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Aiemmassa kirjallisuudessa kulttuurinen kestävyys on jäsennetty erityisesti paikallisuuden kautta: 
kulttuurisesti kestävän kehityksen lähtökohtana ja edellytyksenä on pidetty yhtäältä paikallisten 
asukkaiden arvojen huomioimista ja elämäntapojen kunnioittamista ja toisaalta pyrkimystä kohti 
kestävämpää elämäntapaa, siis kulttuuria laajasti ymmärrettynä (vrt. Soini & Birkeland 2009). 
Näihin tavoitteisiin on helppo yhtyä, mutta samalla ne jättävät monia kysymyksiä avoimiksi: Ketkä 
ovat kulloinkin paikallisia, joiden arvot tulisi huomioida? Miten voidaan tunnistaa paikalliset arvot 
ja elämismaailma? Entä jos paikallisten arvot eivät ole keskenään yhteneväisiä tai luonnon kannalta 
kestäviä? Kenen ääntä tällöin kuunnellaan?  Mitkä ovat kulttuurisesti kestäviä ohjauskeinoja, joilla 
vaikutetaan paikallisten ihmisten luontosuhteen muotoutumiseen?  
 
KULKEMA -projektin aikana olen toiminut tutkijana projekteissa, joissa kulttuurisen kestävyyden 
tematiikka on ollut vahvasti läsnä, vaikkakaan ei ensisijainen tutkimuskohde. Olen tutkinut 
maatalousmaiseman monimuotoisuuden ja muutoksen kokemista, maatiaisrotuisten kotieläinten 
arvoja, säilymisen edellytyksiä ja tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia, sekä maaseutuympäristön 
käyttöä kuntouttavassa toiminnassa. Tutkimusalueet ovat sijainneet Siperiassa, Euroopan eri maissa 
ja Suomessa. Tutkimuksia yhdistävä näkökulma on ollut se, miten maaseudun asukkaat arvottavat 
maaseutuympäristöä ja miten he tulkitsevat ympäristössä tapahtuvaa muutosta ja mikä on 
maaseudun asukkaiden mielestä hyvää ja kestävää kehitystä. Laajan viitekehyksen näiden 
kysymysten tarkasteluun tarjoaa brittiläisen antropologin ja sosiologin Tim Ingoldin ajattelu ja 
käsitteistö, jota seuraavassa lyhyesti kuvaan.  
 
Kaksi tapaa hahmottaa maailmaa  
 
Teoksessaan Perception of the Environment (2000) Tim Ingold on koonnut yhteen aiempaa 
tuotantoaan ja kehittää ajatteluaan ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta edelleen. Ajattelussaan 
Ingold nojaa pitkälti Martin Heideggerin filosofiaan yhdistäen siihen ekologisen antropologian 
lähestymistapoja. Ingold lähtee siitä, että ympäristö on jotakin, mikä meitä ympäröi. Siksi 
ympäristöllä on aina kokemuksellinen keskus, eikä ympäristöä ole ilman kokijaa. Ihmisen suhde 
ympäristöön syntyy elämän varrella käytäntöjen, oppimisen ja kokemuksen kautta. Luonto on yksi 
ympäristön ulottuvuus tai ominaisuus, jota voidaan lähestyä ympäristökäsitteen avulla.  
 
Ingold asettaa vastakkain kokemuksellisen suhteen ympäristöön (eletty näkökulma). ja ympäristön 
modernina käsitteenä (globaali näkökulma). Hänen mukaansa globaali, maapallon laajuinen 
näkökulma ympäristöön kertoo modernista tavasta käsittää ympäristö. Toisin kuin saattaisi äkkiä 
ajatella, globaali näkökulma ympäristöön ei hänen mielestään edusta ihmiskunnan uutta 
yhdentymistä maailman kanssa, vaan pikemminkin osoittaa erottautumisen prosessin huipentuman. 
Ingoldin mukaan ympäristöhuolemme (esim. nyt ilmastonmuutos) perustuu juuri globaaliin ja 
moderniin tapaan pyrkiä luonnon hallitsemiseen kaikissa tilanteissa puuttuen sen toimintaan. Hänen 
mukaansa tämä kertoo ihmisen vieraantumisesta todellisesta maailmasta ja luonnosta.  
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Ingoldin mukaan eletyn ja globaalin näkökulman välinen ero ei ole niinkään mittakaavallinen, vaan 
pikemminkin laadullinen. Paikallinen tapa tarkastella ympäristöä perustuu aktiiviselle ja 
käytännölliselle vuorovaikutukselle paikallisen ympäristön kanssa. Tämän vuoksi paikallisia 
perspektiivejä on yhtä paljon, kun paikallisen ympäristön kokijoita. Siksi paikallinen näkökulma on 
paljon monimuotoisempi kuin globaali. Yksittäisistä kokemuksista ja niiden vuorovaikutuksesta 
syntyvä ”paikallinen” näkökulma on vuorovaikutuksessa muiden näkökulmatasojen, ”sfäärien” 
kanssa, kuten alueellinen, kansallinen.  Paikallinen näkökulma ei siis ole omalakinen ja suljettu.  
 
Ingoldin mielestä ympäristöpolitiikka ei voi nojata yksin globaaliin käsitykseen luonnosta tai 
ympäristöstä, koska meidän on mahdotonta luoda ympäristösuhdetta koko maailmaan. Globaaleja 
ympäristöhuolen symboleja tai käsitteitä, kuten kestävä kehitys ja biodiversiteetti tarvitaan, sillä 
paikallisen ja globaalin tulisi olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kestävän kehitys on  
globaali diskurssi, vaikka kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen riippuu ensisijaisesti 
toiminnasta muiden, ennen kaikkea paikallisen tason päätöksistä ja käytännöistä. Vaikka siis 
globaali näkökulma on käytäntöjä käynnistävä ja ohjaava, paikallinen on välttämättä läsnä 
käytännön toiminnan kautta ja paikallisen tason ratkaisut viime kädessä määräävät kehityksen 
suunna. Juuri tässä tullaan ympäristön kestävän käytön hallinnan problematiikkaan; miten globaali 
ja paikallinen näkökulma ja niiden sisältämät tavoitteet suhteutuvat toisiinsa luonnonvaroja 
koskevassa päätöksenteossa?  
 
Tarkastelen seuraavassa omia tutkimusprojektejani suhteessa Ingoldin ajatteluun ja pohdin tältä 
pohjalta kulttuurisen kestävyyden sisältöjä ja toteutumisen ehtoja. Löysin tutkimuksistani kolme eri 
näkökulmaa, jotka mielestäni avaavat kulttuurisen kestävyyden olemusta: Paikallisten 
luontosuhteiden sosio-kulttuurinen moninaisuus, muutoksen välttämättömyys ja 
tarkoituksenmukaisuus ja vallan mittakaavat.  
 
Paikallisten luontosuhteiden sosio-kulttuurinen moninaisuus 
 
Ensinnä, tutkimukseni toivat esiin maaseudun asukkaiden ympäristö- ja luontosuhteiden 
moninaisuuden. Maaseudun asukkaat käyttävät ja hahmottavat ympäristöään hyvin eri tavoin; osalle 
ympäristö on oma kotipiha, kun taas toiselle ympäristöä on koko kylä (Soini 2007). Ihmiset 
havainnoivat ympäristöään myös eri tavoin: Maanviljelijät katsovat maisemassa eri asioita kuin 
muut asukkaat tai kesäasukkaat, ja reagoivat muutokseen eri tavoin. Myös käsitykset maisemassa 
tai sosiaalisessa ympäristössä tapahtuneiden muutosten suunnasta (myönteinen ja kielteinen) ja 
suuruudesta (suuri pieni) vaihteli vastaajien kesken, samoin kuin paikallishistorian tuntemus (Soini 
2007; Soini 2009). Asukkaiden paikallinen ympäristönlukutaito, ja siten tulkinta ympäristössä 
tapahtuvista muutoksista kehittyy kovin erilaiseksi.  
 
Maaseudun asukkaiden tapa tarkastella ja arvottaa maaseutumaisemaa kertoo paljon heidän 
ympäristösuhteestaan. Lammilla (Soini 2007) ja Nurmijärvellä (Soini et al. 2011) tehdyt 
tutkimukset osoittavat, että maanviljelijöillä on oma erityinen tapansa tarkastella 
maaseutuympäristöä, mikä vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia. On kuitenkin muistettava,  että  
maanviljelijät eivät ole ympäristöä ja elinkeinoaan koskevilta arvoiltaan ja tavoitteiltaan 
homogeeninen joukko. Nurmijärven tutkimuksessa muut maaseudun asukkaat ryhmittyivät 
maisemasuhteensa perusteella kolmeen ryhmään. Niistä kaksi ryhmää tarkasteli maisemaa 
ensisijaisesti näkymänä, kun taas yksi arvioi maisemaa maanviljelijöiden tapaan sen perustella, mitä 
maisemassa voi tehdä, tai mitä maisema tarjoaa (vrt. Ingold 1993). Vapaa-ajan asukkaiden 
ympäristösuhde muotoutuu hyvin paljon sen mukaan, mihin aikaan vuodesta he aikaansa 
maaseudulla viettävät ja mikä on heidän suhteensa kyseiseen paikkaan; onko heillä sukujuuria vai 
ovatko asettuneet seudulle sattumalta (Soini 2007). Yleisesti ottaen vapaa-ajan asukkaat hakivat 
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maaseudulta vastapainoa muuhun elämäänsä, ja olivat kiinnostuneita ympäristöstä lähinnä vain siltä 
osin kuin se vaikutti heidän tavoitteidensa toteutumiseen maaseudulla asumisesta.   
 
Lammilla tehdyssä tutkimuksessa selvitin myös sitä, miten maaseudun asukkaat mielsivät 
maatalousympäristöjen monimuotoisuuden, biodiversiteetin, osana arkista elämismaailmaansa ja 
käsitteenä. Kansainvälisessä Biodiversiteettisopimuksessa (CBD 1992), jonka Suomikin on 
allekirjoittanut, on sitouduttu biologisen monimuotoisuuden suojeluun, säilyttämiseen ja kestävään 
käyttöön niin geenien, lajien kuin maisematasolla. Tutkimus osoitti (Soini & Aakkula 2007), että 
paikallinen tapa hahmottaa monimuotoisuudesta poikkesi merkittävästi asiantuntijoiden 
näkökulmasta: monimuotoisuus ymmärrettiin muun muassa kauniina ja hyvinhoidettuna 
ympäristönä ja elinkeinojen monimuotoisuutena. Monimuotoisuus kytkettiin myös paikkoihin, 
mutta ei välttämättä samoihin paikkoihin, kuin missä ekologit tunnistavat monimuotoisuutta.  
Monimuotoisuus kytkettiin useammin metsiin ja muihin luonnontilaisempiin ympäristöihin kuin 
maatalousympäristöihin. Monimuotoisuus nähtiin myös aikaan sitoutuneena: ennen maaseudun 
luonto oli monimuotoisempi kuin nyt. Sitä pidettiin surullisena, mutta välttämättömänä kehityksenä.  
 
Ympäristösuhteiden sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus tuli esiin myös eurooppalaisessa 
EURECA (European Regional Cattle Breeds) -tutkimuksissa, joissa selvitettiin, miksi ihmiset 
pitävät maatiaisrotuisia kotieläimiä. Tutkimus kohdistui maatiaiskarjaan, jotka ovat  
vähempituottoisia kuin ns. tavanomaiset, pitkälle jalostetut karjarodut ja eri puolella maailmaa 
harvinaistuneet, uhanalaistuneet ja paikoin kuolleet sukupuuttoon (Gandini et al. 2010; Soini & 
Partanen 2009; Soini & Lilja 2011). Maatiaisrotujen säilyttäminen on nähty tärkeäksi mm. 
globaalin ruokaturvallisuuden ja kulttuuriperinnön säilyttämisen näkökulmista (Soini 2008). 
Maatiaisrotuisten kotieläinten pitämisen motiivit vaihtelivat Euroopan eri maissa hyvin paljon: Osa 
kasvattajista oli sitoutunut kestävän kotieläintalouden harjoittamiseen, mihin olennaisena osana 
alkuperäiset karjarodut kuuluivat. Muutamat viljelijät pitivät eläimiä pelkästään tukien vuoksi. 
Osalla viljelijöistä oli vain muutama nauta ekologisista, kulttuurisista tai 
maailmankatsomuksellisista, käytännöllisistä tai tunnepitoisista syistä (Soini & Lilja 2010). Itä-
Siperian kolmessa kylässä maatiaisrotuisia lehmiä pidetään lähes yksinomaan tuotantoeläiminä; 
niillä on keskeinen osa paikallisessa ruokahuollossa (Soini & Partanen 2009).  
 
EURECA –tutkimuksen päätulos, kasvattajien sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus on tärkeä. 
Mikäli rotuja kasvattaisi vain yksi viljelijätyyppi, rotujen säilyminen olisi paljon riskialttiimpaa 
muuttuvissa olosuhteissa. Siperiassa tilanne on tästä syystä haavoittuvampi. Mikäli maidonsaantiin 
löytyy jokin muu ratkaisu, on todennäköistä että lehmistä luovutaan. Jakutiankarjan säilyminen on 
riippuu myös kylien tulevaisuudesta ja nuorien halusta jäädä kyliin asumaan. Molempien 
tutkimusten tulokset ovat tärkeitä suunniteltaessa eläingeenivarojen säilyttämiseen ja 
tuotteistamiseen liittyviä ohjauskeinoja. Ohjauskeinojen tulee ottaa huomioon kasvattajien erilaiset 
motiivit. Tutkimus tarjoaa myös konkreettisen esimerkin siitä, miten kulttuurinen monimuotoisuus 
tukee biodiversiteettiä, ja vastaavasti biologinen monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten kulttuurien 
säilymisen, kuten Jakutiassa, ja uusien kulttuurien syntymisen, mistä esimerkkinä lisääntyvä 
kiinnostus maatiaisrotuisten eläinten käytöstä terapia- ja kuntoutuseläimenä Suomessa ja muissa 
Euroopan maissa.   
 
Edellä kuvatut tutkimustulokset vahvistavat Ingoldin väittämää siitä, että paikallinen näkökulma 
ympäristöön, ympäristön resurssien hyödyntämiseen ja luontoympäristön arvottamiseen, on 
moniaineksisempi kuin globaali näkökulma. Voidaan sanoa että luontosuhteiden sosiaalinen 
(asukkaiden ikä, sukupuoli, ammattiasema, henkilöhistoria) ja kulttuurinen monimuotoisuus 
(elämäntapa ja arvot) on paikallisella tasolla on suurempi kuin mitä globaali ympäristönäkökulma. 
Tämä ympäristösuhteiden moninaisuus asettaa huomattavia haasteita, kun kulttuurisen kestävyyden 



yhteydessä puhutaan paikallisen ihmisten näkökulman huomioon ottamisesta esimerkiksi maiseman 
säilyttämistä tai hoitoa koskevissa kysymyksissä. Ympäristösuhteiden erilaisuus voi johtaa myös 
paikallisiin kamppailuihin maaseututilasta, jolloin erilaisiin ympäristösuhteisiin pohjautuvat 
intressit ovat vastakkain. Paikallisten ympäristösuhteiden heterogeenisuus on riippuu aina 
näkökulmasta. Esimerkiksi, Siperian kolmessa kylässä elävät ihmiset olivat kulttuuriselta ja sosio-
ekonomiselta taustaltaan hyvin moninaisia, mutta asukkaat mielletään suhteellisen homogeenisenä 
joukkona kun kyliä tarkastellaan tasavallan pääkaupungista, Jakutskista käsin.  
 
Muutoksen välttämättömyys ja tarkoituksenmukaisuus 

Ympäristömuutoksiin reagoiminen paljastaa myös ihmisten ympäristösuhteiden erilaisuuden, mutta 
antaa myös tietoa siitä, miten maaseudulla suhtaudutaan muutokseen ylipäänsä. Muutoksella 
tarkoitetaan ilmiön, asian tai olion ominaisuuksien muuttumista. Kehitys puolestaan ottaa kantaa 
muutoksen laatuun: kehitys voi olla myönteistä tai kielteistä suhteessa määriteltyihin 
kehitystavoitteisiin. Marc Antropin (2006) mielestä kestävän kehityksen käsite sopii huonosti 
maiseman tarkasteluun, koska maisemalle on ominaista muutos. Itse näen, että maisemamuutoksen 
avulla on hyvä tutkia ihmisten suhdetta ympäristöön ja sen muutokseen ja laajemmin kestävään 
kehitykseen.   

Lammin ja Nurmijärven tutkimukset kertovat, että ihmiset sopeutuvat maisemamuutokseen melko 
hyvin (Soini 2007; Soini et al. 2011); ainakin he pyrkivät vastauksissaan aina löytämään hyviä 
puolia maisemamuutoksista. Tätä voidaan tulkita monesta näkökulmasta. Maisemamuutokset 
maaseudulla melko vähittäisiä verrattuna kaupunkimaisten ympäristöjen isoihin 
rakennushankkeisiin, eikä maaseutumaiseman identiteetti, eikä ihmisten maaseutuun sidottu 
identiteetti ei ole uhattuna.  Toiseksi, maisemamuutokset nähdään joko ”välttämättöminä” tai 
”tarkoituksenmukaisina”. Välttämättömyyden taustalla on usein taloudelliset argumentit. 
Esimerkiksi tuotantoteknologisia ja siitä seuraavia maisemallisia muutoksia perustellaan 
maatalouselinkeinon jatkuvuuden turvaamisella. Näin suurista, teollisen mittakaavan omaavista 
tuotantorakennuksista, suurista heinäpaaleista, dinosauruksen munista, peltojen metsäsaarekkeiden 
raivaamisesta tulee hyväksyttävää toimintaa ja maisemaa ainakin viljelijöille. Myös muut 
maaseudun asukkaat voivat nähdä nämä kehityssuunnat myönteisinä: ne kertovat maatalouden 
jatkuvuudesta ja maaseudun elinvoimaisuuden säilymisestä.  

Tarkoituksenmukaisuus määrittelee asian hyvyyden ja kauneuden. Viljelijöiden tavoitteena on 
toimia siten, että hän saa hyvän sadon. Siksi ”hyvän viljelijän” ammattietiikkaan ja estetiikkaan 
kuuluvat esimerkiksi sellaisten luonnon prosessien vaaliminen ja kunnioittaminen, jotka edistävät 
hyvän sadon saamista (Burton 2004; Soini 2007). Yhä suurempi osa maanviljelijöistä on kuitenkin 
monialaisia, jolloin satotasolla ei enää niin suurta merkitystä. Myös maatalouden tukipolitiikka, 
joka perustuu pinta-aloihin eikä tuottoon, ohjaa ajattelua muihin tuotannon muihin päämääriin. 
Tarkoituksenmukaisuus ohjaa ihmisten käsityksiä hyvästä ja kauniista, mutta sitä voidaan käyttää 
(tiedostamatta) selittämään ympäristön epätoivottavaakin muutosta, jos se tuottaa yksilölle tai 
yhteisöille hyvinvointia. Tämä tuli esiin, kun tutkittiin maaseudun asukkaiden näkemyksiä 
voimalinjoista (Soini et al. 2011): vaikka ihmiset kokivat voimalinjat maiseman häiriötekijöinä 
maisemassa, niiden olemassaoloa puolusteltiin välttämättöminä nyky-yhteiskunnan kehitykselle.     

Tarkoituksenmukaisuus on ominaista monille elävän luonnon ilmiöille: Ihminen on biologisena 
kokonaisuutena hyvin tarkoituksenmukainen! Ympäristöhistorioitsijat ovat keskustellet siitä, onko 
ihminen elänyt aiemmin luonnon kanssa paremmin sopusoinnussa toisin sanoen siten, että se on 
sekä luonnon, että ihmisen itsensä kannalta tarkoituksenmukaista. Ovatko ympäristöongelmat vasta 



modernin yhteiskunnan, ja ihmisen luonnosta erottautumisen  seurausta. Tutkimustulokset antavat 
viitteitä siitä, että aiemminkin on koettu paikallisia ekokatastrofeja (Wilson 1995). 

KULKEMAn järjestämässä seminaarissa Valamossa toukokuussa 2009 Yrjö Sepänmaa luennoi 
estetiikan näkökulmista kestävään kehitykseen. Mieleeni jäi erityisesti, kun hän puhui elinkaarista 
tai elämänkaarista ja estetiikasta. Luontokappaleilla, ihmisillä, eläimillä, kasvilla mutta myös 
teknisillä laitteilla ja rakennelmilla on elinkaarensa. Elinkaaren luonnollinen katkeaminen, esim. 
vanhuksen kuolema koetaan luonnollisena, tai tarkoituksenmukaisena, sen sijaan elinkaaren 
dramaattinen lyhentäminen tai pidentäminen koetaan kielteisenä. 

Syy maisemamuutosten hyväksymiseen ja sopeutumiseen voi olla myös se, että maaseudun 
asukkaat eivät koe voivansa vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan 
muutoksiin/päätöksentekoon, ja pitävät parempana sopeutua nykyisiin olosuhteisiin kuin elää 
jatkuvassa ristiriidassa niiden kanssa. Tämän väitteen voi johtaa paikkaan liittyvistä teorioista: 
ihmisellä on tarve kiinnittyä johonkin paikkaan tai paikkoihin, tehdä itselleen paikasta ”koti”, jossa 
tuntee viihtyvänsä, jonka kokee itselleen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Toisinaan tämä voi merkitä 
pyrkimystä sulkea mielestään asioita, joita ei haluaisi. Näin muodostuu ei-paikkoja (vrt. Auge 
1995), joihin ei liitetä mitään tuntemuksia; jotka häivytetään pois tietoisuudesta samalla tavoin kuin 
autioitunut talo aikaa myöten kasvaa metsän sisään. Tällöinkin kysymyksessä on eräänlainen 
suojamekanismi.  

Tarkoituksenmukaisuus säätelee myös esimerkiksi karjankasvattajien päätöksiä kasvattaa juuri 
tiettyä rotua: joillekin rotu on tarkoituksenmukaisin perinteisessä tuotantokäytössä tai 
terapiakäytössä, jollekin taas rodun tarkoituksenmukaisuus kumpuaa sen luonnollisuudesta, 
helppohoitoisuudesta tai sosiaalisuudesta. Siperiassa paikalliset ihmiset tiesivät, että jakutianlehmä 
oli varmasti tarkoituksenmukaisin nautarotu paikallisiin karuihin olosuhteisiin (kts. tähän Berkes).  

Green care –toiminnassa on kysymys maaseutuympäristön ja luonnon hyödyntämisestä sosiaali-, 
terveys- ja kasvatuspalvelujen tuottamisessa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Kysymys on 
kokemusperäisestä, sittemmin myös tieteellisesti todeksi osoitetusta ilmiöstä: ihmisen ja luonnon 
välisellä vuorovaikutuksella on useimmissa tapauksissa myönteinen vaikutus ihmisen henkiselle ja 
fyysiselle hyvinvoinnille. Paitsi yksilön kannalta Green care -toiminnalla on havaittavissa myös 
monia yhteiskunnallisesti tärkeitä vaikutuksia: parhaimmillaan toiminta parantaa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sisältöjä ja kustannustehokkuutta ja edistää palvelujen saatavuutta myös 
maaseutualueilla lisäten maaseudun elinvoimaisuutta ja kansalaisten tasa-arvoisuutta palvelujen 
suhteen. Green care –toimintana tehdyt ympäristötyöt voivat parantaa luonnon ja 
kulttuuriympäristön laatua.  Green care toiminta tuntuisi siten hyvin tarkoituksenmukaiselta 
asiakkaan, palvelun tarjoajan, mutta myös laajemmin yhteiskunnan ja ympäristön kannalta. 
Hypoteesina voidaan esittää, että Green care toiminta edistää ekologista, taloudellista sosiaalista ja 
kulttuurista kestävyyttä. Se olisi siten esimerkki tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. Green care -
esimerkki osoittaa myös, että ihmisen ja ympäristön/luonnon välinen suhde voi olla myös 
maaseudun taloudellinen voimavara ja koska sillä voidaan olettaa ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti myönteisiä vaikutuksia, sitä voitaneen pitää myös kulttuurisesti kestävänä 
toimintapana, jos kulttuurinen kestävyys ymmärretään laajasti, kestävänä elämäntapana. .    

Välttämättömyyden ja tarkoituksenmukaisuuden keskustelut herättävät kaksi kulttuurisen 
kestävyyden kannalta tärkeää kysymystä. Ensinnä: mikä on sellainen muutos jota ei hyväksytä 
”välttämättömänä” tai muutos, jonka ”tarkoituksenmukaisuus” kyseenalaistetaan. Jos ajatellaan 
kulttuurista kestävyyttä ajattelun ja elämäntapojen ekologisoitumisena (ns. laaja näkemys 
kulttuuriseen kestävyyteen, kts. Reisch 2005/2006), silloin muutoksen ekologisuudesta pitäisi tulla 



välttämättömyys. Maisemaestetiikan termein, maaseutumaisemaa kauneus syntyy ekologisesta 
estetiikasta eikä näköalaestettikasta (kts. Metsäkirja).  

Välttämättömyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyy myös valta, joka tulevat merkityksellisiksi 
kun ajatellaan vaikkapa maaseutu- ja ympäristöpolitiikkaa. Jos muutos esitellään ja toteutetaan ei-
paikallisten toimesta, paikallisten toimijoiden lienee vaikeampi ”ostaa” muutoksen välttämättömyys 
ja tarkoituksenmukaisuus, kuin jos he ovat itse muutoksen aiheuttajia tai toteuttajia.  

Toinen välttämättömyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvä kulttuurisen kestävyyden kysymys 
liittyy siihen, kuinka suuri muutos voi olla, että se on kestävä? Mitkä ominaisuudet tekevät 
maaseudusta maaseudun tai maaseudun maisemasta maiseman tai viljelijästä viljelijän? Identiteetin 
jatkuvuus on tärkeä ominaisuus kun kestävyyttä arvioidaan ulkoapäin tai sisältäpäin. Mikäli 
identiteetti muuttuu toiseksi, voidaan ajatella, että tietyn kulttuurin elinkaari on päättynyt ja uusi on 
syntynyt. Katkeaminen on usein ehtona uuden syntymiselle.  

Vallan ja vastuun mittakaavat  

Ingoldin (2000) mukaan ristiriitoja syntyy, kun paikallinen ja globaali näkökulma ympäristöön ovat 
ristiriidassa. Doreen Masseyn (2005) mukaan modernille on ominaista tilallisuuden ja ajallisuuden 
erottaminen, joka globaalille ajattelulle on tyypillistä, ja niihin liittyvän monimuotoisuuden 
sivuuttaminen. Moderni aika- ja tilakäsitys eivät myöskään aina tunnista luontoa omana ajallis-
tilallisena prosessina. Eletyn paikallisen ja käsitteellisen globaalin ristiriitaisuus ja luonnon 
aikatilallisuuden ”unohtaminen” liittyvät kulttuurisen kestävyyden toteutumisen ehtoihin.  

Paikallisen ja globaalin ristiriidoissa on kysymys vallasta ja oikeudenmukaisuudesta. Ingoldin 
mukaan ympäristökeskustelua hallitsee globaali näkökulma paikallisen kustannuksella, mitä 
voidaan pitää kulttuurisen kestävyyden kannalta ongelmallisena varsinkin, mikäli kysymys on 
paikallisten resurssien käytöstä. Ongelma tausta lienee siinä, että luonnonvaroja ei enää kuluteta 
enää samassa paikassa kun missä ne tuotetaan, niin kuin omavaraisissa yhteisöissä aikoinaan oli 
tapana. Tällöin paikallisilla ihmisillä oli valta ja oikeus päättää tuotannon ja kuluttamisen tavoista 
tiettyjen ekologisten reunaehtojen sisällä. Tuotantoa ja kuluttamista koskeva valta on karannut jo 
kauan sitten pois suomalaisilta viljelijöiltä tai edes kuluttajilta, sama koskee metsiä ja kaivannaisia. 
Myös Jakutiassa, joka suomalaiseen maaseutuun verrattuna oli pitkälti omavarainen, päätösvalta 
karjaa koskevissa kysymyksissä oli siirtynyt tasavaltaan. Vuonna 2001 säädetty laki karjan 
säilyttämisestä määrittelee maidolle maksettavaa tukea ja ohjaa karjanhoitoon liittyviä 
toimenpiteitä.  

On kuitenkin huomattava, että vaikka päätöksenteon paikallisuuteen liittyy kulttuurisen 
kestävyyden kannalta monia etuja, paikalliset päätökset eivät aina ole luonnon kannalta myönteisiä. 
Ilman ulkopuolista, ”globaalia” näkökulmaa, esimerkiksi globaalia biodiversitettin, 
monimuotoisuuden käsitettä  moni asia olisi luonnon kannalta ehkä vielä huonommin. 
Biodiversiteetti –käsitteen avulla on voitu nostaa esiin huoli luonnon lajirikkauden köyhtymisestä.  
On myös muistettava, että myös paikallisella tasolla voi syntyä päätöksenteon hierarkioita, jotka 
eivät kohtele tasapuolisesti kaikkia asukkaita.  

Kulttuurisen kestävyyden kannalta tärkeää olisi siten huolehtia eri ”sfäärien”, ennen kaikkea 
globaalin ja eletyn paikallisuuden vuorovaikutuksesta. Osallistavasta suunnittelusta on puhuttu 
pitkään, ja monia hyviä esimerkkejä paikallisten osallistamisesta maiseman ja luonnonvarojen 
käytön suunnitteluun on jo olemassa. Jakutiassa nämä modernit suunnittelun keinot eivät olleet 



vielä käytössä; kylien asukkaat nähtiin esisijaisesti suojelun välineinä ei kumppaneina suojelun 
toteuttamisessa (Soini & Partanen 2009).  

Paikallisten arvojen, eletyn paikallisuuden huomioiminen sopii hyvin kulttuurisesti kestävään 
ajatteluun. Paikallislähtöinen ajattelu on noussut esiin pii hyvin kulttuurinosti päätään 
globalisaation, keskittämisen sijaan myötä antropologien ja poliittisen talouden tutkijoiden, mutta 
myös yhteiskuntapolitiikan tutkijoiden keskuudessa vastalauseena ”kovalle tilalliselle ajattelulle”. 
Paikkamyönteinen Escobar (2000) muistuttaa kuitenkin, että paikka (place) on eri kuin paikallisuus, 
jotka määrittelee asioiden ja ilmöiden mittakaavaa (Escobar 2000). Paikka (place) tuottaa sekä 
paikalliselle että globaalille tasolle merkityksiä. Tässä piilee mielestäni myös kestävän elämäntavan 
idea: vaikka elämme paikallisesti (local) mittakaavassa, meidän tulisi tunnistaa maailma 
”paikkana”, jonka ekologisesta kestävyydestä olemme kiinnostuneita. Toiminnan tulee olla 
ensisijaisesti paikallislähtöistä, mutta tulee ymmärtää, että maailma on yhteinen paikka jossa 
elämme ja josta meidän tulee kantaa vastuumme. Paikallista luontosuhdetta on tarkasteltava 
suhteessa globaaliin kontekstiin.   

Politiikalla pyritään ohjaamaan kehitystä haluttuun suuntaan, mutta aina politiikka ei toimi 
toivotulla tavalla. Toisinaan taas politiikalla voi olla odottamattomia ja laajakantoisia 
sivuvaikutuksia. Esimerkiksi maatalouspolitiikan vaikutukset ulottuvat syvälle maaseudun 
kehitykseen, vaikka viimeaikaiset tutkimukset viittaavatkin maatalouden ja maaseudun kehityksen 
eriytymiseen (Voutilainen et al. 2009). Jakutia -tutkimuksen esimerkki osoitti sen kaikkein 
selvimmin. Nopeat, ulkoapäin tulevat muutokset elinympäristössä (kuten Siperiassa 
kollektivisointi) voivat tuottaa ristiriitaisia, ympäristösuhteita, kun paikallinen tieto ja luonnon 
rytmiin sopeutettu elämäntapa asetetaan yhtäkkiä uuteen muottiin. Kollektivisointi rikkoi jotakin 
tärkeää ihmisten luontosuhteessa vuosikymmenien ajaksi. Suomessa ja läntisessä Euroopassa 
muutos on tapahtunut hitaammin, jolloin niiden seuraukset voivat jäädä ajallisesti paikantamatta.  

Yhteenveto 

Kulttuurinen kestävyys on kansainvälisessä kirjallisuudessa rinnastettu hyvin usein paikallisten 
ihmisten arvojen ja oikeuksien kunnioittamiseen luonnonvarojen käytössä, niiden suojelussa ja 
matkailuun liittyvissä kysymyksissä. Maaseudun elämäntapa tulee esiin, mutta elämäntapa otetaan 
usein yhtenä. Tutkimukseni osoittavat, että ”maaseudun asukkaat” ovat hyvin heterogeeninen 
ryhmä, jolla on erilaisia tavoitteita ja strategioita elämänsä suhteen, niin kuin muualla asuvillakin. 
Siksi ei oikeastaan pitäisi puhua maaseudun asukkaista lainkaan yhtenä ryhmänä. ”Paikallinen etu”, 
voi näyttäytyä myös hyvin erilaisena riippuen siitä, onko kysymys paikallisesta yrittäjästä, 
eläkepäiviään viettävä paluumuuttaja tai vaikkapa monialaisesta maanviljelijästä.   

Toiseksi maaseudun asukkaiden ympäristösuhteen ja luonnonvarojen hallinnan näkökulmasta  
kulttuurinen kestävyys, jos ja kun se ymmärretään paikallisen näkökulman huomioivana 
kehityksenä kietoutuu, mitä suuremmissa määrin muihin kestävyyden ulottuvuuksiin: taloudellisesti 
kannattavan elinkeinotoiminnan reunaehtoihin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja 
kulttuurisiin tapoihin, joista nousee toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja välttämättömyys.  

Kulttuurisesti kestävän kehityksen hallinnan kannalta kriittisimmät tekijät liittyvät siihen, miten eri 
mittakaavatasot saadaan aitoon vuorovaikutukseen niin päätöksenteossa kuin ihmisten elämis- ja 
kokemismaailmassa. Ihmiset ovat tänä päivänä globaaleja toimijoita. Se tarkoittaa, että ihmisen 
vastuu ympäristöstä ja kanssaihmisitä ulottuu oman fyysisen elinpiirin ulkopuolelle.  
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