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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyöni tarkastelee maisemamaalausta, sen merkityksiä ja ulottuvuuksia. Maalatussa kuvassa maisema ei 

siirry teokseen tai tule esille sellaisenaan, vaan kysymys on aina alkuperäisestä aiheesta tehdystä esityksestä eli 

tulkinnasta. Taide imee vaikutuksensa nykyisyyden arvoista ja ilmiöistä, kulttuurista ja ajattelumalleista. Taiteen 

tekeminen on ihmisten välisen viestinnän kahlehtimaton muoto, siinä ei ole kysymys ainoastaan ympäröivän 

esittämisestä vaan pikemminkin maailmassa olemisen ilmaisusta ja kokonaisvaltaisesta ajattelun aktista. 

Maalattuun maisemaan liittyy ihmisen tapa nähdä, kokea ja arvottaa omaa ympäristöään.  

Lähestyn maisemamaalausta ihmisen luonto- ja maailmasuhteen kautta. Kaikki kokemuksemme ja elämämme 

tapahtuvat kiinnittyneinä johonkin ympäristöön, maisemaan. Kuvaa rakentaa niin menneen pohjustama 

olosuhdekudos, identiteetti ja mielikuvitus ja maalaus tehdään aina tietystä paikasta, kulttuurista ja ajasta käsin. 

Hahmotan opinnäytetyössäni luonnon ja maailman olemuksen sekä identiteetin muodostumisen 

samankaltaisuutta prosessinomaisuuden näkökulmasta käsin. Käsitän niin luontoon, näkymään kuin kuvan 

tekemiseenkin kietoutuvan aineksia maailman olemuksesta ja inhimillisestä käsittämisen tavasta. Tärkeiksi 

näkökulmiksi osoittautuvat ja koko tutkimuksen läpi esiintyvät, prosessuaalisuuden kehyksissä, jatkuva 

uudestaan muokkautuminen toisen vuorovaikutuksessa, valmiiksi tulemattomuus ja ennemminkin avaava kuin 

sulkeva maailman tarkastelumuoto.  

Maalattu maisema on kerrostunut näkemyksistä ja sisällöistä, joiden merkityksien tarkastelussa ja opinnäytetyön 

kirjoittamisessa tärkeitä keskustelukumppaneita ovat olleet ennen kaikkea Hanna Johansson, Stuart Hall, Edward 

S. Casey, Maurice Merleau-Ponty, Trinh T. Minh-ha ja Pauline von Bonsdorff. Opinnäytetyöni on avoimeksi 

jättävää tutkimusta, ennen kaikkea hahmotelmien tekemistä ja eri näkemysten esittelyä. Olen nostanut esille 

minua kiinnostaneita ajattelijoita ja nojautunut avoimesti heidän näkökantoihinsa. Mielestäni 

maisemamaalauksen moninaisuutta on mielekästä tarkastella useasta näkökulmasta, sillä yhtälailla kuin kuvaa on 

vaikea määrittää yhdeksi päätelmäksi, niin myös maisemakuviin liittyvä kirjoitus, tutkimus ja näkökannat ovat 

monisäkeisiä ja kerrostuneita, ja niiden merkityksiä on mahdotonta ammentaa viimeiseen pisteeseen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisema tulee aina nähdyksi kehyksissään, yhteyksissään. Kontekstit sinänsä ovat 

monimutkaisten, toinen toisiinsa kietoutuvien kulttuuristen ja historiallisten kehys 

suuntien yhdistelmiä, siis ollen aikaan ja paikkaan sitoutuvia olemisen, kokemisen ja 

näkemisen kehyksiä, joiden käymisaineina toimivat niin tieteet ja taiteet kuin kaikki 

muukin inhimillinen kommunikaatio. 

           Pauli Tapani Karjalainen 
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JOHDANTO 

Taiteellinen työskentelyni nivoutuu maisemamaalauksen ja nykytaidekentän luonnontilan tarkastelun 

traditioon, jossa maisema on 60-luvulta lähtien ollut taiteen päivittynyttä materiaalia kasvavan huolen ja 

ympäristöongelmien myötä. 

Kiinnostuin metsäpaloteemasta vuoden 2006 tienoilla. Olin tuolloin asunut Espanjassa joitakin vuosia ja 

minua kosketti vuosittain toistuva tuho. Metsää palaa huomattavia alueita, suurin osa niistä ihmisen 

huolimattomasta tai tahallisesta toimesta, muun muassa maakiistojen ja kostotoimien motivoimana. 

Talouskriisin myötä säästöt metsän hoitokuluissa ovat myös osaltaan lisänneet luonnon tuhoutumista. 

Kiinnostuksesta metsän häviämiseen aloin hahmottamaan yleisemminkin ympäristöä, omaa taustaani ja 

nykyhetkeä, kulttuuria sekä taiteellista työskentelyäni luonto- ja metsänmotiiveiden kautta; metsään 

yhdistyi niin ulkoinen ympäröivä kuin intiimikin, tapahtuma, mielipide ja tunne.  

Työskentelyni lähtökohtia ovat olemisen, läsnäolon sekä elinympäristön merkityksien tutkiminen, tarkkailu 

sekä kokemuksien taltiointi ja niiden esiin tuominen taiteen keinoin. Liikun taiteen eri alueilla ja lähestyn 

aiheita kokeellisesti. Luon eri taidelajien käyttöyhdistelmistä tilaan sitoutuvia ja levittäytyviä 

kokonaisteoksia, jotka pohjaavat maalauksen rakenteisiin. 

Maalaus tehdään aina tietystä paikasta, kulttuurista ja ajasta käsin. Espanjassa asumisen myötä omaan, 

ikään kuin kaksoispaikallisuuden aseman. Olen ulkopuolinen asuinpaikassani ja ulkopuolistunut 

kotipaikastani. Käsittelen teoksissani sekä-että oloa, joka pohjaa kulttuurisiin järjestelmiin. Koen tämän 

viritteisen asemoitumisen, en aina helpoimmaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Maailma näyttäytyy jatkuvasti 

uusista tottumattomista näkökulmista, omat toiminta- ja ajatusmallini kyseenalaistavana. Kohtaaminen 

yllätyksellisen maailman kanssa kiinnittyy kokemuksen kautta identiteetin ja maalatun maiseman osaksi. 

Kuvaa rakentaa myös, pyrkimys saamaan kuvattu metsä liikkeeseen monien erittäin ohuiden 

maalikerrosten avulla. Maalaan yhä uudestaan saman puun ja oksan, mutta kohdistamatta osia täydellisen 

symmetrisesti, nyrjäytän jokaisen kerroksen hiukan paikaltaan. Näin syntyy pieni ja aavistuksenomainen 

liike ja värinä kerrostumien kuultavuutena. Holistisen ja äärettömän maailman kuvaamisen ongelma 

rajatussa maalauspinnalla kiinnostaa myös minua. Se näkyy usein sarjallisuutena taikka teosten 

moniosaisuutena. Rakennan maalauksen useinkin useasta eri taulupohjasta, esittäen näin 

sivuhuomautuksen, ettei kuva koskaan ole kokonainen tai yhtenäinen. 

Maisema viittaa rajattuun katseen kohtaan, näkymään ja paikkaan, jotka ovat henkilökohtaista ympäristöä, 

nähtyä ja koettua elämismaailmaa. Teoksiani hallitsee palaneen metsän ja tuhotun maiseman kuvasto ja ne 

käsittelevät maiseman prosessuaalisuuden kautta menetyksen, tyhjyyden, muutoksen ja luonnon 



6 
 

kiertokulun teemoja. Eletty ympäristö, metsä, kiinnittyy ja sulautuu osaksi ihmisen kokemusmaailman sekä 

identiteetin muotoutumista. Metsän kuvasto ilmentää ajan kerääntymää ja paikan sisäänsä kätkemiä eri 

ulottuvuuksia muistojen ja kokemusten heijastumina. Samalla metsän materia on teoksissa tapahtuman 

kertojan tai tunteenvälittäjän roolissa ja esille asetetut maisemat havainnon ja näkemysten muokkaamia 

kuvallisia ajatuksia.  

Menetys muuttaa elämämme suuntaa, vaikuttaa siihen muistona; se on kerääntynyttä tuhkaa, joka on 

jäänyt jäljelle tapahtumasta. Menetyksen ja tyhjyyden teemat ilmentyvät teoksissa tulen jättämänä 

jälkenä, tyhjänä ja tuhoutuneena metsämaisemana. Yhtälailla uudelleen rakentautumisen teema on 

teoksissa läsnä, sillä luonto ja palanut metsä ovat alati muuttuvia ja uusiutuvia, ei pysähtyneitä, vaan tulossa 

olevia. Maisema on prosessi.  

Luonnon loputon moninaisuus tarjoaa ehtymättömän maailman tutkimisen ja ilmentämisen kentän. Metsä 

hahmottuu kuvassa ja elämässä vuorovaikutuksena ja jatkuvana uudelleen muokkautumisena. Maisema on 

kulttuuria ja suhdetta luontoon, aikaa, identiteettiä ja elämismaailmaa. Näitä metsän ja maiseman 

moninaisia merkityksiä pyrin hahmottamaan, sanallistamaan, purkamaan ja rakentamaan 

opinnäytetyössäni.  

 

MAISEMAMAALAUKSEN TAUSTOJA 

Katsaus taidehistoriaan     

Maisemamaalauksen taidehistoriallisen katsauksen kautta pyrin kartoittamaan historiallista taiteen 

perimää sekä hahmottamaan ja etsimään syitä oman taiteellisen tuotokseni kuvaston käytölle. Maiseman 

teemojen ja sisältöjen varsinainen pohdinta keskittyy kuitenkin juuri siihen kohtaan, mihin lopetan 

historian kirjoituksen, eli nykyaikaan ja vaiheeseen, jossa taiteilijoiden omat näkemykset ilmaantuvat 

maisemakuvaan.  

Ympäristö on esiintynyt kuvina jo tuhansia vuosia. Ensimmäisiä tunnettuja maisemakuvauksia on muun 

muassa seinämaalaus Çatal Hüyükissa Turkin Anatoliasta vuodelta 6200 ennen ajanlaskua, joka esittää 

kaupungin karttaa. Ympäristöllisiä aiheita on esitetty niin kallion seinämissä kuin suurilla avantgardistien 

kankaillakin, nykyään myös eleinä, tekoina tai sähköisenä heijastumana. Yhtälailla maisemamaalauksen 

perinteeseen lukeutuu Michael Sailstorferin Berliniche Galeriessa 26.04.–08.10.2012 esittämä teos Forst. 

Installaatiossaan Sailstorfer ripustaa luonnolliset puut roikkumaan katon liikemekanismirattaasta latvat 
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alaspäin roikkumaan. Puiden latvustot yltävät lattiaan saakka ja katon mekanismi pyörittää puita hiljakseen 

syklisen ajan ja liikkeen mukaisesti. Puiden lehdet irtaantuvat niiden kuivuessa ja puut ikään kuin piirtävät 

lattiaan maiseman lehtivanana.  

Läntisen maailman maisemamaalauksen historia on kuitenkin verrattain lyhyt. Vaikka maisemia on 

tallennettu, kallioon, seinille ja kankaillekin, ei maisema ole esiintynyt itsenäisenä aiheena Euroopassa 

ennen 1400-luvun loppupuolta. Maisemamaalaus on sitä ennen palvellut jotain muuta aihetta, jäänyt 

taustalle ja taustaksi tarinoille, myyteille, henkilöille ja uskonnollisille kertomuksille. Esimerkistä käy 

Pompeijin, erään palatsin seinämaalaus, Affresco di Giardino nimeltään. Se esittää vehreää puutarhaa ja 

viheraluetta. Maalauksessa on kuvattu runsaasti erilaisia kasvilajeja ja lintuja ja näkymä näyttäytyy 

ensisilmäykseltä varsin maisemallisena sekä lajitallenteen kaltaisena dokumentointina. Lähempi ja 

antropologisten tekstien tarkastelu kuitenkin osoittaa, että jokainen kasvi ja lintu esiintyy freskossa 

symboliarvojensa vuoksi, kertoen jumaluuksista ja luonteenpiirteistä viekkaudesta, rakkaudesta, 

sankareista ja suojelijoista. Seinämaalauksen keskiössä esiintyy lisäksi patsaita, taruolentoja ja 

teatterinaamioita, jotka tuovat ihmisfiguurin maisemamaalauksen etualalle. Yhdessä ne kuvatun Flooran ja 

Faunan kanssa rakentavat kokonaisen kertomuksen, syrjäyttäen itse luontokuvan ihmisen kuvan ja 

myyttisen tarinan kulissiksi.  

Kuten edellä mainitsin, länsimaisen maisemamaalauksen historian katsotaan syntyneen varsin myöhään, 

vasta renessanssin loppupuolella. Vielä keskiajalla ja renessanssinkin alkuvuosisadalla, maisema oli 

tyypillisesti kuvaus puutarhasta ja se toimi rajaavana tai koristeellisena elementtinä maalauksissa. Ennen 

kaikkea maisemamaalaus oli tuolloin kuitenkin uskon palveluksessa ja maisema kuvattiin usein sisätilan 

ulkopuolelle viittavana tai kirkkojen seinämaalauksissa ikkunana ”toiseen” maailmaan. Hiukan myöhemmin 

aateliston suojeluksessa ja tilauksesta syntyi myös topografinen maisemahalauksen suunta. Se oli 

kuvailevaa ja tärkeänä pidettiin niin maiseman kuin niissä esiintyvien linnojen ja kartanoiden 

tunnistettavuutta tilaajan käskystä.  

Renessanssin aikakausi toi kuitenkin merkittäviä muutoksia länsimaisen maisemamaalauksen kehitykseen. 

Ihminen erottautui tieteenkehityksen matkassa ympäristöstään ja asettautui luonnosta erilliseksi. 

Valistuksen aikakausi korosti luonnontieteiden kehitystä ja älyllisyyttä. Etäisyys maastoon ja maisemaan 

kasvoi ja rajautui yhä jyrkemmin. Totuuden lähteeksi nostettiin mitattavat ja todistettavissa olevat asiat, 

kun taas matemaattisesti määrittelemätön kreikkalaisen ajattelun kauneuteen pohjaava todellisuus 

syrjäytettiin. Länsimaisen filosofian kukoistamisen vaikutuksesta katseen rinnalle ja osaksi myös 

kuvataidetta, korotettiin analyyttinen järki. Taiteen tutkija Hanna Johansson kirjoittaa, että tieteellisen ja 

filosofisen vallankumouksen aikana, ”ranskalaisen Descartesin ja sittemmin saksalaisen Kantin ajattelun 
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myötä syntyi näkemys subjektista, joka muodostaa käsityksensä ulkoisesta todellisuudesta mielensä 

piirtyvien representaatioiden kautta”.1 Tätä ennen maisemalla ei ollut kuvaa tai sisällöllistä itsenäistä 

merkitystä, eikä luontokokemuksen ilmaisulle ei ollut löydetty luontevaa keinoa. Samoihin aikoihin kuin 

Ranskassa ja Saksassa, maisemamaalauksien merkityssisällöt kehittyivät myös Englannissa, jossa maisemaa 

tarkoittavan sanan Land vartaloon liitettiin loppuliite scape.  Scape otettiin käyttöön ilmentämään 

etäisyyden päästä ja katseen rajaamana tarkkailtua ja havaittua maastoa ja ympäristöä. Myöhemmin 

Landscape sana yleistyikin tarkoittamaan juuri kuvataiteen käytännöissä esitettyjä ja toteutettuja 

maastokuvia. Näin ollen kuvataiteen esittämien maisemien myötä maiseman ja sitä tarkkailevan katsojan 

suhde korostui ja maisemasta tuli katseen objekti. Samalla katse kurottautui erityisasemaan ihmisaistien 

joukossa.   

Maisemamaalaus kehittyi Euroopassa vähitellen ja kuvatun maiseman osa muuttui taustasta 

merkitykselliseksi osaksi kertomusta ja hiukan myöhemmin jopa etualaksi. Saksalaisen Albrecht Altdorferin 

(s. 1480 -luvulla) katsotaan olevan maisemamaalauksen edelläkävijä. Hänen maalauksensa eivät enää 

liittyneet selvästi tarinoihin, valistukseen tai mytologian ja uskonnon kertomuksiin, eikä hän myöskään 

kuvannut maisemaa ihmisten työnteon taustana vaan maisemaa itseään. Altdorferin maalauksilla ei ollut 

enää selvää sisältöä. Taiteilijan onkin sanottu kuvaavan ”puhtaasti” paikan luonnetta ja sen tunnelmaa, eli 

genius locia. Samalla kun kuvataiteen aiheet irtaantuivat uskonnon ja aateliston palveluksesta oli taiteilijan 

mahdollista esittää myös omia näkemyksiään ja huomioitaan sekä kiinnostuksen kohteita. Näin myös itse 

taiteilijan henkilökohtainen rooli ja auktoriteetti vahvistuivat. Maisemamaalaus tyylisuuntana muodostui 

tukipisteeksi, neutraaliksi mutta suosituksi aihealueeksi, jonka turvin kuvataiteilijoiden sosiaalinen ja 

ilmaisullinen itsenäisyys todentui Keski-Euroopan kaupungeissa.  

Maan kuva 

Euroopassa 1700 ja 1800- luvuilla keisarikuntien ja kuninkaiden yhdistäessä maita kansoiksi, syntyi myös 

kansallisaate. Kansallista identiteettiä tukemaan puolestaan syntyi tilaus kansallismaiseman kuvauksesta ja 

maiden maisemia tallennettiin kuviin ihannoitavasti ja tunteellisesti. Ne toimivat propagandan lailla tukien 

kunkin maan yhtenäisyyden ja kansallisylpeyden tunnetta. Euroopassa maisemamaalaus sai ihanteelliset 

topografiset ja kasvilliset määreet, joita myös pohjoisessa noudatettiin. Suomessa luonto kuvattiin, ennen 

kansallisaatteen rantautumista keskieurooppalaisten kauneusihanteiden mukaisesti ja paikallinen maisema 

muuntautui maalauksissa kumpuilevaksi lehvistöksi ja vesiputoukselliseksi vuoristomaisemaksi. 

                                                             
1 Johansson, Hanna, 2006, s. 51-52    
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Romantiikan aikakausi räiskyi mielikuvitusta ja makeita värejään. Kansallisen itsetunnon heräämisen myötä  

Suomen luonto ja koskemattomat erämaat alettiin kuitenkin nähdä kuvaamisen ja ylpeyden aiheina.  

Suomalaisen maiseman maalaamisen pioneerin asema kuulunee Werner Holmbergille. Düsseldorfissa 

opiskellut Holmberg ryhtyi kuvaamaan suomalaisen metsänäkymän kiehtovuutta, joskin vielä yhdistellen 

Suomessa tekemiensä mäntymetsien luonnoksia saksalaisen lehtimetsän rehevyyteen ja vuoristojen 

jylhyyteen. Hiukan myöhemmin Berndt Lindholm kohdisti maalarin katseensa pelkästään havumetsään, 

mäntyihin ja kuusiin. Samoihin aikoihin havumetsästä tuli myös Kalevala-kertomusten näyttämö ja 

pohjoinen karuus ja erämaaluonto nostettiin kansallistunteen rakennusaiheeksi kaikilla taiteen aloilla.2 

Suomen kansallisromantiikan jätit, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Pekka Halonen ja Eero Järnefelt 

kuvasivat järvinäkymiä, koskemattomia erämaita ja maisemia, joiden katsottiin edustavan Suomen 

tyypillistä, puhdasta ja villiä luontoa.  

Kun monissa Euroopan maissa kansallisaatteen tunnetta vahvistettiin korostamalla muun muassa maan 

kaunotaiteiden historiallista kehittyneisyyttä, rakennettujen monumenttien, kirkkojen, temppeleiden, 

tieverkostojen ja kaupunkikulttuurin saavutusten runsautta, Suomessa kansakunnan verrattain nuoresta 

iästä, pienestä lukumäärästä sekä rakennuksissa käytettyjen häviävien materiaalien johdosta 

samankaltainen hurmiollinen taaksepäin katsominen, historian saavutuksiin kuin Keski- ja Etelä-Euroopan 

maissa ei ollut mahdollista. Suomalaisen yhteishengen oli käännettävä katseensa yhteiseen perustaan, 

luontoon.3
 Vuosisadan kuluessa luonnosta muodostuikin suomalaisuuden symboli. Suomalaisen taiteen 

luontosuhde tukeutui nostalgiaa syvemmälle, sillä harvaan asutussa maassa ja ankarissa ilmasto-

olosuhteissa suomalaisten riippuvuus luonnosta elannon- ja suojan antajana korostui. Luonto viitoitti tietä 

myös tärkeissä historiallisissa risteyspaikoissa.4 Toisessa maailmansodassa Suomi menetti osan 

itäsuomalaisista, kansallismaisemina pidetyistä alueista Neuvostoliitolle, ja Lapin tunturi- ja 

erämaamaisemat nähtiin uusina kansallismaiseman kuvauskohteina. Kansallisromantiikan jälkeisellä ajalla 

puolestaan, niin Euroopassa kuin Suomessakin, taiteessa eksoottisuuden ja juhlallisuuden ilmaisun 

pyrkimys laantui. Maiseman kuvaaminen säilyi kuitenkin keskeisenä aiheena ja sen esitystavat muuttuivat. 

Pohjoismaissa syntyi uudenlainen maisemamaalauksen genre; tunteisiin ja tunnelmaan keskittyvä 

maisemamaalauksen tapa. Tunnelmamaisemassa taiteilija pyrki peilaamaan itseään ja minuuttaan luonnon 

näkymän kautta.5 Maalauksen vahva side luontoon kuitenkin säilyi.  

                                                             
2
 Unkuri, Juhani, 2011, s.28          

3 Lukkarinen, Ville, 2002, s. 18                 
4 Lukkarinen, Ville, 2002 s. 18-23                
5 Riikka Stewen, 2002, s. 155                                      

http://fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Edelfelt
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Luodut kansallismaiseman kuvat vaikuttivat ja tarttuivat aikoinaan kansakuntaan, luoden tietynlaista 

jaettua identiteettiä. Niin tapahtuu yhä edelleen. Ne myös muokkaavat ympäristön ja maiseman 

hahmottamisen tapoja. Taiteellisen työskentelyni kuvasto pohjaa suomalaisen metsän kuvaamiseen, ja 

näin se eittämättä liittyy kansallismaiseman esittämisen traditioon. Esittämäni kansallismaisema ei 

kuitenkaan ole lähtökohdiltaan rinnastettavissa Halosen ja Gallen-Kallelan aikakauden teoksiin. Minkälaisia 

merkityksiä nykypäivän kansallismaisema siis sisältää?  

Saavuttaakseen asemansa kansallismaisema tarvitsee yleisön. Ympäristöestetiikan tutkija Yrjö Sepänmaan 

mukaan kansallismaisema, eli mallimaisema on yhteisesti päätetty olevan katsomisen arvoinen ja 

maisemasta tulee itse asiassa sitä merkityksellisempi, mitä enemmän se on kuvauksen, tutkimuksen ja 

keskustelun kohteena.6 Sepänmaa huomauttaa lisäksi, että ”maiseman tärkeys kasvaa yleisön ja kohteen 

vuorovaikutuksesta sekä maiseman maineesta”.7
 Ideaali maisemassa yleisön toiveet ja odotukset täyttyvät 

sekä ennen kaikkea muodostuvat. Suhteemme maisemaan rakentuu henkilökohtaisen katseen kautta, 

johon on kiinnittynyt kulttuurillisia tekijöitä. Aivan kuten taiteen kentällä on klassikkoteoksia, on 

Sepänmaan mukaan klassikkoympäristöjä, kansallismaisemia ja perinteisiä metsä-järvi- ja kukkulanäkymiä. 

Kun maisema korotetaan, tuodaan esiin ja tehdään tunnetuksi, taiteen managerionnin kaltaisesti, samalla 

luodaan myös maiseman yleisö.  

Maisema ei synny mielen kuvaksi tyhjästä ja se voidaankin nähdä tai todeta olevan kulttuurillinen luomus. 

Kansallismaisema on ”yhteinen” maisema, jossa henkilö muiden joukossa on osa yleisöä ja hänet on 

ohjattu katsomaan tiettyä maisemaa, tietyssä paikassa vallitsevaa kasvillisuutta, topografiaa ja kulttuuria. 

Katsoja on niin sanotusti kesytetty kyseiseen näkemisen tapaan. Maisema on henkilölle tuttu ja hänen 

kokemuksensa ja tuntemuksensa ovat tapahtuneet kyseisessä maisemassa ja katsoja on tuttuuden kautta 

kiintynyt maisemaan. Vaikka tuohon tuttuun maisemaan syntyisi välimatkaa ja siitä tulisi niin sanotusti 

menetetty, säilyy se silti ajatusten ja tunteiden kenttänä ja kuvana. Kansallismaiseman käsitteen voisi siis 

kääntää kulttuurilliseksi taustamaisemaksi, jota jokainen kantaa mukanaan. Anne-Mari Forss huomauttaa, 

että ”katse on kulttuuristen tapojen, uskomusten ja instituutioiden ehdollistama, ellei määräämä”.8 Koen 

suomalaisen metsän kuvallisen perinteen ylettyvän vahvasti omaan työskentelyyni asti. Teokseni ovat 

osaltaan tuon perimän jatkumoa ja myös sen ehdollistamaa. Ne ovat kuvia kasvupaikastani ja sen 

kulttuurista ja luonnosta. Samalla töihini on kuitenkin kiinnittynyt suljetun identiteetin purkavaa ainesta, 

poissaoloa ja toiseutta. Kansallismaisema on nykytapahtumien tausta. 

                                                             
6 Sepänmaa, Yrjö, 2007, s. 17  
7 Sepänmaa, Yrjö, 2007, s. 17 
8 Forss, Anne-Mari, 2007, s. 102 



11 
 

 

SUHTEESSA LUONTOON 

Periytyneitä näkemyksiä 

Maisemamaalaus on kuva luonnosta. Toisin sanoen jotain luonnosta ilmentyy kuvana sekä ihmisen 

luontosuhteesta maalausprosessin aikana. Siksi ihmisen luontokäsityksen muodostumista ja rakentuneita 

ajatusmalleja on syytä tarkastella niin historiallisesti kuin nykyajattelijoidenkin ajattelun kautta. 

Ihmisellä on aina ollut suhde luontoon. Ihmiskunnan kehityksen myötä näkökulma on vaihdellut 

symbioosista herruuteen ja kaikkeen siltä väliltä. Luontosuhteessa on kyse osaksi ihmisen paikan 

määrittelemisestä; samanaikaisesti eron tekemisestä villiin luontoon ja toisaalta dialogin rakentamisesta 

sen kanssa. Luonto – kulttuuri pari on myös ihmisen elämismaailman rakenne ja väline maailman 

jäsentämiseen ja ymmärtämiseen. Luonnon teorioinnilla ja luokittelulla, yhtälailla kuin 

taiteellistamisellakin, vaikutetaan yleiseen suhtautumiseen ja asenteeseen luontoa kohtaan. Koska ihminen 

on asettautunut keskiöön kulttuurinsa kera, vallitseva näkökulma nykypäivän yhteiskunnissa on luonnon 

määritteleminen ei-kulttuurilliseksi. Hallitseva näkökulma kutsuukin tutkimaan aihetta lähemmin, ja 

ansainnee kenties kyseenalaistamista ja vastaväitteitä, ainakin syy-seurauksen tuntemusta ja perspektiivin 

monipuolistamista. Tässä luvussa pyrin tuomaan esille erilaisia ajatusten historiallisia periytymiä, jotka 

vaikuttavat yhä ihmisen suhtautumiseen luontoon.  

Alkuperäiskansat, metsästäjä-keräilijät, saivat ravintonsa välittömän luonnon hyödyntämisestä. Siksi 

luonnon kunnioittaminen ja tasapainon säilyttäminen oli elinehto. Luonnon tarjoama materiaali ja ilmiöt 

jumalallistettiin ja pyhitettiin maaäitimytologiassa.9 Ihmisen siirtyessä pysyviin maanviljelyskulttuureihin 

väestö lisääntyi sekä tapa- ja tietokulttuuri kehittyi. Tällöin myös luonnon ja kulttuurin välinen 

massamittainen heiluriliike syntyi, sillä kaupunkiyhteisöissä luonnon katastrofit vaikuttivat yhtäaikaisesti 

suureen joukkoon ihmisiä.  Antiikin Kreikassa ihmisen hyve oli järki. Luonnolla oli esteettinen arvo, mutta 

totuuden ajattelun pyrkimykset erottivat ihmisen muusta luomakunnasta. ”Lopullinen” riippuvuussuhde 

lähiympäristöstä rikkoontui kuitenkin vasta tieteen ja tekniikan historiallisen kehityksen hetkellä.  

Teknologia mahdollisti luonnon tehokäytön ja luontokuva muuntui yksioikoiseksi raaka-ainelähteeksi. 

Erottautumista luonnosta tuki tieteen ja kirkon julistama sana ihmisen ylivoimasta älyllisenä ja 

omantunnon omaavana hengellisenä olentona. Villiys kerrottiin ja kuvallistettiin toiseuden eksotiikkana, 

                                                             
9 Väyrynen, Kari, 2006 
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sivistymättömyytenä tai jopa brutaalisuurena orientalismin suuntauksen aikana.10 Kolonialismin myötä 

Euroopan maiden harjoittama ekologiton toimintamalli ja aate levittäytyivät uudelle mantereelle ja 

kuningaskuntien alusmaihin. Raaka-aineita tuottavaa pinta-alaa oli siis moninkertaisesti enemmän kuin 

aiemmin.  

Aikakauden ilmiöitä ja muutoksia pohdittiin vilkkaasti myös filosofisesta näkökulmasta. Englantilainen 

Francis Bacon määritti tiedon vallaksi.11 Tuntemalla luonnon ilmiöt ja prosessit, niiden syy-seuraussuhteet, 

ihminen saattoi hyödyntää luontoa tehokkaammin ja ehkäistä mahdolliset haittavaikutukset. Filosofin 

näkemyksen mukaan ihmiselle oli langetettu luonnon herruuden rooli, ja tiede oli hänen välineensä vallan 

vahvistamisessa. Spinozan ajattelu edusti toisenlaisia näkemyksiä.  Hänen luontosuhteensa pohjasi 

”lajienmukaisen elämän” periaatteeseen, joka tunnusti järjenmukaisen toiminnan ihmisen lajin 

ominaispiirteenä, kohottamatta tätä kuitenkaan luonnon yläpuolelle: ihminen oli osa kokonaisuutta12. 

Spinozan ja empiirisen koulukunnan näkemyksissä järki jäi suhteellisen passiiviseen rooliin johtuen ihmisen 

ja eläimen kokemusmaailman samankaltaisuuden korostamisesta. Yhtäläisyys ihmisen kanssa soi villille 

luonnolle kunnioitusta ja suojelua. Renée Descartes eriytti mielen ja ruumiin. Mielen ja ruumiin erillisyys 

tuli myöhemmin tunnetuksi kartelaisena dualismina. Ihmisellä, luonnon eläimillä ja eliöillä oli ruumis, henki 

ja sielu kuuluivat ainoastaan ihmiselle. Aikalaisfilosofi Leibniz oli Descartesin jäljillä esitellessään 

näkemyksen elävien olentojen eriasteisesta sielullisuudesta13. Valistuksen kaudella uskonnollisen ilmapiirin 

vaikutuksesta, teknologisten ja tieteellisten saavutusten myötä, ihmisen käsitys itsestään asemoitui 

kärjistetysti sanoen, järki- ja sieluasteikon kärkipaikalle.  Luonto oli ihmistä varten luotu harmoninen ja 

hyödyllinen, ja sille lankesikin hierarkkisessa maailmanjärjestyksessä enimmäkseen välineen asema.  

Teollistuminen mullisti maailman, liikkumisen ja kuluttamisen tavat sekä näiden jäljen jätön ympäristöön. 

Väestön kasvu ja muuttoliike kaupunkeihin lisäsi energian ja luonnonmateriaalien kulutusta. Tätä ei 

kuitenkaan nähty vielä ongelmana, vaan väestön lisääntyminen koettiin yhteiskuntia vaurastuttavana 

tekijänä. Modernille aikakaudelle siirtyi talousteoreettinen näkemys luonnosta tuotannon resurssina.  

Botero havahdutti kuitenkin aikalaisiaan hyvinvoinnin rajattoman kasvun mahdottomuuden huomiolla. 

Tietoisuus luonnonvarojen vähenemisestä ja etenkin metsien ehtymisestä palautti ihmisen luontosuhteen 

uudelleen pohdinnan kohteeksi. Välineen ja hyödyn lisäksi luontoon liitetyt arvot ja käsitteet 

monipuolistuivat ja romantiikan myötä luonto sai taas jopa panteistisen jumalan ilmentymän muotoja. 

Myös paluusta luontoon haaveiltiin Rousseaun hengessä. Kant ei hurmioitunut romantiikan vaikutuksesta 

vaan tarkasteli luontoa kriittisen, mutta ei sulkeutuneen tieteellisesti. Kantin luontosuhde kielsi 

                                                             
10 Kts. mm. Hall, Stuart, Cultural Identity and Diaspora, 1993 
11 Väyrynen, Kari, 2006, 160 
12 Väyrynen, Kari, 2006, 177 
13 Väyrynen, Kari, 2006, 182 
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ihmiskeskeisyyden, mutta siunasi ihmislähtöisyyden.14 Kant pyrki muodostamaan kritiikkilähtöisen 

ajattelunsa kautta yhtenäiskonseptiota ihmisestä ja luonnosta.  Hegel tähdensi kantilaisen filosofian 

mukaisesti luontokäsityksen olevan ihmishengen konstruktio, jossa luonto määräytyi hengen toisin 

olemisena. Hegelin henkinen tietoisuus oli kuitenkin luonnon tunnustavaa. Hegelin dialektiikassa kaikki 

kehitys merkitsi toisen olemisen tunnustamista ja luonto nähtiin välttämättömäksi hengen kehityksen 

kannalta. 15
 

Modernin ajan ekologisen ajattelun pioneerien joukkoon voidaan ajatella Karl Marxia. Marx näki 

vieraantumisen uskonnollisuudesta, ajan vallitsevasta taloudellisesta järjestelmästä, politiikasta sekä 

luonnosta uskonnon ja kapitalismin tuotteeksi.16 Marxin mukaan ihmisen ja luonnon välinen liitto oli 

yhteiskunnallinen suhde, johon kytkeytyi maan kestävän tuottokyvyn kysymykset. Marxin kapitalismiin 

kohdistuva tuhlailevaisuuden kritiikki sivalsi myös talousjärjestelmän ekologiset käytäntömallit. Marx vaati 

saasteen ja eroosion aiheuttaman ilmastonmuutoksen ehkäisevää ekonomiaa ja puhui uranuurtajamaisesti 

kierrättämisestä. 

 

Nykyvaikutteita 

Ympäristöfilosofian historia kuvaa ajatusten haarautumia sekä näkemyksellisiä eteen ja taaksepäin liikettä 

ihmisen suhteessa luontoon. Ihmisellä on mieli ja ajatus, jopa henki, kulttuuri ja teknologia. Ihminen ei ole 

kuitenkaan onnistunut lopullisesti erottautumaan luonnosta, sillä hänellä on myös lahoava ruumis. Ihmisen 

luonnon prosesseihin liittää vahvasti syntymän ja kuoleman kiertokulku, joka on rinnastettavissa fyysisenä 

ja syklisenä prosessina kasvien versomiseen, kukoistukseen ja niiden maatumiseen. Ruumista ylläpitävien 

apuvälineiden innovaatiosta huolimatta ihminen on yhä kuolevainen, yhä altis yksilön elämän 

lopullisuudelle ja katoavaisuudelle. Tarkastelen seuraavassa ihmistä yhtenä luonnon osana muutamien 

syväekologiaa edustavien ajattelijoiden näkökulmista.  

Nyky-ympäristöfilosofiaan vahvasti vaikuttanut ajattelija on amerikkalainen Aldo Leopold. Hänen 

ajattelumallinsa pohjaavat omakohtaiseen kokemukseen ja työskentelyyn erämaissa ja villieläinten parissa. 

Leopold nähdään uranuurtajamaisena ja suorasanaisena luonnonsuojelun puolestapuhujana, joka 

kannattaa luonnon monimuotoisuutta ja näkee ihmisen yhtenä osana kokonaisuuden rikkautta. Maaetiikan 

kirjoituksissaan Leopold puhuu eettisen toiminnan puolesta, tarkoittaen bioottisen yhteisön eheyden, 

                                                             
14 Väyrynen, Kari, 2006, s.233                                     
15  Väyrynen, Kari, 2006, s.290                                        
16 Väyrynen, Kari, 2006, s.244–245                                       
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vakauden ja kauneuden säilyttämistä. Samalla hän myös esittää vaatimuksen maan, humuksen, veden, 

kasvien ja eläinten liittämisestä ihmisen eettiseen yhteisöön ja tämän rinnalle17. Leopoldin mukaan luontoa 

on tarkasteltava kokonaisina ja toisiinsa liittyvinä ekologisina järjestelminä. Hän myös perään kuuluttaa 

eliöiden ja lajien suojelemista taloudellisia hyötyjä tärkeämpänä sekä luonnon hyödyntämistä huomioiden 

sen kantokyvyn.18  

Leopoldin ajattelun jälkeläinen ja ihmisen luontosuhdetta jopa radikalisoivan, syväekologian, 

koskemattoman luonnon arvoa korostavan ajattelun oppi-isänä pidetään norjalaista Arne Naessiä. Naess 

on Spinozan seuraaja ja uudelleen tulkitsija. Hän näkee ihmisen lähes samanarvoisena muiden lajien 

kanssa, luonnon kokonaisvaltaisessa ontologisessa demokratia- ja kommunikaatiojärjestelmässä. Naessin 

ajattelun pohjalla on tunteiden teorian käsite, joka kirjaa luonnon luovaksi toiminnaksi kaikkien elävien 

olioiden tasa-arvoisen itsensä toteutuksen oikeuden.19 Luonnon luovaa toimintaa tulee Naessin mukaan 

edistää ja kunnioittaa kaikissa sen muodoissa. Ihminen on aktiivisuudessaan osa luovaa luontoa, mutta 

Naess erottaa sen ulkopuolelle ihmisen mielihyvää ja vallan maksimointia tavoittelevan egon. Ego peittää 

luontoon yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja estää yhteistyön luonnon muiden lajien kanssa. Luonto luovana 

toimijana onkin Naessille tasavertaisen yhteiselämisen ja kommunikaation maailma, missä lajien keskeinen 

yhteistyökyky korostuu ja missä yksilön vapaus on samanarvoista kuin koko yhteisön vapaus.  

Jopa hienostuneeksi luonnehdittavaa ihmisen luontosuhdemallia edustaa ranskalainen Michel Serres. 

Hänen humanistisen etiikan pyrkimyksenä on ollut luoda sopimuspohjainen harmonia luonnon ja ihmisen 

välille.20 Serres näkee ihmisen ja luonnon suhteen ikään kuin jatkuvana sotatilana, minkä yhtenä 

osapuolena on ihminen loismaisena eliönä, joka imee maasta hyötyä itselleen antamatta vastinetta maalle 

tai palauttamatta palvelusta. Ihmisen luonnon hyväksikäytön seurauksena maa iskee takaisin 

aavikoitumisilla, tulvilla ja maanjäristyksillä, jään sulattamisella. Tilannetta korjaamaan Serres ehdottaa 

luontosopimuksen tekoa. Luontosopimuksen laatimisella Serres haluaa taata ihmisen yksipuolisen 

hyötyaseman häviämisen sekä tuoda luonnon tasa-arvoisena, lopulta molempia osapuolia hyödyttävän 

rauhansopimuksen piiriin.21 Serresin mukaan ihmisen luontoon suhtautuminen tarvitsee kuitenkin 

ajatuksellisen ja suhtautumisellisen muutoksen. Ihminen on yhteiskuntasopimuksen alaisena lupautunut 

pidättäytymään toistensa murhaamisesta. Tämänkaltaista yhteiskuntasopimusta Serres perää myös 

ihmisen ja luonnon välille. Yhtälailla sen puitteissa ihminen lupautuu symbioottiseen ja molempia osapuoli 

hyödyntävään kanssakäymiseen ja vastavuoroisuuteen. Serresin näkemykset ovat tuoneet 

                                                             
17 Väyrynen, Kari, 2006, s.191                                               
18 Väyrynen, Kari, 2006, s.191                                               
19 Väyrynen, Kari, 2006, s.188                                              
20 Kts.mm.Virtanen, Aila ja Vähämäki, Jussi, 1994                                              
21

Kts.mm.Virtanen, Aila ja Vähämäki, Jussi, 1994                                                                                 
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ympäristöpohdinnan piiriin ympäristön arvoon ja merkitykseen liittyvät kysymykset omistamisoikeuksien 

määrittelemisestä. Lakiluonteinen ajattelu osoittaa kuinka suhteellista luonnon hyväksikäytön periaatteet 

vielä ihmiskunnan säädöksissä ovat. Serres on nostanut esille pohdittavaksi ketkä ovat oikeutettuja 

luonnon käyttöön ja millä tavalla, kuka on taloudellisen arvon teorian säätämisen taustalla ja talouskasvun 

hyötyjä. Serres ikään kuin haluaa muistuttaa, että omistaminen on aina vallan ja eettisyyden kysymys.  

Ympäristöfilosofian päällekkäiset ja ristiriitaiset näkemykset ovat vaihdelleet sekä kulkeneet rinnakkain 

ajan saatossa. Nämä ajatusmallit ovat kantautuneet vaikutteina myös nykyajatteluun ja 

ympäristöestetiikan pariin, rakentaen malleja, siitä miten ympäristöön suhtaudutaan. Huoli luonnon tilasta, 

ympäristöongelmista ja ennen kaikkea näiden arvaamattomista seurauksista pitää keskustelun ihmisen ja 

luonnon suhteesta vilkkaana ja ajankohtaisena. Yhtälailla maisemaan ja sen maalaamiseen sisältyy ihmisen 

ja luonnon välisen suhteen merkityksiä. Siksi pidän tähdellisenä tarkastella lähemmin joitakin ajatuksellisia 

esimerkkejä luontosuhteen rakentumisesta. Seuraavassa syvennyn eri teoreetikoiden näkemyksiin ihmisen 

ja luonnon suhteesta. 

 

Saumaton jatkumo  

Maailman, ihmisen ja ympäristön erotteleminen erillisiksi on monessa mielessä ongelmallista. Esimerkiksi 

ihmisen alkuperä, kehollinen evoluutio jo palauttaa ihmisen takaisin luontoon. Ihminen myös asuttaa 

maata ja luontoa ja hänen elämänsä sitoutuu niihin ravinnon hankinnan ja suojan tarpeen kautta. Itse 

elämä ja kokeminen tapahtuvat aina jossain ympäristössä. Muun muassa James Gibson lähtee ympäristön 

kokemisessa siitä, että havaitsevaa oliota ei ole ilman ympäristöä ja vastavuoroisesti ympäristö toteutuu 

organismin ympäröimänä.22 Käsitystä ihmisen luontosuhteen dualistisuudesta on siis syytä purkaa ja 

tarkastella luontoa ihmisen vastavuoroisena parina. Maailman tai ympäristön käsitteellistäminen tai 

rajaaminen on joksikin mahdotonta. Tarkastelen maailmaa ja ympäristöä avoimesti, yrittämättä tyhjentää 

niiden merkityksiä todeksi tai yhdeksi väitelauselmaksi. Tarkastelen tässä maailman ja ympäristön 

ilmentymisiä etupäässä Berleantin, Pauline von Bonsdorffin ja Petri Kuhmosen teksteihin nojautuen.  

Ympäristöä ajatellessa siihen liittyy, helposti subjektin ja objektin välinen ero. Filosofi Monika Langerin 

mukaan ympäristön käsite viittaa usein ja yksioikoisesti fyysiseen asiaan, eikä niinkään asioiden välisi in 

läheisiin suhteisiin ja jatkuvuuteen.23
 Ympäristön näkeminen objekti-subjektinäkökulmasta jaottelee 

                                                             
22 Gibson, James, 1986, s. 8                        
23 Johansson, Hanna, 2005, s. 25            
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ympäristön näkyväksi maisemaksi ja sitä tarkkailevaan havaitsijaan. Dualismi määrittää tällöin objektin ja 

subjektin, ympäristön ja ihmisen katkennutta suhdetta.  

Ympäristöesteetikko Arnold Berleant asettuu kulttuuris-historiallista kaksijakoista näkemystä vastaan. 

Berleant pyrkii kumoamaan, jopa hävittämään jyrkän subjekti–objekti kaksinjaon. Berleantimaista 

virittynyttä ja elettyä ympäristökokemusta ovat pohtineet myöhemmin myös Cheryl Foster ja Pauline von 

Bonsdorff. Berleantin näkemysten mukaan ympäristö ei ainoastaan ympäröi ihmistä vaan ihminen on 

ympäristön jatkumoa. Ihminen on kokijasubjekti, joka ruumiinsa monien aistiensa saattamana ja 

mahdollistamana uppoutuu ympäristöön. Berleantin ajattelussa korostuu näin eri aistialueiden keskeisyys 

ja ruumiillinen läsnäolo ympäristön kokemisessa.24
  

Berleantin näkemyksiin on vaikuttanut vahvasti Maurice Merleau-Pontyn ja John Deweyn filosofiat. 

Merleau-Pontylle maailman merkitys ilmenee aistivan ruumiimme toiminnan kautta. Ihmisen maailman 

ymmärrys ja sen hahmottaminen muokkautuu tilassa, eli ympäristössä olemisen ja siinä ruumiin lähestyvän 

ja loittonevan, yli ja alimenevän liikkeen kautta.25
 Hanna Johanssonin mukaan Merleau-Ponty käsittää 

maailman ja luonnon lähes synonyymeinä.26 Hänen näkemyksensä mukaan kulttuuri on luonnosta noussut. 

Luonnon tarjoama materia ja elinolosuhteet ovat mahdollistaneet kulttuurien synnyn ja vaikuttaneet 

oleellisesti niiden kehityskulkuun ja vaikuttavat yhä edelleen rakentaen ja muokaten kulttuurin ja historian 

kerrostumia. Tämä luonnon ja kulttuurin symbioottinen muuntautumisen prosessi on jatkuvaa ja 

päätepisteetöntä. Johansson huomauttaakin, että ”Merleau-Pontyn mukaan ei luonto, eikä maailma ole 

valmiiksi annettua tai kiinteää, vaan maailman oleminen on tulossa olevaa, avautuvaa ja muuttuvaa”.27 

Luonto ja maailma ovat aina uudelleen syntyviä ja toistensa vuorovaikutuksessa muokkaantuvia. Myös 

ihminen muokkaantuu maailmassa ja maailmasta.  

Leena Valkeapää kirjoittaa artikkelissa Luonto etiikan lähtökohtana, että ”maailman koskettaessa ihmistä, 

ihmiseen jää jälki, joka liikuttaa ja muuttaa tätä”.28
 Valkepää jatkaa huomauttamalla, ettei ”maailman 

kosketus ole aina välttämättä hyväilevää, sillä se voi myös riisua ja ravistella”, mutta se liittää ihmisen 

osaksi maailman kokonaisuutta uudelleen muokkautumisen prosessin ja jatkuvan liikkeen kautta.29 

Ihmisen kehollisen evoluution, kulttuurin sekä elämismaailman juuret näyttäytyvät maahan kiinnittyneinä. 

Hanna Johansson esittää samantapaisen näkemyksen Merleau-Pontyn sanoin ja kirjoittaa, että ”esi – 

                                                             
24

Kummala, Petteri, 2012, 30.3.2012      
25 Unwin, Bren Carolyn, 2008            
26 Johansson, Hanna, 2005, s. 147        
27 Johansson, Hanna, 2005, s. 151         
28

 Valkeapää, Leena, 2010                  
29

Valkeapää, Leena, 2010  
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objekstiivinen maa on myös totuuden pohja, maapohja”. 30
 Hän jatkaa huomauttamalla, että ”Husserl 

puolestaan kutsuu maata arkiksi tai alkuarkiksi, joka kuljettaa mukanaan tulevaisuuden tiedon ja kulttuurin 

siemeniä”.31
 Näin maa näyttäytyy kaiken elämän ja maailmojen synnyn sallivana ja kantavana elementtinä. 

Koska maa on myös luonnonihmisten, eläinten ja kasvien alku, sanoo Johansson Merleau-Pontyä lainaten 

”ei ole tarpeen tehdä selvää eroa esimerkiksi kiven ja eläimien tai eläimen tai ihmisen välillä”.32
 Valkeapää 

esittää Juha Varton sanoin näkemyksen, joka tukee Marleau-Pontyn käsitystä ihmisen ja muiden maailman 

asukkaiden samankaltaisuudesta kirjoittamalla, että ”ihminen ei poikkea kovin paljon muista 

luonnonolioista, sillä myös ne ovat maailmassa ja kohtaavat maailman".33
  

Berleant käsittelee pohdinnoissaan ympäristöllistä jatkuvuutta. Ympäristöllisellä jatkuvuudella hän 

tarkoittaa ihmisen ja ympäristön saumatonta ja samanarvoista jatkumoa.34 Ihmisen fyysisyys ei samaistu 

Breleantin ajattelussa ympäristöön, mutta sulautumisen voisi käsittää tapahtuvan aineen välityksellä ja 

kemiallisesti.  Anne-Mari Forssin mukaan berleantilaisessa saumattomassa jatkumossa on kyse kahden 

erottamattoman osan vastavuoroisesta suhteesta.35 Forss huomauttaa, että Berleant hävittää subjekti-

objekti suhteen kokonaan poistamalla ihmisen ja paikan väliltä kaikki rajat.36 Myös Riikka Stewenin 

näkemys maailman eri osien rakenteellisesta samankaltaisuudesta tukee dualistisen ihmisen 

luontosuhteen hylkäämistä. Stewen kirjoittaa, että ”mikrokosmoksen ja makrokosmoksen keskinäinen 

vastaavuus, ajatus ihmisen rakenteen ja maailmankaikkeuden yhtäläisyydestä, liittää ihmisen ja maailman 

toisiinsa kaikki tasot läpäisevän samankaltaisuuden perusteella”.37 Berleant näkee ympäristön ja ihmisen 

yhteen kiinnittyneenä muun muassa ilman kiertokulun kautta. Tässä tapahtumassa ilma imeytyy ihmisen 

verenkiertoon ja osaksi ruumista. Vastavuoroisesti hengityksen kautta ympäristöön palautuu hiilidioksidia 

joka puolestaan vaikuttaa maailmassa olevien kasvien kasvuprosesseihin ja palautuu myöhemmin kasvien 

tuottaman hapen muodossa ihmisen kehoon saumattomana jatkumona. Yrjö Seponmaa on samantapaisen 

tapahtuman jäljillä ja käyttää esimerkkinä runoilija Paavo Haavikon kuvausta viinin ja ihmisen 

kohtaamisesta. Viini, kulkeutuu kehon sisään, imeytyy juojaan ja tulee sen osaksi. Tästä näkökulmasta 

ainoastaan ihminen ei kietoudu ympäristöön, vaan Sepänmaan mukaan myös ympäristö kietoutuu ihmisen 

                                                             
30

Johansson, Hanna, 2005, s. 148           
31 Johansson, Hanna, 2005, s. 148                        
32 Johansson, Hanna, 2005, s. 140                
33 Valkeapää, Leena, 2010     
34 Forss, Anne-, Mari, 2007, s. 55                     
35 Forss, Anne-Mari, 2007, s. 55                   
36

Forss, Anne-Mari, 2007, s. 55                   
37 Stewen, Riikka, 2002, s. 154                  
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kehoon. Ihminen ei ole enää suhteessa ympäristöön, vaan ihminen on ympäristössä, sen osa ja sen 

valloittama. 38 

Berleantin pohdinnat ihmisen ja ympäristön suhteesta eivät rajaudu vain kemiallisten aineiden 

vaihduntaan ja niiden sykliseen liikkeeseen, saumattoman jatkumon käsitteeseen, vaan hän tähdentää 

vastavuoroisuutta, subjektin ja objektin, ihmisen ja ympäristön riippuvaisuutta toisistaan. Johansson 

kirjoittaa, että ”Berleant korostaa ympäristöä siksi myös elettynä tilana”.39
 Johanssonin mukaan 

Berleantille ruumis on aistillisesti virittäytynyt tarttumapinta, kokonaisvaltainen tuntovyyhti. ”Ihminen ei 

sitoudu ympäristöönsä ainoastaan visuaalisesti”, kirjoittaa Johansson lainaten Berleantia, ”vaan hän 

muodostaa suhteensa ympäristöönsä niin hajun, kosketuksen, kuin myös kehon toiminnallisuuden, kuten 

liikkeen tai jopa liikkeen ajattelemisen kautta”.40
 Johanssonin mukaan Berleant rakentaa esteettisen 

sitoutumisen käsitteensä avulla yhteyttä ihmisen ja ympäristön eriytymisen lähtökohdista kokijan ja koetun 

vastavuoroisuuden ymmärtämiselle.41 Ennemminkin kuin ulkoisesta maailmasta, ympäristö muodostuu 

Johanssonin mukaan Berleantille ihmisen havainnon ja paikan tiiviistä yhteydestä, jonka läpäisee 

kulttuuriset, historialliset ja sosiaaliset arvot. Johansson toteaakin berleantimaisesti, että ”ympäristön 

kokeminen on henkilökohtaista, ruumiillista ja historiallista”. 42 Anne-Mari Forss puolestaan kuvaa 

henkilökohtaisen ja vuorovaikutteisen ympäristön kokemusta biologi Jakob von Uexküllin näkemyksiä 

mukaillen ja kirjoittaa, että ”ympäristö on täysin subjektiivinen, ja samassa paikassakin elävillä 

organismeilla saattaa olla hyvin erilainen ympäristö”.43
 Forss jatkaa esittämällä Uexküllin funktionaalisen 

kierron käsityksen, jonka mukaan organismi luo oman ympäristönsä aktiivisesti maailman kanssa toistuvan 

vuorovaikutuksen kautta; se samanaikaisesti tarkkailee maailmaa ja muuttuu siitä.44
 

Berleant korostaa henkilökohtaisen ja niin sanotun yleisen ympäristön olemuksien erilaisuutta tekemällä 

eron maiseman ja ympäristön käsitteiden välillä.45 Ympäristö kattaa Berleantin ajattelussa monia tekijöitä, 

jotka yhdessä muodostavat elämän ehdot. Maisemalla hän puolestaan viittaa Johanssonin mukaan 

rajatumpaan kokonaisuuteen, yksilölliseen ympäristöön.46
 Henkilökohtaisena paikkana, maisemaan 

kietoutuu ihmisen luonne ja persoona, kokemukset, näkemykset, kohtaamiset ja arvot ja toimet. Maisema 

on ikään kuin elämän tehdas, täynnä liikettä, materiaa ja vuorovaikutusta.  

                                                             
38 Sepänmaa, Yrjö, 2007, s.16  
39 Johansson, Hanna, 2005, s.25                                  
40 Johansson, Hanna, 2005, s.25   
41 Johansson, Hanna, 2005, s.25                    
42 Johansson, Hanna, 2005,s.25   
43 Forss, Anne-Mari, 2007, s. 57       
44 Forss, Anne-Mari, 2007, s. 57  
45kts. mm. Berleant, Arnold, 1997 
46 Johansson, Hanna, 2005, s. 25  
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Berleantin esteettisen sitoutumisen käsitteeseen sisältyy maisemallinen ja ympäristöllinen ruumiillinen 

kokemus. Ympäristössä ja maisemassa mieltä ja aistivaa ruumista ei voi erottaa, vaan berleantilainen 

maisemakokemus muodostuu niiden yhteisvaikutuksesta. Tällaista kiasmaattista luontokokemusta tukevat 

niin Marleau-Pontyn kuin John Deweynkin näkemykset. Deweyn mukaan yksi ainoa, esimerkiksi pelkkä 

näkökyky ei toimi eristyksissä, vaan vuorovaikutuksessa, joka on koko elävän olennon organismi. Jokaisella 

aistittavalla laatupiirteellä, on esteettinen ominaislaatunsa, mutta mikään niistä ei ole eristyksissä, erillisinä 

entiteetteinä, vaan näkö-, haju, kosketus-, maku- ja kuuloaisti todentuvat yhteydessä ja 

vuorovaikutuksessa muihin.47
 Yksittäinen aistiva elin on Deweyn mukaan pelkkä kanava kokonaisvaltaiselle 

vasteelle; nähtyyn väriin, kuultuun ääneen reagoivat huomaamatta aina monet, niin hermojärjestelmän 

kuin kosketusaistinkin elimet. 48
 Dewey näkee aistit kehon jäsenten kaltaisiksi, joilla olio osallistuu 

välittömän ympäristön ja maailman tapahtumiin.49
 Ruumiin kautta aistitun maailman voi käsittää 

imeytyvän mieleen ympäristön jatkuvuutena. Berleant sitoutuu esteettisesti maisemaan kokonaisvaltaisen, 

mielen ja ruumiin yhteispelin kautta. Tällaista Berleantin holistista ympäristön kokemusta Anne-Mari Forss 

lainaa seuraavasti:   

”Esteettinen ympäristö ei ole ainoastaan miellyttävä maisema, joka avautuu eteeni kaukaisena näkymänä, 

tai yksittäinen objekti, jota katson kiikareiden rajaamana tai näköalatasanteen kaiteen eristämänä. Se on 

joka puolella, kaikkialla ympärilläni: siihen ei lukeudu ainoastaan se osa joka on silmieni edessä, vaan myös 

kaikki se joka on selkäni takana, jalkojeni alla, pääni yläpuolella. Esteettinen ympäristö ei muodostu 

etupäässä visuaalisista objekteista, tunnen sen jaloillani, liikkuvan ruumiini kinesteettisissä tuntemuksissa, 

auringon ja tuulen kosketuksessa ihollani…joka puolelta kantautuvissa äänissä, jotka herättävät 

huomioni. Esteettinen kokeminen ei ole ainoastaan yleispätevää tietoisuutta havainnoinnista, vaan 

esteettisellä ympäristöllä on aivan erityisiä aistiominaisuuksia; maanpinnan tuntu jalan alla …läpi 

kulkemani maaston muodot, metsän visuaaliset rakenteet, polun kinesteettinen vetovoima, tilan 

tuntu..näistä havaintokohtaamisista syntyy syvä keskinäisen yhteyden ymmärtäminen, ei vielä enemmän; 

taju todellisesta jatkuvuudesta, joka yhdistää minun tietoisen ruumiini paikkoihin, joissa asun, vaikka vain 

vähänkin aikaa.  Tämä on esteettistä sitoutumista”.50
  

Berleantin kuvaus on aistikas, ihmisen kokonaisvaltaisesti haltuunottava, missä ympäristö imee katsojan 

sisuksiinsa sekä yhtälailla imeytyy katsojaan. Berleant ikään kuin maalaa sanallisen maiseman ja luo 

kokonaisen maailman voimakkaasta luontokokemuksesta. Ympäristön esteettinen kokeminen ja 

                                                             
47 Dewey, John, 2010 s. 149                 
48 Dewey, John, 2010 s. 151                 
49 Dewey, John, 2010 s. 33                  
50 Forss, Anne-Mari, 2007, s. 54                 
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havainnointi edellyttävät Berleantin mukaan täyttä moni aistillista osallistumista. Forss esittää huomion, 

että berlentilainen esteettinen kokeminen ei ole ainoastaan ajaton ja fyysinen tuntemus, vaan se on aina 

tilannesidonnainen, sitä muovaavat vallitsevat olosuhteet ja koska olemme osa kulttuurista ympäristöä, 

esteettinen havainnointi on aina myös kulttuurin tuote.51
  

Forss jatkaa toteamuksella, jonka mukaan luonteeltaan synesteettisessä kokemuksessa harvoin koetaan 

ainoastaan, yksittäisiä havaittavia ominaisuuksia sellaisenaan, koska kaikki havaittavat kohteet yhdessä 

muodostavat kiinteän kokonaisuuden.52 Ympäristö on ääretön ja myös sen aistiminen, kokeminen ja 

havaitseminen ovat rajatonta.  

Berleantin yllä esittämän kuvauksen hurmiollisuuden voi käsittää osaltaan virittäytyneeksi avautumiseksi 

maailmaan. Samalla sen voi kuitenkin nähdä hieman sisäänpäin kääntyneeksi, ihmisen tuntemuksiin 

keskittyväksi tai niitä ainakin korostavaksi. Se on kärjistetysti sanottuna yhteyssuuntautumatonta, eikä se 

puhu luonnon olioiden keskeisestä suhteesta. Kuvauksesta saattaa välittyä ajatus, että ihmisen ja luonnon 

sulautuessa yhdeksi, jakautumattomaksi aineeksi, myös kommunikaation tarve vähentyy, jos ei kokonaan 

karkkoa. Siksi on syytä etsiä myös muunlaisia näkemyksiä ihmisen ja luonnon suhteeseen. Seuraavassa 

luvuissa tarkastelenkin vuorovaikutukseen pohjautuvia luontokäsityksiä. 

 

Luonnon prosessi  

Edellä olen käsitellyt ihmisen luontosuhdetta kahdesta toisestaan poikkeavasta näkökulmasta, joista 

ensimmäinen näkemys pohjaa ihmiskeskeiseen luontokäsitteeseen. Siinä kulttuuri ja luonto ilmentyvät 

rinnakkain, päällekkäin ja yhtäaikaisesti, mutta ovat toisistaan erillisiä. Seuraavan näkökulman mukaan 

luonto elää ihmisessä, ihmisen ollessa erottamaton osa ympäristöstään, jopa sulautunut siihen.  Pauline 

von Bonsdorff esittää kuitenkin mielenkiintoisesti edellisistä poikkeavan näkemyksen luontoon 

suhtautumisen mahdollisuudesta. Von Bonsdorff ehdottaa tarkastelemaan luontoa luonnonprosesseista 

käsin. Hänen näkökulmassaan korostuu luonnon ja ihmisen, maailman osien liikkeestä syntyvä, 

muunnoksen alainen vuorovaikutuksen suhde. Tässä luvussa tarkastelen ihmisen luontosuhdetta pääosin 

von Bonsdorffin ajatuksiin nojautuen ja niitä kommentoiden. 

Pauline von Bonsdorff kyseenalaistaa villin ja kesytetyn maiseman eron ja ehdottoman rajan 

huomauttamalla, että maapalolla tuskin on jäljellä alueita, joihin ihminen ei olisi jälkeänsä jättänyt ja vaikka 
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jokin koskematon alue olisikin vielä olemassa, niin kuluttavien ja matkaavien ihmisten, sekä teollisten 

yhteiskuntien saasteet leviävät kaikkialle. Täysin alkuperäistä ja puhdasta luontoa näin ollen maapallolla 

tuskin on, vain ihmisen jättämien jälkien, vaikutuksien ja seurauksien määrä vaihtelee. Villin- 

koskemattoman ja muokatun-hallitun luonnon erottelu ja erot ovat siten ainakin laimentuneet, jos eivät 

vielä kumoutuneet. Von Bonsdorff muistuttaa, että ”erämaan ja kulttuurimaiseman erottelu on itse 

kulttuurillinen teko; se on ihmisen ele ja yritys vangita luonto käsitteeksi”.53 Se on eräänlainen pystytetty 

kyltti, jossa lukee: tässä on luontoa.  

Luontokäsitettä pohtiessa on siis huomattava, ettei nykyaikana puhdasta, koskematonta luontoa, ilman 

ainakaan globaalia saastetta ole jäljellä. Ympäristöestetiikassa ja -filosofiassa esiintyy usein 

koskemattoman luonnon ohella myös alkuperäisluonnon käsite. Mikä siis oikeastaan on alkuperäinen 

luonto? Mikä tai missä on luonnon alkuperä? Ison räjähdyksen alkulähteistä alkaen,  on melkein 

mahdotonta ajatella luontoa stabiilina, muuttumattomana -Flooraa ja Faunaa, joka ei olisi käytännössä 

läpikäynyt ajan ja historian saatossa Darwinin oppeja. Luonto on prosessi, joka ei menetä alkuperäänsä, 

vaan muuntaa sitä jatkuvasti. Pauline von Bonsdorff esittääkin, että luontoa voidaan määritellä 

luonnonprosesseista käsin ja jatkaa Hannah Arendtin sanoin: ”luonnonprosesseille on ominaista, että ne 

ovat olemassa ilman ihmisen myötävaikutusta ja luonnolliset asiat ovat ne, joita ei ole tehty vaan jotka 

kasvavat itsestään, mitä ikinä niistä tuleekaan”.54
 Näin ollen, luonnon käsitteen voi ymmärtää myös 

viittaavan johonkin annettuun, johonkin mitä emme ole itse luoneet sekä liittyvän kiinteästi ennalta 

määrittelemättömään muutokseen. 

Hannah Arendtin sanat viittaavat myös selvästi näkemykseen luonnon itsenäisyydestä suhteessa ihmiseen. 

Myös von Bonsdorffin yhtyy tähän näkemykseen ja kirjoittaa, että ”luonto on ihmiseen nähden itsenäinen, 

edustaen joskus voimanlähdettä, ja joskus vastavoimaa”. 
55

 Von Bonsdorffin ei kuitenkaan hylkää ihmisen ja 

luonnon välistä suhdetta, vaan käsitän hänen asettavan ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen toistensa 

kanssa, samalla säilyttäen kummankin osapuolen itsenäisen aseman ja eroavaisuuden. Tulkitsen von 

Bonsdorffia myös niin, että ihminen asemoituu luonnon voiman ja vastavoiman säteen vaikutuspiirin 

alaiseksi.  Olisi liian lyhytnäköistä ajatella, että myös luonto on loppujen lopuksi ihmisen vaikutukselle 

alisteinen. Luonto kyllä muokkaantuu ihmisen veistäessä ja kolhiessa sitä, mutta on muistettava, että niin 

toimiessaan ihminen astuu oravanpyörään, jossa ihminen tuhoaa ja tuhoutuu. Toisin sanoen ja 

paradoksaalisesti ihmisen imperiumin laajentaminen ja voimistaminen on lopulta ihmisen itsensä 

hävittämistä. 
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Von Bonsdorffin kriittisen näkemyksen mukaan ihmisen mieltäminen luonnon kiinteäksi osaksi on yhtä 

ongelmallista kuin ehdottoman rajanvetäminen ihmisen ja ympäristön välille. Molemmat näkemykset ovat 

umpinaisia ja näkemysten päätepistein suljettuja, eivätkä anna tilaa mahdolliselle vuorovaikutukselle tai 

yhteistyölle muiden lajien kanssa. Von Bonsdorffin sanojen mukaan joko ”koska olemme kaikki yhtä ja 

samaa luonnon kaikkeutta tai koska olemme muiden lajien ulkopuolella”.56 Näkemystä ihmisen 

saumattomana luonnonosana on kritisoitu muun muassa siitä, että ihmisen ollessa luonnollinen osa 

ympäristöä, tekee se ihmisen kaikista toimista maapallolla, luonnonvarojen ylikäytöstä lähtien 

luonnolliseksi, luontoon kuuluvaksi toiminnaksi. Toinen ongelmallinen lähtökohta on, että mieltäessään 

itsensä samaksi materiaksi kuin ympäröivä, ihminen menettää uudenlaisten impulssien kohtaamisen ja 

muokkaantumisen mahdollisuuden; hän ei kykene erottamaan eroavaisuuttaan ja loppujen lopuksi ainoa 

jäljelle jäävä kommunikointikanava on ihmisen itsensä kanssa. Jos toisaalta ihminen eristäytyy 

ympäröivästä, esittää hän rajan vetämisen myötä haluttomuutta kanssakäymiseen; ympäröivä on 

täydellisen tuntematon, jopa yhdentekevä ja siksi kommunikaatio järjestelmän ulkopuolelle jäävää. 

Erottamattomuuden ja erillisyyden vaihtoehtona von Bonsdorff pohtii luontoon suhtautumisen hybridistä 

mahdollisuutta, jonka mukaan kohde ajatellaan osin tutuksi mutta ei koskaan läpeensä tunnetuksi, osaksi 

kokijan maailmaa, mutta samalla myös omaksi ja vieraaksi maailmakseen. 57
 Von Bonsdorffin näkemys 

säilyttää dialogin ja vaikutteiden vaihtokaupan mahdollisuuden erillisten osien välillä tunnustaen kuitenkin 

osapuolten omalaatuisuuden. Pauline von Bonsdorff kirjoittaa: 

”Koettuina metsän jylhyys tai turva ei luonnehdi vain ympäröivää maisemaa vaan vaikuttavat myös kokijan 

tuntemukseen omasta itsestään: ne ovat samalla tilan ja mielentilan määreitä. Tällaiset kokemukset myös yhdistävät 

ihmisen luontoon niin, että hän näyttäytyy samanaikaisesti luonto – ja kulttuuriolentona… Olemme koko ajan 

kosketuksessa ja suhteessa ei-inhimilliseen maailmaan. Tämän suhteen työstäminen ja kehittäminen tekee siitä 

todellisemman ja tärkeämmän…  Mutta vaikka luonto, jossa ihminen toimii ja jonka kanssa hän kommunikoi, on 

tietyssä merkityksessä ”toinen”, se ei ole perustavalla tavalla vieras, sillä se on -myös äärenä ja sivuna – osa 

elämismaailma. Kun ihminen kokee metsän syliksi, hän kokee itsensä metsän osaksi, osalliseksi. Metsän osana tai sen 

sylissä oleminen on kuitenkin eri asia kuin samaistuminen metsään kokonaisuutena: olemme osallisia, mutta metsä 

on meitä suurempi ja osittain tuntematon”. 
58

  

Pauline von Bonsdorffin kuvauksen mukaan luonto näyttäytyy ihmiselle äärettömänä kokonaisuutena, jota 

ei voida vangita määreiksi, muodoksi, ääneksi tai identiteetiksi. Ihminen kenties käsittää rajallisuutensa, 

kokien ruumiillisen äärellisyytensä rajoituksen, eikä sen vuoksi kykene samaistumaan johonkin, joka 

näyttäytyy joka puolella ja läpäisee kaiken. Samalla ihmisellä kuitenkin säilyy käsitys kuulumisesta, monien 
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muiden rajallisten luonnon olioiden ja osien rinnalla, osaksi tuota äärettömyyttä. Uskaltaisin väittää, että 

kokonaisuus, johon ihminen kykenee samaistumaan, rakentuu muodostumalla jatkuvasti uudelleen juuri 

eriytyneiden, mutta rinnasteisten osien liikkeestä, kehityksestä ja vuorovaikutuksesta. 

Pauline von Bonsdorffin esittelemä luontosuhde korostaa, että olennaista on muuttuminen. Maailma 

kokonaisuutena ja sen erityiset ilmentymät pienempinä tai suurempina sisältöineen ja osineen, on 

läpeensä prosessin omainen rakenteeltaan. Liikkeen ja muutoksen prosessi ei läpäise ainoastaan luontoa, 

kaukana olevia linnunratoja, joitakin toisia olioita, vaan myös ihminen on sen osa. ”Muutos ei luonnehdi 

vain kohdetta vaan yhtä lailla kokijaa, ja heidän välistä suhdettaan”, kirjoittaa von Bonsdorff, ja jatkaa 

toteamalla, että ”tällä hetkellä tunnettu voi muuttua myöhemmin vieraaksi ja vastaavasti vieras tulla 

tutuksi ja omaksi”.59 Näin sanoessaan von Bonsdorff hävittää toiseuden iäti vieraana pysymisen olemuksen 

ja ikään kuin saattaa ja lähentää tuntemattoman toisen mahdollisen kommunikaatioyhteyden ja 

vuorovaikutuspiirin pariin. Von Bonsdorff lisää vielä, että ”ihminen elää luonnon keskellä, maisemassa, ei 

sen ylä- tai ulkopuolella, mutta ei myöskään erottamattomasti sulautuneena luontoon”.60
 Ihmisen ja 

ympäröivän ollessa jatkuvan muutoksen alaisena – prosessin omaisessa tilassa, vakiintuneen ja 

pysähtyneen tilan saavuttaminen ja sitä kautta hierarkkisen systeemin syntyminen ei ole mahdollista. 

Jonkun osan nouseminen ylivoimaiseen asemaan aiheuttaisi järjestelmän epätasapainon tilan ja kuolettaisi 

ensin sen muut eläjät ja lopulta itse itsensä. Hierarkkisen järjestelmän hylkäämisen myötä kokonaisuuden 

toimivuutta voidaan tarkastella vuorovaikutussuhteen kautta, missä erillisten osien voidaan olettaa olevan 

riippuvaisia sekä omasta, että toisten osien liikkeestä ja ennen kaikkea muuntautumiskyvystä.  

  

Dialogisuus  

Tässä kappaleessa käsittelen ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta laajemmin. Dialogisuuden teemaa on 

kehitetty fenomenologian perinteessä viitaten yleensä ihmisten välisiin kohtaamisiin ja sen synnyttämiin 

merkityksiin. Petri Kuhmonen pohtii kuitenkin dialogisuuden ja kehollisuuden teemoja ihmisen 

luontosuhteessa artikkelissaan Dialogisuus ja kehollisuus näkökulmina ympäristöfilosofiaan.61
  

Kuhmonen esittää Feuerbachin näkökulman dialogisuudesta, missä painotetaan ihmisen elämän aistillisia 

ja tunneperäisiä ulottuvuuksia. Feuerbachin mukaan aistillisuus on hallitseva osa ihmisen luonnon 

kohtaamisessa sekä ihmisen suhteessa luontoon, syrjäyttäen näin rationaalisuuden ja tietoisen 
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lähestymistavan. Dialogin asetelmissa toinen kohdataan erilaisuudessaan ja kokonaisuudessaan. Dialogissa 

minuus tai sinuus ei ole ennalta määriteltyä vaan syntyy toisen kautta vuorovaikutuksessa. Toiseus on yksi  

maisemamaalauksieni sisältöjen sekä tämän opinnäytetyöni keskeisiä teemoja, joten sivuan aihetta tämän 

luvun yhteydessä ja palaan siihen myös Lacanin pikku a:n käsitteen ja Trinh T. Minh-han kulttuurillista 

Toista käsittelevän kirjoituksen kautta. 

Feuerbachin teemojen pohjalta Martin Buber kehitti dialogisuuden teemaa liittäen siihen eettisyyden. 

Buberille ihmisten kohtaamisessa rakentuu yhteyden maailma ja dialogisuuden täyttymisen ehtona on 

Minän ja Sinän halu huomioida ja ymmärtää toisiaan. Kuhmonen kirjoittaa, että ”molemmilta edellytetään 

toisen toiseuden, yksilöllisyyden ja erilaisuuden tunnustamista”.62
 Buberin mukaan yhteyden maailma ei 

sisällytä vain ihmisen välistä dialogia, vaan myös ihmisen ja eläinten ja kasvien välinen kohtaaminen on mahdollinen, 

joskin erilainen kielen puutteen vuoksi.  Kuhmonen kuvaa luonnon kohtaamista Buberin sanoja lainaten:  

…”tarkastellessani puuta tulen vedetyksi sen yhteyteen sen kanssa, ja nyt se ei enää ole….vaikutelma, ei minun 

mielikuvitukseni leikkiä, ei tunnearvo, vaan se on kehossaan minua vastatusten ja on tekemisissä minun kanssani niin 

kuin minä sen kanssa”.
63

 

Kuhmonen yhtyy Buberin näkemykseen luonnon välittömän kohtaamisen ja kokemisen mahdollisuudesta. 

Buberin kuvauksessa luonnon kohtaamisesta, ruumiilla voi ymmärtää olevan tärkeä rooli kielettömässä 

vuorovaikutuksessa ja dialogissa. Kuhmosen mukaan ihmisen ja luonnon dialogisuutta ja kohtaamista 

voidaankin tarkastella fenomenologian avulla ja lähestyä teemoja moniulotteisina kehollisina 

merkityssuhteina. Lähtökohta ihmisen luontosuhteen tarkastelussa on silloin ennen kaikkea kehollisessa, 

aistitussa kokemuksessa, vuorovaikutuksessa sekä ajan merkityksessä. Näin ollen keho mielletään 

vuorovaikutuksessa toiselle läsnä olevaksi ja näkyväksi, kuten myös toisen keho on havaitsijalle läsnä oleva 

ja näkyvä. Kun toinen kohdataan, kohdataan elävä, ruumiillinen ihminen tai olio. 

Buberille ruumiin ei tarvitse välttämättä olla ihmisen tai eläimen ruumis, vaan keho voi olla myös 

esimerkiksi puun runko yllä olevan kuvauksen mukaisesti. Toisen, luonnon ruumiittoman olion aistimisesta 

ja luonnon kehollisesta kohtaamisesta Kuhmonen kirjoittaa lainaten Buberia, että ”yhteys väreilee 

hämärässä ja kielen alapuolisena, olennot ikään kuin liikkuvat vastapuolellamme, mutta eivät kykene 

tulemaan luoksemme”.64 Luokse tulemisen mahdottomuus ei näkemykseni mukaan ole tässä negatiivista ja 

yhteyden poissulkevaa, sillä Buber mainitsee olemassa olevan ja aistittavan, väreilevän yhteyden, sekä 

kehojen liikkumisen ”vastakkaisilla puolilla”. Kuhmonen jatkaakin huomauttamalla, että toisen keho, joka 
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tulee ymmärtää siis joko ihmisen, eläimen tai kasvin kehoksi, ”ilmaisee aina jotakin, mikä on mahdollista 

tunnistaa”.65
 Vastavuoroisesti havainnoijan oma keho ilmaisee toiselle jotain tunnistettavaa, ja näin 

kehojen dialogisuus mahdollistuu. 

Ihminen ei suinkaan asuta maailmaa yksin, vaan kuten Forss kirjoittaa Heideggeria mukaillen, että 

”asuminen on oleellisesti asumista toisten kanssa, kuulumista ihmisten yhdessä olemiseen”.66 Teoksessa 

Sein und Zeit Heidegger tarkastelee ihmistä paikalla olemisena.  Forss tulkitsee paikalla olemisen ihmisen 

eräänlaisena perusmuotona ja maailmassa olemisen tapana.67
 Ihmisen paikalla- ja maailmassa oleminen on 

eksistentiaalista, ei jossakin paikassa olemista. Heideggerin mukaan maailma ei koskaan olekaan 

tilavuudessa yllä ja alla, taikka edessämme havainnon kohteena. Forss jatkaa huomauttamalla osuvasti, 

että ”Heideggerille maailma ei myöskään ole vaan se vallitsee antamalla kaikelle olevalle läsnäolon, -se 

maailmoi”.68
 Heideggerin maailman maailmoinnin voi ymmärtää viittaavaan kaiken läpäisevään 

aktiivisuuteen ja siksi maailman voi nähdä jaottelemattomana ja erottamattomana, vallitsevana 

kokonaisuutena. Forss lisää vielä Heideggerin määrittelevän maailman paikkana, jota kukin ihminen on.69
 

Näin ollen käsitän ihmisen olevan luonnollinen osa tuota kokonaisuutta ja olevan olemassa tuon paikan, 

maailmoinnin, kautta. Ihmisen voidaan nähdä olevan maailmassa ilmiön kaltaisesti, osana osien rinnalla, ei 

niinkään yksilönä, egona.  

Maailman olemuksesta Forss kirjoittaa, että ”Heideggerin maailma on jo ennalta avautunut tila tai paikka, 

joka määrittää olevaa, ja jossa olevan kohtaaminen ylipäätään on mahdollista”. 
70

 Ihminen on virittäytynyt 

olevalle ja maailmassa ihminen kohtaa oliot, toiset ihmiset ja itsensä. Forssin mukaan Heideggerille 

maailmassa olevat asiat voivat koskettaa ja puhutella ihmistä virittäytyneisyyden ja maailmalle 

avautumisen kautta.71
 On tärkeää huomioida Heideggerin huomauttavan Forssin mukaan maailman, ei 

ihmisen, määrittävän olevaa. Forss kirjoittaakin, että ”Heidegger yrittää antaa maan ja taivaan ilmetä siten 

kuin ne ovat itsessään, eikä siten millaiseksi ne tulevat ihmisen käsitteellisesti kontrolloidessa niitä”.72 Näin 

sanomalla Heidegger evää ihmisen keskipisteenpaikan; ihminen on osa maailmointia, ei sen ydin. 

Maailmassa oleminen onkin Heideggerille ennen kaikkea kanssa olemista; ei ainoastaan ihmisten 

keskinäistä, vaan kaikkien luonnon olioiden ja ilmiöiden kanssa olemista. Forss kirjoittaa Heideggerin 

näkemystä lainaten, että ”Minä ei ole ensi sijassa omaehtoisen itsen tavalla vaan toiset ovat kenen tahansa 
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tavalla, sillä Minä on ensi sijassa annettu toisten mukaan ja toisina”.73 Näin sanoessaan Heideggerin 

voidaan ymmärtää näkevän kaikki maailmassa olevat kanssaoliot lähtökohtaisesti samankaltaisina, yksilöt 

tasavertaisesti toisenlaisina ja toisten joukkoon kuuluvina.  

Jokapäiväistä, meitä lähintä maailmaa Heidegger kutsuu ympäristöksi. Forss kirjoittaa ympäristön olevan 

Heideggerin mukaan ihmiselle tuttu kanssakäymisen kautta, joka on huolehtimista ja sen tapoihin lukeutuu 

muun muassa tekemisissä oleminen, valmistaminen, toteuttaminen ja tarkastelemisen tavat.74
 

Kanssakäymisestä tulee merkittävää, sillä Heideggerin mukaan sen kautta ihminen myös sitoutuu erilaisiin 

suhteisiin.75
 Erilaisiin suhteisiin sitoutumisen voi näin ollen käsittää viittaavan ensisijaisesti tutustumisen 

prosessiin, vierauden ymmärtämiseen ja sallimiseen sekä kestävään, jatkuvaan ja olennaiseen 

vuorovaikutussuhteeseen ympäristön kanssa.  

Buberin ajattelussa keho rakentaa dialogisuutta ja mahdollistaa luonnon kohtaamisen. Ikään kuin kehon 

kautta ihminen asettuu maailmaan ja vuorovaikutukseen sen kanssaeläjien kanssa. Myös Kuhmonen 

kieltää kehon olemuksen pelkkänä ulkoisena materiana taikka sisäisenä henkenä. Sitä vastoin myös hän 

näkee ruumiin välielementtinä, joka liittää ihmisen muihin maailmassa eläviin, toimiviin ja ilmentyviin 

olioihin. On siis oleellista tarkastella ruumiin ja aistien merkitystä maailmassa olemisen ja luonnon 

kohtaamisen kannalta.  

 

Kehollinen tarttumapinta  

Ihmisen ja maailman suhdetta on tutkinut laajasti myös ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty. 

Hänen ajattelunsa on vaikuttanut merkittävästi ympäristöestetiikan ja taiteen tutkimukseen ja kaikuu siten 

usean tämänkin opinnäytetyössä esiintyvien ajattelijoiden pohdintojen taustalla. Seuraavassa esittelen 

yhden Merleau-Pontyn näkökulman ihmisen ruumiin kautta ilmenevään maailmassa oloon.  

Merleau-Pontylle maailma ei ole etäällä tai objektin kaltainen, vaan kuten Hanna Johansson toteaa 

”luonnollinen ympäristö, kaikkien ajatusten sekä eksplisiittisen havaintojen kenttä”.76 Niin ikään ruumis ei 

ole Merleau-Pontyn ajattelussa pelkkä materiaalinen objekti, passiivinen aistimusten reseptori, vaan 

pikemminkin aisti- ja kommunikaatiokeskus, keskeinen maailmassa olemisen ja maailman aistimisen 

kannalta. Ruumis on Merleau-Pontyn ajattelussa maailman ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen 
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mahdollistaja. Johansson kirjoittaa, että ”ruumis on Merleau-Pontyn ajattelussa avoin väli- ja 

ylimenopaikka, joka on jatkuvasti muuttuva ja tulossa oleva”.77
 Johansson lainaa Merleau-Pontyn kuvausta 

ihmisen suhteesta maailmaan kirjoittamalla, että ”minä olen maailmasta, mutta minä en ole se, vaan 

avoimuuteni maailmaan on perustava suhteeni olemiseen”.78
 Näin ilmaistuna on selvää, että maailma ja 

ruumis ovat Merleau-Pontyn mukaan erillisiä elementtejä, ihmisen keho ei ole maailma, vaan siitä eroava. 

Ruumis on kuitenkin kytkeytynyt maailman olemukseen ja on jopa siitä riippuvainen.  Johanssonin mukaan 

Merleau-Pontylle ruumis on elehtivä ja ilmaiseva, ja sen kautta merkityksellinen maailma hahmottuu ja 

ruumiin kautta ihminen on myös vastavuoroisessa suhteessa maailman kanssa.79 Ruumis on yhtäaikaisesti 

maailmassa ja maailmasta.  

Johansson kirjoittaa ruumiin asemoitumisesta maailmassa ja siinä toimimisesta, että ”kullakin ruumiillisella 

subjektilla on oma paikkansa ja näkökulmansa ja tämä sijaitsee maailmassa sitä kohti ja siitä lähtöisin”.80
 

Ihmisen kokemukset, maailmassa toimiminen ja oleminen ylipäätänsä, tapahtuu aina jossain ympäristössä, 

jossain maailmassa. Eletty kiinnittyy samalla haju-ääni, näkö-tunto-aistimaisemaan, joka välittyy meille 

ruumiin kautta. Ruumis on siis merkityksellinen, ei ainoastaan maailmassa olemisen, vaan ilmaisemisen ja 

toiminnan; perspektiivin luomisen kannalta. Näin ruumis vaikuttaa ihmisen maailmaan suuntautumiseen, 

halujen kohteiden muodostumiseen, arvojen ja merkityksien rakentumiseen kehollisen aistimisen ja 

vuorovaikutuksen kautta.  

Ruumis näyttää Merleau-Pontyn ajattelussa olevan eräänlainen alusta ja kahteen suuntaan toimiva suutin, 

elementti jolla on kaksoisrooli. Johansson huomauttaa, että Merleau-Pontyn näkemysten mukaan ruumis 

on sekä sisään että ulospäin aktiivinen; aistiva ruumis on itsekin aistittava ja se voi esimerkiksi koskettaa 

itseään tai tulla toisten ruumiiden koskettamaksi.81
 Ruumis näyttäytyy liitoskohtana, joka välittää tietoa 

maailmasta suhteessa itseen ja toisiin. Ruumiin kaksipuolisuus mahdollistaa luonnon aistimisen; ruumis on 

näkevä ja nähty, aistiva ja aistittu, koskettava ja kosketettu ympäristössä ja tämä synnyttää maailman ja 

olioiden vuorovaikutuksen. Ruumis jättää jäljen ympäristöön ja ympäristö muokkaa ruumista ja näin ollen 

rakentaa aistivana yksikkönä aktiivisen suhteen luontoon. Edellä mainitun sisäänpäin välittäjän roolin, 

”sisäisen konsultin” lisäksi, Merleau-Ponty näkee ruumiin siis vitaalisena osana suurempaa kokonaisuutta, 

osana maailmaa. Tätä hän kuvaa sanoin: ”oma ruumiini on maailmassa kuin sydän elimistössä, ruumiini 
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pitää jatkuvasti elossa näkyvän näytöstä, elävöittää ja ruokkii tätä näytöstä sisäisesti, muodostaa sen 

kanssa järjestelmän”. 
82  

Merleau-Pontyn ajattelun keskeisessä asemassa on maailman lihan käsite. Hän sanoo ruumiin ja maailman 

lihan olevan samaa eriytyvää kudosta.83
 Liha on niin maailmaa kuin ihmistäkin. Hanna Johansson syventää 

näkemystä kyseiseen käsitteeseen kirjoittamalla, että ”lihan käsitteessä ruumis tai maailma ei ole 

toisistaan irrallisia – ruumis ei ole pelkkä sielun tai hengen asuinsija, eikä maailma pelkästään ajattelun 

kohde, ruumis ja maailma ovat toisiinsa kietoutuneita, ja niillä on vastavuoroinen suhde”.84
 Ruumiin kautta 

maailma ilmenee oliolle ja samalla maailma painautuu olion ruumiin lihaan.  Koko maailma näyttäytyy 

jonkinlaisena liikkeessä olevana ja orgaanisena elementtinä. Maailma tulee näkyväksi, ei ainoastaan 

aistien, vaan myös liikkeen ja toiminnan kautta. Jaana Houessou kuvaa puolestaan lihaa maailman ja kehon 

yhteen kietoutuvana kohtaamisena ja yhtäaikaisuutena.85 Maailman liha vaikuttaa kaksipuolisena 

kiinnittäjäaineena, se on materiaalisesti ja olemukseltaan eroava, mutta kiinnittynyt kumpaankin 

osapuoleen, niin maailmaan kuin ruumiiseenkin. Edward S. Casey toteaakin maailman lihan kuvaavan juuri 

olemisen tilallista kaksipuolisuutta ja kirjoittaa, että ”se ei ole aine tai mieli, vaan pikemmin elementti”. 86
  

Maailman liha on samalla yhtenäistävä että erillistävä ja siten sen käsitteeseen sisältyy oleellisesti myös ero 

ja katkos. Merleau-Pontyn ajattelun tärkeässä osassa onkin samanaikaisesti ilmenevät, rinnakkaiset, 

toisistaan riippuvaiset ja toisiaan muodostavat vastakkaisuudet. Edward Caseyn mukaan ero näyttäytyy 

Merleau-Pontyn ajattelussa luonnollisena kokonaisuuden osana ja hänen mukaansa tietoisuuteen kuuluu 

aina tiedostamaton, läsnäoloon poissaolo ja reflektioon reflektoimaton.87
 Ymmärrän tämän osaltaan niin, 

että ihminen ei kykene tunnistamaan jonkin asian tai olion läsnäoloa, jos hän ei kykene erottamaan läsnä ja 

poissaoloa toisistaan. Toisin sanoen, sekä läsnäolo että poissaolo on tunnistettava, jotta ymmärretään tai 

aistitaan niiden ero tai merkitys. Itse kokonaisuus rakentuu sisällöllisesti holistisesti ja kaiken kattavasti 

osista, eroavaisuuksista ja toiseudesta.  

Merleau-Ponty osoittaa eron paikan aistimisessa, koskettavan ruumiin ja kosketetun ruumiin välissä, 

huomauttamalla ettei ruumis voi koskettaa omaa kosketustaan.88 Samasta aineesta tehty tai saman aineen 

elementti ei kykene ”itseis” aistimaan eikä välittämään itselleen aistittavaa. Vain ero ja katkos, vaihdos tai 

muunnos tuottaa tietoa toisesta, toisenlaisuudesta. Vain toinen kykenee tuottamaan ja välittämään 
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tarpeellisia ja aistittavia impulsseja, jotka samalla rakentavat, muokkaavat vastapuolta ja mahdollistavat 

tämän synnyn ja ilmentymisen.   

 

Vuorovaikutuksen kosketus  

Palaan Kuhmosen näkemyksiin ja hänen esittämään kysymykseen, mitä kehollisuus voisi tarjota ihmisen 

luontosuhteen tarkastelulle. Kuhmonen näkee luonnon ja kulttuurin kietoutuneen ihmisen maailmassa 

olemisen tapoihin ja hänen mukaansa luontoa on mahdollista tarkastella myös yhtenä ihmisen ja maailman 

välisen suhteen perusulottuvuutena. Kuhmosen mukaan yksi mahdollinen näkökulma tähän on luonnon 

ajatteleminen erityisenä tilana.  

Luonnon tilan voi hahmottaa biologisessa tai maantieteellisessä merkityksessä, jolloin luonnon ilmiöitä ja 

muotoja voi ajatella ikään kuin tilassa olevina eliöinä ja olioina. Tällöin luonnon ti laa voidaan jäsentää 

ekosysteemien ja geologisten tunnuspiirteiden kautta. Luonnon tilaa voidaan yhtälailla ajatella abstraktina 

ja laskennallisena kosmisena avaruutena. Kuhmosen edellä mainitut esimerkit avaavat näkemyksiä 

luonnon tilaan teorian, luokittelemisen, tilastojen, tiedon ja järjestelmien kautta, kun taas 

fenomenologinen näkökulma luonnon tilallisuuteen avautuu kehollisen kokemuksen kautta. Kuhmoselle 

kehollinen kokemus onkin oleellinen, sillä hänen toteamuksensa mukaan teoreettisia asenteita edeltää 

ihmisen elävän kokemuksen piiri. Kuhmonen käsittää eletyn tilan määräytyvän keskipisteestä, missä 

havaitsija on. Ymmärrän Kuhmosen väitteen siten, että ihminen on ruumiinsa kautta tilassa, tässä 

tapauksessa luonnossa. Keho on Kuhmosen sanojen mukaan tilan uusi keskipiste ja antaa sille kaikki sen 

horisontit: paikan edessä, sivulla, takana, ylhäällä ja alhaalla.89
 Ruumis on liikkuva ja aistiva ja siksi sen liike 

ja asemoinnin vaihdos avaa uusia aistimuksia tilassa. Tila näyttäytyy erilaisina eri paikoista ja korkeuksilta 

tarkasteltuna. Perspektiivit ja liikehdintä syntyvät aistien ohjauksessa, maailman kosketuksesta. 

Kosketuksen alaisena ruumis toimii maailmassa, suuntaa sitä kohti tai loittonee sen olioista ja ilmiöistä.  

Kuhmosen mukaan havaintopiirin elintilassa olevat ilmiöt eivät ole tilassa ainoastaan rinnakkain, vaan ne 

myös rakentavat tilallisuutta ja antavat sille ulottuvuuksia. Ymmärrän ilmiöiden ja olioiden siis vaikuttavan 

tilaan ja elävän tilaa suhteessa toisiinsa, eli dialogissa. Kuhmosen mukaan keholliseen ja elettyyn tilaan 

kietoutuu fenomenaalinen luonto, jonka osia ovat yhtälailla selvästi jäsenneltävissä olevat kasvit, kalliot, 

aavikot, ulapat, hännälliset ja hännättömät kuin myös Kuhmosen anonyymeiksi luonnehtimat ilmiöt kuten 
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tuuli, paahde, hiljaisuus, yö tai kevät.90
 Kuhmonen sanoo kaikkien näiden erilaisten ilmiöiden ja eliöiden 

rakentavan elettyä tilaa merkityskokonaisuudeksi. Vastavuoroisesti tila vaikuttaa asukkaisiinsa, 

ympäristöllä on muovaamisen valta ja vaikutus. Kuhmonen huomauttaa, että ”Böhmen mukaan olion 

havaittavat ominaisuudet eivät ole ominaisuuksia, jotka rajoittavat tai määräävät oliota, vaan ne ovat 

ennemminkin olion tapa olla olemassa tilassa”.91
 Ympäristö on itsessään prosessi, mutta samalla se myös 

vaikuttaa asukkinsa muuntautumisen ja kehityksen prosessiin. Ympäristö muokkaa siinä elävien olioiden 

erikoispiirteitä vahvistaen tai heikontaen lajin selviytymisen mahdollisuuksia.  

Edellä Kuhmonen huomauttaa luontoon kuuluvan myös immateriaalisia osia. Hän nimittää näitä 

anonyymeiksi ilmiöiksi, jotka eivät Kuhmosen mukaan palaudu meistä selvästi erottuviksi esineiksi tai 

itsenäisiksi olioiksi. Kuhmonen kirjoittaa, että ne eivät näytä olevan ihmisestä jotain täysin ulkoista, mutta 

ei myöskään subjektiivisessa kokemuksessa luotua.92
 Anonyymeillä luonnon ilmiöillä on jonkinlainen pysyvä 

luonne. Nämä ilmiöt kuitenkin muuntautuvat olosuhteiden vaikutuksesta ja jotka koetaan suhteessa 

ilmiöhetkeen ja tilaan. Kuhmonen jatkaa kirjoittamalla, että ”nämä ilmiöt rakentavat tilaa erilaisiksi 

atmosfääreiksi, kuten säätiloiksi, joiden läpi henkilö kohtaa tilan muut oliot ja tapahtumat”.93 Luonnon 

tilassa tapatuvan vuorovaikutuksesta johtuvan uudelleen muokkautumisen prosessin voi nähdä 

rinnastettavaksi kulttuurin luoman atmosfäärin muokkaavaan kosketukseen ja voimaan. 

Tilan ohella luonnossa ilmenee ja keholliseen elämiseen liittyy aika. Kuhmonen huomauttaa, että ”aika on 

yhtä koettua ja läpi elettyä kuin tilakin.94
 Koetulla ajalla on tavallaan kaksi luontoon liittyvää mittakaavaa. 

Ihminen voi havaita ajan kulumisen omassa kehossaan, sen kasvussa ja tavoissa, joilla tilan mittakaavat ja 

ulottuvuudet muuttuvat. Lapsen ja aikuisen kehon mittakaavalla koettu luonnon tila ei ole yhtenäinen 

kokemus. Ruumiin ja ymmärryksen muutosten myötä myös luonnon tilaperspektiivi muuttuu ja tulee 

Kuhmosen mukaan tulkituksi sosiaalisen elämän kokemusten ja niiden tulkintojen läpi. Toinen ajan 

mittakaava ilmenee luonnon erilaisena aikana. Esimerkiksi maapallon vuoret syntyvät, muokkaantuvat 

eroosion myötä ja saattavat hävitä kokonaan maanjäristyksen seurauksena mereen vajoten, kuten 

Kanarian saaristossa ennustetaan tapahtuvan. Luonnon prosessien ajankulku on hitaampaa ja ikään kuin 

kaiken läpäisevämpää kuin ihmisen välittömästi kokema ruumiillinen aika. Kuhmonen kuvaa luonnon ajan 

ilmenevän elävän luonnon muodoissa, kasvien ja eläinten elämässä, jota määrittää jatkuva ja toistuva 

kierto syntymästä kuolemaan.  
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Edellä mainitut luonnon tila ja aika kietoutuvat toisiinsa muodostaen maailmassa olemisen ja kokemisen 

perspektiivejä. Fenomenologisesta näkökulmasta on mahdollista Kuhmosen esittämän, Merleau-Pontyn 

ajatukseen nojautuvan näkemyksen mukaan ajatella, että myös luonto ja kulttuuri kietoutuvat toisiinsa ja 

läpäisevät toisensa, mutta eivät mitätöi tai sulauta toisiaan itseensä.
95 Kuhmonen kirjoittaa, että ” yksilö 

sitoutuu kulttuuriin, tiettyyn historialliseen ajanjaksoon ja erityiseen elämän muotoon eletyn ajan ja tilan 

kautta.96
 Samalla ihmisen kulttuurinen elämä on kuitenkin kietoutunut myös luonnon aikaan ja tiettyihin 

luonnon tarjoamiin elinolosuhteisiin ja maisemiin. Ihminen asuu ja toimii tietyssä paikassa, jota rytmittää 

maan kierto auringon ympäri ja vuorikausivaihtelu yö- ja päivätiloineen. Paikkaan sidonnaisuutta tai 

aikakokemuksen eri muotoja ei voi jättää taakse. Oliot ja ihmiset ovat asemoituneita kehollisina 

ympäristön tilaan ja altistuneita näin ollen sekä luonnon että keholliselle ajalle, joka uusiutuu yhä 

uudelleen. Toisin sanoen oma ruumiillinen aikamme, niin kuin sen käsitämme maailmassa olevan, on 

janallinen, lineaarista aikaa elävä, missä keholla on alku ja päätepiste. Luonnon aika puolestaan sisältää 

sekä lineaarisen ajan muodon sekä syklisen ajan. Luonnon aika on kiertokulkua, jonka mukana se yhä 

uudelleen versoaa, synnyttää, paljastaa päivän, vaihtuu kuivuudeksi muuttuakseen taas sateeksi. 

Lineaarinen ja syklinen aika ovat kietoutuneet toisiinsa, erilaisina mutta toisissaan ilmenevinä.  

Luonnon ja kulttuurin kietoutuessa yhteen, toisiaan samaistamatta, myös ihmisen voi käsittää yhdentyvän 

luontoon tulematta täysin luonnon kaltaiseksi tai vastavuoroisesti luonnon alistumatta ainoastaan ihmisen 

jäljeksi tai välineeksi. Eräs tapa hahmottaa ihmisen ja luonnon suhdetta, on ymmärtää se ykseyden 

kokemukseksi.  Ruumiimme aistii ympäristön ilmiöitä ja reagoi ruumiillaan niihin. Luonnossa elää muita 

olioita, jotka ilmentävät ihmiselle toiminnallisesti tuttuja tapoja ja seikkoja. Kuhmonen mainitsee näistä 

esimerkkeinä muun muassa hoivaamisen, vaarasta viestimisen, suojan rakentamisen, ruokkimisen, 

unohtamatta syntymän, kasvun ja kuoleman prosesseja. Ihminen kykenee tunnistamaan yhtäläisyyksiä 

itsensä ja luonnon muiden olioiden välillä ja siksi tuntea kuuluvansa osaksi luonnon kokonaisuutta, kokea 

itsensä heideggerilaisesti maailman kanssa olijaksi.  Kuhmonen valottaa yhteyden kokemusta luonnon 

kanssa vielä kirjoittamalla, että ”ihminen kuten kukin elävä olio on sidottu omiin havaitsemisen ja 

kokemisen tapoihinsa, mutta niiden erityiset maailmat tulevat myös kosketuksiin toistensa kanssa”.97 

Näissä kohtaamisissa syntyy ja toteutuu Kuhmosen sanojen mukaan ihmisten ja eläinten välinen 

erikoislaatuinen kommunikaatio, jossa vieraus voi olla yhtä syvää kuin läheisyyskin.98
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Ykseyden kokeminen on mahdollista sulautumatta ja menettämättä erilaisuuttaan. Vastavuoroisuus 

edellyttää Kuhmosen mukaan ajan ilmenemistä, jotta yhteys toiseen on mahdollinen. Aika kattaa alleen ja 

vaikuttaa hitaaseen ja nopeaan, lineaariseen ja sykliseen muutoksen, olioihin ja ilmiöihin. Kuhmonen jatkaa 

huomauttamalla, että ”luontosuhteessa aistiva keho on tällaisen yhteyden rakentaja, side luontoon”.99
 

Kehon kautta elämme maailmaa ja toimimme siinä niin kuin muutkin oliot. Samaistumisesta huolimatta 

luonto on kuitenkin jotakin, mitä ihminen itse ei ole luonnut tai asettanut olevaksi. Unwinin mukaan 

luonnon kokeminen on äärettömässä monimuotoisuudessaan, aina päättymätön, määrittelemätön ja yhä 

uudestaan muodostuva kohtaamisen tapahtuma. Hän toteaa, että ”kehollisen luonnon kokemuksen 

merkitys rakentuu ehtymättömän lähteen tuottamista vaikutteista”.100 Ihmisen ja luonnon yhteyden voi 

ymmärtää rakentuvan näin ollen moni merkityksellisyyden ja erilaisuuden kautta; suhde on erosta 

riippuvainen ja erossaan muodostuva. Siten tulee ymmärrettäväksi, että luonnon tilan ja ajan 

kokemuksessa on pysyvästi läsnä vierauden elementtejä. Näin ajatellen luonnon kohtaamisessa on kyse 

myös oman itsen ymmärtämisestä toisen ja toiseuden kautta. 

Kokonaisvaltaisen luontokokemuksen muodostuminen alustuu havainnossa ja ruumiillisessa aistimisessa ja 

luonnon ilmiöitä lähestytään ikään kuin samalta perspektiivin tasolta, sellaisina kuin ne ilmenevät eletyssä 

tilassa ja ajassa. Ihmisen ja luonnon dialogi ei käänny kielelliseksi, mutta luonnon ”puhetta” ja ilmaisua 

voidaan Kuhmosen mukaan kuitenkin ymmärtää ja tulkita. Kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa mukana on 

siis myös tunneperäisyys.  Järkeä ei välttämättä ole asemoitava tunteiden vastakohdaksi, vaan sen voi 

nähdä osana aistimisen, tunteiden ja ymmärtämisen kokonaisvaltaista vuorovaikutusta. Tunneperäisyys voi 

olla osaltaan ymmärryksen perusta, yhdessä muiden tekijöiden rinnalla. Kuhmonen huomauttaa, että 

”hermeneuttisesti ajatellen tunneperäisyys ei tarkoita ihmisen sisäisiä ja vaihtuvia tunnetiloja, 

suuntautumista asioihin ja niiden kohtaamista eri tavoin virittäytyneenä”.101 Kuhmosen ajattelun mukaan 

tunteet ovat ihmisen intentionaalisen elämän perustava ulottuvuus, jatkuvaa avautumista maailmaan. 

Näin ymmärrettynä tunteet siis avaavat maailmaa, yhtälailla kuin aistit. Avautuminen johtaa 

vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen tapahtumassa tunneperäisyys vaikuttaa myös kohdattuun 

sitoutumiseen. Se tuo kohtaamisen toisen osapuolen ikään kuin lähemmäksi ja herättää näin Kuhmosen 

mukaan mielenkiinnon kohdatun jäsentämiseen myös ajatuksellisesti.  

Ihmisen suuntautumista luontoon voidaan siis ajatella moniulotteisena ja kokonaisvaltaisena 

kohtaamisena, missä keho ja aistit, ymmärrys ja tunteet, samaistuminen ja kulttuurilliset määreet 

suuntaavat ihmisen ja luonnon dialogia. Ihminen ja luonto ovat kummatkin erityisiä, mutteivät ulkopuolisia 
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toisilleen; niiden välillä on yhteyden ja ymmärryksen ulottuvuus. Toisiinsa kudoksellisesti ja maailman 

lihassa kiinnittyneinä ne kiertyvät rinnakkain myös luonnon ajan kiertokulun rattaisiin; aina uudelleen 

syntyvään, katoavaan ja kasvavaan; äärettömään uudelleen muodostumisen prosessiin. 

 

Saastunut maisema  

 Tuhoutuva luonto on pitkään esiintynyt huoli, jota myös kuvataiteessa on aktiivisesti käsitelty. Suomessa 

1800-luvun loppupuolella kansallismaisema kärsi metsäteollisuuden jättämistä aukoista maisemaan ja ajan 

taiteilijat kuten Halonen ja Gallen-Kallella kritisoivat maalauksissaan metsien talouskäyttöä.102
 Yhtälailla, 

myöhemmin pohjoisen kuvataiteessa otettiin kantaa metsäteollisuuden harjoittamiin avuhakkuisiin. 

Maiseman kuvaus on kokenut myös deflaation ajanjakson, jolloin sitä pidettiin vanhanaikaisena ja 

sisältököyhänä taiteen lajina. Maiseman esittäminen päivittyi kuitenkin ympäristökysymyksien uudelleen 

esille tulon ja lisääntyvän huolen aiheen myötä. 1960-luvulta lähtien maisemaa ei esitetä, vaan se 

asetetaan esille, muokataan, pilkotaan, järjestetään ja kootaan. Johanssonin mukaan maisemassa liikutaan 

ja kerätään materiaalia, sitä kosketetaan ja siihen viittaavia erilaisia merkkejä ja koodeja rinnastetaan, 

maisema ymmärretään taiteen materiaaliksi.103 Maisemataide on muuntunut sisällöltään ja 

ilmaisutavoiltaan teknologisten uudistusten, luonnon ja maiseman tarkastelevan ihmisen näkemysten 

muutosten sumaksi. 
104 Taide esittää nykypäivänä vahvaa kritiikkiä ihmisen luontosuhteesta ja luonnon 

käsittämisestä hyötynä ja välineenä. 

Buberin ajattelun Minä-Se käsitepari rikkoo dialogisen yhteyden maailmaan, minkä kautta taidekentällä 

esiintyvää ihmisen luontosuhdekritiikkiä voidaan tarkastella. Tämän Minä-Se suhteen voidaan nähdä 

kuvastavan vallitsevien kulutukseen pohjaavien yhteiskunnallisten mekanismien, joihin yksilö 

haluamattaankin on osallisena, suhtautumista luontoon. Minä-Se suhde irtisanoutuu vuorovaikutuksesta ja 

toisen kohtaamisesta erilaisena, omana erityisenä kokonaisuutena. Minä-Se asetelma on kahtiajakautunut 

ja Minä-keskeinen. Petri Kuhmosen mukaan Minä asettaa toisen osapuolen oman tahtonsa, ajattelunsa ja 

arvostelmiensa kohteeksi. Tahtova, omia intressejään toteuttava Minä tavallaan sulattaa Sinän itseensä ja 

toisesta tulee arvoltaan vähäisempi Se.105
 Minän ylläpitämä monologi johtaa vääjäämättä 

välinpitämättömyyden ja toisen erilaisuuden arvostamattomuuden ongelmien ilmenemiseen. Toinen 
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näyttäytyy Minälle välineenä ja Minä varustautuu yhä uusin välinein turvaten näin oman elämänsä kulkua 

ja vahvistaakseen asemaansa.  

Tieto, joka paljastaa luonnon toimintaperiaatteita, on yksi välineen muoto. Tuntemalla luonnon 

toimintaperiaatteita ihminen saattaa hyödyntää luontoa omiin tarpeisiinsa paremmin ja tehokkaammin. 

Kuhmosen melko yksipuolisesti kielteisen näkemyksen mukaan teknologia perustuu luonnon tapahtumien 

ennakointiin ja edellyttää laskelmointia ja näin se voidaan katsoa olevan eräs asenne luontoon ja tähtäävän 

luonnon haltuunottoon. Ei ole syytä unohtaa, että teknologia ja tieto palvelee myös luonnon saastumista 

vastaan. Kuhmonen jatkaa huomauttamalla, että ”Se-maailman piiriin kuuluvat myös eri yhteiskunnalliset 

instituutiot, jotka monin tavoin säätelevät ihmisen toimintaa ja typistävät yksilön mallinnettuun 

sosiaaliseen rooliin”.106
  Hän huomauttaa, että ”merkittävä osa ihmisen sosiaalisesta elämästä ja 

toiminnasta tapahtuu Se-suhteiden vaikutuspiirissä, joka lisäksi laajenee koko ajan, maailman ollessa yhä 

enemmän jo rakennettu, tuotettu ja välitetty; enemmän valmiiksi annettu”.107
 

Luonnon laajeneva tekninen muokkaus herättää Kuhmosen mukaan kysymyksen siitä, mitä oikeastaan 

maisemassa nähdään; luontoa vai ihmisen jättämiä jälkiä. Esteettinen luonnon havaitseminen ei ole 

ainoastaan visuaalisuuteen sidoksissa, vaan kertoo laajemmin ihmisen todellisuuden kuvasta sekä 

suhtautumisesta luontoon. Leena Vilkka kirjoittaa, että ”sitä vastoin, että ihminen pitäisi maailmaa muiden 

kanssa jaettuna kotinaan, hän kohtelee elinympäristöään raaka-aine varastona ja kaatopaikkana”.108
 

Vilkkan mukaan ihminen ei käyttäydy niin kuin kuuluisi luontoon, vaan asennoitumisellaan ja 

toiminnoillaan ylläpitää keinotekoista Minä – luonto kahtiajakoa. Tämä historiallinen, mutta vääristävä 

todellisuuskäsitys näyttäytyy elinympäristön rumuutena ja luontoa turmelevana asenteena. Vilkka 

huomauttaa, että ”ympäristön pilaantuminen kertoo karua kieltään siitä millainen olento ihminen on ja 

millaisia tämän elämäntavoitteet ja -arvot ovat”.109
 Yrjö Sepänmaa kirjoittaa puolestaan osuvasti, että 

”maiseman ilme on yhtälailla ihmisen ilme; ihmisen katsoessa maisemaa, hän katsoo samalla myös 

biologista menneisyyttään, lajinsa historiaa ja tulevaisuutta, sillä maisemasta katsovat vastaan ihmisen 

omat kasvot, joiden ilmeen viesti on lähtökohtaisesti hänen oma palautuva viestinsä”.110
 Ikään kuin 

ihmisen muokatessa maailmaa, maailma ilmaisee palautuvasti itsensä ihmisessä. Epätasapainon tila ja 

huonostivointi ei siten kosketa ainoastaan luontoa ihmisestä irrallisena, vaan myös itse ihmistä luonnon 

osana. Koska luonto on ihmisen elämän ehto ravinnon ja suojan antajana, tietystä luonnon hyväksikäytöstä 

ja alistamisesta tuskin voidaan päästä eroon. Dialogisuuden asteen intensiivisyyden voimistamisella 
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taattaisiin kuitenkin, ettei luonto muuttuisi jo nykyisin tiedossa olevasta niukkuushyödykkeestä myös 

kaikkien luonnon olioiden elämänpiirin niukkuusvyöhykkeeksi.  

Ihmisen äärimmäisen dualistisen luontoon suhtautumisen ja dialogisuuden puutteen käsittelemiseen ja 

purkamiseen julkisesti voidaan nähdä kuuluvan luonnollisesti teoreettisen keskustelun rinnalla myös 

taiteen eri keinot.  Taide voi olla Anne-Mari Forssin mukaan reitti paikkaan, luontoon, sen 

merkitykselliseen kokemiseen ja näkemiseen.111
 Taide muokkaa henkilön näkemyksiä, ohjaa ja 

monipuolistaa katsontatapaa. Taide myös reagoi aikaansa käsittelemällä kunkin ajanjakson ilmiöitä ja 

eniten mieliä askarruttavia asioita. Tällä hetkellä taide lisääntyvästi kertookin ihmisen suhteesta 

ympäröivään maailmaan. Johansson huomauttaa, että kasvanut kiinnostus ympäristöajatteluun ja 

ympäristön arviointiin on seurausta elintilaamme kohdistuvasta lisääntyvästä paineesta.112
  

Nykyajan tiedon ja etäisyyden ja ajan tihentyneessä maailmassa ympäristön ongelmat näyttäytyvät ja ovat 

arvioitavissa suurimittaisesti ja maailmanlaajuisesti kattaviksi. Ne eivät ole paikallinen ongelma, 

eristettävissä raja-aitojen mukaan, vaan ympäristöongelmat saavat kosmologisen merkityksen globaalissa 

maailmassa. Ne koskettavat kaikkia maapallon asukkaita. Ympäristöstä tulee epävarmuuden paikka ja 

huolen aihe erityisesti siksi, että ympäristöongelmat saavat jatkuvasti uusia ilmenemisen muotoja.113 Huoli 

luonnon tuhoutumisesta, ennustamattoman kokonaissyy-seurausketjun etenemisestä näkyy taiteen 

kentällä ja myös herättänee uusia tapoja ihmisen luontoon suhtautumisessa. 
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Näkymä 2012 -2013 | öljy kankaalle, puu ja tuhka | 700 x 150 cm  
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 Perspektiivi 2013 | poltettu, käsittelemätön ja maalattu puu | 3 x 10 x 3 m 
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                     Poistettu 2013 | öljy valokuvalle | 25 x 40 cm 
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KUVAAN VÄREILEVÄ 

Paikan merkitys; paikka ja paikattomuus 

Ympäristöstä tai sen kuvaamisesta puhuttaessa, törmätään ennemmin tai myöhemmin paikan 

käsitteeseen. Paikka on olennainen osa maailmassa oloa, ympäristön olosuhteista ja olemusta. 

Maisemamaalaaminen ei ole ainoastaan topografisten muotojen toistoa, vaan se on myös paikan eri 

kerrostuneiden ulottuvuuksien maalaamista.  

Paikka on painovoimaa. Maan sisus vetää ihmisen ruumista kohti keskustaa ja rajoittaa ruumiin liikkeen ja 

asemoi ruumiin maailmaan. Ihminen on sitoutunut kehossaan ja askeleissaan asuttamaan maata ja 

hahmottamaan siksi ympäristöään ennen kaikkea lähietäisyydeltä. Paikka saa merkityksen läheisyytensä 

vuoksi. Forss kirjoittaa kehon situationaalisuudesta lainaten Viriliota, että ”ihmisen etäisyys on aina 

aikaetäisyyttä, ympäristön laajuus liikettä ja vilkkautta”.114
  Forss huomauttaa myös Virilion sanoin, ”että 

hidas eläinruumiimme on yhä sijaitseva ja sijoitettava, territoriaalinen”.115 Paikkojen rajat piirtyvät ikään 

kuin rajallisen ruumiin liikkeen kautta. Forss kirjoittaakin Virilion huomioiden mukaisesti, että ”kehon 

aistisynestesia ja ruumiin liike tavoittavat yhä ainoastaan lähellä olevan ”todellisen” ympäristön ja 

maailmassa läsnä oleminen on yhä ymmärrettävä fyysisesti lähellä olemisena”.
116

 Niin ihmisen maailmassa 

oleminen, sen hahmottaminen kuin myös siinä liikkuminen on ruumiin avuista riippuvaista. Siksi voidaankin 

väittää, että vielä teknologian aikakaudella ja globaalin ja massaliikkuvuuden maailmassa, ruumiin painon 

ja aistillisuuden kautta, ihminen on yhä vahvasti varpaat mullassa oleva olio. Saatamme matkata maapallon 

puolelta toiselle päivässä tai elää virtuaalimaailmassa, mutta Forss huomauttaa Viriliota mukaillen, että 

”aistimme ovat luonteeltaan lähiaisteja, ja niin kauan kuin synesteettinen, kokemuksellinen liike tavoittaa 

vain lähiympäristön, olemme sidottuja paikkaan”.117 Nykyään on tietenkin aivan mahdollista jatkaa 

ruumiinjäsenten toimintaa kaukoetäisyyteen sensorihanskojen avulla, luoda kokonainen, kolmiulotteinen 

projisoitu maailma yhteen huoneeseen tai elää ja lisääntyä parin kanssa, jota ei koskaan ole tavannut 

kasvotusten, mutteivät edes nämä mahdollisuudet hävitä ihmisen ruumiillisuutta ja tuskin korvaavatkaan 

niitä. 
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Paikka on ruumiillisen kiinnittymisalueen lisäksi myös elämispaikka. Paikkaa asutaan, siinä kasvetaan ja 

kasvatetaan. Se säilöö sisäänsä ajan syvyyden, historiallisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja kollektiivisen 

muistin ja tavat, koko kulttuurin. Samalla se altistaa lihansa ja pintansa tapahtumien, muutoksien ja 

aikansa arvoille sekä muokkautuu ajassa, tapahtumissa ja mielikuvissa. Paikan sisälmys, olemus ja 

ulkomuoto on merkkipoltettu kerrostuneilla jäljillä, arvoilla ja toimilla.  Forssin mukaan paikka on elävä 

kokonaisuus, joka fenomenologisesta näkökulmasta näyttäytyy kompleksisena, monimuotoisena ja 

prosessuaalisena.118
 Forss hahmottaa paikan kokonaiskokemusta, jonka yksi vaikutin on paikan henki, 

tunnelma ja ilmapiiri eli genius locin käsite.  Genius Loci oli muinaisessa Roomassa paikkaa suojeleva henki. 

Henkiä oli monia, kukin omaa tarkoitustaan varten luotuja ja ne suojelivat niin tiettyä naapurustoa, 

kaupunkia tai itse keisarikuntaa. Teoreettisessa yhteydessä genius loci nähdään Forssin mukaan kuitenkin 

enemmänkin paikan kokemuksellisena ja käsitteellisenä kokonaisuutena, joka kattaa ympäristön 

erityispiirteiden lisäksi kulttuurilliset, mielikuvien ja merkitysten kerrostumat.119 Se on myös kokonaisuus 

joka yhdistää viestit, tunteet ja tulkinnat.   

Forss nimeää paikan kokemisen prosessin ensinnäkin yksilölliseksi ja yhteiseksi merkityskontekstiksi, johon 

kumpaakin vaikuttaa kolme tasoa: ympäristön fyysiset ominaisuudet, näihin assosioidut mielikuvat ja 

muistot sekä näiden tulkinta, eli tulkitut abstraktiot.120
 Paikkaa ei ainoastaan nähdä muotoina tai koeta, 

vaan se luodaan yhtälailla mielen kuvina ja näkemyksinä.  Tämä mielen prosessoima paikan olemuksen 

muodostaminen on kenties yksilölähtöinen, mutta yleisten hahmotustapojen tartuttama. Forssin mukaan 

paikasta luomamme mielikuvat eivät useinkaan ole ”puhtaasti” henkilökohtaisia, vaan ihmisen havainnot 

ovat jaettuja ja julkisia, ja tästä syystä paikat rakentuvat kokonaisen kulttuurin tuotoksina.121
 Paikka on 

yhteinen historiallinen, kielellinen, tapatottumuksellinen ja symbolinen, sekä nykyaikana myös 

massakulttuurin mainostama ja muokkaama tuote. Eikö valkohiekkainen ja palmujen reunustama, aina 

aurinkoinen rantanäkymä olekin piirtynyt katalogien sivuilta pohjoisen kansan paratiisikuvaksi, paikaksi 

jonne on pakko päästä ainakin kerran vuodessa? Palmuranta on kuitenkin paikka muiden joukossa, sielläkin 

sataa, on koleaa, jonossa etuillaan ja arjen kiireen ärtyneisyys ilmenee ruuhka-aikaan. Eletty ja kuviteltu 

jopa paikan maine ovat kukin osa paikan ulottuvuutta, mutta ne ovat myös samalla muuttuvia tekijöitä. 

Lauri Louekari toteaakin, että mielen maisema ja todellinen maisema eivät ole erottamattomia ja itsenäisiä 

osia, vaan usein moninaisella tavalla vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi muodostuneita persoonallisia 

kokemuksia.122
 Paikan kokemusolosuhteet, kokijan henkilökohtainen elämäntilanne ja rooli, mieltymykset 

ja arvot vaikuttavat myös Forssin mukaan paikan havainnointiin ja sen kokemiseen. Paikan tuntemus eli 
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tieto, sekä aika menneenä, nykyisyytenä ja tulevaisuuden näkymät elävöittävät yhtälailla kokemustamme 

paikasta, esimerkiksi tällä hetkellä Espanjan palmuranta ei ole aurinkoinen paikka. Sen asukkaiden, 

varsinkin nuorten, tulevaisuuden odotukset ovat pyyhkäisty pois ja upotettu Välimereen.  

Paikka sitoutuu myös identiteetin prosesseihin. Miwon Kwon käyttää Lucy Lippardin sanoja kuvaamaan 

paikan ja identiteetin yhteyttä ja kirjoittaa, että ”paikka on pala luontoa, kylää tai kaupunkia nähtynä 

sisältä päin”.123 Näkymän muodostaa paikan ympäristön olosuhteiden, kulttuurin, historian ja ideologian 

vaikutteet. Kwon jatkaa Lippardia mukaillen ja toteaa, että ”paikka on ulkoinen maailma nähtynä ja 

suodatettuna subjektiivisen ja inhimillisen kokemuksen kautta”.124 Anne-Mari Forssin mukaan aina 

Heideggerista lähtien paikan on nähty ja käsitetty myös filosofisen tutkimuksen piirissä vaikuttavan 

vahvasti ihmisen identiteettiin. Tässä yhteydessä korostankin käsitystäni, että paikka kerrostuu 

historiallisesti ja kulttuurillisesti, intiiminä ja yhteisöllisenä. Forss kirjoittaa, että ”kokonaisen 

menneisyyden, elämän tarinan ja toisaalta myös tulevaisuuden toiveineen on ajateltu olevan olemassa 

henkilölle juuri paikkojen kautta”.125
 Kokemus on osaltaan elettyä ja siis opittua, tapoja ja jatkettua 

perinnettä, kokonaisia maailman käsityksiä ja tietoa. Näin ollen elettynä tilana, paikka on myös tiedosta 

rakentunut ja kerrostunut. Husserlin mukaan tieto voidaan jaotella kolmeen tasoon, mistä Jaana Houessou 

kirjoittaa, että ”ensimmäinen näistä on nykyisyyden taso, jossa kartutettu tieto ja kokemus ovat aktiivisesti 

läsnä, toinen on tulevaisuuden taso, mihin projisoidaan tietoa toiveiden ja oletusten muodossa, ja kolmas 

on mennyt, muistin tieto”.126
 Muistin tieto, ilmentyy ja suodattuu taiteen sisältöinä, omassa 

työskentelyssäni maalattuina maisemina, jotka kertovat eletystä. Lauri Louekari kirjoittaa, että ”paikat 

alkavat puhua toisella tasolla, kun niihin kutoutuu menneiden tapahtumien ja muistojen siteitä”.127 Hän 

lisää, ettei ”niitä enää katsota irrallisina esteettisinä kohteina, vaan oman elämän merkittävien 

tapahtumien ympäristönä, johon myös tulevaisuuden toiveet usein paikallistuvat”.128
  

Yhtälailla kuin tieto, myös husserlilainen perspektiivi, haluja ja mielenkiinnon kohteita kohti 

suuntautuminen on paikan hiomaa. Suhde ja side paikkaan syntyvät siinä toimimisena ja sen kokemisena, 

tavallaan siinä paikallaan olemisena, paikan asuttamisen kautta. Anne-Mari Forss huomauttaa von 

Bonsdorffia lainaten, että ”ihmisen asuessa jossain paikassa, hän ei ole ulkopuolinen, vaan arvostaa 

asuinpaikkaansa ja puolestaan tulee arvostetuksi kyseisessä paikassa”.129
 Forss jatkaa toteamalla vielä von 

Bonsdorffin sanoin, että ”osa ihmisen henkilökohtaista historiaa ja mahdollisuuksia ovat läsnä paikkojeni 
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kautta, ja asua tarkoittaa välttämättä asua merkityksellisesti”.130 Asumisen tuotteena syntyy suhteita 

ympäristöön ja yhteisöön. Paikan asuttamisen, vaikka välillisenkin, kautta ihmiseen koodautuu joukko 

paikan omalaatuisia sosiaalisen elämän ja tapakulttuurin osia, tietoa, uskomuksia, käsityksiä ja oletuksia. 

Henkilöön imeytyy tahtomatta tai tahtoen osa paikan populaarisista ja vallitsevista toimintamalleista ja 

arvoista. 

Paikka on merkityksellinen ja yksilön yhteisöllisesti läpäisevä. Paikan ulkoisten tekijöiden lisäksi se sisältää 

sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen ulottuvuuden. Paikan käsitettä voidaankin lähestyä sen sisältämien 

suhteiden kautta, prosessinomaisena ja jatkuvasti kerrostuvana. Paikka veistää ja muuttaa yksilöä, ja siksi 

ajoittain paikan yhteisöllinen vaikuttavuus voidaankin kokea myös liian hallitsevana. Nykyajan globaalin 

liikkuvuuden aikana, paikkaan sitoutuminen saatetaan hahmottaa vanhoillisena tai jopa näkemyksiä, 

henkilökohtaista kehitystä ja arvomaailman muodostumista supistavana ja rajoittavana tekijänä, ikään kuin 

sivistyksen puutteena. Tätä näkemystä vasten, Forss puhuu paikan olemuksesta Harriesin käsitteen 

mukaisesti, paikan tyraniasta. Forss kirjoittaa, että ”paikan sidonnaisuus, romanttinen ja idyllinen menneen 

maailman kotipaikkasuhteen hengissä ylläpitäminen on Harriesin mukaan paikkaan sitomista ja esteenä 

itsensä löytämiselle”. 131
 Forss esittää Harriesin esittämän ajatuksen mukaisesti, että ”juurettomuus ja 

tietynlainen heikko paikan taju määrittyy vapautena”.132 Globaalissa maailmassa, missä liikkuminen, 

kotipaikan vaihtaminen ja identiteettien hybridisointi on osa yleistä elämän folklorea ja hyvinvoivien (eikä 

aina niin hyvinkään voivien) massojen toimintaa, yksilöllä on mahdollisuus vapaaseen itsensä 

toteuttamiseen. Henkilö ikään kuin saattaa marjastaa, poimia erilaisia vaikutteita maapallon paikoista ja 

sen suomista kulttuurillisista käytännöistä ja poistaa ja lisätä aineksia, yhdistellä ja koota sadostaan 

luomuksen, jota kutsuu Minäksi.  Forss huomauttaa, että ”Harriesin mukaan, olemme enemmän oma 

itsemme paikkaan sitoutumattomuuden sekä maailmassa sijaintimme vallinnan vapauden ansiosta”.133
 

Juurettomuus ja vapaus merkitsevät toisaalta myös paikan katoamista siinä mielessä, että paikat lähestyvät 

toisiaan sekä samaistuvat toisiinsa. Forss huomauttaakin, että ”kaikki paikat käyvät nyt yhdestä ja samasta 

paikasta”.134 Maapallon, niin maalliset kuin ajallisetkin rajat ovat supistuneet ja typistyneet teknologisen 

vallankaappauksen vaikutuksena. Tiedon ja taloudellisten vaikutteiden levittäminen, sosiaalisen elämän 

ylläpitäminen ja kulttuurillisten ainesten muodistaminen on nykyaikana nopeaa ja propagandamaisen 

tehokasta. Kwon kirjoittaa Henry Lefebren sanoin, että ”juuri abstraktit paikat yhdentävät erilaisia paikkoja 
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ja vähentävät niiden erityisiä piirteitä”. 135
 Ikävästi monotoniaa luova kansainvälinen tyyli sekä paikkojen 

saavutettavuus uhkaa maapallon seutujen sijainneista johtuvaa erilaisuutta, jota voi kuvata Pauli Tapani 

Karjalaisen käyttämällä käsitteellä geodiversiteetti. Totalitäärinen käännös ja menneeseen paluu tuskin 

kuitenkaan toteutuu muuna kuin utopistisena suuntautumisena tulevaisuuteen, elämme tässä ja nyt, 

informaatioteknologian ja globaalin liikkuvuuden ajassa.   

Anne-Mari Forss näkee juuri liikkumisen uutena asumisen muotona ja elämisen tapana ja kirjoittaa, että 

”nykyteoreetikot määrittävät matkan osana asumista, jolloin ikään kuin olemme oleellisesti jo perillä 

etsiessämme”. 136 Jo Heidegger piti itse asumista tärkeämpänä juuri kulkemista kohti asumista.137 Idylli 

muuttumattomasta kotipaikasta on kiistatta mennyttä, osa romahtanutta maailmaa. Luultavasti se on aina 

osittain myös ollut haavekuva, muisto paremmasta menneestä. Muisto ja mielen kuva kodista on kuitenkin 

yhä edelleenkin ajankohtainen ja merkityksellinen, maailmaan suuntautumisen perusta. Palatessani 

lapsuuden kotiini, palaan ilmapiiriin, joka edustaa minulle onnea ja lämpöä, tuttuutta ja yhdessä oloa. Koti 

mielen kuvana ei kuitenkaan haihdu millään lailla sieltä poissa ollessani, vaan on yhtä voimakkaasti läsnä 

kuin kosketettunakin. Taakse jäänyt fyysinen paikka on kertaantunut useaksi paikaksi ja merkityksellisenä 

se kiinnittyy myös uusien paikkojen sisältöihin. Miwon Kwon kirjoittaa paikan käsitteen monipuolistumisesta, 

että ”entiset paikan määreet pitävät yhä paikkansa, mutta sisällöltään paikat ovat laajentuneet toimimaan 

yhtäaikaisesti, yhtä tärkeästi”.
138 Forss toteaa osuvasti että, ” liike paikan ja paikattomuuden välillä on 

merkityksellistä tänä modernina aikana ja se kiinnittyy myös osaksi ihmisyyttämme, paikan käsitystä ja 

identiteettiämme”.139
 Elämän suunnan muuttamisen rajattomat mahdollisuudet aiheuttaa myös ristiriitaa. 

Ristiriitainen maailmassa oleminen yksi aikamme tunnusomainen ja myös heideggerimaiseen paikallaan 

olemiseen vaikuttava piirre. Forss kuvaa ihmisen maailmassa kulkua kirjoittamalla, että ”kaipuu kohti kodin 

ja muuttumattoman paikan suojaa ja turvaa pitää henkilön liikkeessä kohti asumista, ja toisaalta pelko 

tällaisen suojan sitovuudesta ja rajoittavuudesta vie tämän kohti paikattomuuden vapautta”.140
 

Vaikka paikka on monimuotoisempi ja ristiriitaisempi enenevän liikkuvuuden ja paikattomuuden 

rinnakkaisilmiönä, niin se on yhä edelleen tähdellinen. Ruumis ja maa ovat läheisesti yhteen liittyneitä, 

mikä korostaa myös ruumiin ja maan tärkeyttä elämismaailman hahmottamisessa. Niin näkö- kuin 

muidenkin aistien kautta paikka avautuu maisemaan. Ihmisen ruumiin paikkasidonnaisuus laajentuu 

kattamaan sidonnaisuutta ympäristöön, siinä vallitseviin elinolosuhteisiin, kasvillisuuteen sekä siinä 

elävään yhteisöön. Yhteisöllinen paikkasidonnaisuus puolestaan synnyttää tavat, perinteen, välittää tiedon 
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ja tuntemuksen ja luo lopulta koko kulttuurin. Kuin sivuten ja sivaltaen ympäristö hioo ja moukaroi ihmisen 

identiteettiä. Paikka on merkityksellistä painovoimaa.  

 

 

 

Havaittu maisema 

Kuvaan väreilee vaikutteita elämismaailmastamme. Maalattu maisema on ympäristön jättämä jälki; 

havainto, joka on kehkeytynyt kuvalliseksi ajatukseksi ja näkökulmaksi. Ihmisen kiinnostus ympäristöä 

kohtaan, sen ihmettely ja havainnoiminen sekä maailman ja ihmisen vuorovaikutuksesta muodostuneet 

kokemukset synnyttävät kuvan. Havaitseminen on ulkoisen ja nykyisyyden tarkkailun ohella ja yhteen 

kietoutuneena myös menneen ja minuuden havainnointia. Tässä kappaleessa, tarkastelen havainnon sekä 

myöhemmin kokemuksen ja mielikuvan moniulotteisia merkityksiä ja vaikutuksia kuvallistamisen 

prosessissa. 

Johansson kirjoittaa, että ”Husserl näkee maan ja maailman havaitsemisen rakenteen alustana, mutta itse 

tiedon hankinnan ympäristön todellisesta olemuksesta ongelmallisena”. 141
 Tietoa on ääretön määrä ja 

siihen nivoutuu myös näkökulma. Husserlin mukaan ihmisen tietoisuus on intentionaalista ja aina 

suuntautunutta. Todellisuus avautuu ja on siis havaittavissa jonkinlaisena, eli aina jonkun merkityksen 

kautta. Havaitsemisen ja todellisuuden välissä on perspektiivin värittämä kerros, mikä johtaa maailman 

ilmentymiseen havainnon kautta sellaisena kuin aistimme ja ymmärryksemme sen hahmottaa. Havainnon 

kohde ilmenee ja tulee annetuksi, ei totuutena, mutta todellisena, se toisin sanoen todentuu havainnossa.  

Havaitseminen on siis yhden ja tietynlaisen toden tavoittelua tai sen vastaanottoa.  

 Ihmisen tietoisuutta, eräänlaista aktiivista ja inhimillistä tarkkaavaisuutta, sekä suuntautumista maailmaa 

kohti, voidaan pitää havainnointina. Itse havaitseminen ei vielä rakenna merkityksiä tai tietoa, mutta 

käynnistävät kyllä prosessin moottorit. Jos havainnoinnin kohde ja aines on erityislaatuista ja mielenkiintoa 

herättävä, havainto ikään kuin kuljettaa aineksen tietoisuuteen ymmärrykseksi ja kokemukseksi. Havaintoa 

voidaankin siis pitää alkuperäisenä kokemuksen, tiedon ja merkityksellisyyden tyyppinä. Tapahtuman 

kääntämistä havainnoksi, havainnosta tietoiseksi ja ymmärretyksi ainekseksi ja siitä kokemukseksi on 

vaikea asettaa ainoastaan lineaarisesti etenevän syy-seuraus, tapahtuma-havainto-tietoisuus-kokemus, 
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kaavion mukaisesti.  Havainnointi ja kokeminen näyttäisivät kyllä vahvasti olevan kytköksissä keskenään, 

ainakin limittäin ja osittain päällekkäin olevina, mutta oliot, ilmiöt ja tapahtumat ilmenevät ja 

muokkaantuvat yhtäaikaisina, suhteessa toisiinsa sekä toisistaan riippuvaisina.   

Sekä havaittava, havaitsemisen olosuhteet kuin itse havaitsijakin ovat kaikki alisteisia jatkuvalle 

muutokselle ja liikkeelle, ja siksi selkeärajainen alusta, keskivälin kautta päätepisteeseen kulkeminen on 

mahdoton tapahtuma. Tämän yhtäaikaisen ja toisistaan riippuvaisen tapahtuman ja asioiden 

todentumisen, Hanna Johansson näkee avoimuutena asioiden ilmenemisessä. Hän esittää Marleau-Pontyn 

ajatuksiin nojautuen, että ”havaitsemisen kaksipuolisuus, ihmisen yhtäaikainen näkevän ja nähdyn, 

koskevan ja kosketetun ruumiin olemus tuottaa avoimuuden, jossa sisäpuoli ja ulkopuoli avautuvat toinen 

toisiaan kohti”.142 Se on ikään kuin vasta-aineen tai -puolen katseen tuottamaa yhtäaikaista olemista ja 

itsen muodostamista. Johansson kirjoittaa Marleau-Pontyn sanoin havainnon avoimuudesta, että 

”havaitseminen avaa meille tien siihen mitä emme ole, eli sen avautuva luonne synnyttää merkitykset”.143
 

Marleau-Pontyn ajattelussa ihmisen ruumiillisuus määrittää ihmisen olemassa oloa, ajattelua sekä 

havaitsemisen mahdollisuuksia; havaitsija on ruumiillinen, mistä johtuen havaitsija ei ole havainnon 

moninaisista perspektiiveistä irrallinen tai luonnosta erillinen tarkkailija. Niin ruumis kuin havaittavat 

kohteet ovat olemassa tai ilmentyvät maailmassa ja ne ovat myös asemoituneet maailmaan. Edward S. 

Caseyn mukaan ruumiillinen havaitseminen jäsentää elettyä tilaa suuntiin ja tasoihin. Hän huomauttaa, 

että ”ruumiin kautta ihminen määrittää tilassa olevan havainnon kohteen lähellä ja kaukana olevaksi, tai 

käsillä olevaksi ja tavoittamattomaksi”.144 Tästä johtuen myös havaitseminen on situaationallista. 

Havainnointi tapahtuu kehollisesti jossain tilassa ja samalla jostain näkökulmasta käsin. Se kietoutuu 

kokemuksen osaksi ja samalla esittäytyy haluna kohdata ja ymmärtää, se antaa muodon tapahtumalle, 

paikantaa ilmiön tai itse kokemuksen.  

Havaitseminen on enemmän kuin vain asioiden tunnistamista. Marleau-Ponty näkee havainnoinnin 

prosessinomaisena, muuttuvana, merkitystä rakentavana sekä yhteyttä tavoittelevana toimena. Husserl 

puolestaan käsittää havaitsemisen kylläkin maailmaan suuntautuneena, mutta ei niin avoimena tai 

tarkoitusperättömänä kuten Marleau-Ponty.  Husserlin ajattelussa havaintoon kuuluu ennakko-oletus. Se 

on aktiivinen prosessi, jonka lähtökohtainen suunta on havaitsijasta havaittavaan kohteeseen kulkeva. 

Havainnoidessaan henkilö on aktiivinen toimija ja toiminnallaan ja aktiivisuudessaan pakottaa omia 
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näkemyksiään ja käsityksiään havainnoitavan kohteen ominaisuuksiksi. Vaikka ne, kuten edellä mainitsin, 

ovat lähtökohtaisesti ja a priori kotoisin havainnoitsijasta itsestään. Husserlin havainnon käsite näyttäisi 

tunnustavan siis jonkin määräisen vallan asteen. Husserlin esittämän näkemyksen mukaisessa 

havainnoinnissa kohde ikään kuin riisutaan sen ominaispiirteistä ja uudelleen puetaan havaitsijan 

mieltymysten mukaisesti. Havainnoinnin avoimuuden näkemyksestä huolimatta, myös Marleau-Ponty 

myöntää, ettei havaitseminen ole koskaan, vaikka kuinka tietoista olisikaan, täydellistä ja puhdasta 

aktiivisuutta vaan siihen tunkeutuu aina myös tiedostamattomia tekijöitä.145 Husserlin havainnon 

tapahtumaan vaikuttava näkemyslisä rinnastuu havainnoinnin prosessiin liittyvään odotukseen, minkä 

mukaan havaitessaan ihminen odottaa merkityksen mukaisen havainnon ilmenevän hänelle.146
 Ihminen 

ikään kuin ennalta projisoi havaittavaan merkityksen, joka sitten ilmenee hänelle. Havainnointiin kiinnittyy 

läheisesti siis ihmisen omat näkemykset ja ennakko-oletukset, husserlilaisen horisontin mukaisesti.  

Ennakko-odotusten ja näkemysten ilmentyminen havaittavaan on kuvan tekemisen kannalta erittäin 

merkittävä ja mielenkiintoinen seikka. Kuvan lähtökohdat, kuten tämän kappaleen alussa mainitsin, 

syntyvät vuorovaikutuksesta maailman kanssa, mielikuvituksen sytyttämästä näystä sekä ympäristön 

tarkkailusta ja havainnoinnista. Näiden tarkkailu- ja havaitsemistilanteiden saattaisi olettaa olevan 

esiodotuksiltaan tarkoitusperättömiä sekä avoimia, niin sanotusti absoluuttisia ja ”puhtaita” 

suuntautumisia. Havaittuun kohteeseen ja sitä kautta kuvaan näyttää Husserlin näkemyksen mukaan 

kuitenkin aina siirtyvän pakotettu a priori odotuksen näkökulma tai kuten Marleau-Ponty asian esittää, 

havaintoon ja sen tuotokseen suodattuu tiedostamatonta ennakko-oletuksen ainesta. Tämä pakotettu tai 

tiedostamaton näkemyksellinen aine on juuri se, joka muuntaa näyn ja kuvan erityiseksi ja omanlaiseksi 

maailmakuvaksi. 

 

Koettu maailma  

John Deweyn mukaan kaikki elävät luontokappaleet, ihminen mukaan lukien, ovat yhtä todella olemassa 

kuin se luonto jossa elämme.147 Deweyn näkemyksen mukaan kaikki luonnon oliot voidaan siis sijoittaa 

ontologisesti (vaikkei kuitenkaan tiedollisesti) symmetriseen asemaan, luonnon kudelman ja verkoston 

sisäpuolisiksi toimijoiksi. Leila Keski-Luopa kirjoittaa, että ”symmetrian sommitelmassa sisäisen ja ulkoisen 

erottamisen sijaan Dewey puhuu ennemminkin vuorovaikutuksen puolesta kuin dualistisesta, eriytyneestä 
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järjestyksestä.148
 Vuorovaikutuksen teema onkin merkittävä Deweyn ajattelussa yleisesti ja etenkin hänen 

kokemuksen syntymisen pohdinnoissaan. 

Deweyn mukaan jokainen kokemus on perua elävän olennon ja sen elämismaailman jonkin vivahteen 

vuorovaikutuksesta.149
 Kokemus on myös merkki ja palkinto, joka voimaantuessaan muuttuu 

osallistumiseksi ja viestinnäksi, yhteyskanavaksi maailmaan sekä vuorovaikutteiseksi suhteeksi sen kanssa. 

Elämän ja maailman sanojen merkitysten yhteyttämisestä syntyy Husslerin nimeämä elämismaailma. Jaana 

Housseou kirjoittaa, että ”ihminen elää elämismaailmassa yksilönä ja se on samalla ihmisen olemisen 

paikka ja raja”.150
 Elämismaailma voidaan siten hahmottaa ihmisen luonnolliseksi ympäristöksi, missä hän 

toimii ja kokee. Elämismaailman toimintakentällä vaikuttaa spatiotemporaalisuus sekä kausaalitapahtumat 

syy-seurauksineen, mistä johdannaisena myös ihmisen olemassa olo on aikaan, tilaan ja paikkaan, 

kanssaolioihin ja ilmiöihin suhteessa olemista. Liike ja alati muuntautuminen, tekee elämismaailmasta 

prosessimaisen ja aktiivin toimintakentän, jota ihminen elää ensisijaisesti heideggerimaisesti yhdessä 

muiden kanssa. 

Deweyn mukaan kokemuksen kautta maailmasta tulee kiinteä osa ihmisen minuutta.151
 Identiteettiä 

muokanneet kokemukset vaikuttavat tässä hetkessä ja aktivoituvat myös uuden kokemuksen vastaan 

ottamisessa, eli vuorovaikutuksessa. Fyysisinä sattumuksina oliot ja tapahtumat, jotka ihminen kohtaa ja 

kokee, kulkevat Deweyn mukaan ihmisen ohi ja jäävät hänen taakseen, mutta niistä tarttunut värähtely ja 

aines jäävät vaikuttamaan ohikulkemisen jälkeenkin. Dewey huomauttaa, että ”asetumme asumaan 

maailmaan vuorovaikutuksessa muodostuneiden toimintatapojen avulla”.152
 Kokemukset siis ikään kuin 

ohjaavat ja kotiuttavat ihmisen maailmaan ja samalla yhdistävät hänet maailman tapahtumaketjuihin ja 

liikkeeseen.  Kokemusten kautta maailma muuttuu kodiksi, ja samalla maailmasta tulee ikään kuin 

kokemuksen alkuarkki, joka vaikuttaa seuraavien kokemusten pohjalla.  

Maailman asuttaminen sekä kokemus syntyvät suhteessa elämismaailman kanssapelaajiin, sen kentällä 

muihin toimijoihin ja ilmiöihin. Leila Keski-Luopan mukaan kokemusten merkitys määräytyy siitä, millä 

tavalla, miten elettyinä, millaisissa keskinäisissä suhteissa ja miten laajoina tai typistettyinä nämä 

elämismaailman muut oliot ja ilmiöt osallistuvat yksilön olemassaolon rakentumiseen.
153 Toisin sanoen, 

kokemus saa asiasisältönsä siitä materiasta mihin ollaan suhteessa. Leila Keski-Luopa huomauttaakin, ettei 

”vuorovaikutteinen tapahtuma voi olla kokemusta tyhjästä, vaan jostakin ilmiöstä tai asiasta, josta 

                                                             
148 Keski-Luopa, Leila, 2009             
149 Dewey, John, 2010, s. 59                 
150 Houessou, Jaana , 2010, s. 33                                  
151

Dewey, John, 2010,  s.130                  
152 Dewey, John, 2010, s.130                 
153 Keski-Luopa, Leila, 2009 



48 
 

kokemus saa merkityksensä”.154
 Tätä näkemystään, kokemuksen merkityksen synnystä, hän valottaa 

esimerkin avulla ja kirjoittaa, ettei ”metsän käsite aukea tyhjennettävästi määrittelemällä, vaan olemalla 

niissä suhteissa, joihin termillä metsä viitataan”.155
 Metsän käsitys hahmottuu aina yksilölle erityisenä ja 

saa sen vuoksi jokaisessa kohtaamisessa uudenlaisen sisällysluettelon.  

Kokemuksen syntymiseen vaikuttaa vuorovaikutuksen tapahtumahetkellä jo ennalta olevat ja vallitsevat 

asiat sekä tekijät. Keski-Luopa tarkastelee Heideggerin maailmassa olemisen käsitettä ja esittää huomion, 

jonka mukaan maailmassa olemiseen sisältyy tajunnan kannalta alustava ymmärtäminen. 

Esiymmärtyneisyydellä Heidegger viittaa Keski-Luopan mukaan niihin seikkoihin, jotka ovat ennalta 

olemassa. 156 Keski-Luopa esittää esimerkin esiymmärtäneisyyden merkityksestä vuorovaikutteisessa 

tapahtumassa ja kuvaa ihmisten välistä kohtaamista, jossa kummallakin on omat biologiset ja 

situationaaliset lähtökohtansa ja historiansa.157 Yksilön biologiset ja elämän olosuhteet toimivat ikään kuin 

kohtaamisen taustatietoina ja -tekijöinä. Henkilöiden kohdatessa syntyy kokemus, joka jatko käsittelee 

henkilön olemassaoloon sisäistyneitä toisasioita, tapahtumia, ilmiöitä ja kohtaamisia ja vuorovaikutuksia. 

Toisin sanoen ihmisen aiemmat, olemukseen imeytyneet tosiasiat ja -tapahtumat ovat kokemuksen raaka-

ainetta.  

Deweyn ajattelussa yksittäisessä kokemuksessa niin fyysiseen kuin sosiaaliseenkin maailmaan kuuluvat 

asiat ja tapahtumat muuttuvat kohdatessaan inhimillisen kontekstin ja olio puolestaan muuttuu ja kehittyy 

kanssakäymisessään sille aiemmin ulkoisten asioiden parissa.158
 Deweyn mukaan asioiden ja tapahtumien 

sekä olioiden välinen kohtaaminen on vuorovaikutteinen tapahtuma ja kokemus, missä kummatkin 

osapuolet tai niiden asiasisällöt muuttuvat. Objektiivisesta kokemuksesta Dewey kirjoittaa puolestaan, että 

”objektiivinen kokemus on erittelyn perua ja siksi ihminen ymmärtääkin niitä vain ottaessaan huomioon 

kokonaiskokemuksen, jossa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät yhdistyvät, kukin oman erityisluonteensa 

menettäneenä”.159
 Toisin sanoen kokonaiskokemuksessa yhdistyvät ulkoiset ja sisäiset, tapahtumaa 

edeltäneet ja itse tapahtumahetkellä vallitsevat olosuhteet. Yhdistymisen hetkellä ne ikään kuin sulautuvat 

toisiinsa ja menettävät erityiset piirteensä. Samalla ne kuitenkin yhdessä muodostavat uuden 

kokonaisuuden ja kokemustyypin, objektiivisen kokemuksen.  

Kuten oliot, ilmiöt ja tapahtumat ovat esiymmärrettyjä, niin myös maailma on jo ennalta olevaa. Ihminen 

elää avautuneessa maailmassa ja maailmasta, jota Jaana Houessou kuvaakin ihmisen kasvualustaksi, 
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toiminnan kentäksi ja reflektiopinnaksi.160
 Myös Deweyn näkemyksen mukaan Ihmisen ja maailman välillä 

on luontainen yhteys altistumisen ja tekemisen vastavuoroisuudessa.
161

 Maailma maalmoi yhteisenä ja 

jaettuna sekä mahdollistaa ja tarjoaa kullekin asukkaalleen niin materiaa, kohtaamisia, tapahtumia, kuin 

myös kullekin omanlaisen kokemusten jatkumon. Kokemuksessa kokevan minän ja maailman välille syntyy 

yhteys, jota voidaan kutsua luonnollisesti ihmisen maailmasuhteeksi. Tämä kokemuksen pohjalta syntynyt 

koettu maailma rinnastuu edellä mainittuun Husserlin elämysmaailman käsitteeseen.  

Koko elämän ajan, kokemukset asemoivat jatkuvasti ja yhä uudelleen ihmistä. Kokemukset muuntavat 

elämän kulun suuntaa työntämällä ja vetämällä ihmistä eri suuntiin, ne lähentävät tai loitontavat ihmistä 

eri kohtaamisista, tapahtumista ja ilmiöistä. Houessoun mukaan mahdollisuudet ja kiinnostuksen kohteet 

aukenevat ihmiselle kokemusten jatkumossa.162 Ihminen on maailmassa kehollisena olentona aina 

jonkinlaisessa situaatiossa, tilanteessa, josta hän kokemusten ohjaamina suuntautuu kohti kiinnostavaa ja 

erkanee epäolennaisesta.  Kohti tai poispäin kulku tilanteista ja kohtaamisista, muokkaa ihmisen 

olemassaoloa. Juha Varto ilmaisee asian toteamalla, että ”erilaiset kokemukset painavat horisonttiin jäljen, 

joka suhteessa muihin jälkiin muuttaa ihmisen suhdetta maailmaan”.163 Jatkuva suuntautuminen ja sen 

myötä syntyneet kokemukset ja olemassa olon muokkaantuminen tekee ihmisen elämästä Houessoun 

mukaan jatkuvan prosessin, joka päättyy vasta kuolemassa.164
 John Dewey yhtyyy tähän näkemykseen 

kirjoittamalla, että ”aiemmat kokemukset muokkaavat taipumuksia havainnoida, haluta ja tuntea, sillä eliö 

kantaa aiempia kokemuksia mukanaan, niistä välittömästi latautuen”.165 Lisäksi Dewey huomioi toisten 

ihmisten vaikutuksen huomauttamalla, että ”ihmisen ajattelun ja uskomusten ainekset ovat peräisin 

toisilta ihmisiltä, joiden kanssa hän elää”.166
 Kanssaihmisten näkemysten ja kokemusten ilmaiseminen on 

Deweyn mukaan julkista ja viestivää, ja siksi ilmaistu aines myös tarttuu toisiin ja leviää ihmisten 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa.167
 

Houessoun edellä mainitseman maailmaan suuntautumisen, voi käsittää viittaavan myös Huserlin 

horisontin käsitteeseen. Husserl käyttää horisontin käsitettä kuvaamaan kaikkea ihmisen elämän aikana 

kerääntynyttä kokemusta ja ymmärrystä. Husserl ei kuitenkaan esittänyt horisonttia yhden pakopisteen 

kautta nähdyksi, vaan kaleidoskooppimaiseksi erilaisten kokemusten muodostumiksi ja kuvioiksi, yhteen 

sulautuviksi ja toisiinsa limittyviksi näkymiksi ja mahdollisiksi suunniksi. Houessou huomauttaakin, että 
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”kaikki husserlilaiset horisontit avaavat ihmiselle maailmaa tietyllä tavalla ja niiden suhde toisiinsa muovaa 

ihmisen olemista edelleen”. 
168

 Espanjalainen José Ortega y Gasset on Husserlin kanssa samoilla jäljillä 

kokemuksen muokkaavasta ja suuntaa antavasta vaikutuksesta. Hän käyttää kuitenkin horisontin sijaan 

perspektiivin käsitettä. Houessou jatkaa ja kirjoittaa, että ”olennainen ihmisen piirre on se, mitä hänen 

oma elämänsä antaa ja millaiseksi hänen perspektiivinsä muodostuu”.169
 Perspektiivi muovaantuu 

kokemuksien vaikutuksessa ja vastavuoroisesti jokaisen oma todellisuus paljastuu elämisessä 

muotoutuneen perspektiivin mukaisesti. Perspektiivin tai horisontin vaikutuksen alaisena ihminen 

hahmottaa ja muodostaa käsityksen, arvioi ja ymmärtää uutta kokemaansa.170
 

Mahdollisia kokemuksia muodostuu jatkuvasti. Ympäristön lähettämän tapahtumallisen ja kokemuksellisen 

tietotulvan ylikuumentuessa, ihmisen kokemukset jäävät usein jäsentymättömiksi ja painuvat aktiivisen 

mielenalueen ulkopuolelle.  Kokemuksesta tulee kuitenkin merkityksellistä kun uusi kokemus on voimakas 

tai siihen yhdistyy aiempi kokemuksellinen aines, tieto sekä ymmärrys.  Analysoitu, paloiteltu kokemuksen 

ymmärrys nousee puolestaan tietoisuuteen Deweyn mukaan, kun vastarinnan ja eripuran vivahteet 

sävyttävät vuorovaikutuksen tapahtumassa kokemusta tunnetiloin ja ajatuksin, ja nostattavat esiin 

tietoiset aikeet.171
 Vastakkaisuuksien ja ristiriitaistenkin seikkojen voidaan näin nähdä olevan ikään kuin 

positiivisia energian lähteitä ja voimia, jotka vaikuttavat, sekä mahdollistavat ajatusten ja tunteiden 

aktivoitumisen, suunnaten ihmisen perspektiivin mukaisesti maailmaa kohti. Tunteilla näyttäisi todellakin 

olevan viriili ja toiminnallinen rooli kokemuksen synnyn prosessissa. Inhimillinen kokemus on Deweyn 

sanoin jotain mikä jää mieleen, jokin joka piirtyy vahvasti mieleen ja erottuu joukosta.172
 

 

Mielikuvituksella maalattu  

Kuvaan väreilee, tarttuu ja husserlimaisesti pakottautuu aineksia havainnosta, odotuksista ja kokemuksista. 

Näiden kolmen tekijän rinnalla, myös mielikuvituksella on rooli kuvallistamisen prosessissa. Lähtökohtani 

mielikuvan merkitykseen, ei ole niinkään vaeltelevassa ajattelussa, tai fantasian sekoittumisessa 

todellisuuteen, vaan mielen synnyttämien ja sytyttämien kuvien tarkastelussa. Mieli luo kuvauksen 

maisemasta ja maailmasta, kokemuksista ja kohtaamisista. Kuvittelu avaa yhtäaikaisesti todellisuuden 

ylittäviä, mutta siihen mahdollisesti liittyviä kerroksia.  
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Pauline von Bonsdorffin mukaan uneksinta tai mielikuvittelu ei ole päämäärätöntä haaveilua, vaan siinä on 

oleellisesti kyse myös tahdosta ja intohimosta, kysymyksistä kuten mitä henkilö haluaa olla, mihin 

suuntaan mennä ja mitä tehdä.173 Haaveilun ja mielikuvituksen voi siis nähdä eräänlaisena harjoitteluna ja 

valmistautumisena, ikään kuin elämän luonnosteluna. Se sallii sijoittumisen erilaisiin tilanteisiin, 

kohtaamisiin, maisemiin ja kulttuureihin, muuttaa vapaasti ja radikaalistikin elämän suuntaa ja sisältöä. 

Mielikuvituksella on eskapistinen ulottuvuus, mutta se voi myös olla kuvittelua juuri todella tapahtuvista 

olosuhteista ja tilanteista, positiivisten tai negatiivisten asioiden kohtaamisesta. Kuvittelemalla yksilö voi 

ikään kuin kokeilla mikä häntä kiinnostaa ja vetää puoleen tai valmistautua koetteleviin tilanteisiin. 

Henkilön palatessa aina samankaltaisiin mielenkuviin ja tapahtumiin, kuviteltu sisältö ikään kuin 

voimaantuu ja siihen kiinnittyy yhä enemmän merkityksiä. Toistaessa samaa haavekuvaa, – kuten minä 

toistuvasti palaan mielessäni kesämökin kalliolle katsomaan meren tyyneyttä, myrskyä, valoa, jäätynyttä 

pintaa, joskus jopa harmaata, läpitunkevaa sadetta, voidaan pohtia, kuinka suuri vaikutus toistuvilla 

haavekuvilla on yksilön maailmaan suuntautumisessa ja valintojen teossa. Uskoisin, että kokemukseni 

kalliolla istumisesta sekä krooninen mielikuvallinen paluu havaintopaikalle ohjaa muiden mieltymysten ja 

kokemusten ohella arvojani ja halujani. Vaikka kuvittelu on tässä hetkessä ei-todellista, se saattaa suuntaa 

antavana tekijänä, kuljettaa haaveilijan realistisesti kohti haaveilun kohdetta, mielen kuva mökin 

rantakalliosta tuottaa tulevaisuuden odotuksen, kohti pyrkimisen tarpeen. Von Bonsdorffin mukaan 

mielikuvitus auttaakin kiinnittymään, se ohjaa haluja ja pyrkimyksiä, yhtälailla kuin henkilön suhtautumista 

tilanteisiin, kanssaihmisiin ja ympäristöihin.174 Mielikuvitus ikään kuin rikastaa ja parantaa yksilön 

elämänlaatua ja siksi myös kertomukset ja kuvitelmat tulisi von Bonsdorffin mukaan ottaa vakavasti.175
  

Kuvittelu on olemukseltaan avointa ja muuttuvaa, tilannesidonnaista. Se on kuviteltua elämää, harjoittelua. 

Tärkeitä ovat ne merkitykset ja arvot, joita tapahtumat saavat kuvittelun prosessissa ja jotka auttavat 

maailmassa toimimisessa, sen järjestämisessä, palojen paikoilleen asettelemisessa ja ajattelemisessa. 

Gaston Bachelardin kuvaa osuvasti kuvittelun tärkeyttä näkemyksessä, jota von Bonsdorff lainaa 

seuraavasti:   

”Mielikuvitus on, aivan kuten psykoanalyysissa, työtä ja työstämistä, ja valveilla tai nukkuessa 

tapahtuvassa unityössä ihminen löytää ja antaa mieltä ja merkitystä maailmalle. Maiseman ja siinä 

toimimisen todellisuus on unen materiaalia; mielikuvitus perustuu todelliselle ja tekee siitä sekä 

ymmärrettävän että oman. Lisäksi unityö suuntautuu tahdon kautta tulevaan”.176
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Tosi ja mielikuvitus näyttäytyvät näin toisiinsa kiinnittyneiksi tai kuten Merleau –Ponty asian ilmaisee 

kirjoittamalla, että ”mielikuvitus ja todellisuus eivät ole erillisiä vaan kuviteltu on todellisessa piilevä 

mahdollisuus”.177
 Mielikuvituksen on siis mahdollista ilmentyä kuvitteellisena, mutta myös ikään kuin 

ujuttautua toiselle puolelle säteilemään todelliseen maailmaan. Sen voi yhtälailla nähdä ikään kuin aistin 

kaltaisena, joka tutkii ympäristöjä ja maailmoja. Pauline von Bonsdorff kirjoittaakin Mikel Dufrennen 

ajatusta mukaillen, että ”mielikuvitus on luovaa suuntautumista todellisuuteen, se on tapa tutkia ja saada 

tietoa inhimillisestä maailmasta”. 178
 Mieli on ääretön, aktiivinen ja ulottautuu kaikille elämän alueille. Sitä 

voidaan pitää siten yhtenä maailmassa toimimisen muotona tai tutkimisen ja tietämisen tapana, joka on 

tulevaisuuteen suuntautunutta. Samalla Pauline von Bonsdorff huomauttaa kuitenkin että ”mielikuvituksen 

tuottama tieto ja kokemus on sulkeilla ympäröity, metsä ikään kuin on”.179
 Mielikuvituksellinen tieto ei ole 

todistuksin leimattavissa, sillä yhtälailla kuin kulttuurinen tai maailmankatsomuksellinen tieto, se on arvo. 

Aktiivisuutena ja arvona kuvittelu laajentaa ihmisen toiminnan mahdollisuuksia, kirjoittaa von Bonsdorff, 

rakentaen sillan sen välille, miten asiat ovat, ja miten henkilö ajattelee, toivoo tai epäilee niiden olevan.180
 

Mielikuvitus hankkii materiansa eläytymisen ja samaistumisen ohella ennen kaikkea kokemuksen kautta 

ammennetusta tiedosta. Dewey toteaa mielikuvituksen olevan uuden ja vanhan tietoista 

yhteensovittamista.181
 Tietoisen yhteensovittamisen eleellä todellisuus takaa asemansa fantasian ylivallan 

edessä. 

Menneen, kokemuksen, tiedon hankinnan ja mielikuvituksen symbioosia ja yhteistä ilmenemismuotoa 

voidaan hahmottaa ympäristöön jääneen jäljen kautta. Jälkien havaitseminen ja viipyminen niiden parissa, 

virittää mielikuvituksen ja lähentää ihmistä luontoon, historian tapahtumiin ja kadonneisiin kulttuurillisiin 

käytäntöihin. Jäljet ovat painautuneet ympäristön topografiaan tai maan kerrostumiin ja ovat läsnä tässä ja 

nyt. Samalla niiden läsnäolo on avointa, ilmavaa ja pakenevaa, mennyt ei projisoidu todellisuuteen 

lihallisena, vaan mielikuvitteellisena. Tuntemiseen sekoittuvat, omattu tieto kohteesta, kokemukset ja 

tulkinta. Jälkiä tulkitsemalla ihminen voi kuvitella mitä merkit kertovat menneestä, toisista oliosta, arvoista, 

tavoista ja olosuhteista. Jälkien mielikuvituksessa henkiin herännyt maailma sallii kuvittelijan astumaan 

menneen maailman maisemaan, yhdeksi sen asukkaaksi. Von Bonsdorff toteaakin, että ”mielikuvituksen 

tilana ympäristön ja maiseman täyttävät arvailut, kuvat ja kertomukset”.182 Näin myös metsän 

elementeille, jäljille, äänille ja materiaalille syntyy luonne, tarina ja tarkoitus. Metsän mielikuvituksen 

kertomukset ja jäljet tarttuvat myöhemmin myös maisemamaalauksen elementeiksi.   
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Luonto on jatkuva prosessi; täynnä elämää, liikettä, syntyä, lahoamista ja elementtien olotiloista toiseen 

muuntumista. Kaikkea ympäristön ajallista ja tilallista tapahtumaa on mahdotonta tallentaa tai rekisteröidä 

mieleen ja ymmärrykseen. Osa tapahtumista, liikkeistä ja muutosprosesseista jää pakostakin huomiotta. 

On mahdotonta siis sulkea näkymää tai puristaa aistittua metsää määreeksi, tarkaksi sisällöksi, vaan 

ihminen joutuu käyttämään moniaistista ruumistaan, muistikykyä sekä mielikuvitusta metsän ja luonnon 

hahmottamiseen. Pauline von Bonsdorff kirjoittaa, että ”mielikuvitukselle avautuu tila ja mahdollisuus juuri 

siksi, että metsä on ääretön, suurempi kuin kokija ja pitää sisällään paljon enemmän kuin hän voi tietää, 

havaita tai hahmottaa”.183
 Ihminen ei tavoita metsän kokonaisuutta tilallisesti, havainnollisesti eikä 

käsitteellisesti ja tarvitsee siksi avukseen kuvittelun taidon. Ympäristön havaitseminen ei anna täydellistä 

tietoa asioista, vaan puolestaan näyttääkin ne eri suunnilta, palasina ja samalla vakuuttaa tarkkailijan 

omasta rajallisuudestaan. Näin luonto varmentuu havaittavaksi ja koettavaksi äärettömistä näkökulmista 

sekä lukemattomissa, vaihtuvissa tilanteissa. Merleau-Ponty rinnastaa havaitsemisen omintakeisesti myös 

uskoon ja luottamukseen. Hänen mukaansa havaitseminen osoittaa että maailma on olemassa ja ihminen 

voi tuntea sen vaikka mikään yksittäinen havainto ei ole tyhjentävä eikä erehtymätön ja ihmisen on ikään 

kuin luotettava, että havaintomme ovat asianmukaisia ja riittäviä.184
 On uskottava välittyneen tiedon 

oikeanmukaisuuteen. Se millainen maailma on tai miten asiat ovat, määrittää von Bonsdorff, avoimeksi 

eikä koskaan loppuun käsitellyksi kysymykseksi.185
   

Palautan mieleeni rantakallion ja merinäköalan ja sen kuinka se joka kerta näyttäytyy erilaisena, 

erivärisenä, eri lämpöisenä. Se ei koskaan kulu kokemuksena eikä tyhjene merkitykseltään tai 

kiinnostavuudeltaan. Päinvastoin kokemus kalliolla voimistuu mielikuvituksen kautta. Mielikuvittelua ei 

voidakaan näin ollen kutsua tyhjentäväksi toimeksi, vaan täyttäväksi; havaitseminen tuottaa lisää 

tuntemuksia, kokemuksia, arvoja ja merkityksiä. 

 

TOINEN MAISEMA 

Prosessiksi purkautuva identiteetti   

Tässä kappaleessa pyrin hahmottamaan ympäristön ja identiteetin suhdetta.  Samalla käsittelen 

identiteetin rakenteiden kiinnittymistä representaation eli kuvan syntyyn. Kappaleen aluksi puran 

identiteetin rakenteita; osoitan kuinka identiteetti ei ole koskaan pysähtyneessä tilassa vaan alati 
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muokkaantuvassa prosessissa. Lisäksi otan esille Toiseuden käsitteen ja osoitan, kuinka minuus ei vain 

sisällytä toiseutta vaan Toinen on myös sen elintärkeä osa. Nojaudun identiteetin hahmottamisessa ennen 

kaikkea Stuart Hallin ja Trinh T. Minh-han kirjoituksiin sekä Lacanin objeksti a:n käsitteeseen.   

Elän arkea syntymäkulttuurini ulkopuolella. Jokapäiväinen kanssakäyminen sisältää runsaan annoksen 

toisenlaisia tapoja, näkemyksiä ja käyttäytymismalleja; ristiriitaa ja ihmettelyä, jopa ärtymystä. Yhtälailla ja 

samanaikaisesti minä näyttäydyn erilaisena, joskus outona tai ainakin epäsoveliaana sosiaalisissa 

ympäristöissä ja yhteisöissä. Toiseuden ja erilaisuuden ympäristö tuntuu minusta kuitenkin kotoisalta; 

kasvoin ilmapiirissä, johon vaikuttivat melko vastakkaiset ja ristiriitaisetkin ajattelumallit sekä 

luonteenlaadut. Identiteettien erilaisuus ja niiden poikkeavuudet kiehtovat minua äärettömässä 

moninaisessa olemuksessaan ja ilmenemisessään. Identiteetin kysymykset ovat luonnollisesti myös vahvoja 

kuvan tekemisen vaikutteita. Maalaukseen siirtyvät ja yhteen kietoutuvat elämysmaailman kokemukset ja 

kohtaamiset. Kuva kehkeytyy vaikutusalttiina ympäristölleen, tietyn identiteettikudoksen ja kutoutuman 

synnyttämänä. 

Stuart Hallin mukaan ihminen kirjoittaa ja puhuu aina tietystä erityisestä paikasta ja tiettynä erityisenä 

aikana, tietyn erityisen historian ja kulttuurin kehyksessä. Se mitä sanotaan, sanotaan aina jossakin 

kontekstissa, jostakin positiosta.186
 Puheen ja tekstin ohella näin syntyvät myös kuvat. Niin kuvat, 

näkemykset kuin identiteetitkään eivät synny tyhjiössä, vaan syntyprosessiin tarvitaan toiseuden 

elementtiä. Toinen sisältää ikävän usein negatiivisia assosiaatioita, toinen on vieras sekä yleisesti se 

käsitetään meihin kuulumattomiksi. Negatiivisen taakkansa vuoksi toiseutta on mielekästä tarkastella 

tarkemmin ja keventää käsitteen lastia. Puran toiseutta positiivisista lähtökohdista ja avaan näkymän 

merkitykselliseen jopa elintärkeään toiseen, toiseen joka on osa meitä.  

Seuraavassa tarkastelen Lacanin objeksti a: n käsitettä niin kuin minä sen tällä hetkellä käsitän. Objeksti a:n 

tai objekti pikku a:n käsite on mielestäni vaikea ja juuri sen vuoksi kiehtova. Olen varma, että viisaammat 

voisivat valottaa käsitettä laajemmin ja syvällisimmin. En halua kuitenkaan antautua ja luopua yrityksestä, 

sillä se on oleellinen niin taiteellisen työskentelyni, kuin myös lopputyöni tutkimuksen kannalta. 

Tulevaisuudessa toivon palaavani aiheeseen kasvaneen ymmärryksen kera. 

Janne Kurjen mukaan Lacan pitää katsetta luonteenuomaisimpana terminä objekti a:lle.
187 Kuvataiteessa 

on tekemisen, pohdinnan, tulkinnan ja ilmaisun rinnalla kyse myös katseesta ja etenkin näkemisestä. Mitä 

katsoja näkee, kun katsoo maisemaa, mitä henkilö näkee kun, maalaa maisemaa ja mitä henkilö näkee, kun 
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katsoo maalausta maisemasta? Kuinka ja mistä yhdistelmistä syntynyt näky oikein muodostuu? Ja mikä on 

nähdyn merkitys? Tässä luvussa en pyri tyhjentävään vastaukseen vaan pohdin näitä kysymyksiä kaikissa 

opinnäytetyöni osiossa, työhuoneellani maalatessani ja maisemassa liikkuessani. Katse tai katsominen on 

näky tai näkyjen ilmestymistä ja maailman ilmentymistä. Siihen nivoutuu historia, tieto, oppi, läheisten 

vaikutus, kulttuuri, arvot jne. Jos ajatellaan katsomista tapahtumana, jolla on alku ja loppu, voidaan 

olettaa, että katsomisen lähtökohta on avoin ja ennakkoluuloton havainnointi, sillä etukäteen ei voida 

tietää, mitä nähdään ja millä tavoin nähdään. Ennakkoluulotonta, mutta odotuksen sisältämää 

tapahtumaa, havaintoa seuraa pläjäys, impulssi-isku; reaktio. Kirjoitan lopputyötäni kotonani, siirryn 

ikkunan ääreen, aurinko paistaa ja näkymän puutarhan yli lentää papukaijaparvi. -Pam!; en ole Suomessa, 

vaan Espanjassa, kodissani, jota olen asuttanut jo lähes kymmenen vuotta, mutta papukaijojen lennon 

näkemisen myötä maisemassa minulle näyttäytyy koko se kokemuksellinen ja kulttuurillinen tausta jonka 

omaan. Papukaija on yhtäaikaisesti tuttu ja vieras ja papukaijan lisäksi näen itseni vieraassa ja tutussa 

ympäristössä, näen itseni tuttuuden ja vierauden.  

Juha Saari kirjoittaa, että ”itsensä havainnointi on aina illuusio ja toisen kautta kääntyvä efekti, vaikutus, 

tehoste jopa tulos”.188
 Hän jatkaa huomiolla, että ”ihminen ei pysty tarkkailemaan absoluuttista, puhdasta, 

tyhjiössä olevaa itseään, vaan havaintojen tekemiseksi henkilö tarvitsee asettaa itsensä jotain taustaa 

vasten tai jonkinlaisen heijastuspinnan viereen”.189 Tyhjiö on puutteellinen heijastuspinnaltaan. Siellä ei ole 

mitään mitä tarkkailla, ei ärsykkeitä, ei vuorovaikutusta, ei liikettä, lämpötilaa tai väriä. Interaktio on 

oleellinen sillä ihminen rakentuu vuorovaikutuksessa, sillä ihminen aistii ja ymmärtää toisen katseen 

määrittelevän itseään sekä vaikuttavan käsitykseen itsestänsä. Juha Saaren mainitsema itsensä tarkkailun 

illuusio viittaa mielestäni ongelmaan, jonka olen tuonut esille useaan otteeseen tämän opinnäytetyön 

yhteydessä. Minuus on yhtälailla – niin kuin ympäristökin, luonto ja kulttuuri, osa isompaa kokonaisuutta ja 

rakentuu niin useasta erillisestä ja alati muutoksen alaisesta osasta, ettei sitä voi vangita tai tyhjentää 

täysin yhtenäisiksi ja lopullisesti muuttumattomiksi käsitteiksi, kuviksi, ääniksi. Koska minuus ei rajaudu 

suljetuksi käsitteeksi, ymmärrän minuuden sisältävän (Saaren käyttämän illuusion sijasta) myös osaksi 

mielikuvitusta. Minuus ei ole harha, harhakuva vaan näky ja näkymä itseeni, jokin mielikuva, olosuhteille 

alisteinen mielessä syntynyt kuva ja näkymä.  

Palataan objekti a:han, toisen katseeseen ja sen vaikutukseen. Juha Saari kirjoittaa että, ”toisen katse on 

objekti, jonka kohdatessaan subjektista tulee objekti”.190 Hän toteaa, että, ”objekti a on eräänlainen 

mahdotonta reaalista (esim. juuri itsensä puhdasta havaitsemista) edustava osaobjekti, joka muistuttaa 
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subjektia puutteestaan”.191
 Toisen katseella on siis kyky muuttaa kohteensa olemusta subjektista 

objektiksi, tarkkailijasta tarkkailun kohteeksi. Samalla sillä on kyky saada subjekti kokemaan 

puutteellisuutensa, ja juuri tätä kautta sitä ymmärtämään tarvitsevansa toista; subjekti-objektia joko 

itsensä näkemiseen, itsensä todentumiseen tai uudelleen muotoutumiseen.  

Objekti a:n voi tulkita edustavan myös katseen ohella, eräänlaista eroa ja katkosta, joka tulee voimaan 

minän muuttuessa ja muokkautuessa toisen määrittelevän katseen kautta. Eli yksinkertaistaen, toisen 

katseen, tai Toisen ”kosketus” - olion tai ympäristön, voidaan mieltää eräänlaiseksi säteeksi, joka kohtaa 

henkilön ja saa tämän näkemään itsensä uudella tavalla eron tai katkoksen kautta. Toinen on merkityksen 

kannalta oleellinen.192 Merkitys on riippuvainen vastakohtien välisistä eroista; ero tai katkos viestittää 

toiselle osapuolelle tyhjästä ja vapaasta tilasta, joka mahdollistaa impulssien vastaanottamisen, uuden 

syntymisen ja täten vuorovaikutuksen. Stuart Hall toteaakin yksinkertaisesti, mutta osuvasti, että ”eroa 

tarvitaan”. 193 Ero on merkityksellinen ja vuorovaikutuksen mahdollistava tekijä. Hall lainaa Bahtnia 

kuvaamaan merkityksen syntyä Toisen kautta ja kirjoittaa, että ”merkitys ei kuulu kenellekään puhujalle 

yksin, vaan se syntyy vähintään kahden puhujan dialogissa, kaikki, mitä sanomme ja tarkoitamme, 

muotoutuu vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä toisen kanssa”.194
  

Stuart Hallin mukaan psykoanalyyttisen teorian mukaan minuudella tai identiteetillä ei ole annettua 

vakaata sisäistä ydintä. Hän toteaa, että ”ihminen ei ole koskaan psyykkisesti täysin ehyt subjekti sillä 

subjektiivisuus muotoutuu tiedostamattomassa dialogissa Toisen kanssa ja tämän toisen sekavassa, aina 

keskeneräisessä sisäistämisessä”.195 Hall huomauttaa vielä että, ” toinen täydentää yksilöä, mutta samalla 

se puuttuu tältä koska se sijaitsee tämän ulkopuolella”.196
 Toisen roolia, olemusta ja ilmenemistä itsemme 

osana kuvaa osuvasti Hotanen seuraavasti: 

”Toinen samalla irrottaa minut välittömästä intiimiydestä vielä enemmän kuin peili. Hän tuo radikaalisti esiin 

paradoksin sisäpuolen ja ulkopuolen, läsnäolon ja poissaolon, yhteyden ja eron, läheisyyden ja etäisyyden, saman 

jakautuneisuuden, joka jo on asioiden lihassa ja oman ruumiini lihassa. Toinen on minulle siten ei-esiintulevan 

alkuperäinen esiin tuleminen. Toisen liha herättää kaiun omassa lihassani, näkymänä, liikkeenä, kosketuksena, 

tuoksuna ja äänenä”.
197 
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Hall tähdentää vielä identiteetin muokkautumisen prosessia Toisen kautta huomauttamalla, että 

”identiteetti ei kohoa henkilöstä yksilönä jo olevan identiteetin täyteydestä vaan kokonaisuuden 

puutteesta, joka täyttyy ihmisen ulkopuolelta, niiden tapojen kautta, joilla henkilö kuvittelee toisten 

näkevän hänet”.198
 Henkilö ikään kuin käsittää itsensä reagoidessaan Toiseen. Tämä toinen ei ole 

ulkopuolinen, itse asiassa se ei ole ollenkaan vieras, vaan luonnollinen osa itse henkilöä. Se on henkilön 

oman sisäpuolen toinen osa, joka näyttää ja ilmentää henkilölle tämän oman olemuksen. Toinen on myös 

henkilön toiminnan ja vuorovaikutuksen mahdollistaja, se joka näyttää suunnan ja herättää halun 

kohtaamiseen.  

Toisen säteelle altistuminen ja sen vastaanottaminen on luonnollinen ja jatkuva tapahtuma, se on myös 

välttämätön. Toinen on ehdoton ja perustavan kaltainen; se on osa kokonaisuutta – perustava osa ihmistä 

itseään. 

 

Vaihtunut maisema  

Edellä käsittelin identiteetin prosessinomaisuutta Stuart Hallin, Bahtnin ja Lacanin näkemysten avulla. 

Seuraavassa jatkan identiteetin purkamista japanilais-amerikkalaisen elokuvaohjaaja ja teoreetikko Trinh T. 

Minh-hanin esittämistä näkökulmista, nojautuen hänen kokemuksiinsa ja käsityksiin 

monikulttuurillisuudesta. Trinh T. Minh-ha kirjoittaa matkaajasta ja matkaamisesta. Hän puhuu myös 

kulttuurin ja sosiaalisen tilan, eli elämismaailman ja ympäristön vaikutuksesta identiteetin rakentumiseen 

toiseuden kohtaamisen ja kosketuksen kautta.  

 Trinh T. Minh-han mukaan henkilön matkatessa tämä muuntautuu matkimalla väärennettyjä toisia. 
199

 

Ymmärrän Minh-hanin sanojen tarkoittavan Toisten olevan väärennettyjä siinä mielessä, että Toinen 

hahmotetaan yhtenäisenä ja muuttumattomana identiteettinä. Toinen väärennetty ei suinkaan tarkoita 

aidon vähempiarvoista versiota. Trinh T. Minh-han jatkaa huomauttamalla, että matkaaja kääntyy kohti 

Toista väärennettyä toiseutta olemalla enemmän tämän kaltainen ja pyrkien samaistumaan tähän. 

Matkaaja koettaa ikään kuin kuoriutua ulos ulkopuolisuudestaan ja ei-tänne- kuuluvan 

identiteettilisäkkeestä. Täten matkaaja ryhtyy imitoimaan sulautuakseen ”paikalliseen” ja selviytyäkseen 

tai pärjätäkseen uudessa ympäristössä. Trinh T. Minh-ha kysyy kuitenkin osuvasti, ”mitä oikeastaan on 

kääntyminen tai paluu aitouteen, jos itse aitous on aina jo sekoittunut, muunnettu ja käännös”.200
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Todellisuudessa Toisen identiteetti on samankaltaisessa pysähtymättömän muuntautumisen prosessin 

alaisena kuin omammekin. Matkan varrella henkilön kohtaama ”aito” Toinen on rakentunut ja rakentuu 

jatkuvasti myös vuorovaikutuksessa. Luvussa Suhteessa luontoon, Berleantin esittämän ihmisen 

luontosuhteen pohdintojen yhteydessä von Bonsdorff esitti kysymyksen, missä tai mitä on alkuperäinen 

luonto, ja onko sitä ylipäänsä enää olemassa. Yhtälailla kuin alkuperäisluonnon, niin myös 

alkuperäisidentiteetin jäljittäminen sen koskemattomassa ja muuntautumattomassa merkityksessä näyttää 

mahdottomalta.  

Matkaajan harjoittama Toiseksi muuntautumisen prosessin ja vaikutusten omaksumisen voi nähdä 

mielekkäänä ja merkittävänä harjoituksena, joka läpi käy jatkuvia ja yhtäaikaisia identiteetin purkamisen ja 

rakentamisen prosesseja. Matkaaminen sisältää reittejä oman identiteetin ulkopuolisille alueille ja 

tapahtumiin, kokemuksiin, kohtaamisiin. Reitti saattaa kulkea jopa sen vastakkaisille puolille. Matkatessa 

henkilö löytää itsensä tilanteista ja kohtaamisista, joista arkiympäristössään vetäytyy ja pakenee. Kulkiessa 

kohtaaminen on välitöntä ja asetelmaltaan ennalta arvaamatonta. Samalla matkanteko on itseksi 

tulemisen prosessi, jonka Trinh T. Minh-han osuvasti ilmaisee kirjoittamalla, että ”minusta tuli itseni 

Toisen, toiseuden ja ulkopuolisuuden kautta”.201
 Minh-han mukaan henkilö kokoaa itsensä osasista ja 

vaikutteista jotka muut heijastavat häneen objekti a:n kaltaisena katseena.  

Myös Stuart Hall esittää näkemyksen identiteetin ulkolaidalla kulkemisesta. Hän toteaa, ”etteivät 

identiteetit ole yhtenäisiä, vaan myöhäismodernina aikana yhä säröisempiä ja pirstaleisempia”.202
 Puhuva 

subjekti ja puheen subjekti eivät koskaan ole identtisiä, eivätkä sijaitse täsmälleen samassa paikassa. 

Paikaltaan nyrjähtäminen ja sen suoma tyhjä tila mahdollistaa uudelleen muodostumisen; veistämisen ja 

veistetyksi tulemisen. Stuart Hall lisää vielä, ”ettei identiteettejä tulisi pitää joinakin loppuun vietyinä 

tosiasioina, valmiiksi annettuina, joita sitten vain representoidaan tai toteutetaan uusissa kulttuurisissa 

käytännöissä”.203
 Hallin mukaan identiteetit tulisi ymmärtää ”tuotannoiksi”, jotka eivät ole koskaan valmiita 

tai yksittäisiä, vaan muotoutuvat aina pikemminkin esittämisessä ja esittämisen hetkellä kuin sen 

ulkopuolella.204
 Grant Kester esittää Jay Koh´n näkemyksen kulttuuri-identiteettien muokkaantumisen 

prosesseista. Jay Koh nimeää identiteetin muodostumisen rakenteiksi erilaiset, usein toisilleen vastakkaiset 

diskurssit, käytännöt ja positiot.
205

 Identiteetit ovatkin Koh´n näkemyksen mukaan radikaalin 

historiallistamisen alaisia ja jatkuvan muutoksen ja siirtymän kohteita. Identiteetit liittyvät lisäksi Koh´n 

ajattelussa itse asiassa siihen, kuinka historian, kielen ja kulttuurin tarjoamia resursseja käytetään tultaessa 
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joksikin eikä niinkään oltaessa joitakuita.206
 Hall huomauttaa lisäksi, että ”identiteetit ovat itse 

antamiamme nimiä niille eri tavoille joilla menneisyyden kertomukset asemoivat meitä ja joihin me itse 

asemoimme itsemme”.207
 Stuart Hall esittää myös kuvauksen identiteetin perustasta, jota pidetään aitona. 

Hallin näkemyksen mukaan identiteetin aines on itse asiassa maapallon kuoren sisäisen massan kaltainen, 

laavaa joka purkautuu ajoittain kuoren ulkopuolelle ja muodostaa uudenlaisia maisemia. Massan 

perusolemus on kuitenkin sula ja siten alati liikkeessä oleva sekä uudelleen muokkautumisen valmiuden 

tilassa oleva. Massan olomuoto ei ole pysyvä, eikä ulkokuori ole lopullisesti muokkaantunut, vaan käy alati 

läpi uusia pinnanmuodostumia ja eroosiota. Identiteetti on itsessään elävä ja alati muutoksen prosesseista 

rakentuva.  

Trinh T. Minh-ha muistuttaa että ”matkaajan kohtaama eksoottisuus, toiseus ja erilaisuus, on aina 

riippuvainen määrittelijän näkökulmasta”.208
 Minh-ha kysyykin, olenko minä eksoottinen Toiselle vai 

Toinen eksoottinen minulle? Hän jatkaa kirjoittamalla että, ”matkatessa, henkilö matkaa edes takaisin 

siihen kulttuuriin, maisemaan ja ympäristöön, jonka osa ja tuotos hän on sekä takaisin siihen ympäristöön 

ja kulttuuriin, mihin on tullut oppimaan”.209
 Matkaaja ikään kuin mielikuvien ja todellisen avustamana 

matkaa kahdessa maisemassa ja sosiaalisessa yhteisössä yhtäaikaisesti ja päällekkäin . Matkanteko ei 

kuitenkaan ole vain ulkoista, Minh-hanin mukaan henkilö matkaa ensisijaisesti itsessään. Henkilö ei 

matkaan lähtiessään jätä taakseen ainoastaan paikkaa, vaan myös yhden identiteetin ja osan itsestään. 

Myös Stuart Hall huomauttaa, että ”matkaaja sukkuloi edes takaisin kriittisen ulkopuolisuuden ja kriittisen 

sisäpuolisuuden väliä”.210
 Ympäristön kaksoismatkaamisen lailla, henkilö jättää taakseen oman identiteetin, 

johon kuitenkin palaa heti sen jätettyään ja jatkaakseen taas uudelleen matkaansa. Matkaaja kerää ja 

kerääntyy objekti a:n kerrostumisista; olioiden ja ympäristöjen säteiden vaikutuksista. Kulku, liike ja 

kohtaamisten synnyttämä vuorovaikutus tuntemattoman ympäristön ja sosiaalisen tilan kanssa horjuttaa 

identiteetin perustilaa, sen ärsykkeetöntä lepo tai jopa apatian huoltamatonta olemusta. Trinh T. Minh-ha 

kuvaakin osuvasti matkaajan itsensä kohtaamista kirjoittaessaan, että ”matkatessa olen toisten kanssa, 

mutta olen myös toisenlaisen itseni kanssa, olen toisenlainen itseni”. 211
  

 

Väärin nähty  
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Trinh T. Minh-ha jatkaa matkaajan kulun kuvausta kirjoittamalla väärin näkemisestä. Minh-han mukaan 

näkijä näkee ja on samaan aikaan nähty.212
 Tällainen yhtäaikainen näkeminen ja nähtynä oleminen avaa ja 

muodostaa kaksinkertaisen lähestymisreitin Itseen ja identiteettiin. Itsensä näkeminen on sekä mahdotonta että 

yhtäaikaisesti toisen katseen vaikutuksessa välitöntä ja jatkuvaa uudelleen peilautumista. 

Ympäristöä, siinä tapahtuvaa toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta, tulkitaan ennalta omaksuttujen 

tietotaitojen kautta. Ympäristön itsensä, siinä ilmenevien tapahtumien ja ilmapiirin sekä sen tuottamien 

ärsykkeiden ollessa vieraita ja tuntemattomia henkilön aiemmin omaavat ja hallitsemat tulkinnan ja 

käyttäytymisen tavat eivät ole päteviä. Uusi ympäristö ja tapamaailma eivät ikään kuin tunnista henkilön 

taitoja, toimintaa tai näkemyksiä. Uudessa tapojen verkostossa, henkilö näkee, kokee, käyttäytyy ja 

tulkitsee väärin. Tulkitessaan ympäristöä väärin, henkilö yhtäaikaisesti myös tunnistaa oman 

”väärinkäyttäytymisensä” ja toiseutena.  Hall kuvaa tällaista tapahtumaa Mary Douglasia lainaamalla ja 

kirjoittaa, että ”kulttuurinen järjestys häiriintyy kun asiat putkahtavat esiin väärässä kategoriassa, tai kun 

ne eivät sovi mihinkään kategoriaan”.213 Matkaaja on näin ollen saapunut kategorioiden ulkopuolelle.  

Populaarinen tarve sekä halu on hahmottaa henkilöt määreiden sisään sopiviksi; helposti, nopeasti ja 

yleistyksillä kuvattaviksi, lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi. Antoisa ja koskettava vuorovaikutus vaatii 

kuitenkin usein sekä itsensä että vastapuolen kyseenalaistamisen ja rakentamisen ponnistelua. Trinh T. 

Minh-ha kirjoittaa, että ”tiedostettu ja refleksiivinen väärin näkeminen on välttämätöntä uudenlaisen 

katseen luomiselle, epäperinteisen ja avoimen näkemisen muodostumiseksi”.214
  Minh-han mukaan henkilö 

tunnistaa uudessa tilanteessa ja sosiaalisessa ympäristössä outouden katseessaan. Katseen vieraus 

rekisteröityy erilaisuuden lisäksi käyttökelvottomaksi ja jopa virheeksi. Reagoimme toimimattomaan 

näkemisen tapaan ensinnäkin analysoimalla sen virheellisyyttä, kyseenalaistamalla toimimattomia 

käytäntöjä ja pohtimalla uusia ratkaisuja. Henkilön valitessa negatiivisen ratkaisumallin hän sulkee silmänsä 

ja sulkeutuu näkymältä. Luovaa kautta, vakiintumattomia sovelluksia ja reittejä etsimällä henkilö uudistaa 

katsomisen ja toimimisen tapansa, luo uuden katseen, jonka kautta suuntautuu taas kohti maailmaa. Uusi 

suuntautuminen ja näkemisen tapa auttaa henkilöä selviytymään ennen vieraina hahmottuneista 

tilanteista ja saattaa tämän jälleenkohtaamiseen maailman ja sen olioiden kanssa. Uusi katsomisen tapa ei 

suinkaan peitä tai hävitä aiempaa, vaan muuttaa toimimattoman jälleen toimivaksi sekä laajentaa 

toimialueitansa.  

Väärinnäkemiseen sisältyy tapojen, kohtaamisten ja identiteettien kääntämisen toimia. Stuart Hall 

kirjoittaa, että” kääntämisellä kuvataan niitä identiteetin muodostumia, jotka halkovat ja leikkaavat 
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luonnollisia rajoja ja koostuvat ihmisistä, jotka on juurittu ikiajoiksi kotimaistaan”.215 Kotimaan taakse 

jättäminen saattaa olla kuten Hall edellä viittasi pakon edessä tapahtunutta, mutta 

nykyglobaalimaailmassa se saattaa yhtälailla olla valinnan kysymys.  Kummassakin tapauksessa paluu 

takaisin siihen mistä lähdettiin, on mahdotonta. Paluun estää valitettavan yleisesti ekonominen 

mahdottomuus, pelko uhattuna elämisestä tai entisen kotiseudun totaalinen tuhoutuminen. Mutta paluun 

kotiin estää myös itse kuljettu matka. Matkaajan palatessa paikkaan ja maisemaan, jonka kerran jätti 

taakseen ei ole enää se, josta lähdettiin, vaan muuttunut ympäristö ja ilmapiiri. Yhtäläisesti itse matkaaja ei 

ole se joka oli lähtiessään, vaan uudelleen kerrostunut ja väärinnäkevä. Entinen on menetetty ikiajoksi. 

Stuart Hallin mukaan kotimaansa menettäneet pitävät yllä traditioita, mutta eivät usko mahdollisuuteen 

paluusta. Siksi nämä henkilöt kehittävät tavan tulla toimeen uusien kulttuurien kanssa ilman, että 

sulautuvat täysin siihen. He eivät ole, eivätkä tule olemaan yhtenäisiä uuden valtakulttuurin kanssa, mutta 

ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Heidän on nähtävä väärin ja luotava katseensa kautta koti, koko 

kotiseutu sekä kodin asukkaat uudestaan. 

Stuart Hallin mukaan kansalliset identiteetit rappeutuvat, mutta uudet hybridin identiteetit ovat ottamassa 

niiden paikan.216
 Hybridisiin kulttuureihin kuuluvat moniin koteihin. Kulttuurinen puhtaus näyttäytyy 

tällaisen taustan omaavan henkilön näkökulmasta utopistisena ja luonnottomana. Väärin katsomisen 

läpäistessä tarkkailevan ja tarkkailtavan muodostuu yhtäaikainen ja päällekkäinen, tuttu ja ennalta 

arvaamaton kohtaaminen, jossa Stuart Hallin mukaan kääntäjä muuntuu sillä aikaa kun se on kääntämisen 

kohteena.217
 Hall jatkaa kääntämisen toimintaa pohtimalla ja esittää näkemyksen, ettei kääntäminen pyri 

paluuseen kulttuurillisille juurille vaan on tulemista toimeen kuljettujen reittien kanssa.218 Yhtälailla kuin 

väärin näkeminen ja toiseus myös ”epätäydellisyys” ja ”virheellisyys” voidaan nähdä luovuutta 

voimistavana tekijänä, mikä johtaa uusien näkemyksien ja reittien etsimiseen. Matkaaminen sallii 

matkaajan omaksua epätäydellisen identiteetin ja täydentää tai tyhjentää sen sisältöä kulkiessaan. 

Epätäydellisyys ja virheet ikään kuin kuuluvat matkantekoon.   

 Matkaaminen, muuttoliike ja paikoiltaan nyrjähtäminen ovat nykymaailmassa yleistyvä ilmiö. Hall lainaa 

Giddensiä tarkastellessaan globalisaation merkityksiä ja kirjoittaa, että ”globalisaatio viittaa ensinnäkin 

liikkeeseen pois klassisesta sosiologisesta ajatuksesta, jonka mukaan yhteiskunta on selkeärajainen 

järjestelmä”.219
 Hall jatkaa huomiolla, ettei globalisaation ilmiönä ei ole suinkaan uusi, vaan massamuuttoja 

on tapahtunut aina ihmisen historian alusta lähtien; asuttihan ihminen koko maapallon. Nykypäivänä 
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globalisaation tiheys ja nopeus on kuitenkin kasvanut huimasti ja ilmiön vaikutukset ovat laajentuneet. 

Kuten edellä Hall hybridisen identiteetin käsitteen purkamisen yhteydessä esitti muuttoliike ja 

matkaaminen vaikuttavat ihmisen identiteettiin, globalisaatio synnyttää uusia identiteettejä. 

Identifikaatioille syntyy ja sille synnytetään uusia positioita, mikä osaltaan saattaa muuttaa identiteettiä 

avoimemmaksi, mutta myös aiempaa puolueellisemmaksi, poliittisemmaksi ja jopa sulkeutuneemmaksi. 

Nopea maailman muutos saattaa aiheuttaa identiteettien jonkin asteista eriytymistä ja toisiaan vastaan 

asettumista.  ”Traditionaalista” tai ”käännettyä” identiteettiä ei tulisi kuitenkaan nähdä ristiriitaisina tai 

uhkana toisilleen, sillä kummatkin sisältävät ominaisuuksia toisistaan. Hall huomauttaakin, että 

”identiteetti ei ole koskaan puhdas ja suljettu”.220
 Se ei myöskään koskaan ole sitä ollut. Yhtälailla kuin 

koskematon ja alkuperäinen luontoa on mahdoton jäljittää, niin myös identiteetin alun tai ytimen 

etsiminen on utooppista. Sulkeutuneimmankin kulttuurin ja sen asukkaiden identiteetti on aina jo 

sekoittunutta ja tradition ja kääntämisen vaikutteista syntynyttä ja syntyvää. 

Minh-ha kirjoittaa, että matkaaja kokoaa itsensä kääntäessään toisten käännettyjä siteerauksia.221
 Tämä 

varsin runollisesti ilmaistu identiteetin rakentaminen määrittää toiset siis siteeratuiksi käännöksiksi, joita 

siteeratessa ja kääntäessä henkilö muokkaantuu omaksi itsekseen. Moninaisen kääntämisen, 

kääntäytymisen ja lainaamisen prosessin voi nähdä myös viittaavan Heideggerin ajatukseen, että olemme 

ensisijaisesti toisten kaltaisia. Ihmisen toiminta ja olemus, eivät ole perustaltaan yksilöllisiä ja ainutkertaisia 

vaan koko ihmiskunnan yleisesti jakamia, yhteisiä ja muuttuvia piirteitä. John Dewey toteaakin, että 

”ihmisen ajattelun ja uskomuksen ainekset ovat peräisin toisilta ihmisiltä, joiden kanssa hän elää”.222  

”Toiseuden” tarttuminen ja leviäminen ovat Deweyn mukaan mahdollista sillä, ihminen ilmaisee itseään, 

mikä on toiminnollisesti jaettu ja yhteisöllinen ele sekä viesti.223  Yhteinen aines kääntää yksilön toisten 

kaltaiseksi käännetyksi siteeraukseksi, jonka toinen taas edelleen kääntää. Näin identiteetin 

muodostuminen näyttäytyy taas uudelleen äärettömänä ja prosessimaisena.   

Ihmisen luova toiminta, väärin käyttäytyminen ja näkeminen avaavat uusia polkuja maailmaan. 

Matkaaminen ja väärinnäkeminen sekä toisen katseen muuntava vaikutus hioo ja kutoo identiteettiä, jonka 

uusi kohtaaminen taas hetkessä purkaa uudestaan syntyväksi. Identiteetti on yhtälailla tuttuutta kuin 

tuntematontakin; Toinen on sulautunut sen luonnolliseksi ja vitaaliseksi osaksi. Itse ei ole yksi, eikä edes 

moni; sitä ei voi sulkea määreeksi. Olemukseltaan identiteetti rinnastuu ympäristöön äärettömänä ja 
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jatkuvasti muuntautuvana kokonaisuutena. Väreilevä muovautuminen, kerrostunut ja kääntynyt materia, 

identiteetin kudos piirtyy matkaajaan, tämän maailmaan ja sitä esittävään kuvaan.  

 

MERKITTÄVÄÄ MAISEMAA KUVALLISTAMASSA 

Maiseman luonto ja kuva 

Maalaan maisemia. Tähän asti opinnäytetyössäni olen pyrkinyt selventämään niitä taustatekijöitä, jotka 

vaikuttavat tekemieni kuvien syntyyn. Olen hahmottanut ihmisen suhdetta luontoon sekä havainnon, 

kokemuksen, mielikuvituksen ja paikan kuin myös identiteetin merkitystä maailman ihmettelyssä ja kuvan 

syntyprosessissa. Tässä luvussa tarkastelen itse maisemaa, sen merkityksiä ja sen moniulotteisia olemuksia. 

Pohdin maisemaa nähtynä ja koettuna, rajallisena ja äärettömänä. Lisäksi tarkastelen lähemmin maiseman 

kulttuurillisia rakenteita ja myös sen kuvallistamisen ongelmaa. 

Paikka avautuu maisemaan. Maisema on horisontista poimittu otos, rajattu katseen kohta. Se on myös 

näky sekä näkymä eletystä. Henrik Håkansson on irrottanut palan horisontista ja asettanut osan 

luonnollista ja vitaalista ympäristöä esille galleriatilaan, kohdevalojen valokiilaan. Teos Fallen Forest 

vuodelta 2000 on kirjaimellisesti pala maisemaa, se on puita, kasveja, juuria, maata ja multaa. Nämä kaikki 

ovat tuttuja luonnon osia, mutta ne ovat väärässä paikassa, nimitetty väärin teokseksi ja ennen kaikkea ne 

ovat väärässä asennossa. Niiden elinvoimaisuus on ilmeisen uhattu, luonnon asetelma on kaadettu 

painovoiman vastaisesti mukailemaan horisontin viivaa. Katson kaatunutta maisemaa. Edessä oleva 

näkymä voisi olla näytepala samasta maisemasta, jossa kävelin juuri äsken, joka ympäröi minut ja väreili eri 

aisteina. Galleriatilassa katsoja reagoi ja suhtautuu maisemaan erilailla kuin ulkoilmassa; maisema ikään 

kuin esineellistyy. Pauline von Bonsdorff kokee maiseman aina olevan jo tavallaan muualla, eikä se 

niinkään ympäröi ihmistä vaan näyttäytyy välimatkan päässä. Maiseman etäisyyden ominaisuus von 

Bonsdorffin mukaan korostuukin siirryttäessä fyysisestä ympäristöstä siitä tuotettuihin kuviin tai 

taideobjekteihin.224
 Kenties juuri näin, pilkottuna ja esille, katseen polttopisteeseen tuotuna, Håkanssonin 

maisema kutsuu niin voimakkaasti miettimään, mikä tai mitä maisema oikeastaan on. Sekä mitä näemme 

hänen maisemassaan? 

Maisema esiintyy usein kaksoisroolissa, sekä luontona että kuvana, sekä ympäröivänä, että katseen 

kohtana. Näin se liittyy vahvasti aistittuun ja esitettyyn elämään, perinteeseen, kokemukseen ja kulttuuriin. 
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Hanna Johansson toteaakin, että ”maisema on kohdattu ja havaittu ympäristö sekä myös sen sanallinen, 

äänellinen tai kuvallinen tulkinta”.225 Maiseman tulkinta tutustuttaa ja siten lähentää havainnoitsijan 

kohteeseensa. Tulkinnan prosessissa näkymään suodattuu koko katsojan siihen astinen kokemus ja tieto, 

sekä niin ympäristölliset kuin tarkkailijan elämän sen hetkiset olosuhteetkin. Tulkinnan tapahtuma saattaa 

osaltaan olla, vaihteleva, ristiriitaisen avoin olemukseltaan, mutta se myös tutustuttaa katsojan 

maisemaan, sen olemukseen ja merkitykseen. Anne-Mari Forss jatkaa Johanssonin ajatusta maiseman 

kohtaamista tulkintana lisäämällä, että ”maisema on myös mielikuva”.226
 Forssin mukaan mielikuvan 

tuottama maisemallinen näky on kulttuurinen tuotos, sillä mieli ei synnytä näkyä tyhjästä, vaan 

merkitsevien referenssien verkoston kautta.227
 Henkilön katse on kulttuuristen tapojen, uskomusten, 

oletusten ja tiedon ehdollistamia.228
 Maisema on sekä ympäristöä, uskomuksia, mennyttä, että kulttuuria, 

maisema on rakennettu. Yrjö Haila kirjoittaa Bruno Latouria mukaillen, että ”maisema on todellinen juuri siksi, että 

se on konstruktio.
229

 Maiseman tulkinnalliset ja siihen pakotetut tai sulautuneet näkökulmat ovat maisemaa 

todentavia tekijöitä. Maisemasta tulee ikään kuin ”tosi” ja ihmiseen vaikuttava tekijä, kun siihen liitetään 

sisältöjä ja se merkityksellistetään. Se on inhimillinen luomus ja artefakti, mutta juuri sellaisena se on osa 

sitä todellisuutta, jonka modernit ihmiset ovat tuottaneet ja joka on myös tuottanut modernit ihmiset.230  

Päinvastoin kun von Bonsdorff, joka ehdottaa, että maisema on nähtävissä osissa ja etäällä, Hanna 

Johansson näkee maiseman kokijaa ympäröivänä elementtinä, jota ei voi nähdä yhdellä katseella.231
 

Johanssonin maisema on ääretön, aina horisontissa ja ihmisen ympärillä jatkuva. Äärettömyydessään 

maisema ei myöskään voi olla itsenäinen, erillinen ja riippumaton yksikkö, vaan kohtaa välttämättäkin 

paikan ja siinä asuvat oliot. Yhtälailla se on osa luontoa ja yhtyy näin myös Johanssonin huomion 

mukaisesti osaksi ympäristöä. Kietoutuessaan ympäristöön maisema punoutuu myös osaksi paikkaa, jossa 

henkilö elää ja kokee, osaksi elämismaailmaa. Elämismaailman maisemassa, sen muuntuvissa ja 

muuttavissa prosesseissa näkymä jalostuu edelleen ja rakentuu ihmiselle merkitykselliseksi. Maiseman voi 

nähdäkin aktiivisen elämän ja kohtaamisen tuottamana elämänpiirinä, joka ei sitoudu vain visuaalisuuteen, 

vaan todellisuuteen kokonaisuudessaan.232
  

Kuten alussa kuvasin, Håkansson esittää teoksenaan galleriaan tuodun maiseman. Valkoisessa ja muusta 

ympäristöstä eristettynä taiteilija asettaa maiseman korostuneesti huomion kohteeksi. Lisäksi Håkanssonin 
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teos on kuin väkivallan uhri, sillä se on kaadettu kumoon. Håkansson ei kuitenkaan esitä ainoastaan 

taideobjektia tai otosta visuaalisesta ja etäällä olevasta maisemasta, vaan se on ymmärrettävä osana 

isompaa kokonaisuutta, ympäristöä ja luontoa. Kumoamalla maiseman Håkansson näyttää asettavan 

katsojan eteen ongelman, joka koskettaa meitä kaikkia. Ensinnäkin Håkansson vääristää totutun 

horisonttiviivan paikan, hävittäen perspektiivin ja kohteen mitä kohti katsoa tai kulkea. Tällä teolla hän vie 

katsojalta ja kokijalta maailmaan suuntautumisen kohteen. Maisema ja itse maailma ovat vinossa ja 

epätasapainon tilassa. Gallerian kohdevalon voimakkaassa kiilassa, Håkansson ikään kuin asettaa 

maiseman palan vielä huutomerkin alaisuuteen, kerjäten yleisön huomiota installoitujen ajatustensa ja 

elettyjen maisemiensa kohteelle. Håkanssonin näkemykset luonnon tilasta eivät pysyttäydy vain etäällä ja 

rajatun katseen kohteen alueella, vaan hänen esittämä maisema on myös pala todellista luontoa ja pala 

todellisuutta. Håkanssonin teos on maan näkemistä tietyllä tavalla; näkymä luonnosta, joka on pahasti 

vinossa ja epätasapainon tilassa ja ympäristö näyttäytyy perspektiivinsä kadottaneena ja samalla ihmisen 

peilikuvana.  

 

Maiseman kerrotun ja eletyn kerrostumat  

 Maisemaa voidaan lähestyä rajavyöhykkeenä, liittimenä, joka on sekä osa luontoa että kulttuuria. Kulttuuri 

tarkastelee maisemaa omasta näkökulmastaan ja heijastaa siihen kulttuurilliset rakenteet ja 

asennoitumisen. Maiseman käsitteen perustuessa luonnon ja kulttuurin väliseen dialogiin, luontoon 

pakotetaan, kirjoittaa Ulla Oksanen, inhimillisiä määrittelyn tapoja, joilla se muutetaan kulttuuriksi.233
 

Oksanen toteaa myös, että ”kulttuurit eivät näin ollen vain määrittele maisemia, vaan ne myös tuovat esiin 

maisemia joita pitävät itsensä kannalta edustavina ja suositeltavina ja yhtälailla peittävät epäedullisia 

maisemia”.234
 Näin maisema on miellettävissä kuvitteellisena paikkana. Maisema näyttäytyy tietynlaisena 

merkityksillä täytettynä mielenmaisemana, joka on näkymätön, mutta jonka ihminen kulttuuristaan käsin, 

elämänsä ja kokemansa pohjalta rakentaa.235
 Mielenmaisema lisää ja paljastaa kohteestaan uusia 

näkemyksiä ja ottaa kantaa sen tulevaisuuteen.  

Galerie Eigen+Art Labissä, ( Berliini 15.11. 2012-2.2.2013) ukrainalainen taiteilija Lada Nakonechna esittää 

näyttelyssään Entfremdungseffekt maisemallisia piirustuksia, jotka välittävät tajuntaan yhtäaikaisesti 

idyllisen näkymän että raa’an sosiaalisen tapahtuman maiseman välähdyksen. Nakonechna työskentelee 
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piirustuksen ohella installaation, valokuvan ja videon keinoin. Hän piirtää lyijykynällä herkällä, jopa 

ylikorostuneen sievistelevällä tavalla vehreän oloisia ja hoidettuja puisto- ja maisemanäkymiä romantiikan 

hengen mukaisesti. Hän piirtää siten ylevää ja kaunista, jopa hurmiollista. Hurmio tuhoutuu kuitenkin 

nopeasti Lakonechnan viiltäessä paperin panoraaman horisontistaan kahtia, hävittämällä ja korvaamalla 

idyllin alapuoleisen kuvatilan väkivallan maisemana; valokuvina mellakoista; mielenosoittajien ja poliisien 

yhteenotoista. Nakonechna esittää skitsofreenisen maiseman, joka ei piirry yhdeksi kuvaksi, 

ylläpidettäväksi tarkoitetun julkisivukuvan mukaan.  Naokonechnan maisemat ovat sosiaalisia kaivauksia 

nykyajan maisemasta; kuvauksia ristiriitaisesta hyvin ja pahoinvoinnin maailmasta.  

Cheryl Foster käsittelee maiseman eletyn ja kerrotun tason kerrostumia ja avaa pohdinnoissaan kuinka ne 

vaikuttavat osaltaan maiseman katsomiseen ja kokemiseen. Eletty ja kerrottu taso esiintyvät Fosterin 

tekstissä toisiaan tukevina ja säestävinä esteettisinä arvoina. Elettyä ja kerrottua ominaisuutta voidaan 

pitää maisemaan pakotettuna kulttuurillisena ja inhimillisenä merkityksenä. 

Fosterin mukaan esteettisen kokemuksen kerrottu ulottuvuus pohjaa tietoon, joka on todistettua; 

biologisiin ja historiallisiin kertomuksiin ja väitelauseisiin, sekä antropologisiin ja kulttuurillisiin tallenteisiin. 

Tieto ajatellaan, kirjoittaa Foster, joksikin joka tarjoaa tarkkoja ennusteita tulevaisuudesta ja kestää 

todisteiden järkiperäisen analyysin, sekä asiasisältönä joka voidaan välittää muuttumattomana 

eteenpäin.236
 Fosterin mukaan arvioimalla ympäristöä indeksikaalisesti ihminen kartuttaa sitä maailmaa 

koskevaa tiedon varastoa, joka on välitettävissä eteenpäin.237
 Niin sanottuun standardoituun tietoon 

ympäristöstä ei kuulu tulkinnallisuus, mikä edesauttaa tiedon yleismaailmallista ja – ajallista levittämistä 

niin kuin se on saneltu. Menneisyys, ilmiöt, elämät ja tavat ovat tunnistettavissa maiseman säilömien 

jälkien tulkitsemisen kautta. Fosterin mukaan aikatietoisuus, historiantaju ja kulttuurituntemus, samoin 

kuin ekologisten prosessien tietous, laajentavatkin käsitteellisesti havaittavaa tilaa.
238

 Menneen jälkiä 

voidaan osaksi ymmärtää siis välitetyn tiedon avulla, mutta se ei kuitenkaan takaa absoluuttista ja 

tyhjentävää käsitystä havainnoinnin kohteesta. Ajatellaanpa vaikka Nakonechnan maisemia. Katsoja 

saattaisi näyttelyn esittelytekstistä lukea kuvissa esiintyvien puiden lajikkeista, niiden kasvunopeudesta, 

kuoren paksuudesta ja lehtien kuidusta. Katsoja saattaisi lisäksi perehtyä taiteilijan internetistä ottamien 

mellakkakuvien päivämääriin taikka niissä esiintyvien osallistujien, pidätettyjen ja haavoittuneiden 

määrään, sosiaalisiin ja kulttuurillisiin taustatietoihin. Kenen kirjaamaa tietoa katsoja tässä tapauksessa 

löytäisi? Olkoonkin puolen tai toisen julkistamaa tietoa, jonka katsoja saisi selville, se ei kuitenkaan yksin 

kutoisi kuva-aloja yhtenäisiksi. Puut esittäisivät yhä ylevän näkymän ja väkivallan kuvat jäisivät median 
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ylitulvivaan väkivallan kuvavirtaan.  Nakonechnan esittämä todellinen näkymä paljastuu ja kohtaa katsojan 

vasta kuvan kokonaisuudessa, kuva-alojen törmäyksessä.  Sijoittamalla väkivallan ympäristöön, joka 

näyttäytyy samanlaisena kuin asuinkaupunkimme puistikkomaisema, ymmärrämme niiden läheisyyden ja 

käsitämme Nakonechnan antavan myös kasvot ja henkilöllisyyden uhreille nimeämällä heidät itsemme 

kaltaisiksi. Nakonechnan maisemia tarkastellessa käytämme sekä kerrotun, että eletyn kokemuksen 

ulottuvuuksia.  

Foster tuo esille Frank Sibleyn kenties jopa joustamattomaksi luonnehdittavan näkemyksen, jonka mukaan 

ilman omakohtaista havaintoa henkilö ei kykene arvioimaan kohteen esteettistä vaikutusta tai 

ominaisuuksia, ei vaikka tuntisikin kohteeseen liittyvät tosiasiat ja havaittavat ominaisuudet.239
 Foster 

kirjoittaa Sibleyn perustelevan näkemystään sillä, että ”kohteen fyysisistä ja geneettisistä ominaisuuksista 

ja taustatiedoista ei ole johdettavissa välttämättä tosia, eikä edes asianmukaisia esteettisiä arvostelmia”.240
 

Foster jatkaa sanomalla, että ”Sibleyn mukaan kokemukseen perustava tuttuus on ratkaiseva tekijä 

esineiden ja tapahtumien esteettisen tiedon välittymiseen”.241
 Yhdyn osaltaan Sibleyn näkemykseen, 

mutta mielestäni kokemus itsessään on olosuhteille ja kokijan maailmankuvalle alisteinen ja siten 

suhteellinen käsitys. Sibleyn ajattelunpolkuja orjallinen seuraaminen saattaa johtaa, ei totuuteen tai 

asianmukaisiinkaan päätelmiin, vaan ihmisen aiemmista kokemuksista riippuviin negatiivisten tai 

euforisten ja utopististen ennakko-oletusten tai käsitysten syntyyn ja voimistumiseen. Ainoastaan toinen 

osapuoli eletystä tai kerrotusta tiedosta ei ”pärjää” yksinään, vaan täydentyy toisesta osapuolesta. 

Foster huomauttaakin napakasti, ettei havaittavien muotopiirteiden alla piilevää ajan syvyyttä tai 

kulttuurillista laajuutta voida nähdä naiivein silmin.242 Siksi on pikemminkin ymmärrettävä, kuin pelkästään 

tiedettävä, havainnoitava tai nojauduttava kokemuksiin, miten aika ja tapahtuma vaikuttavat aistittavaan 

pintaan, paikkaan, maisemaan. Foster kirjoittaa että, ”kun ymmärretään aikaisemmin tapahtuneita 

prosesseja, voidaan lukea luonnonympäristöä edeltäjiensä tuotteena ja nähdä sen aistittavat piirteet 

edeltäjiensä ilmaisuiksi.243
 Ilmaistu totuus laajentuu todennetun totuuden rajojen ulkopuolelle. Katsoja 

tarkasteleekin Lada Nakonechnan teoksia toisaalta taustatietojen, historian tapahtumien, kulttuurin 

vaikutteiden sekä omien kokemustensa lävitse. Mutta toisaalta, vaikkei katsoja omaisikaan väkivaltaisen 

mielenosoituksen kokemusta, hän kykenee koskettumaan kuvan teemoista. Hän ymmärtää näkemäänsä ja 

tekee sen ennen kaikkea yleisen väkivallan vaikutuksen käsityksen ja inhimillisyyden tunteen pohjalta.  
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Maiseman ja ympäristön kokemusta on vaikea sanallistaa tai kuvallistaa, se on moninainen ja 

kokonaisvaltainen kokemus, jota Foster hahmottaa maiseman elettynä ulottuvuutena. Siihen sisältyy 

suhde näkyvän ja havaittavan luonnonmuotojen sekä näkymättömien ja anonyymien ilmiöiden ja 

tapahtumien välillä. Lada Nakonechnan piirustukset ovat ajallisesti ohimenneiden tapahtumien, mutta 

ympäristöön yhä vaikuttavien seikkojen näkyväksi tekemistä. Taiteilija jalostaa katsettamme ja kuvittaa 

syvää aikaa; kehityskulkuja ja tapahtumia, maisemaa, joka sisältää syy-seurauksia, joita ihminen ei näe. 

Teoksissa historiallinen aika, paikan ilmapiiri sekä ympäristön havaittavat tunnuspiirteet sitoutuvat yhdessä 

käsitteellisen tiedon kehyksiin. Fosterin mukaan esteettinen arvo nähdään havaitsijan kyvyssä arvioida 

kuvassa nähtyjä seikkoja käsitteellisen tiedon viitekehyksen puitteissa.244
 Lada Nakonechna 

peräänkuuluttaakin tekemään arvostelmia teoksiensa pohjalta, ei vaan omasta maastaan, vaan koko 

maailmasta. 

Yksi eletyn kokemuksen ulottuvuuksista on mielikuvitus. Piirustuksessaan, joka on huoneen kokoinen 

installaatio Nakonechna asettaa katsojan kirjaimellisesti valkoista seinää vasten ja kysyy, mitä katsoja 

oikeastaan näkee siinä. Huoneen katto ja seinän yläosa ovat piirretty esittämään kumpuilevia poutapilviä ja 

puiden vehreitä, vitaalisia latvustoja. Piirros on kuin renessanssin ikkuna toiseen maailmaan. Maiseman 

varsinainen kohtaaminen tapahtuu kuitenkin katsojan silmien tasolla, joka on tyhjää valkoista, jäljetöntä 

seinää. Nakonechna ei enää määrittelekään katsomistamme vaan tarjoaa tyhjän maisema kuvitettavaksi.  

Katsojan eteen aukeaa näin mielikuvan maisema; maiseman tila, joka edellä nähdyissä teoksissa oli 

kuvitettu väkivallan tapahtumin. Lada Nakonechnan tyhjäksi maalaama maisema on heijastuskenttä, jonka 

katsoja voi projisoida kumpupilviä tai ihmisen raadollisuutta täyteen. Yhtälailla katsoja voi kääntää 

katseensa pois, sulkeutua maailmalta ja kieltäytyä näkemästä mitään.  

Fosterin mukaan mielikuvitus panee esteettisen arvioinnin kerrotun ulottuvuuden toimimaan 

aistimuksellisesti; henkilö ottaa mukaan tietoa ja teorioita, joita ei näe, mutta jotka hän käsittää.245 Toisin 

sanoen henkilö on kartuttanut ymmärrystään tiedoilla ja teorioilla, joita hän sitten käyttää esteettisiä 

arvostelmia tehdessään. Tämä tieto ei avaudu mieleen kirjan sivuina, heti tarkistettavissa olevana seikkana 

vaan tietoa on käytettävä mieleen painuneina kuvitelmina, tiedon oikeassa oloon on ikään kuin luotettava. 

Foster jatkaa kirjoittamalla, että ”mielikuvituksen avulla henkilö liittää aistimuksellisen merkityksen myös 

siihen, mikä ei ole aisteille läsnä olevaa, hän kuvittelee ja siten voi nähdä”.246
 Mielikuvitus puhaltaa 

maiseman henkiin. Mutta tällöin henki on lähtöisin katsojasta. Se on tuotos, joka on syntynyt 
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mielikuvituksen vaadittua henkilöä saattamaan ei-läsnäoleva, kätketty sekä tiedetty suhteeseen sen 

kanssa, mikä on tässä, mikä on aistien kautta tuttu ja minkä me itse koemme.247
  

Maisema on tapa nähdä, jäsentää ja arvottaa sekä omaa itseä että sitä yhteisöä, jossa elää. 248 Fosterin 

mukaan sosiaalisen ja luonnollisen ajan jättämät jäljet värähtelevät maisemassa samalla kun tutkimme 

sitä.249
 Maisema sitoutuu siten koettuun todellisuuteen kokonaisuudessaan. Mielikuvitus kuljettaa henkilön 

toisaalla olemisen tilaan, toiseen maisemaan. Galleriassa en katso Lada Nakonechnan teoksia tai tyhjää, 

valkoista seinää, vaan näkymää väkivallasta. Enkä vain katso tai näe vaan myös tunnen vallan aiheuttaman 

kuristuksen. Nakonechnan piirtää haavan. Hänen työnsä esittävät kipua, joka johtuu menetetystä arvosta 

ja inhimillisyydestä, hävitetystä idyllisestä paikasta, jonka väkivalta merkitsee maisemakseen.  

 

Metsä maisemana ja maailmana  

Seison metsän edessä, se on vangitseva ja vaikuttava. Se on kuva valkokankaalla ja ruudulla. Santeri Tuorin 

teokset imaisevat katsojan metsän sisään. Metsä on ympäröivä, tilallinen ja moniaistinen. Se on liikettä, 

ääntä ja muuntautumista. Se on myös äärettömyyttä ja vastakohtia, vangitsemattomuutta ja 

prosessinomaisuutta. Metsää ei voi rajattomuudessaan vangita kuvaan tai sanoihin, mutta metsää voi 

välittää metsäkokemusta ilmaisemalla. Santeri Tuori tekee sen voimakkaasti, kertoo metsän avoimuudesta, 

kertomatta kaikkea. Teossarjassa Metsä luonnon tilan moniaistisuus ja prosessimaisuus välittyvät kuvan 

jatkuvan liikkeen ja sen esittämien vastavoimien, kuten pysyvyyden ja katoavaisuuden vaihtelun keinoin. 

Jan Erik Lundström kirjoittaa, että Tuorin maisema pysyy liikkeessä, se häilyy, muuttuu, muotoutuu.250 

Katsoja joutuu jatkuvasti muuttamaan käsitystään näkemästään, sillä liikkuva kuva häivyttää toisinaan 

tarjotut kiintopisteet.251  

Tässä kappaleessa tarkastelen maiseman muuttuvaa olemusta ja prosessinomaisuutta. Metsässä liikuttaessa 

kulkija ikään kuin astuu metsän sisään, metsä ympäröi, se tulee lähelle, jopa kuuluu koskettaa, tuoksuu ja 

viilenee tai lämpiää. Näin ollen kehollisuus korostuu ja ruumiin aistit ovat jatkuvassa, vastavuoroisessa ja 

aktiivisessa suhteessa ympäristöön. Aistiminen on nopean muutosten ja vaihteluiden alaista, tuntuvaa ja 

häviävää ja osin tästä johtuen ruumiin aistit ikään kuin aktivoituvat synestiaksi, yhteispelinä toimivaksi 

maailman tunnusteluksi. Metsän kokeminen ei vaikuta vain metsässä olon aikana vaan jatkuu myös sieltä 
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poistumisen jälkeen. Kulkija ikään kuin kantaa metsää mukanaan mielen kuvina, kertomuksina ja 

kosketuksina. Tällöin, henkilökohtaisissa jälkimainingeissa metsä sanallistuu ja kuvallistuu.  

Merleau-Pontyn ajattelussa ruumis muodostaa suhteen maailmaan ja sen kautta maailma myös avautuu 

ihmiselle. Ruumis tai maailmakaan ei ole valmiiksi annettuja, vaan jatkuvasti tulossa olevia, 

vuorovaikutuksessa ja olosuhteissa muodostuvia. Ruumis, havaitsevana subjektina, ikään kuin paikantuu ja 

identifioituu yhä uudelleen maailmoinnissa ja maailman tarjoamissa kaiken läpäisevissä, joka hetki 

muuntuvissa historiallisissa ja luonnollisissa tilanteissa. Maailman liike väreilee Santeri Tuorin teosten 

kaltaisesti. Ihmisen uudelleen paikantumisen ja muuntumisen alkuperän voi nähdä sijaitsevan luonnon yhä 

uudelleen syntymisen syklisyydessä ja prosesseissa. Kati Lintonen kirjoittaakin Johanssonia lainaten, että 

”luonto on ihmisen olemisen ja totuuden lähde”.252
 Luonto on havainnon perusta ja alusta, josta käsin 

ihminen suuntautuu ja orientoituu maailmaan. Luonnosta lähtöisin ihminen luo perspektiivinsä ja 

ojentautuu tai vetäytyy ympäristön kosketuksesta, aistii sen tai vastavuoroisesti sallii ruumiinsa olla 

aistittu, kosketettu ja nähty. Metsässä kulkeva havaitsee metsää ruumiillaan, aistien kokonaisvaltaisen 

synestesian välittämänä. Metsän kokonaisaistillisessa kokemisessa ei ole Lintosen mukaan kyse vain 

sulautumisen ja ykseyden kokemisesta, vaan yhtälailla niin ihmisen kuin hänen ympäristönkin, luonnon 

kokonaisuuden, materiaalisesta samankaltaisuudesta.253
  

Ihminen syntyy ympäristöön ja luonnon osaksi. Hänen kehollinen materiaalisuus on siis lähtökohtaisesti 

luonnon osien kaltainen, mutta myös siitä eriävä. Merleau-Pontyn ajattelun mukaisesti vastakkaisuudet, 

samuus ja erillisyys elähdyttävät ihmistä. Kulkiessa metsäntilassa henkilö osittain tiedostaa luonnon 

kehossaan ja aisteissaan, sen materiaalisen tuttuuden ja vierauden yhtäaikaisen värähtelyn. Aistitut 

kokemukset; iholla tuntuva kosteuden ja kuumuuden vaihtelu, kuultu äänien sinfonia ja moninaisuus sekä 

nähty värien spektri, toisin sanoen jatkuvat impulssit säteilevät henkilön tietoisuuteen. Toisaalta ne myös 

läpäisevät ihmisen tiedostamatta, poistaen ruumiin tuntemuksen ja vapauttaen henkilön luonnon 

ykseyteen.  

Pauline von Bonsdorffin mukaan toiminta on keskeinen tekijä esteettisen kokemuksen muodostumisessa ja 

se on myös keskeinen kokemuksen sisältönä. Von Bonsdorffin mukaan nähdessään vehreän ja ylvään 

kuusen henkilö saattaa muistaa linnun laulun ja aamukasteen viileyden. Näköaistin kautta suodattunut 

esteettinen kokemus ei ole, kirjoittaa von Bonsdorff, irrallinen aistimus vaan kiinnittynyt sekä muihin 

aisteihin kuten myös ruumiimme toimintaan ja liikkeeseen.254 Von Bonssdorff huomauttaakin, että 
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”esteettinen ja käytännöllinen kulkevat käytännössä usein käsi kädessä vaikka ne voidaan erottaa 

toisistaan käsitteellisesti”.255 Luonnossa liikkuminen vaikuttaa mieleen. Ihminen kehollisena oliona on 

luonnostaan toiminnallinen ja juuri aktiivisuus mahdollistaa ihmisen vuorovaikutuksen ympäristön kanssa. 

Luonnon aines tarttuu kohtaamisessa ihmisen kehoon ja tietoisuuteen muodostaen mielen kuvia ja 

tuntemuksia.  Luonnossa liikkuminen saattaa, kuten edellä mainitsin, suoda myös ykseyden tunteen. Lisäksi 

toiminta tuottaa tietoa maailmasta ja luonnon kosketus opettaa, sillä ihminen kehittyy maailmassa 

aktiivisesti toimimalla. Lintonen kirjoittaa liikunnanfilosofian tutkija Tapio Kosken viittaavan Merleau-

Pontyn ajatuksiin sanoessaan, että ”tieto ympäröivästä maailmasta ei tule ensisijaisesti refleksiivisen 

ajattelun kautta, vaan aluksi tiedetään se, miten maailma ilmenee ihmiselle kehollisena, siis maailman 

lihallisuutena”.256
 Havaitakseen elämää ihmisen on liikuttava ja toimittava maailmassa, elettävä sitä.  

Santeri Tuori on liikkunut ja toiminut aktiivisesti metsässä. Hän on hahmottanut teoksiinsa näkemyksen 

luonnon kosketuksesta. Tuori myös kykenee välittämään metsäkuvissaan, tuon elinvoimaisen luonnon ja 

ihmisen yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikuttuneisuuden. Metsän sisus on sulauttava ja sisäistävä. Se on 

kehoon uppoutuva ja kehon upottava kokemus. Se on tilana ominaislaatuinen ja moninainen, eräänlainen 

maailman perustuksien arkkityyppi, missä luonnon alkuvoimat esittäytyvät ja missä kulkijan ymmärrys ajan 

ja tilan yhteen liittymisestä, yhtälailla kuin ajan kestosta ja kierrosta avartuu. Metsä kertoo menneestä ja 

sen muuntautumisesta jatkuvuudeksi, se ei näyttäydy ainoastaan visuaalisena näkymänä vaan avautuu 

moniaistisena tuntemuksena suunnattomaan maisemaan, aikaan ja maailmaan. Ihmisen havaitessa 

luonnon syklisiä ja aina uusiutuvia ja muuntuvia prosesseja, metsä vaikuttaa ja imeyttää henkilön jatkumon 

tajuntaan. Tuori ei metsäkuviensa avulla vain astu metsään, hän asettuu maailmaan.  

 

Ääretön kuva, ongelmallinen maisema   

Muualla maailmassa, kuten Kiinassa maisemamaalaus oli jo 900-luvun tienoilla suosittu ja pitkälle 

kehittynyt oma taiteen lajinsa. Euroopassa kuitenkin kesti vielä satoja vuosia ennen kuin maiseman 

maalaaminen ”vapautui” uskonnon ja aateliston palveluksesta ja siirtyi kuvan etualaksi esittämään 

näkymää itseään. Edward S. Casey kysyykin, miksi länsimaisen maisemamaalauksen itsenäistyminen 

tapahtui näin myöhään verrattuna muuhun maailmaan, joka oli jo tallentanut maisemaa kuvissa satoja 

vuosia?  

                                                             
255 Von Bonsdorff, Pauline, 2007, s.33                                                
256 Lintonen, Kati ,2011, s. 209-210            



72 
 

Caseyn mukaan kyse ei ole erosta, kuinka maisema koettiin, tai kuinka luontoa ja ympäristöä arvostettiin 

idässä taikka lännessä. Hänen mukaansa syitä voidaan etsiä maisemallisen kokemuksen kokonaisvaltaisesta 

esittämisen ongelmasta ja tavan puutteesta länsimaisessa kulttuurissa, – maisemallisen representaation 

ongelmasta. Caseyn näkemyksen mukaan länsimaissa ei oltu vielä löydetty tapaa kuvata maisemallista 

kokemusta.257
 Casey ei kuitenkaan avaa käsityksiään, mitkä saattaisivat olla niitä tekijöitä, jotka synnyttivät 

idässä kokonaisvaltaisen luontokokemukselle vahvan kuvallisen esittämisen tavan. Syyt lienevät 

moninaiset, mutta pohdin periytyneiden ja sisäistettyjen näkemysten vaikutusta. Niin idässä kuin 

lännessäkin ihmisen luontosuhde on kerrostunut uskonnon ja kulttuurin materiasta.  

Mikä vaikutus siis uskonnoilla mahdollisesti on ollut maiseman kokemiseen ja ihmisen luontosuhteen 

syntymiseen ja sen esittämiseen? Karkeasti ja stereotyppisesti yksinkertaistettuna käsitän, että idän 

uskonnoissa ihmisen osa nähdään luonnon kiertokulkuun luonnollisesti kuuluvaksi ja myös alisteiseksi 

luonnonvoimille. Länsimainen ajattelumalli polveutuu puolestaan, Välimeren alueella vaikuttaneesta, 

valtaa kauan pitäneen Egyptin kulttuurista, jossa maanpäälliset kuninkaat olivat jumalan perillisiä. 

Sittemmin Antiikin Kreikan jumalat olivat inhimillisiä luonteenpiirteitä omaavia ja myöhemmin kristinuskon 

mukaan jumala loi ihmisen kuvakseen. Näin koko länsimainen kulttuuri asettuu uskomuksen traditioon, 

missä ihminen on jumalan poika ja kuva, jumalallinen ja loppujen lopuksi itse (tieteen ja teknologian 

avustama) luoja ja luonnon herra. Luonto oli kyllä merkityksellinen ravinnon ja suojan antaja, mutta 

kaupunkikulttuurin ja teknologian kehityksen myötä länsimaissa luonnosta irtaannuttiin ja se nimettiin 

”villiksi” ja sivistymättömäksi. Luontoa ei nähty mielekkäänä sivilisaation osana tai sitä kehittävänä. Miksi 

sitä olisi siis esitetty ja tallennettu kuviin, valettu kultaan ja veistetty marmoriin? Kuvissa esiintyi ihminen. 

Toisin sanoen ja taas jyrkästi kärjistäen, kristinuskon ja kulttuurin heijastumana länsimaissa ympäristön 

hahmottaminen ja elämänkatsomus ylipäätänsä, on perinteen mukaisesti ihmislähtöistä ja keskeistä, missä 

luonto hahmottuu ihmiselle alisteisena. Käsittääkseni idän uskonnoissa luonnon voimat ovat vahvasti esillä 

ja luonto hahmottuu väkevänä osana ihmisen elämää sekä myös niin sanottua kohtaloa, elämän kulkua. 

Näin se saa myös osakseen merkityksellisen aseman. Luontoa ei vain kunnioiteta vaan luonnon kokemusta, 

luonnon suomaa hyvää onnea tai menetystä käsitellään muun muassa taiteen keinoin. Länsimaissa 

luonnon tuottama vaara puolestaan pyritään ottamaan haltuun ja vähimmäistää sen yllätyksellisyys, 

lakaista tiedon ja teknologian saavutusten alle. Karkeasti sanoen, luonto ei saavuta kuvaamisen 

mielenkiintoa herran kuvan ja kulttuuriluomusten rinnalla. Tämän aiheen laajempi tutkimus jää kuitenkin 

opinnäytetyöni ulkopuolelle tällä kertaa. Palaan siis Edward S. Caseyn näkemyksiin. 
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Maisemassa on eletty ja koettu aina. Maisema on ollut osa ihmisen elämää, ikään kuin sen kulissi, mutta 

kuten opinnäytetyöni ensimmäisessä luvussa esitin, tunteita ja kokemuksia ei ilmaistu 

maisemamaalauksissa Euroopassa ennen 1400–1500-lukua. Casey esittää näkemyksen, jonka mukaan niin 

elämän kuvaamista kuin myös itse maisemakokemusta on ollut kautta aikain vaikea kahlita kuvaan. 

Maiseman esittämisen ongelma juontuu vahvasti Caseyn mukaan kuvattavan kohteen äärettömyyden ja 

prosessinomaisen ulottuvuuksien kysymyksiin. Metsän maalaaminen on kuin mahdoton yritys kahlita 

ääretön kokonaisuus vain pieneen otokseen. Cheryl Foster kirjoittaa luontokokemuksesta Berleantia 

lainaten, että ”suurin osa arvottavista luontokokemuksista ylittää tarkastellun kohteen rajat, eikä suostu 

mahtumaan mihinkään tarkkoihin puitteisiin”.258
 Tavallinen tapa erotella asiat kategorioihin ja luokkiin 

näyttäisi hajoavan kun edessä on avoin kohtaaminen jonkin sellaisen kanssa joka näyttäytyy äärettömänä 

ihmiseen nähden.  

Maisema ei ole ääretön vain muodoltaan, vaan myös ulottuvuuksiltaan ja kerrostumiltaan. Johanssonin 

mukaan maisemalla ei ole objektia. Hän lainaa Caseyn ilmaisua ja kirjoittaa, että ”maisema ei rajoitu 

näkyvään vaan on myös näkymätön”.259
 Johansson huomauttaa, ettei ”Caseyn mainitsema näkymättömyys 

tarkoita sitä, ettei maisema olisi näkyvä vaan, että maisema ei ole mahdollista saada näkyvänä haltuun”.260
 

Näkyvän ja näkymättömän käsitteen voidaan nähdä viittaavan myös Marleau-Pontyn käsitepariin, missä 

vastakohtaisuudet ovat toistensa aktiivisia ja vaikuttavia osia sekä ne myös muodostuvat, ovat olemassa ja 

syntyvät suhteessa toisiinsa. Tässä mielessä maisema syntyy näkyvästä ja näkymättömästä. Se on näkymä 

katsojan edessä ja yhtälailla se on myös maan menneen merkityksiä, tapahtumallisia ja sosiaalisia 

kerrostumia. Johansson jatkaa lainaten Caseytä ja kirjoittaa, että ”maisema on jatkuvasti muuttuva sekä 

eläviä että elottomia osia sisältävä kokonaisuus, joka ei kuitenkaan palaudu osiensa summaksi”.261
 Tämä 

huomio voidaan käsittää niin, että vaikka metsästä maalattaisiin koko sen peittävän kokoinen kuva ja 

lukuisia eri kuvia yksityiskohdista, metsän kuva ei silti, palautuisi itse edessämme olevaksi metsäksi tai edes 

lähensikään sen kaltaiseksi. Caseyn mukaan maisema kieltäytyy imitoinnin mahdollisuudesta kuvassa.262
 

Maisema on näkymätöntä aikaa ja inhimillisiä siteitä, se on aistimuksia ja se on prosessi. Maisema on 

kokonaisvaltainen kokemus ja sellaisena siis mahdoton esittämisen kohde. Mikään kuvaus tai rakennettu 

vastaavuus ei vastaa ympäristön moniulotteisuutta.  

Mitä sitten on mahdollista esittää maisemamaalauksessa?  
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Metsä heijastaa ihmisen itsensä peilikuvan kaltaisesti ja metsän heijastukseen yhdistyneestä kuvattavan ja 

kuvaajan yhteen kietoutuneesta aineesta syntyy kuva. Merleau-Pontyn näkemyksen mukaan taiteilija voi 

puhuvan puheen kuvaamalla tavalla tavoittaa jotain ennennäkemätöntä, synnyttää jotain, millä ei aiemmin 

ollut ilmaisua.263
 Ilmaisun aines, kuten itse metsä ja sitä kuvaava henkilö, ovat jatkuvan 

olosuhdemuutoksen alaisia, tulevia ja jatkuvasti uudestaan muokkaantuvia, ennen kuvaamattomia. Edward 

Caseyn mukaan maiseman esitykset osin noudattavat Kantin ajatusta maailmasta kuvana, joka voi ilmetä 

metafyysisen subjektikäsityksen ansiosta ainoastaan mielen sisällä.264 Maailma ja metsä ilmenevät 

mielessä, se on mielen kuva ja näin se on ikään kuin kuvaamatonta ainesta. Samalla maailman 

ilmeneminen mielessä kuitenkin myös synnyttää idean siitä kuinka maailmaa voitaisiin esittää kuvassa. 

Mielikuva on siten myös idean kuva. Johansson kirjoittaa Voltairia mukaillen, että ”idea on kuva, joka 

maalaa itsensä mieleen”.265 Ulkoisen kuvauksen kohde, metsä muuntuu mielikuvasta ideaksi ja lopulta 

kuvaksi, joka kuitenkin jatkaa muuntautumisen prosessia katsojan mielessä. Casey toteaa, että ”maailman 

kuva, toisin kun ikuinen idea, on manipulaation kohde”.266
 Hän näkee mielikuvaan ja sen esitettyyn kuvaan 

liittyvän henkilökohtaisten tulkintojen lisäksi myös yhteisöllistä valtaa. Caseyn mukaan maailmankuvan 

aikaa ohjaa eräänlainen representaation valta. Hän perustelee näkemystään kirjoittamalla, että ”vaikka 

jokin voisikin olla asia itsessään, se ei voi välittyä sellaisenaan vaan tullakseen meille kohteeksi tai joksikin 

se täytyy kehystää, asettaa tiettyyn horisonttiin ja muuttaa kuvaukseksi eli representaatioksi”.267
 Kuvaukset 

ja esitykset sisältävät aina esityksen tilaajan tai sen toteuttajan näkökulman ja kuvatut asiat puolestaan 

luovat yleisiä ja julkisia mielikuvia esitetystä kohteesta. Tässä piilee kuvataiteen vaikutus ja voima. Se on 

valtaa, kuvataiteen propagandaa, mutta myös kommunikointia ja dialogia.  

Maiseman representaatio muuttaa näkymän sisällöltään aina toiseksi. Kuvan ja kehyksen ulkopuolelle 

rajautuu väistämättä suurin osa todellisuutta tai ympäristöä. Se ei kuitenkaan ole maailman kuvaamista 

vähentävä tekijä, vaan sitä täydentävä. Maisemakuva kerrostuu maalaajansa ja yleisönsä näkemyksistä. 

Aiemmin Husserl ja Immanuel Kant kummatkin esittivät, että havaitseminen on situaationallista ja 

näkökulmallista. Näin ollen kuvakaan ei ole kohteensa kopio vaan kuva jostakin, jonkinlainen kuva, johon 

on tarttunut tekijänsä maailma. Maisema ja metsä ovat mahdollisia kuvata näkemyksinä maailmasta. 

 

Maalatun maiseman merkitys  

                                                             
263 Wikipedia  Merleau-Ponty 
264 Casey, Edward, 2002, s.5                                                                            
265 Johansson, Hanna, 2005, s. 189                                                                 
266 Johansson, Hanna, 2005, s. 209                                                                   
267 Casey, Edward 2002, 233-236 
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Maantiede, kreikkalaisen alkuperäisen sanansa mukaan on maanpiirtämistä. Tieteenalana se hahmottaa 

alueellisesti maan pintaa ja sillä ilmeneviä luonnon ja ihmisen aikaan saamia ilmiöitä ja 

vuorovaikutussuhteita. Edward S. Casey näkee maantieteen yhä kuvallistamisen prosesseihin liittyväksi ja 

tutkii maisemamaalauksen ja maantieteen suhdetta mielenkiintoisella tavalla. 

Caseyn mukaan historiallisen maiseman kuvaamisen lähtökohta on tapahtumien esittämisessä, kun taas 

maantiede lähtee paikkojen, sen muotojen ja sijaintiolosuhteiden esittämisestä.  Maantieteen pienimpiin 

yksiköihin kuuluvat paikat, kun taas historian yksikkö on aika. Lähtökohtaisesti erilaiset maiseman 

kuvauksen tavat kiertyvä kuitenkin erottamattomiksi, sillä maan pintaan painautuu tapahtumien jäljet ja 

paikat ovat puolestaan kiinteitä ajanjakson osia. Casey lainaa F. Lukermania kirjoittaessaan, että ”historia 

on tietämystä ihmisten menneistä tapahtumista ja ajasta, kun taas maantiede on tietämystä maailmasta ja 

kuinka se ilmenee paikassa”.268 Caseyn näkemyksen mukaan maantieteen ja historian muodostama pari 

ikään kuin kattaa sisäänsä pääpiirteisen tiedon ihmisen elämän ulottuvuuksista.  

Paikkojen sijainteja tutkittaessa paikat määrittyvät suhteessa ja vuorovaikutuksessa muihin seutuihin sekä 

niiden sisältämiin historian ja kulttuurin kerrostumiin. Näin ollen yksittäisen paikan sijainti yhtyy osaksi 

jotakin aluetta, maata, aikaa ja sivilisaatiota, osaksi jotakin mennyttä tai vallitsevaa maailmaa. Maantiede 

pyrkii sanallistamaan tietoa maasta ja kuvaamaan kirjallisesti maata niin kuin se muotoinensa ja 

sijainteinensa tunnetaan. Kartografia puolestaan tähtää tuomaan saman tiedon julki ikonien ja kuvien 

avulla. Kuten kartografian myös maisemamaalauksen kuvatessa kasvillisuutta ja pinnanmuotoja ne voidaan 

liittää maantieteen traditioon. Myös maisemamaalaus välittää tietoa maasta. Kuvallinen tieto on kuitenkin 

olemukseltaan erilaista kuin todistein kirjattu ja sanallistettu tietämys, siihen liittyy kuviteltu. Caseyn 

mukaan maisemamaalaus ja karttojen piirtäminen ei ole ainoastaan maantiedettä, vaan maisemallista 

kuvatiedettä.269
  

Maantieteen ja maisemamaalauksen kuvaamisen kohde on maa, mutta mitä maa oikeastaan on? Maa ei 

Caseyn mukaan ole ainoastaan nähty maisema, maaperä, kuori tai pelkkä pinta. Se on kaikkea näitä ja 

enemmän, maan materia päättyy yläsuunnassa horisonttiin ja alapuolella maan uumeniin, mutta maan 

käsite laajentuu myös näkymättömiin syvyyksiin ja kerrostumiin.270
 Maa ikään kuin sulkee sisäänsä myös 

ajan ja eletyn. Casey kirjoittaa, että ” Maa ikään kuin sulkee sisäänsä myös ajan ja eletyn..271
 Maa on 

kaksipuolinen, materiaalina se on pintansa näyttävä ja sisuksensa peittävä, materia, jonka näkyvä muoto ja 

                                                             
268 Casey, Edward, 2002, s.265                                                                            
269 Casey, Edward, 2002, s.268                                                                            
270 Casey, Edward, 2002, s.269                                                                            
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näkymätön mennyt jakaa yhdessä. Casey näkee maan yhtäaikaisesti elämismaailman ja konkreettisen 

maailman perustana sekä niiden liitoskohtana.272
  

Maan moniulotteisuutta, sen näkymättömiä kerrostumia ilmentämään Casey valjastaa kuvan tekemisen 

prosessit; maisemamaalauksen ja kartan piirtämisen. Kuva maisemasta saavuttaa Caseyn sanoin 

ennakkoon maan näkymättömien kerrosten olemusta. Casey kirjoittaa, että ”kuvaamalla paikkaa taiteilija 

luo maailmoja”.273
 Kuvan tekemisen ja tiedon julki tuominen on vaikeasti määriteltävä prosessi, jota Casey 

hahmottaa Descartesin todellisuuden käsitteen avulla. Descartes jakaa todellisuuden kahteen osioon, joista 

muodollisella todellisuudella tarkoitetaan ennakkoon olemassa olevaa ainesta ja objektiivisella esitettyä 

todellisuutta.274
 Casey näkee näiden todellisuuksien olemusten yhdentymisen hedelmällisenä 

lähestymistavaksi kuvallisten prosesseiden tarkkailussa, muodollisen ja objektiivisen todellisuuden 

tuottaman yhteispelin merkityksiä tuottavana ja avaavana. Maisemamaalauksen lähtökohta saattaa olla 

näkymän materiaalisten ja muodollisten seikkojen tarkkailussa. Tehty havainto ei kuitenkaan itsessään 

vielä muotoudu tuotokseksi. Havainto on käännettävä ja muutettava ja juuri muotoilun prosessi ja 

uudelleen esittäminen on Caseyn mukaan merkittävää. Kuvatessa ja esittäessä uudestaan maiseman 

topografisia elementtejä, maalari ikään kuin synkronisoi esitetyn näkymän eri kerrostumat ja muuntaa 

nähdyn eletyksi paikaksi.275
 Kuvallistamisen prosessi paljastaa paikan sisäänsä säilömän kokemuksellisen ja 

ajallisen kerrostuman, genius locin. Caseyn mukaan maalaus ja piirustus ilmentävät paikan sellaisena kuin 

se oikeastaan on, sen oman olemuksen.276
 Paikasta ikään kuin tulee oma itsensä kuvallistamisen 

prosessissa.  

Esittämisen ja etenkin uudelleen esittämisen kysymysten myötä Casey palauttaa pohtimaan totuuden 

käsitettä ja huomioi että ”totuutta voidaan käsitellä myös totuutena suhteessa johonkin”.277
 Caseyn 

mukaan maisemamaalaus ja kartta ovatkin aina totuuden mukaisia suhteessa esitettyyn paikkaan ja maan 

näkymättömiin kerrostumiin. Malagan kaupungin museossa Museo Patrimonio Municipalissa oli esillä 

maaliskuussa 2013 nyky aboriginaali maisemamaalauksen näyttely. Näyttelyssä oli teoksia, jotka 

ensisilmäyksellä näyttäytyivät länsimaiselle katsojalle abstraktin muotokielen kieliopin mukaisina, 

loistavina väreinä, pisteinä, ympyröinä ja viivoina, taidokkaina sommitelmina ja kompaktisti työstettyinä 

teoksina. Teoksia esittelevät tekstit kertoivat kuitenkin jotain muuta; uskomusten maisemista, pyhistä 

kivistä, eletyistä paikoista ja viljelysmaista, suvun tarinoista ja liikkeistä maastossa. Maalaukset saivat 

                                                             
272 Casey, Edward, 2002, s.269                                                                            
273 Casey, Edward, 2002, s.270                                                                            
274 Casey, Edward, 2002, s.271                                                                            
275 Casey, Edward, 2002, s.270                                                                            
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lisämielekkyyttä vahvasta kulttuurillisesta kerronnastaan, maailman esittämisestä omalla persoonallisesta, 

mutta kollektiivisesta näkökulmasta.  

Toinen mielenkiintoinen esimerkki kuvan todellisuudesta suhteessa aikansa tai kulttuurin luomiin 

käsityksiin ja näkemyksiin ovat keskiaikaiset mappae mundit, jotka kuvaavat huolella tuon ajan maailmassa 

tunnettuja maita ja meriä. Ne on piirretty silloisten tietämysten ja esitystapojen mukaisesti. Koska 

myöhemmin käyttöönotetut mittausjärjestelmät ja kartan piirtämisen tavat ovat standardisoittaneet 

yleismaailmallisen kartanpiirtämisen käytännön, Välimeren ääriviivat eivät piirry mappae mundissa 

nykyajan karttoja mukaisesti. Mappae mundit ovat kuitenkin totuuden mukaisia, ne ovat tosia, aikaan 

sidottuja, käsityksiä maailmasta. Maisemamaalaukset ovat samalla tavalla todentuneita esityksiä 

maailmasta; ne kertovat osaltaan nähdystä ja näkemyksellisestä maailmasta ja noudattavat kulttuurissa ja 

ajassa omattuja esitystapoja. 

 

Maiseman säilömä 

Casey painottaa paikan merkitystä maisemamaalauksessa. Kuten aiemmin esitin, Berleantille paikka on 

henkilökohtaisempi kuin sen laajentunut muoto ympäristö. Casey puolestaan huomauttaa, ettei ole 

maisemaa ilman paikkaa, maisemamaalaus on hänen määrityksensä mukaan paikkanäkymä ja 

paikkamaisema.278 Maisemamaalausta voisi kuvata siten myös henkilökohtaiseksi ja intiimiksi 

ympäristökuvaksi. Paikka avautuu maisemaan, joka puolestaan läpäisee ihmisen käsitysten 

muokkaantumisen.  

Casey käyttää ilmapiirin käsitettä ilmaisemaan maiseman vaikutusta ihmisen näkemysten 

muodostumiseen. Ilmapiiri, kuten myös maisema ympäröivät ja sulkevat havainnoitsijan sisäänsä ja katsoja 

havaitsee maailmaa ilmapiirin sekä siis maiseman kautta eikä siitä irrallisena.279
 Maisema on yhdistelmä 

maailman olemusta ja se tuottaa esiin maailman muodon. Maisema on aina paikantunut ja asemoitunut 

maapinnan ja maailman väliin, sen välilihaksi, tai kuten Marleau-Ponty sen ilmaisisi kehon kaltaiseksi 

maailman lihaksi. Yhtäaikaisesti maisema sisällyttää sekä kuvastaa itsessään maailman. Maisema avautuu 

maailmaan ja myös avaa maailman, se on kumpaakin puoleen toimiva liitin. Casey näkee maiseman lisäksi 

maan ja maailman yhteisenä ääriviivana ja samalla tavallaan yhteenvetona kummastakin puolesta.280
  

                                                             
278 Casey, Edward, 2002, s.271                                                                            
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Maisema on Caseyn ajattelussa eittämättä yhtä monimuotoinen sisällöltään kuin muodoiltaankin. 

Maisemassa yhdistyy yhtälailla toiminta ja aika. Maisema säilöö ja myöhemmin paljastaa. Maisema 

säilyttää ajan jättämät jäljet, historialliset kirjoitukset, välineet, reitit, arkeologiset ja antropologiset 

jäänteet. Casey kirjoittaa, että ”maisema on pintaa ja syvyyttä, se on ilmapiiriä ja asuinsuojaa, näkyvää ja 

näkymätöntä, se on yhtälailla esitetty kuva kuin itse maailmakin, se on luontoa ja kulttuuria”.281 Casey 

jatkaa huomauttamalla osuvasti, että maisemaa voidaan havainnoida tai elää, mutta se on todellinen myös 

mielikuvituksen kautta. Maisema kertoo muodoista ja materiasta, mutta samalla se kutsuu tulkintoihin ja 

ilmenee ajatuksina. Maiseman vaikutus ja väreily saattaa kestää kauan sen jälkeen, kun itse nähty ja koettu 

maisema on hävinnyt päivän kiertoon horisontin taakse tai etäisyyden päähän maapallon toiseen 

maantieteelliseen sijaintiin. 

Luonnon ja ihmisen toimi maapallolla kietoutuu maisemaan; elämä ja sen loppu tapahtuvat ajassa ja 

paikassa, maisemassa joka on sijainti, näkymä ja maailma. 

 

Takaisin maisemaan  

Opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut pitkän ja kumpuilevan metsäpolun kaltainen, kompastuksineen. 

Kirjoittaminen ja lukeminen ovat vieneet aikaa taiteen tekemiseltä, mutta juuri ne ovat myös tartuttaneet 

uusia merkityksiä maiseman maalaamiseen, uusia sisältöjä joiden tutkiminen pitänee minut maiseman 

teemojen parissa vielä usean vuoden ajan. Prosessin kaltaisesti tutustuminen eri ajattelijoiden näkemyksiin 

on ollut samalla rikastuttavaa ja erilaiset mahdolliset ajattelumallit ovat syövertyneet vähitellen tajuntaan. 

Ne ovat tarjonneet pohdinnan aiheita sekä avanneet uusia näkymiä ympäristöön ja elämismaailmaan. 

Opinnäytetyön kirjoittaminen, teoreettisen ja filosofisen tietotaidon kartuttaminen ja tutkiminen on 

ollutkin yhä syvemmälle metsään polveutuva reittikudos. 

Olen esittänyt opinnäytetyössäni taiteellisen työskentelyni lähtökohtiin, kuvallisen ajattelun prosessiin 

vaikuttavia tekijöitä. Käytän maiseman kuvastoa oman perspektiivini mukaisen maailman olemuksen ja 

maailmassa olemisen ilmentämiseen. Teokseni yhtyvät taidehistorian ja nykytaiteen esitystapojen 

traditioon. Maantiede, sosiaalisena verkostona, kulttuurisena rakenteena ja asumispaikan sijaintina, 

läsnäolona sekä poissaolona ovat myös teosten merkittäviä rakennusmateriaaleja. Ympäristö ei ole 

ainoastaan maiseman näkymä vaan se on elämismaailma ja atmosfääri, joka väreilee ja vaikuttaa 

menneenä ja nykyisyytenä kaikkiin ihmisen toimiin. Se on havainnoinnin alusta, ajatusten ja kuvan tuottaja. 
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Myös kuvittelun tuottama tieto ja näyttämä suunta, halujen ja toiveiden kohteet synnyttävät kuvan. Näistä 

lähtökohdista töitäni voikin tulkita. Maalaamissani maisemissa esiintyvät näkyvä; tulipalo ja Suomen 

metsä. Niissä on espanjalaisen kulttuurin kerrostumia aiheen versoina ja niihin on kirjautunut ja 

kuvallistunut elämäni historia ja näkemykset. Maisemissa ilmentyy myös näkymätön; menetys, 

keskenmeno ja lapsen läsnäolon mahdollisuus, kipu ja kerrostunut, elävä muisto ja samalla kuitenkin 

elämän kiertokulku, jonka mukaan tuhoutuminen synnyttää jotain uutta, elämä muuntuu ja jatkuu.  

Olen kirjoittanut opinnäytetyöni eri ajattelijoiden tekstien pohjalta, joita yhdistävänä tekijänä on 

monimuotoinen ja avoin ajattelemisen tapa, prosessimaisuuden vuorovaikutuksen ja muuttuvuuden 

korostaminen. Kirjoittajien huomioissa ja näkemyksissä ei esiinny sulkevia johtopäätöksiä, vaan asioiden 

”annetaan” elää ja muuntua sellaisinaan. Avoin suhtautuminen ympäristöön, refleksiivinen koskettaminen 

ja koskettuminen näkymästä, on tärkeää myös taiteilijan työni kannalta. Taide tuottaa, ilmiantaa ja 

säilyttää aikamme tavat, näkemykset ja ennen kaikkea arvot. Imitoimalla ympäristöä maisemamaalaukseen 

suodattuu sosiaalinen ja ajallinen ympäristö maalaajan henkilökohtaisena variaationa siitä maailmoinnista, 

jonka vaikutuksen alaisia olemme ajallisesti. Maalatut näkymät ovat olemukseltaan yhtäaikaisesti 

subjektiivisia että Toisten näkemysten kaltaisia.  

Useaan otteeseen, opinnäytetyöni kirjoittamisen lomassa, olen siirtynyt silmiä punoittavalta päätteeltä 

ikkunan ääreen imemään maisemallisia henkäyksiä. Henkäyksissä asiat ovat suhteutuneet asemiinsa. 

Maisemasta kirjoittaessa, yrittäessäni saada sitä muokkautumaan sanallisiin määreisiin, maisema on 

kieltäytynyt juuri siitä ja näyttäytynyt vierellä ja ympärillä olevana, sisuksiinsa sulkevana, ihmeellisenä, 

uskomattomana, määrittelemättömänä maailmana. Maiseman merkityksien tarkastelu ei lopu tähän 

lauseeseen, vaan jatkuu maisemassa elämisen ja sen maalaamisen toimessa. 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



80 
 

Kirjallisuusluettelo  
 
 
AREND; HANNAH, The Human Condition, Chicago and London: University of Chicago Press, Chicago, 1958  

BERLEANT, ARNOLD, Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment, Lawrence: University Press of Kansas, 1997 
CASEY, EDWARD S. Representing Place: Landscape Painting & Maps, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2002 
CASEY, EDWARD S. Getting Back Into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-world, Indiana University Press, 
Bloomington, 1993     
DEWEY, JOHN, Taide kokemuksena (Art as Experience, 1934)  Suom. Antti Immonen ja Jarkko S. Tuusvuori, Niin&Näin, Tampere, 
2010   
DUKE; CHUCK, The world around us and how we make it, 1994, 1-22   
FORSS, ANNE-MARI, Paikan estetiikka: eletyn ja koetun ympäristön fenomenologiaa, Yliopistopaino, Helsinki, 2007  
FOSTER, CHERYL, Kerrottu ja eletty ulottuvuus ympäristöestetiikassa.Teoksessa Maiseman kanssa kasvokkain. Toim.Yrjö 
Sepänmaa, Liisa Heikkilä –Palo ja Virpi Kaukio. Maahenki, Helsinki, 2007, 151-165 
GIBSON, JAMES, The Ecological Approach to Visual Perception (1979), Lawrence Erlbaum associates, New Jersey,  1986  

HACKLIN, SAARA, HOTANEN, JUHA ja YLI-TEPSA; HERMANNI, Maurice Merleau-Ponty, Filosofia.fi –portti filosofiaan, 28.9.2011                                                   
HAILA, YRJÖ, Teoksessa Maisema Kiasman kokoelmissa, Kiasma nykytaiteen museo, Helsinki 2006, 18-20  
HALL, STUART, Cultural Identity and Diaspora, 1993, verkkojulkaisu 
HALL, STUART, Identiteetti. Suom. Mikko Lehtonen ja  Juha Herkmann, Vastapaino, Tampere, 1999  

HEIDEGGER; MARTIN Being and Time (Sein und Zeit, 1927) SCM Press, 1962, Lontoo, uudelleen käännös Joan Stambaugh, State 
University of New York Press, Albany, 1996 
HOUESSOU, JAANA, Teoksen synty: kuvataiteellista prosessia sanallistamassa, Aalto yliopisto, Taideteollisen korkeakoulun 
julkaisusarja, Bookwell Oy, Jyväskylä, 2010   
JOHANSSON, HANNA, Kohteen kosketuksia: nykytaide ja maisema. Teoksessa Maisema Kiasman kokoelmissa, Kiasma 
nykytaiteen museo, Helsinki 2006, 51-52, 73 
JOHANSSON, HANNA, Maataidetta jäljittämässä: luonnon ja läsnäolon kirjoitusta suomalaisessa nykytaiteessa 1970-1995, Like 
kustannus Oy, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu, 2005 
JOHANSSON, HANNA, Metsän kuva, raja ja tila. Teoksessa Helena Sederholm Toim. Pinx Maalaustaide Suomessa. Weilin&Göös. 
Espoo, 2001 

JOHANSSON, HANNA, Nykytaiteen maisema. Teoksessa Pinx. Maalaustaide Suomessa. Maalta kaupunkiin, Weilin+Göös Oy, 
Bookwell Oy, Porvoo, 2002, 166-169 
KESKI-LUOPA, LEILA,  Kohti kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä: Minäfilosofiasta dialogiseen filosofiaan, Psykoterapia, verkkojulkaisu 
2(4), 277–298 , 9/2009  
KESTER, GRANT, Jay Koh ja kuuntelemisen taide. Suom. Lea Kantonen, Taide No 2, 2007, 39  
KUHMONEN, PETRI, Dialogisuus ja kehollisuus näkökulmina ympäristöfilosofiaan. Teoksessa Jaettu jana, ääretön raja, Pellervo 
Oksalan juhlakirja. Toim. Petri Kuhmonen, Seppo Sillman ja Riitta Koikkalainen. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, 1998 
KUMMALA, PETTERI, Ympäristöestetiikka, Filosofia.fi –portti filosofiaan, 30.3.2012    
KURKI, JANNE Lacan ja kirjallisuus: Poe, Shakespeare, Sofokles, Claudel, Duras ja Joyce, Apeiron, Vantaa, 2004 
KWON, MIWON, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, MIT Press, Massachusetts, 2004 
LINTONEN, KATI, Valokuvallistettu luonto: I. K. Inhan tuotanto luonnon merkityksellistäjänä, Helsingin yliopiston humanistinen 
tiedekunta, Unigrafia Oy, Helsinki, 2011 
LOUEKARI, LAURI Metsän arkkitehtuuri, Oulun yliopisto, Uniprint, Oulu, 2006   
LUKKARINEN, VILLE, Kansallismaisemaa rakentamassa. Teoksessa Pinx. Maalaustaide Suomessa. Maalta kaupunkiin, 
Weilin+Göös Oy, Bookwell Oy, Porvoo, 2002, 18 -23 
LUNDSTRÖM, JAN-ERIK, Aikaa ikuistamassa: Santeri Tuorin taide,Teoksessa Santeri Tuori: metsä. EMMA- Espoon modernin 
taiteen museo, 2009, 38-47    
MERLEAU-PONTY, MAURICE The visible and the Invisible, (Le visible et línvisible, 1964), Northwestern University Press, Evanston, 
1968 
MERLEAU-PONTY, MAURICE, Phenomenology of Perception (Phénoménologie de la perception, 1945), Routledge Classics, New 
York, 2002                
MINH-HA, TRINH T. Elsewhere, within here: immigration, refugeeism and the boundary event, Routledge, New York, 2011    
NYBERG, PATRIK, Maiseman katsomisesta katsomisen maisemaan –katsojan paikantumisia nykytaiteen maisemassa. Teoksessa  
Maisema Kiasman kokoelmissa, Kiasma nykytaiteen museo, Helsinki 2006            
OKSANEN; ULLA  Maisemakuvia tietoyhteiskunnasta v. 2015 – sosiosemiotiikan näkökulmia nuorten kuvallisiin metaforiin. 
Teoksessa Näkökulmia mediakasvatukseen. Toim. Heikki Kynäsahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen, Mediakasvatusseura, 
Helsinki, 1/2007, 27-37  
SAARI, JUHA, Blogi Lyhyttä kirjoitusta 71. elokuun 1. 2010 
SAKARI, MARJA, Maisema Kiasman kokoelmissa. Toim. Eija Aarnio ja Marja Sakari, Kiasma nykytaiteen museo, Helsinki 2006, 15     
SEPÄNMAA, YRJÖ, Me maisemassa, maisema meissä. Teoksessa Maiseman kanssa kasvokkain.Toim.Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä 
–Palo ja Virpi Kaukio. Maahenki, Helsinki, 2007, 12-19  



81 
 

SIBLEY; FRANK, Aesthetic Consepts. Teoksessa Collected Papers on Aesthetics. Toim. Cyril Barret, S.J., Basil Blackwell, Oxford , 
1965  
STEWEN, RIIKKA, Mikrokosmos-makrokosmos.Teoksessa Pinx. Maalaustaide Suomessa. Maalta kaupunkiin, Weilin+Göös 
Oy,Bookwell Oy, Porvoo, 2002, 154-158 
UNKURI, JUHANI, Metsästä on moneksi, Taide, No 3, 2011, 27-29  
UNWIN, BREN CAROLYN, Phenomenology and Landscape Experience: A Critical Appraisal For Contemporary Art Practice, 
University of Hertfordshire, 2008 

VALKEAPÄÄ, LEENA, Luonto etiikan lähtökohtana: muistiinpanoja Nils-Aslak Valkeapään kotitalossa, taidekasvatuksen 
verkkolehti, Aalto-yliopsto,  4/ 2010, 26-35  
VARTO, JUHA, VEENKIVI LIISA, Näkyvä ja näkymätön: filosofisia keskustelija, Yleisradio, Opetusjulkaisut, Helsinki, 1993,            
VILKKA, LEENA, Luonnon kaunis maisema. Teoksessa Maiseman kanssa kasvokkain. Toim. Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä –Palo ja 
Virpi Kaukio. Maahenki, Helsinki, 2007, 124-149    
VIRTANEN, AILA, VÄHÄMÄKI, JUSSI, Luontosopimus: Michel Serres, Vastapaino, Tampere, 1994           
VON BONSDORFF, PAULINE, Huomioita ihmisen ja ympäristön suhteesta.Teoksessa Tunne Maisema, Toim. Seija Heinänen, 
Maahenki, Helsinki, 2011, 120-131  
VON BONSDORFF, PAULINE, Maisema toiminnan ja kuvittelun tilana, Teoksessa Maiseman kanssa kasvokkain. Toim.Yrjö 
Sepänmaa, Liisa Heikkilä –Palo ja Virpi Kaukio. Maahenki, Helsinki, 2007, 33-49  
VON BONSDORFF, PAULINE, The City as Cultural Metaphor. Teoksessa Atmosphere: In the Phoric of Urban Metaphor. Toim. Arto 
Haapala, International Institute of Applied Aesthetics, Lahti, 1998, 126-143 
VÄYRYNEN, KARI, Ympäristöfilosofian historia; Maaäitimyytistä Marxiin, 23°45 Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere, 2006                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisema on prosessi 

           Yrjö Sepänmaa 


