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Tutkimuksessa tarkasteltiin luonnontieteellisen ja ihmistieteellisen tutkimustradition tieteen-
filosofisia eroja ympäristötutkimuksen alueella ja arvioitiin erojen merkitystä tieteidenväli-
sessä ympäristötutkimuksessa. Johtoajatuksena oli luonnontieteellisen realismin ja ihmis-
tieteellisen konstruktivismin välinen dualismi, joka tuottaa kaksijakoisen näkemyksen ympä-
ristökysymyksistä: yhtäältä ympäristöä tutkitaan yhtenäisenä, kausaalisten säännönmukai-
suuksien verkostona ja toisaalta moninaisena, ihmisten elettyinä ympäristöinä. Työn tarkoi-
tuksena oli analysoida tätä dualismia tieteenfilosofisin käsittein ja esittää sen perusteella
huomioita realistisen ja konstruktivistisen tutkimustavan yhdistämisestä tieteidenvälisessä
ympäristötutkimuksessa.

Tutkimusongelmaa lähestyttiin teoreettisesti ideaalityyppiseen tarkasteluun perustuen.
Realismia ja konstruktivismia tarkasteltiin tieteenfilosofisina paradigmoina, jotka jäsentävät
ja ohjaavat tieteellistä toimintaa usein tiedostamattomalla tasolla. Aineistona käytettiin tie-
teenfilosofista ja ympäristötieteellistä kirjallisuutta, jota kerättiin ja jäsennettiin tutkimuson-
gelman ohjaamana.

Tieteidenvälisen tutkimuksen filosofisia tausta-asetelmia selvennettiin hahmottamalla rea-
lismin ja konstruktivismin välistä dualismia viidestä näkökulmasta. Kukin näkökulma kuvaa
jotakin dualismin taustalla olevaa käsitteellistä kiistaa, jossa ympäristökysymykset asettuvat
vastakkaisiin filosofisiin kategorioihin. Kiistat valottavat ympäristön monitulkintaisuutta kah-
den tieteellisen käsitteistön välimaastossa.

Tieteidenvälinen ympäristötutkimus on tämän tarkastelun perusteella haasteellinen pyrki-
mys, sillä ongelmien juuret ovat syvällä ympäristötieteiden erilaisessa perinteessä. Hajanai-
seen epistemologiseen perustaan nojaava ympäristötietämys ei rakennu yhtenäiseksi koko-
naiskuvaksi muuten kuin hyvin abstraktilla tasolla. Ympäristötutkimuksen ongelmakeskeinen
luonne kuitenkin edellyttää joustavia lähestymistapoja tieteidenvälisen yhteistyön lisäksi.
Erilainen tietämys on tarpeen tuoda yhteen, mutta säilyttää samalla ympäristötutkimukselle
tärkeä tietämystapojen rikkaus. Tähän haasteeseen voidaan vastata etsimällä yhteisiä
episteemisiä lähtökohtia tieteiden välisen vuorovaikutuksen ja avoimen dialogin edistämi-
seksi.
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