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1 KULKEMA –projektin esittely   
 
 
Vuonna 2005 professorit Anita Kangas ja Paavo Pelkonen kokosivat 
monitieteisen tutkimusryhmän kulttuurisen kestävyyden teeman ympärille. 
Toiminnan taustalla olivat erityisesti kulttuuripolitiikan tutkimuksissa ja 
alan kansainvälisissä ohjelmissa nousseet keskustelut kulttuurisen 
kestävyyden määrittelystä ja paikasta kestävän kehityksen käsitteen 
yhteydessä: Mikä on kulttuurisen kestävyyden suhde taloudelliseen, 
sosiaalisen ja ekologiseen kestävyyteen? Voidaanko kulttuurinen kestävyys 
määritellä neljänneksi kestävän kehityksen ulottuvuudeksi? Miten 
operationalisoida se ja ottaa huomioon eri tasoilla tapahtuvassa 
päätöksenteossa?  
 
Eri hallinnon tasoilla ja sektoreilla, erityisesti ympäristöministeriön ja sen 
asiantuntijaorganisaatioiden toimesta, oli jo hahmoteltu kestävän kehityksen 
indikaattoreita ja sen sisältöä pohdittu myös esimerkiksi metsäsektorilla ja -
tieteissä. Kulttuurinen kestävyys oli myös sisältynyt monien kestävän 
kehityksen indikaattoreita rakentavien ja testaavien tutkimus- ja 
kehittämisryhmien asialistoille. Harvoin se kuitenkaan operationalisoitui 
mittareiksi tai parametriksi, vaan useinmiten kulttuuri jäi ohjelmalliseksi 
tavoitteeksi ja puhunnaksi, jolla osoitettiin sen ongelmallisuus kestävän 
kehityksen tavoitemäärittelyissä ja mittaamisessa.   
 
Vuonna 2006 organisoituneen tutkimusryhmän tavoitteena oli analysoida 
kulttuurin roolia ja merkitystä kestävässä kehityksessä. Ryhmä nimesi 
itsensä Kulttuurinen kestävyys maaseudulla eli KULKEMA -
tutkijakoulutusohjelmaksi ja siihen kuuluivat: professori Anita 
Kangas, ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto, 
kulttuuripolitiikka; professori Pirkkoliisa Ahponen, Itä-Suomen yliopisto, 
yhteiskuntapolitiikka; professori Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto, 
yhteiskuntapolitiikka; professori Paavo Pelkonen, Itä-Suomen yliopisto, 
metsäntuotantotiede; professori Olli Saastamoinen, Itä-Suomen yliopisto, 
metsäekonomia; ja professori Annika Waenerberg, Jyväskylän yliopisto, 
taidehistoria. 

Ohjelman tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kulttuurisen kestävyyden 
paikasta ja vaikuttavuudesta kestävän kehityksen kontekstissa eri 
aineistoista rakentuvan uuden tutkimustiedon avulla. Lisäksi projektin 
tavoitteena oli tuottaa asiantuntijoita kulttuurisen kestävyyden aihealueelle 
ja vahvistaa aihepiirin tunnettavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Projekti kohdensi tutkimuksensa maaseutuun. Tavoitteena oli päästä 
monitieteiseen tarkasteluun ja sellaisena ohjelma omaksui temaattisen 
tutkijakoulun käytännön: ohjelmaan palkattiin eri tieteenalojen tutkijoita 
tulkitsemaan kulttuurista kestävyyttä useista erilaisista näkökulmista sekä 
koordinaattori, FT Katriina Soini. Projekti järjesti jatko-koulutusta, joka oli 
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osittain avoin myös muille kuin KULKEMAn opiskelijoille. KULKEMAn 
tutkimuksellinen ydin muodostui kahdeksan jatko-opiskelijan ja hankkeen 
koordinaattorin tekemistä osatutkimuksista, jotka lähestyivät maaseudun 
kehitystä ja tutkimuskysymystä eri tieteenalojen teorioin ja käsittein. 
Kulttuurinen kestävyys oli osatutkimuksille yhteinen aspektinäkökulma. 
Osatutkimusten teemat olivat seuraavat:  

 Leena Hangasmaa, Jyväskylän yliopisto, etnologia: Perinteen 
kulttuuriset merkitykset suomalisen maanviljelijän jatkuvuuden 
luomisen prosesseissa Eu-aikana   

 Antti Vallius,  Jyväskylän yliopisto, taidehistoria: Kuvien maaseutu 
– Taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmia 
maaseudun kulttuuriseen kestävyyteen 

 Mari Kivitalo, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka: Pienen 
maaseutukaupungin sosiaalinen tila. Tapaustutkimus Keuruun 
asukkaiden arvoista, resursseista ja paikallisesta toimijuudesta  

 Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto, kulttuuripolitiikka: 
Aktiivisen kylän rakentuminen - Kylätoiminta ja kyläyhdistykset 
aktiivisen kansalaisuuden rakentamisen paikkoina. 

 Anni Joela, Jyväskylän yliopisto, kulttuuripolitiika: Maaseudun 
nuorten harrastukset ja hyvinvointi  

 Antti Puupponen, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka: 
Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus 
pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-Suomessa. 

 Timo Pellikka, Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikka: Tutkimus 
suomalaisista maaseutuyrittäjistä bioenergian tuottajina   

 Matti Vaara, Joensuun yliopisto, metsäekonomia: Metsät 
suomalaisten arjen ajankäytössä  

 Katriina Soini, Jyväskylän yliopisto, kulttuuripolitiikka: kulttuurisen 
kestävyyden käsite ja maaseudun asukkaiden ympäristösuhde 

KULKEMAn tuloksia on julkaistu väitöskirjoina ja muina julkaisuina 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/julkais
ut-ja-asiantuntijatyoe). Lisäksi projektin tuloksia on esitelty maaseutu-, 
kulttuuri ja ympäristöalan seminaareissa ja konferensseissa Suomessa ja 
ulkomailla.  

Tämä raportti on yhteenveto KULKEMAn keskeisistä tuloksista. Raportin 
pohjana on projektin aikana tuotettu aineisto:  tutkimukset ja artikkelit, 
konferenssiesitelmät ja paperit, KULKEMAn monitieteisten seminaarien 
aineistot ja arvioinnit (katso tarkemmin 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema). 
 
 
Raportin alussa luodaan lyhyt katsaus siihen, miten kulttuuria on käsitelty 
kestävän kehityksen keskusteluissa tähän mennessä. Tämän jälkeen 
esitellään KULKEMAn osatutkimusten tärkeimmät tulokset ja niiden 
pohjalta tutkijaryhmän johtopäätökset    
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 maaseudusta kulttuurisena tilana  
 kulttuurin roolista maaseudun kestävän kehityksen toteutumisessa 
 kulttuurin paikasta kestävän kehityksen viitekehyksessä  
 kulttuurisen kestävyyden hallinnasta  

 
Raportissa viitataan yksittäisten osatutkimusten tuloksiin ao. 
osatutkimuksen tekijän sukunimellä ilman vuosilukua (esim. Kumpulainen, 
Puupponen). Yhteenvedot yksittäisistä osatutkimuksista on löydettävissä 
hankkeen kotisivuilta.    
 

2 Kestävä kehitys ja kulttuuri  
 
Kestävän kehityksen käsite tuli tunnetuksi YK:n ympäristö- ja 
kehityskomitean (WCED) asettaman, nk. Brundtlandin komission raportin, 
Our Common Future (suom. Yhteinen tulevaisuutemme, 1987) myötä. Siinä 
esiteltiin tunnetuksi tullut määritelmä kestävä kehityksestä: "Sustainable 
development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 
Kestävän kehityksen määritelmä korostaa luonnonvarojen riittävyyden ja 
hyvän elämän mahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville 
sukupolville. Asia ei ollut uusi, sillä monet filosofit, ympäristö- ja 
yhteiskuntatieteilijät olivat esittäneet kestävän kehityksen mukaisia 
ajatuksia jo aiemmin. Maapallon resurssien riittävyys ja tasapuolinen 
jakaminen nykyisten ja tulevien sukupolvien välillä oli esillä erityisesti 
Rooman klubin raportissa Limits to Growth (suom. Kasvun rajat, 1972) ja 
YK:n ensimmäisessä kehitys- ja ympäristökonferenssissa Tukholmassa 
vuonna 1972. Kestävän kehityksen käsitteellä on ollut kuitenkin 
käänteentekevä merkitys siinä, että ympäristöä koskevat asiat liitettiin 
käsitteellisellä tasolla ensimmäistä kertaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja 
erityisesti talouden kasvuun.  

Sittemmin kestävän kehityksen määritelmää on muotoiltu eri yhteyksissä eri 
tavoin. Erilaisista painotuksista huolimatta niin akateemisissa kuin 
poliittisissa keskusteluissa kestävää kehitystä tarkastellaan tavallisimmin 
kolmen ulottuvuuden, taloudellisen, sosiaalisen/yhteiskunnallisen ja 
ekologisen ulottuvuuden kautta (Kuva 1.), jotka voidaan tunnistaa jo 
Brundtlandin raportista. Ekologisen kestävyyden, luonnon kantokyvyn 
katsotaan muodostavan kestävän kehityksen reunaehdot, jotka sääteleväte 
tai asettavat ehtoja muille ulottuvuuksille, taloudelliselle ja sosiaaliselle. 
Taloudellinen kestävyys liittyy ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen ja 
taloudellisen kilpailukyvyn mahdollisuuksiin. Sosiaalisen kestävyyden 
kysymysten katsotaan kiteytyvän ihmisten hyvinvointiin ja omaehtoiseen 
elämänhallintaan, joka on riippuvainen luonnon hyvinvoinnista, 
taloudellisesta kasvusta ja sen tasapuolisesta jakautumisesta. Sosiaalisen 
kestävyyden sijaan tai rinnalla puhutaan myös yhteiskunnallisesta tai 
institutionaalisesta kestävyydestä.   
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Ekologinen 

Sosiaalinen Taloudellinen 

 

Kuva 1. Kestävä kehitys esitetään tavallisesti kolmen eri ulottuvuuden, sosiaalisen 
taloudellisen ja ympäristöulottuvuuden kautta. Kestävyys toteutuu ympyröiden 
leikkauspisteessä.  

Kestävän kehityksen käsite on tullut tunnetuksi politiikassa aina 
kansainväliseltä tasolta paikallispolitiikkaan asti, mutta myös 
opetussuunnitelmissa, johtamisessa ja markkinoinnissa. Siitä on tullut myös 
yleinen monilla eri tieteenaloilla sovellettava käsite. Kestävän kehityksen 
käsitettä on voimakkaasti kritisoitu: Sitä on arvosteltu, vaikeaselkoisuudesta, 
etäisyydestä todellisille toiminta- tai valintatilanteille, jäämisestä pelkäksi 
tyhjäksi hokemaksi ja toisaalta liiallisesta ihmiskeskeisyydestä. Myös 
kestävyyden tavoitteet voidaan myös kyseenalaistaa: Voiko taloudellinen 
kasvu, jota maapallon lisääntyvän väestön katsotaan edellyttävän, olla 
missään tilanteessa kestävää?  

Käsitteeseen liittyvien ongelmien vuoksi rinnalle on tuotu vaihtoehtoisia 
käsitteitä. Esimerkiksi Maailmanpankki tarkastelee kestävän kehityksen 
ulottuvuuksia neljän pääomakäsitteen kautta: inhimillinen (esim. osaaminen, 
tiede, tutkimus ja kehitys, patentit), fyysinen (esim. tuotantokoneistot, 
infrastruktuuri, rakennettu ympäristö), sosiaalinen (esim. lainsäädäntö, 
hallinto, sosiaaliset verkostot, luottamus ja legitimiteetti) ja luontopääoma 
(uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat).  Pääomakäsitteillä on pyritty 
avaamaan kestävän kehityksen tavoitteita talouselämälle ja -tieteille 
ymmärrettävällä tavalla.  

Ekologinen modernisaatio -käsite, joka lanseerattiin yhteiskuntatieteellisen 
ympäristötutkimuksen piirissä 1990 -luvulla, pyrkii hahmottamaan miten 
taloudellinen kasvu voidaan mahdollistaa ilman ympäristön kannalta 
haitallisia piirteitä. Viime aikoina on esimerkiksi yhdyskuntien kestävän 
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kehityksen tarkasteluihin sovellettu alun perin luonnontieteistä peräisin 
olevaa sosio-ekologisen resilienssin käsitettä. Erityisesti kehittyvien maiden 
yhteisöjen kehitystä koskevissa tutkimuksissa on puolestaan käytetty 
kestävän toimeentulon (Sustainable Livelihood) viitekehystä, joka rakentuu 
pääomakäsitteiden ympärille ja yhdistyy köyhyyden poistamisen 
tematiikkaan. Yritystalouden puolella yhteiskuntavastuullisuuden käsite on 
puolestaan vakiintunut kuvaamaan kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita.  

Kritiikistä ja uusista käsitteistä huolimatta kestävän kehityksen käsite on 
säilyttänyt asemansa niin eri politiikkasektoreilla kansainvälisesti, 
kansallisesti ja paikallisesti kuin myös akateemisessa keskustelussa.   

2.1 Kulttuuri kestävän kehityksen ohjelmissa  

2.1.1 Kansainväliset ohjelmat 

 
Kulttuurin roolia ja merkitystä kestävän kehityksen tavoitteissa ei 
erityisemmin eritelty Brundtlandin raportissa, vaikka Newman ja 
Kenworthy (1999, 2-3) ovat löytäneet raportista neljä kestävyyden tavoitetta, 
jotka sisältävät kulttuurisen näkökulman ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseen: köyhyyden vähentäminen; kulutuksen ja jätteiden 
vähentäminen erityisesti teollistuneissa maissa; kansainvälinen yhteistyö 
ympäristökysymyksissä; ja yhteisölähtöinen, paikallisen kulttuurin piirteet 
huomioiva lähestymistapa kehityksessä. Kulttuurin rooli ja merkitys 
kehityksessä painottui jo seuraavassa YK:n ympäristö- ja 
kehityskonferenssissa Riossa de Janeirossa vuonna 1992. Rion konferenssi 
on tunnettu erityisesti siellä allekirjoitetusta biodiversiteettisopimuksesta 
(Convention for Biodiversity). Biodiversiteetin, luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen on nähty koko kestävän kehityksen tavoitteen ytimeksi. Riossa 
sovittiin biodiversiteetin suojelemisesta, säilyttämisestä ja kestävästä 
käytöstä. Erityishuomion saivat alkuperäiskansojen biodiversiteettiin 
liittyvät oikeudet. Rio de Janeirossa hyväksyttiin myös Agenda 21, kestävän 
kehityksen toimintaohjelma. Ohjelman tavoite on ulottaa kestävän 
kehityksen tavoitteet kaikille elämänalueille ja toimintatasoille ja vahvistaa 
kestävyyden kannalta merkittävien toimijaryhmien roolia. Ohjelmaa 
pyritään toteuttamaan niin tieteen, teknologian ja kasvatuksen kuin liike-
elämän piirissä. Kaikessa laajuudessaan Ageda 21 -ohjelma voidaan nähdä 
pyrkimyksenä edistää kulttuurin muutosta kohti kestävämpiä elämän- ja 
toimintatapoja.   

Rion konferenssin tavoitteiden toteutumista arvioitiin Johannesburgin 
kestävän kehityksen konferenssissa (2002). Konferenssin myötä kestävän 
kehityksen tarkastelu kolmen eri ulottuvuuden, ekologisen, taloudellisen ja 
sosiaalisen kautta vakiintui. Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta 
tärkeänä yksityiskohtana voidaan pitää konferenssin yhteydessä järjestetyn 
pyöreän pöydän keskustelua kulttuurisen ja biologisen monimuotoisuuden 
välisistä yhteyksistä kestävässä kehityksessä (Cultural diversity and 
biodiversity for sustainable development 2003). Keskustelun johtopäätös oli 
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se, että kulttuurinen monimuotoisuus on ensisijainen tavoite biodiversiteetin 
huomioimisessa ja kaikessa kehitykseen liittyvässä toiminnassa.  

Myös YK:n kasvatus- ja kulttuurijärjestö UNESCO on tarkastellut 
ohjelmissaan kulttuurin ja kehityksen välisiä yhteyksiä. Tässä suhteessa 
tärkeäksi tapahtumaksi nousee vuonna 1982 järjestetty Meksikon hallitusten 
välinen konferenssi, joka johti Unescon kulttuurikehityksen 
vuosikymmenen toteuttamiseen vuosina 1988-1997. Tavoitteena oli 
vuosikymmenen aikana nostaa kulttuurin merkitystä kehityksessä ja 
vahvistaa kulttuurin näkökulmaa yhteiskunnan kehityksessä. Vuonna 1993 
osana vuosikymmenteemaa aloitti työskentelynsä Kulttuurin ja kehityksen 
maailmankomissio, joka laati raportin Our Creative Diversity (suom. 
Moninaisuus luovuutemme lähteenä, 1995). Raportissa pohdittiin eri 
teemojen avulla, miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat kehitykseen ja mikä 
on kulttuurin vaikutus sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja 
ympäristöön; sekä miten kulttuuri vaikuttaa yksilön ja yhteisöjen 
hyvinvointiin. Raportissa tunnistettiin kulttuurin itseisarvollinen merkitys 
sekä välineellinen rooli valtioiden, alueiden ja kaupunkien kehityksessä 
(Throsby 1998; Kangas 2005). Raportin julkaisemisen jälkeen UNESCO 
järjesti hallitusten välisiä konferensseja eripuolilla maailmaa (esimerkiksi 
Tukholmassa 1998). Konferenssien tavoitteena oli raportin ideoiden 
kääntäminen politiikan strategioihin ja käytäntöihin.  
 
UNESCOn Kulttuurisen monimuotoisuuden julistuksessa (Declaration of 
Diversity, 2001) todettiin, että kulttuuri on täysimittainen kehityksen 
resurssi ja että kulttuurinen diversiteetti on yhtä tärkeä kehityksen osatekijä 
kuin biologinen diversiteetti. Raportin mukaan kulttuurinen diversiteetti 
tarkoittaa kulttuurista vuorovaikutusta, vaihtoa, uudistumista ja 
innovaatioita, jotka ovat jollain tavoin sitoutuneet perinteisiin. Kulttuurinen 
monimuotoisuus toteutuu käyttäytymisen, arvojen ja ilmaisutapojen 
moninaisuuden ja dynaamisuuden kautta. Kestävä kehitys toteutuminen 
edellyttää luovia ratkaisuja, ja kulttuuriperintö nähdään inspiraation lähteenä 
ja identiteetin rakennusaineena. Siksi UNESCOn näkökulma kulttuuriin ja 
kehitykseen on ollut erityisesti juuri kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja 
siirtämisessä, kuten UNESCOn sopimuksissa immateriaalisen 
kulttuuriperinnön turvaamisesta (Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Heritage, 2001) ja kulttuurisen moninaisuuden suojelusta ja 
edistämisestä (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity 
of Cultural Expressions, 2005).  
 
Kulttuuriarvojen suojelun lisäksi UNESCO on katsonut kasvatuksen ja 
oppimisen tärkeiksi keinoiksi kestävän kehityksen edellyttämän kulttuurisen 
evoluution toteutumisessa. UNESCOn kestävän kehityksen kasvatuksen 
vuosikymmenen (2005-2014) tavoitteet liittyvät ympäristön tilan 
parantamiseen, kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseen. Ohjelma 
sisältää myös lukuisia sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteita, 
kuten kulttuurinen monimuotoisuus, alkuperäiskansojen perinnetiedon 
säilyttäminen kulttuurien välinen vuoropuhelu.  
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Myös Euroopan neuvostossa on työskennelty kulttuurin ja kehityksen 
kysymysten parissa jo useiden vuosikymmenten ajan. Tärkeänä 
virstanpylväänä voidaan pitää In From the Margins (suom. Syrjästä esiin, 
1998) –raporttia, joka oli eurooppalainen kontribuution maailmankomission 
raportin, Our Creative Diversity keskusteluihin. Raportin taustalla oli ajatus 
kulttuurin merkittävästä roolista kestävässä kehityksessä ja kulttuurin 
näkyväksi tekemisestä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Raportissa esiteltiin lukuisia suosituksia ja ideoita siitä, miten kulttuuri 
tuodaan paremmin esille elämän eri alueilla ja julkishallinnossa. Raportissa 
kiinnitettiin erityistä huomiota inhimillisen pääoman vaalimiseen ja 
marginaaliin jääneiden kansalaisten ihmisoikeuksien turvaamiseen ja 
erilaisten teknologioiden hyödyntämiseen kansalaisosallistumisen 
parantamisessa. Niin ikään, kulttuurinen monimuotoisuus ja 
moniarvoisuuden edistäminen nimettiin tärkeiksi tavoitteiksi samoin kuin 
kulttuuriperinnön merkityksen tunnistaminen ja tunnustaminen identiteetin 
rakentumisprosesseissa.  

Vuonna 2000 Euroopan neuvoston toimesta laadittiin eurooppalainen 
maisemayleissopimus (European Landscape Convention), jonka Suomi 
ratifioi vuonna 2005. Sopimus edellyttää, että maisemien arvo olennaisena 
osana ihmisen kulttuuri- ja luonnonympäristöä tunnustetaan lainsäädännössä 
ja että maisemanäkökohdat on otettava huomioon maisemaan vaikuttavissa 
toimenpiteissä. Maisemasopimus edellyttää myös menettelytapoja, joiden 
avulla kansalaiset ja viranomaiset voivat osallistua maisemapolitiikan 
määrittelemiseen ja toteuttamiseen. Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta 
sopimuksen määritelmä maisemasta on huomionarvoinen: “maisema” 
tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät ja jonka 
ominaisuudet johtuvat luonnon ja/ tai ihmisen toiminnasta ja 
vuorovaikutuksesta. (1.artikla). Maisema on siis kansalaisten itsensä, ei 
hallinnon määrittelemä. Aivan vastikään Euroopan neuvosto on valmistellut 
sopimuksen kulttuuriperinnöstä (Framework Convention on the Value of 
Cultural Heritage for Society, FARO), joka käsittää kulttuuriperinnön 
säilyttämiseen, saavutettavuuteen ja oikeuksiin liittyviä kysymyksiä 
monikulttuurisessa Euroopassa.  

Euroopan komissiolla on oma kulttuurinen ohjelmansa (European Agenda 
for culture, 2007), jonka tavoitteena on edistää kulttuurista 
monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä dialogia mm. taiteilijoiden avulla. 
Ohjelmassa kiinnitettiin huomiota myös kulttuurin merkitykseen luovuuden 
edistämisessä ja kansainvälisten suhteiden hoidossa. Maastrichtin (1993) 
sopimuksen hengessä kulttuuri pyritään Euroopassa saamaan eri 
politiikkasektoreiden ohjelmiin mukaan. Amsterdamin sopimuksessa (1997) 
kiinnitettiin puolestaan huomiota ympäristökysymyksiin ja kulttuurien  
monimuotoisuuden vaalimiseen ja edistämiseen kaikessa Euroopan yhteisön 
toiminnassa. Näissä sopimuksissa ja ohjelmissa ympäristö- ja 
kulttuuritavoitteet jäivät kuitenkin toisistaan irrallisiksi. .   
 
Mielenkiintoisena avauksena kestävän kehityksen ja kulttuurin 
näkökulmasta voidaan pitää myös Agenda for Culture 21 –ohjelman 
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käynnistämistä vuonna 2004. Ohjelman käynnistyi UNESCOn ja   
Yhdistyneiden kaupunkien ja paikallishallintojen kulttuurikomitean 
(Committee on culture of United Cities and Local Governments) toimesta 
vastauksena kulttuurisen näkökulman puuttumiselle Agenda 21 ohjelmasta 
ja se liittyi UNESCOn tavoitteisiin kulttuuripolitiikan uudelleen 
muotoilemiseksi.  Paikallisuus on keskeinen teema myös Agenda 21 for 
Culture –ohjelmassa. Ohjelma pyrkii edistämään erilaisten lähtökohtien, 
sitoumusten ja suositusten paikallista omaksumista. Kulttuuri nähdään siten 
kollektiivisena osallistumisoikeutena yhteiskuntaan. Ohjelman työraportissa 
(2009, 6) todetaan, että kulttuurin rooli kestävässä kehityksessä ei rajoitu 
pelkästään yksittäisiin ja irrallisiin toimenpiteisiin ekologisen kestävyyden 
edistämiseksi, vaan kysymys on kulttuurin laajasta sisällyttämisestä 
yhteiskuntapolitiikkaan. Raportin mukaan kulttuuri on koko kestävän 
kehityksen ”sielu”.   
 

2.1.2 Kansalliset ohjelmat 

Suomessa kestävän kehityksen jäsennykset ja toimenpiteet noudattelevat 
hyvin pitkälti kansainvälisiä sopimuskäytäntöjä ja tarkastelutapoja. Tosin, 
kansainvälisistä määritelmistä poiketen Suomessa kestävän kehityksen 
määritelmää professori Pentti Malaskan johdolla vuonna 1994 pohtinut 
työryhmä tunnisti kestävän kehityksen keskustelussa kolme toiminnallista 
ulottuvuutta: ekologisen kestävyys, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja 
ihmisen henkisesti uudistuvan kehitys, joka voidaan ymmärtää kestävän 
kehityksen kulttuuriseksi ulottuvuudeksi (kts. taulukko 1.).  

Suomessa kestävän kehitykseen liittyvien ohjelmien kansallisesta 
toimeenpanosta, tutkimuksesta sekä kestävän kehityksen indikaattoreiden 
kehityksestä vastaa Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Kestävän 
kehityksen toimikunta, jonka hallitus asetti ensimmäisen kerran vuonna 
1993.  Kansallisten tehtävien lisäksi toimikunta osallistuu kansainvälisten 
kestävän kehityksen verkostojen toimintaan. a strategiaprosesseihin 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=79295. 

Kestävän kehityksen toimikunta on valmistellut kansallisen kestävän 
kehityksen strategian " Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti 
kestävä Suomi" (2006).  Strategian visiona on hyvinvoinnin turvaaminen 
luonnon kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on 
luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja 
moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä. 
Strategiassa painotetaan erityisesti yhteiskunnan ja kansalaisten innovaatio- 
ja muutoksenhallintakykyä.  

Suomalaisen kulttuuripolitiikan keskusteluissa kestävän kehityksen 
näkökulma on viime vuosina ollut lisääntyvässä määrin esillä. Reilu 
kulttuuri. Kulttuuripolitiikan eettinen ulottuvuus ja kulttuuriset oikeudet -
julkaisussa (2008) on esitelty ja analysoitu kulttuuripolitiikan etiikkaan 
liittyviä traditioita ja diskursseja sekä eritasoisia kansainvälisiä ja kansallisia 
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normeja, ohjeistuksia, suosituksia, strategioita ja tavoitteita. Reilun 
kulttuurin ajatus lähtee ihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja 
tasa-arvoisesta osallisuudesta kulttuuriseen merkityksenantoon. Siihen 
kuuluu pääsy ihmiskunnan ja oman kulttuuripiirin traditioon sekä fyysinen, 
alueellinen ja kulttuurinen saavutettavuus ja saatavuus. On myös 
huolehdittava kulttuuritarjonnan moninaisuudesta, kulttuuritarjontaan 
osallistumisesta sekä mahdollisuudesta kulttuuriseen itseilmaisuun ja 
merkitystuotantoon. 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemassa Kulttuurin 
tulevaisuusselonteossa (2010) hahmotetaan globaalin toimintaympäristön 
heijastumista kulttuuriin, kartoitetaan taiteen ja kulttuurin kentän 
muutostekijöitä sekä kuvataan taiteen ja kulttuurin edistämisen edellytyksiä. 
Selonteko sisältää 35 toimenpide-ehdotusta, joista useat tukevat kestävän 
kehityksen ajatuksia. Kestävä kulttuuri nähdään yhtenä voimatekijänä 
kulttuurisen moninaisuuden ja luovuuden rinnalla. Raportin mukaan 
kulttuurinen kestävyys merkitsee kulttuurien, kulttuuriympäristöjen ja 
kulttuuriperinnön säilymistä, kehittämistä ja hyödyntämistä sukupolvelta 
toiselle, ihmisten vapaata henkistä toimintaa ja itseilmaisua, kulttuurista 
yhdenvertaisuutta ja eettistä kasvua sekä kestävää kulttuurin kulutusta, 
tuotantoa ja taloutta. Kulttuurinen pääoma ymmärretään osana sosiaalista 
pääomaa, jonka keskeisin käyttövoima on luovuus. Kestävän kulttuurin 
tavoitteiksi raportissa nimetään seuraavat tavoitteet: aineettoman talouden 
merkityksen korostaminen yhteiskunnallisessa kehityksessä ja siihen 
liittyvän erityisosaamisen nostaminen kansainvälisesti; kulttuurisen 
kansalaisuuden oikeuksien toteutuminen sekä ekologisuuden ja 
esteettisyyden yhdistäminen yhdyskuntasuunnittelussa. Lisäksi ohjelman 
mukaan tulee huolehtia kansalaisen kollektiivisen muistin syntymisestä, 
säilymisestä ja siirtymisestä sukupolvilta toisille.  

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) alaisuudessa toimiva 
Kulttuuriteemaryhmä on laatinut suomalaisen maaseutukulttuurin 
edistämiseksi toimintaohjelman Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu 
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 3/2010). Ohjelmassa esitetään 
maaseudun kulttuurin visio vuodelle 2020, taustoitetaan kulttuuritoiminnan 
kenttää sekä esitetään toimenpidelinjauksia maaseudun kulttuurin 
kehittämiseksi. Ohjelman visio korostaa maaseutua luovien 
vastakohtaisuuksien tilana yhteisöllisyyden, kulttuuripalveluiden, luovan 
talouden ja kulttuuriyrittäjyyden toimintaympäristönä, sekä nostaa esiin 
maaseudun kulttuuriperinnön ja -ympäristön arvot ja niiden vaalimisen 
tärkeyden.   
 

2.2 Kulttuuri kestävää kehitystä koskevissa tutkimuksissa  

Akateemisessa tutkimuksessa kulttuurisen näkökulman voimistuminen 
kestävän kehityksen keskustelussa voidaan tulkita liittyvän 
yhteiskuntatieteissä 1990 -luvulla tapahtuneeseen kulttuuriseen käänteeseen, 
jolla yleisesti tarkoitetaan kulttuuristen lähestymistapojen omaksumista eri 
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tieteenalojen tutkimuksiin. Kulttuurin merkitys esimerkiksi sosiaalisten 
suhteiden rakentumisessa on katsottu aiempaa merkittävämmäksi ja muun 
muassa kulutusta on tarkasteltu yhä enemmän merkkien ja symbolien 
kuluttamisen näkökulmasta. Samoihin aikoihin ajoittui 
ympäristötutkimuksen piirissä tapahtunut yhteiskunnallinen käänne: 
luonnontieteiden rinnalle kaivattiin yhä enenevissä määrin yhteiskunta- ja 
kulttuuritieteellistä tutkimusta avaamaan ja selittämään ympäristöongelmien 
syitä ja seurauksia, ja ratkaisemaan niihin liittyviä ongelmia.  

Vaikka kulttuurin merkitys ympäristö-, talous- ja sosiaalisissa kysymyksissä 
yhä useammin tunnistetaan, kulttuurisen kestävyyden käsite ei ole vielä 
löytänyt paikkaansa kestävää kehitystä koskevassa tieteellisessä 
keskustelussa. Vain muutamat tutkijat ovat tehneet avauksia käsitteen 
määrittelemiseksi tai jäsentämiseksi. Australialainen David Throsby (1997, 
2001, 2008) on esitellyt periaatteita, joita tulisi politiikkakeinoja arvioidessa 
tarkastella erityisesti kulttuurisen pääomaan liittyen: materiaalinen ja 
immateriaalinen hyvinvointi, joita kulttuurinen pääoma tuottaa; tasa-
arvoiset mahdollisuudet sukupolvien sisällä ja välillä käyttää kulttuurisia 
resursseja; kulttuurisen monimuotoisuuden ylläpitäminen; varovaisuus ja 
huolellisuus liittyen kulttuurista pääomaa koskevin päätöksiin; kulttuuristen 
systeemien ylläpitäminen pitkällä aikavälillä ja niiden riippumattomuuden 
tunnistaminen. 
 
Kanadalaiset tutkijat Nancy Duxbury ja Eileen Gillette ovat puolestaan 
raportissaan Culture as a Key Dimension of Sustainable Development 
(2007) tarkastelleet kulttuurin merkityksiä kestävässä kehityksessä eri 
näkökulmista ja päätyneet kymmeneen avainteemaan, joiden kautta 
kulttuurin merkitys kestävässä kehityksessä jäsentyy: kestävä kulttuuri; 
globalisaatio; kulttuuriperinnön suojelu; paikan tuntu (sense of place); 
alkuperäinen tieto ja perinteiset käytännöt; yhteisön kulttuurinen kehitys; 
taide, kasvatus ja nuoret; kestävä muotoilu; suunnittelu; kulttuuripolitiikka 
ja paikallinen hallinta.  
 
Australialainen John Hawkes esittää kirjassaan The Fourth Pillar of 
Sustainability Cultures Essential Role in Public Planning (2003), että 
kulttuurinen elinvoimaisuus on olennainen hyvinvoivalle ja kestävälle 
yhteiskunnalle yhtä lailla kuin sosiaalinen tasa-arvo, ympäristövastuu ja 
taloudellinen elinvoimaisuus. Siksi kulttuurin tulisi olla osa 
yhdyskuntasuunnittelua.  
 
Suomessa kulttuurisen kestävyyden ulottuvuutta on tarkasteltu erityisesti 
yhteiskuntatieteellisen metsätutkimuksen (Rannikko 1999, Juurola & 
Karppinen 2003, Valkonen 2006) sekä kestävän matkailun piirissä (Sarkki 
ja Mettiäinen 2007). Esimerkiksi Jarno Valkosen (2006) mukaan 
kulttuurisesti kestävässä metsien käytössä on kysymys metsään liittyvien 
kulttuuristen piirteiden säilyttämisestä ja metsien käyttöä koskevien 
erilaisten arvojen huomioimisesta metsäsuunnittelussa ja päätöksenteossa, 
mutta myös ihmisyhteisöjen ja yksittäisten ihmisten vapaudesta ja 
oikeudesta elämäntapaansa. Kulttuurisen kestävyyden tärkeimpänä ehtona 
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on hänen mukaansa erilaisten kulttuuristen metsäkäytäntöjen 
oikeudenmukainen turvaaminen metsien käytön suunnittelussa, mikä ei ole 
yksinkertainen tehtävä metsäsuhteiden moninaisuuden huomioon ottaen. 
Metsätieteilijöiden ja matkailun tutkijoiden rinnalla keskustelua 
kulttuurisesta kestävyydestä ovat viritelleet kansatieteilijät (Helander et al. 
2005; Siivonen & Uusitalo 2006), jotka ovat pohtineet erityisesti kulttuurin 
käyttöä ja erityisesti kulttuuriperinnön kestävää tuotteistamista alueellisessa 
kehittämistyössä.   
 
Soini ja Birkeland (2009) ovat tarkastelleet vuosien 2000 - 2008 aikana 
julkaistuja kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita, joissa kulttuuria pyrittiin 
jäsentämään kestävän kehityksen yhtenä ulottuvuutena. Tieteellisiä 
artikkeleita, joissa kulttuurinen kestävyys tai kestävyyden kulttuurinen 
ulottuvuus mainittiin itsenäisenä ulottuvuutena tai käsitteenä löytyi eri 
tietokannoista ainoastaan 45 kappaletta. Tästäkin aineistosta vain muutamat 
artikkelit pyrkivät aktiivisesti pohtimaan kulttuurisen kestävyyden sisältöjä 
suhteessa muihin kestävyyden ulottuvuuksiin. Useinmiten kulttuurisen 
kestävyyden käsitteen tulkinta jäi lukijalle.    
 
Kulttuurista kestävyyttä käsiteltiin artikkeleissa lähinnä seuraavista 
näkökulmista: kulttuuriperintö, matkailu, taide, kehitysmaat ja 
alkuperäiskulttuurit, luonnonvarojen hallinta ja luonnonsuojelu, suunnittelu, 
erityisesti kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri sekä arvot ja kasvatus. 
Birkeland ja Soini konstruoivat artikkeleista seitsemän eri diskurssia, joiden 
alla kulttuurisesta kestävyydestä puhuttiin. Kulttuurinen kestävyys nähtiin  
 

 osana sosiaalista kestävyyttä  
 kulttuurin jatkuvuuden turvaajana  
 taloudellisen elinvoiman turvaajana  
 paikallislähtöisenä kehityksenä 
 osana ekologista kestävyyttä  
 (ekologis-)kulttuuristen oikeuksien toteutumisena  
 kulttuurisena evoluutiona   

 
Seitsemäs diskurssi, kulttuurinen kestävyys kulttuurisena evoluutiona, 
poikkeaa muista diskursseista siinä, että kulttuurinen kestävyys ei ole 
kestävyyden ”neljäs pilari” tai sosiaalisen kestävyyden osa, vaan hahmottuu 
koko maailmankuvaa koskevana jäsennystapana. Kirjallisuuskatsaus 
vahvisti olettamuksen siitä, että kulttuurisen kestävyyden tarkastelutavat 
eivät ole akateemisessa keskustelussa vakiintuneet. Toisaalta, tulokset 
osoittivat, että kulttuurilla on sidoksia milloin sosiaaliseen, taloudelliseen tai 
ekologiseen ulottuvuuteen, mikä antaa viitteitä siitä, että kulttuurilla on 
hyvin merkittävä, vaikka toistaiseksi vielä jäsentymätön rooli kestävän 
kehityksen tarkasteluissa. Tulokset osoittivat myös, että jokainen diskurssi 
luo tarpeita erilaisille (kulttuuri)poliittisille tavoitteille ja toimenpiteille 
(Birkeland & Soini 2010).  
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2.2.1 Kestävän kehityksen indikaattorit 

 
Kestävän kehityksen indikaattoreita on kehitelty 1990-luvulta lähtien eri 
instituutioiden toimesta niin kansainvälisellä tasolla kuin Suomessa. 
Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden alueille indikaattoreita 
on onnistuttu jo kehittämään: ympäristövaikutusten arviointi ja sosiaalisten 
vaikutusten arviointi ovat kehittyneet jo osaksi maankäytön suunnittelua. 
Esimerkiksi, Maailmanpankin ja UNESCOn järjestämässä seminaarissa 
tunnistettiin tarve kehittää indikaattoreita kulttuuriselle kestävyydelle jo 
vuonna 1999, mutta kulttuurisen kestävyyden mittaaminen on edelleenkin 
hyvin hajanaisten alojen ja aloitteiden varassa (Kangas 2005). Suomen 
kestävän kehityksen toimikunnan johdolla indikaattoreita kestävän 
kehityksen mittaamiseen on kehitetty vuodesta 1998. Vuonna 2006 
valmistui nk. 34 avainindikaattorin kokoelma seurantaindikaattoreineen 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=12314&lan=FI. Vuoden 2004 
alusta kestävän kehityksen toimikunta on tuottanut myös pieniä 
indikaattorilehtisiä, jotka mahdollistavat keskustelun ajankohtaisista 
teemoista. Esimerkiksi vuoden 2005 lehtisessä Suomessa tuotettua 
kaunokirjallisuutta ja Saamen kielen opetusta on käytetty kuvaamaan 
kulttuuria kehityksen voimavarana.  
 
Suomessa kulttuurisen kestävyyden indikaattoreita on työstetty myös 
metsäsektorilla. Esimerkiksi Rantala (2007) on nostanut Ylä-Lapin metsien 
kestävää käyttöä koskevassa työssään kulttuurisen kestävyyden 
indikaattoreiksi metsien käytön sopimisen paikallisiin arvoihin, paikallisen 
kulttuurin säilyttämisen, estetiikan sekä paikallisten ihmisten luonnon 
käytön.  Kanadassa on kehitetty kulttuurisia indikaattoreita kestävän 
kehityksen ja elämän laadun mittaamisen tarpeisiin 
http://www.cultureandcommunities.ca/downloads/indicators-2006/Report-
Indicators.pdf. Ehkä kaikkein johdonmukaisimmin kestävän kehityksen 
kulttuurisia indikaattoreita on kuitenkin kehitelty kestävän 
matkailututkimuksen piirissä. (Sarkki ja Mettiäinen 2007; Camargo et al. 
2007; Craig 2001). Aivan viime aikoina on ryhdytty kehittämään myös 
biokulttuurisia indikaatoreita, joiden tarkoitus on konkretisoida biologisen ja 
kulttuurisen diversiteetin välisiä yhteyksiä (kts. 
http://www.terralingua.org/projects/ibcd/ibcd.html) 
 
 

2.3 Kulttuurisen kestävyyden käsite     

 
Katsaus kansainvälisiin ja kansallisiin ympäristö-, kulttuuri- ja 
maaseutualan ohjelmiin, tutkimuksiin ja indikaattoreihin osoittaa, että 
Brundtlandin komission raportin jälkeen kulttuurille roolia ja merkitystä 
kestävässä kehityksessä on aktiivisesti haettu eri yhteyksissä ja eri 
toimijoiden taholta. Ohjelmapuheessa korostuvat kulttuuriperinnön, 
luovuuden, kulttuurisen moninaisuuden käsitteet, mutta tämä puhe jää 
normatiivista ilman konkreettisia tavoitteita (kts. esim. Taulukko 1.). 
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Kansainväliset ja kansalliset kestävän kehityksen ohjelmat, strategiat ja 
julistukset eivät myöskään nosta esiin niitä mahdollisia ongelmia ja 
haasteita, mitä esimerkiksi kulttuuriseen monimuotoisuuden edistämiseen 
tai kansalaisten osallistamiseen voi liittyä.  Edelleen, näissä asiakirjoissa 
kulttuuria on tarkasteltu enimmäkseen kulttuurisen hyvinvoinnin ja 
kulttuuristen oikeuksien näkökulmasta, mutta yhteydet muihin kestävyyden 
ulottuvuuksiin, ja erityisesti ekologiseen kestävyyteen ovat jääneet 
toistaiseksi melko vähäiseksi. Aivan viimeaikaisissa ohjelmissa, kuten 
Suomen Kulttuurin tulevaisuus -selonteossa ekologisuus on tullut 
näkyvämmin esiin. Kaiken kaikkiaan eri politiikkasektoreiden piirissä käyty 
keskustelu kulttuurin merkityksestä kestävän kehityksessä ei tunnu vielä 
kovin hyvin tavoittaneen käytäntöjä, sen paremmin kuin ylittävän eri 
sektoreiden rajoja (Throsby 2008).  Myös tutkimuksessa kulttuurin ja 
kestävän kehityksen yhteyksien tunnistaminen käsitteellisellä tasolla on 
toistaiseksi jäänyt yksittäisten avausten varaan.  
 
Kulttuurin vähäisen roolin ja kulttuuria koskevan keskustelun hajanaisuuden 
voidaan olettaa johtuvan kulttuuri -käsitteen laajuudesta (Williams 1983; 
Pirnes 2008). Kun puhutaan kulttuurista, tehdään yleensä jako laajaan ja 
suppeaan kulttuurin käsitteeseen. Kulttuurin suppea käsite tarkoittaa 
ihmisen henkisen toiminnan jalostuneimpia ja kultivoiduimpia muotoja: 
taide, tiede, uskonto ynnä muut niin kutsuttuun korkea- tai eliittikulttuuriin 
liittyvät ilmiöt. Kulttuurilla tarkoitetaan tällöin esimerkiksi 
kaunokirjallisuutta, runoutta, maalausta, filosofisia järjestelmiä ja tieteellisiä 
keksintöjä. Laajoissa määritelmissä korostetaan kulttuurin 
kokonaisvaltaisuutta. Laajimmillaan kulttuuri viittaa kaikkeen, mitä 
inhimillisen elämän ja toiminnan piiriin kuuluu ja on kuulunut (Pirnes 2008; 
15). Laaja kulttuurin käsite on vakiintunut osaksi kulttuuripoliittista 
puhuntaa, mutta käytännössä laajan kulttuurin määritelmän soveltaminen 
kulttuuripolitiikkaan on osoittautunut vaikeaksi, ja siksi suppeampi 
lähestymistapa kulttuuriin on yhä vallitseva (Pirnes 2008).   
 
Kestävän kehityksen näkökulmasta kummallakin lähestymistavalla on omat 
etunsa ja haittansa: Suppea käsite mahdollistaa fokusoidummat tarkastelut, 
mutta sulkee pois monia kestävän kehityksen kannalta tärkeitä kulttuurisia 
näkökulmia. Laajan kulttuurin käsitteen soveltaminen johtaa taas siihen, että 
kulttuurista tulee kestävässä kehityksessä kaiken selittävä tekijä. Toisaalta, 
kulttuurisen relativismin mukaan jokaisella lähestymistavalla on yhtä oma, 
yhtä oikeutetuksi koettu käsitys kulttuurista, sen sisällöistä ja arvoista 
(Häyrynen 2010). On myös huomattava, että koska kulttuuri on 
dynaaminen, aikaan ja paikkaan sidottu ilmiö, globalisaatio, ajan ja tilan 
tiivistyminen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen eivät suinkaan 
helpota kulttuuristen sisältöjen ja arvojen tutkimista osana kestävää 
kehitystä.    
 
Lisähaasteita kulttuurisen kestävyyden määrittelyyn tulee kehityksen ja 
erityisesti kestävän kehityksen käsitteestä, joka on itsessään sisäisesti 
ristiriitainen käsite, koska se sisältää sekä pysyvyyden että muutoksen 
(Redclift 2005).  Kulttuuri voidaan nähdä kehityksen lähtökohtana, 
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päämääränä tai mahdollistajana/ehtona (Heiskanen 1999; Throsby 2001; 
Sen 2008). Modernisaatioteorioissa samoin kuin uusliberalistisissa 
lähestymistavoissa kulttuuria on lähestytty kehityksen välineenä (Throsby 
2008; de Bustos 2009).  Kulttuuria käytetään valtioiden, alueiden ja 
kaupunkien kilpailukyvyn vahvistamisessa, millä on nähty olevan myös 
kielteisiä piirteitä paikallisten asukkaiden tai paikalliskulttuurin 
kehittymisen näkökulmasta (Dorsey et al. 2004; Siivonen 2008); 
kulttuuriperinnön tuotteistamisen on pelätty johtavan kulttuurin 
esineellistämiseen ja paikallisen kulttuurin musoimiseen. Kehittyvissä 
yhteiskunnissa kulttuurin rooli kehityksessä linkittyy voimakkaammin 
kansalaisoikeuksien toteutumiseen ja osallistumismahdollisuuksien 
parantamiseen.  
  

Keskustelu kulttuurin roolista kehityksessä ja kulttuurisen kestävyyden 
käsite on monin tavoin vakiintumatonta, kuten edellä on osoitettu. 
Kulttuurista näkökulmaa peräänkuulutetaan kuitenkin yhä useammissa 
yhteyksissä. Ympäristö- ja alueellisessa kehityspolitiikassa on havaittu, että 
luonnontieteisiin, teknologiaan ja talouteen nojaavat sekä ylhäältä alas (top-
down) –periaatteella toteutetut ohjelmat eivät useinkaan ole johtaneet 
toivottuun kehitykseen pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä ei ole saatu pysäytettyä odotetulla tavalla 
(Urho 2004). Toisaalta, kulttuuri nähdään eri aloilla yhä useammin tekijänä, 
jolla voidaan vaikuttaa kehityksen suuntaan. 1990-luvun kuluessa 
kansainvälisten sopimusten (UNESCO, Euroopan neuvosto, WCED) 
myötävaikutuksella kulttuuri- ja yhteiskuntapolitiikassa on alettu tunnistaa 
kulttuurin, taiteen, luovan toiminnan ja kulttuuriosallistumisen 
mahdollisuudet kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa, vaikka 
konkreettiset toimenpiteet ovat jääneet vähäisiksi. Myös kulttuurilähtöinen 
yhdyskunta- ja aluesuunnittelu on alkanut ottaa ensi askeleitaan. Kulttuuri 
inhimillisen ja sosiaalisen pääoman muotona on mukana myös esimerkiksi 
kestävien innovaatioiden syntymisessä ja leviämisessä (Hautamäki 2008).  

Politiikan tueksi tarvitaan tietoa yhtäältä yhteiskunnan kehityksestä ja 
toisaalta politiikkaohjelmien ympäristö-, talous- ja sosiaalivaikutuksista, 
joiden suhteet ovat yhä monimutkaisempia. Vaikka indikaattoreihin ja 
niiden käyttöön sisältyy paljon tulkinnallisia ongelmia, ne ovat 
osoittautuneet tärkeiksi poliittisessa keskustelussa ja politiikan muotoilussa 
(Rosenström 2009) ja kansalaisyhteiskunnan edistämisessä (Karttunen 
2010). Indikaattoreiden kehittäminen on kansallisesti ja kansainvälisesti 
edelleen ajankohtainen asia. Esimerkiksi, Suomen valtioneuvosto (2011) on 
asettanut HYMY-työryhmän (Hyvinvoinnin ja ympäristön kehityksen 
mittaaminen talouskasvun rinnalla) selvittämään, miten suomalaisen 
hyvinvoinnin mittaamista voitaisiin kehittää sekä tekemään ehdotuksia 
toimista, joilla laajempi hyvinvointinäkökulma saadaan otettua mukaan 
julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Kulttuurinen 
näkökulma tulisi saada myös kestävän kehityksen indikaattorityöhön 
pysyvästi mukaan.   
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Taulukko 1. Kulttuurisesta kestävyydestä kirjoitettua. 
”Henkisen uudistumisen ajatus kestävän kehityksen kolmantena ulottuvuutena 

pyrkii mahdollistamaan ihmisten henkisen ja kulttuurisen 
luomisvoiman säilymisen sukupolvesta toiseen ja ihmisen eettisen 
kasvun. Se myös vahvistaa kehityksen kolmen erilaisen ulottuvuuden 
keskinäistä vuorovaikutusta ja kulttuurien kokonaisuuden 
moninaisuutta. Kestävässä kehityksessä kulttuurin tehtävä on lajin 
säilymisen kannalta tärkeän tiedon löytäminen, säilyttäminen ja 
siirtäminen sukupolvelta toiselle. Kestävä kehitys on muutosta 
parempaan, myös kulttuurisesti ja henkisesti…Kulttuurisen 
kehityksen uudistumisvoiman vapauttaminen erilaisista esteistä, kuten 
poliittisista, uskonnollisista ja muista auktoriteeteista sekä jäykistä 
järjestelmistä on kulttuurikehitystä samoin kuin ihmisoikeuksien ja 
yksilöllisen vapauden vaaliminen ja puolustaminen. Sitä on myös 
globaaliseen vastuuseen ja eettiseen tietoisuuteen kasvaminen ja 
yhteisten velvollisuuksien hyväksyminen.” Kestävän kehityksen 
määritelmää pohtinut työryhmä, 1994. 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85409&lan=fi  

 
”Sosiaalista kestävyyttä tulisi tarkastella myös kulttuurisen identiteetin ja elämän 

mielekkyyden näkökulmasta. Jotta sosiaalisesta kestävyydestä ja 
kestävyyden osa-alueiden suhteista saataisiin täsmällisempi kuva, 
tutkimuksessa voi olla hyvinkin tarpeellista erottaa kestävyyden 
kulttuuriset ulottuvuudet.” Simo Kyllönen ja Seppo Sajama, 2006, 
Uusi metsäkirja, 39.   

 
 “Cultural sustainability means change that occurs in a way that respects cultural 

values. Discussions of sustainability must include an understanding of 
culture as well as of the place in which it occurs, so that community 
and geographic context is not ignored. Serious discussions of 
sustainability require detailed exploration of the particular 
complexities of each situation, and preservation of the environment 
and of culture must be balanced wit considerations of current 
practices.” Creative City Network in Canada (http: 
www.creativecity.ca/news/sepcial-edition-4/key-contexts-2.html. 

 
 “Culture: this is the stuff of our human natures, our subjectivities, our shared 

meanings and our memories. Culture is the glue of similarity 
(‘identity’, literally) that grounds our sociability. It is also a matter of 
difference or cultures in the plural, the multilayered combinations of 
which forms persons in the plural: ways of seeing, ways of thinking, 
ways of meaning, ways of relating to each other, ways of connecting 
with nature. The challenge of culture is as much to forge a productive 
diversity for the human species (ethnos, gender, ecosystemics) as it is 
to nurture the sources of cohesion and commonality“ International 
Journal for Economic, Social, Ecologic and Cultural Sustainability. 
(http://ijs.cgpublisher.com/about.html).  

 
“The cultural pillar of sustainable development therefore requires parallel efforts 

to develop a culture of sustainability and to protect cultural 
diversity… To encourage the development of a culture of 
sustainability, the Council of Europe has been helping to shape an 
adequate legal environment in Europe in favour of biodiversity, 
spatial planning and landscape management, and sustainable territorial 
development based on the integrated use of cultural and natural 
resources. Euroopan neuvosto (http://www.coe.int, referred 
15.4.2008)  
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Käsitteet ovat kaiken vuorovaikutuksen perusta niin arjessa, tieteessä kuin 
politiikassa. Jotakin tiettyä ilmiötä kuvaavan käsitteen muotoutuminen 
kertoo siitä, että käsitteen tarkoittamaa ilmiötä pidetään tärkeänä (Anttonen 
& Zechner 2010). Lisääntynyt kiinnostus kulttuurisen kestävyyden 
käsitteeseen viestii siitä, että kestävän kehityksen kulttuurinen ulottuvuus tai 
kulttuurinen kestävyys” vaativat käsitteellistä jäsentämistä, vaikka tehtävä 
onkin haastava. On muistettava, että myös luonto on monimerkityksellinen, 
kiistelty ja alati uudelleen määritelty käsite. Siitä huolimatta ekologisen 
kestävyyden tarkastelussa on edetty jo vakiintuneiden mittareiden tasolle.  
Myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksista esiintyy 
monia eri tulkintoja tieteenalasta ja lähestymistavasta riippuen. Tulee myös 
muistaa, että vaikka käsite on eri yhteyksissä muuntuva, sen tulee 
muodostaa kuitenkin pysyväisluontoisen viitekehyksen, jossa siitä 
argumentoidaan.  
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3 KULKEMAn tulokset 
 
Tässä luvussa tehdään synteesiä KULKEMA –projektin osatutkimuksen 
tärkeimmistä tuloksista. Liikkeelle lähdetään projektin tulkinnoista, miten 
kulttuuri voidaan ymmärtää maaseudulla ja millainen maaseutu on 
kulttuurisena tilana (3.1.). Sen jälkeen tarkastellaan, mikä on kulttuurin 
merkitys maaseudun kestävässä kehityksessä. Projektissa tunnistettiin 
yhtäältä kulttuurin merkitys muiden kestävyysulottuvuuksien 
saavuttamisessa maaseudun kehityksessä (3.2.1.) ja toisaalta, kulttuurilla 
nähtiin olevan arvoa itsessään, jonka kestävyydestä tulee huolehtia 
maaseudulla (3.2.2.). Tulosten pohjalta tarkastellaan kulttuurin paikkaa 
kestävän kehityksen viitekehyksessä (3.3). Lopuksi osatutkimusten pohjalta 
luodaan katsaus siihen, mitkä ovat keskeisiä tekijöitä kulttuurisen 
kestävyyden hallinnan kannalta (3.4).  

 

3.1 KULKEMAn tulkintoja maaseudusta kulttuurisena tilana  

 
Maaseudun määritelmät voidaan karkeasti jakaa tarkasteluihin, joissa 
maaseutu ymmärretään 1) territoriaalisena kokonaisuutena tai 2) 
sosiaalisena tai kulttuurisena konstruktiona (Rosenqvist 2004; Halfacree 
2007). Territoriaalinen tai alueellinen näkökulma kiinnittää huomion 
maaseudun fyysisiin ja toiminnallisiin piirteisiin, kuten alkutuotannon 
osuuteen elinkeinorakenteessa, harvaan asutukseen, pitkiin etäisyyksiin, 
syrjäiseen sijaintiin suhteessa suuriin keskuksiin sekä luonnon merkitykseen 
asumisen ja elämisen ympäristönä. Näiden fyysisten ja mitattavien 
tekijöiden perusteella on laadittu suomalaisen maaseutututkimuksen ja -
politiikan käyttöön maaaseututyypittely, jonka mukaisesti maaseutu 
jaotellaan harvaan asuttuun, ydinmaaseutuun ja kaupunkien läheiseen 
maaseutuun (Malinen et al. 2006). Konstruktivistinen näkökulma tarkastelee 
maaseutua sosiaalisissa ja kulttuurisissa prosesseissa tuotettujen merkitysten 
kautta. Tällaista maaseututilaa edustaa esim. median tuottama maaseututila 
(Rosenqvist 2004, Malmsten 2004; Alasuutari 2011). Viime aikoina 
maaseudun määrittelyyn on näiden ulottuvuuksien rinnalle tuotu kolmas 
ulottuvuus sosiaalisen tuotetun tilan teorian kautta (Lefebvre 1991); 
maaseutu käsitteellistettynä tilana (Halfacree 2007). Tällä viitataan siihen 
maaseutuun, jota lähinnä asiantuntijat, tutkijat, viranomaiset, 
päätöksentekijät tuottavat tutkimusten, raporttien, strategioiden ja ohjelmien 
myötä (kts. myös Kumpulainen).  
 
KULKEMAn osatutkimusten kohteena olivat erilaiset kohderyhmät ja 
kontekstit maaseudulla. Tutkimuskysymyksistä ja tieteenaloista riippuen 
osatutkimuksissa sovellettiin erilaisia maaseudun määrittelyn tapoja. 
Projektin kuluessa rakentui myös yhteinen tulkinta maaseudusta 
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kulttuurisena tilana, joka tarkentui hankkeen loppuvaiheessa seuraavasti 
( Kuva 2.):  
 
Maaseututila on monien käytännöllisten ja symbolisten siteiden välityksellä 
osa muuta yhteiskuntaa. Raja ympäröivän yhteiskunnan kanssa on 
huokoinen (katkoviiva). Maaseututila on alati muuttuva (nuoli). 
Maaseututilassa tapahtuvat muutokset heijastelevat laajempia 
yhteiskunnallisia muutoksia, kuten globalisaatiokehitystä. Yleiset 
yhteiskunnalliset muutostekijät vaikuttavat jokaisessa paikassa omalla 
erityisellä tavallaan..  
 
KULKEMAn osatutkimuksista nousivat esiin seuraavat maaseututilaa 
määrittävät elementit: ihmiset/toimijat, resurssit, rakenteet, representaatiot.  

Ihmiset

Resurssit Rakenteet

Representaatiot

valtasuhde arvot

 
 
Kuva 2. KULKEMAn näkemys maaseudusta kulttuurisena tilana. Maaseututila muodostuu 
ihmisistä, resursseista, rakenteista ja representaatioista. Maaseutukulttuuri syntyy näiden 
vuorovaikutuksessa, jota ohjaavat yhtäältä keskinäiset valtasuhteet ja –asemat sekä arvot. 
Maaseudun kulttuurinen tila on jatkuvassa liikkeessä (nuolet ympyrän kehällä) ja 
yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan (katkoviiva).   
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Toimijat/ihmiset  
 
KULKEMAn osatutkimuksissa maaseudun toimijoita ovat viljelijät, 
maaseudun muut asukkaat (eläkeläiset, palkansaajat), yrittäjät, 
kyläyhdistysten puheenjohtajat, taitelijat, maaseudun nuoret, vapaa-ajan 
asukkaat, ”pistäytyjät”, paikalliset ”asiantuntijat”, viranomaiset ja 
maaseudun tutkijat ja kehittäjät. Yhdellä toimijalla saattaa olla useampiakin 
toimijarooleja, jotka vaihtuvat tilanteiden mukaan. Esimerkiksi viljelijä on 
myös maaseudun asukas, lisäksi hän voi toimia kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana tai vaikkapa maaseutututkijana.  
 
Resurssit   
 
Maaseudun erityisyys suhteessa muihin alueisiin liittyy ennen kaikkea 
luonnonvaroihin ja niihin pohjautuviin elinkeinoihin ja elämäntapaan. 
Luonnonvarojen ohella maaseudun resursseja, joita KULKEMAn 
osatutkimuksissa tarkasteltiin, ovat maaseudun ihmiset ja heidän 
ammattitaitonsa, koulutuksensa, osaaminen, yhteistyö, luottamus, verkostot, 
perinne, luovuus, taloudellinen pääoma, paikan tuntemus ja sosiaaliset 
suhteet. Luonnonvarat ja niiden käyttöön liittyvä tieto ja osaaminen ovat 
merkittäviä tärkeitä kun maaseutua arvioidaan luonto- tai matkailukohteena, 
asumisen ympäristönä, tai ihmisten toimintaa ohjaavien mielikuvien tasolla. 
Myös ihmisten keskinäiset suhteet, yhteistyö ja luottamus, ja erityyppiset 
verkostot ovat tärkeitä maaseudun resursseja, jotka mahdollistavat 
maaseudun toimintaa. Pääomakäsitteitä hyödyntäen maaseudun resurssit 
voidaan luokitella luonnon pääomaksi, sosiaaliseksi, taloudelliseksi ja 
kulttuuriseksi pääomaksi. 
 
Rakenteet  
 
Rakenteet ovat niitä fyysisiä, taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja 
institutionaalisia tekijöitä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat ihmisten 
toimintaa. Rakenteet ymmärrettiin KULKEMAssa pääsääntöisesti ihmisten 
ulkopuolisina. Yksittäisten ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa rakenteisiin 
ovat rajalliset. KULKEMAn osatutkimuksista tunnistettiin seuraavia 
rakenteita: maatila, maatalous, kylätoiminta, kyläyhdistys, 
maaseutukaupunki, elintarvikeketju, virkistystoiminta, palvelut, 
maisemakuvasto. Maaseututilaan ja sen kehitykseen vaikuttavat monet 
ulkopuoliset rakenteet kuten maatalous- ja maaseutupolitiikka, kunta- ja 
kaupunkirakenne ja maaseudun ulkopuoliset palvelurakenteet. Nämä eivät 
kuitenkaan olleet KULKEMAn tutkimuksen ensisijaisena kohteena.   
 
Esitykset  
 
Erilaiset representaatiot, puhe- ja ajattelutavat, taideteokset, 
lehtikirjoitukset, tutkimustulokset, karttaesitykset ovat läsnä kaikessa 
ihmistoiminnassa osallistuen resurssien, rakenteiden ja toimijoiden 
määrittelyyn ja uudelleenmäärittelyyn. Tällaisista representaatioista 
KULKEMAn tutkimuksissa erityisen tarkastelun kohteena olivat: 
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maaseudun visuaalinen kulttuuri, maaseutupoliittiset ohjelmat, 
kyläsuunnitelmat ja aktiivinen kylä. Representaatioina voidaan myös 
ymmärtää tutkimuksissa esillä olleet lähiruoka, maisema, biodiversiteetti, 
kestävä kehitys, bioenergia, (kulttuuri)perintö, paikallisuus, alkuperäisyys, 
luonnollisuus/tarkoituksenmukaisuus, koti ja kotiseutu, muukalaisuus ja 
juuret. Myös KULKEMAn tutkimuksen näkökulmat maaseutuun ja 
kulttuuriin voidaan tulkita representaatioina.   
 
Arvot 
 
Arvot ovat läsnä kaikkialla maaseututilassa. Arvot ymmärrettiin 
KULKEMAssa ihmisten valintoja ohjaavina päämäärinä. KULKEMAn 
tutkimuksissa tuli esiin monenlaisia arvoja, kuten sukupolvien työn 
jatkaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, hyvänä viljelijänä 
toimiminen, kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen, paikallisen 
ruokakulttuurin edistäminen, tarkoituksenmukainen toiminta ja 
yksityisyyden säilyttäminen.  Arvot perustuvat inhimillisen olemisen 
tärkeimpiin edellytyksiin ja tarpeisiin ja edustavat siksi pysyvyyttä. 
Historiallisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista seikoista johtuen eri 
arvot painottuvat eri yhteiskunnissa ja maaseutualueilla eri tavoin. Myös 
arvojen keskinäinen tärkeys voi vaihdella eri aikoina samankin yhteisön 
sisällä.  
  
Valta    
 
Valta ilmenee taloudellisissa, poliittisissa, ideologisissa, kulttuurisissa 
käytännöissä ja tiedossa. Valtasuhteet olivat läsnä kaikissa tutkimuksissa, 
vaikka valta ei ollut tutkimusten ensisijaisena kohteena ja sitä lähestyttiin eri 
teorioiden ja koulukuntien käsittein. Valta on välttämätön käsite maaseudun 
kulttuurisen tilan tarkastelussa, koska valta vaikuttaa arvojärjestyksiin ja 
valta luo erilaisia jännitteitä maaseututilan toimijoiden, resurssien, 
rakenteiden, representaatioiden välille.  
 
 
Maaseutu kulttuurisena tilana 
 
KULKEMA –projektissa maaseudun kulttuurinen tila muodostuu 
maaseudun resurssien (luonto, inhimillinen pääoma, sosiaalinen 
kulttuurinen, taloudellinen), rakenteiden (palvelut, elinkeinotoiminta) ja 
representaatioiden (esitysten) ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 
tuottaen maaseudun kulttuurisen erityisyyden. Maaseutu kulttuurisena tilana 
muuttuu jatkuvasti. Näin syntyvä maaseudun kulttuurinen tila on 
moniaineksista, toisin sanoen maaseutualueiden luonteessa ja dynamiikassa 
on eroja. Maaseudun kulttuurisille tiloille on myös ominaista ajallinen 
monikerroksellisuus ja pitkäkestoisuus. Kulttuurin ajallinen kerrostuneisuus 
näkyy maaseudun maisemassa, elämäntavoissa ja harrastuksissa ja 
elinkeinoissa ja yhteisöllisissä toimintatavoissa, jolloin aineellisen ja 
aineettoman kulttuuriperinnön merkitys maaseudun arjessa korostuu.  
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Vuorovaikutustilanteita ja ihmisten valintoja ohjaavat tavoiteltavat asiantilat, 
arvot, jotka ajan kuluessa muuttuvat. Arvot ovat läsnä kaikkialla (vihreä 
väri). Arvot ohjaavat maaseudun kulttuurisen tilan toimintaa tuottaen ja 
uusintaen maaseudulle tyypillisiä arvoja. KULKEMAssa lähdettiin 
liikkeelle siitä, että maaseudun kehitystä ohjaava arvo on kestävä kehitys, 
eli maaseudulla tulisi olla hyvän elämän mahdollisuudet nyt ja 
tulevaisuudessa. Kantaa ei kuitenkaan otettu siihen, millaista maaseudun 
kehityksen tulisi olla, jotta se olisi globaalisti kestävää. KULKEMAssa 
tarkasteltiin toimijoiden, resurssien, rakenteiden ja representaatioiden 
suhdetta kestävään kehitykseen ja kulttuuriin.  
 
Valta määrittelee toimijoiden, rakenteiden, resurssien ja representaatioiden 
välisiä suhteita ja arvojärjestyksiä. Rakenteisiin, kuten 
maatalouselinkeinoon, maatilaan tai kylätoimintaan liittyvät valtahierarkiat 
määrittävät toiminnan ehtoja. Esimerkiksi, jos toimijoilla on vain vähän 
valtaa, toimijat joutuvat sopeutumaan, mikä voi olla myönteistä ja 
kehityksen kannalta välttämätöntä, mutta aiheuttaa usein arvoristiriitoja. 
Valta vaikuttaa resurssien jakautumiseen toimijoiden kesken ja voi jossain 
tapauksessa estää joidenkin toimijoiden pääsyn tiettyihin resursseihin. Valta 
vaikuttaa myös resurssien arvon määrittymiseen; tällöin kiinnostavaa on 
esimerkiksi se, kuka määrittelee maaseutuluonnon monimuotoisuuden arvot. 
Maaseudun representaatiot voidaan puolestaan ymmärtää arvojen ja vallan 
ilmentyminä. Niiden sisällöt ja painotukset muuttuvat arvojen ja 
valtasuhteiden mukaan.  
 

3.2 KULKEMAn osatutkimusten näkökulmat  

 
KULKEMAn osatutkimukset tarkastelivat maaseutua kuuden eri kontekstin 
kautta: luonto, elinkeinot, palvelut, virkistys, esitykset, yhteisöt. Kukin 
konteksti ilmensi edellä kuvatun maaseudun kulttuurisen tilan rakennetta ja 
dynamiikkaa.  
 
Konteksteista ensimmäinen, luonto oli läsnä kaikissa osatutkimuksissa 
jollain tavoin. Maaseudun elinkeinot, palvelut, representaatiot ja 
maaseutuympäristöön liittyvät harrastukset ylläpitävät ja uusintavat 
luontosuhdetta. Osatutkimukset vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia 
siitä, että luontoperusteisen elinkeinon, KULKEMAssa erityisesti 
maanviljelyn harjoittaminen luo oman erityisen suhteen luontoon 
(Hangasmaa, Soini). Viljelijöiden luontosuhde on kuitenkin muuttumassa ja 
monipuolistumassa. Ei voida myöskään puhua maanviljelijöiden 
luontosuhteesta yksikössä, koska viljelijät antavat luonnolle hyvin erilaisia 
merkityksiä ja tehtäviä kunkin viljelijän taustasta ja tavoitteista riippuen. 
Maaseutuluonto on keskeinen myös maaseudun muiden asukkaiden ja 
vapaa-ajan asukkaiden elämässä (Vaara, Soini, Kivitalo).  Vapaa-ajan 
asukkaat ylläpitävät ja uusintavat arjessaan suomalaista henkistä ja 
toiminnallista suhdetta luontoon, millä on monia tärkeitä seurauksia paitsi 
heidän omaan hyvinvointiinsa myös maaseutukulttuurin ja luonnon kannalta 
(Vaara). Luontosuhde on keskeinen myös maaseudun maisemakuvastossa, 
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jossa taiteen keinoin etsitään ja esitetään harmoniaa ihmisen ja luonnon 
hyvinvoinnin välille (Vallius).   
 
Luonnolla on työn tai vapaa-ajan kautta on paitsi yksilöllistä, myös 
yhteisöllistä merkitystä perheille, kylille ja erilaisille yhteisöille (Kivitalo, 
Soini, Vaara). Luontoon liittyvissä elinkeinoissa ja harrastuksissa 
muodostuu paikallista hiljaista tietoa, joka siirtyy horisontaalisesti 
toimijoiden välillä ja vertikaalisesti sukupolvilta toisille. Luonto on paitsi 
maaseudun elämäntapojen ja elinkeinojen resurssi (Puupponen, Vaara, 
Hangasmaa), kulttuurisen vuorovaikutuksen kehys ja kulttuurisen tiedon 
välittäjä (Kivitalo, Soini) ja myös paikallisen yhteisöllisyyden tärkeä 
rakennusaine (Kumpulainen).  
 
Luontosuhteiden kulttuurinen moninaisuus - se että ihmiset antavat 
luontoympäristölle erilaisia merkityksiä omasta henkilökohtaisesta 
taustastaan riippuen - on lisääntynyt. Maaseudun luonnonvaroihin 
perustuvien elinkeinojen harjoittajilla on yhä moninaisempia motiiveja ja 
arvoja (Hangasmaa, Soini, Puupponen, Pellikka), mutta myös kansalaisten 
maaseutuun liittyvät odotukset ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet 
samalla kun luontoon liittyvä ajankäyttö on lisääntynyt (Vaara). 
Luontosuhteiden moninaisuus takaa sen, että maaseudun luonnonvaroihin 
kohdistuu erilaista kysyntää. Erilaiset intressit ovat myös haaste 
luonnonvarojen ekologisesti kestävälle käytölle ja ne aiheuttavat usein 
ristiriitoja eri intressiryhmien välillä (Soini, Vaara, Hangasmaa).  
 
Maaseudun alkutuotantoon (maa- ja metsätalous, kalastus, poronhoito ja 
aivan viime aikoina kaivostalous) liittyvät elinkeinot heijastelevat ehkä 
näkyvimmin ja nopeimmin maaseutukulttuurin muutosta. KULKEMAn 
osatutkimuksissa tarkasteltiin erityisesti maatalouden rakennemuutosta ja eri 
toimijoiden sopeutumista siihen: tilojen määrän vähentymistä, tuotannon 
keskittymistä suurille tiloille, tilojen monialaistumista sekä tuotantosuuntien 
muutosta karjataloudesta kasvinviljelytiloiksi sekä bioenergian tuotantoon 
(Hangasmaa, Puupponen, Pellikka). Tuotantokulttuurin muuttumisella on 
omat vaikutuksensa maaseudun sosiaalisiin rakenteisiin (Hangasmaa, 
Puupponen) sekä maaseutumaiseman ja -luonnon monimuotoisuuteen 
(Soini). Oleelliseksi kysymykseksi muodostuu se, miten yksittäiset toimijat 
vastaavat toimintaympäristön muutoksiin ja mikä on kulttuurin merkitys 
tässä prosessissa.  
 
Maaseudun kulttuuripalveluja tarkasteltiin erityisesti maaseudun nuorten 
näkökulmasta (Joela). Harrastustoiminnalla voidaan vahvistaa kulttuurista 
pääomaa, yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja paikkaan sitoutumista, 
millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia maaseudun asukkaiden 
hyvinvoinnille ja alueiden elinvoimaisuudelle. Maaseutukulttuuri itsessään 
tarjoaa sisällöllistä lisäarvoa kulttuuritarjontaan, joka on niin maaseudun 
asukkaiden kuin kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Maaseudun 
palvelurakenne on ylipäänsä suuressa muutoksessa kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksen ja julkisen talouden resurssien niukkenemisen 
myötä. Tämä näkyy mm siinä, että maaseudun asukkaille ja esimerkiksi 
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kyläyhdistyksille annetaan yhä enemmän vastuuta paikallisten palvelujen, 
myös kulttuuripalvelujen tuottamisessa (Kumpulainen).  
 
Maaseutu on paitsi asumisen ja elinkeinojen harjoittamisen paikka, yhä 
useamman suomalaisen virkistäytymisen paikka. Virkistyksellä on tärkeä 
merkitys ihmisen voimavarojen ylläpitämisessä ja hankkimisessa. 
Maaseudulla on kaupunkeihin nähden hyvät luontoon liittyvät 
virkistysmahdollisuudet. Virkistäytymiseen ja elinkeinojen harjoittamiseen 
liittyy toisinaan ristiriitoja (Vaara, Soini). Toisaalta, maaseudun 
virkistyskäyttöön liittyvät resurssit tarjoavat myös itsessään 
elinkeinomahdollisuuksia. Seura- ja yhdistystoiminnan juuret ovat 
yhteisessä virkistäytymisessä sekä omaehtoisessa toiminnassa ja 
kehittymisessä, mutta paikallisyhteisöjen toiminta on muuttumassa yhä 
suorituskeskeisemmäksi (Kumpulainen, Kivitalo). Maaseutuympäristön 
käyttöä virkistykseen voivat rajoittaa maanomistukselliset ja kulttuuriset 
tekijät (Vaara).  
 
Maaseudun yhteisöissä ja yhteisöllisyydessä on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Yhteisöt ovat sosio-
ekonomisesti ja kulttuurisesti yhä moniaineksisempia. Osa-aikaisten, vapaa-
ajan asukkaiden ja ”pistäytyjien” määrä on kasvanut suhteessa vakinaiseen 
väestöön; maaseudun elinkeinorakenne on monipuolistunut ja 
alkutuotannon vähenemisen myötä alkutuotanto yhä harvemmin yhdistää 
maaseudun asukkaita. Toisaalta maaseudun luonnonvaroihin perustuvat 
uudet elinkeinot mahdollistavat ja edellyttävät paikallisten verkostojen ja 
uudentyyppisen yhteisöllisyyden rakentumista (Puupponen). Paikallinen 
yhteisöllisyys rakentuukin lähinnä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan 
varaan (Kivitalo, Kumpulainen). Tulomuuttajien ja vapaa-ajan asukkaiden 
integrointi paikallisiin yhteisöihin on yksi keskeinen kysymys maaseudun 
yhteisöllisyyden rakentumisessa (Vaara, Kivitalo).  
 
Maaseudun ja maaseutukulttuurin sisällöt muotoutuvat kuvien, tekstien ja 
yleisön välisessä vuorovaikutuksessa. Siten maaseutukuvilla, maaseutua 
koskevilla visuaalisilla ja tekstuaalisilla esityksillä on tärkeä merkitys 
maaseutua koskevien mielikuvien luomisessa ja uusintamisessa. Näiden 
esitysten myötä maaseudun ja maaseutukulttuurin merkitykset muodostuvat 
osittain maaseutualueiden ulkopuolella irrottautuen toisinaan 
maaseudun ”todellisista” käytännöistä ja kehityksestä (Vallius). Se, miten 
maaseutua esitetään voi osaltaan vaikuttaa maaseudun kehittymisen 
edellytyksiin tai vaihtoehtoihin, mutta myös yksilöiden omanarvontuntoon 
ja identiteettiin. Maaseutua tuotetaan myös maaseutua koskevassa 
poliittisissa ohjelmissa, asukkaiden ja kyläaktiivien puheessa, jossa 
maaseudulle ja maaseutukulttuurille annetaan erilaisia merkityksiä 
(Kumpulainen).      
 
Maaseudun kulttuurista tilaa tarkasteltiin KULKEMAssa edellä kuvattujen 
kontekstien kautta ja eri tieteenalojen näkökulmista. Tutkimuksista 
tunnistettiin kaksi näkökulmaa kulttuurin ja kestävän kehityksen suhteeseen: 
Yhtäältä tutkimukset toivat esiin kulttuurin roolin ja merkityksen 
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kestävyyden muiden ulottuvuuksien toteutumisessa, toisin sanoen 
kulttuurilla nähtiin välineellisiä arvoja kestävän kehityksen toteutumisessa 
(luku 3.3.) ja toisaalta kulttuurin itseisarvoisen merkityksen kestävän 
kehityksen edellytyksenä (luku 3.4.). 
     
 

3.3 Kulttuuri maaseudun kestävässä kehityksessä    

 
Kestävää kehitystä koskevassa tutkimuksessa ja politiikassa pyritään 
etsimään kestävään kehitykseen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä. 
Tällaisiksi asioiksi on nostettu esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden 
turvaaminen, osallistaminen ja osallistumismahdollisuuksien turvaaminen, 
sosiaalisen pääoman vahvistaminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen. 
Kulttuuri on nähty viime aikoina yhä useammin tekijäksi, jolla on 
merkitystä maaseudun ihmisten hyvinvoinnille, mutta myös alueiden 
elinvoimaisuudelle ja kilpailukyvylle. KULKEMA osoitti, että kulttuurilla 
on tärkeä tehtävä maaseudun ekologisen taloudellisen ja sosiaalisen 
kestävyyden toteutumisessa:  
 
Esimerkiksi, kun tarkastellaan maaseudun luontoa kestävän kehityksen 
näkökulmasta, päämääränä on maaseutuluonnon ekologisen kantokyvyn 
turvaaminen, ja sen myötä luonnonvarojen oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen (materiaalinen ja immateriaalinen ) käyttö eri sukupolvien 
välillä ja sisällä. Tällöin kriittiseksi tekijäksi nousee se, millaiset käsitykset 
maaseudun asukkailla ja kansalaisilla yleensä on luonnosta ja ekologisesti 
kestävästä toiminnasta (Hangasmaa, Soini, Vaara, Vallius, Kivitalo).  
 
Maaseudun elinkeinojen näkökulmasta kestävän kehityksen edellytys on se, 
että maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia elinkeinojen harjoittamiseen, sitä 
kautta maaseudulla asumiseen ja elämiseen. Maaseudun elinkeinoihin 
latautuu paljon kulttuurista tietoa ja taitoa, joita tarvitaan taloudellisesti 
kestävään toimintaan. Maaseutukulttuuri itsessään voi toimia elinkeinon 
lähteenä esimerkiksi matkailutoiminnassa tai paikallisessa ruuantuotannossa 
(Puupponen, Hangasmaa). Kulttuuripalvelut tulisi olla kaikkien kansalaisten 
saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta, koska ihmisten hyvinvointia 
edistäviä kulttuuripalveluja ihmisten henkisten voimavarojen ylläpitämiseen 
ja uusintamiseen tarvitaan riittävästi. Vahva maaseutukulttuuri on pohja 
paikallisten (kulttuuri)palvelujen tuottamiselle (Kumpulainen, Joela, 
Kivitalo). Paikalliset yhteisöt tukevat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia 
ja ympäristön kestävää kehitystä. Yhteisöjen toimintaa säätelevät monet 
kulttuuriset tavat ja perinteet, ja yhteinen kulttuuriperintö luo 
yhteisöllisyyttä maaseudun asukkaiden välille (Kumpulainen, Kivitalo). 
Maaseutua koskevien kuvausten osalta tärkeää on se, miten maaseutua 
kuvataan ja millaisia valintoja silloin tehdään. Taiteella ja muilla esittämisen 
tavoilla on itseisarvonsa, mutta ollakseen kulttuurisesti kestäviä, esitysten 
tulisi olla oikeudenmukaisia ja monipuolisia suhteessa kohteeseensa 
(Vallius).  Maaseutua koskevien esitysten tehtävänä kestävässä kehityksessä 



 27

voidaan nähdä myös ihmisen luontosuhteen tulkinta: taide voi osaltaan 
vaikuttaa ihmisten ympäristötietoisuuteen ja -suhteeseen (Vallius).     
 
Vaikka kulttuurin merkitys maaseudun ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävän kehityksen saavuttamisessa oli KULKEMAn 
osatutkimuksissa ilmeinen, tutkimukset paljastivat myös tilanteita, joissa 
kulttuuri sai maaseudun kestävän kehityksen näkökulmasta myös 
ristiriitaisia piirteitä. Seuraavassa tarkastellaan, millaisia merkityksiä 
kulttuuri saa, kun sitä tarkastellaan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
kestävyyden saavuttamisen välineenä.     
 

3.3.1 Kulttuuri maaseudun kestävän kehityksen välineen  

 

Muutos ja jatkuvuus 
 
Kestävän kehityksen ja suomalaisen maaseudun kannalta olennainen 
kysymys on muutos. Muutoksella tarkoitetaan yleensä asian tai ilmiön 
ominaisuuksien muuttumista ajan suhteen. Maaseudulla muutosta tapahtuu 
niin yksilöiden, yhteisöjen kuin instituutioiden tasolla, rakennetussa 
ympäristössä ja luonnossa. Muutos ilmenee eri osa-alueilla eri tavoin ja 
eriaikaisesti, samoin muutoksen vaikutukset ja niiden voimakkuus 
vaihtelevat niin alueellisesti kuin sisällöllisesti. Myös ihmisten kyvyissä 
havainnoida ja reagoida muutokseen, tai vaikuttaa sen syihin, on eroja. 
Usein muutoksessa on kysymys jostakin luopumisesta tai jonkun 
päättymisestä ja uuden vastaanottamisesta, mistä syystä muutokseen 
sitoutuu voimakkaitakin tunteita.   
 
Kehitys on muutosta, johon sisältyy laadullinen ulottuvuus. Kehitys voidaan 
ymmärtää normatiivisesti toiminnan päämääränä, historiallisena 
muutosprosessina tai intentionaalisena toimintana, jossa erilaisin 
interventioiden avulla pyritään aikaansaamaan muutos. Kehitystä 
tarkastellaan suhteessa muutokselle asetettuihin tavoitteisiin, jolloin kehitys 
voi olla asetettujen tavoitteiden suhteen myönteistä tai kielteistä. Kestävä 
kehitys – hyvän elämän edellytysten tasapuolinen jakaminen ja turvaaminen 
tuleville sukupolville - on kehitykselle asetettu tavoite tai arvopäämäärä, 
jonka suhteen muutosta voidaan arvioida. Kestävän kehityksen määritelmää 
tulkitaan usein siten, että kestävyys tarkoittaa jatkuvuutta tai 
katkeamattomuutta viitaten kantokykyyn. Kestävän kehityksen 
avainkysymys kiteytyy juuri siihen, miten jatkuvuus ja kantokyvyn 
säilyminen sovitetaan yhteen muutoksen kanssa, niin, että kehityksen 
voidaan katsoa olevan kestävää.  
 
Kulttuurin perusominaisuus on muutos suhteessa aikaan ja paikkaan. 
Kulttuurin muutos voi ilmentyä aineellisella (esim. rakennuskulttuurin 
muutos) tai merkitysten tasolla (esim. arvojärjestysten muutos). Aineellinen 
ja merkitysten tasolla tapahtuva muutos ovat yhteydessä toisiinsa. Mikäli 
kulttuuri ymmärretään arvoina, arvojen jatkuvuutta ja pysyvyyttä voidaan 
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pitää tiettyyn mittaan asti tärkeänä. Arvojen tulee kuitenkin jossain määrin 
muuttua, jotta kulttuuri voi kehittyä. Jos taas arvot muuttuvat liian nopeasti 
se aiheuttaa epävakautta ja turvattomuuden tunnetta yksilöissä ja yhteisöissä.  
 
KULKEMAn osatutkimukset toivat esiin, että maaseudun toimijoille 
kulttuurin jatkuvuus rakenteissa on tärkeää. Maaseudun asukkaat lukevat 
oman kulttuuriympäristönsä merkkejä ja toimivat siten, että he tunnistavat 
juurensa, asioiden toimintalogiikat ja -horisontit, mikä luo jatkuvuutta sekä 
ihmisille että rakenteille (Kivitalo). Kulttuurinen ympäristö muokkaa 
ihmisen kulttuurista havainnointikykyä, tapoja ja kulttuurimakua niin että 
yksilöt tai yhteisöt, jotka ovat oman kulttuurinsa tuotteita tai edustajia, eivät 
aina ole tietoisia oman kulttuurinsa kääntöpuolista. Näin he saattavat 
tahtomattaan tukea sellaisia kulttuurin piirteitä, jotka eivät välttämättä ole 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia (esim.tulomuuttajien torjuminen, Kivitalo) 
tai taloudellista elinvoimaisuutta tukevia (esim. lähiruoan edistäminen, 
Puupponen).  
 
Aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö muodostaa maaseudun toimijoille 
henkisen ja taloudellisen voimavaran. Esimerkiksi kylätoiminnassa 
(Kumpulainen) ja paikallisen ruuan kehittämisessä tukeudutaan paikalliseen 
kulttuuriperintöön (Puupponen). Perinteet voivat toisinaan muodostua myös 
esteeksi uusien toimintatapojen omaksumiselle juuri esimerkiksi 
paikallisessa ruuantuotannossa (Puupponen) tai uusien viljelykasvien 
viljelyn aloittamisessa (Pellikka).    
  
Jatkuvuus on tärkeä voimavara maaseudun toimijoille ja maaseudun 
rakenteisiin ja resursseihin liittyvä ominaisuus. Jatkuvuuden ja muutoksen 
sovittaminen yhteen on haasteellista. Esimerkiksi, tutkimus 
maanviljelijöiden strategioista EU:n aikana osoitti, että viljelijät päätyivät 
usein ”katkaisemaan” arkeen liittyviä perinteitä, toisin sanoen luopumaan 
joistakin perinteistä, jotta he pystyivät säilyttämään mentaalisen 
jatkuvuuden ideaalin (Hangasmaa). Talonpoikainen elämäntapa sisältää 
monia perinteitä, joita joudutaan keskenään arvottamaan päätöksiä tehtäessä 
ja sukupolvinen jatkuvuus nousee muiden maatilaan liittyvien arvojen 
yläpuolelle (Hangasmaa)..  
 
Katkos liittyy aikaan, mutta se voi liittyä myös maaseututilaan. ja siihen, 
miten sitä tuotetaan erilaisten valintojen kautta. Esimerkiksi kansalliseen  
maisemakuvastoon on valittu myyttisiä maaseutukuvia, ja niillä pyritään 
vahvistamaan kansallista identiteettiä (Vallius). Eräänlaisia katkoksia 
tapahtuu myös silloin, kun päätetään uusien toimijoiden hyväksymisestä 
paikallisille kentille (Kivitalo) tai kyläsuunnitelmien kehittämiskohteista 
(Kumpulainen).  
 

Katkokset vaikuttavat yksilöiden, yhteisöiden ja paikkojen identiteettiin. 
Katkosten myötä identiteetti täytyy koota ja perustella uusista osatekijöistä, 
kuten viljelijä joutuu tekemään luopuessaan maatalouden harjoittamisesta 
(Hangasmaa). Katkokset voivat merkitä epäsuhtaa esitetyn todellisuuden ja 



 29

aktuaalisen todellisuuden välillä (Vallius, Kumpulainen): ne luovat myyttejä, 
jotka voivat aiheuttaa toiseuden tunnetta tai joissain tapauksessa toimia 
kehityksen esteenä. Nämä myytit ovat rakentaneet tietynlaista jatkuvuuden 
tarinaa maaseudusta. Suuri kysymys on se, pitääkö myyttejä purkaa, jotta 
maaseudun kehitys olisi kulttuurisesti kestävää (Vallius).  Erityisesti 
modernismi on profiloitunut aatteena, joka on aktiivisesti ja tietoisesti 
halunnut irrottautua menneestä, tuottaa katkoksia.  

Katkokset ovat kulttuurin jatkuvuuden käyttövoimaa: jostakin luopuminen 
merkitsee uuden syntymistä. Kestävyyden kannalta kriittistä on se, kuka 
päättää katkoksesta: Onko viljelijöiden luopuminen joistain maanviljelyyn 
liittyvistä perinteistä omaehtoista vai rakenteista johtuva pakko? Entä kuka 
päättää uusien jäsenten hyväksymisestä paikalliseen metsästysseuran 
jäseneksi? Maaseudun asukkaat suhtautuvat moniin katkoksiin hyväksyen ja 
sopeutuen, vaikka niihin liittyisikin suuria tunteita. Esimerkiksi, 
kylätoiminnassa on ollut monenlaisia vaiheita ja muotoja, mikä maaseudun 
asukkaista on luonnollista ja kylän elämään kuuluvaa (Kumpulainen).  

Paikka, paikallisuus ja globaali, globaalisuusi    

 
Jatkuvuuden lisäksi kestävän kehityksen tarkasteluissa keskeistä on se, 
millaisessa spatiaalisessa mittakaavassa kestävyyttä ylipäänsä tarkastellaan: 
mitkä ovat eri spatiaalisten tasojen väliset suhteet yksilöiden ja yhteisöjen 
kehitystä koskevassa päätöksenteossa. 
 
Useissa KULKEMAn osatutkimuksissa käytiin keskustelua paikallisuudesta, 
paikallisen, ylipaikallisen ja globaalin välisistä suhteista. Paikka ja 
paikallisuus ovat konstruktioita, toisin sanoen niillä ei ole yksiselitteistä 
maantieteellistä määrettä. Usein paikalla viitataan fyysisesti läheiseen 
elämisympäristöön, johon ihminen liittää merkityksiä. Paikallisuudella 
tarkoitetaan taas tietyn paikan merkitykseen ihmisen tai asioiden 
identiteetille ja toisaalta paikkojen erottautumiseen toisistaan. 
Ylipaikallisella viitataan tavallisimmin kun puhutaan ei-paikallisista 
toimijoista, instituutioista tai verkostoista, kun taas globaalisuus kattaa 
talouden, kulttuurin, politiikan ja hallinnan yhteydet maapallon laajuisesti. 
Kestävän kehityksen keskusteluissa ylipaikallisuus ja varsinkin 
globalisaatiokehitys tulkitaan usein kestävän kehityksen haasteena tai 
uhkana, kun taas paikallisuus ja paikallislähtöisyys.  
 
Paikallisuutta tarkasteltiin KULKEMAn osatutkimuksissa eri tavoin; kylä- 
(Kumpulainen), kunta- (Kivitalo), maakunta- tai aluetasolla (Puupponen, 
Soini), yksittäisen maatilan/asuin-/olinpaikan kautta (Hangasmaa, Vaara, 
Soini). Tarkastelun mittakaava oli myös valtakunnallinen (Pellikka, Joela). 
Paikka ja paikallisuus tulivat osatutkimuksissa esiin usein myönteisenä 
arvona ja voimavarana. Paikkoihin sitoutuu kulttuurista tietoa, taitoa ja 
osaamista, muistoja, yhteistä historiaa. Paikallisuus ruokkii yhteisöllistä 
toimintaa ja sosiaalista pääomaa (Kivitalo, Kumpulainen). Kylätoiminnassa 
paikan tai kylän historiasta rakennetaan kylille ja kylätoiminnalle juuria 
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(Kumpulainen).  Paikallisuuteen voidaan liittää myös kokemus oman 
elämän hallinnasta. ja paikallinen ruoantuotanto voidaan nähdä yhtenä 
keinona suojautua globalisaation vaikutuksilta (Puupponen).   
 
Paikkaan tai paikallisuuteen liittyi myös kielteisiä piirteitä. Tiettyyn 
paikkaan pääsy ja paikasta osalliseksi tuleminen voi osoittautua 
ongelmalliseksi: kaikilla ei ole sisäänpääsyä paikallisiin yhteisöihin 
(Kivitalo). Paikkoihin kuulumisen katsotaan merkitsevän huolenpitoa 
paikasta. Paikkojen varjeleminen tai puolustaminen voi johtaa kielteisiin 
kehityskulkuihin esimerkiksi silloin, jos tulomuuttajiin suhtaudutaan 
kielteisesti (Kivitalo). 
 
Maaseudun paikkojen tuotteistamiseen liittyvissä projekteissa paikallinen 
kulttuuri saatetaan typistää yksinkertaistetuiksi stereotypioiksi 
(Kumpulainen), jolloin osa paikallisen kulttuurin kirjosta suljetaan pois. 
Tämä koskee laajassa mitassa myös suomalaisia maisemakuvastoja 
(Vallius). Paikallisuuteen kuuluu myös hierarkisuus; eri toimijoiden 
resurssit osallistua paikalliseen päätöksentekoon ovat hyvin erilaisia joko 
päätöksentekoon liittyvien rakenteiden tai toimijoiden erilaisten resurssien 
vuoksi. Paikallisuuden kokemisessa on myös yksittäisten ihmisten välillä 
huomattavia mittakaavallisia eroja, jotka heijastelevat ihmisen resursseja ja 
sosio-ekonomista asemaa (Kivitalo): toisille paikka on oman kodin välitön 
ympäristö, kun taas toisille koko kotikunta (Soini). Aina ei välttämättä ole 
edes kovin selvää, kuka on paikallinen ja kuka on ei-paikallinen (Vaara, 
Soini): ovatko esimerkiksi vapaa-ajan asukkaat paikallisia.   
 
Paikallisuuteen liitetään usein toiminnan tai ilmiön pienimuotoisuus. 
Pienimuotoisuus voi olla markkinointivaltti, johon assosioituu laatutekijöitä. 
Toisaalta se voi tarkoittaa esimerkiksi lähiruuan osalta myös vaikeaa pääsyä 
markkinoille (Puupponen), mikä voi koitua ongelmaksi taloudellisen 
kestävyyden näkökulmasta. Myös maaseutua kuvaavissa maalauksissa ja 
valokuvissa näkyy ympäristön pienimuotoisuus, harmonisuus ja 
luonnonläheisyys. Maaseudun elinkeinoissa tapahtunut muutos kohti 
suurenevia yksikköjä on jäänyt kuvaamatta (Vallius).   
 
Paikallisuuteen perustuvia ratkaisuja on pidetty usein ekologisesti kestävinä 
esimerkiksi ruuan tuotannossa ja kulutuksessa, samoin kuin paikallisen 
tiedon hyödyntämistä ympäristön- ja luonnon hoitoon liittyvissä ratkaisuissa. 
Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että paikallisesti tuotettu ja kulutettu 
ruoka ei välttämättä aina ole ympäristön näkökulmasta kestävämpää eivätkä 
paikalliset luonnonhoitotavat aina luonnon kannalta parhaita.  
Biodiversiteetti-käsite, joka voidaan ymmärtää globaalin 
ympäristöpolitiikan tuotteeksi, viittaa paikallistason puheeseen 
maaseutuluonnon arvoista ja on edesauttanut paikallisten 
monimuotoisuusarvojen tunnistamista (Soini 2007).  
 
Paikallisuuden ja globaalin suhde ei KULKEMAn osatutkimusten mukaan 
ole siis kestävän kehityksen ja kulttuurin näkökulmasta yksiselitteinen. 
Vastakkainasettelu ei ole hedelmällistä, sillä sekä globaalia että paikallista 



 31

näkökulmaa maaseudun kehitykseen tarvitaan. Oleellista on tunnistaa eri 
tarkastelutasojen sisällöt ja saattaa ne keskinäiseen dialogiin.   
 

Monimuotoisuus   

Kestävää kehitystä ja kulttuuria koskevissa raporteissa on korostettu 
monimuotoisuuden merkitystä. Tällöin viitataan usein analogiaan luonnon 
systeemien kestävyyteen: ekologisen kestävyyden perustana pidetään 
ekologisten systeemien monimuotoisuutta niin geneettisellä, lajistollisella 
kuin ekosysteemien (maisemien) tasolla (Biodiversiteettisopimus 1992). 
Samalla tavoin on ajateltu, että kulttuurinen monimuotoisuus on luovuuden 
ja innovatiivisuuden edellytys ja siten kulttuurisen uudistumisen ja lopulta 
kestävänä kehityksen edellytys (Throsby 2003). Lisäksi korostetaan, että 
luonnon systeemien monimuotoisuus tukee kulttuurista monimuotoisuutta ja 
vastaavasti kulttuurinen monimuotoisuus luonnon monimuotoisuutta ja 
uusitumiskykyä. Konkreettisena esimerkkinä luonnon ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden yhteen kietoutumisesta on alkuperäiskansojen rooli 
alkuperäisten viljelykasvien ja kotieläinrotujen säilyttäjinä (kts. myös  Soini 
2009).  Kulttuurista kestävyyttä koskevassa keskustelussa monimuotoisuus 
kuitataan usein monikulttuurisuudella ja sen edistämisen tärkeydellä. 
Monikulttuurisuus, jolla tavallisimmin tarkoitetaan etnistä tai eri 
alakulttuurien muodostamaa monimuotoisuutta, on kuitenkin vain yksi 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvä ilmiö.  

KULKEMAn osatutkimukset toivat esiin, että maaseudulla ei ole olemassa 
yhtä homogeenista kulttuuria. Kulttuurinen monimuotoisuus ilmeni kaikissa 
maaseudun kulttuurisen tilan osatekijöissä, resursseissa, toimijoissa, 
rakenteissa ja esityksissä, ja monimuotoisuus lisääntyy koko ajan. On 
olemassa useita erilaisia kulttuureja, joista osa edustaa maaseudun 
(perinteistä) valtavirtaa ja osa uutta tai perinteistä marginaalia (Kivitalo). 
Kulttuurinen monimuotoisuus tuo monia mahdollisuuksia maaseutualueille. 
Se lisää maaseutuelinkeinojen mahdollisuuksia toimintaympäristön 
moniarvoistuessa (Hangasmaa, Pellikka, Puupponen) ja edistää 
kulttuuriperinnön säilymistä (Soini). Monimuotoisuuteen liittyy myös 
haasteita. Toimijoiden elämäntapojen ja tavoitteiden monimuotoisuus voi 
tuoda ongelmia (paikalliseen) päätöksentekoon ja hallinnan mekanismeihin, 
koska kulttuurisen suunnan kehityksestä ei ole yksimielisyyttä (Vaara, 
Kivitalo, Soini). KULKEMAn osatutkimuksissa maaseudun kulttuurisen 
monimuotoisuuden kannalta keskeisimmät, ja samalla kriittisimmät 
kysymykset liittyivät yhtäältä vapaa-ajan/osa-aikaisten asukkaiden ja 
vakituisten asukkaiden (Vaara) ja toisaalta tulomuuttajien ja kantaväestön 
kohtaamiseen (Kivitalo).  

Tutkimus kansallisista maisemakuvastosta osoitti, että maaseutukulttuurin 
monimuotoisuus ei välity maaseutua koskevista esityksistä (Vallius). 
Maisemakuvasto on tulos lukuisista eri valinnoista, joita säätelevät taiteen 
historia ja konventiot sekä kansallisen identiteetin rakentamiseen, luontoon 
liittyvät arvot ja aatteet. Maaseutukulttuurin monimuotoisuus typistyy 
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tiettyihin aiheisiin tai kantakuviin, jotka uusintavat maaseutuun liittyvää 
vanhaa kulttuuria ja lisäävät kuilua maaseudun arjen ja mielikuvien välillä.  

Maaseudun kestävä kehitys ja elinvoimaisuus edellyttävät useissa 
tapauksissa kulttuurista uusiutumista, jossa kulttuurisella 
monimuotoisuudella on tärkeä sija (Hangasmaa, Kivitalo, Vaara). 
Kulttuurinen monimuotoisuus on siis tärkeä resurssi maaseudun kestävän 
kehityksen kannalta. KULKEMAn osatutkimukset osoittivat, että se tuottaa 
usein maaseutukulttuuriin jännitteitä, jotka on tunnistettava ja joiden 
käsittelyyn on etsittävä keinoja.      

Oikeudet ja velvollisuudet /Vapaus ja vastuu   

 
Kestävää kehitystä ja kulttuuria koskevissa raporteissa korostetaan 
yksilöiden ja yhteisöjen kulttuurisia oikeuksia ja ilmaisun vapauksia (Reilu 
kulttuuri 2006; Our Creative diversity 1995). Toisaalta kestävän kehityksen 
toteutuminen edellyttää vastuuta ympäristöstämme ja kanssaihmisistämme 
nyt ja tulevaisuudessa. Oikeuksien ja velvollisuuksien, vapauden ja vastuun 
yhteensovittaminen on koko kestävän kehityksen suuria haasteita.  
 
KULKEMAn osatutkimuksissa yksilöiden oikeudet ja velvollisuudet tulivat 
esille ensinnäkin suhteessa paikallisiin yhteisöihin ja yhteisölähtöiseen 
kehittämiseen. Viimeaikaisessa maaseutupolitiikassa kyläyhdistyksiä ja 
muita paikallisia yhdistyksiä on kannustettu ottamaan vastuuta paikallisten 
asioiden hoitamisesta, palvelujen järjestämisestä ja ympäristöstä julkisten 
resurssien niukentuessa (Kumpulainen). Vastuu näiden tehtävien 
hoitamisesta ja isojen hankkeiden johtamisesta edellyttää monipuolista 
osaamista ja sitoutumista, eikä näiden vapaaehtoisluonteisiin tehtäviin ole 
aina helppo löytää tekijöitä. Tutkimuksissa todettiin, että vapaa-ajan 
asukkaat eivät olleet kovin halukkaita osallistumaan paikalliseen toimintaan 
(Kumpulainen, Vaara, Soini), vaan he halusivat olla pikemminkin omissa 
oloissaan tai osallistumisen tuli lähteä heidän omista, vapaa-ajan asumiseen 
liittyvistä tavoitteistaan. Toisaalta, vaikka vakituiset asukkaat toivoivat 
vapaa-ajan asukkaiden aktiivista osallistumista, he eivät aina olleet valmiita 
hyväksymään uusia jäseniä yhteisöihinsä (Kivitalo).    
 
Vapaus- ja vastuukysymykset ovat ajankohtaisia myös maaseudun 
elinkeinoissa. Erityisesti maaseudun elinkeinojen harjoittajat kokevat, että 
vapaudet ovat vähentyneet Euroopan unionin myötä. Erityisesti 
maatalouden harjoittamiseen on tullut paljon erilaisia säädöksiä ja 
taloudellisiin tukiin sidottuja rajoituksia. Tosin maaseutuelinkeinoja on 
aiemminkin säännelty. Lisäksi voi sanoa, että EU on tuonut myös paljon 
uusia mahdollisuuksia elinkeinotoimintaan erilaisten rahoitusinstrumenttien 
ja suurempien markkina-alueiden myötä. Oleellista on se, millaiset resurssit 
maaseudun toimijoilla on tarttua näihin mahdollisuuksiin.  
 
Yksilöiden oikeudet ja velvollisuudet tulivat esiin luonnonvarojen käytössä, 
esimerkiksi maataloudessa. Tutkimukset näyttivät selkeästi, että 
viljelijöiden tapa tarkastella maisemaa ja arvottaa ympäristöä eroaa muiden 
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maaseudun asukkaiden tavoista (Soini). Tämän lisäksi jokaisella viljelijällä 
on myös oma, paikalliseen tietoon ja omaan kokemukseen perustuva käsitys, 
millaista luonnonvarojen kestävä käyttö on ja mitkä ovat hänen vastuunsa ja 
velvollisuutensa on maatalousympäristön hoidossa (Hangasmaa, Soini). 
Maatalouden ympäristötukipolitiikan myötä on esitelty uusia viljely- ja 
ympäristönhoidon käytäntöjä, jotka voivat olla ristiriidassa viljelijöiden 
näkemyksen kanssa hyvästä ja tarkoituksenmukaisesta maan viljelystä tai 
luonnon hoidosta. Tästä yhtenä esimerkkinä tuli esiin ”roskaheiniä” 
(rikkaruohoja) kasvavien suojakaistojen perustaminen sellaisille pelloille, 
joilta viljelijöiden mukaan ei tule pintavalumia vesistöön (Soini). Erityisesti 
maanviljelyssä ja kylätoiminnassa tuli esiin velvollisuuksia menneitä 
sukupolvia kohtaan (Hangasmaa, Kumpulainen). Velvollisuudet liittyivät 
menneiden sukupolvien työn kunnioittamiseen ja jatkamiseen.  
  
Kansalliselle maisemakuvastolle on löydettävissä alkupisteitä 
taidesuuntausten, tyylien sekä muiden kuvallisen esittämisen konventioiden 
kautta, ja ne ovat kytkeytyneet kansakunnan historian vaiheisiin, 
politiikkaan ja ideologioihin (Vallius).  Maisemakuvastoa koskevassa 
tutkimuksessa todettiin myös, että kuvastossa korostetaan paikkaan sidottua 
perinteistä maaseutukulttuuria yleisemmän yhteiskunnallisen muutoksen 
sijaan (Vallius). Ratkaisevaa on, minkä tulkinnan katsojat antavat 
maaseutukuville. Todennäköistä kuitenkin on, että maisemakuvastot ovat 
vaikuttaneet kansalaisten mielikuviin maaseudun epämoderniudesta, jopa 
jälkeenjääneisyydestä ja pysähtyneisyydestä.  
 
Maaseutupoliittiset ohjelmat rakentavat myös maaseutumielikuvia samalla 
tavoin kuin maaseutua koskevat tutkimukset, luokittelut, karttaesitykset. 
Maaseutupoliittisessa puheessa rakennetaan kuvaa aktiivisista kylistä mm. 
Vuoden Kylä –kilpailun kampanjoinnin kautta (Kumpulainen 2008). 
Aktiiviset kylät ovat tämän puheen mukaan niitä, jotka ottavat vastuuta 
kylien kehittämisestä. Aktiivisen ja yhtenäisen kyläkuvan taakse piirtyy 
paikallisella tasolla kuitenkin toinen, epäyhtenäisempi kylä, joka ei aina 
välttämättä koe julkisuuskuvaa omakseen (Kumpulainen).    
 
Osatutkimukset näyttävät, että kulttuuri on tärkeä voimavara 
maaseutualueiden ja yhteisöjen kestävälle kehitykselle. Kulttuurinen 
kestävyys on aina kontekstisidonnaista. Siksi on tunnistettava, kenen 
kulttuurista kulloinkin puhutaan, mikä on tarkastelun ajallinen dimensio ja 
mikä on kulttuurisen muutoksen taustalla vaikuttava voima. KULKEMAn 
tutkimus osoitti, että kulttuuri ei kuitenkaan ole ainoastaan väline muiden 
kestävän kehityksen ulottuvuuksien saavuttamisessa. 
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3.3.2 Kulttuurin itseisarvot maaseudun kestävässä kehityksessä      

 

   
Itseisarvolla tarkoitetaan etiikassa arvoa, jota ei tarvitse eikä voida 
perustella muilla arvoilla. Toisin sanoen, tällöin kohteella on arvoa sen 
omien ominaisuuksien perusteella, eikä sen perusteella, mitä sillä voidaan 
saavuttaa. Itseisarvoja on johdettu mm. asioiden luonnollisuudesta, 
monimuotoisuudesta ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista tehdä itseä 
koskevia valintoja, itsemääräämisoikeudesta. Usein itseisarvoon liitetään 
myös normatiivinen hyvä (good-making); eli ajatus siitä, että sellaiset 
itseisarvot, kuten totuus, kauneus, yhteistyö, ja rauha, ovat itsessään hyviä ja 
tavoiteltavia asioita. Filosofian ja erityisesti nk. pragmaattisen suuntauksen 
piirissä käydään keskustelua siitä, onko todellisia itseisarvoja olemassa; 
onko aina lopulta kysymys jonkin toisen arvon saavuttamisesta. 
Ympäristöetiikan tutkijat ovat olleet kiinnostuneita luonnon itseisarvoista. 
Kulttuurin itseisarvosta on keskusteltu erityisesti taiteeseen ja kulttuurisiin 
vähemmistöihin liittyvien kysymysten yhteydessä.   
 
Kestävän kehityksen ajatus käynnistyi huolesta ympäristön tilasta, ja käsite 
assosioituu edelleen kaikkein voimakkaimmin ympäristökysymyksiin.  
Kestävän kehityksen kriitikot ovat pitäneet kestävän kehityksen tavoitteita 
ihmiskeskeisinä: he katsovat, että huoli ympäristöstä ja luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä perustuu ihmisen omien tarpeiden tyydyttämiseen eikä 
luonnon itseisarvojen tunnistamiseen ja kunnioittamiseen.  Miten kulttuurin 
itseisarvot tulisi ymmärtää kestävässä kehityksessä? Sitä tarkasteltiin 
KULKEMAssa kysyen, mikä maaseudun kulttuurissa on itsessään arvokasta 
ja minkä silloin tulisi kestää.  
 
Ekologisen estetiikan (kts. esim. Sepänmaa 1994) näkemysten mukaan 
esteettinen kokemus luonnosta syntyy ekologisten prosessien eheydestä ja 
tarkoituksenmukaisuudesta. Joidenkin tutkijoiden mielestä tämä edellyttää, 
että ihminen ymmärtää luontoa ja luonnon prosesseja. Siksi usein tiettyyn 
paikkaan sitoutuneen ekologisen tiedon välittyminen horisontaalisesti 
maaseudun asukkaiden välillä ja maaseudun ulkopuolelle samoin kuin myös 
vertikaalisesti sukupolvilta toisille on tärkeää (Kivitalo, Soini).   
 
Maaseudun elinkeinoista KULKEMAssa tarkasteltiin erityisesti 
maanviljelyä, johon liittyy koulutuksen kautta hankittua ammattitaitoa ja 
paikallista tietoa maaseutuympäristöstä. Paikallisella tiedolla on 
välineellistä arvoa maanviljelyn harjoittamiselle, mutta arvoa myös 
itsessään: Se on tiettyyn paikkaan liittyvää ja siksi maaseudulle ominaista.  
Tämä tieto on usein hiljaista tietoa, joka välittyy sukupolvilta toisille arjen 
käytäntöjen kautta, ja se on keskeinen osa viljelijöiden ammattitaitoa, -
identiteettiä ja -ylpeyttä, samoin kuin aineellista ja aineetonta 
talonpoikaiskulttuuria.  
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Maanviljelyn harjoittamisessa keskeiseksi nousi myös toiminnan 
tarkoituksenmukaisuus. Viljelijöiden mielestä maanviljelyn 
tarkoituksenmukaisuus tulee sukupolvisesta jatkuvuudesta (Hangasmaa), 
mutta myös ruuan tuotannosta ja myymisestä markkinoille, ei maiseman 
ylläpitämisestä tai toimeentulon hankkimisesta lomakkeita täyttämällä 
(Hangasmaa, Puupponen, Soini). Viljelijät hakevat tukia ja laskevat, miten 
tuotanto saadaan kannattamaan tukia optimoimalla, mutta se ei välttämättä 
tarkoita sitä, että he pitäisivät sitä oikeana tapana toimia (Hangasmaa). 
Tarkoituksenmukaisuus on tärkeä ominaisuus myös uusien asioiden 
omaksumisessa. Mikäli vanha toimintatapa ei tunnu enää 
tarkoituksenmukaiselta, siitä on helppo luopua. Näin voidaan perustella 
esimerkiksi maatalouden tuotantoteknologisten, kuten heinäpaalien ja 
pyöröpaalien vastaanottamista (Soini).  Työn tarkoituksenmukaisuus luo 
maaseutuyrittäjälle hyvinvointia, samoin kuin toiminnan omaehtoisuus ja 
vapaus (Puupponen, Soini).  
   
 
Kulttuuripalvelujen tehtävä on luoda edellytyksiä yhteisöjen vahvistumiselle, 
taiteen tekemiselle, harrastamiselle ja kokemiselle. Siksi kulttuuripalvelujen 
alueellista jakautumista tuetaan kulttuuripoliittisin toimenpitein. 
Maaseudulla kulttuuripalvelujen saatavuus on maantieteellisistä syistä muita 
alueita heikompaa. Maaseudun omaehtoinen kulttuuritoiminta on 
perinteisesti ollut vireää, joskin väestön ikääntyminen ja muut rakenteelliset 
tekijät ovat sitä selkeästi vähentäneet. KULKEMAn yksi mielenkiintoinen 
tulos eli että maaseudun ja kaupungin nuorten kulttuuriharrastuksissa ei ole 
suuria eroja (Joela), selittyy todennäköisesti uuden teknologian maaseudun 
nuorelle avaamalla tilalla ja kulttuuritoiminnan organisoitujen muotojen 
(taiteen perusopetus, kirjasto, kulttuurilaitokset jne.) ulottumisella vielä 
kaikkiin kuntiin. 
   
Kulttuuritoiminnan merkitys ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
edistämisessä on nykyisin paljon esillä ollut asia. Myös luonnolla ja 
luontoon liittyvillä aktiviteeteilla on havaittu monia myönteisiä terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksia. Maaseudulla virkistystä haetaan niin luonnosta kuin 
kulttuurista ja erilaisista yhteistoiminnan muodoista. Näin maaseudun 
luonnon- ja kulttuuriympäristö tarjoaa virkistäytymiseen hyvät resurssit. 
Haasteena on kuitenkin resurssien tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
saatavuus ja käyttö eri ryhmien välillä.  
 
Kansallisia maisemakuvastoja ja maaseutupoliittisia ohjelmia käsittelevissä 
osatutkimuksissa tarkasteltiin maaseutua koskevia esityksiä (Vallius, 
Kumpulainen). Maisemakuvaston yksittäisten teosten synty kumpuaa 
taiteilijoiden vapaudesta nähdä maaseutu sellaisena kuin he sen kokevat tai 
sellaisena kuin he haluavat maaseudun nähdä, ne ovat siis esityksiä jo 
sinällään. Taiteilijoiden omien näkemysten lisäksi kunkin aikakauden 
taiteelliset suuntaukset ainakin jossain määrin ovat vaikuttaneet 
taiteilijoiden työskentelyyn (Vallius). Yksittäisistä teoksista koostuvat 
kuvateokset luovat puolestaan uuden esityksen maaseudusta riippuen siitä, 
mitä maalauksia tai valokuvia teoksiin on valittu. Maisemakuvastoja 
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koskevassa tutkimuksessa todettiin, että taiteilijat ovat eri aikoina 
estetisoineet ja romantisoineet maaseutua pyrkiessään kuvaamaan sitä 
(Vallius). Teoksillaan taiteilijat ovat ottaneet kantaa myös maaseudun 
kehityksen epäkohtiin (esimerkiksi kaskeamiseen), teoksilla voi siten olla 
myös moraalisia tavoitteita. Maaseutupoliittisia ohjelmia 
(kylätoimintaohjelmat ja maaseutupoliittinen kokonaisohjelma) voidaan 
puolestaan lukea ilmauksina siitä, miten maaseudun tulisi kehittyä ja 
millainen maaseudun tulisi olla. Näissä ohjelmissa keskitytään usein 
maaseudun välineellisiin arvoihin, maaseudun tulee olla hyödyllinen 
maaseudun asukkaille itselleen tai kansalaisille, tai suomalaiselle 
yhteiskunnalle. Ohjelmissa ei juurikaan keskitytä maaseudun itseisarvoihin. 
Samoin maaseutuohjelmissa kyliä kehotetaan ottamaan vastuuta omien 
asioidensa, mm. palvelujen ja maiseman hoidosta.  
 
Kulttuurin arvojen ja itseisarvojen määrittely on ihmislähtöistä ja 
ihmiskeskeistä. Kestävä kehitys, ja erityisesti ekologisesti kestävä kehitys 
edellyttää luonnon itseisarvojen ymmärtämistä ja tunnistamista. Kulttuurin 
itseisarvojen tunnistaminen on myös tärkeää, koska esimerkiksi 
KULKEMAssa esiinnousseilla maaseutukulttuurin itseisarvoilla voi olla 
myös välineellistä merkitystä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
kestävyyden toteutumisessa.  
 

3.4 Kulttuuri kestävän kehityksen neljäntenä ulottuvuutena 

 
KULKEMAssa kestävä kehitys ymmärrettiin arvotavoitteena, joka 
muodostuu ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista 
osatekijöistä. Projektissa lähdettiin liikkeelle kulttuurin laajasta 
määritelmästä kestävässä kehityksessä. Kulttuuria ei  määritelty projektin 
alussa, vaan projektin yksi kysymys oli, millaisia merkityksiä kulttuuri saa 
maaseudun kestävässä kehityksessä. Osatutkimukset toivat uusia 
näkökulmia ja tapoja tarkastella kulttuurin merkitystä kestävässä 
kehityksessä, kukin oman tutkimusasetelmansa ja tieteenteoreettisen 
lähestymistapansa näkökulmasta. 
  
KULKEMAn tutkimukset osoittivat kiistattomasti, että kulttuurinen 
ulottuvuus on olennainen osa kestävää kehitystä. Kulttuurilla on 
välineellistä arvoa muiden kestävän kehitysten ulottuvuuksien 
saavuttamisessa, mutta sillä on myös itseisarvoja. Siksi KULKEMAn 
johtopäätös on, että kulttuuri tulisi liittää kaikkiin kestävyyttä koskeviin 
tarkasteluihin omana ulottuvuutenaan, eikä tarkastella sitä esimerkiksi vain 
sosiaalisen kestävyyden sisällä tai rinnalla.  
 
Kulttuurin paikka kestävässä kehityksessä määrittyy sen mukaisesti, miten 
kulttuuri määritellään ja mistä (tieteenteoreettisesta) näkökulmasta asiaa 
lähestytään. Kulttuurinen kestävyys on usein miten esitetty kestävän 
kehityksen neljäntenä ulottuvuutena (Hawkes 2003; Duxbury & Gillette 
2007, Agenda 21 for Culture).(kuva 3a). Kulttuurinen ulottuvuus asetetaan 
näissä keskusteluissa muiden kestävyyden ulottuvuuksien rinnalle. 
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Kulttuuriin perustuvat tavoitteet nousevat ennen kaikkea kulttuurista 
jatkuvuutta vahvistavista ja kulttuurisia arvoja luovista ja ylläpitävistä 
elementeistä, kuten taiteesta, yleensä luovuudesta, uskonnosta, 
elämäntavoista ja perinteestä (Chiu 2004). Juurola & Karppinen (2003) ovat 
hahmotelleet kestävän kehityksen neljän ulottuvuuden suhdetta siten, että 
ulottuvuudet ovat hierarkkisessa suhteessa: ekologinen kestävyys asettaa 
rajat muille kestävyyden ulottuvuuksille ja kulttuurinen kestävyys sulkee 
sisäänsä sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden. (Kuva 3b). He 
perustelevat valintaansa sillä, että luonnonvarojen kestämätön käyttöön 
perustuva kehitys ei voi olla kestävää myöskään sosiaalisesti. Sosiaalinen 
kestävyys puolestaan sisältää taloudellisen kestävyyden osana yhteiskunnan 
toimintaa. Kulttuurinen kestävyys käsittää sekä sosiaalisen että taloudellisen, 
sillä kulttuuri laajassa mielessä ymmärrettynä kattaa kaiken inhimillisen 
toiminnan. Ulottuvuuksien hierarkkisuus, kestävyysulottuvuuksien 
arvottaminen toistensa suhteen voidaan nähdä yhtenä käytännön ratkaisuna.  
 
Kulttuuri on myös nähty kestävän kehityksen ytimessä (Soini & Birkeland 
2009; Reisch 2006; myös Duxbury & Gillette 2007). Kulttuuri ymmärretään 
tällöin ”prismana”, jonka kautta maailmaa tarkastellaan. Kestävässä 
kulttuurissa olisi siten kysymys ihmisen ja luonnon välisestä 
luontosopimuksesta (Serres 1994) (Kuva 3c). Luontosopimuksen 
toteutuminen edellyttäisi tällöin kulttuurista evoluutiota, jossa ihmisen 
valintoja ohjaavaksi arvoksi tulisi luonto. Tämä malli korostaa kulttuurin 
ratkaisevaa merkitystä kehityksessä, mutta ei anna vastauksia siihen, miten 
kulttuuri ”toimii” kestävässä kehityksessä.     
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Kuva 3b.

Kuva 3c.

 
 
Kuva 3. Kulttuurin (K) paikkaa kestävän kehityksen viitekehyksessä on hahmoteltu eri 
tavoin (3a-c.) suhteessa muihin kestävyyden ulottuvuuksiin, ekologiseen (E), taloudelliseen 
(T), sosiaaliseen (S.) 
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Yleisesti ottaen kestävä kehitys toteutuisi, kun ekologisen, taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteet saavutetaan (win-win-win-
win). Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että jo kolme ulottuvuuden 
yhteensovittaminen on usein vaikeata reaalimaailmassa ja eri näkökulmien 
yhteensovittaminen on ristiriitaista varsinkin, jos ne katsotaan tasavertaisiksi 
tavoitteiksi.   
 
KULKEMAn tulokset tuottivat uusia perusteluja  kulttuurin asemalle  
kestävässä kehityksessä, ja löytämämme  kaksi erilaista selitysmallia 
vahvistavat edelleen  erillisen kulttuuriulottuvuuden sisällyttämistä kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. 
 
 

A. Kulttuuri kestävän kehityksen ytimessä  
 

Mallissa tarkastellaan kestävään kehitykseen liittyvien ulottuvuuksien 
suhdetta toisiinsa. Liikkeelle lähdetään kulttuurin laajasta määritelmästä ja 
toisaalta ekologisen kestävyyden kestävälle kehitykselle asettamista 
reunaehdoista. Ekologinen kestävyys asettuu siten ylimmälle 
hierarkiatasolle ja taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys rinnakkain 
alemmalle hierarkiselle tasolle. Kulttuuri kestävyyden muita ulottuvuuksia 
linkittävänä on sijoitettu kuvion keskelle, koska se määrittää ihmisen 
luontosuhdetta ja toisaalta myös taloudellista ja sosiaalista toimintaa, jotka 
ovat kulttuurivälitteisiä, inhimillisen toiminnan osa-alueita (vrt. Juurola & 
Karppinen 2003). Näin muodostuva kuvio muistuttaa aiemmin esitettyä 
kolmiota (kuva 3c.), mutta tässä mallissa eri ulottuvuuksien suhde ja niiden 
hierarkkinen järjestys korostuvat. Luonnollisesti myös ekologinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus vaikuttavat toisiinsa. 

Ekologinen 

Taloudellinen Sosiaalinen

Kulttuurinen 

 
Kuva 4. Kulttuuri kestävyyden muita ulottuvuuksia linkittävänä tekijänä.  
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Tässä mallissa (Kuva 4.) keskeistä on se, että kulttuuri linkittää muita 
kestävyyden ulottuvuuksia toisiinsa. Kulttuurilla on siis välineellistä arvoa 
kestävässä kehityksessä .Esimerkiksi, paikallista osaamista ja 
kulttuuriarvoja hyödyntävän ruuantuotannon kehittäminen edistää myös 
taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä (Puupponen.). Myös 
maanviljelyssä muut kestävän kehityksen ulottuvuudet yhdistyvät kulttuurin 
kautta yhdistyvät (Hangasmaa): Ekologisen kantokyvyn ylittäminen 
tilatasolla johtaa taloudellisesti kestämättömään viljelyyn. Taloudellisesti 
kestämätön viljely, kannattamaton tuotanto taas maatalouden loppumiseen 
ja maatalouden kannalta tärkeiden biotooppien häviämistä ja 
kulttuurimaiseman umpeutumista. Sosiaalisesti kestämätön viljely, viljelijän 
kokema epävarmuus tulevaisuudesta (Hangasmaa).   
 
Kulttuurin kautta tapahtuva kestävyyden ulottuvuuksien kytkeytyneisyys 
tarkoittaa käytännössä sitä, että muutos kulttuurisessa kestävyydessä 
aiheuttaa muutoksia myös kestävyyden muissa ulottuvuuksissa. Vastaavasti 
luonnossa, taloudessa tai sosio-ekonomisissa suhteissa tapahtuvilla 
muutoksilla tai mullistuksilla on aina vaikutuksensa kulttuuriseen 
kestävyyteen. Tätä ajatusta voidaan jatkaa siten, että ekologisen 
taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tasapaino ja hedelmällinen 
vuorovaikutus voi johtaa kulttuurisesti kestävään lopputulokseen. 
Kulttuurisen kestävyyden keskiössä on siten tasapainoinen ja kestävä suhde 
luontoon. Ilman luontoa muilla ulottuvuuksilla ja niiden kestävyyksillä ei 
ole merkitystä.  
 
 
B. Kulttuurisesti kestävä kehitys  
 
Kulttuurin paikkaa kestävyydestä voidaan tulkita myös paikallisesti 
inhmillisen toiminnan uusintamistasojen kautta, kuten Kivitalo omassa 
tutkimuksessaan. Jokainen inhimillisen toiminnan taso tuottaa omanlaisiaan 
pääomaresursseja yhdyskunnalle ja jokaisella niistä on tärkeä tehtävä 
kestävän kehityksen paikallisessa uusintamisessa.  
 
Inhimillisen toiminnan keskiössä on luonto, jonka materiaaliselle perustalle 
kaikki toiminta perustuu. Luonto muodostaa yhdyskunnan materiaalisen 
perustan eli niin sanotun luontopääoman. Tasot on kuvattu kolmion 
muotoisessa kuviossa, joka ilmentää paikallisen kestävän kehityksen kehää 
(ks. kuvio 5). 
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LUONTO

taloudellinen kulttuurinen 

sosiaalinen  

valta

 
Kuva 5.  Kulttuuri paikallisen kestävän kehityksen kehässä (Kivitalo).  
 
Sosiaalinen ulottuvuus vastaa yhdyskunnissa inhimillisen reproduktion 
perusedellytyksistä kuten syntyvyydestä ja hoivasta. Keskeisiä toimijoita 
tällä sektorilla ovat perheet, naapurusto, yhdistykset ym. Sosiaaliset suhteet 
ja hoivaresurssit tuottavat yksilöille ja yhteisön jäsenille sosiaalista pääomaa. 
Kestävän kehityksen kehässä sosiaalisen uusintamisen kannalta keskeiset 
normatiiviset kysymykset liittyvät inhimillisen elämän edellytyksien 
rakentamiseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä turvalliseen 
elämään.  
 
Kulttuurinen taso puolestaan vastaa yhdyskuntien kulttuuristen tietojen, 
taitojen, tapojen, traditioiden ja kulttuuri-instituutioiden sekä 
kulttuuriobjektien uusintamisesta. Tässä tehtävässä keskeisessä asemassa 
ovat paitsi perheet niin ennen kaikkea erilaiset kulttuuri-instituutiot, jotka 
ylläpitävät ja vievät eteenpäin (paikkakunnan)kollektiivista 
kulttuuriperintöä. Instituutioiden välityksellä ihmisille kasautuu erityistä 
kulttuurista pääomaa kuten koulutuspääomaa, kulttuurimakua, 
paikkatuntemusta, tyyliä ja tapoja.  
 
Kolmas keskeinen toimintataso on taloudellinen pilari, joka pääasiassa 
vastaa muiden sektoreiden kustantamisesta. Taloudellisesta kehityksestä 
vastaavia tahoja ovat elinkeinosektori ja julkishallinto, joiden vastuulla ovat 
paikalliset työpaikat ja yritystoiminta. Luonnon kestävyyden kannalta on 
olennaista se, minkälainen rooli luonnonresursseilla on yhdyskunnan 
taloudellisessa tuotannossa (esim. maanviljelys, teollisuus). Paikkakunnan 
taloudellisella kestävyydellä on suoraan vaikutusta muiden pilarien 
toimintaedellytysten rahoittamiseen.  
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Kolmion sivuille, inhimillisen toiminnan kehälle, linkittyy poliittinen valta, 
joka muodostuu yksittäisten toimijoiden tai instituutioiden samanaikaisista 
asemista kestävän kehityksen eri reproduktiotasoilla. Se määrittää kenttien 
välisiä voimasuhteita ja päättää siitä, miten resursseja jaetaan eri sektoreiden 
välillä. Poliittinen valta linkittyy osa-alueita yhdistäväksi kehäksi.  
 
Kulttuurilla on tässä mallissa oma ja itsenäinen tehtävänsä tieteen, taiteen, 
kielen, uskontojen ja perinteiden uusintamisessa, eikä kulttuurin tehtäviä voi 
redusoida muille kestävän kehityksen kentille. Kulttuurin erottaminen 
omaksi kestävän kehityksen osa-alueeksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se 
olisi irrallaan kestävän kehityksen muista osa-alueista. Etenkin silloin kun 
kulttuuri ymmärretään laajassa mielessä, kulttuurisen kestävyyden 
problematiikat liittyvät keskeisesti myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
kysymyksiin.  
 
Tässä mallissa kulttuuri asettuu taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden 
rinnalle samaan tasoon. Kulttuuriseen kestävyyteen liittyvät ne asiat ja 
prosessit, jotka tukevat kulttuurin uusiutumista ja jatkuvuutta. Mallissa  on 
kysymys kulttuurisesti kestävästä, jolloin kestävyyden ehdot nousevat 
ensisijaisesti kulttuurin itseisarvoista ja niiden kestävyydestä.  
  
 

3.5   Kulttuurisen kestävyyden politiikan mahdollisuudet ja keinot 

 
Julkisella vallalla on perinteisesti ollut keskeinen rooli politiikan 
muotoilussa ja toimeenpanossa. Vaikka ympäristöministeriö vastaa 
Suomessa kestävään kehitykseen liittyvistä tehtävistä, kestävän kehityksen 
periaatteiden edistäminen kuuluu kaikkien politiikkasektoreiden 
asialistoille. Kestävää kehitystä on pyritty edistämään hallinnollisin keinoin, 
määräyksin, taloudellisten kannustimien ja sanktioiden avulla ja tiedotuksen 
keinoin. Kestävän kehityksen ohjelmapuheeseen on lisäksi alusta pitäen 
liittynyt vahva bottom-up -lähtöisyys, kansalaisten osallistaminen ja 
kansalaisten oma toiminta. Viime aikoina politiikan tutkimuksessa ja 
toimeenpanossa yleistynyt hallinnan ajatus sopii hyvin kestävään 
kehitykseen, jonka toteutuminen lähtökohtaisesti edellyttää monitieteisiä, -
sektoraalisia ja -tasoisia ratkaisuja. Hallintaan kuuluu eri sektoreiden ja eri 
hallinnon tasojen välinen yhteistyö mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan 
toimijat. Hallintaan liitetään usein oppiminen, joustavuus, sopeutuvuus, 
osallistaminen ja refektiivisyys, jotka on nähty tarkoituksenmukaisina myös 
kestävän kehityksen edistämisessä.  
 
Maaseudun kehitystä ohjaavat useat eri politiikkasektorit, kuten työ- ja 
elinkeino-, alue-, kulttuuri-, yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikka. Laajalla 
maaseutupolitiikalla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan 
kaikilla hallinnonaloilla. Maaseudun kehittäminen  nähdään tällöin osana 
yhteiskunnan kehittämistä, ja siksi esimerkiksi liikenneolojen kohentaminen 
tai yrityslainsäädännön muuttaminen kuuluvat laajan maaseutupolitiikan 
piiriin. Laajan maaseutupolitiikan lisäksi maaseudun kehitykseen 
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vaikutetaan suppean maaseutupolitiikan keinoin. Sillä tarkoitetaan 
maaseudun kehittämiseen määriteltyjä erityisiä toimenpiteitä ja kehittämisen 
välineitä, joita ovat esimerkiksi maaseutupoliittisen ohjelman 
muotoileminen, kylätoiminta ja toimintaryhmätyö.. Kaiken kaikkiaan 
maaseudun kehittämistä koskevaa päätöksentekoa hankaloittaa maaseudun 
hallinnollinen hajanaisuus ja epäyhtenäisyys kaupunkialueisiin verrattuna 
(Kuhmonen & Niittykangas 2008).  
 
Maaseudulla tapahtuu koko ajan muutosta, johon sopeutuminen kestävän 
kehityksen edellyttämällä tavalla on sekä kestävän kehityksen että laajan 
maaseutupolitiikan suunnittelun ja toimeenpanon keskeinen haaste. 
KULKEMA toi esiin tapoja, joilla maaseudun toimijat pyrkivät myös itse 
hakemaan ratkaisuja muutoksen tilanteessa. Yksi maaseudun omista 
hallinnan keinoista on perinteen katkaisu. Perinteen katkaisu on yksilöiden 
ja yhteisöjen tapa reagoida muutokseen. Perinteen katkaisu tarkoittaa 
luopumista jostain kulttuurisesta tavasta toimintaympäristön muutoksiin 
sopeutumiseksi. Kuten aiemmin kävi ilmi, perinteen katkaisu ei ole 
toimijoille välttämättä mieluinen ratkaisu. Katkos tarkentui KULKEMAssa 
erityisesti maanviljelijöiden sopeutumiseen tuotantoympäristössä 
tapahtuneisiin muutoksiin. 
 
Paikallinen ruuantuotanto on esimerkki kehityksestä, joka on ollut sekä 
maaseutupolitiikan että kestävän kehityksen agendalla, mutta liittynyt myös 
maaseutuyrittäjien tarpeisiin etsiä uusia toimeentulon lähteitä (Puupponen). 
Toiminnan kehittämiseksi on myönnetty erilaisia tukia ja asia on ollut esillä 
eri foorumeilla. Paikallista ruuantuotantoa koskeva tutkimus toi esiin, että 
maaseudun yrittäjillä on erityisen tärkeä rooli uuden kulttuurin 
omaksumisessa; he ovat usein edelläkävijöitä kulttuurisessa oppimisessa ja 
poisoppimisessa (Puupponen). Jotta paikallinen ruokajärjestelmä voi 
kehittyä, myös muiden ruokaketjun toimijoiden tulee oppia. Erilaiset 
hankkeet tai vaikkapa maatalouden ympäristötukijärjestelmä ovat 
katalyyttejä maaseudun kulttuurisessa muutoksessa (Puupponen, Soini, 
Kumpulainen). Ongelmana monissa maaseudulla toteutettavissa hankkeissa 
on se, että hankkeiden käynnistämisestä ja toteuttamisesta tulee ensisijainen 
päämäärä ja varsinaisen toiminnan tai ihmisten oman osaamisen 
kehittämisen kustannuksella (Kumpulainen). Hankkeiden arvo osana 
kulttuurista muutosta ja oppimisena jää sen sijaan huomaamatta.  
 
Erilaiset yhteisöt ovat kestävän kehityksen kannalta tärkeitä toimijoita ja 
siksi yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja vahvistaminen on tärkeää myös 
maaseudulla. KULKEMAn tutkimukset osoittivat, että yhteisöihin ei aina 
ole helppo päästä osalliseksi; toisaalta kaikki eivät edes halua osallistua 
paikallisten yhteisöjen toimintaan (Vaara, Kivitalo). Vaikka päätös 
osallistumisesta tai sivuun jättäytymisestä on viime kädessä ihmisellä 
itsellään, aikapolitiikan keinoin voidaan pyrkiä saattamaan maaseudun 
asukkaat kohtaamaan toisiansa (Vaara). Aikapolitiikassa hyödynnetään 
tietoa ihmisten ajankäytön maantieteellisestä ja ajallisesta jakautumisesta. 
Tavoitteena on suunnata esim. palveluja siten, että ne huomioivat paremmin 



 43

ihmisten ajankäytön ja edistäisivät maaseudun toimijoiden ja resurssien 
uudenlaista kohtaamista  
 
Niin ympäristö- kuin kulttuuripolitiikassa eri toimijoita osallistavat 
suunnittelun keinot ovat olleet jo pitkään esillä. Kulttuuripalvelujen 
suunnittelussa tulisi kuunnella käyttäjien mielipiteitä (Joela). Osallistumisen 
esteitä voidaan politiikan keinoin madaltaa lisäämällä resursseja 
osallistumista edistäviin toimiin. Kansalaisten osallistaminen on tärkeää 
myös luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvässä suunnittelussa ja 
päätöksenteossa (Soini). Osallistamiseen liittyy kuitenkin monia haasteita: 
kaikki eivät osallistu, vaikka mahdollisuus olisi. Osallistaminen voi myös 
olla näennäistä, jolloin varsinaiset päätökset tehdään osallistavat prosessit 
sivuuttaen. Ihmisten osaaminen ja kyvyt osallistua ja vaikuttaa 
päätöksentekoon ovat erilaisia; osallistaminen ei siis välttämättä tarkoita, 
että oikeudenmukaisuus tai tasa-arvoisuus päätöksenteossa toteutuisi. 
Toisaalta, osallistuminen viestii myös siitä, miten tärkeäksi ihminen kokee 
asian.  
 
Kaiken kaikkiaan KULKEMAn tulokset viittaavat siihen, että hallinnollista 
ylhäältä alas –ohjausta tarvitaan eri muodoissaan, mutta ohjauksen tulee 
antaa riittävästi tilaa maaseudun toimijoille reagoida muutokseen 
omaehtoisesti ja etsiä omia ratkaisujaan. Hallinnon tai hallinnan rooli on 
siten tuottaa tilaa yhteisöjen itsehallintaan (Kumpulainen). Kestävään 
kulttuuriin, luontoa huomioivaan ja kunnioittavaan elämäntapaan 
pääseminen edellyttää puolestaan kasvatusta ja uusien elämäntapojen ja 
ajattelumallien omaksumista. Tässä tehtävässä on niin julkisella sektorilla, 
kansalaisyhteiskunnan toimijoilla kuin yksittäisillä kansalaisilla oma 
vastuunsa.    

4 Johtopäätökset   
 
Kulttuuri on jäänyt kestävän kehityksen tarkasteluissa toistaiseksi vähälle 
huomiolle. Kiinnostus kulttuuriin kestävyyden neljäntenä ulottuvuutena on 
selkeästi lisääntynyt, mutta kulttuurin käsitteellinen jäsentäminen kestävässä 
kehityksessä on ollut vähäistä ja hajanaista.   
 
Kulttuurinen kestävyys maaseudulla, KULKEMA –projektissa tunnistettiin 
empiirisen tutkimuksen avulla kulttuurisen kestävyyden sisältöjä ja 
merkityksiä suomalaisen maaseudun muutoksessa. KULKEMAn 
osatutkimukset muodostivat teoreettisesti ja menetelmällisesti hyvin 
moniaineksisen kokonaisuuden. Oman haasteensa projektin toteuttamiselle 
ja tulosten syntetisoinnille toi se, että projekti koostui eri vaiheissa olevista 
väitöskirjatutkimuksista. Siitä huolimatta projektin tuloksista oli 
konstruoitavissa uutta tietoa kulttuurin merkityksestä kestävässä 
kehityksessä.    
 
KULKEMA –projekti tuotti mallin maaseudun kulttuurisen tilan ja sen 
muutosten tarkasteluun. Malli tunnistaa maaseututilan peruselementit ja 
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kulttuurin laajan merkityksen maaseututilassa: kulttuuri ymmärretään 
maaseudun toimijoiden, resurssien, rakenteiden ja representaatioiden 
välisessä vuorovaikutuksessa syntyvinä ja uusiutuvina merkityksinä, mutta 
myös eri elementteihin sitoutuneina artefakteina ja arvoina.    
 
Projektin tulokset osoittivat, että kulttuurilla on merkittävä rooli ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen lisäksi kulttuurilla, samoin kuin luonnolla on 
kestävässä kehityksessä myös itseisarvoja. Näiden itseisarvojen 
kestävyydestä tulisi huolehtia, jotta myös kulttuurin välineelliset 
merkitykset pystyttäisiin turvaamaan myös tulevaisuudessa. Näistä syistä 
johtuen kulttuurista kestävyyttä ei tulisi ajatella ainoastaan 
lisänäkökulmana, jota tarkastellaan, kun luonto, sosiaaliset ja taloudelliset 
ulottuvuudet on tarkasteltu, vaan pikemminkin kestävää kehitystä koskevien 
analyysien ja toimenpideohjelmien yhtenä lähtökohtana. Voidaan jopa 
väittää, että kulttuurin mukaan ottaminen kestävän kehityksen tarkasteluihin 
muuttaa ratkaisevasti ajattelua kestävästä kehityksestä. 
 
KULKEMA –projekti oli tematiikaltaan sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti ainutlaatuinen. Yksittäisten osatutkimusten tulosten ja tässä 
raportissa esitellyn synteesin lisäksi projektin tuotoksena voidaan pitää sitä, 
että projektin myötä kulttuurisen kestävyyden käsite on nostettu tieteellisen 
tutkimuksen kohteeksi. KULKEMA –projektissa käsitettä tarkasteltiin 
suomalaisen maaseutuympäristön muutoksen kontekstissa. Jatkossa 
tarkastelut tulee ulottaa muihin yhteyksiin ja käsitettä tulee tarkastella myös 
muiden kuin KULKEMAssa mukana olleiden tieteenalojen näkökulmista. 
Työ jatkuu toukokuussa 2011 käynnistyneessä Euroopan Tiederahaston 
rahoittamassa COST IS1007 -toimessa Investigating Cultural Sustainability 
http://www.culturalsustainability.eu, jota Jyväskylän yliopiston koordinoi.  
 
Kiitokset 
 
KULKEMAn tutkijaryhmä kiittää lämpimästi Suomen Kulttuurirahastoa 
sekä Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoa, jotka ovat rahoituksellaan tehneet 
mahdolliseksi tämän tutkijakoulutusohjelman toteuttamisen.  
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Hangasmaa, L: Perinteen kulttuuriset merkitykset suomalisen maanviljelijän 
jatkuvuuden luomisen prosesseissa Eu-aikana . 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/leena
%20hangasmaa 
 
Kivitalo, M. Pienen maaseutukaupungin sosiaalinen tila. Tapaustutkimus 
Keuruun asukkaiden arvoista, resursseista ja paikallisesta toimijuudesta  
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/Kivita
lo%20tiivistelma 
 
Joela, A: Maaseudun nuorten harrastukset ja hyvinvointi.   
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/anni%
20joela 
 
Kumpulainen, K. Aktiivisen kylän rakentuminen - Kylätoiminta ja 
kyläyhdistykset aktiivisen kansalaisuuden rakentamisen paikkoina. 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/kaisu
%20kumpulainen 
 
Puupponen, A. Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. 
Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-
Suomessa.  
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/Antti
%20Puupponen 

Soini, K. Maaseudun asukkaiden ympäristösuhde ja kulttuurinen kestävyys. 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/katriin
a 

Vaara, M. Metsät suomalaisten arjen ajankäytössä 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/matti
%20vaara 

 
Vallius, A. Kuvien maaseutu – Taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen 
näkökulmia maaseudun kulttuuriseen kestävyyteen 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/kulkema/antti%
20vallius 
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