamisesta syntyneeseen eettiseen arvioon. Vaikka Leopold
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ei ollut darwinist!, hän tunnusti kamppailun väistämättömäksi luonnon 
kamppailun osaksi. (Bowler s.460-461)

Aido Leopold aloittaa "Land Ethic" -esseensä kertomuksella Odysseuksesta ja 
orjista. Odysseuksen palatessa Troijan sodasta hän käski hirtättää kaksitoista 
naisorjaa, joita epäiltiin huonosta käytöksestä. Orjat nähtiin tällöin 
omaisuutena, jota omistaja sai kohdella mielensä mukaan. Naisten 
hirttämisessä ei siis ollut mitään väärää. Tätä vertausta käyttäen Leopold 
haluaa itse kannattaa etiikan laajentamista suuntaan, joka käsittäisi myös 
ihmisen suhteen ympäristöön. Leopold pyrkii siten osoittamaan, että eettinen 
toiminta voi vaatia ensin tietoista ajattelutyötä, jotta voidaan ymmärtää, mikä 
on todellisuudessa eettisesti hyväksyttävää toimintaa. (Leopold, 1949)

Leopold pohtii luonnonsuojelun estetiikkaa, erämaan käsitettä ja erämaiden 
merkitystä amerikkalaisessa kulttuurissa, ja lisäksi hän kehittelee 
ympäristöfilosofisen näkemyksensä peruspilarit. Kirjoituksessa on monia 
historiallisia kommentteja, joissa hän tuo esille länsimaisen kulttuurin 
ihmiskeskeiset piirteet. Tähän liittyy myös edellä esitetty vertaus orjan 
asemaan muinaisessa maailmassa. Leopold löytää kuitenkin moraalista 
kehitystä siinä, että moraalisen merkityksellisyyden piiri on laajentunut ja 
moraalinen harkinta on monimutkaistunut. Leopold vaatiikin maata ja 
luontokappaleita koskevia eettisiä sääntöjä, joita vielä ei ole olemassa. Hän on 
varsin optimistinen sen suhteen, miten ihmiset pystyisivät omaksumaan näitä 
sääntöjä. Aido Leopold luottaa pitkälti moraaliseen kasvatukseen, jonka 
ansiosta ihmiset alkaisivat nähdä luonnon aivan uudella tavalla. Toiseksi 
Leopoldin mielestä etiikan piirin laajentuminen on luonnollinen 
välttämättömyys, osa ekologista evoluutioprosessia.

Filosofinen perusote on Leopoldilla selvästi holistinen. Laajoja ekosysteemejä 
tarkastelevalle luonnontutkijalle asenne ei ole yllättävä. Leopoldin ajatuksissa 
näkyvät pitkälti vasta kehittymässä olevan ekologiatieteen ideat, etenkin

49



brittiekologi Charles Eltonin tutkimukset energiavirtauksista, toisen britin 
Alfred Tansleyn lanseerama ekosysteemin käsite ja jonkin verran myös 
Raymond Lindemanin ajatuksia ravintoketjusta ja -pyramidista. (Oksanen, 
1997, S.112) Ekologian perusoppi on luonteeltaan holistinen, sillä se korostaa 
yksilöiden sijasta yhteisöä ja yhteisöjen jäsenten keskinäisten funktionaalisten 
yhteyksien merkitystä. Tässä yhteydessä Leopoldin puolustama luonnon 
monimuotoisuuden ajatus on tullut ajati ajankohtaisemmaksi. Leopold muuttui 
itse metsästäjästä kaikkien lajien suojelijaksi. Metsästäjänä hän piti esimerkiksi 
sutta kilpailijanaan, joka ankarasti verotti metsästettävien eläinten kantoja. 
Uuden ajattelutavan mukaan Leopold ymmärsi, että kaikki lajit ovat 
luonnonjärjestelmien toimivuuden kannalta olennaisia eikä niiden 
hävittämiselle ole ekologisia perusteita. Siten lajien katoaminen merkitsee 
auringosta lähtöisin olevan energian kiertokulun huomattavaa nopeutumista 
luonnontaloudessa. Mitä monimutkaisempi yhteisö on, sitä hitaammin energia 
kulkee sen lävitse. Energiankulun hidastuminen on edullista ekojärjestelmän 
hyvinvoinnin kannalta. (Oksanen, 1997, s.112)

Leopoldin teorian arvottamiseen keskitytään "Keskustelua ja kritiikiä" 
-osiossa.

7.2.2 Syväekologia
Sekä saamansa vastaanoton että esittämiensä historiallisten kommenttiensa 
osalta toisella holistisella ympäristöfilosofilla, norjalaisella Arne Næssillâ on 
paljon yhteistä Aido Leopoldin kanssa. Næss on vaikutusvaltaisen 
syväekologia -suuntauksen perustaja ja oppi-isä. Filosofisen ajattelunsa 
perustan Næs on pitkälti rakentanut analyyttisessä filosofiassa, mutta hänellä 
on selviä vaikutteita myös Baruch Spinozalta ja Mahatma Gandhilta. (Oksanen, 
1997, s.113) Næss käyttää omasta ajatustavastaan nimitystä ekosofia. (sofia = 
viisaus, eko = maa) (Luukkanen, 1994, s.45)
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Länsimaisessa ajattelussa "minä" tai "itse" voidaan mieltää hedonistisimmillaan 
mielihyvää tavoitelevana, yksinäisenä ja eristettynä egona. Syväekologiassa 
"itse" on henkisessä ja biologisessa yhteydessä maailmaan. Tällöin 
tarkoituksena on irrottautua ahtaasta, valtaan ja kilpailuun perustuvasta ego- 
käsityksestä. (Vilkka, 1994, s.24)

Næssin ekologinen kritiikki kohdistuu "hallitsevaan ajatteluparadigmaan", 
joka on perusteiltaan despoottinen, ja jonka kiinnostus ympäristöasioihin on 
joko täysin olematonta tai hyvin kapea-alaista. Ympäristöongelmat 
tunnustavaa, mutta niiden vakavuutta vähättelevää ajattelutapaa hän kutsuu 
pinnalliseksi ekologiaksi. Radikaalimmasta näkemyksestä, syväekologiasta, 
pitäisi Næssin mielestä muodostua uusi paradigma, jonka keskeisiä periaatteita 
hän hahmottelee kirjoituksissaan. Næss muodostaa syväekologiassaan 
ihannekuvan ihmisestä. Tällöin yksilö on välittömässä henkisessä ja 
biologisessa yhteydessä luontoon, jolloin hän on psykologisesti kypsynyt ja 
kehittynyt luopumaan kapeasta minäkäsityksestä. Tällöin ihminen voi 
samaistua luontoon, tavoitella todellista itsensä toteuttamista ja ymmärtää, että 
ihmisten tavoin myös muut elävät olennot pyrkivät itsensä toteuttamiseen. 
Næss ei pyri perustelemaan tarkemmin arvoteoreettista lähtökohtaansa. 
Luonnon itseisarvoa hän pitää intuitiivisesti selkeänä itsestäänselvyytenä. 
Næssin ajatus lajien välisestä tasa-arvosta ei mitätöi ihmisen olemuksellista 
ainutlaatuisuutta, ja tämän ainutlaatuisuuden yhtenä ulottuvuutena on 
vastuullisuus. Næss ei vaadi ihmiseltä täydellistä asketismia ja pidättäytymistä 
luonnonvarojen kuluttamisesta. Ihmisten ei siis tarvitse tuhota itseään tai 
kuolla siihen, että jättävät tarpeensa tyydyttämättä. Ihminen voi käyttää 
hyväkseen muita lajeja omien elintärkeiden tarpeidensa tyydyttämiseen.
(Næss, 1981; Oksanen, 1997, s.114)

Kulttuurimme mukaan ensimmäisenä merkkinä henkisestä kypsyydestä 
pidetään sitä, kun ihminen identifioituu tasa-arvoisesti perheeseensä ja toisiin 
ihmisiin. Syväekologia haluaa pyrkiä tätä vielä pidemmällä. Samaistuminen
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pitäisi tapahtua ihmislajin lisäksi koko muuhun maailmaan. Jokaisen "itse" on 
siis tällöin osa suurempaa kokonaisuutta. Arne Næss on huomauttanut, että 
länsimaissa tällaista laajaa identifikaatiota ja siitä seuraavaa toisten huomioon 
ottamista pidetään usein virheellisesti uhrautumisena. (Næss, 1981) Omien 
erityisintressien muodostuessa kaikista tärkeimmiksi päämääriksi toiset 
huomioon ottava henkilö on jollain tapaa itseään toteuttamaton.
Syväekologian mukaan koko itsekkyys-epäitsekkyys -jaottelu menettää 
merkityksensä. Tällöin uhrautumista tai luopumista omista eduista ei koeta, 
kun otetaan huomioon niitä, joihin samaistutaan. Näinollen eläinten ja 
luonnon suojelu ei ole ikävä velvoite, vaan niiden etuja ajetaan omasta halusta. 
(Vilkka, 1994, s.24)

Tälle pohjalle Næss rakentaa ekosofiäksi kutsumansa mallin. Ekosofia 
käsitetään syväekologian inspiroimana filosofiana. Næssin mukaan ekosofin 
eli syvälliseen ajatteluun pyrkivän ympäristönsuojelijan tehtäviin kuuluu 
kyseenalaistaa muun muassa seuraavat väitteet:

- Ihminen on kaikkien arvojen lähde.

- Luonto on olemassa itsestään selvästi ihmistä varten.

- Ihmiselämän tarkoituksena on tuottaminen ja kuluttaminen eli materiaalinen 
hyvinvointi ja sen lisääminen.

(Næss, 1988)

Keskeistä syväekologiassa on ekologinen tietoisuus, jolla tarkoitetaan ihmisen 
tietoisuuden tasoa hänestä itsestään ja luonnosta. Se pyrkii olemaan tietoisuutta 
ihmisen omasta syvemmästä tasosta, ekologisen herkkyyden tasosta. Ihminen 
on syväekologian mukaan vajavainen ilman tätä tietoisuutta. (Vilkka, 1993, 
S.80)
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Syväekologian periaatteet sisältävät kahdeksan kohtaa:

(1) Inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän hyvinvointi ja kukoistaminen 
maapallolla on itseisarvo. Ei-inhimillisen elämän arvo ei riipu sen 
hyödyllisyydestä ihmisen tarkoituksiin.

(2) Myös elämänmuotojen rikkaus ja monimuotoisuus ovat arvoja itsessään, ja 
ne myötävaikuttvat inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän kukoistamiseen 
maapallolla.

(3) Ihmisillä ei ole oikeutta vähentää tätä rikkautta ja monimuotoisuutta 
muuten kuin tyydyttääkseen omat välittömät tarpeensa.

(4) Pyrkimys ihmiselämän ja kulttuurien kukoistamiseen ja pyrkimys ihmisen 
väkiluvun laskemiseen ovat sopusoinnussa keskenään. Ei-inhimillisen elämän 
kukoistaminen edellyttää ihmisten väkiluvun pienentämistä.

(5) Nykyinen ihmisen aiheuttama häiriö ei-inhimilliselle elämälle on 
kohtuuton, ja tilanne on edelleen huonontumassa.

(6) Siksi ihmisen toiminnan ja sen perusteiden on muututtava. Muutos 
vaikuttaa talouselämän, teknologian ja ideologian perusrakenteisiin.

(7) Ideologinen muutos on pääasiassa muutosta kohti elämän laadun ja 
itseisarvon kunnioittamista, ei pitämistä kiinni elintason kohoamisesta. 
Laadun ja määrän ero tiedostetaan syvällisesti.

(8) Kaikilla, jotka hyväksyvät edellä luetut kohdat on velvollisuus osallistua 
suoraan tai välillisesti tämän välittömän muutoksen aikaansaamiseen. (Næss, 
1988, S.130)
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Næssin teorian kritiikkiin palataan tutkielman loppuosassa.

Kuva 3. Vallitsevan maailmankuvan ja syväekologian erot

VALLITSEVA
MAAILMANKUVA

SYVÄEKOLOGIA

- luonnon hallitseminen - harmonia
- luonto on raaka-ainetta - luonnolla on itseisarvo

- talouskasvu - pienet aineelliset tarpeet

- usko laajoihin 
luonnonvaroihin

- maapallo on rajallinen

- teknologinen kehitys - teknologiaa, 
mutta ei hallitsevana

- kuluttaminen - tuottaminen tarpeeseen, 
kierrättäminen

- kansalliset tai keskitetyt yhteisöt - vähemmistökulttuurit, 
bioalueet

(Lähde: Vilkka, 1993, s.79)
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7.2.3 Vitalismi

Suomessa kalastaja Pentti Linkolan ajatukset ovat myös pitkälti maaetiikan 
henkisiä. Hänen ajattelutapansa on määritelty myös vitalismiksi. (Pietarinen, 
1992, s.44) Vitalismin tarkoituksena on viedä ei-antroposentrinen ajattelu 
mahdollisimman pitkälle. Se hyväksyy kaikille eläville olennoille yhtäläisen 
itseisarvon, eli siten kaikille eläville olennoille tulee antaa sama itseisarvoinen 
oikeus olemassaoloon. Vitalismi on pitkälle elämäkekeinen näkemys, jonka 
perustava arvo on elämä. Se kuitenkin korostaa ihmisen asemaa osana 
maapallon bioyhteisöä muiden elävien olentojen tapaan, minkä takia se 
voidaan kategorisoida ekosysteemikeskeiseksi ajattelumalliksi. Sen mukaan 
luonnon ekojärjestelmän kaikki osat tarvitsevat toisiaan, eikä ihminen voi 
mielin määrin ohjailla ekologisen verkoston toimintaa. Teorian mukaan 
jokainen elävä olento pyrkii toteuttamaan elinvoimaansa ympäristön 
asettamissa rajoissa. Kaikki elävät olennot tarvitsevat ravintoa ja 
määrätynlaista vuorovaikutusta ympäristössään. Ihminen ei siten ole muita 
organismeja ylempi tai parempi, hän ei toteuta muita elämänmuotoja 
korkeampaa olemassaoloa. (Pietarinen, 1992, s.42)

Pentti Linkolan perusteoksen "Johdatus 1990-luvun ajatteluun" näkemykset 
ovat joiltain osin verrattavissa Aldo Leopoldin "A Sand County Almanac" - 
teoksen painotuksiin. Myös Linkola keskittyy kuvaamaan voimakkaasti ja 
emotionaalisesti ympäristössään tapahtuneita muutoksia, ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa luonnon rappeutumista. Linkolan filosofian keskeisin 
perusasettamus on pitää elämää, maapallon elonkehää ja sen jatkuvuutta 
ylimpänä arvona. Linkolan näkemys painottaa voimakkaasti luonnon 
ylivoimaista arvoa kaikkeen muuhun nähden.

"Älä anna omien suojattujen ympyröittesi hämätä itseäsi, vaan seuraa 
ympäristöäsi, lähellä ja kaukana, havainnoi ja havainnoi. Älä ole ansarikukka. 
Ja koeta nähdä omien lapsiesi yli niinkuin minä koetan nähdä omieni yli. Älä 
suojele heitä, suojele elämää. Vaikka väkivalloin." (Linkola, 1989, s.16-17)
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Linkola määrittelee oman ajattelumallinsa vihreäksi filosofiaksi, jonka mukaan 
keskipisteenä ei ole ihminen, vaan vihreän luonnon tuottokyky, varallisuus ja 
kantokyky. Linkolan mukaan hänen näkemyksensä hylkää kaiken optimismin, 
ja onkin omalla tavallaan "maailmanlopun ajattelua". Linkolan mukaan toivoa 
maapallon pelastumiselle ei ole nähtävissä, jos ei käydä terroristimaisen 
tiukasti ongelmien kimppuun. Ihminen tarvitsee luontoa Linkolan mukaan 
vain aivan perustavanlaatuisten tarpeiden täyttämisen, kaikki muu on 
toisarvoista.

7.2.4 Ekosysteemikeskeisten näkökulmien vertailu
Linkolan ja Leopoldin näkemyksissä on paljon yhtäläistä, mutta ne ovat 
perussävyltään lähes vastakkaiset. Leopold jaksaa uskoa ihmisen kykyyn 
muuttua ja oppia paremmin arvostamaan ja kunnioittamaan ympäristöään. 
Linkolan pessimismi on sen sijaan varsin synkkää, maailmanloppua henkivää. 
Linkola kannattaa radikaaleja ja voimallisia tekoja ympäristön hyväksi. 
Provosoivien ajatustensa takia Linkola onkin saanut suomalaisessa mediassa 
äänensä varsin hyvin kuuluviin. Linkolan ajastumallia ei kuitenkaan oteta 
vakavasti sellaisella tasolla, jotta sen voisi olettaa näyttävän suuntaa ihmisten 
luontosuhteen muuttumisen prosessille.

Næss keskittyy puolestaan holistisempaan suuntaan, jossa keskitytään 
persoonan sulautumiseen maailmankaikkeuteen. Näin syväekologia edustaa 
enemmän tiettyä ideologiaa ja elämänkatsomusta kuin niinkään 
luontoasennetta, joka ohjastaisi normatiivisesti kohti oikeaa toimintaa.
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7.3 Eläinkeskeisyys
Eläinkeskeisyyden voimakkaimpana puolestapuhujina voidaan pitää 
australialaista filosofi Peter Singeriä ja oikeuseetikko Tom Regañía. He 
perustavat näkemyksensä erilaisiin teorioihin, mutta ovat asenteissaan 
samoilla lähtökohdilla; kummankaan mukaan ei ole oikeutettua tehdä eläimen 
elämää tuskalliseksi. Singer vaatii, että eläinten vastaavat intressit tulee ottaa 
samalla tavalla huomioon kuin ihmisen vastaavat intressit. Jos näin ei tapahdu, 
syyllistytään "spesismiin" eli lajisyrjintään. Spesismi tarkoittaa sitä, että eläimet 
luokitellaan alempiarvoisiksi ihmisiin nähden ja niiden intressejä vähätellään. 
Singerin teorian mukaan tuollainen erottelu biologisin perustein on 
moraalisesta yhtä epäoikeutettua kuin rodun tai sukupuolen perusteella 
tapahtuva erottelu. Singer laajentaa siis tasa-arvovaatimuksen koskemaan 
kaikkia lajeja, eikä vain ihmislajien keskinäisten eriarvoisuuksien 
poistamiseksi. (Singer, 1990)

Regan korostaa yksilöiden oikeuksia ja loukkaamattomuuden suojaa. Reganin 
mukaan eläinten oikeuksiksi ei riitä, että niitä kohdellaan inhimillisemmin. 
Niiden tulisi kattaa tämän lisäksi muun muassa eläinkokeiden ja maatalouden 
tehotuotannon kieltäminen.

7.3.1 Sentientismi
Singerin eläinkeskeisyyden tärkeänä kulmakivenä on oletus siitä, että eläimet 
kykenevät kokemaan kipua ja kärsimystä siinä missä ihmistenkin. Tämä 
tietysti koskee vain niitä eläimiä, jotka pystyvät kokemaan kipua ja hyvää 
oloa, toisin sanoen tuntoisista eli sentienteistä (lat. sentiens = tunteva) 
olennoista. Siten kaikki tuntoiset organismit ovat moraalisesti merkittäviä, 
joten niiden kohtelu ei ole yhdentekevää. Teorian mukaan meidän moraalinen 
velvollisuutemme on pidättäytyä aiheuttamasta kärsimystä tuntoisille olioille. 
Tätä Singerin ajattelumallia on nimitetty myös sentientismiksi. (Pietarinen, 
1992, S.40)
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Singerin ajattelumallin taustalta löytyy moraalifilosofiaa uudistanut 
utilitaristisen koulukunnan perustaja Jeremy Bentham, jonka moraalinen tasa- 
arvo laski kaikkien olentojen intressit huomioitaviksi. (Singer, 1990, s.5) 
Bentham oli myös ensimmäisiä, jotka puhuivat kärsimyksestä ja sen 
välttämisestä olennaisena moraalisena kriteerinä intressien arvottamiseksi. 
Benthamin aikana ranskalaiset olivat jo lakkauttaneet orjuuden, mutta 
Englannin hallitsemilla alueilla mustat olivat edelleen orjan asemassa.

"Saattaa vielä koittaa päivä, jolloin muukin eläinkunta saa itselleen oikeudet, 
joita siltä ei koskaan olisi voinut kieltää muuten kuin tyrannialla. Ranskalaiset 
ovat jo ymmärtäneet, ettei ihon mustuus ole mikään syy jättää ihmistä 
kiduttajan käsiin vailla oikeuksia. Kenties jonakin päivänä huomataan, että 
jalkojen lukumäärä, ihon karvaisuus tai ristiluun pituus ovat yhtä 
riittämättömiä perusteita tuntevan olennon tuomitsemiselle vastaavaan 
kohtaloon. Mikä muukaan ominaisuus voisi vetää tuon ylitsepääsemättömän 
rajan? Olisiko se kyky ajatella, tai kenties kyky keskustella? Mutta 
täysikasvuinen hevonen tai koira on tavattoman paljon kykenevämpi niin 
järkeilemään kuin keskustelemaankin kuin päivän, viikon tai jopa kuukauden 
ikäinen vauva. Ja vaikka näin ei olisikaan, niin entä sitten? Kysymys ei kuulu: 
ajattelevatko ne? Tai: puhuvatko ne? Vaan: kärsivätkö ne?"

(Bentham, 1907)

Bentham nostaa ratkaisevaksi kriteeriksi kyvyn kärsiä, joka antaa olennolle 
oikeuden tasavertaiseen huomioon. Tähän tapaan ajattelee myös Singer, jonka 
mukaan kyky kärsiä ja nauttia on välttämätön edellytys sille, että olennolla voi 
ylipäätänsä olla intressejä. Tämän edellytyksen täyttyminen on Singerin 
mielestä ensisijaisen merkityksellistä, jotta intresseistä olisi mahdollista edes 
puhua. (Singer, 1990, s.5-8)
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Peter Singerille on tärkeää myös kirjallisessa ilmauksessaan korostaa ihmisten 
ja eläinten tasa-arvoisuutta. Hän vastustaa voimakkaasti spesismiä eli lajismia, 
jonka mukaan on oikein, että ihminen on eriarvoisessa asemassa muihin 
lajeihin nähden.2 Tämän myötä Singer pyrkii jopa välttämään kaikki eläimiä 
halventavia ilmauksia.

Singer kritisoi mm. sanan "eläin" käyttämistä siten, kuten se käsitetään, eli 
tarkoittamaan "muita eläimiä kuin ihmisiä". Tämä tapa nostaa Singerin mukaan 
ihmiset erilleen muista eläimistä antaen ymmärtää, ettei ihminen itse ole 
eläimeksi luokiteltava. Singer käyttää kuitenkin itsekin sanaa edellisessä 
merkityksessä, mutta pitää kompromissia valitettavana.

Singer uskoo maltillisuuteen suhteessa luonnon- ja eläinsuojeluaatteiden 
omaksumisen suhteen. Hänen mukaansa kärsimättömyys, voi johtaa 
pelkästään negatiivisiin saavutuksiin, vaikkakin eläimiin kohdistuvat 
julmuudet haluttaisiin lopettaa ensi tilassa. Niinpä hän tuomitseekin 
eläinsuojelijoiden laittomat, suoran toiminnan tempaukset. Singerin mukaan 
eläinten vapauttaminen esimerkiksi turkistarhoista on lähinnä 
vertauskuvallinen ele, koska uusi erä eläimiä hankittaisiin tilalle saman tien. 
Entä mistä löytyy uusi asuinsija 10 000 minkille tai tehokasvattamosta 
pelastetulle tuhannelle sialle. (Singer, 1990)

Singerin teorian ansioita ja puutteita tarkastallaan tutkielmassa myöhemmin.

2 Lajismi ei tarkoita samaa kuin antroposentrismi. Lajismin mukaan ihminen on moraalisesti tärkeämpi 
kuin luonto. Antroposentrismin mukaan taas luonnon arvo perustuu ihmisen arvoon. On kuitenkin 
mahdollista, että antroposentrismiä kannattava henkilö joutuu omaksumaan myös lajismin. (Räikkä, 1989, 
s.217)
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7.3.2 Oikeusetiikka
Osa eläinkeskeisyyden edustajista puhuvat eläinten oikeuksista samaan tapaan 
kuin puhutaan ihmisoikeuksista, oikeudesta elämään turvallisuuteen ja 
vapauteen sekä oikeudesta tulla kohdelluksi kunnioittavasti. Innoikkaimpana 
näkemyksen puolestapuhujana voidaan pitää amerikkalaista Tom Regañía.

Regan tuomitsee mm. kotieläinten hoidon moraalisesti vääränä, koska siinä 
kohdellaan eläimiä pelkkinä välineinä, uusiutuvana luonnovarana, eikä 
kunnioiteta niiden oikeuksia. Samoin myös tuntoisten eläinten käyttö 
tieteellisissä kokeissa on tuomittavaa. Modernin biotekniikan päämääränä on 
muuttaa kotieläimiä proteiinia tai muita aineita tuottaviksi biokoneiksi. Tämä 
jo sinällään loukkaa kunnioittavan suhtautumisen periaatteita vastaan, 
puhumattakaan siitä, että usein ylimääräisten kasvugeenien avulla kehitetyt 
"supereläimet" eivät selvästikään nauti elämästään fysiologisten 
toiminhäiriöiden takia. Regan näkee ongelmien johtuvan siitä, että ihmisellä 
nähdään ilman muuta olevan edellä määriteltyä luontaista arvoa (inherent 
value). Regan ei kuitenkaan puutu esimerkiksi siihen, miten ihmisen tulisi 
kohdella sairaita eläimiä. Onko niiden parantaminen näkemyksen mukaan 
moraalisesti oikein?

Teorian mukaan eläinten oikeudet eivät seuraa siitä, että ne olisivat moraalisia 
persoonia, vaan siitä, että ne ovat moraalisen asenteen kohteita. Koska meillä 
on siis moraalisia velvollisuuksia eläimiä kohtaan, voidaan katsoa, että 
eläimillä on tiettyjä oikeuksia ja oikeuksia tulla kohdelluksi noiden 
velvollisuuksien mukaisesti.

Teoriassa on syytä kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että sentientismin 
mukaan vain tuntoisilla eläimillä voi olla oikeuksia. Bakteereja, alkioasteella 
olevia sikiöitä tai kasveja kohtaan meillä ei olisi siten erityisiä velvollisuuksia. 
Tämän mukaan esimerkiksi geneettinen tutkimus voisi huoleti käsitellä miten
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haluaa kaikkia eläviä organismeja, joilla ei ole kykyä tuntea mitään elämyksiä. 
(Pietarinen, 1992, s.40-41; Regan, 1981)

Etsiessä suoria ja realistisia argumentteja luonnon arvottamisesta, voidaan 
tuoda esiin esimerkiksi Tom Reganin väittämät.

(1) Luontaisen hyvyyden (inherent goodness) läsnäolo luonnon objekteissa on 
tietoisuudesta riippumaton; arvo kuuluu luontaisesti objektiin.

(2) Luontaisen arvon läsnäolo luonnon objektissa on seurausta objektin 
ominaisuuksista.

(3) Objektin luontainen arvo on sille kuuluva objektiivinen ominaisuus.

(4) Luonnon objektin luontainen arvo määrää, että kunnioitusasenne on ainoa 
siihen sopiva asenne.

(5) Kunnioitusasenne luontaisesti arvokasta kohtaan tuottaa suojeluperiaatteen, 
jonka mukaan luontaisesti arvokasta tulee suojella.

(Regan, 1988; myös Oksanen,1994, s.58-60)

Reganin teoriaan palataan "Keskustelua ja kritiikiä" -osiossa.

7.3.3 Eläinkeskeisten näkökulmien vertailu
Singer lähtee liikkeelle utilitaristiselta perustalta, tavoitteena vähentää elollista 
kärsimystä, kun taas Regan lähtökohtana on eläinten oikeudet. Singerin 
ajatusten mukaan esimerkiksi vasikanlihan syönti voisi olla täysin sallittua, jos 
utilitaristisesti laskettuna eläinten ja ihmisten saama yhteinen hyötytaso 
kasvaisi. Jos vasikoiden elinoloja parannettaisiin huomattavasti, johtaisi tämä
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niiden kokeman kärsimyksen vähenemiseen. Tämän myötä niiden liha 
maistuisi mahdollisesti paremmalta, mikä lisäisi ihmisten lihansyönnistä 
kokemaa nautintoa. Ajatuskulun jatkeeksi voisi olettaa lihan maun 
paranemisen jopa lisäävän vasikanlihan syöntiä. Singerin teorian kannattaja 
vetoaa oletettavasti tarkempien laskelmien puutteeseen, eli kuinka tässä 
esimerkissä olisi mahdollista mitata todellista kärsimystä ja nautintoa. 
Ajatusmallin perusteella kuitenkin voidaan päätellä, että Singer sallisi 
periaatteellisesti vasikoiden kasvatuksen, teurastuksen ja syömisen. Se olisi 
täysin väärin vain silloin, kuin koettu kärsimys olisi huomattavasti suurempi 
kuin saatu nautinto. Reganilla on tästä oma näkemyksensä. Hänen mukaansa 
tässä tapauksessa vasikan kärsiminen on varsin traagista, mutta kuitenkaan 
periaatteellinen vääryys ei tapahdu kivun tai kärsimyksen tuottamisessa eikä 
eristämisessä. Periaatteellinen vääryys nähdään siinä, että ylipäätään voidaan 
ajatella eläimiä jonkinlaisina resursseina ihmisen käyttöön. Regan painottaa, 
että ongelma on nimenomaan siinä, että ihmisellä nähdään ilman muuta 
olevan edellä määritelty luontainen arvo. (Des Jardins, 1997, s.110-113)
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8. KESKUSTELUA JA KRITIIKKIÄ

Kari Väyrynen kirjoittaa artikkelissaan "Ympäristöajattelun suuntaukset ja 
ympäristötaloustiede", että tiede ei ole milloinkaan täysin vapaa latenteista 
metafyysisistä ja eettisistä asettamuksista. Tämän myötä ympäristötaloustiede 
joutuu ottamaan kantaa ympäristöajattelun laajempiin peruskysymyksiin. 
Väyrysen mielestä samoin kuin muiden ympäristökysymyksiä tarkastelevien 
ihmistieteiden, myös taloustieteiden tulisi pyrkiä luomaan raameja 
luontoystävällisemmälle ajatteluperustalle. Tätä kautta olisi mahdollista 
integroitua parhaimmalla mahdollisella tavalla osaksi luonnon ekosysteemejä, 
ja pyrkiä siten symbioosiin ympäristön kanssa. (Väyrynen, 1997, s. 129-132) 
Väyrysen näkemys, joka kannattaa sulautumista ympäristöön, viittaa selvästi 
luontokeskeiseen asenteeseen. Miten sitten sulautuminen luonnon prosesseihin 
onnistuisi Väyrysen nimeämällä "parhaimmalla mahdollisella tavalla".

Voidaanko uusi filosofian haara nimetä välineeksi tällaiseen päämäärään? Entä 
miksi tehtävä annettaisiin juuri filosofialle? Monitasoinen pohdiskelun aihe 
herättää erilaisia näkemyksiä. Keskustelua käydään puolesta ja vastaan. 
Seuraavaksi käyn läpi keskustelua uuden filosofian tarpeellisuudesta.

8.1 Uuden filosofian puolesta

Paul Harrison kirjoittaa teoksessaan "Kolmas vallankumous - Kohti 
kestävämpää maailmaa" seuraavaa ja tukee siten näkemystä laajemmalle 
ajattelulle koko ympäristöasioiden kontekstissa:

"Meidän on lisättävä ymmärrystämme ympäristöön liittyvissä prosesseissa. 
Olemme todella vasta-alkajia ekosysteemien uskomattoman 
monimutkaisuuden ymmärtämisessä - mukaanluettuna suurin ekosysteemi, 
planeetta Maa. Se tarkoittaa varojen laajempaa suuntaamista 
ympäristötieteisiin. Se merkitsee puitteiden luomista entistä 
poikkitieteellisemmille tutkimuksille ja perustutkinnoille. Ympäristö vaatii
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tiedon lohkoutumisen lopettamista. Tämä prosessi on jo nähtävissä planeetan 
muutoksia tutkivissa tutkimusohjelmissa, joista voisi tulla tulevaisuuden 
päätieteenlaji. Tarvitsemme osana tätä prosessia epätoivoisesti tiedettä, joka 
kattaa ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen - tiedettä, jossa yhdistyy 
väestötiede, sosioekonomiset ja teknologiset tutkimukset ja johon liittyy 
fyysisen ympäristön dynaaminen analyysi." (Harrison, 1997 s.340)

Samaa näkökulmaa viljelee tutkija Jyrki Luukkanen teoksessaan " Luonto 
orjana - Suunnittelufilosofian ja tutkimuksen rooli ympäristöpolitiikan 
muodostamisessa". Luukkasen mukaan suhtautuminen luontoon on 
ensiarvoisen tärkeää, kun luodaan perustaa ympäristösuunnittelun ajatuksille. 
Luukkanen toteaa, että ympäristösuunnitelman päämäärät poikkeavat täysin 
toisistaan sen mukaan, nähdäänkö luonto pelkkänä resurssina vai annetaanko 
sille itseisarvoa ja kunnioitusta. Luukkasen mielestä suunnittelija olisi 
tiedostettava toimintansa ympäristöfilosofiset lähtökohdat, jotta päätöksiä 
tehdessä peruslähtökohdat olisivat selvillä. (Luukkanen, 1994, s.33)

8.2 Uutta filosofiaa vastaan

Osa filosofeista ei ole valmis kannattamaan ennakkoluulottomasti uuden 
etiikan synnyttämisen tarpeellisuutta. John Passmore, edellä useamman kerran 
mainittu ympäristöeettisten aatteiden eräs uranuurtajana, näkee täysin uuden 
etiikan luomisen turhana. Passmoren mielestä on turha suostua vaatimukseen 
uudesta etiikasta vain sillä yksinkertaisella perusteella, että vanhan 
metafysiikan tai etiikan laaja hyväksyminen on edesauttanut luonnon 
riistämistä - yhtään sen enempää kuin biologi voisi suostua vaatimukseen 
uudesta biologiasta, jos perusteena olisi pelkästään se, että ihmiset toimisivat 
vähemmän ekologisesti tuhoisalla tavalla, jos heidät suostuteltaisiin 
uskomaan, että kaikilla elävillä olennoilla on kehittyneet aivot. Passmore 
painottaa kuitenkin, että filosofina on tarkasteltava niitä yleisiä ehtoja, jotka
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tulisi täyttää siten, että ne tekisivät oikeutta ekologisen liikkeen tieteellisille 
painotuksille. Passmoren mukaan olennaisimmat seikat ovat:

(1) Että luonnon tapahtumat jatkavat oman tiensä kulkemista tavalla, joka on 
välinpitämätön ihmisen intresseille ja joka ei ole mitenkään ristiriidassa sen 
kanssa, että ihminen katoaa lopullisesti maan pinnalta.

(2) Vaikuttaessaan luontoon ihmiset eivät ainoastaan muuta tietyn asian tiettyä 
piirrettä. Pikemminkin he ovat vuorovaikutuksessa vuorovaikutusjärjestelmän 
kanssa, aloittaen uuden vuorovaikutuksien sarjan. Juuri tästä syystä on aina 
olemassa uhka, että toimilla saattaa olla ennalta arvaamattomia seurauksia.

(3) Yrityksillämme ymmärtää luontoa fysiikassa esitettävien yleisten kautta on 
hyvin rajoitettu merkitys. Valitusta, että biologia tai sosiologia ovat 
alempiarvoisia, koska niissä ei ole mitään tällaisia lakeja, ei voida kääntää ja 
muotoilla argumentiksi platonistis-kartesiolaisen "ymmärtämisen" analyysiä 
liiallista korostamista vastaan. Biologisten tai sosiaalisten rakenteiden 
ymmärtämisestä puheen ollen voimme tällöin sanoa, että yksityiskohtainen 
erityisolojen ymärtäminen on tärkeämpää verrattuna korkean tason tietoon 
funktionaalisista suhteista. Näihin liittyvät "lait" ovat usein arkipäiväisiä ja 
väärin muodostettuja, jos ne toimivat lähinnä rajoina sille, mikä on 
mahdollista. Halutessamme voimme kuvata "biologiseksi laiksi" sen, että 
jokaisen eläimen täytyy saada ravintoa ja että niillä täytyy olla 
lisääntymistapansa. (Passmore, 1980, s.40-42)

Passmoren mukaan ratkaisu löytyy olemassa olevien moraaliperinteiden 
voimistamisesta. Hänen näkemyksensä on se, että tavanomaisesta moraalista, 
ilman minkäänlaisia lisäyksiä, löytyy oikeutukset ekologiseen huoleemme, 
sekä toimintaan saastuttajia, luonnonvarojen riistäjiä että lajien ja erämaiden 
tuhoajia vastaan. Passmoren kompromissihenkinen ratkaisu viisaasta ja 
harkitusta, epäkohdat tiedostavasta ja tulevien sukupolvien tarpeet
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huomioivasta teoriasta tuskin tyydyttää ekosentrisen ympäristöetiikan 
kannattajaa. Passmoren sinällään radikaali väite siitä, että ihmisen ja muiden 
luonnon olentojen muodostama yhteisö ei olisi luonteeltaan moraalisia 
oikeuksia ja velvotteita vaativa, on kuitenkin haaste ympäristöetiikan 
muotoutumiselle. (Oksanen, 1997, s.18)

8.3 Keskustelua eri luontoasenteista
Useimmat ympäristöfilosofiaan perehtyneet tutkijat hylkäävät luonnon 
instrumentaalisen arvon ja pyrkivät kehittämään teorioita, jotka tunnustavat 
ainakin joidenkin ei-inhimillisen maailman edustajien välittömän arvon. 
(Luukkanen, 1994, s.37) Suurimmaksi ongelmaksi jää se, miten luoda tarpeeksi 
kattava teoria ei-inhimillisten luonnon olioiden niin kuin koko luonnon 

itseisarvosta.

Tekniikkakeskeisen ja ihmiskeskeisen luontoasenteen teoreettinen perusta on 
vankemmalla pohjalla, vaikka edellinen näkökulma ei mielestäni edustakaan 
varsinaista luontoasennetta. Problematiikka ei kuitenkaan ole niin 
yksiselitteinen - kuten on jo moneen kertaan tullut tutkielmassa esiin. 
Seuraavissa osioissa palaan uudestaan eri luontoasenteisiin, ja pohdin 
kulloisenkin näkemyksen ansioita ja puutteita.

8.3 .1 Tekniikkakeskeisestä näkökulmasta
Länsimaissa enemmistöllä vallalla olevan taloudelliseen kasvuun tähtäävän 
elämäntavan voidaan katsoa johtaneen vakaviin ongelmiin. Ihmisen 
harjoittama intensiivinen taloudellinen toiminta on osoittautunut varsin 
tuhoisaksi luonnolle; se on aiheuttanut hätyyttäviä alueellisia ja globaaleja 
ympäristöongelmia. (Ollikainen, 1991, s.16) Tekniikkakeskeisen näkökulman 
kannalta tämä ei ole sinänsä moraalinen näkökulma, koska sen päämäärä ei ole 
ensisijaisesti luonnon säilyttäminen, vaan ihmisten hyvinvoinnin lisääminen.
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Vasta sitten, kun luonto todella alkaa "iskeä takaisin" eli ihmiskunnan 
hyvinvointi tulee uhatuksi luonnontalouden muutosten seurauksena, tulee 
toimintaa harkita moraaliselta perusteelta.

Tekniikkakeskeinen luontoasenne ei ensisijaisesti pelkää luonnonvarojen 
ehtymistä, sillä tiede keksii keinot hyödyntää raaka-aineita yhä 
tehokkaammin. Tiede löytää myös helposti substituutteja raaka-aineille, ja niin 
tulevaisuus vaikuttaa turvatulta. Eräs huomioimisen arvoinen seikka on myös 
jatkuvasti kumuloituva jäteongelma. Esimerkiksi jokainen eurooppalainen 
jättää jälkeensä jätettä yli tuhat kertaa oman painonsa verran. (Harrison, 1997) 
Jos ensisijainen huolenaihe ei olekaan luonnon raaka-aineiden loppuminen, 
niin on kuitenkin hyvin petollista unohtaa maapallon jäteongelma, joka 
varmasti lähivuosina tulee nousemaan yhä keskeisemmäksi pohdinnan 
kohteeksi. Tekniikkakeskeinen asenne uskoo myös jäte- ja saasteongelmien 
ratkaisuun tieteen kehityksen avulla.

Mielstäni tekniikkakeskeistä luontoasennetta ei sinällään voi edes nähdä 
varsinaiseksi luontoasenteeksi. Näkökulma keskittyy painottamaan tekniikan 
ja tieteen kaikkivoipaisuutta, eikä tarjoa niinkään perustaa laajemmalle 
arvokeskustelulle. Subjektiivinen näkökulmani on, että tekniikkakeskeinen 
luontoasenne on sellaisenaan varsin kärjistetty teoria talouden ja tieteen 
kehitystä kannattavalle näkemykselle. Mielestäni ympäristöfilosofian 
viitekehyksessä tekniikkakeskeisen luontoasenteen rooli on lähinnä herättää 
ajatuksia ja pohdintaa mahdollisista syistä, mitkä löytyvät nykypäivän 
luontokatastrofien taustalta.

8.3.2 Antroposentrisestä näkökulmasta
Subjektivistinen peruste ihmisen itseisarvolle, minkä mukaan ainoastaan 
ihmiset voivat olla arvottavia eliöitä ja arvokokemuksen subjekteja, voi kaatua 
jo pelkästään kahteen vastaväitteeseen subjektivistisen teorian tiimoilta.
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(1) Myös muiden tunteisten tai tietoisten eläimien voidaan katsoa olevan 
arvottavia olentoja. Toisin sanoen, arvottamiskyvyn ei tarvitse väistämättä 
liittyä ihmisyyteen.

(2) Jos arvokokemuksesta johdetaan kokijan tai tuottajan itseisarvo, siinä 
voidaan nähdä selkeää epäjohdonmukaisuutta. Pelkästään se, että jokin on 
arvokokemuksen tai arvojen tuottaja, ei johda loogisesti siihen, että välttämättä 
hän on itseisarvo tai, että hänellä on itseisarvo.

Antroposentrismin ajatuksen itseisarvon kuulumisesta vain inhimillisille 
yksilöille ja kokemuksille voidaan katsoa perustuvan ajatuksen tuttuuteen.

"Väite, että arvot tulee ymmärtää viittauksena ihmisen intresseihin ja 
hyvinvointiin, on itsessään sellainen väite, joka voidaan todistaa viime kädessä 
vain vetoamalla intuitioon. Kaikki arvoväittämät nojaavat viime kädessä 
perusintuitioihin; ja ero antroposentrisen ja non-antroposentrisen perustan 
välillä on pohjimmiltaan vain kysymys tuttuudesta. Arvojen alkuperää 
koskeva tieto-opillinen seikka ei tuo mukanaan antroposentrismiä. " (Godfrey- 
Smith, 1982, s.44)

Luonnon ja ei-inhimillisten olioiden itseisarvosta puhuminen 
arvoteoreettisesta näkökulmasta katsottuna ei vaikuta yhtään sen 
mielettömämmältä kuin puhuminen ylipäätään kokemuksien tai persoonien 
itseisarvosta. Taustalta löytyy silloin kuitenkin uskomusjärjestelmä, joka 
kiistää näkemyksen ihisten ja muiden elävien lentojen välillä olevasta 
radikaalista ja moraalisesti merkittävästä eroavuudesta. Sen lisäksi on 
huomattava, että arvo-objektiiviset sitoumukset ovat tarpeellisia 
ympäristöetiikassa siinä mittakaavassa kuin ne ovat olennaisia vakaan ja 
järkevän ihmisetiikan konstruoimiseksi ja toimivat edellytyksenä 
normatiivisille kannanotoille. (Oksanen, 1994, s.58)
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Jos ympäristöetiikka hylätään pelkästään sen subjektivistisen näkemyksen 
perusteella, että kaikki arvot ovat olemassa arvottamisen tuloksena, päätelmä 
ei ole ongelmaton. Jos antroposentrismi nähdään oikeana periaatteena, koska 
sen avulla voidaan välttää arvo-objektivismin sisältämät ongelmat, ajaudutaan 
hankaluuksiin. Antroposentrismihän on ensisijassa moraalinen näkemys 
ihmisen arvosta ja ihmisen kokemuksen arvosta, joihin luonnon arvo ja 
moraalinen merkitys voidaan palauttaa. Miten ihmisarvo on perusteltavissa? 
Voidaanko sekin palauttaa täysin arvottamiseen tai arvostamiseen, vai onko 
ihmisarvoa sinänsä olemassakaan. Jos taas omaksutaan arvo-objektivismi, ja 
siten nähdään joillakin asioilla, kuten kokemuksilla tai tietyillä yksilöillä 
olevan moraalista ja arvottamisesta riippumatonta arvoa, niin onko tälle 
olemassa perusteita. (Oksanen, 1994, s.61)

Bryan Nortonin heikosta antroposentrismistä löytyy vahvaakin kritiikkiä 
kestävää perustaa, ja sitä voitaisiinkin pitää rationalistisesta näkökulmasta 
katsottuna mahdollisena ensiaskeleena kohti uudenlaista luontosuhdetta.

8.3.3 Luontokeskeisestä näkökulmasta - biosentrismi

Taylor pyrkii osoittamaan, että jos persoonien kunnioittamisen periaate 
hyväksytään, siitä seuraa loogisesti luonnon kunnioittamisen periaatteen 
hyväksyminen, koska ihmisetiikan ja ympäristöetiikan välillä on nähtävissä 
rakenteellista symmetriaa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että vaikka 
ihmisoikeusteoria saattaa jonkun mielestä vaikuttaa todelta, eikä se vaadi 
lisäperusteluja, moraalifilosofisesti asianlaita ei ole niin yksinkertainen, sillä 
tällöin on siirrytty perinteisempiin moraalifilosofisiin kysymyksiin. (Oksanen, 
1994, s.61)

Taylorin teoriassa mielestäni eräs heikkous löytyy näkemyksestä, jonka 
mukaan olioilla on tarkoitus pyrkiä omaan hyväänsä. Ristiriitaa syntyy
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väistämättä, jos pohtii esimerkiksi ihmisen pyrkimystä omaan hyväänsä. 
Määritelläänkö tässä tapauksessa myös esimerkiksi ihmisen sisäelimet oman 
hyvänsä omaaviksi olioiksi? Tällöin ihmisen oma hyvä voi olla täysin 
vastakkainen kuin esimerkiksi henkilön maksan oma hyvä.

Samoin prima facie -luonteisten velvoitteiden määrittelyssä voi syntyä 
ongelmia. Tarpeiden arvottaminen ja vertailu keskenään ei välttämättä ole aina 
yksiselitteistä.

Taylorin ajatukset ovat teoreettisella tasolla kattavia ja hyvin perusteltuja. 
Elämää itseään ylimpänä arvona pitävää teoriaa onkin mielekäs kunnioittaa. 
Kuitenkin Taylorin teoriassa löytyy jokseenkin idealistisia ajatuksia, joiden 
käytännön toteuttaminen, ja joiden mukaan toimiminen ei jokapäiväisessä 
elämässä olisi tarpeeksi yksinkertaista ja mutkatonta, jotta sitä olisi 
mahdollista harkita konkreettisena vaihtoehtona.

8.3.4 Luontokeskeisestä näkökulmasta - ekosysteemikeskeisyys

Aldo Leopoldin maaetiikka ja Arne Naess syväekologia ovat mielestäni 
teoreettiselta perustaltaan varsin samoilla jäljillä, vaikkakin Naess keskittyy 
Leopoldia huomattavasti enemmän luomaan uutta ideologiaa henkisen kasvun 
pyrkimyksissään.

Varsinkin eläinkeskeisen näkökulman edustajat etunenässä, kuten Regan, 
leimaavat maaetiikan ympäristöfasismiksi, koska siinä yhteisön hyvän etu ajaa 
yksilöiden hyvän edelle. Maaetiikkaa on myös aika ajoin leimattu 
antihumanistiseksi ja ihmisvihamieliseksi ajattelutavaksi. Nämä syytökset ovat 
perutuneet siihen ajatukseen, että maaetiikka puolustaa yksioikoisesti 
näkemystä, jonka mukaan korkein hyvä ja tärkein moraalinen mitta on 
luonnonjärjestelmien hyvinvointi. Tällöin ihmisen arvoksi määräytyy 
pikemminkin se, millä tavalla ihminen edesauttaa luonnon ekojärjestelmien
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toiminnan jatkuvuutta, kuin se miten ihminen onnistuu kulttuurisesti 
määräytyneissä tavoitteissaan.

Ekosysteemikeskeistä näkökulmaa on kritisoitu myös liiasta idealismista, joka 
jättää näkemättä todellisten rakenteiden ja arvojen vastaavuuden. 
Ekosysteemikeskeisen näkökulman käytännön strategia, henkilökohtaisen 
elämäntavan muutos, ei puutu vallankäytön ja hierarkian kysymyksiin, eikä 
siten pyri muuttamaan yhteiskuntaa. (Luukkanen, 1994, s.46)

Ongelma ekosysteemikeskeisessä näkökulmassa on myös elintärkeiden 
tarpeiden määrittely. Kuka määrittelee tässä rajojen vetämisen? Varsinkin kun 
syväekologian biosentrinen tasa-arvo kieltää ihmisten erikoisaseman, se vaatii 
kuitenkin ihmisiä täyttämään velvollisuutensa. Eli vaikka meillä ei ole sen 
enempää arvoa kuin millään muulla eliöllä, meillä on kuitenkin 
velvollisuuksia niitä kohtaan. Tässä jälleen on ongelmana raja, miten pitkälle 
velvollisuuksissa on syytä mennä.

8.3.5 Luontokeskeisestä näkökulmasta - eläinkeskeisyys

Eläinkeskeisiä teorioita on kritisoita vahvasti siitä, että ne keskittyvät vain 
yhteen asiaan - eläinten arvottamisen problematiikkaan, eivätkä siten tuo 
kokonaisvaltaisempia ratkaisuja pohdittaessa ympäristöongelmia 
suuremmassa mittakaavassa. Singerin ja Taylorin teorioista on todettu, että ne 
eivät sinällään tarjoa kokonaisuudessaan niinkään uutta ympäristöetiikkaa, 
vaan pelkästään joitakin arvokkaita oivalluksia. (Des Jardins, 1997)

On olennaista kysyä, miksi juuri tuntoisuus olisi moraalisesti merkitsevä 
erottelun perusta. Singerin mukaan, jos jokin tuntee, sillä on olemassa jokin 
intressi, ja tällöin erityisenä päämääränä pyrkiä miellyttävään tilaan 
epämiellyttävästä tilasta. Jos on keinotekoista nähdä, että pelkästään ihmisellä 
voisi olla tällaisia intressejä, niin mihin raja tulee sitten vetää? Jos siis olio ei
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ole tunteva, ei sillä ole myöskään intressiä, eikä se silloin välitä itsestään. 
Esimerkiksi kivi ei kärsi, joten sillä ei ole myöskään intressejä. Kuka sitten 
kärsii ja kuka ei? Singerin mukaan raja menee katkaravun ja osterin välissä. 
(Luukkanen, 1994, s.37) Mielestäni tämänkaltaisen rajanveto tuntuu varsin 
keinotekoiselta, eikä siksi tarjoa mielestäni perustaa puhuttaessa todellisesta 
eettisestä kokonaisnäkemyksestä.

Myös Singerin väitettä lajismia vastaan, jonka mukaan kaikkien eläinlajien, siis 
myös ihmisen, tulisi olla keskenään tasa-arvoisia, koska ne eivät eroa 
toisistaan millään moraalisesti relevantilla tavalla, on kritisoitu voimakkaasti, 
(mm. Steinbock, 1978) Väitettä pidetään virheellisenä perusteenaan näkemys 
siitä, että ihminen eroaa (muista) eläinlajeista keskinäisten erityissuhteittensa 
vuoksi. Analogisella tavalla ihmiset erotetaan toisistaankin, joten tasa-arvo ei 
toteudu ihmistenkään kesken.

Singeriläinen kokonaisvaltaisen tasa-arvon päämäärä ei sellaisenaan riitä 
ympäristöetiikan uudeksi kattavaksi teesiksi. Eräs johtopäätös onkin tästä se, 
että eläinten ja luonnon kunnioittaminen ei edellytä, ainakaan teoriassa, 
ihmisten välisten erityisvelvollisuuksien hylkäämistä koko biosfäärin 
tasapäisyyden vaatimuksen nimissä. (Räikkä, 1989, s. 227-228)

Singerin ajatuksissa löytyy kuitenkin paljon arvokasta ja hänen valistustyötään 
eläinten hyväksi on syytä arvostaa. "Animal Liberation" -kirjan myötä monen 
ihmisen silmät ovat avautuneet ihmisen eläimille aiheuttamien julmuuksien 
suhteen.

Moraalisista arvoista ja eläinten oikeuksista puhuva Regan on saanut 
voimakasta kritiikkiä osakseen teoriansa rajoittuneisuudesta. Regania on 
arvosteltu muun muassa siitä, että hän käyttää yleisesti termiä "eläimet", jolla 
kuitenkin viittaa lähinnä terveisiin, normaaleihin, yli vuoden vanhoihin 
nisäkkäisiin. Monien ympäristöeetikoiden mukaan maapallon ekosysteemeistä
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rajautuu näin moni tärkeä olio pois. (Des Jardins, 19917, s.116) Oikeusetiikan 
heikkoudeksi on varsinkin ekosyysteemikeskeisen näkökulman edustajien 
mukaan määritelty se, että teoria on nimenomaan individualistinen. Regan 
edustaakin näkemykseltään vastakohtaa holismia ja luonnon kokonaisuutta 
korostaville maaetiikalle ja syväekologialle. Regan on puolustautunut 
arvostelemalla tiukasti ekosysteemikeskeisen näkemyksen radikaalimpaa 
laitaa. "Ympäristöfasismi ja oikeudet ovat kuin öljy ja vesi: ne eivät sekoitu." 
(Regan, 1983, s.361-362)

Olennaisempaa on mielestäni pohtia Reganin teorian käytännön soveltuvuutta. 
Moraalisen arvon ja kunnioituksen antaminen eläimille on hyvä lähtökohta, 
mutta teoria ei silti tarjoa normatiivista ohjeistoa käytännön toimintaan. 
Kyseessä on siis ennemmin ideologia ja ihanteellinen päämäärä ihmisen 
käyttäytymismalliksi, mutta sinällään se ei luo kattavampaa eettistä perustaa.
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9. LOPPUYHTEENVETO

Pohtiessamme ympäristöasioiden problematiikkaa, on järkevää huomata, että 
pelkät taloudelliset raamit ja periaatteet eivät tuo vastauksia kaikkiin 
ympäristöongelmiin. Taloudellinen analyysi ei tuo ratkaisuja perimmäisiin 
filosofisiin ja eettisiin kysymyksiin, joita tämä pohdinta nostaa esiin. Mark 
Sagoff on todennut, että utopistinen näkymä kapitalismista on kuollut. Emme 
voi luottaa pelkästään talouden keinoihin pyrkiessämme ratkaisemaan 
tulevaisuuden hyvinvoinnin ja luonnonvarojen turvaamisen tavoitteita. On 
erotettava puhdas saastuneesta, hyvä pahasta, oikea väärästä, ja nämä erottelut 
perustuvat ennen kaikkea tieteellisiin, kulttuurilllisiin, esteettisiin, 
historiallisiin ja eettisiin eikä niinkään taloudellisiin jaotteluihin. (Sagoff, 1990, 
s. 22)

Kun puhutaan ympäristöfilosofiasta ja luonnon arvottamisen problematiikasta, 
puhutaan pitkälti ihmisen moraalisista velvoitteista. Mitä vastuuta ihmisellä 
on, ja kuka pystyy määrittelemään, mitkä velvoitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä 
ja mitkä eivät. Per Ariansenin mukaan moraalisia velvoitteita voi olla vain 
ihmisten kesken. (1994, s. 152 -162) Näkemystä on sinällään pidettävä kovin 
mustavalkoisena, sillä se voidaan helposti todistaa inhimillisen 
käyttäytymisen vastaiseksi. Eikö inhimillisyyden pitäisi tarkoittaa ennen 
kaikkea kaiken elollisen kärsimyksen vastustamista?

Kuitenkin esimerkiksi sentientismi on sinällään osoitettu osittain 
puutteelliseksi ollakseen sellaisenaan perusteltu filosofinen viitekehys 
talouden ja muun inhimillisen toiminnan perustaksi suhteessa ympäröivään 
maailmaamme. Ei-antroposentriset viitekehykset edustavatkin kaikki omalla 
tavallaan ideologista suhtautumista - ja päämääriä, jotka eivät sellaisenaan 
kestäisi arkipäivän realiteetteja. Näkemysten taustalla voidaan katsoa olevan 
pyrkimys luoda eräänlainen ihanne siitä, mihin ihmisen toiminta ja 
käyttäytyminen voisivat pyrkiä.
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Antroposentrismikään ei viitekehyksenä ole tyydyttävällä tavalla perusteltu, 
kuten edellä on todettu, vaikka Bryan Nortonin heikko antroposentrismi 
sisältääkin monia arvokkaita johtopäätöksiä.

Vahva näkemykseni on - vaikkakin varsin subjektiivinen - että luonnolla 
sinällään on väistämättä arvoa. Tätä väitettä on mahdollista pohtia esimerkiksi 
niin sanotulla "viimeisen ihmisen dilemmalla". Tällä tarkoitetaan kuviteltua 
tilannetta, jolloin maapallolta olisi hävinnyt koko ihmiskunta lukuunottamatta 
yhtä viimeistä yksilöä, mutta kaikki muu elollinen olisi jäljellä. 
Kuolinhetkellään viimeisellä ihmisellä olisi mahdollisuus myös tuhota koko 
maapallo. Tämän toteuttamista on kuitenkin vaikea perustella millään tavalla. 
Eikö tästä voisi jollain tasolla päätellä, että luonnolla ja elämällä on siis arvoa 
itsessään, ihmisen välineellisistä tarpeista ja päämääristä huolimatta?

Eettinen asennoituminen tarkoittaa tarkoittaa nimenomaan vastuuntuntoa 
epäitsekkäistä lähtökohdista. Ihmisen tulisi kantaa vastuuta heikompiosaisista; 
niin ihmisistä, eläimistä kuin koko luonnosta pyyteettömästi; ilman, että 
taustalla olisi pelkästään omaan hyötyyn tähtäävä päämäärä.
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