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Otsikon kysymykseen voisi törmätä jonkin leh-
den kysy mitä vain -osastolla. En kuitenkaan 
ole koskaan kuullut tuota kysymystä. Kenties 
Etelämantereen ei katsota täyttävän maaseu-
dun tunnusmerkkejä edes siinä määrin, että 
asia olisi kysymisen arvoinen.
 Etelämanner on maapallon eteläisen navan 
ympärillä oleva kaunis ja kiehtova maanosa, 
joka on pääosin paksun mannerjäätikön peit-
tämä. Antarktiksella elää kasveja ja eläimiä, 
kuten useita lintulajeja. Pingviini lienee meil-
le lajeista tutuin. Ilmasto on ankara. Talvella 
pakkasta voi olla jopa -90 °C. Kesällä läm-
pötila voi rannikolla lyhytaikaisesti kohota 
+20 celsiusasteeseen. Antarktis julistettiin 
kansainvälisellä sopimuksella vuonna 1959 
alueeksi, jossa sallitaan lähinnä kansainväli-
nen tutkimustoiminta. Sotilaallista toimintaa 
tai luonnonvarojen teollista hyödyntämistä ei 
hyväksytä.
 Vaikka eri maiden liput tutkimusasemilla 
liehuvat, Etelämantereelle ei ole rakentunut 
sellaista ihmisten luomaa sosiaalista kulttuu-
riperintöä, joka olisi luonut omia instituutioita, 
taloutta, vaihdantaa tai infrastruktuuria. An-
tarktiksella on pieniä pysyvämpiä asumuksia, 
tutkimusta ja pienimuotoista matkailua pal-
velevia tukikohtia. Monet valtiot ovat esittä-
neet intressejä Etelämannerta koskien, mutta 
toistaiseksi ne eivät ole johtaneet muutoksiin 
alueen hallinnassa.
 Etelämanner on maapallon ainoa maan-
osa, jossa ei ole valtioita. Siellä ei ole valtiora-

joja eikä niihin liittyviä valtapyrkimyksiä tai 
puolustettavia etuja. Antarktikselle ei myös-
kään ole perustettu kaupunkeja, eikä sinne ole 
syntynyt maaseutua. Maaseutu on käsitteenä 
tarpeeton. Omine erityispiirteineen Eteläman-
ner on ihmiskunnan yhteinen, jakamaton ja 
korvaamaton osa maapallon ekosysteemiä.
 Etelämantereen pitkäjänteinen tutkimus 
on tuonut esille merkittävää uutta tietoa maa-
pallon tulevaisuuteen vaikuttavista ja ilmas-
tonmuutokseen liittyvistä ilmiöistä. Nykytie-
tämykseen perustuen arvioidaan, että tämän 
mantereen jääkerroksen sulaminen aiheuttaa 
noin metrin merenpinnan nousun tämän vuo-
sisadan loppuun mennessä. Siitä seuraa sato-
jen miljoonien ihmisten joukkoliike valtame-
rien rannoilta sisämaahan tai maanpakoon. 
Olemme siis perustavalla tavalla riippuvaisia 
Etelämantereen ekosysteemissä tapahtuvista 
muutoksista.
 Oleellisempaa kuin pohtia – onko jokin 
alue maaseutua tai kaupunkia – olisi kysyä: 
voiko ihmiskunta selviytyä, mikäli emme pidä 
huolta maapallomme kaikista osista – koko-
naisuudesta. Voimme jatkossakin kuvailla 
erilaisia alueita eri käsitteillä. Mutta emme 
voi olla piittaamatta siitä, millaisia vaikutuk-
sia taloudella, politiikalla ja muulla ihmis-
toiminnalla on näille alueille. Olisi pyrittävä 
paremmin ymmärtämään alueiden keskinäis-
riippuvuutta. Siinä on vuosisatamme tärkein 
aluekehityshaaste.

Monimuotoiset kaupungit ovat jo pitkään ol-
leet keskeinen osa yhteiskuntiemme taloutta ja 
kulttuuria. Vetovoimaiset kaupungit ovat alu-
eina erityisiä, ja kaikki erilaisia. Itse elämän 
jatkuvuutta ei voi turvata vain joitakin alueita 
kehittämällä, koska alueet ovat aine- ja energia-
virtojen kautta systeemiriippuvaisia toisistaan. 
On nähtävä laajemmin.
 Maapallon pelastaminen edellyttää koko-
naisvaltaista näkemystä ja ratkaisuja. Ei voi 
jatkua niin, että jotkin osat tätä sinivihreätä 
planeettaa syrjäytetään periferiaksi, jonka hy-
vinvoinnista tai kestävyydestä meidän ei tar-
vitse kantaa huolta. Ihmiskunnan selviytymis-
tarinaan riistetty periferia ei yksinkertaisesti 
enää sovi. Kaikki maapallon alueet kuuluvat 
samaan kokonaisuuteen ja ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Tämän ymmärtäminen 
on selviytymisen edellytys.
 Helsingin yliopistossa maaperän, metsien 
ja vesistöjen sekä ilmakehän vuorovaikutusme-
kanismeja tutkiva aerosoli- ja ympäristöfysii-
kan professori, tieteen akateemikko Markku 
Kulmala on antanut ihmiskunnalle selkeän 
aikataulun. Meillä on 40 vuotta aikaa löytää 
tapa, jolla käännämme elämäntapamme kes-
tävämmäksi. Tämän muutoksen avaintekijä 
on lisääntyvä tietoisuus planeettamme eri 
osajärjestelmien sekä alueiden keskinäisriip-
puvuudesta.

Torsti Hyyryläinen
tutkimusjohtaja, 
Ruralia-instituutin varajohtaja
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Raja-aitoja 
kaatamassa
Akateeminen viisaus kaupungistumiseen 
liittyvien ongelmien ratkaisemisessa on jää-
nyt yksittäisten oppiaineiden sisään ja näkö-
kulmat kapeiksi. Elämme aivan uudenlaista 
yhteiskunnallista kehitysvaihetta samalla 
kun kaupungistuminen etenee ripeästi. 
Olemme keskellä uusia alueellisia ja sosi-
aaliasia jakoja tuottavaa yhteiskunnallista 
murrosta – ja samalla kyvyttömiä vastaa-
maan kaupungistumisen haasteeseen. Eri-
laisissa työryhmissä ja tutkimushankkeissa 
osaamista on pyritty yhdistämään, mutta 
hankkeet ovat jääneet yksittäisiksi ja lyhyt-
kestoisiksi.
 Pyrkimättä vähättelemään maaseudun 
merkitystä, on selvää, että suomalaisen yh-
teiskunnan tulevaisuus riippuu kyvystäm-
me tarttua kaupungistumisen mukanaan 
tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja toisaalta 
ratkoa sen ongelmia. Suomessa ei ole ainut-
takaan monitieteistä kaupunkitutkimusta 
yhdistävää instituutiota tai yksikköä, johon 
tutkimuksen lisäksi yhdistyisi suunnittelu. 
Kansainvälisesti tämä on poikkeuksellista. 
Monitieteiseen kaupunkitutkimukseen eri-
koistuvia yksiköitä löytyy kaikista huippu-
yliopistoista.
 Tilanne on muuttumassa. Helsingin yli-
opiston rehtori perusti vuonna 2012 Kau-
punkiakatemia nimisen verkoston, joka on 
tarjonnut kaupunkitutkimuksen opetusta 
Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston yh-
teisessä sivuainekokonaisuudessa. Jo toista 
sataa opiskelijaa on suorittanut Kaupunki-
akatemian tarjoaman sivuaineen, ja koke-
mukset niin opiskelijoiden kuin opettajien 
yhteistyöstä ovat olleet positiivisia. Kaupun-
kiakatemia onkin nostettu paitsi Helsingin 
yliopiston ja Aalto yliopiston strategisen 
kumppanuuden erääksi kärjeksi, myös 

Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin 
yhteistyön keskeiseksi sisällöksi. 
 Tältä perustalta toimintaa on laajennet-
tu ja yksi Helsingin yliopiston uusista vuon-
na 2017 aloittaneista maisteriohjelmista on 
kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun mais-
teriohjelma – Urban Studies and Planning. 
Ohjelma on yhteinen Aalto yliopiston kans-
sa. Samassa yhteydessä kaupunkitutkimuk-
sen tulevaisuutta tarkastellut selvitysmies 
Dekaani Jouko Väänänen ehdotti, että Hel-
singin yliopistoon perustetaan kaupunkitut-
kimusinstituutti, joka rehtorin päätöksellä 
aloittaa toimintansa 1.1.2018.
 Tilanne, missä kaupunkitutkimuksen ja 
suunnittelun tutkimus sekä siihen liittyvä 
opetus kootaan uudella tavalla yhteen ja 
siihen panostetaan, on suuri mahdollisuus. 
Tutkimuksella ja opetuksella päästään tar-
kastelemaan aluekehityksen tilaa ja suun-
nittelua tuoreella otteella. Vähintäänkin 50 
vuotta jatkunut rakennemuutos on tuotta-
nut vakavia ja hankalia ongelmia koko Suo-
meen. Kyse ei ole helposti politisoituvasta 
maaseudun ja kaupungin vastakkainaset-
telusta, vaan alku- ja palvelutuotantoon 
liittyvistä maailmanlaajuisista rakenteel-
lisista muutoksista. Nämä eivät noudata 
totuttuina pidettyjä alueellisia kaupunki-
maaseutujakoja. Siinä missä maaseudulla 
usein eletään hyvin urbaanisti, on iso osa 
maamme suurimmasta metropolista maa- 
ja metsätalouskäytössä.

Mari Vaattovaara 
Professori  kaupunkimaantiede   
Helsingin Yliopisto  

Anssi Joutsiniemi           
Professori, arkkitehtuuri 
Aalto Yliopisto

Kuvat Ilmari Fabritius
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Ilmastonmuutoksen ennustetaan aiheuttavan 
merkittäviä haasteita maanviljelylle tulevien 
vuosikymmenien aikana. Viime kesän kal-
taiset rankkasateet ja tulvat sekä muut sään 
ääri-ilmiöt yleistyvät. Ympäristöolosuhtei-
den muutos tuo myös mukanaan uusia rik-
kakasveja, tuholaisia ja tauteja. Riittävän 
ravinnontuotannon takaamiseksi tarvitaan 
siis uusia ruoantuotantotapoja, jotka eivät 
ole alttiita ympäristönmuutoksille. Samalla 
ruoantuotannon ympäristökuormitusta tulee 
vähentää, sillä tällä hetkellä ravinnontuotanto 
on yksi suurimmista ympäristönmuutoksen 
aiheuttajista. Erityisesti kotieläintuotannon 
ympäristöjalanjälki on suuri.

Kasvintuotanto suljetuissa 
oloissa
Vastineena ravinnontuotannon tulevaisuu-
den haasteisiin, useat tutkimusryhmät ym-
päri maailmaa ovat alkaneet kehitellä uusia 
teknologioita, joissa ruokaa tuotetaan sulje-
tuissa olosuhteissa. Näin ruoantuotanto on 
suojassa ympäristön muutoksilta ja toisaal-
ta prosessin aikana syntyvät jätevedet ja 
päästöt on helpompi kontrolloida. Vesiviljely 
(englanniksi hydroponics), jossa vihanneksia 
kasvatetaan maaperän sijaan vesiliuoksessa 
kasvihuoneessa, on esimerkki suljetusta vil-
jelymenetelmästä. Samanlaista teknologiaa 
on alettu hyödyntää rehu- ja viljakasvienkin 

Solumaatalous, vesi- ja ilmaviljely 
– uudet teknologiat parantavat 
ruoantuotannon kestävyyttä
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Tällä hetkellä ravinnontuotanto, erityisesti kotieläintuotanto, on suurimpia ympäristönmuutoksen aiheuttajia.

tuotantoon. Hiljattain Suomessa julkisuutta 
on saanut myös ilmaperuna, jossa perunaa 
kasvatetaan sisätiloissa ja perunan juuret ot-
tavat ravinteet ilmaan suihkutetusta sumu-
pilvestä. Menetelmää kutsutaan ilmaviljelyksi 
(englanniksi aeroponics).

Solumaatalous
Uudet vielä kehitteillä olevat soluviljelyyn pe-
rustuvat teknologiat tarjoavat vaihtoehtoisen 
tavan tuottaa eläinproteiineja. Solumaatalo-
udessa (englanniksi cellular agriculture) vil-
jellään kasvin, eläimen tai mikrobin soluja 
ravinneliuoksessa, ja viljellyt solut tai solu-
jen tuottama proteiini eristetään liuoksesta 



5 R U R A L I A   2  |  2 0 1 7

ja käytetään lopputuotteeseen. Nämä tekno-
logiat voi siis rinnastaa esimerkiksi oluen tai 
jogurtin valmistamiseen, joissa myös hyödyn-
netään hiivaa ja mikrobeja.
 Uusista solumaatalouden muodoista ehkä 
eniten huomiota on saanut keinoliha, jota 
tuotetaan lääketieteestä tuttuja kudosviljely-
teknologioita käyttämällä. Tämä teknologia 
vähentäisi huomattavasti kotieläinten tarvet-
ta, sillä alkuperäisiä soluja tarvittaisiin vain 
hyvin pieniä määriä ja ne voitaisiin ottaa ohut-
neulanäytteenä elävän eläimen lihaksesta. 
Useat tutkimusryhmät ja startup-yritykset 
kehittelevät keinolihan tuotantoa ympäri 
maailmaa. Vaikkakin joitakin prototyyppejä 
keinolihatuotteista on jo julkaistu, kaupalli-
siin tuotteisiin on vielä matkaa ja keinoliha 
tuskin tulee kilpailemaan kotieläintuotannon 
kanssa vielä pitkään aikaan.
 Teknologiat, joissa proteiineja tuotetaan 
hiivan tai muun mikrobin avulla, saattavat 
puolestaan siirtyä kaupalliseen suuren mit-
takaavan tuotantoon lyhyelläkin aikavälillä. 
Kauppojen hyllyltä voi siis jo piankin löytyä 
maitoa tai juustoa, joiden tuotantoon lehmiä 

Hollantilainen tutkimus-
ryhmä kehitti ensimmäisen 

keinojauhelihapihvin prototyypin vuonna 
2013. Pihvistä tallennettiin museoversio, joka 
on nähtävissä Meat the future -keinolihanäyt-
telyssä.

VANHEMPI TUTKIJA 
HANNA TUOMISTO

FT Hanna Tuomisto valittiin Ru-
ralia-instituutin vanhemman tut-
kijan 5-vuotiseen  määräaikaiseen 
tehtävään syyskuun 2017 alussa, 
toimipaikkana Mikkeli. Tuomiston 
työ  liittyy ruoantuotannon kestä-
vyyteen ja ympäristövaikutuksiin. Ku
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ei ole tarvittu vaan maitoproteiini on tuotet-
tu hiivan avulla. Solumaatalouden mahdol-
lisuudet ja sovellukset ovat rajattomat. Tällä 
hetkellä kehitteillä on myös esimerkiksi mik-
robien avulla tuotettua kananmunan-
valkuaista ja nahkaa.
 Suomessa joitakin so-
lumaatalouden sovelluk-
sia kehitellään ainakin 
VTT:llä ja Lappeen-
rannan teknillisessä 
yliopistossa. Heidän 
sovelluksistaan kuului-
suutta ovat niittäneet 
CellPod, jonka avulla 
kasvisoluja voi viljel-
lä jopa kotioloissa, sekä 
maaperän mikrobin avul-
la tuotettu proteiini, jonka 
tuotanto vaatii raaka-aineina 
vain ilmaa, vettä ja sähköä. Suomi 
on siis mukana maailman terävimmässä 
kärjessä parantamassa ravinnon tuotannon 
kestävyyttä ja riittävyyttä. Tulevaisuuden 
ruoantuotannon haasteet ovat niin valtavat, 

että perinteisen maatalouden kehittämisen 
lisäksi uusien mullistavien teknologioiden 
edistäminen on avain asemassa.

Tuomisto on aiemmin tutkinut elintarviketuotannon ympäristövaikutuksia 
ja tullut tunnetuksi luomuviljelyn sekä keinolihan ympäristövaikutuksiin 
liittyvästä tutkimuksesta.

Tuomisto siirtyi Mikkeliin tutkijatohtorin tehtävästä London School of Hy-
giene & Tropical Medicine -yliopistosta Lontoosta. Sitä ennen hän työs-
kenteli Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa ja suoritti 
tohtorintutkinnon Oxfordin yliopistossa vuosina 2007–2011.
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Digitalisoituva kulutus 
muuttaa arjen käytäntöjä 
Julkisuuden digitalisaatiokeskusteluja käy- 
tännön esimerkkeineen hallitsee tuottaja- ja 
tuotantolähtöinen toiminnan tehostaminen 
uuden teknologian avulla. Kulutusta muok-
kaavia digitalisaation ominaispiirteitä eritel-
lään mediassa harvemmin, vaikka kuluttaja 
on määritelty tulevaisuuden datataloudessa 
yhdeksi tärkeimmistä tiedon ja taloudellisen 
arvon tuottajista. Digitalisaation vaikutukset 
kulutukseen jaetaan tyypillisesti teemoihin, 
joista keskeisimmät liittyvät ostamiseen, ku-
luttajien muuttuviin rooleihin ja digitaaliseen 
virtuaaliseen kulutukseen.

Ostamisen ja maksamisen  
digitalisoituminen etenee
Ilmeisin digitalisaation tuoma muutos liittyy 
ostamiseen eli fyysisten kauppojen rinnalle 
rakennettuihin digitaalisiin ostospaikkoihin. 
Myös maksuprosessien digitalisoituminen 
jatkuu, sillä lähi- ja mobiilimaksaminen sekä 
virtuaalivaluutat yleistyvät. Ostopaikka- ja 
maksutapakirjon laajeneminen on lisännyt 
kulutusmahdollisuuksia poistamalla aika- 
ja paikkarajoituksia. Globaalisti selailtavissa 
oleva hyödykemäärä on moninkertaistunut. 
Verkko-ostamisen myötä kuluttaminen on 

vaivattomampaa, tarjonta laajempaa sekä 
paikasta ja ajan kahleista riisuttua. Samalla 
on mahdollistunut täysin uusista kulutus-
mahdollisuuksista unelmoiminen.

Digitaalinen talous ja kuluttajien 
muuttuvat roolit 
Kuluttajan rooli on laajentunut hyötyä mak-
simoivasta rationaalisesta valitsijasta ak-
tiivisesti osallistuvaksi ja sisältöä luovaksi 
toimijaksi. Digitaalisuus mahdollistaa uuden-
laiset tiedonjakamisen ja yhteistyön muodot: 
palvelukokemuksista kerrotaan sosiaalisessa 

Teksti Toni Ryynänen | Kuva Sirpa Piskonen
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mediassa, sisältöä tuotetaan harrastuksiin 
liittyvillä keskustelupalstoilla, uusia tyyli- ja 
makusuuntauksia kuvaillaan blogeissa sekä 
uskollisten seuraajien heimoa laajennetaan 
tuottamalla sisältöä suoratoistovideopalvei-
hin. Eriytetyt tuottajan ja kuluttajan roolit 
murtuvat: aikaisemmin taloudellisen vaih-
dannan osapuoleksi pelkistynyt kuluttaja 
on nyt myös yhteiskehittelijä, prosumer eli 
tuottaja-kuluttaja ja kuluttaja-kansalainen.

Digitaalinen virtuaalinen kulutus
Digitalisaatio synnyttää tuotteita ja palvelui-
ta, joiden arvo perustuu niiden sisältämään 
informaatioon. Analogisesta suoraan digi-
taaliseksi käännettyjä kulutushyödykkeitä 
ovat muun muassa digitoidut lehtiartikkelit 
ja musiikki. Esimerkkejä digitaalisesta vir-
tuaalisesta kulutuksesta on löydettävissä ta-
loudellista toimeliaisuutta ja kaupankäyntiä 
jäljittelevistä digitaalisista peleissä ja verkko-

yhteisöistä. Hyväksytyllä maksuvälineellä os-
tetaan pelimaailman virtuaalivaluuttaa, jota 
käytetään digitaalisten virtuaalisten hyödyk-
keiden hankintaan. Näitä hyödykkeitä käyte-
tään digitaalisissa virtuaalisissa maailmoissa 
viestimiseen, sosiaaliseen erottautumiseen 
tai samaistumiseen, aseman ja sitoutumisen 
osoittamiseen sekä mielihyvää tuottavien 
kokemusten kartuttamiseen. Hyödykkeet 
ovat osa digitaalisia ympäristöjä, joissa niitä 
käytetään kuten reaalimaailmassa materi-
aalisia tuotteita. Virtuaalisten hyödykkeiden 
tuotannon ympäristövaikutukset ovat ma-
teriaalisia vähäisempiä. Niistä ei myöskään 
synny jätettä, eikä niitä tarvitse varastoida 
tai kuljettaa.

Kuluttaja datataloudessa
Datatalous -keskusteluissa kuluttajat liitetään 
digitaalisten aineistojen tuottamiseen. Digi-
talisaatio perustuu yhä useammin suuriin ja 

laajeneviin aineistoihin, joita pyritään pelkis-
tämään käyttökelpoiseksi tiedoksi. Kuluttajat 
tuottavat arvokkaaksi määriteltyä omadataa 
käyttäessään vähittäiskauppojen kanta-asia-
kaskortteja, jakamalla verkkoselaushistori-
aansa ja puhelinten sijaintitietoja. Kyseessä 
on kuluttajakäyttäytymistä kuvaavan datan 
omistussuhteen uudelleenjäsentäminen: 
kuka omistaa datan ja siitä johdetut tiedot? 
Nykymuotoisessa datataloudessa kuluttajat 
luovuttavat ilmaiseksi tietojaan käyttöönot-
taessaan digitaalisia tuotteita ja palveluita. 
Jos tieto on valtaa, valta arvostettua ja siten 
haluttu resurssi, on sillä arvoa ja siten myös 
käypä hinta. Olisiko niin, että tulevaisuudessa 
osa kotitalouksien tuloista muodostuu kulu-
tuskäyttäytymiseen liittyvän datan käyttöoi-
keuksien vaihdannasta?

VANHEMPI TUTKIJA 
TONI RYYNÄNEN

MMT Toni Ryynänen aloitti elo-
kuun 2017 alussa Ruralia-instituu-
tissa vanhemman tutkijan 5-vuoti-
sessa määräaikaisessa tehtävässä, 
jonka ala on paikallinen muutos-
joustavuus (resilienssi) ja digitaa-
linen transformaatio. Ryynänen 
paneutuu tehtävässään loppu-
käyttäjien ja kuluttajien asemaan 
sekä digitalisaation vaikutuksiin. Ku
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Toni Ryynänen on aiemmin työskennellyt tutkijatohtorina Helsingin yli-
opiston taloustieteen laitoksella sekä toiminut vierailevana professorina 
Uumajan yliopiston Design Institutessa ja vierailevana tutkijana Kalifornian 
yliopistossa.

Toni Ryynänen on kuluttajaekonomisti ja kulutustutkija, joka on tutkinut 
aiemmin muun muassa muotoilua, pakkauksia ja kulutuskokemuksia.
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Ruralia-instituutti osallistuu Helsingin yli-
opiston opetukseen omilla vahvuuksillaan 
toimimalla tutkimuksen ja kehittämisen sekä 
työelämän rajapinnoilla. Ruraliassa oppimi-
nen kytketään instituutin projektitoimintaan, 
olipa kyseessä työelämälähtöisiin projekti-
kursseihin osallistuminen, opinnäytetyön 
tukeminen tai harjoittelu. 

Kesäni kuopilla

Teksti Eeva Uusitalo ja Katja Perttu

Työelämäkokemuksia ja 
verkostoja hakemassa

saadaan parannettua käytäntöjä, tieto pitää 
saada leviämään kentälle.
 Kesän aikana ihmettelin, kokeilin, tutkin 
ja opin. Mieleenpainuvimpana työnä oli käy-
tännön tutkimusten teko hankkeen koetiloil-
la. Kävimme tavallisten viljelijöiden huonosti 
kasvavilla lohkoilla, ja kaivoimme maahan 
kuopan. Joka lapiollinen paransi tietämys-
tämme mahdollisista ongelmista. Tutkimuk-
set jatkuivat sisätiloissa, mikroskooppien ja 
muiden välineiden kanssa. Tarkoitus oli hioa 
viljelijälle käyttökelpoinen testipaketti, jolla 
hän voi itse selvittää maansa kasvukunnon 
tilaa. Pelkkä tiedonvälitys ei riitä, jos viljelijä 
ei pysty hyödyntämään tietoja maatilallaan. 
Hanke pyrkii tuomaan sekä osaamisen että 
työkalut jokaisen saataville.
 Tilakäyntien lisäksi työhön kuului hanke-
esittelyä maatalousmessuilla ja pellonpien-
narpäivissä. Oli tilanne tai sää mikä tahansa, 
OSMO-hankkeen pisteellä kävi jatkuva kuhi-
na. Sekä viljelijät että muut ruoantuotannosta 
kiinnostuneet tulivat kyselemään ja keskus-
telemaan maan hyvinvoinnista. Ilahtuneena 
huomasin, kuinka heidän tiedonjanonsa oli 
loputon. Onneksi mukana oli aina hankkeen 
todellisia asiantuntijoita, Jukka, Tuomas tai 
hankkeeseen osallistuvia viljelijöitä. Heiltä 
löytyi aina ratkaisun avaimet, jos harjoitte-
lijalla meni sormi suuhun. 
 Nyt syksyn opintojen alettua istun taas 
luennoilla, ammentaen viimeaikaisinta kir-
jatietoutta. Kesäni Ruraliassa vakuutti minut 
siitä, että se kannattaa. Saamani oppi on par-
haiten hyödyksi, kun se on vahvana mielessä, 
kun siirryn työelämään ja käytännön sovel-
tamistilanteisiin. Kaikkea ei opi kirjoista. 
Toisinaan paras ratkaisu on tarttua lapioon 
ja kaivaa kuoppa.

Ruralia-instituutti ottaa vuosittain 6–10 
harjoittelijaa työskentelemään instituutin 
hankkeissa 1–3 kuukauden ajaksi. Opiske-
lijoille avautuu maaseudun tutkimiseen ja 
maaseudun kehittämiseen liittyvä työelä-
mä, keskeiset toimijat ja osaamisvaatimuk-
set koko laajuudessaan. Ruralian harjoittelijat 
pääsevät seuraamaan näköalapaikalta projek-

ollessaan jatkuvasti huonolla ruoalla ja jalat 
märkinä. Yhtä lailla viljelyskasvit kärsivät, 
jos peltomaa ei ole kunnossa. Viljelijät pai-
nivat tämän ongelman kanssa jatkuvasti. 
OSMO-hanke pureutuu peltojen ongelmiin 
viljelijälähtöisesti, tarjoten viimeaikaisinta 
tietoa ja tutkimalla aktiivisesti suomalaisten 
viljelymaiden parannusmahdollisuuksia. Oli 
hienoa olla osana näin käytännönläheistä työ-
tä. Opiskelijana tottuu uusien tutkimustulos-
ten tulvaan. Kesän aikana viimein ymmärsin, 
kuinka etuoikeutetussa asemassa olen. Viime-
aikaisin tieto on käden ulottuvilla. Samalla 
tajusin, miten suuri vastuu tällaisen tieto-
varannon käyttäjällä on: jotta tutkimuksilla 

Teksti Jaana Ravander  | Kuva Juho Kalliomäki

Opiskeluni maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa olivat siinä vaiheessa, että 
oli aika suorittaa erikoisharjoittelu. Ilokseni 
pääsin mukaan Ruralia-instituutin OSMO-
hankkeeseen. Hankkeen vetäjinä olivat 
erikoissuunnittelija Jukka Rajala ja tutkija-
viljelijä Tuomas Mattila, molemmat kovan 
luokan luomu- ja maanrakenteen asiantun-
tijoita. Muutin kesäkuun alussa Mikkeliin, ja 
minut otettiin heti lämpimästi vastaan.
 Oma osaamiseni maasta, sen rakentees-
ta, ominaisuuksista sekä ongelmista oli alussa 
melko niukka. Olin kuitenkin kasvintuotan-
totieteiden opiskelijana tietoinen peltomaan 
hyvinvoinnin tärkeydestä. Ihminen sairastuu 

tin eri vaiheita. Harjoittelijoiden rekrytointi 
kirjataan projekteihin jo niiden suunnittelu-
vaiheessa, jolloin harjoittelijoiden tehtävistä 
tulee tärkeä osa projektin toteuttamista. Har-
joittelun kautta opiskelijat pääsevät mukaan 
erilaisiin hankeyhteistyöverkostoihin. Har-
joittelu on yksi työelämäyhteistyön muoto, 
joka tarjoaa usein myös mahdollisuuden 
opinnäytetyön toteuttamiseen. 

Käytännön harjoittelun jälkeen Jaana Ravander ammentaa vuorostaan kirjatietoutta.
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Kielitaidon hyöty 
avautui uudella tavalla

Maan kasvukunnon 
ongelmista 
julkaistiin raportti
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja 
ProAgrian toteuttamassa OSMO – Osaamista 
ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kas-
vukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa 
on selvitetty viljelijöiden ongelmalohkojen 
kasvukunnon puutteita. Tutkittavana on 24 
lohkoa kahdeksalla eri maatilalla Varsinais-
Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjan-
maalla. 
 Kasvukunnon ongelmista koelohkoilla 
on julkaistu ensimmäinen raportti Mistä ja 
miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? 
Raportin ovat kirjoittaneet hankkeen koulut-
taja, tutkija-viljelijä Tuomas J. Mattila sekä 
projektipäällikkö, agronomi ja viljelijä Jukka 
Rajala Helsingin yliopistosta.
 – Jokainen pelto on yksilöllinen ja erot 
maan kasvukunnossa lohkojen välillä ovat 
huomattavia. Toisaalta kasvukuntojen erojen 
syyt ovat myös yksilöllisiä ja usein lohkoa ei 
vaivaa vain yksi asia, vaan monipuolisempi 
ongelmavyyhti esimerkiksi kuivatuksen, tii-
vistymisen, ravinnepuutteiden ja biologisen 
aktiivisuuden yhteisvaikutuksena, tiivistää 
Jukka Rajala tutkimuksen keskeisimpiä tu-
loksia.
 Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että kui-
vatusjärjestelmien huolto ja ylläpito ovat koe-
lohkoilla puutteellisia. Ongelmia on etenkin 
laskuaukoissa, niskaojissa, maassa olevissa 
tiiviissä kerroksissa sekä pinnanmuotoilussa. 
Maan rakenneongelmat ovat yleisiä ja lieroja 
on yleisesti vähän sekä ongelmalohkoilla että 
parempikasvuisilla verrokeilla.
 Yksittäisten ravinteiden puutteita esiin-
tyy myös yleisesti. Hiven- ja sivuravinteista 
etenkin rikin, mangaanin ja boorin puutteet 
ovat koelohkoilla yleisiä. Tuomas Mattilan 
mukaan osaan ongelmista on löydettävissä 
melko yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja, 
mutta osalta ongelmalohkoista varsinaisesta 
ongelmastakaan ei ole vielä täyttä selvyyttä. 

Raportti: 
Tuomas J. Mattila ja Jukka Rajala: Mistä 
ja miten tunnistaa maan hyvän kasvu-
kunnon? Havaintoja kahdeksalta tilalta 
Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja 
Etelä-Pohjanmaalta. Helsingin yliopisto 
Ruralia instituutti. Raportteja 171. 36 s. 
2017.

Julkaisu ladattavissa: http://www.hel-
sinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raport-
teja171.pdf

Seuraavan kerran Ruraliaan haetaan harjoittelijoita vuoden 2018 alkupuolella. 
Harjoittelijat voivat työskennellä joko Seinäjoella tai Mikkelissä. Lisätietoja 
voi kysellä Eeva Uusitalolta, eeva.uusitalo@helsinki.fi

Teksti Saana Santalahti | Kuva Arttu Anttonen

Olen Saana Santalahti, loppusuoralla olevaa 
gradua vaille valmis Itä-Aasian tutkimuksen 
maisteri Helsingin yliopistosta. Pääkieleni 
on japani, mutta olen opiskellut pari vuotta 
myös kiinaa. Sivuaineina olen lukenut yleis-
tä kielitiedettä, kasvatustiedettä sekä hetken 
hairahduksena myös englantilaista filologiaa. 
 Suoritin Ruralian Seinäjoen yksikössä 
kolmen kuukauden työharjoittelun loppu-
kesästä/alkusyksystä 2017. Työskentelin 
kansainvälisen CAITO-hankkeen (Meta 
Cluster for Attracting the Japanese Tourism 
Market) parissa ja isoimpana tehtävänäni 
oli Suomessa asuville japanilaisille suunna-
tun laadullisen haastattelun toteuttaminen. 
Haastatteluissa selvitettiin japanilaisten 
kokemuksia Suomesta sekä asumisen että 
erityisesti matkailun näkökulmasta. Koska 
tein haastattelut japaniksi, tein jatkoa ajatel-
len keräämästäni aineistosta myös alustavan 
analyysin englanniksi.
 Olin jo ennen harjoitteluani toteuttanut 
yhden haastattelututkimuksen käydessäni 
vuosi sitten Japanin Okinawalla haastatte-
lemassa paikallisia nuoria graduaineistoani 
varten. Oli kuitenkin todella kiva päästä ko-

keilemaan haastattelujen tekemistä uudel-
leen, etenkin, kun mukana oli auttamassa 
kokeneita tutkijoita! Kolmas kerta sujuisikin 
nyt varmasti jo lähes ongelmitta! 
 Muutenkin harjoittelu tarjosi erinomai-
sen mahdollisuuden tavata mielenkiintoisia 
ja lahjakkaita ihmisiä myös oman alan ulko-
puolelta (erityisesti aamukahvin ääressä tuli 
käytyä monia mielenkiintoisia keskusteluja) 
sekä tutustua tutkijan ammatin arkipäivään. 
Omalla kohdallani ehkä kuitenkin kaikkein 
antoisinta oli huomata, millaista hyötyä kielen 
ja kulttuurin tuntemuksesta voi käytännössä 
olla. Olen ehkä sortunut ajattelemaan kielitai-
toni hyötyjä liian kapea-alaisesti, enkä ollut 
aiemmin miettinyt, että esimerkiksi japanin 
tai kiinan osaamisesta voisi olla hyötyä myös 
aivan muiden alojen projekteissa. 
 Harjoitteluni itse asiassa poiki minulle 
myös jatkotöitä: olen tällä hetkellä mukana 
Ruralian Mikkelin yksikön projektissa, myös-
kin juuri japanin osaamisen ansiosta. Voin siis 
lämpimästi suositella harjoittelua oman tie-
dekunnan tai pääaineen ulkopuolella – oma 
tieto ja taito voivat poikia mahdollisuuksia 
mitä yllättävimmistä paikoista!

Saana Santalahti Japanin Narassa (700-luvun historiallinen pääkaupunki), joka on kuuluisa paitsi 
UNESCO:n maailmanperintökohteistaan myös kesyistä peuroista, jotka viihtyvät temppeli- ja 
pyhäkköalueella olevassa puistossa.

mailto:eeva.uusitalo@helsinki.fi
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Luomukeruualueilla monikäyttöä 
metsiin
Etelä-Savon metsäohjelmassa on puun ja 
ympäristön lisäksi kolmas näkökulma; muu 
kuin puu. Siihen kuuluu metsäluonnon ve-
tovoiman kasvattaminen ja metsäluontoon 
liittyvän yrittämisen lisääminen sekä mo-
nipuolistaminen. Yksi sen toimenpiteistä 
on Ruralia-instituutin ja Metsäkeskuksen 
yhteistyönä tehtävä keruualueiden luomu-
sertifiointimahdollisuuksien selvittäminen, 
kertoi Suomen Metsäkeskuksen aluejohtaja 
Antti Heikkilä.
 MTK:n Metsälinjan kenttäjohtajan Timo 
Leskisen mielestä sertifioinnin voi nähdä 
maaseudun elinkeinomahdollisuuksien ke-
hittämisen tukemisena ja imagoasiana. Vasta 
muutamille metsänomistajille luomustatuk-
sella on merkitystä, ja sertifioinnin tulee olla 
yksittäiselle metsänomistajalle vaivaton. Sy-
nergiaa voidaan hakea PEFC-sertifioinnista 
ja Metsään.fi-tietojärjestelmästä.
 Luomukeruualueita Pohjois-Suomessa 
selvittäjänä sertifioinut Eija Vuorela 4H:n 
Youngfourista kertoi, että laajojen alueiden 
sertifioiminen samalla kertaa on kustannus-
tehokkain tapa. Laajaan alueeseen kuuluva 
yksityinen metsätila voi hankkia selvittäjältä 
dokumentin kuulumisestaan luomualueeseen 
liittymättä itse mukaan valvontaan. Metsän-
omistajalle ei koidu haittaa eikä kustannuksia 
selvittäjän tekemästä sertifioinnista, mutta 
jos tarvetta tulee, sertifiointi on metsänomis-
tajan helposti hyödynnettävissä. 

2020 mennessä, ja luonnonkeruutuotteet 
ovat yksi Suomen tärkeimmistä tulevaisuuden 
vientikärjistä. Luomu on lähtökohta, ei lisäar-
vo ja pienikin yritys voi ponnistaa maailmalle. 
 Finpron Food from Finland -kasvuohjel-
man ohjelmapäällikkö Annaleena Soult 
paljasti suomalaisten elintarvikkeiden valt-
tikortit viennissä. Kotimaan markkinat ovat 
rajalliset, mutta tavoitteet viennissä ovat 
korkealla ja jatkojalostus jättää arvonlisää 
Suomeen. Suomessa on useita vahvuuksia 
kilpailluilla markkinoilla, kuten maailman 
puhtain vesi, puhdas maaperä ja puhdas ilma 
sekä erinomainen ruokaturvallisuuden taso. 
Lisäksi kansainväliset trendit ovat puolellam-
me. 
 Vientituotteen on sovittava vähintään 
kahteen megatrendiin. Luomuluonnontuot-
teet sopivat suureen osaan vuoden 2018 tren-
deistä:
	Super powders - ”superjauheet ” 
	More mushrooms - lisää sieniä ja kaikki-

alle, jopa kahviin!
	Transparency 2.0 - tuotteen alkuperästä 

tiedettävä kaikki
	Plant based technology - uusia innovatiivi-

sia kasviperäisiä lihattomia, maidottomia 
tuotteita 

	Puffed snacks - perunalastujen tilalle ter-
veellisempiä, kevyempiä vaihtoehtoja

	Bubbly beverages - kasvispohjaisia kup-
lajuomia 

	Floral flavours - villiyrtit, kukat 

Luomumetsistä moneksi 
-hankkeen marraskuinen 

seminaari vakuutti siitä, että 
Etelä-Savossa on tehty oikeita 

valintoja. Luomukeruualueiden 
sertifiointi on toiminta-

ympäristön kehittämistä.

Myös valvonnan näkökulmasta yksinkertai-
sinta ja tehokkainta olisi sertifioinnin toteut-
taminen laajoina alueina, sanoi maaseutuasi-
antuntija Marja Pulkkinen Etelä-Savon 
Ely-keskuksesta. Tällä hetkellä Etelä-Savossa 
on reilu 2300 hehtaaria sertifioitua luomuke-
ruualuetta 11 eri toimijalla. 

Turpeen tuhkaa saa jatkossa 
käyttää luomulannoitteena
Eviran ylitarkastaja Sampsa Heinonen 
esitteli luomukeruuohjeiden päivittämisen 
tilannetta ja tulevia muutoksia. Ohjeet ovat 
viimeistelyvaiheessa ja lähdössä lausunto-
kierrokselle. Luomukeruualueilla voidaan 
tarkoittaa luomutuotannon valvontaan ilmoi-
tettuja ja vaatimukset täyttäviä luonnonaluei-
ta, kuten metsiä ja soita ja maatalousalueita, 
esim. peltoja, pientareita ja luonnonlaitumia. 
Uusi ohjeistus ei rajoita keruuta syötäviin kas-
veihin, mutta edellyttää, että keruu kohdistuu 
luontaisesti kasvaviin luonnonvaraisiin kas-
veihin tai niiden osiin. Uudessa ohjeessa ko-
rostuu keruutuotannon luomusuunnitelman 
sisältö. Tärkeä muutos Eviran tulkinnassa on 
metsätalouden kannalta se, että turpeen tuh-
kaa saa käyttää luomulannoitteena

Luomu on lähtökohta viennissä
Fennopromon toimitusjohtaja Eeva-Liisa 
Lilja kuvasi tuotteiden kehittettämista vien-
timarkkinoille. Elintarvikealan tavoitteena on 
kaksinkertaistaa elintarvikevienti vuoteen 

Te
ks

ti 
ja 

ku
va

 B
irg

itt
a P

ar
ta

ne
n



11 R U R A L I A   2  |  2 0 1 7

Järvi-Suomen mökkeilyalue on maa-
ilmanlaajuisestikin ainutlaatuinen 
laajuutensa vuoksi. Se myös eroaa 
esimerkiksi keskieurooppalaisesta 
loma-asutuksesta sijaitsemalla kiin-
teästi asutun maaseudun yhteydessä. 
Vapaa-ajanasunnot ovat pääosin yk-
sityishenkilöiden omistuksessa ja mo-
nilla heistä on perhesiteidensä kautta 
juuria mökkeilyalueelle.

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen 
ykkösalueeksi -hankkeen tavoitteena on ke-
hittää siitä kestävän vapaa-ajan asumisen 
ykkösalue Suomessa. Ruralia-instituutin tut-
kimus- ja kehittämistoimenpiteillä on tässä 
keskeinen rooli. Hanketta hallinnoi Mikkelin 
kehitysyhtiö Miksei Oy ja mukana on myös 
Savonlinnan hankekehitys Oy.
 Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa 
eri toimijaryhmien näkemyksistä Mikkelin 
seudun vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden 
kehittämiseen. Kohderyhminä ovat alueen 
kunnat, yritykset, kolmannen sektorin toimi-
jat sekä alueen ulkopuolella asuvat mökkeili-
jät. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta 
vapaa-ajan asumisen talousvaikutuksilla on 
suuri merkitys alueella, joten lisäksi toteu-
tetaan selvitys vapaa-ajanasumisen alueta-
loudellisista vaikutuksista sekä mökkeilyssä 
mahdollisesti tapahtuvien muutosten vaiku-
tuksista aluetalouteen. Tietoa hyödynnetään 
kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa.
 Vaikka vapaa-ajan asumisen suureen 
potentiaaliin aluekehityksen moottorina on 
seudulla havahduttu, työ on vielä kesken. 
Aluekehittäminen, joka perustuu vapaa-ajan 
asukkaiden palvelemiseen niin, että alueet 
hyötyvät tästä elinvoiman lisääntymisenä, 
edellyttää kokonaisvaltaista otetta.
 – Tutkimuksen ja poliittisten interventi-
oiden välinen vuorovaikutus on tärkeää. Tut-
kimus voi avata niitä uusia mahdollisuuksia, 
mitä vapaa-ajan asumisesta voi paikalliske-
hitykselle koitua. Samalla se voi tehdä ke-
hittämistoimista kohdennetumpaa ja tehok-
kaampaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö 
Manu Rantanen. 

Teksti Manu Rantanen | Kuva Sirpa Piskonen

Etelä-Savoa kehitetään 
vapaa-ajan asumisen 
ykkösalueeksi Suomessa

 Vapaa-ajan asumisen erilaistuminen edel-
lyttää nykyistä monimuotoisempien suunnit-
telu- ja osallistumiskäytäntöjen kehittämistä. 
Paikallisessa kehittämistyössä tulisi huomi-
oida ja sovittaa yhteen eri toimijoiden, kuten 
markkinaehtoisesti toimivien yritysten ja 
paikallisyhteisöjen roolit ja tavoitteet. Näin 
voidaan myös välttää se, että vapaa-ajan asu-
minen nähdään korostuneesti vain yhdestä 
näkökulmasta, kuten maanomistuksellisena, 
matkailun tai asumisen asiana. Tähän tarpee-
seen vastaa projektissa toteutettavat Laiturilla 
-foorumit, jotka kokoavat eri tahoja keskuste-
lemaan vapaa-ajanasumiseen liittyvistä kysy-
myksistä ja jossa jaetaan tutkimuksen kaut-
ta saatua uutta tietämystä. Samalla kootaan 
osaamisverkostoa, johon tulee jäseniä myös 
kansainvälisestä tutkija- ja kehittäjäyhteisös-
tä.
 Samanaikaisesti Ruralia-instituutissa 
on aloitettu Monikuntalaisuus ja Japanin 
Furusato noozei kotiseutuvero -selvitys, jon-
ka kanssa Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan 
asumisen ykkösalueeksi -hanke tulee teke-
mään yhteistyötä. Siinä selvitetään Japanin 
Furusato noozei -mallia, joka yhdistää inno-
vatiivisesti kotiseudultaan pois muuttaneiden 
asukkaiden kokeman kotiseuturakkauden ja 
heidän tukensa paikalliseen kehitykseen. 
Hankkeessa pohditaan järjestelmän suhdetta 
monikuntalaisuuteen, joka Suomessa ilmenee 
ennen kaikkea vapaa-ajanasumisena. 
 Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asu-
misen ykkösalueeksi -hanketta rahoittavat, 
Etelä-Savon maakuntaliitto/ Euroopan Alue-
kehitysrahaston (EAKR) sekä Mikkelin seu-
dun kunnat.

Ruralian uudessa hankkeessa kootaan eri taho-
jen näkemyksiä Etelä-Savon vapaa-ajan asumi-
sen kehittämiseen tulevaisuudessa.
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Biotalouden osaajaksi avointen 
opintojen kautta

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 
yhdessä bio- ja ympäristötieteellisen tiede-
kunnan ympäristötieteiden laitoksen kanssa 
järjestämistä ympäristöalan opinnoista osa 
kuuluu biotalousasiantuntijan osaamissalk-
kuun. ”Ympäristöasioiden hallinta -moduli 
koostuu viiden opintopisteen kursseista 
Elinkaariajattelu, Ympäristöriskien arviointi, 
Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto sekä Ym-
päristövaikutusten arviointi. Ne tarjoavat ym-
päristöasioihin varsin ajankohtaisen ja laajan 
läpileikkauksen”, toteaa Avoimen yliopiston 
koulutussuunnittelija Eeva-Riitta Koivu-
nen. Opinnot toteutetaan verkossa kuten, 
muutkin biotalousasiantuntijan osaamissal-
kun opinnot. Keväällä alkaviin opintoihin voi 
vielä ilmoittautua mukaan. Opintojaksojen 
suoritustapoja on mietitty niin, että opiske-
lijan on mahdollista hyödyntää työelämästä 
nousevia oikeita kysymyksiä ja caseja. 
 Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen 
ympäristötieteiden laitokselta opettaa opin-
tojaksoa Ympäristöriskien arviointi. Opinto-
jaksolla tarkastellaan mm. eri kemikaalien 
päästölähteitä toimialoittain, kemikaalien 
terveys- ja ympäristövaikutuksia, maaperän 
pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen ar-
viointia sekä EU:n ympäristölainsäädäntöä 
kansallisella tasolla. Opetuksessa hyödyn-
netään ryhmätöitä ja vertaisarviointia. ”Ym-

päristöriskien arvioinnin osaamista tarvitaan 
jatkossa entistä enemmän erityisesti kierto-
talouteen siirtymisen myötä. Lisäksi riskin-
arviointimenetelmien ymmärtäminen auttaa 
hahmottamaan kokonaisuuksia”, toteaa Olli-
Pekka Penttinen. 
 Ensimmäisen toteutusvuoden aikana 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuopin-
not ovat saaneet innostuneen vastaanoton 
ympäri Suomea, ja esimerkiksi Näkökulmia 
biotalouteen -verkkokurssi on suoritettu jo yli 
sata kertaa. Syksyllä 2017 toteutetun opiskeli-
jakyselyn perusteella opintoihin on oltu erit-
täin tyytyväisiä ja etenkin avoin aikaan ja 
paikkaan sitomaton tapa opiskella on saanut 
kiitosta. 
 Osaamissalkkuopinnoilla on onnistuttu 
tavoittamaan hankkeen ensisijaista kohde-
ryhmää eli työelämässä olevia ammattilaisia, 
jotka kaipaavat päivitystä omaan biotalous-
osaamiseensa. Opinnoissa kokeillaan uuden-
laista osaamisen tunnistamisen menetelmää, 
eli perinteisten opintosuoritusmerkintöjen 
lisäksi opiskelija voi hakea digitaalisen Open 
badge -osaamismerkin suorittamastaan ko-
konaisuudesta. Hanke on Euroopan sosiaali-
rahaston (ESR) osarahoittama.

Tutustu tarkemmin osaamissalkkuun https://
biotalousasiantuntijalle.wordpress.com 

Korkeakoulujen yhteistyönä syntynyt 
avoimista verkko-opinnoista koostuva 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku 
on uusi tapa kehittää osaamista kette-
rästi esimerkiksi työn ohessa. Opinnot 
on tarkoitettu kaikille biotaloudesta ja 
ympäristöalasta kiinnostuneille poh-
jakoulutuksesta riippumatta. Helsin-
gin yliopiston Avoin yliopisto on ollut 
aktiivisesti mukana salkkuopintojen 
kehittämistyössä.

Teksti Eeva-Riitta Koivunen (Helsingin yliopisto), Helena Puhakka-Tarvainen & Kirsi Taskinen (Karelia-ammattikorkeakoulu) | Kuva Mari Meriluoto

Biotalous on termi, johon törmää tällä hetkellä 
lähes kaikkialla. Biotalouden asiantuntemus-
ta tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, 
mutta varsinaisia biotalouden opintoja ei ole 
vielä mahdollista suorittaa monessakaan 
oppilaitoksessa. Valtakunnallisessa AVOT-
hankkeessa (Työelämälähtöinen avoin kor-
keakouluopetus, ESR) on kehitetty Biotalo-
usasiantuntijan osaamissalkkuopintoja, jotka 
pyrkivät vastaamaan ketterästi muuttuvasta 
työelämästä kumpuaviin osaamisen kehittä-
mistarpeisiin. Mukana kehittämistyössä on 
kahdeksan suomalaista yliopistoa (mukaan 
lukien Helsingin yliopiston Avoin yliopisto) 
ja ammattikorkeakoulua sekä useita työelä-
mäkumppaneita. 
 Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on 
kokoelma avoimia verkko-opintoja biotalou-
den eri osa-alueilta. Opinnot ovat nimensä 
mukaisesti avoimia kaikille, joten kuka ta-
hansa pohjakoulutuksesta riippumatta voi 
suorittaa opintoja oman kiinnostuksensa ja 
tarpeensa mukaan. Osaamissalkun opinnot 
on koottu suomalaisen avointen yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. Osaa-
missalkun opinnot aloitetaan kaikille yhtei-
sellä Näkökulmia biotalouteen -opintojak-
solla (2 op) ja muilta osin opiskelija voi koota 
tarpeitaan vastaavan osaamiskokonaisuuden 
yli 100 opintopisteen tarjonnasta. 

Koulutussuunnittelija Eeva-Riitta Koivunen Avoimesta yliopistosta ja yliopistonlehtori Olli-Pekka 
Penttinen Ympäristötieteiden laitokselta.

https://biotalousasiantuntijalle.wordpress.com
https://biotalousasiantuntijalle.wordpress.com
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Teksti ja kuva Jari Valkonen 

Brahelinnan virkatalosta 
yhdistysten taloksi
Ristiinassa toimivien yhdistysten muodos-
tama työryhmä kunnostaa ja entisöi harvi-
naista karoliinisen ajan hirsirakennusta. Se 
on rakennettu v. 1739 Brahelinnan everstin-
puustelliksi, jossa Savon rykmentin komen-
taja, eversti Yrjö Maunu Sprengtporten 
aloitti omalla kustannuksellaan suomalaisten 
upseerien koulutuksen vuonna 1777. Viimek-
si siinä toimi emäntäkoulu, kansalaisopisto 
ja päiväkoti. Tälle lähes 300-vuotiaalle ar-
vorakennukselle on tarkoitus antaa uusi 
elämä nuorison ja yhdistysten harrastus- ja 
toimintatilana. Hankkeen suojelijana toimii 
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jar-
mo Lindberg.
 Rakennus on ollut tyhjillään useita vuosia 
sisäilmaongelmien takia, mutta nyt sitä enti-
söidään eri aikakausien rakennusmenetelmiä 
ja sisustustyylejä noudatellen. Suunnitelma 
perustuu rakennuksen yksityiskohtaiseen in-
ventointiin, jonka Ruralia-instituutti toteutti 
usean asiantuntijan voimin.
 Harrastustoiminnan ohessa rakennuk-
sessa voi tutustua Ruotsi-Suomen, Venäjän 
ja itsenäisen Suomen aikaiseen taide-, kult-
tuuri- ja poliittiseen historiaan. Niinpä myös 
Ristiinan yhtenäiskoulu on kiinnostunut 
hankkeesta. Satamatoimiston ja rakennus-
valvonnan palvelupisteen sijoittaminen ra-
kennukseen on harkittavana. 

Samassa rakennuksessa toimien saadaan ai-
kaan erilaisista taiteen ja toiminnan aloista 
kiinnostuneiden ihmisten spontaaneja koh-
taamisia. Ne synnyttävät uusia ideoita, kult-
tuuria ja toimintaa sekä vahvistaa kotiseu-
tutietoisuutta. Jo tähän mennessä tehdyt yli 
1500 talkootyötuntia ovat edistäneet tuota ta-
voitetta. Rakennuksen tultua käyttökuntoon 
voidaan käynnistää monenlaista kotimaista ja 
kansainvälistä toimintaa, jota rakennukseen 
asennettava langaton digitaalitekniikka olen-
naisesti edistää.
 Juuri nyt ollaan vaiheessa, jossa raken-
nuksesta on poistettu kaikki v. 1960 jälkeen 
tehdyt väliseinät, lattiat ja pilaantuneet ra-
kenteet. Lahovikaiset seinähirret on korvattu 
uusilla. Lattioiden rakentaminen ja laipioiden 
korjaaminen on toteutettava ripeästi, jotta 
kosteusvaihtelut eivät ala pilata rakennusta 
uudelleen. 
 Hankkeeseen on sitoutunut rahoituksel-
laan 13 yhdistystä, koordinoijana Ristiina-
Seura. Hanketta rahoittavat Mikkelin kau-
punki, useat säätiöt sekä yksityiset lahjoitta-
jat. Lahjoituksia otetaan mielellään vastaan 
(https://www.facebook.com/Ristiinaseura, 
jari.valkonen@helsinki.fi, Rauni.Freyberg@
gmail.com).

Mennyt, nykyinen ja  
tuleva yksissä kansissa
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
monialainen tutkijaryhmä työskenteli 
Brahelinnan virkatalon parissa lähes 
kahden vuoden ajan. Tulokset on koottu 
julkaisuun Ristiinan Brahelinna eilen, tä-
nään, huomenna. Menneen, nykyisen ja 
tulevan yhdistävä tutkimus on otteeltaan 
poikkeuksellinen. Se sisältää samoissa 
kansissa rakennus- ja kulttuurihistorial-
lisen taustoituksen, inventointiselosteen, 
tulevan käyttötarveselvityksen sekä kor-
jaussuunnitelman. Kirja osoittaa kouriin-
tuntuvasti, mitä kulttuurisesti kestävä 
kehittäminen voi käytännössä tarkoittaa.

Ristiinan Brahelinna eilen, tänään, huo-
menna. Everstinvirkatalon rakennus-
historia, inventointikertomus ja käyttö-
suunnitelma. Sulevi Riukulehto, Manu 
Rantanen ja Maria Luostarinen (toim.). 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 
Raportteja 167. Seinäjoki ja Mikkeli 
2017. Julkaisu ladattavissa: http://www.
helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raport-
teja167.pdf

Brahelinnan everstinpuustelli. Puiden takana oikealla häämöttää Ristiinan kirkko.

https://www.facebook.com/Ristiinaseura
mailto:jari.valkonen@helsinki.fi
mailto:Rauni.Freyberg@gmail.com
mailto:Rauni.Freyberg@gmail.com
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja167.pdf
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja167.pdf
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja167.pdf
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Makupaloja tiedejulkaisuista

Psykologinen omistajuus luonnonvarakiistojen taustalla?

Pelon maaseutu Kuutamosonaatti-elokuvassa
Puhuttaessa suomalaisen elokuvan maa-
seutukuvauksesta monille nousevat helposti 
mieleen 1950-luvun elokuvat romanttisine 
heinälatokohtauksineen. Maaseutu näyttäy-
tyy kauniiden kesäpäivien, aitojen ihmisten 
ja upean luonnon muodostamana idyllisenä 
kokonaisuutena. Kaupunki on puolestaan saa-
tettu kuvata näissä elokuvissa pinnallisuuden 
ja turmion tyyssijaksi, josta on voinut pelastua 
muuttamalla maalle. Tätä idyllistä kuvaa, jos-
sa toki voi olla pieniä kauneusvirheitä lisäma-
kua antamassa, on nähty myös viime vuosina 
televisiossa. Hyviä esimerkkejä modernista 
maaseutuidyllistä ovat vaikkapa Markku 
Pölösen Karjalan Kunnailla (2007–2012) tai 
Kari Väänäsen Taivaan tulet (2007–2014). 
 Toisaalta suomalaisen maaseudun ja sen 
ihmisten kuvaukset elokuvassa tai televisiossa 
eivät ole varsinkaan 1960-luvulta eteenpäin 
olleet pelkkää idylliä, ja jo aikaisemmin monet 
kirjailijat olivat kuvanneet myös maaseudun 
kurjuutta ja köyhyyttä. Oman lisänsä maaseu-
dun vähemmän ihanteelliseen kuvaukseen 
toi 1960–1970-lukujen suuri maaltamuutto, 
joka kaupungisti suomalaisen yhteiskunnan 
nopeasti. Maaseutu ei enää välttämättä näyt-
täytynytkään yhteiskunnan korkeimpana 
ilmentymänä, ja toisaalta autioituvat kylän-
raitit tarjosivat aineksia erilaisille maaseudun 

kurjuuden kuvauksille. Eräänlainen kulmi-
naatiopiste saavutettiin vuonna 1988, kun Olli 
Soinion ohjaama Kuutamosonaatti-elokuva 
näki ensi-iltansa. Siinä maaseutu kuvattiin 
ajastaan jälkeenjääneenä kaupunkilaisille 
vaarallisena, pelottavana toiseutena moder-
nin kauhuelokuvan keinoin. 
 Elokuvan juoni on omalle lajityypillinen 
hyvin tavanomainen. Pahaa aavistamaton 
kaupunkilainen saapuu maaseudulle ja joutuu 
paikallisten julman vainon uhreiksi. Saman-
kaltaisia tunnettuja Hollywood-elokuvia ovat 
esimerkiksi John Boormanin Syvä Joki (1972) 
sekä Sam Peckinpahin Olkikoirat (1971). Kuu-
tamosonaatti yhdisteli taitavasti kansallisia ja 
kansainvälisiä elementtejä huumoria unoh-
tamatta.  Potkukelkka, pontikka ja Nokian 
hai-saappaat kuuluivat sen kuvastoon. Ääni-
raidalla kuultiin traktorin lumiketjuja sekä 
susien, koirien ja maalaisten ulvontaa. Maa-
seudun toiseus kiteytyy elokuvassa Kari Sor-
valin esittämässä Arvo Kyyrölän hahmossa, 
jossa amerikkalaistyyppinen hillbilly-hahmo 
yhdistettiin suomalaiseen peräkammarin-
poika-traditioon. Epäsiisti, viinaan menevä, 
hävyttömiä puhuva väkivaltainen hahmo oli 
niin vakuuttava, että Sorvali sai esityksestään 
parhaan miespääosan Jussi-palkinnon vuon-
na 1989. 

Metsästyksen kaupallistuminen 

Mistä maaseudun kuvaaminen kaupun-
kilaiselle vieraana vaarallisena toiseutena 
pohjimmiltaan kertoo? Alan ruotsalaisen ja 
yhdysvaltalaisen tutkimukseen mukaan kysy-
mys on pitkälti kaupunkimaisen identiteetin 
vahvistamisesta elokuvan keinoin. Maaseu-
dun asukkaiden kuvaaminen takapajuisina, 
väkivaltaisina ja sivistymättöminä antaa 
kaupunkimaiselle yleisölle tunteen omasta 
paremmuudesta. Toisaalta Kuutamosonaat-
ti-elokuvan antama kuva kaupungista ja sen 
ihmisistä ei ollut kovin mairitteleva, vaan sitä 
luonnehtivat pinnallisuus, kiire ja melu. Elo-
kuvassa kiteytyikin mielestämme suomalai-
sen yhteiskunnan rakennemuutoksen tuska 
1960–luvulta 1980-luvulle. Maaseutu, jonne 
monet kaupunkeihin nuorena muuttaneista 
kaipasivat, oli peruuttamattomasti muuttu-
nut, ja toisaalta kaupunkimainen elämäntapa 
ei lunastanut kaikkia sille asetettuja odotuk-
sia. Tätä traumaa purettiin mustan huumorin 
kaapuun puetun kauhuelokuvan keinoin.

Lisätietoja artikkelissa:
Jumppanen, A. & Suutari, T (2017). The Moon-
light Sonata – Reproducing anti-idyllic rural 
representations in Finnish popular film. Jour-
nal of Finnish Studies. 20:2, 195-218. 

Luonnonvarojen käyttö herättää usein eri-
mielisyyksiä sidosryhmien välillä. Perin-
teisesti hallinto on pyrkinyt ratkaisemaan 
teemaan liittyviä ristiriitoja erilaisten 
säädösten ja/tai tiedonvälityksen avulla. 
Näiden keinojen avulla ei kuitenkaan aina 
ole pystytty ratkaisemaan erimielisyyksiä, 
vaan päinvastoin, jopa kärjistämään niitä. 
Onkin löydettävä uusia keinoja ymmärtää 
luonnonvaroihin liittyviä ristiriitatilanteita. 
Artikkelissa tarkastellaan, miten luonnonva-

roja kohtaan koetut omistajuuden tunteet eli 
psykologinen omistajuus voi vaikuttaa sekä 
yhteistyön onnistumiseen että ristiriitojen 
ymmärtämiseen. Laadullisen tutkimuksen 
aineisto koostui kahdesta eri aineistosta liit-
tyen luonnonvarojen käyttöön luontomatkai-
lussa: luontomatkailun toteuttamiseen yksi-
tyismetsissä sekä karhunkatseluyrittäjyyteen. 
Tulokset tuovat esille, miten eri sidosryhmien 
kokema psykologinen omistajuus luonnonva-
roja kohtaan rakentuu ja kuinka tärkeää sen 

huomioiminen on sujuvan yhteistyön raken-
tamiselle sekä yhteisymmärryksen saavut-
tamiselle. 

Lisätietoja artikkelissa:
 Matilainen, A., Pohja-Mykrä, M., Lähdesmä-
ki, M., & Kurki, S. (2017). “I feel it is mine!”–
Psychological ownership in relation to natural 
resources. Journal of Environmental Psycho-
logy, 51, 31-45.

Paikallisen kulttuurin tuotteistaminen elä-
myksiksi on keino etsiä uutta yritystoimintaa 
syrjäiselle maaseudulle. Tutkimuksessa eri si-
dosryhmien näkemyksiä metsästysmatkailun 
kehittämisestä tarkasteltiin sekä Suomessa 
että Skotlannissa. Vaikka vallitseva metsäs-
tyskulttuuri ja esimerkiksi maanomistuksen 
rakenne on Suomessa ja Skotlannissa hyvin 
erilainen, molemmissa maissa metsästyk-
sen voimakkaaseen kaupallistumiseen suh-

tauduttiin varauksella. Kaupallistumisen 
pelättiin muuttavan radikaalisti perinteitä 
ja siinä nähtiin samanlaisia uhkia kuin ’ul-
kopuolisten’ suojelijoiden pyrkimyksissä 
rajoittaa metsästystä. Metsästysmatkailua 
onkin kehitettävä huolella siten, että sosiaa-
lisen kestävyyden näkökulma otetaan selvästi 
toimintaa rajoittavaksi tekijäksi. Kiinnostavia 
mahdollisuuksia nähtiin laajasti, mutta met-
sästys on monelle liian ’henkilökohtaista’, että 

se oltaisiin valmiita vapaasti myymään mark-
kinataloudelle.

Lisätietoja artikkelissa:
Watts, D., Matilainen, A., Kurki, S., Keskinar-
kaus, S. & Hunter, C. 2017. Hunting cultures 
and the northern ’periphery’ – exploring their 
relationship in Scotland and Finland. Journal 
of Rural Studies 54:255-265.
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Maaseutututkijat 
koolle Mikkeliin
Perinteinen ja järjestyksessään 26. 
maaseutututkijatapaaminen järjeste-
tään 30.–31. elokuuta 2018 Mikkelissä. 
Tapahtuman järjestämisestä vastaa 
Maaseudun uusi aika ry yhteistyössä 
Ruralia-instituutin kanssa. Tietoja ta-
pahtumasta päivitetään osoitteeseen: 
mua.fi.

Tule opiskelemaan osuustoimintaa ja 
yhteisötaloutta!

Ruralia-instituutti kehittää, tuottaa ja koordinoi Co-op Network Studies (CNS) 
-yliopistoverkostoa, joka tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden 
sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena.

Osuustoimintaopinnot yliopisto-opiskelijoille:
www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opetus.htm

Muille avoimet osuustoimintaopinnot:
www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opinnot_avoinyo.htm

Eurooppalaisesta osuus-
kuntalaista julkaisu
Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja, dosentti, 
OTT Hagen Henrÿ on osallistunut kansain-
väliseen tutkijaryhmään, joka julkaisi äskettäin 
merkittävän kirjan eurooppalaisen osuuskun-
talain periaatteista, The Principles of European 
Cooperative Law – Principles, Commentaries and 
National Reports. Muut kirjan kirjoittajat ovat 
Gemma Fajardo, Antonio Fici, David Hiez, Deo-
linda Meira, Hans-H. Münkner and Ian Snaith.

Lisätietoja julkaisusta: http://www.euricse.eu/
the-principles-of-european-cooperative-law/ 

Itäsuomalaisia maaseututaajamia  
kehitetään oppien toisiltaan
Maaseututaajamilla on tärkeä rooli paikal-
listalouden keskuksina ja aluerakenteen 
tasapainottajina. Niiden elinvoimaisuus on 
kuitenkin heikentynyt samalla kun väestö 
siirtyy suurempiin keskuksiin. Kuusi itäsuo-
malaista maaseutukuntaa etsivät ratkaisu-
ja maaseututaajamiensa uudistumiseen 
ja asukkaidensa osallisuuden lisäämiseen 
yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-ins-
tituutin ja Itä-Suomen yliopiston Alue- ja 
kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa. 
 Marraskuun alussa alkaneessa Uudistu-
vat elinvoimataajamat -hankkeessa hyödyn-
netään kehittämisen ja tutkimuksen välistä 
vuorovaikutusta. Mukana olevat kunnat 
toteuttavat kehittämistoimiaan kuntakoh-
taisesti, mutta tiiviissä vuorovaikutukses-
sa oppien toisiltaan. Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti ja Itä-Suomen yliopiston 
alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia tuovat 
kuntien väliseen verkostoon omaa asiantun-
temustaan ja tutkimustietoa. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2017–
31.12.2019 ja sitä hallinnoi Ruralia-insti-
tuutti. Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia 
sekä Heinäveden, Keiteleen, Liperin, Mänty-
harjun, Tervon ja Valtimon kunnat kolmen 
maakunnan (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja 
Pohjois-Savo) alueelta toimivat osatoteutta-
jina. Hankkeen piiriin kuuluu noin 28 000 
asukasta ja sitä rahoitetaan Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta.
 Kirkonkylien tulevaisuuden suunnit-
teluun toivotaan mukaan henkilöitä, jotka 
hyötyvät kylien elinvoimaisuudesta, kuten 
vapaa-ajanasukkaita, pienyrittäjiä ja nuo-
ria. On tärkeää saada sellaisia henkilöitä 
kohtaamaan toisensa, jotka ovat kiinnostu-
neita taajamien elinvoiman kehittämisestä. 

Lisätietoja:
Manu Rantanen, projektipäällikkö
Puh. 044 525 5890
manu.rantanen@helsinki.fi

Ruralia 30 vuotta!
Vuonna 2018 Ruralia-instituutti täyttää 30 vuotta. Juhlavuoden teema on ”Maaseu-
dut ja kaupungit – yhdessä kestävämpiä”. Merkkivuottaan instituutti juhlii toimi-
malla ja näkymällä monipuolisesti ja nuorekkaasti eri foorumeilla ja tapahtumissa. 
Juhlavuoden kunniaksi instituutti mm.:

 liittyi Twitteriin: @Ruralia_UH ja #ruraliainstituutti

 julkaisee alkuvuodesta uudet nettisivut: helsinki.fi/ruralia

 järjestää juhlavuoden teemaan liittyvän valokuvakilpailun

 kutsuu yhteistyötahoja kirjoittajiksi Ruralian blogiin

 järjestää vuoden mittaan erilaisia R30-tapahtumia ja kampanjoita 

 haastaa keskustelemaan tulevaisuuden maaseudusta sekä maaseutujen ja kau-
punkien suhteesta



RURALIAN JULKAISU-UUTUUDET

Jouko Kinnunen, Outi Hakala, Susanna Kujala och Hannu Törmä. De 
regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet. 
Rapporter 174. 41 s. 2017. Pdf.

Jouko Kinnunen, Outi Hakala, Susanna Kujala ja Hannu Törmä. Katternö-
konsernin toimintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Raportteja 173. 
42 s. 2017. Pdf.

Susanna Kujala, Jouko Kinnunen, Outi Hakala ja Hannu Törmä. Metsä-
toimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset 
Etelä-Savossa. Raportteja 172. 34 s. 2017. Pdf.

Jukka Rajala ja Tuomas J. Mattila. Mistä ja miten tunnistaa maan hy-
vän kasvukunnon? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, 
Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Raportteja 171. 36 s. 2017. Pdf

Leena Viitaharju, Susanna Kujala ja Hannu Törmä. Luomutuotanto 2020 – 
Aluetaloudelliset vaikutukset ja asema julkisella sektorilla. Raportteja 
170. 182 s. 2017. Pdf.

Sari Iivonen, Pekka Siiskonen, Anne Piirainen ja Riina Tuominen. Tuo-
rekasvisten jäljitettävyyden toteutuminen tilalta vähittäiskaupan 
asiakkaille. Raportteja 169. 21 s. 2017. Pdf.

Hannu Törmä ja Paavo Istolahti. Vähähiilisen puurakentamisen alue-
taloudelliset vaikutukset Kymenlaaksossa ja Kouvolassa. Raportteja 
168. 21 s. 2017. Pdf.

Sulevi Riukulehto, Manu Rantanen ja Maria Luostarinen (toim.). Ristiinan 
Brahelinna eilen, tänään, huomenna. Everstinvirkatalon rakennus-
historia, inventointikertomus ja käyttösuunnitelma. Raportteja 167. 
103 s. 2017. Pdf.

HELSINGIN YLIOPISTO 
RURALIA-INSTITUUTTI
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen  
tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos.  

Lönnrotinkatu 7 Kampusranta 9 C
50100 MIKKELI 60320 SEINÄJOKI

www.helsinki.fi/ruralia
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Seuraa Ruralian blogia: http://blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/
Julkaisut: www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm 

SÄHKÖINEN RURALIA-LEHTI

Mikäli haluat sähköisen lehden tilaajaksi tai haluat poistua postituslistalta, 
niin voit ilmoittaa siitä osoitteella: ruralia-tiedotus@helsinki.fi. Ohjeet 
löytyvät myös Ruralia-instituutin nettisivulta: www.helsinki.fi/ruralia. 
Samasta osoitteesta löytyvät myös kaikki Ruralia-lehden aiemmin il-
mestyneet numerot sähköisessä muodossa.
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