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suuruinen asteroidi sisältää jalometalleja, joiden yhteen-
laskettu markkina-arvo lähentelee 10 000 kvadriljoonaa 
dollaria. Yksityisten voittojen sijaan tämä mahdollisuus 
tulisi käyttää vihreän talouden resurssipohjan siirtämi-
seen taivaalle, jossa maanpäällisen uusiutuvaan energi-
an tuotantoon tarvittava materia hankitaan asteroidien 
louhinnasta. Taivas toimii siis ideologisena varaventtii-
linä, jonne maanpäälliset ongelmat voidaan tarvittaes-
sa ulkoistaa paineen kasvaessa liian suureksi.

Talousteoreettisestikin kirjassa on ongelmia. Bastani 
antaa varsin yksipuolisen kuvan Karl Marxista teknolo-
gisena deterministinä tukien tulkintansa yksipuolisiin 
lainauksiin postuumista Grundrisse-teoksesta (1939– 
1941). Kuvatessaan Marxia mekanistisena ”ala- ja ylä-
rakenne” -teoreetikkona, jonka ajattelussa talouden ala-
rakenne ja teknologinen kehitys muovaavat lähes rau-
taisella otteella yhteiskunnallista kehitystä, Bastani 
ajautuu varsin arveluttaviin johtopäätöksiin. Aiempien 
kommunististen projektien epäonnistuminen esimerkik-
si Neuvostoliitossa johtui hänen mukaansa yksinkertai-
sesti siitä, että sen synty oli sidottu omaan aikaansa en-
nen kolmatta suurta murrosta, informaatioteknologian 
ja tuotantovoimien vallankumousta. Vasta uusi aika on 
luonut puitteet luksuskommunismin nousulle. Mutta ei 
kapitalismikaan syntynyt teknologisen kehityksen ka-
usaalisena seurauksena, vaan tiettyjen yhteiskunnallis-
ten suhteiden vakiintumisena, jossa taloutta alettiin jär-
jestää maan ja tuotantovälineiden yksityisomaisuuden 
sekä työvoiman myymisen kautta yksityistä liikevoittoa 
varten.

Ongelman ydin löytyy siitä, että Bastanin esittämä 
luksuskommunismi ottaa kapitalismin tuotannollisen 
luontosuhteen täysin kritiikittä vastaan ja kiihdyttää sen 
lopulliseen päätepisteeseensä. Maa ja taivas ovat ih-
miskunnan leikkikenttiä, joiden piirissä vain ihmisten 
lait pätevät. Ylikulutusta ei ole olemassa, sillä kyse on 
lopulta vain siitä, kuinka nopeasti luonnonvarojen lou-
himinen ja hankinta voidaan ulkoistaa Maan ulkopuo-
lelle. Kysymys siitä, onko ajatus ihmisestä luonnon 
herrana osa nykyistä ongelmaa jää taka-alalle. Samal-

la tavalla kuin kapitalismi järjestää uudelleen luontoa 
ja materiaa kulutusta varten, järjestää se myös uudel-
leen ihmisten suhdetta luontoon ja toisiinsa. Teoksen 
vajavaisuus tulee terävästi esille aikana, jolloin mar-
xismin ja ekologian suhde on ollut kiivaan keskustelun 
ja uudelleenajattelun keskiössä. Esimerkiksi viimeai-
kaiset Andreas Malmin ja Jason Mooren teoretisoinnit 
kapitalistisesta luontosuhteesta sivuutetaan, ehkä osin 
siksi, että ne esittävät varsin erilaisen tulkinnan mar-
xismin ja ekologian suhteesta.

Provokatiivisesta otsikostaan huolimatta teoksesta 
huokuu jopa jonkinlainen polkuriippuvainen konserva-
tiivisuus. Ilmastonmuutoksen ratkaisuun tarvittavat 
avaimet ovat kuulemma jo saatavilla. Valtion ja politii-
kan tehtäväksi jää enää kiihdyttää jo olemassa olevat 
kehityssuunnat päätepisteeseensä vihreällä investointi-
politiikalla ja turvaamalla yhteiskunnallinen siirtymä 
kapitalistisen hintamekanismin nitistessä liitoksistaan. 
Lopulta luksuskommunismi ei näyttäydy edes perusta-
vanlaatuisena yhteiskuntajärjestelmän muutoksena, 
vaan pikemminkin kapitalististen kehityksen lakien 
luonnollisena jatkumona. Ilmastokatastrofikin muotou-
tuu hegeliläisen ”Historian” voittokulun välttämättö-
mäksi fossiiliseksi sivujuonteeksi ennen luksuskommu-
nismin murrosta.

Luksuskommunismin toteutuessa ihminen on noussut 
jumalten joukkoon, joten liekö sattumaa, että vastaus ai-
kamme haasteisiin löytyy taivaalta. Maanpinnan tasolla 
olisi kuitenkin hyvä miettiä terävämmällä itsekriittisyy-
dellä itsestään selvinä eläviä modernismin ja kehityksen 
oletuksia. Lineaarisuus asettaa ajattelun epäsuotuisalle 
”eteenpäin tai taaksepäin” -janalle, vaikka historia ei 
tunne askeleen suuntia, saati itse askelia. On selvää, et-
tä ympäristö- ja biodiversiteettikriisien aikakaudella on 
kyettävä ottamaan askelia eteen, taakse ja sivuille.

VILLE KELLOKUMPU 
Maantieteen tutkimusyksikkö, 

Oulun yliopisto 

Ymmärryksen rajoja kunnioittaen

LEILA HAAPARANTA (2019) Rajan taju: Filosofisia 
esseitä. Gaudeamus, Helsinki.

Heti alussa käy ilmi, ettei nyt puhuta tilallisista rajois-
ta, vaan tiedon ja ymmärryksen rajoista sekä filosofian 
suhteesta niihin. Tampereen yliopiston filosofian pro-
fessori Leila Haaparanta määrittelee tuoreen teoksensa 
näkökulman ytimekkäästi: ”Filosofian historia on rajo-
jen asettamisen ja rajojen ylitysten historiaa. Tuntema-
ton ja tiedon ulkopuolella oleva – se, mitä ei tiedetä – 
on vaikuttanut siihen, kuinka tiedetty on ymmärretty; 
se on antanut kehykset tiedetylle.” (s. 10) Taustalta löy-
tyy kuuluisa sokraattinen ajatus, jonka mukaan suurin-
ta viisautta on sen tietäminen, ettei tiedä. Senkin joh-
dattamana filosofian historiaa voi pitää yrityksenä raja-

ta mielekkään tiedon aluetta. Rajojen paikantumiseen 
ovat vaikuttaneet kulloinkin käytössä olleet ymmärtä-
misen metodit sekä ontologis-metafyysiset näkemykset 
siitä, miten tiedettävän (tai käsitteellisesti ilmaistavissa 
olevan) ulkopuolelle rajattuun tulisi suhtautua – kunni-
oittaen, valloittaen, vai kokonaan kieltäen.

Haaparannan elämäntyöhön ja kokemukseen histori-
allisesti paikantuva näkökulma leikkaa läpi teoksen, mi-
tä pidän raikkaana. Kirjoittaja on selkeästi tietyn perin-
teen ja ajanjakson kasvatti, minkä hän tiedostaa kypsäl-
lä tavalla. Pääpaino on toisen maailmansodan jälkeises-
sä filosofiassa, joka usein on jaettu karkeasti eikä suin-
kaan ongelmattomasti niin sanottuihin mannermaiseen 
ja analyyttiseen anglosaksiseen perinteeseen – jälleen ra-
jankäynnin problematiikkaa! Usein näiden eroja on ko-



275Kirjallisuutta – LitteraturTERRA 131: 4 2019

rostettu tarkastelemalla niiden suhtautumista tuntemat-
tomaan, mutta tämäkään raja ei ole läpäisemätön. Esi-
merkiksi jonkinlaiseksi mystikoksi usein luonnehdittu 
Martin Heidegger pyrki kehittämään uutta kieltä arkikie-
len tavoittamattomiin jäävien mutta merkityksellisten 
olemassaolon piirteiden tavoittamiseen; Ludwig Witt-
gensteinin Tractatus Logico-Philosophicuksen (1921) 
tunnettu viimeinen lause taas kuuluu: ”mistä ei voi pu-
hua, siitä on vaiettava”. Wittgensteinkaan ei tosin Haa-
parannan mukaan pyri kiistämään puhumattomaksi jää-
vän arvoa tai olemassa oloa. Lause päinvastoin ilmentää 
Wittgensteinin kunnioittavaa asennetta rajantakaista koh-
taan. Filosofit analyyttinen–mannermainen-jaon kum-
mallakin puolen ovat myös toisinaan tunnustaneet omi-
en käsittelytapojensa rajallisuuden. Kummankin perin-
teen sisällä on huomattu, että taide voi olla filosofiaa pa-
rempi väline metafyysisten merkitysten sekä sanoin ku-
vaamattomien ja mystisten kokemusten käsittelyyn.

Traditiokohtainen rajankäynti hahmottuu myös Haa-
parannan kirjasta. Fenomenologian, erityisesti Edmund 
Husserlin, ajattelu on sijoitettu ”Tunteet 
ja hallinnan raja” -otsikon alle, kun taas 
analyyttisen filosofian perinnettä käsi-
tellään luvuissa ”Ihmismielen tutkimus 
ja tutkimattomuus” sekä ”Logiikka ra-
jana ja logiikan rajat”. Viimeksi maini-
tussa nousee esiin myös kiinnostavia 
törmäyskohtia, kuten selonteko Rudolf 
Carnapin ja Heideggerin metafysiikkaa 
koskevasta kiistasta, joka jännittyi pit-
kälti kielen ja kokemuksen välille. Haa-
paranta ruumiillistaa ja personoi filoso-
fian historian ansiokkaasti muistuttaen, 
että tyypillisesti abstraktin irtonaisina 
näyttäytyvät filosofiset kysymykset ja 
lähestymistavat ovat osin syntyneet tie-
tyissä sosiaalisissa ja historiallisissa 
konteksteissa, harjoittajiensa yksilölli-
sistä herkkyyksistä käsin. Filosofian tra-
ditioita ei tulekaan hahmottaa kuhnilai-
sina paradigmasta toiseen etenevinä jatkumoina, vaan 
erilaisista lähtökohdista nousevien pyrkimysten hanka-
uksena ja näiden törmäyskohtien synnyttämänä keskus-
teluna. Haaparanta esimerkiksi esittää historioitsija 
Michael Friedmaniin tukeutuen Heideggerin edustavan 
Lounais-Saksan humanistista kulttuuria, kun taas Car-
napin ajattelua ohjasi Marburgin uuskantilainen tieteel-
lis-tekninen kulttuuri. Carnapilla kysymys olemassaolos-
ta muuttui modernin matemaattisen logiikan ohjaamana 
”olla”-verbin merkitysanalyysiksi, kun taas Heidegge-
rin mukaan tällainen logiikka yritti mahdotonta askelta 
ulos maailmasta, jossa olevan mieltä kysyvä ihminen pe-
ruuttamattomasti on (s. 179–184).

Toinen antoisa juonne versoo ”feminiinisen” ja 
”maskuliinisen” ajattelun pohdinnasta, johon sosiolo-
ginen tarkastelu tuo kiinnostavan historiallisen näkö-
kulman; Haaparannan havainnon mukaan hänen työyh-
teisöissään naispuoliseksi luetut opettajat ja opiskeli-
jat ovat olleet kiinnostuneempia mannermaiseen perin-
teeseen lukeutuvista miesfilosofeista kuin analyyttisen 
perinteen järjestelmänrakentajista; esimerkkinä hän 
mainitsee, muiden muassa, koetun ja kokevan ruumiin 
tematiikkaa ruumiinfenomenologiasaan käsitelleen 

Maurice Merleau-Pontyn. Haaparanta itse vastustaa 
kaksijakoista, olemuksellistavaa määrittelyä, jonka mu-
kaan maskuliinisen filosofia korostaisi objektiivisuutta, 
rationaalisuutta ja atomismia, kun taas feminiininen fi-
losofia kokonaisuutena painottaisi emootioiden huomi-
ointia, subjektiivisuutta, intuitiivisuutta ja kokonaisval-
taista kontekstisidonnaista tarkastelua. Sen sijaan hän 
esittää, että naisille on saattanut olla luontevampaa sa-
mastua näkemyksiin, joilla ei (vielä) ole dominoivaa val-
ta-asemaa, ja löytää siten henkinen koti rajaseudulta.

Toisinaan Haaparanta yltyy herkulliseen aikalaiskri-
tiikkiin. Hän esimerkiksi moittii nykyistä sivistyskäsitys-
tä stoalaishenkiseksi (s. 32–35). Hänen mukaansa jopa 
yliopistolaitoksen piirissä sivistys on alkanut tarkoittaa 
neuvokkuutta sopeutua maailmaan, jota teknologinen ja 
informaatioyhteiskuntakehitys muokkaavat nopeasti, 
mutta jonka muutokseen ei kuitenkaan voi esimerkiksi 
kriittisen ajattelun keinoin vaikuttaa. Vaikka Haaparanta 
kannattaa myös pyrkimystä kantilaiseksi muutoksen sub-
jektiksi, hän näyttää katsovan, että filosofian syvempi ja 

pysyvämpi yhteiskunnallinen relevans-
si asuu edelleen tietynlaisessa mietiske-
levän position, kenties jopa tietoisen 
passiivisuuden omaksumisessa. Näen 
tässä samoja sävyjä kuin esimerkiksi 
Heideggerin teknologian kritiikissä, jo-
ka korostaa harkittua, mietiskelevää ve-
täytymistä hyötyyn pyrkivien keino–
päämäärä-suhteiden sivustalle. Tällöin 
paljastuu raja itsen ja pohjimmiltaan kä-
sittämättömän välillä. Ajatuksellinen 
seikkailu rajaseudulla kannattaa, vaikka 
harjoittaja tietääkin, että pyrkimys jää 
vaille vastausta. ”Suhde ratkeamatto-
maan, rajaan, synnyttää asenteen, jota 
kutsuisin eettiseksi, koska se opettaa an-
tamaan tilan sille, mitä itse ei ole, mut-
ta mitä voi ehkä oppia kuuntelemaan”, 
toteaa Haaparantakin (s. 266).

Maantieteilijän pettymykseksi rajan 
käsite jää teoksessa metaforiseksi. Toivoin Haaparannan 
ainakin sivuavan varsinaista rajaamisen filosofiaa, kuten 
pohdintoja ulos- ja sisään sulkemisen perusteista ja siitä 
miten ja millä perustein jokin (alue) muuttuu toiseksi. Mut-
ta ei tästä käy tekijää moittiminen, varsinkaan kun järjes-
tämisen halu ja siihen erottamattomasti kytkeytyvä valta-
pyrkimys ovat kuitenkin yhteinen juuri, josta versovat niin 
käsitteelliset kuin tilallisetkin rajat.

Haaparannan teos on paitsi tehokas katsaus länsimai-
sen filosofian tradition kaikuihin nykyfilosofiassa myös 
ajankohtainen – ja siksi voimallinen – henkilökohtainen 
puheenvuoro sivistyksen puolesta. Haaparannan asenne 
asettuu vastustamaan vallitsevaa poliittista todellisuut-
ta, jossa ehdottomuus näyttäytyy rehellisyytenä ja jossa 
tehokkain taktiikka näyttää olevan tekaistujen väitteiden 
ja motiivien projisoiminen vastapuoleen. Jyrkän ”totuu-
dellisuuden” sijasta teos innostaa sitoutumaan epävar-
muuteen ja säilyttämään nöyryyden suhteessa toiseen.

MIKKO ITÄLAHTI
Median laitos,

Taiteiden ja suuunnittelun korkeakoulu,
Aalto-yliopisto


