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Tutkimuskuvaus 
 
Maiseman kuvallisiin esityksiin kohdistunut visuaalisen kulttuurin tutkimus on miellettävissä 
yhdeksi uudeksi kulttuurisen kestävyyden lähestymistavaksi. Maisemakäsitysten 
muotoutumisprosessi on mahdollista nähdä vuorovaikutuksena, jossa visuaalinen kulttuuri heijastaa 
yhteiskunnan käsityksiä ja arvoja maisemasta sekä luo myös mielikuvia, jotka vaikuttavat ihmisten 
käsityksiin ympäristöstään (ks. esim. Duncan 1990; Tarasti 1990; Mitchell 1991; Cosgrove 1998; 
Lukkarinen & Waenerberg 2004; Häyrynen 2005). Tutkimuksessa tarkastellaan visuaalisen 
kulttuurin luomia kollektiivisia mielikuvia suomalaisesta maaseutukulttuurista. Tutkimuksen 
tavoitteena on hahmottaa maisemakuvaston esittämän maaseutukulttuurin suhdetta aktuaalisen 
maaseutukulttuurin kehitykseen ja tätä kautta maaseudun kulttuurisen kestävyyden kysymyksiin. 
 
Tutkimusaineisto koostuu vuosina 1845–2007 ilmestyneiden, Suomea kokonaisvaltaisesti esittävien 
maisemakuvajulkaisujen (34 kpl) sisältämistä maaseutumaisemien kuvallisista esityksistä. Runsaan 
noin 500 kuvan aineiston rajaus on toteutettu jaottelemalla materiaali temaattisiin kokonaisuuksiin, 
jotka perustuvat toistuviin maiseman esittämisen muotoihin sekä yleisesti maaseutukulttuuria 
käsitteleviin aiheisiin. Jaottelu tukeutuu Maunu Häyrysen hahmottelemaan kansallisen 
maisemakuvaston käsitteeseen (Häyrynen 2005). 
 
Temaattisten kokonaisuuksien rakenteellisten elementtien ja sisällöllisten merkitystasojen hahmotus 
tapahtuu visuaalisen analyysin avulla. Analyysissä korostuu maiseman olemus kulttuurisena 
konstruktiona. Analyysin tarkoituksena on osoittaa, että maisemasta muodostettu kuvallinen esitys 
perustuu aina kulttuurin määrittelemiin valintoihin. Niiden sisältö kytkeytyy puolestaan taiteen ja 
visuaalisen kulttuurin traditioihin sekä yhteiskunnassa kulloinkin vallinneisiin historiallisiin, 
ideologisiin ja/tai poliittisiin tekijöihin. Visuaalinen analyysi toimii semiotiikan viitekehyksessä. 
Tässä yhteydessä semiotiikka tulee kuitenkin ymmärtää sen käsitteistön hyödyntämisenä ja yleisenä 
tutkimusasenteena kuin tietyn teoreettisen malliaparaatin järjestelmällisenä käyttönä. Temaattisten 
kokonaisuuksien muodon ja sisällön analyysissä semioottinen tarkastelutapa yhdistyy taidehistorian 
näkökulmasta suoritettuun tulkintaan, jossa korostuu kuvien historiallisuus, analogiat ja erityisesti 
se, miten kuvat rakentuvat suhteessa toisiinsa. 
 
Tutkimuksen pääkysymyksinä ovat: Mistä muodon ja sisällön elementeistä kansallisessa 
kontekstissa toimivat maaseutumaiseman kuvalliset esitykset ovat rakentuneet ajan kuluessa?  
Minkälaisia mielikuvia visuaalinen kulttuuri luo suomalaisesta maaseutukulttuurista? Miten 
maaseutumaiseman kuvallisten esitysten luomat kollektiiviset mielikuvat suomalaisesta 
maaseutukulttuurista mahdollistavat, synnyttävät, tukevat tai ehkäisevät aktuaalisen maaseudun 
kulttuurista kestävyyttä?  
 
Tutkimuksen tulokset 
 
Taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen harjoittamassa maisematutkimuksessa kulttuurista 
kestävyyttä ei ole aiemmin käsitelty. Näin ollen tutkimukseni luo kyseisessä kontekstissa 
kulttuurisen kestävyyden tulkinnan raameja. Maaseutumaisemien kuvallisissa esityksissä 
kulttuurisen kestävyyden kysymykset kiinnittyvät visuaalisen kulttuurin luomiin mielikuviin 



 

 

maaseutukulttuurista. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta maaseutukulttuurin 
kulttuurisen kestävyyden edellytyksenä voidaan pitää siitä luotujen mielikuvien monimuotoisuutta. 
Monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä laaja-alaisen ja kerroksellisen 
maaseutukulttuurin kuvallista esittämistä. Tämänkaltaisessa kestävyyden kohteena olevassa 
monimuotoisessa maaseutukulttuurissa yhdistyvät perinne sekä jatkuva kehitys ja muutos. 
Tulkintani mukaan edellä mainittujen tekijöiden välillä saavutettu tasapaino, jossa kehityksen 
tuomat muutokset integroidaan maaseutukulttuuriin perinteitä kunnioittaen, toimii 
maaseutukulttuurin kulttuurisen kestävyyden ehtona.  
 
Tutkimuksessa suoritetun visuaalisen analyysin pohjalta on kuitenkin todettavissa, että monet 
kansallisessa maisemakuvastossa toistuvat maaseutumaisemaa esittävät teemat ovat pyrkineet 
luomaan mielikuvia muuttumattomasta, pienimuotoisesta, perinteisestä ja menneisyyttä 
painottavasta maaseutukulttuurista. Maaseutukulttuurin kehitykseen liittyviä elementtejä esiintyy 
analyysimateriaalissa vähän ja usein yksittäisinä esimerkkeinä. Yksittäiset esimerkit eivät muodosta 
jatkuvia teemoja, eivätkä ne tällöin määrity merkittäviksi kollektiivisten mielikuvien tuottajiksi. 
Kiinnostavaksi kysymykseksi tutkimuksessani nousee se, miten kuvallisesti esitetyssä 
maaseutukulttuurissa huomioidaan maaseudulla tapahtunut kehitys ja muutos?   
 
Näen kansallisen maisemakuvaston luoman mielikuvan suomalaisesta maaseutukulttuurista pääosin 
menneisyyteen kiinnittyneenä myyttinä, joka on irrottautunut ajasta ja maaseutukulttuuriin 
olennaisena osana kuuluvasta kehityksestä. Maaseudun kulttuurisen kestävyyden toteutumisen 
kannalta perinne on tärkeä tekijä, mutta sen on oltava suhteessa kehitykseen. Kansallisessa 
kontekstissa luotujen mielikuvien mukainen maaseutukulttuuri viittaa pysähtyneisyyteen. Kuvaston 
takana aktuaalinen maaseutukulttuuri kuitenkin kehittyy ja on jatkuvassa muutostilassa. 
Kansallisessa maisemakuvastossa vuosikymmenestä toiseen toistuva ja suhteellisen muuttumaton 
kuvallinen esittäminen luo vahvoja, mutta vääristyneitä kollektiivisia mielikuvia suomalaisesta 
maaseutukulttuurista. Kuvaston luomasta maaseudusta muodostuu kulissi, joka ei enää korreloi 
aktuaalisen kehittyneen maaseutukulttuurin kanssa. Tämä voi johtaa maaseutukulttuurin uusien 
kehitysvaiheiden, kuten esimerkiksi peltojen metsittämisen, vastustamiseen mielikuvien tuottamin 
visuaalisin perustein. Tästä näkökulmasta katsottuna kehityksen elementit ulkoistava ja korostetusti 
perinteeseen kiinnittynyt maaseutukulttuurin kuvallinen esittäminen näyttäytyy maaseudun 
kulttuurista kestävyyttä estävänä toimintana.  
 
Vaikka kritisoin kansallisen maisemakuvaston liiallista perinteeseen tukeutumista, ovat sen 
toimintamallit kuitenkin perusteltavissa mm. identiteetin rakentumismekanismien sekä taiteen ja 
visuaalisen kulttuurin traditioiden pohjalta. Suomalaiskansallisessa kulttuurissa maisemalla on ollut 
keskeinen osa kansallisen identiteetin rakentamisessa. Kansallisessa maisemakuvastossa tapahtuvaa 
perinteen painottamista on mahdollista selittää esimerkiksi Stuart Hallin (1999) hahmottelemien 
identiteetin representaatiostrategioiden avulla. Niiden mukaan Hall muun muassa esittää kansallisen 
identiteetin kiinnittyvän monin sitein ennemmin tuttuna, turvallisena ja stabiilina pidettyyn 
menneisyyteen kuin alati muuttuvaan ja täten turvattomaan nykyhetkeen. Selitysmalleja kehitystä 
vieroksuvalle maiseman kuvalliselle esittämiselle voidaan hakea myös menneisyyttä ja 
muuttumattomuutta korostavasta romantiikan traditiosta, johon maisemakuvaus on lähtökohtaisesti 
perustunut. 
 
Useille analyysimateriaalista löytyneille toistuville teemoille on löydettävissä alkupisteitä taiteen 
tradition piiristä, jossa ne ovat taidesuuntausten, tyylien sekä muiden kuvallisen esittämisen 
konventioiden kautta kytkeytyneet erilaisiin kansakunnan historian vaiheisiin, politiikkaan ja/tai 
ideologioihin. Esimerkkeinä toimivat kansakunnan kulminaatiopisteet kuten 1940-luvun lopun ja 
1950-luvun jälleenrakennuskauden kuvasto. Kyseisen kauden maisemakuvajulkaisuissa esiintyy 
rationalistisempia maaseutukulttuurin kuvallisen esittämisen jaksoja, joissa mm. maaseutukulttuurin 
koneellistuminen tuodaan vahvemmin esiin. Tämä on liitettävissä Suomen historialliseen 



 

 

tilanteeseen, jossa kansakunta oli saatava nopeasti jaloilleen menneisyyden ihannoinnin sijaan. 
1960- ja 1970-luvuilla voimistunut luonnonsuojeluaate näyttäytyy puolestaan tekijänä, joka palautti 
maiseman kuvallisen esittämisen takaisin vuosisadanvaihteen kansallisromanttisiin ihanteisiin. 
Näissä kuvissa kehitys rajattiin yhä johdonmukaisemmin ulos kuva-alasta ja samalla myös 
maaseutukulttuurista kertovista mielikuvista. Vastaava ilmiö on nähtävissä uudelleen 1990-luvun 
puolivälissä EU:iin liittymisen yhteydessä käydyssä ”itsenäisyyskamppailussa”. Muun muassa 
nämä esimerkit kertovat maiseman kuvallisen esittämisen olevan todellisuuden elementteihin 
kiinnittyvä kulttuurinen konstruktio, joka elää yhteiskunnan vaihtuvien tilanteiden ja tarpeiden 
mukaan.  
 
Kuvallisesti esitetyssä maaseutukulttuurissa nousevat esiin myös valtakysymykset siitä ketkä 
määrittelevät visuaalisen kulttuurin esittämän maaseudun ja sen rajat? Omalta osaltaan kansallinen 
maisemakuvasto määrittelee maaseutua, mutta edustaako tämä kehityksen taka-alalle jättänyt 
näkemys aktuaalisen maaseudun toimijoiden ympäristöä, vai maaseudun ulkopuolisen väestön 
ihannetta? Tutkimusaineisto osoittaa, että kuvasto pyrkii vakiintuneiden maiseman esittämisen 
konventioiden  mukaisesti järjestämään todellisuutta ja ympäristöä rajaamalla sen kolmeen 
pääkategoriaan: erämaahan, maaseutuun ja kaupunkiin (ks. esim. Cosgrove 1993). 
Maaseutumaiseman kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että kuvallisissa esityksissä ja täten myös 
kollektiivisissa mielikuvissa korostetaan yhä paikkaan sidottua perinteistä maaseutukulttuuria. 
Tämän johdosta kehityksen ja muutoksen synnyttämät ympäristön ”välitilat” jäävät helposti 
visuaalisen kulttuurin esittämän maiseman ulkopuolelle. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti siihen, 
miten kyseisiin alueisiin suhtaudutaan. Esimerkiksi ydinkaupungin ja ydinmaaseudun väliset alueet 
muodostuvat järjestäytymättömiksi alueiksi, jotka jäävät helposti nimeämättömiksi, 
identiteetittömiksi ja esteettisiltä arvoiltaan vajavaisiksi. 
 
Tutkimuksessani keskeisessä roolissa oleva kansallinen maisemakuvasto on laaja kokonaisuus, joka 
pitää sisällään lähes kaiken Suomea käsittelevän representaation aina taiteen eri muodoista, 
käyttökuviin, mainoksiin ja turisteille suunnattuihin tuotteisiin. Tutkimukseni aineistona toimivat 
Suomea kokonaisvaltaisesti esittävät maisemakuvajulkaisut edustavat yhtä osaa tästä 
kokonaisuudesta. Kaikille kansalliseen maisemakuvastoon lukeutuville ilmaisumuodoille on 
kuitenkin yhteistä tietynlaiseen toistuvuuteen perustuva kansallisen tilan esittäminen. Kuvallisissa 
esityksissä tämä näkyy visuaalisina järjestyksinä ja kuvien historioina, joissa aikaisemmat kuvat 
synnyttävät uusia samankaltaisia esityksiä (ks. esim. Seppänen 2001; Gaskell 1991). Tässä mielessä 
kansallista maisemakuvastoa on mahdollista pitää omalakisena ilmiönä, joka muuttuu, mutta 
hitaasti aikojen kuluessa. Kansallisessa maisemakuvastossa vakiintuneiden kuvateemojen rinnalle 
asetetut uudet aiheet jäävät elämään ja muodostuvat ikonisiksi mikäli ne saavat seuraajia. Muussa 
tapauksessa ne jäävät valtavirtakuvaston ulkopuolisiksi kuriositeeteiksi, joilla ei ole suurta 
merkitystä kollektiivisten mielikuvien muodostuksessa. Muun muassa tästä syystä kansallisen 
maisemakuvaston sisältöihin on vaikea vaikuttaa lyhyellä aikavälillä.  
 
Edelliseen viitaten tutkimukseni tavoitteena ei ole kritisoida kansallista maisemakuvastoa tai vaatia 
muutoksia sen suhteen. Tutkimuksessani sitä vastoin kartoitetaan ja avataan kollektiivisia 
mielikuvia muokkaavia maaseutukulttuurin kuvallisen esittämisen teemoja. Tätä kautta opitaan 
ymmärtämään visuaalisen kulttuurin tapaa hahmottaa ympäristöä. Kuvaston tutkimuksen avulla 
voidaan luoda historiallista perspektiiviä vakiintuneille maisemakäsityksille ja löytää lähtökohtia, 
perusteita sekä selitysmalleja erilaisille maaseutumaisemaan ja -kulttuuriin kiinnittyneille arvoille. 
Ennen kaikkea tutkimuksessani puretaan kuvastossa ilmeneviä myyttejä ja juuri myyttien 
murtaminen näyttäytyy yhtenä maaseudun kulttuurisen kestävän kehityksen toteutumisen 
edellytyksenä.  
 
Analyysimateriaalin perusteella on todettavissa, ettei kansallisen maisemakuvaston esittämä 
maaseutukulttuuri edusta sen kulttuurisen kehityksen kannalta kestävää ratkaisua. Tästä huolimatta 



 

 

kuvasto ilmaisee kattavasti perinteeseen ja menneisyyteen kiinnittyneitä arvoja, joita suomalaiset 
ovat kansallisen kulttuurin piirissään oppineet – pitkälti juuri kansallisen maisemakuvaston kautta – 
liittämään ihanteelliseen maaseutukulttuuriin. Maaseutukulttuuriin kiinnittyvät arvokysymykset 
nousevat esiin erityisesti maisemanmuutosta, -suojelua ja -hoitoa sekä kulttuuri- ja 
perinnemaisemaa käsittelevissä asioissa. Konkreettisina esimerkkeinä voidaan mainita maanviljelyn 
ja energiantuotannon muutokset kuten kysymykset peltoenergian käytöstä tai tuulivoimaloiden 
rakentamisesta. 
 
Tutkimuksessani kansallisesta maisemakuvastosta esiin nostettuja sekä analysoituja 
maaseutukulttuurin kuvallisen esittämisen teemoja voidaan pitää suomalaisille yleisesti tuttuina ja 
positiivisin konnotaatioin varustettuina. Näiden teemojen muodostamat mielikuvat edustavat myös 
perusteita, joiden huomioiminen on tärkeää suunniteltaessa uusia maaseudun perustuotannon, 
elinkeinojen, palveluiden, arjen ja ympäristönkäytön muotoja. Mikäli uudet maaseutukulttuurin 
kehityksen muodot eivät ota näitä huomioon, asettuvat ne ristiriitaan kollektiivisten mielikuvien ja 
ihanteiden kanssa. Tällöin ne voivat saada osakseen vastustusta ja negatiivisen vastaanoton. 
Kollektiivisten mielikuvien huomioimisella ei tässä yhteydessä tarkoiteta pelkkää korostettua 
tukeutumista maaseutukulttuurin perinteeseen, vaan pohjaa, jolle uuden tulee rakentua. Tätä kautta 
voidaan saavuttaa maaseutukulttuurin kerroksellinen monimuotoisuus ja mahdollistaa sen 
kulttuurinen kestävyys. 
 
Tutkimuksen kulttuurisen kestävyyden tulkinnan linkittyminen muihin kestävyyden 
ulottuvuuksiin/kestävän kehityksen keskusteluun 
 
Maaseutumaisemakuvastossa hegemonisessa asemassa olevat, suomalaisen maaseutukulttuurin 
menneisyyttä, pienimuotoisuutta sekä ihmisen ja luonnon välistä harmoniaa korostavat kuvateemat 
kantavat ekologisia konnotaatioita. Ekologia, eli oppi luonnon rakenteesta ja toiminnasta, painottaa 
sisällöissään luonnon monimuotoisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tasapainoa. Ekologisesti 
toimivassa luonnonjärjestelmässä kaikki on tarpeellista, eikä mitään ole liikaa. Tässä järjestelmän 
taloudellisuudessa ja osien harmoniassa toteutuu esteettinen periaate. Toimiva ekologinen 
järjestelmä on kestävä ja kaunis (Sepänmaa 1981). Näihin ekologian määrittelemiin prinsiippeihin 
perustuu normatiivisen estetiikan piiriin lukeutuva ekologinen estetiikka, jonka vaikutus näkyy 
kansallisen maisemakuvaston sisältämissä maaseutumaiseman kuvallisissa esityksissä. 
 
Ekologisen estetiikan näkökulmasta ihmisen ja luonnon välinen tasapaino toteutuu vanhassa ja 
kehittymättömässä maaseutukulttuurissa (Sepänmaa 1981). Menneisyyden maaseutumaisema 
näyttäytyy monimuotoiselta sekä pienimuotoisen mittakaavansa johdosta harmoniselta ja siitä 
välittyy maanviljelyyn liitetty eettinen ohjeistus, joka tähtää luonnon kantokyvyn turvaamiseen ja 
ammatinharjoittamisen jatkuvuuteen. Maaseutukulttuuriin olennaisena osana kuuluvan kehityksen 
myötä tämä tasapaino on kuitenkin häiriintynyt. Erityisesti maatalouden koneellistuminen on 
muokannut voimakkaasti maaseutumaiseman kokonaisilmettä ja järkyttänyt luonnontasapainoa. 
Tehostunut maatalous on karsinut maaseutukulttuurin monimuotoisuutta ja vienyt sitä kohti 
monokulttuuria. Tämä kehitys on muodostanut uhkan maaseudun ekologiselle kestävyydelle, sillä 
monimuotoinen ekologinen järjestelmä kestää muutoksia paremmin kuin yksinkertainen (Meeker 
1994). Edellisen pohjalta kysymykset ihmisen ja luonnon välisestä harmonisesta suhteesta saavat 
eettiset perusteet. Keskeistä on tällöin kysyä Yrjö Sepänmaan (1981, 212) tapaan: mihin muutoksiin 
ihmisellä, osana luontoa, on moraalinen oikeus? 
 
Tutkimuksen analyysiaineistossa maaseutukulttuurin muutos jää taka-alalle ja kuvauksen kohteena 
olevat teemat painottavat pääasiassa pienimuotoista sekä harmonista menneisyyden 
maaseutukulttuuria. Kuvauskohteiden valikoituminen pohjautuu niissä nähtyihin kauneusarvoihin, 
joihin ovat vaikuttaneet erilaiset taiteen ja visuaalisen kulttuurin traditiot, mutta myös ihmisen ja 
luonnon välistä suhdetta tarkastelevat esteettiset arvotukset. Suurin osa analyysiaineiston teemoista 



 

 

toteuttaa ekologisen estetiikan mukaista käsitystä ihmisen ja luonnon välisestä harmonisesta 
suhteesta. Toisin sanoen, mitä monimuotoisemmalta, tarkoituksenmukaisemmalta ja 
tasapainoisemmalta suhde näyttää, sitä kauniimmaksi se koetaan (ks. esim. Meeker 1994; Sepänmaa 
1981).  
 
Ekologisten lakien vastaiset järjestelmät näyttäytyvät väkivaltaisilta ja harmoniaa rikkovina, eikä 
niitä näin ollen voida pitää kauniina, positiivisina tai kestävinä (Sepänmaa 1981). Tämä näkyy 
myös analyysiaineistossa, sillä suurimuotoista kehittynyttä maataloutta ja sen vaikutuksia 
maaseutumaisemaan on kuvattu hyvin vähän. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että ekologisen 
estetiikan vastainen kuvasto synnyttää negatiivisia mielikuvia ja tästä syystä esimerkiksi 
tehomaataloutta esittävää kuvastoa ei juuri esiinny maisemakuvajulkaisuissa. Tästä syystä 
ekologisen estetiikan vastaisella kuvastolla ei myöskään rakenneta kansallista identiteettiä tai 
markkinoida Suomea ulkomailla. Tässä yhteydessä on tärkeä kuitenkin muistaa, että ekologisen 
estetiikan ihanteiden mukainen ja kehityksen ulkoistava maaseutukuvasto muodostaa rajaukseen ja 
kuvauskohteiden konventionaaliseen valikoimiseen perustuvan illusorisen käsityksen suomalaisesta 
maaseutukulttuurista. 
 
Yleisellä tasolla ekologisen estetiikan mukainen ihmisen ja luonnon välisen suhteen käsittäminen 
ulottaa merkityksensä myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ulottuvuuksiin. Näkemykseni 
mukaan kestävän kehityksen ajattelussa luonto on määritettävä tärkeimmäksi tekijäksi. Luonnon 
kantokyky sanelee taloudellisen tuottamisen rajat ja ekologisesti kestävä maaseutukulttuuri luo 
jatkuvuudellaan edellytyksiä elinvoimaiselle yhteisöllisyydelle ja sosiaaliselle kestävyydelle.  
Kestävän kehityksen ajattelussa kulttuurisen ulottuvuuden tulee asettua linkiksi ekologisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden välille. Kulttuurisen kestävyyden ulottuvuuden 
tärkeimpänä tehtävänä on luoda vuorovaikutteinen, ymmärtävä, tasapainoinen ja kestävä suhde 
luontoon. Sillä ilman luontoa muilla ulottuvuuksilla ja niiden kestävyyksillä ei ole merkitystä. 
 
Väitöskirjatyöni auttaa omalta osaltaan ymmärtämään maaseutukulttuurista muodostettuja 
mielikuvia sekä avaamaan taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta kumpuavia 
maaseudun kulttuuriseen kestävyyteen linkittyviä merkitystasoja. Tätä kautta tutkimukseni 
keskittyy määrittelemään kulttuurisen kestävyyden sisältöjä ja soveltamaan niitä maaseudun 
kulttuurisen kestävyyden tarkasteluun. 
 
Ohessa tutkimukseni pohjalta hahmotettu kestävän kehityksen ulottuvuuksien “rusettimalli”, jossa  
“rusetin” toisen puolen muodostaa luonto (ekologinen kestävyys) ja toisen puolen kulttuurinen, 
sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Viimeksi mainituista kulttuurinen ulottuvuus toimii 
“solmuna” eli linkkinä ja välittäjänä “rusetin” eri puoliskoille. 
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Kuva 1. Kestävän kehityksen ulottuvuuksien väliset suhteet.  
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