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VÄLINEITÄ

Ajatellaan, että joku haluasi rakentaa talon, harjoittaa elinkeinotoimintaa, kehittää infrastruktuuria tai perustaa
uutta teollista tuotantoa. Ympäristöhallinto on kehittänyt lukuisia tapoja, joita hyväksi käyttäen se itse, tai joku muu,
voi puuttua hankkeeseen. Tämä voi tapahtua vähäisellä, muodollisella tai jopa mielivaltaisella perusteella, ilman
vastuuta toiselle aiheutetusta vahingosta.
Suomi on raivannut pellot, rakentanut infrastruktuurin, teollistunut, käynyt sotaa
ja kaupungistunut ilman kovin järisyttäviä ympäristöongelmia. Nyt joka paikasta
löytyy ns. ongelma. Hankevastaavan oikeudet ovat vuosia kestävän kalliin ja ennakoimattoman oikeusprosessin takana.
Suomen ekotase on hyvä ja
luonnon rikkaus lisääntymään päin. Ympäristöpoliittisilla detaljeilla ei juuri ole
vaikutusta luonnon dynaamisessa kokonaisuudessa.
Jos haluaisimme edelleen lisätä biodiversiteettiä, niittäisimme ketoja. Jos lampaan jätöksissä viihtyvän
särkkälantiaisen elinolosuhteet olisivat
meille tärkeitä, tukisimme lammastaloutta. Jos pitäisimme lahoavia hökkeleitä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaina, lunastaisimme ja saneeraisimme niitä. Jos
olisimme aidosti huolissamme Suomenlahden rehevöitymisestä, investoisimme
sen pohjan hapettamiseen. Nämä asiat
eivät kuitenkaan taida meitä aidosti kiinnostaa, koska suumme puhuu eri kieltä
kuin lompakkomme.
Ympäristöpoliittiset detaljit alkavat kiinnostaa vasta, kun niitä voi käyttää
vallan välineinä ja joku toinen maksaa.
Miten tällainen Helsingin mediaeliitin
suuressa suosiossa oleva alistava ympäristöpolitiikka vaikuttaa suomalaisten
hyvän elämän edellytyksiin?

Ota selvää:

Eranti, Esa: Suomen ympäristöpolitiikka
– kestävää kehitystä vai vastuutonta vallankäyttöä? TKK-VTR-14.
Ladattavissa vapaasti internetissä:
www.ymparistovalta.net
Uudistettu englanninkielinen painos:
www.ecobureaucracy.eu

Esimerkkejä poskettomista argumenteista, joita hyväksi käyttäen on puututtu maan käyttöön.

Fakta
•

Valta on mahdollisuus alistaa muiden käyttäytyminen omaan tahtoon.

•

Liito-orava on yleinen Siperian asukki, jonka kanta Suomessa on luokkaa 300 000 yksilöä.

•

Kun Suomen ympäristöbyrokraattinen eliitti järjesti liito-oravan EU:n luontodirektiivin tiukimmin 				
suojeltujen lajien listalle, se järjesti samalla itselleen mahdollisuuden puuttua hallintoalamaistensa 				
omaisuuteen, työhön ja toimeentuloon huomattavassa osassa Suomen maata.

•

Esimerkiksi Lohja–Muurla-moottoritien vaikutuspiiriin kuuluneiden 50 liito-oravareviirin ottaminen huomioon 			
tielinjauksessa maksoi 10 miljoonaa euroa, siis 200 000 euroa reviiri.

•

Liito-oravan suojelupäätöksen markkinahinta on luokkaa 8 miljardia euroa (140 000 naarasta x 10 ha/naaras x 6 000 €/ha).

