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PÄÄTOIMITTAJIEN PALSTA

Joulu sekä vuodenvaihde lähestyvät pikku hiljaa. 
Niinpä myös YHYS-tiedotuslehti niputtaa tässä 
numerossa yhteen loppuvuoden tapahtumia ja 
henkilömuutoksia.

YHYS on suurten henkilömuutosten äärellä, kun 
syyskokouksessa vaihtui sekä puheenjohtajisto että 
osa johtokunnasta. Uusi puheenjohtaja on Itä-
Suomen yliopiston luonnonvarapolitiikan 
professori Pekka Jokinen ja varapuheenjohtaja 
Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan 
tutkijatohtori Nina Honkela. Väistyvä 
puheenjohtaja Janne Hukkinen on kirjannut 
mietteitään tähän tiedotteeseen. Päätoimittajat 
kiittävät lämpimästi Jannea kuluneista vuosista ja 
toivottavat Pekan sekä Ninan tervetulleiksi 
johtopaikalle!

YHYS-kollokvio 2013 järjestettiin Jyväskylässä 
teemalla ”Green consumerism”. Tapahtuma 
kokosi yhteen reilut sata osallistujaa. Yhteenveto 
kollokviosta ja järjestäjien kokemuksia löytyy 
sisäsivuilta. Seuraava kollokvio järjestetään 
marraskuussa 2013 Helsingissä. Kollokvio tulee 
samalla juhlistamaan YHYS ry:n 20-vuotista 
taivalta.

Tiedotuslehden toimitus iloitsee Itä-Suomen 
yliopiston ympäristöpolitiikan professori Pertti 
Rannikko  autoetnografisesta artikkelista Joensuun 
”nyrkkipajan” kehitysvaiheista. Näin edellisessä 
vuoden 2013 tiedotuslehdessä julkaistu, Esa 
Konttisen kirjoittama Jyväskylän 
ympäristösosiologian vaiheita kuvaava artikkeli 
saa jatkoa. Lehden toimituksesta vastaava 
parivaljakko toivookin lisää vastaavia 
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen 
instituutiokohtaisia tarkasteluja. Vakiintuneen 
erityisalan kehityksen dokumentointi 
omakohtaisesta näkökulmasta on toivon mukaan 
palvelus uusille tutkijasukupolville.  

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen 
piiristä on väitellyt Minna Santaoja (Rakkaudesta 
luontoon. Luontoharrastajat luonnonsuojelun 
toimijoina.), jonka lektion tiedotuslehti julkaisee.

Miten tutkimuksen tekoon annettavia resursseja 
pitäisi jakaa? Markku Oksanen pohtii Kell' kieli 
on, se kieltä käyttäköön -jutussaan suomalaisen 

Julkaisufoorumin suhdetta suomenkielisiin 
akateemisiin lehtiin.

Uutisosiossa kerrotaan myös uusista kirjoista sekä 
SYKE:n työpajasta, jossa pohdittiin 
ympäristökeskustelun uusia suuntia.

YHYS tiedostuslehti on yksi tiedotuskanava 
jäsenten välillä. Kiitos kaikille lehteen 
kirjoittaneille. Olemme myös uudistaneet 
tiedotuslehden ulkoasua hiukan. Palautetta ja 
kehitysideoita voi lähettää Teealle.

Joulunodotusta! 
Tapio Litmanen ja Teea Kortetmäki

PS. Aineistoa lehteen voi lähettää läpi vuoden 
osoitteeseen tapio.litmanen@jyu.fi ja 
teea.kortetmaki@jyu.fi. 

Joulupähkinä

Toimitus sekoitteli vahingossa kirjaimia sanoista, 
jotka kaikki liittyvät tämän numeron aiheisiin sekä 
yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. 
Järjestä kirjaimet uudelleen ja löydä alkuperäiset 
sanat. 

kehittyi edustaen
luonto tummissa
saalisteema
mikropölyä kita pisti
kieltoa mitaksi
tuhma siili
lennon joulu suo

(Oikeat vastaukset tiedotteen lopussa.)
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KUULUMISIA

Puheenjohtaja vaihtui ja hallitus uudistui

YHYS ry:n syksyn kokouksessa syyskollokvion 
yhteydessä yhdistykselle valittiin uusi 
puheenjohtaja myös hallitus uudistui. Uusi 
puheenjohtaja on Pekka Jokinen ja 
varapuheenjohtaja Nina Honkela.

Uusi johtokunta (varajäsenineen):
Mikko Jalas (Johan Munck af Rosenschöld)
Ari Jokinen (Eveliina Asikainen)
Jarkko Levänen (Janne Hukkinen)
Minna Kaljonen (Helena Valve)
Johanna Kohl (Antto Vihma)
Eerika Albrecht (Markus Vinnari)
Jere Nieminen (Jarkko Bamberg)
Markku Oksanen (Anne Kumpula)
Tuija Mononen (Rauno Sairinen)
Teea Kortetmäki (Tapio Litmanen)

Väistyvä puheenjohtaja katsoo taakseen

YHYS:in syyskollokvion 2013 järjestäjät 
Jyväskylässä pyysivät minua puheenjohtajaksi 
mainioon paneeliin, jossa pohdittiin 
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen 
fragmentaatiota. Paneeliin osallistuivat Yrjö Haila, 
Katri Huutoniemi, Marja Järvelä ja Tapio 
Litmanen. Käyty keskustelu antoi aiheen miettiä 
YHYS:in tulevia haasteita.

Pirstaleisuus näyttää olevan ominaispiirre 
sellaiselle pienehkölle tutkimusalueelle kuin 
yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus. 
Pirstaleisuus takaa toisaalta intellektuaalisen 
voiman, koska se nostaa esiin uudentyyppisiä 
analyyttisiä näkökulmia tieteidenväliseen 
kenttään. Toisaalta se on kuitenkin heikkous, 
koska tiedepolitiikan vahvat murskaavat 
pirstaleisen ja heikon kentän entistä 
pirstaleisemmaksi ja heikommaksi.

YHYS:illä on roolinsa tässä jännitteisessä 
kentässä. Se voi jatkaa sitä työtä, mitä se on 
viimeiset 19 vuotta tehnyt. Jollain mystisellä 
tavalla YHYS on yhdistänyt hyvin erilaista 
tutkimusta tehneet yhteiskunnalliset 
ympäristötutkijat syyskollokvioissa, teema-
seminaareissa ja kevätneuvokeissa. Mystiikka 
liittyy siihen, että pintapuolisesti heterogeenistä 

tutkimuskenttää yhdistävät pinnan alla 
lukemattomat teoreettiset, metodologiset ja 
empiiriset kudokset. Näitä yhdistäviä kudoksia 
kannattaa YHYS:in piirissä etsiä jatkossakin 
itsepintaisesti.

YHYS:illä on myös mahdollisuus vahvistaa tiede- 
ja yhteiskuntapoliittista rooliaan. Se ei voi sitä 
tehdä perinteisen tiedeseuran tavoin vetoamalla 
tieteenalan pitkään traditioon, koska sellaista ei 
ole. Mutta se voi vedota edellä kuvatuista 
kudoksista nousseisiin konkreettisiin saavutuksiin 
paljon enemmän, kuin mitä se on tähän mennessä 
tehnyt. Yhteiskuntatieteellisen ympäristö-
tutkimuksen kudokset ovat ruokkineet sellaisia 
saavutuksia kuin vaikkapa ekologinen 
verouudistus, ympäristövaikutusten arviointi ja 
osallistumiseen perustuva ympäristösuunnittelu. 
YHYS:in heterogeeninen jäsenistö voisi mieluusti 
käyttää seuraansa työkalunaan ympäristöpolitiikan 
ja tiedepolitiikan uusissa raivauskohteissa.

Kiitän vanhaa johtokuntaa erinomaisesta 
yhteistyöstä ja toivotan menestystä YHYS:in 
uudelle johtokunnalle, erityisesti puheenjohtaja 
Pekka Jokiselle ja varapuheenjohtaja Nina 
Honkelalle.

Janne I. Hukkinen

YHYS kollokvio 2013 

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus 
keskellä vihreän kulutuksen haasteita

Marraskuun 21.–22. päivä Jyväskylään kokoontui 
runsaat 100 henkilöä kuulemaan ja 
keskustelemaan vihreään kulutukseen liittyvistä 
asioista. Työpajoissa aihetta käsiteltiin niin 
kaivannaisteollisuuden avulla saatavien raaka-
aineiden hankinnan kuin energiateollisuuden, 
kuluttamisen, kuluttajuuden, erilaisten 
politiikkojen ja ilmastonmuutoksen näkökulmista. 
Matka kollokvion suunnittelusta ja käytännön 
järjestelyistä kollokvion toteutumiseen on ollut 
rikas, antoisa ja erittäin mielenkiintoinen. 
Varsinkin loppumetrien jännittävät käänteet toivat 
oman leimansa järjestelyihin.

Kuulaana talvipäivänä, jolloin lumi ei vielä ollut 
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saapunut pysyvästi Jyväskylän maan pinnalle, 
saapui ihmisiä eri puolilta Suomea ja Eurooppaa 
sekä yksi vieras jopa Meksikosta asti kuulemaan ja 
keskustelemaan yhteiskuntatieteellisestä 
ympäristötutkimuksesta. Rekisteröitymisiä oli 
vastaanotettu, kahvitukset tilattu ja illallisruoka-
paikka varattuna. Myös abstraktikokoelma ja 
käsiohjelma oli (lähes) valmiina, kun tuli 
puhelinsoitto: ”Minulla on erittäin huonoja uutisia. 
Lentoni on peruttu enkä tiedä kuinka pääsen 
Jyväskylään.” Onneksi kaikki lopulta järjestyi ja 
pääpuhujamme saapui perille. Tai ainakin 
Jyväskylään. Laaja kampusalue aiheutti oman 
haasteensa sekä hänelle että toiselle puhujallemme, 
joista toinen löysi lopulta oikeaan paikkaan taksin 
kyyditsemänä ja toinen haettiin väärältä alueelta 
Seminaarinmäen L-rakennukselle, jossa kollokvio 
järjestettiin. Vapaasti varastettavana vinkkinä 
neuvoisimme siis seuraavien kollokvioiden 
järjestäjiä: Jos teette hienot julisteet, niin kertokaa 
hyvät ihmiset myös siinä julisteessa, että missä 
tapahtuma järjestetään. Ja toiseksi, antakaa ainakin 
pääpuhujille yhden henkilön puhelinnumero, johon 
voi soittaa matkalla sattuvien haasteiden 
mahdollisesti ilmaantuessa. 

Jännitysmomenttien jälkeen lumi alkoi leijailla 
ikkunan takana. Yliopiston kampusmuusikot Jutta 
Toivonen ja Antti Korhonen kevensivät kollokvion 
alkutunnelmaa kepeällä musiikillaan Jokikievarin, 
eli Jyvässeudun työttömät ry:n, hoitaessa 
kahvitarjoilun. Sitten saimme kuulla pääpuhujien 
Yrjö Hailan ja Bente Halkierin ajatuksia herättävät 
ja innostavat puheet. Professori Haila johdatti 
pohtimaan talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
välisiä suhteita kulutuksen näkökulmasta. 
Professori Halkier puhui jokapäiväisessä elämässä 
tehtävien kulutusvalintojen vaikutuksia, 
kommunikaation vaikutuksia kulutukseen ja 
mahdollisuuksiamme tehdä kestäviä valintoja. 
Perjantain pääpuhuja Peter Oosterveer puolestaan 
keskittyi omassa puheessaan elintarvikkeiden 
kulutukseen painottaen erilaisten toimien, 
käytäntöjen ja hallinnan keinoja muutosten 
aikaansaamisessa.  Eri työryhmissä jatkettiin 
keskusteluita kollokvion teemaan liittyvistä 
aiheista ja syvennyttiin tarkastelemaan tutkimusten 
erilaisia näkökulmia.

Illan tullen lumi muuttui loskaksi, mutta lämmin 
tunnelma helli viisikymmenpäistä joukkoa Kahvila 
Muistossa Toivolan Vanhalla Pihalla, jossa 
nautittiin maittavasta kasvis- ja kalaruuasta. 
Illallisella tunnelman kohottajina hyvän seuran ja 
hyvien keskustelujen lisäksi olivat muusikot 
Johanna Tuomisto ja Kimmo Numminen. Voisi 
todeta, että parhainta antia kollokviossa olivat 
kepeässä mutta myös hyvin rakentavassa 
ilmapiirissä edenneet keskustelut, samojen 
tutkimusaiheiden parissa puurtavien ihmisten 
tapaaminen sekä myös erilaisista tutkimusaiheista 
kuuleminen ja ajatusten vaihto. Kollokviossa 
kohtasi monia innostuneita ihmisiä, jotka olivat 
saaneet uutta pontta ja uusia ajatuksia omaan 
tutkimukseensa päästyään keskustelemaan aiheesta 
muiden tutkijoiden kanssa.  Se oli hienoa!

Jotain kehitettävääkin asioista tahtoo aina löytyä. 
Monelta taisi esimerkiksi torstain lounas jäädä 
väliin ravintoloiden sulkeutumisen tai tungoksen 
takia. Järjestäjätaho pahoittelee, ettei asiaa ollut 
huomioitu oikealla tavalla. Ruoka pitää tutkijatkin 
tiellä ja ajatukset liikkeellä, joten anteeksi kaikille 
asiasta kärsineille. Kiitosta kuului kuitenkin 
informatiivisesta käsiohjelmasta (vaikka tilojen 
kooditukset aiheuttivat hämmennystä), kollokvion 
puolesta olleesta kahvituksesta, hyvistä esityksistä 
ja pääpuhujille annetusta riittävästä esiintymis-
ajasta. Tulevia kollokvioita ajatellen olisi kuitenkin 
hyvä saada kävijöiden kokemuksia, ajatuksia ja 
kehittämisehdotuksia aiheeseen liittyen. 
Lupaamme välittää terveiset seuraavalle 
järjestelytoimikunnalle ja pohtia myös omaa 
toimintaamme saamamme palautteen valossa. Eli, 
viestiä voi lähettää osoitteeseen yhys2013@jyu.fi.

Kiitos kaikille! Eija Syrjämäki

Bente Halkier puhumassa. (Kuva: Antti Puupponen)



YHYS tiedotuslehti 2/20135  

"Nyrkkipaja" – autoetnografia joensuulaisen 
ympäristöpolitiikan synnytystuskista

YHYS-tiedotuslehden toimittaja on jo pari kertaa 
pyytänyt minua kirjoittamaan lehteensä 
jonkinlaisen muisteluksen joensuulaisesta 
ympäristötutkimuksesta perusteenaan ”nyt kun olet 
jäänyt eläkkeelle”. Käsitys eläkkeelle 
siirtymisestäni näyttää olevan yleinen täällä 
Joensuussakin, mikä kertonee siitä, että 
siirtymiseni viisi vuotta sitten osa-aikaeläkkeelle ja 
50 prosenttiselle työajalle on onnistunut hyvin. 
”Eläkeläisen” rooliin on katsottu kuuluvan 
muisteluksien kirjoittaminen erilaisiin 
juhlajulkaisuihin ja historiikkeihin, sillä niitä 
minulta on pyydetty viime aikoina runsaasti. 
Löytääkseni lähtökohtia ja perusteluja tällaisten 
itsekeskeisten ja helposti sisäänpäin kääntyvien 
tekstien tekemiselle, olen yrittänyt perehtyä 
autoetnografiaksi kutsuttuun kirjoittamistapaan. 
Autoetnografiasta on viime vuosina tullut 
vakavasti otettava tutkimustapa, joka auttaa lukijaa 
arvioimaan tutkijan oman roolin vaikutusta 
tutkimustuloksiin. Siinä kirjoittaja panee itsensä 
likoon ja alttiiksi arviolle lähestymällä 
tarkastelemaansa ilmiötä omaa elämäänsä 
koskevien havaintojen ja ajatusten kautta 
(autoetnografiasta enemmän Alue ja Ympäristö -
lehden numerossa 2/2012 ilmestyneessä 
artikkelissani ”Susien suojelun tragedia”).

Keskityn tässä kirjoituksessani lähinnä vain tämän 
vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen 
tapahtumiin ja ympäristöpolitiikan oppiaineen 
perustamisvaiheisiin. Aikaisempia tapahtumia olen 
kuvannut tämän tiedotuslehden numerossa 1/2001 
ilmestyneessä artikkelissa ”Yhteiskuntatieteellinen 
ympäristötutkimus Joensuun yliopistossa”. 
Joensuulaiset yhteiskunta- ja kasvatustieteilijät – 
esimerkiksi Kyösti Pulliainen ja Leena Aho – 
tutkivat jo 1970-luvulla ympäristökysymyksiä. 
1990-luvulla Karjalan tutkimuslaitoksella 
toteutettiin useita tieteidenvälisiä tutkimus-
hankkeita, joissa biologit, historiantutkijat, 
maantieteilijät, sosiologit, taloustieteilijät ja 
kulttuurintutkijat tutkivat yhdessä ympäristö-
asioita. Tutkimusraporttien ja artikkeleiden ohella 
projektit tuottivat myös jo useamman väitöskirjan. 
Vuosituhannen vaihteen jälkeen yhteiskunta-
tieteellinen ympäristötutkimus uudistui Joensuussa, 
kun yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan perustettiin 
sekä ympäristöpolitiikan että ympäristöoikeuden 

professuurit. Yliopistossa alkoi olla tarjolla 
monipuolista opetusta ja pääainevaihtoehtoja 
yhteiskuntatieteistä kiinnostuneille ympäristöalan 
opiskelijoille. Jo vuodesta 1991 lähtien yliopistossa 
oli ollut tarjolla monitieteinen ympäristönsuojelun 
sivuainevaihtoehto, jonka opetukseen ottivat osaa 
yliopiston kaikki tiedekunnat.

Ympäristöpolitiikan oppiaine muotoutuu

Joensuun yliopistossa kiinnitettiin 1990-luvulla ja 
2000-luvun alkuvuosina paljon huomiota 
ympäristönsuojelun opintokokonaisuuteen, jota 
pidettiin monipuolisuutensa vuoksi Suomen oloissa 
ainutlaatuisena. Rehtori nimitti vajaan kymmenen 
vuoden aikana peräti kolme työryhmää pohtimaan 
monitieteisen ympäristöopetuksen kehittämistä. 
Työryhmien jäsenistö koostui yliopiston kaikista 
tiedekunnista ja niiden puheenjohtajina toimivat 
metsätieteellisen tiedekunnan professorit Seppo 
Kellomäki ja Jari Kouki. Näillä työryhmillä oli 
keskeinen merkitys ympäristöpolitiikan opetuksen 
käynnistämisessä ja vakiinnuttamisessa 
Joensuussa. Ensimmäinen, vuonna 1996 
mietintönsä antanut työryhmä esitti, että 
ympäristönsuojelun opetuksen vahvistaminen 
edellyttää ympäristöpolitiikan apulaisprofessorin 
viran perustamista. Viisi vuotta myöhemmin 
esityksensä jättänyt työryhmä esitti vuonna 2000 
yhteiskuntapolitiikan laitoksella aloittaneen 
määräaikaisen ympäristöpolitiikan professuurin 
vakinaistamista. Vuonna 2004 mietintönsä antanut 
työryhmä esitti, että ympäristöpolitiikan opintojen 
laaja suosio ja suuret opiskelijamäärät edellyttävät 
lehtorin viran perustamista professorin viran 
rinnalle. Tätä edellyttäisi myös uusi 
ympäristöpolitiikan ja -oikeuden pääaine, jonka 
aloittamista työryhmä esitti yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan ympäristöopetuksen profiloimiseksi.

Itse tulin mukaan Joensuun yliopiston 
ympäristöopetukseen 1990-luvun alkuvuosina, kun 
Jukka Oksan kanssa sosiologian laitoksella 
luennoimamme maaseutu- ja ympäristösosiologian 
kurssi liitettiin ympäristönsuojelun 
perusopintoihin. Parin vuoden päästä kurssin nimi 
muuttui ympäristösosiologiaksi ja pian nimenä oli 
jo Yhteiskunta ja ympäristö. Luentojen pitäminen 
oli osa Karjalan tutkimuslaitoksen tutkijan 
opetusvelvollisuutta. Kun ympäristöpolitiikan 
professorin virka tuli hakuun vuoden 2000 alusta 
tilapäisrahoituksella kahdeksi vuodeksi, hain sitä. 
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En toki pitänyt itseäni ympäristöpolitiikan 
tutkijana vaan maaseutusosiologina, mutta 
nimittäjät ilmeisesti katsoivat, että Pohjois-
Karjalaan juurtuneena olisin sitoutunut uuden oppi-
 ja tutkimusalan kehittämiseen.

Ympäristöpolitiikan professorin sijaintiyksikkönä 
oli Joensuun yliopiston aikana eli vuoden 2009 
loppuun saakka yhteiskuntapolitiikan laitos. 
Oppiaineesta ei alkuvuosina voinut puhua vaan 
yhteiskuntapolitiikan suuntautumisalasta. 
Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat saattoivat 
perehtyä ympäristökysymyksiin aineopinnoissa 
suorittamalla kahdeksan opintoviikon laajuisen 
ympäristöpolitiikan modulin. Syventävissä 
opinnoissa oli mahdollisuus suorittaa 
tutkielmaopinnot (32 ov) ympäristöpolitiikan 
alalta. Merkittävä osa ympäristöpolitiikan 
opetuksesta kuului monitieteisiin ympäristö-
opintoihin, joita tuohon aikaan alkoi opiskella joka 
syksy satakunta uutta opiskelijaa.

Joensuulaisen ympäristöpolitiikan identiteetin 
muotoutumisen kannalta tärkein toimintakenttä oli 
kuitenkin ympäristöpolitiikan 
jatkokoulutusseminaari, joka alkoi kokoontua 
säännöllisesti syksystä 2000 lähtien. Jo 
ensimmäisen toimintavuoden jälkeen ryhmässä oli 
kymmenkunta väitöskirjan tekijää, jotka olivat 
saaneet peruskoulutuksensa eri aloilta. Useimmat 
olivat tutkijoina yliopiston monitieteisissä 
tutkimusprojekteissa ja kaipasivat opinnäytetyötä 
edistävää keskustelufoorumia. Seminaarilaisten 
väitöskirjat muodostivat varsin kiinteän 
kokonaisuuden, sillä useimmat tutkivat 
luonnonvarojen käytön ja konfliktien paikallista 
hallintaa. Kun ryhmään tuli vielä uusia jäseniä, 
hahmottui ympäristöpolitiikan jatkokoulutettavien 
tutkimusaiheista kolme pääteemaa: metsät, 
paikallinen kestävyys ja eläimet. Professorina koin 
tärkeimmäksi tehtäväkseni osallistua rahoituksen 
järjestämiseen jatkokoulutettaville, mikä tuli 
verottamaan paitsi voimavaroja myös terveyttä.

Metsäsosiologiaa

Olin työskennellyt ennen tiedekuntaan 
siirtymistäni yli 20 vuotta Karjalan 
tutkimuslaitoksella, joten tutkimusrahoituksen 
hakeminen oli tuttua. Tutkimuslaitos osallistui 
muutaman vuoden ajan ympäristöpolitiikan 
professorin viran rahoitukseen, jolloin työajasta oli 

käytettävä viidennes siellä toimivien projektien 
ohjaustehtäviin. Tutkimuslaitoksella oli 1980-
luvulla kehittynyt metsäsosiologinen 
tutkimusperinne, jonka jatkoa ympäristöpolitiikan 
oppiaineen ensimmäiset tutkimushankkeet olivat. 
Metsäsosiologiaa olivat Joensuussa harjoittaneet 
muutkin kuin me sosiologin peruskoulutuksen 
saaneet: maantieteilijät, historian- ja 
perinteentutkijat sekä metsätieteilijöistä Olli 
Saastamoinen. Kun aikaisemmin olimme 
kiinnostuneita puuntuotannon ja jalostuksen 
yhteiskunnallisista kytkennöistä ja paikallisista 
vaikutuksista, nousivat uusissa hankkeissa 
kiinnostuksen keskiöön metsien käytön 
jälkiteolliset muodot: luonnonsuojelu, matkailu ja 
virkistys.

Suomen Akatemian rahoittama ”Luonto ja ihmiset 
marginaaleissa” -projekti oli jatkoa aikaisemmille 
Pohjois-Karjalan biosfäärialuetta koskeville 
tutkimuksille. Lähtökohtakäsitteenä oli 
ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus, joka 
suuntasi arvioimaan sitä, ketkä hyötyvät 
luonnonvarojen käyttöä ja suojelua koskevista 
päätöksistä ja ketkä joutuvat maksamaan päätösten 
kustannuksia. Tämän monitieteisen hankkeen 
yhteydessä tehtiin väitöskirjoja eri oppiaineisiin ja 
siinä työskennellyt Simo Palviainen oli 
ensimmäinen ympäristöpolitiikan alalla 
Joensuussa väitellyt. Hänen ympäristöhallinnon ja 
maaseudun kohtaamista käsitellyt väitöskirjansa 
tarkastettiin syyskuussa 2004. Tutkimusryhmänä 
erilaisine liitännäisjäsenineen julkaisimme kaksi 
kirjaa, jotka toimitin yhdessä Ari Lehtisen kanssa: 
Oikeudenmukaisuus ja ympäristö (Gaudeamus 
2003) ja Leipäpuusta arvopaperia (Metsälehti 
Kustannus 2004).

Oikeudenmukaisuus-kirjan myötä alkoi yhteistyö 
myös ympäristöoikeuden oppiaineen ja Tapio 
Määtän kanssa. Olimme molemmat jatko-
opiskelijoidemme kanssa mukana metsäekologian 
professori Jari Koukin johtamassa 
tutkimushankkeessa, jossa yritettiin linkittää 
metsäekosysteemien hallinnassa ekologisia, 
taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia 
näkökulmia. Ympäristöpolitiikan jatko-
opiskelijana hankkeessa mukana ollut Kaisa Raitio 
väitteli vuonna 2008 valtion metsien käyttöön ja 
suojeluun liittyvien ristiriitojen hallinnasta. 
Väitöskirja valmistui lopullisesti Akatemian 
Ympäristö ja oikeus -ohjelmaan liittyvässä 
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”Ympäristöhallinnan legitimiteetti” -hankkeessa, 
jossa Kaisa oli yhdessä toisen ympäristöpolitiikan 
jatko-opiskelijamme Jakob Donner-Amnellin 
kanssa tutkijana. Jokaisessa johtamassani 
projektissa pakolliseksi tullut kirja oli tällä kertaa 
nimeltään ”Luonnonvarojen hallinnan 
legitimiteetti” (Vastapaino 2010), jonka toimitin 
yhdessä Tapio Määtän kanssa.

Vielä selvemmin metsäsosiologin roolissa olimme 
yhdessä Katja Tervon kanssa Metsämiesten 
säätiön suurhankkeessa ”Metsät ja hyvä elämä”. 
Hanke tuotti muhkean, monitieteisen 
tutkimusraportin, jolla oli sama nimi kuin 
projektilla (Metsäkustannus 2006). Hankkeen 
kautta rahoitettiin myös useita väitöstutkimuksia. 
Yksi niistä oli Katja Tervon vuonna 2008 
valmistunut ympäristöpolitiikan alan väitöskirja, 
jossa tarkasteltiin eri sukupolviin kuuluvien 
metsäammattilaisten kokemuksia ja metsäsuhdetta.

Monitieteisten, usean projektitutkijan hankkeiden 
ohella väitöskirjojen valmistumista edistivät myös 
monet pienemmät hankkeet, joiden rahoittajana oli 
yleensä ministeriö tai säätiö. Tällainen useasta 
lähteestä rahoituksensa saanut kokonaisuus oli 
Ilkka Eiston vuonna 2009 valmistunut väitöskirja, 
jossa käsiteltiin paikallisesti kestävän kehityksen 
ja ympäristölähtöisen kehittämistoiminnan 
suhdetta. Ilkka oli Jakob Donner-Amnellin tavoin 
välillä myös opetustehtävissä, kun 
ympäristöpolitiikassa oli parin vuoden ajan 
tilapäinen assistentin toimi.

Eläinpolitiikka

Ympäristöpolitiikan nimissä oli professuurin 
kahden vuoden kokeiluaikana pidetty sadoille 
opiskelijoille peruskursseja, perustettu aktiivisesti 
toimiva jatkokoulutusryhmä sekä osallistuttu 
useisiin tieteidenvälisiin tutkimushankkeisiin. 
Tämän toiminnan jatkamiseksi yliopisto vakinaisti 
ympäristöpolitiikan professorin viran. 
Virkaanastujaisesitelmässäni toukokuussa 2003 
kiinnitin erityisesti huomiota eläinpolitiikkaan, 
jonka nimisen uuden yhteiskuntapolitiikan lohkon 
uumoilin olevan lähivuosina syntymässä (esitelmä 
on julkaistu Janus -lehden numerossa 2/2003). 
Eläinkysymyksistä käytiin tuolloin samanlaista 
keskustelua kuin 1970-luvun alussa 
ympäristöasioista, mikä sai minut kysymään: 
”Perustetaankohan Suomeen vuonna 2013 

eläinministeriö, samalla kun vietetään 
ympäristöministeriön perustamisen 30-
vuotisjuhlia?”.

Ministeriön perustaminen ei ole näköpiirissä, 
mutta maahamme on tuon puheenvuoroni jälkeen 
syntynyt uusi tutkimusala, yhteiskuntatieteellinen 
eläintutkimus. Ympäristöpolitiikan 
jatkokoulutettavillamme on ollut keskeinen rooli 
alan muotoutumisessa. Rahoituksen saaminen 
eläintutkimukselle oli kuitenkin aluksi 
poikkeuksellisen vaikeaa verrattuna muuhun 
Joensuussa harjoitettuun ympäristötutkimukseen. 
Kehittelimme aluksi kestävän eläinpolitiikan 
käsitettä, jonka avulla pyrimme analysoimaan 
eläinten ja yhteiskunnan muuttuvaa suhdetta. 
Teimme maa- ja metsätalousministeriöön 
määrärahahakemuksen, jossa olimme yhdistäneet 
villieläimet ja tuotantoeläimet samaan 
eläinpoliittiseen tutkimusideaan. Ministeriössä 
riistaeläinten ja tuotantoeläinten hallinnointi 
kuului kuitenkin eri osastoille, joten 
hakemuksemme jäi sektoroituneen hallinnon 
jalkoihin.

Olimme kuitenkin vakuuttuneet eläinpoliittisen 
konseptimme innovatiivisuudesta ja 
käyttökelpoisuudesta, joten teimme hakemuksen 
Akatemiaan. Otimme mukaan 
tutkimusasetelmaamme vielä lemmikkieläimetkin, 
joten kohteenamme oli yhteiskunnan muuttuva 
suhde turkiseläimiin, susiin ja koiriin. Uusimme 
hakemuksen vuoden päästä, mutta arvioitsijat 
epäilivät edelleen näin monen eläimen tutkimista 
samalla konseptilla.

Lopulta uskoimme, ettei vielä taida olla 
kokonaisvaltaisen eläinpoliittisen tutkimuksen 
aika.  Seuraavassa Akatemian haussa 
keskitymmekin vain luonnonvaraisiin eläimiin, 
hirveen ja suteen, joita tutkimme sekä 
yhteiskuntatieteen että ekologian näkökulmista. 
Jouduimme vielä kehittelemään suunnitelmaamme 
seuraavalla hakukierroksella ja vihdoinkin saimme 
Akatemian rahoituksen vuosiksi 2008–2011 
tutkimushankkeelle ”Hirvi, susi ja ihminen: 
Ekosysteemipalvelut, instituutiot ja luova hallinta” 
(HirSu).  Näin siis vasta neljäs nimissäni ollut 
eläinpoliittinen Akatemia-hakemus sai 
rahoituksen. 

Vaikka HirSu oli ensimmäinen rahoituksen saanut 
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eläinpolitiikan alan tutkimusprojekti, olivat jatko-
opiskelijat sinnikkäästi hakeneet henkilökohtaisia 
apurahoja, joilla olivat vieneet väitöskirjojaan 
eteenpäin. Tärkeä rahoitus- ja yhteistyötaho oli 
myös vuonna 2006 alkanut Eläinten hyvinvoinnin 
tutkijakoulu, jota koordinoi Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellinen tiedekunta. Ensimmäisenä 
eläinteemasta jatkoseminaariryhmästämme väitteli 
Mika Tonder vuonna 2005 Saimaan norpan 
suojelua käsittelevällä väitöskirjalla. Hän oli tehnyt 
tutkimuksensa Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen EU-rahoitteisessa projektissa. 
Oppiaineemme eläinpoliittista tutkimusta 
aktiivisesti kehittämässä olleet Katri Karkinen ja 
Outi Ratamäki väittelivät vuonna 2009; Katrin 
väitöskirjan aiheena oli turkistarhaus ja Outin 
suomalainen susipolitiikka. Eläinpolitiikkaan 
liittyvistä teemoista ovat viimeksi väitelleet Nora 
Schuurman vuonna 2012 hevosen hyvinvoinnista 
ja Pekka Salmi marraskuussa 2013 kalastuksen 
hallinnan haasteista. 

Pekka oli tehnyt väitöskirjansa Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) 
hankkeissa. Yhteistyö RKTL:n, erityisesti 
oppiaineemme ensimmäiseksi dosentiksi nimitetyn 
Juha Hiedanpään kanssa on ollut tiivistä HirSu-
hankkeen myötä. Tieteellisen julkaisemisen ohella 
Hirsussa pyrittiin edistämään uudenlaisia 
toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka lieventäisivät 
peto- ja riistakantojen hallintaan liittyviä 
ristiriitoja. Tätä tarkoitusta varten projekti julkaisi 
laajalle yleisölle suunnatun kirjan ”Kohtaamisia 
metsässä: Eläinkiistoista yhteistoimintaan” 
(Metsäkustannus 2011). Itse kiinnostuin HirSun 
myötä tutkimaan metsästyksen yhteiskunnallisia 
kytkentöjä, erityisesti suden salametsästystä, 
vaikka en ole sen enempään suden kuin 
muidenkaan eläinten metsästystä koskaan 
harrastanut.

Yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus on saatu 
Suomessa ripeästi liikkeelle, mutta tutkimusalat 
ovat kehittyneet sektoroituneena paljolti 
hallinnonaloittain. Jotkut tutkivat tuotantoeläinten 
hyvinvointia, toiset uhanalaisia eläimiä, kolmas 
ryhmä riistaeläimiä ja neljäs lemmikkieläimiä. 
Yhteiskunnan suhde eläimiin on tuhansia vuosia 
kestäneen luonnon haltuunoton herkin piste, johon 
tiivistyy koko moderni luontosuhde. Tämän 
suhteen syvällistä, aidosti tieteidenvälistä 
tutkimusta yhteiskunta – yliopistot muiden mukana 

– ei ole ollut vielä valmis tukemaan.

Selviytymisteitä yliopiston myllerryksissä 

Tutkimuksen ja jatkokoulutuksen ohella 
ainelaitoksella piti luonnollisesti kehittää myös 
perusopetusta. Ympäristöpolitiikan oppiaine 
vahvistui syksyllä 2005, kun perustimme yhdessä 
ympäristöoikeuden kanssa uuden pääaineen, 
ympäristöpolitiikka ja -oikeus. Samalla 
ympäristöpolitiikka sai toiseksi vakinaiseksi 
opettajaksi ympäristöpolitiikan lehtorin (virkaan 
nimitettiin aluksi Simo Palviainen ja hänen 
erottuaan Juha Kotilainen). Ympäristöpolitiikan ja 
ympäristöoikeuden yhdistämällä pyrimme 
kouluttamaan nykypäivän ja tulevaisuuden 
työmarkkinoilla tarvittavia asiantuntijoita, joissa 
yhdistyy sekä laaja-alaisuus että erityistaidot ja -
tiedot. Vastoin odotuksiamme oikeus- ja 
yhteiskuntatieteiden yhdisteleminen ei 
abiturientteja kovin paljon kiinnostanut. Parina 
viime vuonna ympäristöpolitiikan opiskelijaksi 
onkin haettu hakukohteen maantiede ja 
ympäristöpolitiikka kautta, mihin on vaikuttanut 
myös yliopistomme rakenteiden myllertäminen 
täysin uudenlaisiksi.

Kun Joensuun ja Kuopion yliopistot vuoden 2010 
alussa yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi, muuttui 
myös ympäristöpolitiikan hallinnollinen asema. 
Laatikkoleikeissä oppiaineita yhdisteltiin 
laitoksiksi ja tiedekunniksi kokonaan uudella 
tavalla, jolloin myös ympäristöpolitiikan yhteys 
yhteiskuntapolitiikkaan katkesi. Oppiaineemme 
liitettiin uuteen historia- ja maantieteiden 
laitokseen, joka kuului yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekuntaan. Uusi hallinnollinen 
yhteys oli sinänsä perusteltu, sillä tutkimuksellinen 
yhteistyömme oli ollut maantieteen ja jopa 
historian kanssa tiiviimpää kuin yhteiskunta-
politiikan ja sosiologian kanssa. Jälkimmäisten 
oppiaineiden edustajat eivät olleet innostuneita 
ympäristöpolitiikan kehittämisestä vaan 
suhtautuivat karsaasti siihen, että Joensuun 
yliopisto kehitti uutta alaa monitieteisen 
ympäristötutkijayhteisön tukemana osana metsät ja 
ympäristö -painoalaa.

Joensuun yliopisto pyrki viimeisinä toiminta-
vuosinaan terävöittämään  profiloitumistaan ja 
valitsi vuonna 2006 hakemusten perusteella 
kahdeksan osaamiskeskittymää, jotka toimivat sen 
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strategisilla painoaloilla. Yksi valituista oli 
yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen metsä- ja 
ympäristötutkimuksen osaamiskeskittymä MYY. 
Osaamiskeskittymään osallistuneet oppiaineet – 
ympäristöpolitiikka, ympäristöoikeus, maantiede, 
ympäristöhistoria, ympäristöestetiikka ja 
metsäekonomia – olivat tehneet jo useamman 
vuoden ajan keskenään yhteistyötä. MYY:n 
käytännön työn vetäjäksi palkattiin kolmen vuoden 
määräajaksi yhteiskuntatieteellisen 
ympäristötutkimuksen professori. Tehtävään 
kutsuttiin Rauno Sairinen. Koska organisoin 
MYY:n hakemuksen teon ja toimin 
käynnistämisvaiheessa osaamiskeskittymän 
vastuuhenkilönä, merkitsi yliopiston hallinto uuden 
professorin sijaintiyksiköksi sen laitoksen, jossa 
virkani sijaitsi. Ja ympäristöpolitiikan 
oppiaineeseen Raunon professuuri jäi, kun se 
vuonna 2011 vakinaistettiin.

Vähän samalla tavalla yllättäen oppiaine sai myös 
kolmannen professuurinsa. Osana valtion 
keskushallinnon toimintojen alueellistamista 
perustettiin Joensuuhun Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) toimipaikka ja sinne 
oltiin perustamassa yhdessä yliopiston kanssa 
kahta yhteisprofessuuria. Aluksi näytti siltä, että ne 
olisivat tulossa metsätieteelliseen tiedekuntaan, 
mutta lopulta SÝKE halusikin toisen niistä 
ympäristöpolitiikan alalle. Vuonna 2008 
julistettiinkin hakuun Joensuun yliopiston ja 
SYKE:n yhteinen luonnonvarapolitiikan 
professuuri, johon valittiin Pekka Jokinen. Koska 
tehtävä kuului SYKE:n organisaatiossa 
ympäristöpolitiikan yksikköön, oli sen 
luonnollinen sijoituspaikka yliopistossakin 
ympäristöpolitiikan oppiaine. Viiden vuoden 
kokeiluajan jälkeen professuuri vakinaistettiin tänä 
kesänä ja samalla yhteisvirka muutettiin 
yksinomaan yliopiston vakanssiksi.

Kun Pekka tuli Joensuuhun, hän ihmetteli ensi 
alkuun oppiaineemme harrastelijamaisia ja 
paikkasidonnaisia toimintatapoja ja nimesi sen 
nyrkkipajaksi. Taisi nimitykseen liittyä myös 
pientä hämmästystä siitä, että näin 
amatöörimäisillä toimintatavoilla oli kuitenkin 
saatu aikaan tutkimusta ja jatkokoulutusta. 
Nyrkkipaja on kuitenkin menneisyyttä, sillä 
Raunon ja Pekan ansiosta ympäristöpolitiikan 
oppiaineen toiminta on ammattimaistunut ja 
kansainvälistynyt. Nykyisin hiljaisuus 

käytävillämme ei johdu enää siitä, että ihmiset 
olisivat kenttätöissä Lieksassa tai Valtimolla, vaan 
siitä, että he ovat huolehtimassa kansainvälistä 
suhteista Brysselissä tai Australiassa. Myös 
tutkimusteemat ovat monipuolistuneet; uusia 
teemoja ovat muun muassa kaivospolitiikka ja 
ruokapolitiikka.  Laitoksen yhteiskuntatieteellisen 
kaivostutkimuksen herättämä laaja huomio toi 
ympäristöpolitiikan oppiaineeseen myös neljännen 
professuurin, sillä vuoden 2014 alusta aloittaa Olvi-
säätiön lahjoituksen turvin viiden vuoden 
määräajaksi valittu kaivospolitiikan professori. 
Tutkimusta ovat myös vahvistaneet 
ympäristöpolitiikkaan tulleet Akatemian ja 
yliopiston määräaikaiset postdoc-vakanssit.

Näistä joensuulaisen ympäristöpolitiikan uusista 
avauksista voivat kuitenkin kertoa tarkemmin muut 
henkilöt omissa autoetnografioissaan, sillä en ole 
ollut niissä enää aktiivisesti mukana. Omasta 
terveydestä huolehtimisen laiminlyöminen oli 
viedä minulta hengen jokseenkin saman ikäisenä 
kuin isältäni ja isoisältäni, jotka kuolivat 
sydäninfarktiin 53- ja 54-vuotiaina. Itse selvisin 
ohitusleikkauksen ansiota vielä eteenpäin ja palasin 
muutaman kuukauden sairasloman jälkeen työhön. 
Varsin pian kuitenkin ymmärsin, että jos jatkan 
entiseen tahtiin professorin töitä, olen pian 
uudelleen leikkauspöydällä. Jouduin miettimään 
nykyisen yliopistotyön mielekkyyttä: kannattaako 
uhrata terveyttään kilpailu-hysterian valtaamassa 
yliopistossa, jossa tiedekunnat, laitokset, 
oppiaineet ja ihmiset on laitettu kilpailemaan 
keskenään. Keskeistä on tuotoksen määrä niin kuin 
makkaratehtaassa, toiminnan yhteiskunnallisella ja 
muulla merkityksellä ei ole niin väliä. Joensuun 
monialainen ja pieni kampus oli aikoinaan 
erinomainen ympäristö tieteidenväliselle 
yhteistyölle, mutta kilpailuhysteria on kasvattanut 
jyrkät rajat eri laitosten ja tieteenalojen välille: 
jokainen häärii vain omassa porukassaan. ”Tämän 
laitoksen laitteilla ja ajalla ei tehdä muiden 
laitosten töitä” linjasi äskettäin eräs laitosjohtaja, 
joka ei hyväksynyt monitieteisen 
tutkimusryhmämme aikomusta sijoittaa 
hankkeemme saman tiedekunnan toiselle 
laitokselle.

Monet näyttävät valinneen henkilökohtaiseksi 
selviytymiskeinokseen yliopistotyön 
nykyongelmiin osittaisen tai täydellisen 
vetäytymisen, esimerkiksi sairastumisen, 
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vieraantumisen, eläköitymisen tai eroamisen. 
Minun kohdallani ratkaisu oli helppo, sillä 
terveysongelmieni vuoksi työterveyslääkäri 
kirjoitti paperit, joiden perusteella siirryin 
osatyökyvyttömyyseläkkeelle eli 50 prosenttiselle 
työajalle. Osa-aikaeläkkeellä olen voinut paljolti 
palata 1980-luvun työtapoihini, joissa keskeistä 
ovat kenttätyöt ja kirjoittaminen kansankielellä. 
Ymmärrän olevani etuoikeutettu, vaikken pitkään 
eläisikään.

Pertti Rannikko
Itä-Suomen yliopiston osa-aikainen 
ympäristöpolitiikan professori
 ja autoetnografiaa harrastava osa-aikaeläkeläinen

VÄITÖKSIÄ

Minna Santaoja: Rakkaudesta luontoon. 
Luontoharrastajat luonnonsuojelun toimijoina. 

Lectio Praecursoria 25.10.2013, Tampereen 
yliopisto, ympäristöpolitiikka, Minna Santaoja 
(minna.santaoja@uta.fi)

Arvoisa vastaväittäjä, arvoisa kustos, hyvä yleisö.

Vuonna 2010 vietettiin kansainvälistä luonnon 
monimuotoisuuden teemavuotta. Euroopan unionin 
ja sitä myöten myös Suomen tavoitteena oli 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
hupeneminen tuohon vuoteen mennessä. Vuosi 
2010 tuli ja meni, biodiversiteetti hupenee edelleen 
kiihtyvällä tahdilla. Nyt EU:n ja Suomen 
uusimmissa strategioissa ja toimenpideohjelmissa 
on tavoitteena pysäyttää luonnonkirjon 
köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Katson 
olevani pikemminkin realisti kuin pessimisti 
ennustaessani, että tavoitetta ei saavuteta.

Luonnon suojelemiseksi on tehty ja tehdään paljon 
työtä. Uudenlainen dynaaminen 
luonnonsuojeluajattelu on saamassa jalansijaa 
perinteisen staattisemman suojelunäkemyksen 
rinnalla. Luontoa ei suojella enää pelkästään 
”tuolla jossain”, koskemattomilla seuduilla. Kun 
ymmärryksemme ihmisen ja muun luonnon 
perustavanlaatuisesta keskinäisriippuvuudesta 
lisääntyy, voidaan ihmisen rooli nähdä uusin tavoin 
luonnonhoitajana. Monimuotoista luontoa voidaan 
ennallistaa, hoitaa ja jopa tehdä. Moninaiset 

luonnonsuojelutoimet ovat silti marginaalisia 
yhteiskunnallista elämää dominoivan 
talousnäkemyksen rinnalla.

Vuosi 2010 oli merkittävä myös väitöskirjaani 
valikoituneiden kolmen tutkimustapauksen 
kannalta. Tampereen luonnontieteellinen museo 
avattiin uudelleen monimuotoisuusvuonna 2010 
kokoelmien oltua varastoituna 15 vuoden ajan. 
Paikallisten luontoharrastajien sinnikkyys kannatti. 
Vuonna 2010 julkaistiin myös Suomen viimeisin 
uhanalaisarviointi eli niin sanottu Punainen kirja. 
Tätä varten kerättiin linnuston osalta tietoa muun 
muassa samana vuonna päättyneessä kolmannessa 
lintuatlaksessa, jossa selvitettiin Suomessa pesivien 
lintujen levinneisyyttä. Lintuatlas alkoi vuonna 
2006 hieman epäonnisissa merkeissä, sillä 
lintujärjestö BirdLife Suomen ja 
Luonnontieteellisen keskusmuseon välille syntyi 
epäselvyyttä siitä, kumman havaintojärjestelmän 
kautta tietoja pesimälinnustosta kerättäisi. Lopulta 
toimijat pääsivät yhteisymmärrykseen ja kolmas 
lintuatlas onnistui mainiosti. Havaintotietojen 
keräämiseen osallistui noin 5000 lintuharrastajaa ja 
monien alueiden linnusto tutkittiin edellisiä 
lintuatlaksia tarkemmin. Pieni joukko sinnikkäitä 
maastossa liikkujia tuotti leijonanosan 
atlashavainnoista.

Vuosi 2010 oli tietyssä mielessä käänteentekevä 
myös kolmannen tutkimustapaukseni, 
lintuharrastajien Lempäälän Ahtialanjärvellä 
tekemän, valtakunnallisesti arvokkaan lintujärven, 
kunnostushankkeen kannalta. Koetettuaan 
vuosikausia saada alueelliselta 
ympäristöhallinnolta tukea hankkeelle laihoin 
tuloksin lintujärven kunnostajat saivat tietää, että 
Ahtialanjärven hoidon ja käytön suunnittelu oli 
Ympäristöministeriön toimesta siirretty 
alueelliselta ympäristöhallinnolta Metsähallituksen 
luontopalveluille. Järvelle laadittiin viimein uusi 
toimenpidesuunnitelma, jossa lähdettiin liikkeelle 
lintuharrastajien pitkäjänteisessä kunnostustyössä 
saavuttamasta asiantuntemuksesta.

Alueellisessa ympäristöhallinnossa oli omaksuttu 
varovainen ja jäykkä tulkinta siitä, mitä Natura 
2000 –luonnonsuojeluverkostoon kuuluvalla 
järvellä olisi mahdollista linnuston hyväksi tehdä. 
Lintuharrastajien kokeilevat kunnostustoimet 
näyttivät sopivan paremmin yhteen 
Metsähallituksen noudattaman adaptiivisen eli 
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sopeutuvan hoidon mallin kanssa. Siinä ajatuksena 
on, että suojelualueiden arvosta ja tilasta ei ole 
saavutettavissa lopullista tietoa, vaan on jatkuvasti 
testattava uusia ajatuksia, otettava opiksi ja 
sopeutettava toimintaa opitun pohjalta. 
Taloudellista tukea ei kunnostushankkeelle 
vieläkään herunut, mutta tunnelin päässä näkyy 
valoa – Ahtialanjärvi on pääsemässä osaksi 
Euroopan unionin Life-rahoitteista lintuvesien 
kunnostushanketta. Lintuharrastajien 
poikkeuksellinen sinnikkyys on kantanut hedelmää 
ja tehnyt järvestä sisämaan monipuolisimman 
lintukohteen.

Arviolta 70 prosenttia kaikesta luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta seurantatiedosta 
Suomessa on peräisin luontoharrastajilta. 
Harrastajien keskeinen rooli tiedon tuottajina on 
hallinnossa tunnustettu. Tieto siitä, että valtaosa 
luontotiedosta on peräisin vapaaehtoisilta 
harrastajilta, ei ole lakannut hätkähdyttämästä 
minua. Luonnonsuojelupolitiikan riippuvuus 
vapaaehtoisista kansalaisista on nähdäkseni sekä 
huolestuttavaa että rohkaisevaa. On muodostunut 
jokseenkin kyseenalaistamattomaksi 
puheenparreksi, että luonnon tuntemuksemme on 
heikentynyt ja olemme vieraantuneet luonnosta. 
Siksi on upeaa huomata, että löytyy ihmisiä jotka 
käyttävät aikaansa luonnontuntemuksen 
lisäämiseen. Huolestuttavaa luonnonsuojelun 
riippuvuus vapaaehtoisista harrastajista on siksi, 
että kokeneet harrastajat ikääntyvät eivätkä 
nuoremmat harrastajat näytä sitoutuneen samalla 
tavoin luonnon monimuotoisuuden seurantoihin. 
Herää kysymys, minkälaisella tietoperustalla 
luonnonsuojelupolitiikkamme tulevaisuudessa 
lepää.

Uusimmassa viime vuoden lopulla hyväksytyssä 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa strategiassa 
ja siihen liittyvässä toimintaohjelmassa 
korostetaankin yleisen tietoisuuden parantamista 
luonnon monimuotoisuutta koskevista 
kysymyksistäi. Riittävää lajintuntemusta pidetään 
edellytyksenä luonnon ja ekosysteemien toiminnan 
hahmottamiselle, ja toimenpiteissä korostuvat 
tietoteknologiset ratkaisut. Harrastajien merkitys 
seurannoissa on mainittu ja erityisesti huomiota on 
kiinnitetty alkuperäiskansamme saamelaisten 
perinteiseen tietoon. Strategian johtoajatuksena 
kuitenkin on, että päätöksenteon on pohjauduttava 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon. 

Biodiversiteettistrategian näkemys kansalaisten 
tietotarpeista vaikuttaa kovin yksisuuntaiselta. 
Kärjistäen: lisää lajintuntemusta kansalle, niin 
johan lakkaa monimuotoisuus hupenemasta. Kaksi 
kolmesta suomalaisesta ilmoittaa kuitenkin 
harrastavansa luonnon tarkkailua. Paradoksaalisesti 
hallinnolta puuttuu havaintotietoja yleisistä lajeista, 
koska edistyneitä harrastajia kiinnostavat enemmän 
havainnot harvinaisista lajeista. Tässä 
vaatimattomammankin lajintuntemuksen omaavat 
luontoharrastajat voisivat olla avuksi. On myös 
muistettava, että luonnon monimuotoisuuden 
hupenemisen taustalla olevat tekijät tunnetaan 
varsin hyvin, ja siksi kattavan luontotiedon 
tavoittelu päätösten pohjaksi on poliittista 
viivytystaktiikkaa.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
saavutti luonnonsuojelupiireissä mainetta 
valtiovarainministeriaikoinaan vuonna 1997 
Natura-suojelua koskeneella lausunnollaan.

Lainaan:
Onko nyt viimeinenkin puu jätettävä pystyyn 
mätänemään, niin että kaikki metsämme rämettyvät 
läpipääsemättömiksi ryteiköiksi, joita kauniisti 
kutsutaan luonnontilaisiksi aarniometsiksi. Ja 
kaikki tämä vain sen takia, että jokainen tupajumi 
ja torakka saisi viettää monimuotoista ja onnellista 
elämää. Me suomalaiset olemme luonnonläheinen 
kansa, mutta miksi suojelisimme leivän 
suustamme.(ii)

Niinistön lausahduksesta voidaan tietysti tehdä 
monenlaisia tulkintoja koskien hänen 
luonnonsuojelunäkemyksiään. Tulkitsen että 
lausahduksessa on myös kyse samankaltaisesta 
pohdinnasta kuin Veikko Huovisen luomalla 
Konsta Pylkkäsen hahmolla Havukka-ahon 
ajattelijassa: mikä onkaan mittarimadon luontainen 
tärkeysasema maapallojärjestelmässä(iii)? Olemme 
luonnon monimuotoisuuden ja sitä koskevan tiedon 
edessä jokseenkin ihmeissämme. Mitä teemme 
sillä tiedolla, että jossain asuu joku töpösurri tai 
honkapuuhari? Tässä luontoharrastajat ovat 
merkittävässä välittäjän roolissa.

Yhteiskuntamme on läpitieteistynyt, ja tieteellistä 
tietoa pidetään usein ylivertaisena muunlaiseen 
tietoon nähden. Yhteiskuntatieteiden maisteri 
Sanna Rikala väittelee hetken kuluttua Tampereen 
yliopiston toisessa rakennuksessa naisten työssä 
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uupumisesta ja masennuksestaiv. Hän kirjoittaa 
tutkimuksessaan kehityssuunnasta, jossa 
yhteiskunnallisia ongelmia on ryhdytty 
tarkastelemaan lääketieteellisessä kehyksessä. 
Työelämän ongelmat määritelläänkin yksilöllisiksi 
terveysongelmiksi, eikä uupumuksen taustalla 
oleviin rakenteellisiin syihin puututa. 
Lempiesimerkkini tieteistymisestä ovat toistuvat 
uutiset kahvin terveysvaikutuksia koskevista 
tutkimuksista. ”Kahvinjuonti vähentää diabetesta.” 
”Liika kahvinjuonti on haitallista.” ”Kahvin juonti 
puolittaa syöpäriskisi.” ”Kahvin juonti voi 
pienentää dementiaan sairastumisen riskiä.” 
”Runsas kahvinjuonti voi johtaa ennenaikaiseen 
kuolemaan.” Vaatii melkoista kylmäpäisyyttä tehdä 
perusteltuja valintoja ristiriitaisten tutkimustulosten 
keskellä. Tieteistyminen saa aikaan sen, että 
maalaisjärjen ei koeta enää riittävän arkistenkaan 
kysymysten ratkaisemiseen. Emme arvaa luottaa 
omaan kokemukseemme ja tietoomme.

Sama tieteistymiskehitys on nähtävissä myös 
luonnonsuojelun tietokäytännöissä ja 
luontoharrastuksessa. Ei riitä että jokin paikka on 
erityisen lajirikas, kaunis, rehevä, tärkeä, 
kiinnostava tai rakas. Suojelu on perusteltua vasta, 
mikäli paikalta löytyy jokin erityisesti suojeltava 
statuslaji tai avainbiotooppi. Harvinaisten lajien 
määrittämiseksi tarvitaan erikoistunutta lajitietoa – 
tarvitaan asiantuntijoita. Luonnonsuojelun 
tietokäytännöt riistävät tavallisten 
luontokokemusten arvon ja tavallisten kansalaisten 
osallistumismahdollisuuden luonnonsuojelua 
koskevaan päätöksentekoon erikoistietoa 
painottamalla.

En kohdista tätä kritiikkiä luontoharrastukseen 
enkä luonnontieteeseen. Luonnon tutkimus on 
monella tavoin arvokasta. Jokainen tupajumi ja 
limasieni ansaitsee tulla löydetyksi, nimetyksi ja 
tutkituksi. Harrastajat toimivat parhaaksi 
katsomallaan tavalla, hallinnon ja tutkimuksen 
tämänhetkisten käytäntöjen puitteissa, 
edesauttaakseen luonnonsuojelua. 
Luonnontieteelliselle luontotiedolle ei kuitenkaan 
voida antaa monopoliasemaa yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa. Luonnosta tehtävät havainnot ja 
todettavat muutokset eivät sellaisenaan kerro, mitä 
on tehtävä. Luontoharrastajat venyttävät 
kiinnostavin tavoin luonnontieteellisen tiedon ja 
tieteellisen asiantuntijuuden rajoja. Harrastajissa on 
niin ”sunnuntaiharrastajia” kuin kansainvälisiä 

huippututkijoitakin. Luontoharrastus ei ole vain 
havaintotiedon keräämistä, vaan pitää sisällään 
monenlaisia luonnon tuntemisen tapoja. 
Harrastuksen kautta välittyvä käsitys luonnosta on 
paljon hallinnon tietokäsitystä monimuotoisempi.

Ismo Alanko lauloi vuonna 1997, että ”Rakkaus on 
ruma sana”. Väitöskirjani otsikko ”Rakkaudesta 
luontoon” saa kieltämättä kaikessa 
kuluneisuudessaan ja naiiviudessaan posket 
kuumottamaan. Samalla se on suhteellisen vähän 
käytettynä raikas ja siksi tarpeen. Tunteen ja järjen 
vastakkainasettelu istuu syvällä länsimaisessa 
kulttuurissa. Ympäristökiistoissa törmätään usein 
asetelmaan, jossa luonto- tai 
kulttuuriympäristökohteen tuhoamista perustellaan 
”rationaalisilla” argumenteilla ja vastustus 
leimataan tunteelliseksi ja sellaisena 
epärationaaliseksi. Kuitenkin jo antiikin filosofit 
kuvasivat tunteiden olevan järjen toimintoja. 
Tunteet auttavat meitä toimimaan maailmassa ja 
ohjaavat tiedonhankintaamme. Antropologi Kay 
Milton on kääntänyt järjen ja tunteen suhteen 
päälaelleen: hänen mukaansa rationaalisuus on 
tunnev. Rationaalisuus ei ole mikään universaali 
periaate, vaan se, mitä pidämme järkevänä, 
vaihtelee. Tästä seurauksena ei kuitenkaan ole 
relativismi, tilanne, jossa mistään ei oikeastaan 
voida tietää mitään ja siksi kaikki käy. 
Rationaalisuus ja parhaat toimintatavat on 
ratkaistava kunkin tilanteen erityispiirteet 
huomioon ottaen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
tämänhetkiset luontotiedon hallinnan ja 
luonnonsuojelun käytännöt eivät ole ainoita 
mahdollisia.

Mainitsin alussa, kuinka kaikkia kolmea 
väitöskirjani tapaustutkimusta luonnehtii 
luontoharrastajien sinnikkyys. 
Luonnonsuojeluhallinnon resurssien vähentyessä ja 
vapaaehtoisten suojelutoimien korostuessa 
sinnikkyys on entistä enemmän tarpeen. Siksi on 
tarpeen ymmärtää, mistä luontoharrastajien 
sinnikkyys kumpuaa. Monia harrastajia motivoi 
yhteistyö ympäristöhallinnon kanssa. 
Tutkimuksellinen luontoharrastus tuottaa 
löytämisen iloa. Toiset pakenevat maailman 
murheita metsän rauhaan, toisille harrastuksen 
kautta syntyvät sosiaaliset suhteet ovat 
merkityksellisiä. Viime kädessä harrastajia motivoi 
Konsta Pylkkäsen tavoin ihmetys luonnon 
monimuotoisuuden ja lajikirjon edessä ja luonnon 
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estetiikan viehätys. Luonnon tutkiminen ja suojelu 
tekee elämästä merkityksellistä. Luontotiedon 
edellytyksenä on luonnossa liikkuminen. Luonnon 
tuntemiseksi on avauduttava luonnolle – on 
käveltävä, katseltava, kyykisteltävä, tunnusteltava, 
nuuhkittava. Samalla on ehkä myös selailtava 
määritysopasta ja kilautettava kaverille. 
Tieteellinen luontotieto syntyy kehollisissa 
käytännöissä, affektiivisen luontosuhteen 
välityksellä. Luontoharrastajien sinnikkyyden 
taustalla on rakkaus luontoon.

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä 
ympäristömuutoksiin sopeuduttaessa. Yhtä 
välttämätöntä on käytännöllisten luonto-
suhteidemme moninaisuus. Kulttuurinen 
diversiteetti pitää yllä luonnon diversiteettiä. Kuten 
Yrjö Haila on kirjoittanut: meidän on kaivettava 
luonto esiin ympäristöhuolien alta.(vi) On 
ryhdyttävä tekemään ja tietämään toisin. Tämä tuo 
haasteita myös tutkimukselle. Vaikka Suomen 
luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön toimintaohjelma painottaa 
luonnontieteellistä tietoa, todetaan siinä myös, että 
edessä olevien laajojen yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan 
yhteiskuntatieteellistä ja monitieteistä luonnon 
tutkimusta.

Mikäli otamme luonnon monimuotoisuuden 
suojelemisen haasteen vakavasti, ehdotan että 
kuuntelemme esimerkiksi mitä ranskalaisella 
filosofilla Felix Guattarilla on sanottavana. 
Lainaan:

Ekologinen kriisi voidaan ratkaista vain sillä 
ehdolla että tapahtuu aito poliittinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen vallankumous, joka määrittää 
uudelleen materiaalisten ja immateriaalisten 
hyödykkeiden tuotannon päämäärät. Tämän 
vallankumouksen ei pidä koskettaa vain laajassa 
mittakaavassa näkyviä voimasuhteita vaan yhtä 
lailla aistimisen, halun ja älyn molekulaarisia 
alueita(vii).

Guattari korostaa yksilöllisten, paikallisten, 
ainutlaatuisten, hiljaisten ja monitulkintaisten 
tapahtumien erittelyn merkitystä suurten 
kertomusten vastapainona. Tämänkaltaista 
metodologista ohjenuoraa olen seurannut 
väitöskirjassani. Nähdäkseni on tarkasteltava niitä 
tapoja joilla tunteet ovat mukana 

luonnonsuojelutyössä sekä kehitettävä keinoja, 
joilla tunteita kyetään ottamaan 
ympäristöhallinnassa nykyistä paremmin 
huomioon. On rohkaistuttava puhumaan 
luonnonrakkaudesta.

i http://www.ym.fi/fi-
FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_
toimintaohjelma
ii (Leikola 1997)
iii (Huovinen 1953)
iv http://tampub.uta.fi/handle/10024/94442
v (Milton 2002)
vi (Haila 2004)
vii (Guattari 2008)

PUHEENVUOROJA

Kell' kieli on, se kieltä käyttäköön

Miten resursseja tutkimuksen tekemiseen pitäisi 
jakaa? Koska akateemiseen tutkimukseen liittyy 
asiantuntijoiden kouluttaminen sekä yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus ja sektoritutkimukseen 
liittyy hallintoalan tarpeiden täyttäminen, 
resursseja ei varmasti koskaan jaeta yksinomaan tai 
edes valtaosaltaan tieteellisten ansioiden 
perusteella.  Tästä huolimatta ansioiden 
mittaamisesta käydään jatkuvaa keskustelua.
Julkaisufoorumi eli JUFO on suomalaisen 
tiedeyhteisön suunnittelema järjestelmä 
tieteellisten ansioiden mittaamiseen. Siinä 
tieteelliset sarjat on nimetty ja luokiteltu kolmeen 
tasoon, ykkösestä kolmoseen. Tieteelliset 
kustantajat, jotka julkaisevat monografioita ja 
toimitettuja teoksia, on jaettu kahteen ryhmään, 
ykkös- ja kakkostasoon.

Ensimmäisessä JUFO-ehdotuksessa kaikki 
kotimaiset sarjat ja julkaisijat olivat 
ykköskategoriassa eli alimmalla tasolla. Monet 
tieteelliset seurat kustantajien heitä tukiessa 
vaativat ehdotukseen muutosta, joka tehtiin hyvin 
nopeasti ja paneelien ohjeistusta lievennettiin. 
Kotimaisia kustantajia on korkeammalla tasolla 
neljä, ja kakkostasolla on eräitä perustieteiden 
lehtiä. Osa paneeleista ei antanut tällaista arvoa 
kotimaiselle julkaisemiselle.

http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/


YHYS tiedotuslehti 2/2013 1 4

Keskustelu kotimaisilla kielillä julkaistavista 
artikkeleista ja kirjoista ei tästä huolimatta ole 
laantunut. Viimeisen kahden, kolmen vuoden 
aikana liki jokaisessa YHYS-johtokunnan 
kokouksessa on  käsitelty tai ainakin sivuttu 
aihepiiriä. Lisäksi johtokunnan jäsenet ovat 
sähköpostitse vaihtaneet mielipiteitään aika ajoin. 
Välillä keskustelua ovat herättäneet muut 
tieteelliset seurat, joiden mielestä kotimaisten 
julkaisujen asemaa tulisi entisestään vahvistaa. 
YHYS-johtokunta ei ole liittynyt tällaisiin 
vetoomuksiin. Toisinaan YHYS-johtokunnan 
sisällä on ehdotettu päinvastaista politiikkaa ja 
kotimaisten julkaisujen ja kustantajien siirtämistä 
ykkösluokkaan. Tämäkään ei ole saanut sellaista 
kannusta johtokunnan sisällä, että seura olisi 
ryhtynyt toimiin.

Oma näkemykseni on ollut, että muodostunut 
tilanne on hyvä. Luokittelu ottaa huomioon 
tieteenalojen erilaiset perinteet ja tarpeet. Se ei 
myöskään perustu Impact Factor -luvuille tai h-
indeksille, jotka korostavat suurten tieteiden 
asemaa ja jollaisia kenties joissain rekrytoinneissa 
käytetään. 

Nykymalli tukee akateemisen yhteisön 
moninaisuutta. Humanistiset alat – joihin myös 
oma tieteenalani filosofia tavataan lukea, vaikka 
oppiaine voikin olla yhteiskuntatieteiden 
yhteydessä – tuottavat tuloksia, jotka jäävät JUFOn 
tapaisten mittareiden ulkopuolelle. Kollegani 
Turussa saivat äskettäin valmiiksi Immanuel 
Kantin pääteoksen Kritik der reinen Vernunft 
suomennoksen, ja itse olen osallistunut pariin 
käännöshankkeeseen. Näiden ja vastaavien 
käännösten luotettava tekeminen on asiantuntija-
työtä, joka on vahvasti kuulunut suomalaiseen 
filosofiaan J. E. Salomaasta (Kant) ja Jaakko 
Hintikasta (G. E. Moore) Juha Sihvolaan 
(Aristoteles) ja Erika Ruonakoskeen (de Beauvoir). 
Klassikkokäännökset ovat kestäviä palveluksia 
suomalaiselle sivistykselle ja kulttuurille. Ne eivät 
tuota uutta tietoa samalla tavalla kuin empiiriset 
tieteet parhaimmillaan tuottavat. 

Filosofiassa, ja kenties myös joillakin muilla 
aloilla, perinteen ylläpitäminen on olennaista. 
Perinnettä uusinnetaan avainteksteistä 
keskustelemalla ja niille uusia tulkintoja 
esittämällä. Se, suhtaudutaanko tällaiseen 
toimintaan kannustavasti vai tukahduttavasti, 

ilmentää yhteiskunnallista ilmapiiriä. Filosofiset 
kirjoitukset ovat usein vaikeita ja mieltä 
askarruttavat ongelmat itsepintaisia. Sen takia on 
tärkeää, että niitä voidaan  käsitellä omalla 
äidinkielellään.
 Monet näistä näkökohdista koskevat myös 
tieteellistä keskustelua ja yleissivistävän 
materiaalin tuotantoa kotimaisilla kielillä. Tieteessä 
tapahtuu -lehdessä numerossa 6/2013 aiheena on 
suomenkielinen oppikirjallisuus. Virpi 
Yläraudanjoen tekemän selvityksen mukaan 
jokaisella hänen tutkimallaan koulutusalalla 
käytetään suomenkielistä kirjallisuutta. 
Akateemisissa urapoluissa ja virantäytöissä on 
perinteisesti ollut jännitteinen suhde tutkimus- ja 
opetusansioiden välillä. On ikävää, jos vastaavia 
kuiluja luodaan ja vahvistetaan erilaisten 
julkaisumuotojen – tai kattavammin sanoen 
ilmaisumuotojen – välille resurssien 
jakojärjestelmien avulla.

Markku Oksanen, Akatemiatutkija, Turun yliopisto

Ympäristökeskustelun uusia suuntia 
haarukoimassa

Miksi tutkijan kannattaa ottaa osaa ajankohtaiseen 
julkiseen keskusteluun? Mistä asioista voi viestiä 
ja miten? Mitä ympäristökysymyksiä haluamme 
nostaa esiin? Muun muassa näiden kysymysten 
parissa vietettiin Suomen ympäristökeskuksen 
ympäristöpolitiikkakeskuksessa marraskuista 
pikkujoulupäivää. Ennen rennompaa yhdessäoloa 
järjestimme työpajan, jossa nelisenkymmentä 
yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen 
asiantuntijaa ja tutkijaa pohti viimeaikaisen 
ympäristökeskustelun painopisteitä. 

Työpajan tarkoituksena oli hahmottaa sitä, miten 
ympäristötietoa voitaisiin välittää nykyistä 
paremmin julkiseen keskusteluun. Osallistujat 
pohtivat, millaisia tutkimustiedon valossa tärkeitä 
aiheita tai näkökulmia julkisesta keskustelusta on 
puuttunut. Lisäksi keskusteluissa hahmotettiin sitä, 
mitä uutta annettavaa yhteiskunnallisesti 
orientoituneella ympäristötutkimuksella voisi olla 
paljon esillä olleiden aiheiden käsittelyyn. Viidessä 
eri työryhmässä nousi esiin erityyppisiä 
näkemyksiä keskustelun painopisteistä, mutta 
myös yhteisiä teemoja. Seuraavassa olemme 

http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/issue/view/1153
http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/issue/view/1153
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summanneet tulkintamme työryhmien annista ja 
ideoista tulevaan ajankohtaisviestintään. 

Kaikki kaivokset eivät ole Talvivaaroja

Kaivossektorin ympäristövaikutukset ovat olleet 
viime aikoina paljon esillä sekä ympäristö- että 
talousvaikutuksiin liittyen. Keskustelua ovat 
hallinneet Talvivaaran kaivoksen aiheuttamat ja 
kohtaamat ongelmat. Huomio on kiinnittynyt 
kaivoksen ympäristövaikutusten luonteeseen ja 
laajuuteen. Keskustelu on ollut hyvin latautunutta 
ja jopa tunteikasta. Talvivaaran tapauksen avulla 
voidaankin pohtia ympäristöhallinnan rajoja. 
Pystyykö yhteiskunta ohjaamaan tehokkaasti edes 
kansallisen tason toimijoita, monikansallisista 
toimijoista puhumattakaan? 

Erilaisten kaivostoimijoiden väliset erot on tähän 
mennessä tunnistettu heikosti. Esimerkiksi 
ympäristöllinen ja sosiaalinen hyväksyttävyys 
vaihtelee suuresti eri tyyppisten kaivosten välillä. 
Myöskään luonnonsuojelun hyväksyttävyys ei ole 
itsestään selvää. Luonnon suojelu 
kaivosteollisuudelta rikkaassa pohjoisessa voi 
johtaa arvaamattomiin seurauksiin muualla 
maailmassa – samoin kuin avoimen, ennakoivan ja 
uskottavan ympäristövaikutusten hallinnan 
kehittäminen. 

Yksilön ympäristötuska

Elinkaariajattelun selventäminen nousi 
työryhmissä esiin monialaisena haasteena. 
Elinkaariajattelu on tärkeää esimerkiksi 
bioenergian kestävyyskriteereitä määriteltäessä tai 
eurooppalaisen kulutuksen ja tuotannon globaaleja 
vaikutuksia hahmotettaessa. Niin sanottujen 
rebound- ja spillover -vaikutusten konkretisointi on 
tärkeää, jotta ympäristönsuojelun haitallisia 
vaikutuksia voitaisiin minimoida. Johtaako tiukka 
sääntely Euroopassa ympäristöpaineiden kasvuun 
kehitysmaissa? 

Tietoisuus ympäristövaikutusten moninaisuudesta 
ja sivuvaikutuksista voi johtaa yksilön kokeman 
ahdistuksen lisääntymiseen. Ympäristötutkijoilla 
onkin erityinen vastuu avata sitä, mitä vaikkapa 
kulutuksen kohtuullistaminen tarkoittaa 
talouspuheen hallitsemassa kulttuurissa. 
Ympäristöä, taloutta ja työllisyyttä yhdistävästä 
win-win-win -puheesta huolimatta peruskysymys 

ympäristön ja inhimillisen hyvinvoinnin välisestä 
yhteydestä on jäänyt vaille kunnon vastausta. 
Viestien välittäminen suurelle yleisölle vaatii paitsi 
vankkaa tutkimustietoa, myös vieraiden termien ja 
monimutkaisten mekanismien avaamista.

Yhdyskuntien pitkät kaaret

Yli puolet maapallon väestöstä ja miltei kolme 
neljäsosaa suomalaisista asuu kaupunkimaisilla 
alueilla. Ympäristönsuojelu onkin yhä useammin 
toimintaa urbaanissa ympäristössä. Yksi 
tärkeyteensä nähden vähän huomiota saava 
kehityskulku on yhdyskuntarakenteen muutos. 
Miten turvata kaupunkien viheralueiden asukkaille 
tarjoamat hyödyt? Miten kaupunkien tiivistäminen 
vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin – 
sekä ympäristöön – pitkällä aikavälillä? Miten 
saavutetaan aito avoimuus maankäytön 
suunnittelussa? Millaisia vaikutuksia 
kuntaliitoksilla on ympäristöön? Pitkän aikavälin 
kehityskulkujen ennakoinnille ja vaihtoehtojen 
esittämiselle on selkeä tarve.

Ympäristötutkimuksen ketteryys

Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistojen 
toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Samalla 
muuttuu myös tutkimuksen yhteiskunnallinen 
asema. Viime aikoina hallinnolliset muutospaineet 
ovat saaneet paljon huomiota, mutta niitä 
tärkeämpiä lienevät ympäristön fyysiset muutokset 
ja tekniikan kehitys. Yhteiskunnalliselle 
ympäristötutkimukselle tärkeää on varsinkin tieto- 
ja viestintätekniikka ja sen käyttö. Lisääntyvän 
”visuaalisen saasteen” ja informaatiotulvan 
keskellä pelkistä tutkimuksen tuloksista 
viestiminen ei enää riitä. Lisäksi on tärkeää pitää 
yllä tietämystä siitä, miten tutkimusta tehdään, 
ketkä sitä tekevät ja millaista tietämystä he 
pystyvät tuottamaan. Tällöin voidaan välttää sekä 
liiallisia odotuksia että tulosten vajaakäyttöä. 

Tutkimustiedon tuottajien on tartuttava ketterästi 
kulloinkin pinnalla oleviin aiheisiin, taustoitettava 
niitä, oikaistava virheellisiä näkemyksiä ja tuotava 
tarvittaessa esiin vaihtoehtoisia tulkintatapoja. 
Tämä vaatii tutkijoilta itsekriittisyyttä, avoimuutta 
ja rohkeutta. Ajankohtaiseen julkiseen 
keskusteluun osallistuminen sisältää riskejä, mutta 
parhaimmillaan se on tehokas tapa vaikuttaa. 
Tarvitsemme rohkeutta myös uudenlaisten ja 
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osallistavien tiedontuotannon tapojen 
kokeilemiseen.

Jari Lyytimäki, vanhempi tutkija, SYKE, 
ympäristöpolitiikkakeskus
Anna Toppari, tiedottaja, SYKE, viestintäyksikkö

UUTISIA

Saamelaiskirja avaa näkökulmia Jokkmokkin 
saamelaisten maisemiin ja historiaan

Saamelaisten huolena ovat muutosten aiheuttajat: 
kaivannaisteollisuus, metsätalous, vesivoima ja 
ilmastonmuutos.

OSK Lumimuutos on julkaissut uuden laajan 
saamelaiskirjan englanniksi: It is the Sámi who 
own this land –Sacred Landscapes and Oral 
Histories of the Jokkmokk Sámi (”Saamelaisethan 
tämän maan omistavat” – Ruotsin Jokkmokkin 
saamelaisten pyhät maisemat ja kerrotut historiat)

Vuonna 2002 Saamelaisneuvosto ja Lumimuutos 
aloittivat laajat selvitykset vesivoiman, 
ilmastonmuutoksen, perinnetiedon, metsästyksen, 
kalastuksen, naisten aseman ja muiden 
saamelaisille tärkeiden aiheiden tilasta. Kenttätyöt 
toteutettiin haastatteluin 2003-2012. Saamelaiset 
asemoitiin kanssatutkijoiksi, ja heidän tietonsa 
tieteellisen materiaalin kanssa saman arvoiseksi. 
Samalla saamelaisten tiedonantoja verrattiin yli 
kahteenkymmeneen tieteelliseen kirjallisuus- ja 
artikkelilähteeseen. Tulokset on julkaistu 
englanninkielisessä kirjassa: “It is the Sámi who 
own this land – Sacred Landscapes and Oral 
Histories of the Jokkmokk Sámi”. 

Kirjan ensimmäinen osa, ”Menneet tapahtumat”, 
kokoaa yhteen saamelaisten ajatuksia 
perinteestään, paikannimistään, naisten 
muuttuvasta asemasta yhteiskunnassa, sään 
ennustamisesta, perinteisestä uskonnosta, 
karhunpyynnistä, tähtitiedosta ja vesivoiman 
vaikutuksista 1900-luvun alusta alkaen. Toinen 
osa, ”Nykyhetki”, on laaja katsaus vuosien 2002-
2013 aikana muuttuvaan Jokkmokkiin. Puheissa 
painopiste siirtyy säämuutoksiin ja kaivannais-
teollisuuteen. Vesivoiman vaikutukset jatkuvat. 
Poronhoito läpikäy muutoksia. Perinteisen ja 
motorisoidun paimentolaiselämän rajapinnat 

aiheuttavat paljon keskustelua. Uudet eläimet, 
linnut ja hyönteiset leviävät Jokkmokkin 
suurtuntureihin ja elonkehä muuttuu. Metsätalous 
nousee merkittäväksi aiheeksi, kun talvilaidunten 
alueet tuhotaan ja kansainväliset kampanjat 
pyrkivät säästämään viimeisiä ikimetsiä. Kolmas 
osa, ”Ajatuksia tulevaisuuteen”, sisältää 
pohdintoja luonnonmuutoksen, kielen ja kulttuurin 
sekä valtiosuhteen osalta. Jokkmokkin 
seutukunnan laajat luonnonsuojelualueet, kuten 
UNESCO:n Laponian maailmanperintöpuisto 
pitävät sisällään ajatuksen yhteishallinnasta, joka 
saatiin käyntiin vuoden 2012 aikana. Kirja päättyy 
neljänteen osaan, ”Kokonaisvaikutukset”. 
Saamelaisneuvoston ja Ruotsin saamelaiskäräjien 
edustajat esittivät pyynnön, että OSK 
Lumimuutoksen tallentamien aineistojen 
perusteella esitettäisiin arvio siitä, millaisia 
kokonaisvaikutuksia Jokkmokkin saamelaisiin 
kohdistuu. Saamelaista perinnetietoa verrattiin 
laajaan vertaisarvioituun tiedemateriaaliin, ja 
analysoidut tulokset kertovat maapalloistuvan 
yhteiskunnan tilasta Jokkmokkissa. Saamelaiset 
tunnistavat ilmastonmuutoksen olevan kaikkia 
elämänsä osa-alueita koskettava, hyvin merkittävä 
prosessi. Samoin akuutit teolliset toimet, kuten 
kaivannaisteollisuus, muuttavat maisemaa ja 
alueella vallitsevaa elämäntapaa 
kokonaisvaltaisesti. Kirja päättyy erilaisten 
uudistusmallien pohdiskeluun, jolla saamelaisten 
tieto, kulttuuri ja suhde maahan saataisiin osaksi 
nykyajassa tapahtuvaa alueiden hallintaa. 
Teoksessa on esillä Carl-Johan Utsin, Jan Håkan 
Dahlströmin ja Heikki Willamon 
ammattivalokuvia sekä tutkijoiden kuva-aineistoa 
ja karttoja.

Lisätiedot ja tilaukset: Tero Mustonen, YTT, 
vastaava tutkija, OSK Lumimuutos, 040 7372424, 
tero@lumi.fi tai Eija Syrjämäki, YTM, OSK 
Lumimuutos, 040 7739917, eija.syrjamaki@lumi.fi

Ensimmäinen suomalainen ilmastoetiikan kirja 
julkaistu

Ajatuksia ilmastoetiikasta tarjoaa yleiskuvan 
kansainvälisesti vilkastuneesta ilmastoeettisestä 
keskustelusta ja auttaa hahmottamaan 
ilmastomuutokseen liittyviä moraalifilosofisia 
kysymyksiä, jotka liittyvät sukupolvien väliseen 
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oikeudenmukaisuuteen sekä vastuun ja 
kustannusten jakamiseen. Esille nousee myös 
oikeudenmukaisuuden suhde niin demokratiaan 
kuin heikoimpien vahingoittamiseen. Kirja 
osoittaa, kuinka eettiset kysymykset piilevät 
poliittisten ja taloudellisten arviointien taustalla. Jo 
taloudellisia kustannusarvioita laskettaessa tulokset 
 riippuvat siitä, miten painotamme tulevaisuuden 
ihmisten hyvinvointia suhteessa omaamme. Ovatko 
heidän intressinsä yhtä arvokkaita kuin omamme? 
Entä kuinka demokraattinen päätöksentekomme 
tulisi järjestää mahdollisimman 
oikeudenmukaiseksi tulevien ihmisten kannalta? 
Selvästi moraalinen kysymys liittyy myös siihen, 
mitkä keinot ovat ilmastohaasteen edessä sallittuja: 
onko esimerkiksi ilmaston manipulointi eettisesti 
hyväksyttävää?

Ilmastonmuutoksen eettisten ja poliittisten 
kysymysten määrittelyvalta ei kuulu asian-
tuntijoille, vaan jokaiselle ihmiselle. Ajatuksia 
ilmastoetiikasta tarjoaa lukijoille filosofisia 
välineitä eettisesti sallittavien ja poliittisesti 
toivottavien keinojen ja päämäärien arvioimiseen. 
Teoksen kirjoittajina ovat akatemiatutkija Markku 
Oksanen, yhteiskuntatieteiden tohtori Teppo 
Eskelinen sekä filosofian tohtorikoulutettavat Lauri 
Lahikainen, Simo Kyllönen, Teea Kortetmäki, 
Säde Hormio ja Sanna Joronen. Johdannon ovat 
kirjoittaneet teoksen toimittajat Teea Kortetmäki, 
professori Arto Laitinen ja professori Mikko 
Yrjönsuuri.

Kortetmäki Teea, Laitinen Arto ja Yrjönsuuri 
Mikko (toim.) (2013): Ajatuksia ilmastoetiikasta. 
Jyväskylä: SoPhi 123. Teos on tarjolla vapaana 
nettijakeluna.

Mustahiilen arktisista ilmastovaikutuksista 
kertova sivusto avattu

Uudella www.maceb.fi -sivustolla annetaan tietoa 
mustahiilestä. Sivusto kertoo sen päästölähteistä, 
hillitsemiskeinoista ja vaikutuksesta ilmastoon 
maailmanlaajuisesti, erityisesti Euroopassa ja 
arktisella alueella.

Sivuilla esitellään tietoa ja mallinnustuloksia 
mustahiilen sekä muiden lyhytikäisten ilmastoon 
vaikuttavien yhdisteiden, orgaanisen hiilen ja 
rikkidioksidin päästöistä, pitoisuuksista ja 
vaikutuksista. Näitä sivuston käyttäjä voi 
tarkastella karttoina nykytilassa sekä kehitystä 
tulevaisuudessa vuosina 2020 ja 2030. Sivusto on 
pääosin englanninkielinen ja sisältää lisäksi 
suomenkielistä tietoa ilmastovaikutuksista sekä 
projektin tuloksista.

Sivusto on kolmevuotisen MACEB-projektin 
(Arktisen alueen lämpenemisen hillitseminen 
kontrolloimalla Euroopan mustan hiilen emissioita) 
yksi päätuotteista. Projekti jatkuu vuoden 2013 
loppuun.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, ryhmäpäällikkö Heikki 
Lihavainen, puh. 029 539 5492, 
heikki.lihavainen@fmi.fi

Suomen ympäristökeskus, erikoistutkija Kaarle 
Kupiainen, puh. 0400 148 766, 
kaarle.kupiainen@ymparisto.fi

Helsingin yliopisto, professori Veli-Matti 
Kerminen, puh. 050 342 7380, veli-
matti.kerminen@helsinki.fi

Joulupähkinän vastaukset: 
yhteiskuntatiede, ilmastonmuutos, saamelaiset, ympäristöpolitiikka, ilmastoetiikka, mustahiili, luonnonsuojelu
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