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Kiitokset 
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Ullalle ja Liisalle, joiden kanssa sain jakaa gradusavotan ilot ja murheet. Monet oivallukset syntyivät 

nauruntäyteisten lounaskeskustelujemme lomassa ja viestit välittivät ratkaisuja kiperiin tilanteisiin. 

Lämmin kiitos Kaarteelle aina innostavista ja inspiroivista ajatuksenvaihdoista. Kiitos koko Ku-
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loppumetrit soljumaan aivan uudella vimmalla. Kiitos ihanin Saana, nyt ja aina väsymättömästä 

tsemppauksesta ja ystävyydestä! 

Se että olen ylipäänsä päätynyt seuraamaan suurimpia mielenkiinnonkohteitani ja mutkitellut tieni 

ympäristömuutos- ja politiikan, ympäristökasvatuksen sekä luontosuhteen pariin on pitkälti kannus-

tavan ja rakastavan perheeni ansiota, kiitos rakkaat! Graduntekijän hyvinvoinnista, huonekasvien 

elossa pitämisestä ja monenlaisesta avusta graduprosessissa saan kiittää Henryäni, joka väsymättä on 

kuunnellut ja kommentoinut pohdintojani (ja saa kuunnella niitä jatkossakin).  

Tämän opettavaisen matkan varrella minua ovat tukeneet ja inspiroineet monenlaiset olennot. Eri-

tyiskiitoksen ansaitsee eräs kotimatkani varrella istuskellut jänis, jonka ansiosta syntyi työni ydin. 
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1. Johdanto  

Käsillä olevassa pro gradu -tutkielmassani (jatkossa työ) tarkastelen luontosuhdetutkimusta luonto-

suhdekäsityksen näkökulmasta. Ympäristömuutoksen ja -politiikan oppiaineeseen tehty työ on mo-

nitieteinen ja ammentaa mm. yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja psykologian aloilta. 

Toisaalta työni ote on vahvasti kestävyystieteellinen (ks. Soini 2017). Yksi työn päätuloksista on 

rakentamani teoreettinen jäsennystyökalu, jolle annan nimen kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityk-

sen kehys. Muodostan kehyksen käsitteellis-teoreettisesti kirjallisuuteen tukeutuen. Tutkimuksen kä-

sityksiä luontosuhteesta analysoin systemoidulla kirjallisuuskatsauksella, johon kokosin aineistoksi 

28 luontosuhdetutkimusta 2000-luvun alusta tähän päivään. Lisäksi johdan kokonaisvaltaisen luon-

tosuhdekäsityksen kehyksestä ja kirjallisuuskatsauksen tuloksista välineen, jota ehdotan sovelletta-

vaksi niin luontosuhdetutkimuksessa kuin ympäristökasvatuksessa. 

1.1 Luonto ja ihminen – luontosuhdetutkimuksen ristiriita 

Luontosuhde1 on noussut merkittäväksi tutkimuskohteeksi erityisesti ympäristökasvatuksen ja -psy-

kologian aloilla (Perrin 2018, 3). Yksi syy tähän on pyrkimys ymmärtää sitä, miksi etenkin länsimai-

sessa kulttuuripiirissä ihmiset kokevat hyvin usein luonnosta vieraantumista, jopa erillisyyttä siitä 

(Vining 2008, 1). Tämä vaikuttaa tutkimusten mukaan niin omaan hyvinvointiimme (ks. esim. Mayer 

ym. 2009; Nisbet ja Zelenski 2013; Martyn ja Brymer 2016) kuin toimintamme ympäristövastuulli-

suuteen (ks. esim. Dutcher ym. 2007; Martin ja Czellar 2016; Braito ym. 2017). Alati syvenevän 

ympäristökriisin keskellä ihmisen ja luonnon suhteen ymmärtäminen on lukuisten tutkijoiden mukaan 

yksi avain kohti toiminta- ja ajattelutapojen muutosta, jota tarvitaan kestävämmän tulevaisuuden ra-

kentamiseksi (Tam 2013, 64).   

Monet luontosuhdetta tarkastelevista tutkimuksista lähtevät siitä ajatuksesta, että ihmisen luonto-

suhde on heikentynyt ja tämä on vähintäänkin osasyynä tavalle, jolla kohtelemme muuta luontoa 

(mm. Mayer ja Frantz, 2004; Nisbet ym. 2009). Yksi tutkimusten tavoitteista onkin kehittää välineitä 

yksilöllisten luontosuhteiden erojen mittaamiseen, jotta voitaisiin löytää keinoja voimistaa subjektii-

vista luontosuhdetta. Perehtyessäni luontosuhdekirjallisuuteen havaitsin kuitenkin, että vaikka ihmi-

                                                 

1 Luontosuhde-käsitteen määritteleminen on hyvin haasteellista ja yksi tämän työn keskeisiä tavoitteita. Aluksi tyydyn 

määrittelemään sen ihmisen suhteeksi luontoon. Määritelmää viedään eteenpäin erityisesti luvuissa 2.3.2 ja 4.  
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sen sanotaan kuuluvan luontoon, puhutaan luonnosta usein jonakin ihmisestä erillisenä, ”tuolla jos-

sain” olevana. Lisäksi kaikki inhimillinen – kaikki ihmisen luoma ja muokkaama – näyttäytyy luon-

non ulkopuolisena, ei-luonnollisena. Ihmisten luomien asioiden kuten kaupunkien, vaatteiden, ruo-

kakauppojen ja liikennevälineiden sanotaan erottavan ihmisen luonnosta jopa fyysisesti, konkreetti-

sesti, eikä pelkästään psykologisella, henkisellä tasolla (ks. esim. Schultz 2002, 61).  

Tämä ristiriita – ihmisen esittäminen osana luontoa, mutta inhimillisen näkeminen luonnosta eriyttä-

vänä – sai minut pohtimaan ihmisen ja luonnon suhdetta tarkastelevien tutkimusten luontosuhdekä-

sitystä. Miten luontoon kuuluva ihminen voi tuottaa luontoon kuulumattomia ja ihmisen itsensä luon-

nosta erottavia asioita? Voiko tällainen näkökulma, joka asettaa kaiken inhimillisen luonnon ulko-

puolelle, estää luontosuhdetutkimuksen tavoitteiden saavuttamista? Minkälaisia luontosuhdetutki-

mukset voisivat olla, jos kaupunki, teknologia ja ajatuksemme nähtäisiin osana luontoa? Pyrin tässä 

työssä selvittämään, onko havaitsemani ristiriita todellinen ja toisaalta, millaisia luontosuhdekäsityk-

siä tutkimuksissa esiintyy. 

Olettamani luontosuhdekäsityksen sisäisen ristiriidan lisäksi ihmisen ja luonnon suhdetta kuvaava 

termistö on toistaiseksi hyvin hajanainen (Brügger ym. 2011; Tam 2013; Ives ym. 2017). Luontosuh-

teella voidaan viitata useisiin, osin toisistaan eroaviin ilmiöihin, ja toisaalta samasta ilmiöstä käyte-

tään monia eri termejä (Brügger ym. 2011; Tam 2013). Tam (2013, 67) toteaa ihmisen ja luonnon 

suhteen tutkimiseen kehitettyjä käsitteitä ja mittareita tarkastelevassa artikkelissaan, että toisiinsa liit-

tyvien käsitteiden ja konseptien samankaltaisuuksien ohittaminen voi vaikuttaa heikentävästi tutki-

muksen kehitykseen. Tämän vuoksi pyrin työssäni luomaan kokonaiskuvan olemassa olevista luon-

tosuhdetutkimuksen luontosuhdekäsityksistä.  

Eri luontosuhdekonseptien erojen ja yhtäläisyyksien lailla tulkinnanvaraista on luontosuhdetutkimus-

ten käsitys luonnosta. Kuten Willamo (2005, 157) toteaa väitöskirjassaan: ”Kun puhumme ihmisen 

luontosuhteesta, emme oikein tiedä, mihin olemme suhteessa”. Luonto vaikuttaa olevan luontosuh-

teen tavoin itsestään selvänä pidetty termi, joka ei määrittelyjä kaipaa. Esimerkiksi Ivesin ym. (2017) 

laajassa, luontosuhdetutkimuksia käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa määrittelemätön luonto on 

yleisin tutkittavan suhteen toinen osapuoli. Ja kun luonto määritellään, kyseessä on hyvin spesifi 

luonnonympäristö, kuten kaupunkiluonto tai suojelualueet (emt.).  

Se, miten määrittelemme luonnon, vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme luontoon (Andrews, 2018). 

Tässä työssä luonnon määritteleminen nähdään erittäin tärkeänä osana itse luontosuhdetta: onko kyse 
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suhteesta ympärillä olevaan luontoon, luontoon meissä vai kenties koko luontoon, ihmisen kehon ja 

toiminnan sisältäen? Näihin pohdintoihin palataan useaan otteeseen.   

Luontosuhdetutkimuksen piirissä on kritisoitu muun muassa aiempien tutkimusten keskittymistä vain 

tiettyihin luontosuhteen puoliin (Nisbet ym. 2009) ja luontosuhteen pitämistä dynaamisen sijaan 

staattisena luonteenpiirteenä (mm. Andrews 2018) sekä tuotu esiin tutkimuksessa käytettyjen käsit-

teiden hajanaisuutta (Brügger ym. 2011; Tam 2013). Toistaiseksi tietooni ei ole tullut näkökulmaa, 

joka kritisoisi tai edes analysoisi luontosuhdetutkimuksen sisältämää käsitystä ihmisen ja inhimillisen 

asemasta luonnossa. Tähän pureudun käsillä olevassa työssä. 

1.2 Työn lähtökohdat ja varaukset  

Työni tutkimuskohteena on luontosuhdekäsitys: käsitys siitä, mitä luontosuhde on ja miten se ilme-

nee. Monia käsitteitä käytetään totunnaisesti, niiden määritelmiä pohtimatta. Esimerkiksi luonto-sa-

naa käytetään usein määrittelemättä ja sitä pidetään merkitykseltään itsestään selvänä, vaikka ky-

seessä on hyvin monimerkityksellinen ja ristiriitainen käsite (Williams 1976, 184). Myös luontosuhde 

monine eri nimityksineen tuntuu ilmenevän kirjallisuudessa usein vailla kattavia määritelmiä. Se, 

miten käsitteet ymmärretään ja mitä merkityksiä niille annetaan, vaikuttaa siihen, miten ajattelemme 

ja toimimme (ks. esim. Lakoff ja Johnsson 1980). Näin ollen se, miten luontosuhde määritellään, 

vaikuttaa luontosuhteen tutkimiseen ja luontosuhdetutkimuksen tulosten soveltamiseen. Tämän työn 

tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltainen2 kuva siitä, mitä todella tutkitaan, kun tutkitaan luonto-

suhdetta, ja jääkö suhteesta jotakin olennaista huomiotta. Kyse on siis pitkälti siitä, mitä merkityksiä 

luontosuhteelle annetaan ja mitä merkityksiä sille näkemykseni mukaan tulisi antaa, jotta luontosuhde 

ilmiönä tavoitettaisiin kokonaisvaltaisesti. 

Moilanen ja Räihä (2018, 48) kuvaavat merkitysten tulkintaan ryhtymistä seuraavasti: ”Tulkintojen 

rakentamisen ensimmäinen vaihe on kysymysten herääminen. Tulkinnan kohde vaikuttaa jotenkin 

epäselvältä, oudolta tai tuntemattomalta”. Juuri näin oli tätä työtä aloittaessani. Halusin tutkia sitä, 

miten ihmiset käsittävät oman luontosuhteensa, mahdollisesti haastatteluiden avulla, mutta taustatut-

kimusta tehdessäni törmäsin luontosuhdetutkimuksen hajanaisuuteen ja ajoittaiseen epämääräisyy-

                                                 

2 Kokonaisvaltaisuutta käytetään tässä työssä laajana kattokäsitteenä. Tarkoitan sillä esimerkiksi ilmiöiden hahmottamista 

monitasoisina ja monesta eri näkökulmasta sekä ilmiöiden välisten suhteiden ja tarkasteluasetelmien kompleksisuuden ja 

dialektisuuden painottamista. Esimerkiksi systeeminen ajattelu ja monet dialektisen ajattelun muodot kuuluvat käsitteen 

piiriin. Willamo ym. (2017; 2018) ovat kehittäneet kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta oman muunnoksensa, johon 

tämän työn käsitys kokonaisvaltaisuudesta on yhteydessä ja joka esitellään luvussa 3. 
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teen. Aloin olla epävarma siitä, mitä luontosuhteella itseasiassa tarkoitetaan, sillä lukemistani luon-

tosuhdetutkimuksista muodostui varsin moninainen kuva siitä, mitä kaikkea voidaan luontosuhteen 

nimissä tutkia. Pikkuhiljaa taustatyön edetessä havaitsin mieleni kiertävän kaikista eniten kysymystä 

”mitä tutkitaan, kun tutkitaan luontosuhdetta?”. Toisaalta minua häiritsi myös tapa, jolla tutkimuk-

sissa puhuttiin luonnosta ja inhimillisestä ikään kuin ne olisivat toistensa vastakohtia tai vähintäänkin 

erillään toisistaan. Siksi päätin lähteä rakentamaan omaa luontosuhdekäsityksen kehystäni.  

Huomioitavaa on, että jo itse käsite luontosuhde asettaa ihmisen erilleen luonnosta. Meri Elonheimo 

(2002, 8) pohtii tätä ristiriitaa oivaltavasti pro gradu -työssään: ”- - ihmisen ja luonnon suhteen vuo-

rovaikutteisuuden tarkastelu on väistämättä antroposentristä, ihmisestä käsin tapahtuvaa. Luontosuh-

teesta puhuminen on mahdollista vain sen kautta, että hahmotamme olevamme osa luontoa mutta 

myös erillisyytemme luonnosta.” Tässä työssä etsinkin näkökulmaa, josta ihmistä voisi tarkastella 

samanaikaisesti osana luontoa ja erillisenä toimijana luonnon kokonaisuuden sisällä. 

Edellä kuvattua näkökulmaa tukevat työssäni kokonaisvaltainen lähestymistapa ja dialektinen ote (ks. 

luku 3.1.1). Ensimmäinen ohjaa asioiden näkemiseen kokonaisuuksina, jotka ovat enemmän kuin 

osiensa summa ja jotka muodostuvat monimuotoisista vuorovaikutussuhteiden verkostoista. Jälkim-

mäinen johtaa vahvaan sekä-että-ajatteluun, joka auttaa esimerkiksi näkemään ihmisen sekä inhimil-

lisenä että ekologisena olentona. Palaan työni lähestymistapaan ja metodologisiin välineisiin tarkem-

min luvussa 3.  

Työni loppumetreillä alkoi hahmottua tutkimusotteeni kestävyystieteellinen luonne. Katriina Soini 

(2017) kokoaa artikkelissaan kestävyystieteen keskeisimpiä piirteitä, joista työssäni näkyvät erityi-

sesti systeeminen lähestymistapa, pyrkimys muutokseen, ongelmalähtöisyys ja ratkaisuhakuisuus, tie-

teidenvälisyys sekä normatiivisuus. Koko työni perustuu arvopohjalle, jossa ekologinen kestävyys 

nähdään kaikkein tärkeimpänä kestävyyden ulottuvuutena (ks. esim. Folke ym. 2016) ja nykyiset 

ympäristömuutokset ilmastonmuutoksesta biodiversiteetin vähenemiseen arvotetaan ongelmiksi. 

Työni normatiivisuutta avataan lisää luvussa 2.1. Ammennan useilta eri tieteenaloilta ja ehdotan muu-

tosta tapaan, jolla luontosuhdetta tutkitaan. Tunnistan työssäni luontosuhdetutkimusta koskevan on-

gelman, joka toisaalta läpäisee koko länsimaisen ajattelun, ja pyrin muodostamaan välineen, joka 

voisi toimia osana ratkaisua tunnistamaani ongelmaan. Lisäksi koko työssä ja erityisesti kehyksen 

muodostamisessa systeemisellä lähestymistavalla (ks. esim Checkland 1981) on merkittävä rooli.    
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Oma kiinnostukseni luontosuhteen tutkimiseen kumpuaa ympäristökasvatuksesta, vaikka työssäni 

dominoi tutkimuksellinen näkökulma luontosuhteeseen. Alkuperäinen ajatukseni pro gradu -tutkiel-

mani suhteen oli tarkastella luontosuhdetta enemmänkin ympäristökasvatuksellisesta näkökulmasta, 

mutta luontosuhdekirjallisuuteen perehtyessäni työni tutkimustehtävät alkoivat muuttua luontosuh-

teen tutkimista painottavaan suuntaan. Työni motiivina on kuitenkin vahvasti ympäristökasvatuksel-

linen tavoite ymmärtää luontosuhdetta syvemmin ja toisaalta kehittää tapoja vahvistaa ihmisten luon-

tosuhdetta. Siksi pyrin tuomaan työni tuloksista esiin mahdollisia sovellutuksia myös ympäristökas-

vatuksen alalle. 

Tälle työlle asettaa tiettyjä varauksia työn sosiokulttuurinen konteksti. Ensinnäkin työn on tehnyt 

suomalainen, länsimaisessa kulttuuripiirissä kasvanut henkilö, mikä vaikuttaa paitsi tekijän ennakko-

käsityksiin luonnosta ja luontosuhteesta, myös työn tuloksena syntyvän luontosuhdekäsityksen viite-

kehyksen sovellettavuuteen. Lisäksi työn aineisto on kokonaisuudessaan länsimaisessa, tieteellisessä 

yhteisössä tuotettua, joten tämän työn luontosuhdekäsitykset eivät missään määrin koske kaikkien 

kulttuuripiirien ihmisten luontosuhdetta. Luontosuhdetta tarkastellaan näin ollen ennen kaikkea län-

simaisesta, suomalaisesta ja tekijän henkilökohtaisesta näkökulmasta. 

Tutkimuskohteena on ensisijaisesti yksilön luontosuhde, mutta ihminen voi tässä työssä viitata kon-

tekstista riippuen sekä yksilöön että lajiin. Työssäni käytän etenkin luonnontieteellisestä näkökul-

masta katsottuna yleisesti hyväksyttyä näkemystä siitä, että ihminen on eläin, kädellisten lahkoon 

kuuluva nisäkäs. Ihmisen erityisyyttä pohditaan luvussa 2.3.1. 

1.3 Tutkimustehtävät ja työn rakenne 

Työni asetelmaa kuvaa hyvin Jorma Kuitusen (1988) hyvinvointisuuntautuneen kriittisen tieteen 

malli. Kuitunen on johtanut mallinsa Johan Galtungin (1977, 56-65) trilateraalisen tieteellisen toi-

minnan mallista. Galtung (1977) loi mallinsa alun perin kritisoidessaan ns. perinteistä bilateraalista 

tieteellistä toimintaa. Kuitusen (1988) tulkinnan mukaan bilateraalisesta tieteestä puuttuu avoin ja 

suora todellisuuteen vaikuttaminen, minkä Kuitunen (emt.) toteaa tieteen tärkeäksi tehtäväksi.  

Bilateraalisessa tieteellisessä toiminnassa liikutaan Galtungin (1977) kuvailun mukaan tieteen kol-

mion muodostavien teorian, datan ja arvojen välillä empirian, konstruktivismin ja kritiikin keinoin, 

kuitenkin niin, että aina vain kaksi jälkimmäisistä on mukana. Trilateraalisessa tieteellisen toiminnan 

mallissa kaikki kolme – empiria, konstruktivismi ja kritiikki – toimivat yhdessä luoden tutkimuksen 

arvopohjaan nojaavien tavoitteiden mukaisia muutoksia todellisuuteen (Galtung 1977, 56-65). Tämän 
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todellisuuden kehittämisprosessin Kuitunen (1988, 133-135, mukaillen) jäsentää kolmeksi kysy-

mykseksi:  

1. Miten asioiden pitäisi olla? 

 

2. Miten asiat ovat nyt? 

 

3. Miten asioita tulisi kehittää?    

Galtungin-Kuitusen mallia soveltaen muodostuivat seuraavaksi esiteltävät työni kolme tutkimusteh-

tävää. Tutkimustehtävät pohjaavat järjestyksessään Kuitusen (1988) kysymyssarjaan, joskin koh-

dassa 2 asioiden nykytilaa tarkastellaan lähinnä kohdan 1 näkökulmasta.   

Tutkimustehtäväni muotoutuivat ennen kaikkea kysyessäni, mitä tutkitaan, kun tutkitaan luontosuh-

detta, ja miten luontosuhdetta voitaisiin tutkia kokonaisvaltaisesti? Tutkimukseni tavoitteeksi tuli si-

ten muodostaa kuva olemassa olevan tutkimuksen luontosuhdekäsityksistä ja rakentaa luontosuhde-

tutkimusta kokonaisvaltaisempaan suuntaan vievä kehys luontosuhdekäsitykselle. Kuitusen (1988) 

kysymyssarjaa mukaillen tutkimustehtäväni ovat: 

1. Muodostetaan kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen käsitteellinen kehys. 

 

2. Selvitetään tutkimustehtävässä 1 muodostettua kehystä soveltaen, minkälaisia luontosuh-

dekäsityksiä esiintyy olemassa olevassa luontosuhdetutkimuksessa.  

 

3. Määritellään tutkimustehtävien 1 ja 2 tuloksia vertaillen ja yhdistellen luontosuhdetutki-

muksen kehitystarpeita kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta sekä ehdotetaan käytäntöön 

sovellettavia välineitä niin luontosuhdetutkimuksen kuin ympäristökasvatuksen käyttöön.    

Työni rakenne seuraa pitkälti tutkimustehtäviä. Luvussa 2 esittelen työni filosofis-teoreettisen taus-

tan, joka luo samalla työlleni arvopohjan. Taustan lisäksi teen luvussa 2 lyhyen katsauksen luonto-

suhdetutkimukseen ja määrittelen keskeisimmät käsitteet tämän työn kontekstissa. Luku 3 käsittelee 

työssä käytettyä metodologiaa ja aineistoja. Ensimmäistä tutkimustehtävää viedään eteenpäin luvussa 

4, jossa muodostan kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehyksen. Luvussa 5 esittelen tutkimus-

tehtävän 2 tuloksia ja tulosten tulkintaa eli olemassa olevan tutkimuksen luontosuhdekäsityksiä. Luku 

6 kietoo nämä luontosuhdekäsitykset yhteen kehykseni kanssa ratkoen tutkimustehtävää 3. Johtopää-

töksiä, työni rajoituksia sekä jatkotutkimuskohteita tarkastellaan luvussa 7.  
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2. Työn tausta ja katsaus luontosuhdekirjallisuuteen 

Tässä luvussa esittelen työni filosofis-teoreettisen viitekehyksen, teen katsauksen tutkimustehtävieni 

kannalta oleelliseen luontosuhdekirjallisuuteen ja määrittelen keskeisiä käsitteitä. Filosofis-teoreetti-

sen viitekehyksen yhteydessä avataan myös työni normatiivisuutta. 

2.1 Filosofis-teoreettinen viitekehys 

Tässä työssä ihminen nähdään ontologisesti osana luontoa. Ihmisen käsittäminen luontoon kuulu-

vaksi on ympäristönfilosofiassa ja toisaalta ympäristönsuojelussa suuntaus, jonka mm. Devall (2001, 

19) jäljittää Henry David Thoreaun (1817-1862) ja John Muirin (1838-1914) kautta aina pre-sokraat-

tisiin Kreikan filosofeihin ja sumerilaisiin asti. Omakin ajatteluni on saanut vaikutteita mm. Throeaun 

klassikkokirjasta Walden (1962). Työni filosofis-teoreettinen perusta nojaa tähän perinteeseen lukeu-

tuviin maaetiikkaan ja erityisesti syväekologiaan. 

Aldo Leopold (1887-1948) kehitti kirjoituksissaan vaihtoehtoa jo hänen omana aikanaan vallinneelle 

talouskeskeiselle ympäristöajattelulle. Leopoldin (1987; 1997) maaetiikassa ihminen nähdään osana 

luonnon yhteisöä ja etiikan piiriä pyritään laajentamaan ihmisten lisäksi koko muuhun luontoon, maa-

perä, vesistöt ja ilmakehä mukaan lukien. Yksi työtäni ohjanneista, Leopoldilta vaikutuksia saaneista 

ajatuksista on käsitys ihmisestä osana laajempaa luonnon yhteisöä. Leopold kirjoitti vuonna 1949 

julkaistussa esseekokoelmassaan A Sand County almanac, miten olennaista on nähdä luonto meille 

kuuluvan taloudellisen resurssin sijaan yhteisönä, johon kuulumme. Leopoldin (1997) näkemyksen 

mukaan edellä kuvattu näkökulma johtaa hyvin todennäköisesti ympäristövastuulliseen, muuta luon-

toa kunnioittavaan toimintaan. Tämän työn edetessä selvisi, että tähän vetoavat myös useat luonto-

suhdetutkimukset.   

Maaetiikastakin vaikutteita saanut syväekologia on tämän työn merkittävin filosofinen perusta. Ym-

päristöfilosofi Arne Næssin (1912-2009) työstä kummunnut syväekologia on 1960-luvulta lähtien 

haastanut nk. perinteisen ympäristöliikkeen toimivuutta pitkällä aikavälillä (Devall 2001).  Syväeko-

logia (engl. deep ecology) termin Næss (1973) otti käyttöön erottaessaan ympäristöliikkeessä kaksi 

hyvin erilaista suuntausta. Suoraan, lyhyen tähtäimen ympäristönsuojeluun, kuten saasteiden vähen-

tämiseen, suuntautunutta ympäristöliikettä hän kutsuu pinnallisen ekologian liikkeeksi (shallow eco-

logy movement). Syväekologinen liike (deep ecological movement) taas on Næssin (1973) kuvauksen 

mukaan kokonaisvaltainen, ihmisen tasavertaiseksi osaksi luontoa asettava suuntaus, jossa tavoit-

teena on pitkällä aikavälillä niin ihmisten kuin muun luonnon hyvinvointi ja elinvoimaisuus.   
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Pinnallisen ekologian liikkeen ongelmana Næss (1973) näkee lyhytjänteisyyden ja keskittymisen ih-

misen hyvinvoinnin sekä vaurauden turvaamiseen. Myöhemmin pinnallisen ekologian liikkeeseen on 

alettu viitata myös termillä reform environmentalism (Katz ym. 2000, xi). Reformistisen ympäristö-

liikkeen kritisoidaan keskittyvän vain ongelmiin, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja varalli-

suuteen nimenomaan kehittyneissä maissa (Katz ym. emt.). 

Tiivistetysti ero pinnallisen ekologian ja syväekologisen liikkeen välillä on fokus. Syväekologia on 

selkeästi luontokeskeisempi ja pinnallisen ekologian liike ihmiskeskeisempi (Vilkka 2003, 78–81). 

Syväekologiassa keskeistä on kaiken elämän sekä sen monimuotoisuuden itseisarvo (Devall 2001; 

Næss 2008). Eri elämänmuodot nähdään itsessään arvokkaina, riippumatta niiden näennäisestä ar-

vosta ihmiselle (Devall 2001; Næss 2008). Syväekologinen ympäristöliike pyrkii kohti yhteiskuntaa, 

jonka toiminta ei heikennä maapallon elämän hyvinvointia ja monimuotoisuutta, ihmisen hyvinvointi 

ja kulttuurien diversiteetti mukaan lukien (Devall 2001; Næss 1973).  

Erottaessaan syvällisemmän ympäristöliikkeen pinnallisesta Næss (1973) käytti alkujaan seitsemää 

periaatetta kuvaillessaan syväekologiaa. Myöhemmin Næss ja yksi muista syväekologian keskeisistä 

ajattelijoista, George Sessions, muodostivat kahdeksasta kohdasta koostuvan ”periaateohjelman”, 

platform of deep ecology (Devall 2001). Næss erityisesti on korostanut, että syväekologialle määri-

teltyjen periaatteiden tarkoitus on muodostaa syväekologisen ajattelun puitteet, jotka auttavat muo-

dostamaan kunkin omat, syväekologisten arvojen mukaiset käsitykset ja toimintatavat (Devall 2001; 

Næss 2008). Mitään periaatteista ei siis ole tarkoitettu noudatettavan joka tilanteessa sanatarkasti, 

vaan ne muodostavat ajattelun ja toiminnan perustan.  Tässä työssä näkyvät erityisen voimakkaasti 

Næssin (1973) alun perin määrittelemistä seitsemästä periaatteesta kaksi seuraavaksi esiteltävää koh-

taa. 

Yksi keskeisimpiä syväekologian lähtökohtia on biosfäärisen egalitarismin periaate. Periaate tiivis-

tyy ajatukseen, että kaikilla organismeilla on ”yhtäläinen oikeus elää ja kukoistaa” (Næss 1997, 139). 

Kuten Næss (1973, s.95) toteaa, biosfääristä egalitarismia pyritään toteuttamaan periaatteen tasolla, 

sillä huomioon on otettava ekologiset realiteetit. Lähes kaikki, mitä teemme tai mitä muut organismit 

tekevät, vaatii jonkin asteista toisen organismin hyväksikäyttöä. Tämä on tärkeä tarkennus, sillä bio-

sfääristä egalitarismia vastaan voidaan helposti argumentoida muiden lajien kuin ihmisen toiminnasta 

aiheutuvan alistamisen ja riiston esimerkeillä. Muiden lajien tavoin ihminenkään ei kertakaikkisesti 

voi elää tällä planeetalla, jos emme käytä hyödyksemme muita organismeja vähintäänkin ravintona. 

Biosfäärisen egalitarismin periaate ohjaa toimimaan niin, että muiden lajien elinvoimaisuus ei hei-

kenny elintapojemme seurauksena, vaikka emme voikaan välttää yksilöiden alistamista.  
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Biosfäärisen egalitarismin ajatus toteutuu syväekologian näkemyksessä ihmisen asemasta luonnossa. 

Syväekologiassa biosfääri nähdään luontaisten suhteiden (intrinsic relations) verkkona, jonka solmu-

kohtia organismit, ihminen mukaan lukien, ovat (Næss 1973, 95). Luontainen suhde biosfäärin osien 

A ja B välillä tarkoittaa suhdetta, joka on osa A:n ja B:n määritelmää tai rakennetta ja jota ilman A ja 

B eivät olisi sellaisia kuin ne ovat (emt.). Näin pyritään eroon ”ihminen ympäristössä”-kuvasta ja sen 

sijaan ihminen määritellään osana tuota biosfäärin verkkoa (Næss 1997, 138).  Næss (1973, 95) käyt-

tää tästä nimitystä relational, total-field image. Rauhala-Hayesin suomennoksen (Næss 1997, 138) 

mukaan voidaan käyttää suomenkielistä nimitystä relationaalinen kokonaiskenttä-malli. Näkemys 

ihmisestä yhtenä osana biosfääriä, osana luontaisten suhteiden kenttää on tämänkin työn ydin. 

Syväekologiaa on kritisoitu epämääräisyydestä, sillä sille ei ole määritelty tarkkoja raameja (Clark 

2000, 4-5). Sen sijaan sille voidaan kuvata selkeä arvopohja ja joukko yleisen tason periaatteita, jotka 

ohjaavat toimintaa (Næss 1973; Devall ja Sessions 1985, 70). Syväekologian periaatteiden yleispiir-

teisyys voi johtaa syväekologisten ajatusten laajempaan hyväksymiseen, mutta samalla sitä on kriti-

soitu syvyyden ja käytäntöön sovellettavuuden puutteesta (Clark 2000, 6). 

Kuten edellä jo mainittiin, Næss on itseasiassa pyrkinyt siihen, että kukin muodostaisi omat syväeko-

logiset käsityksensä syväekologialle määriteltyjen yhteisten puitteiden varaan (Devall 2001; Næss 

2008). Näin ollen syväekologista ajattelua voidaan soveltaa helposti myös eri kulttuureissa (Næss 

2008). Næss (1973) kutsuukin syväekologiaa ennemmin liikkeeksi (movement) kuin teoriaksi tai 

ideologiaksi (Clark 2000, 4). Tämä on nähdäkseni syväekologian vahvuus: kukin voi oman sosio-

kulttuurisen taustansa ja kokemuksiensa kautta löytää syväekologisen tavan katsoa maailmaa (Devall 

2001).  

2.2 Luontosuhdetutkimus  

Luontosuhde on jo pitkään nähty merkittävänä tekijänä, joka vaikuttaa ihmisten käyttäytymisen ym-

päristövastuullisuuteen ja yleisesti kestävän elämäntavan rakentamiseen (mm. Lewis 1993; Schultz 

2002, 64). Ympäristövastuullisuuden lisäksi luontosuhteen on todettu olevan yhteydessä ihmisen 

omaan hyvinvointiin (ks. Mayer ym. 2009; Capaldi ym. 2014; Zelenski ja Nisbet 2014; Martyn ja 

Brymer 2016). Tämä näkökulma on esillä erityisesti ekopsykologiassa (ks. esim. Gomes ym. 1995). 

Tässä työssä tukeudutaan etenkin luontosuhdetta ympäristökäyttäytymisen kontekstissa käsittelevään 

kirjallisuuteen. 
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Vaikka tieto negatiivisista vaikutuksistamme muuhun luontoon lisääntyy jatkuvasti, toimimme edel-

leen muuta luontoa vahingoittavin tavoin. Syitä käyttäytymisen ja tiedon ristiriitaisuuteen etsitään 

muun muassa luontosuhteemme heikkenemisestä tai sen koetusta katkeamisesta (Vining ym. 2008; 

Nisbet ym. 2009). Yksi luontosuhdetutkimuksen tavoitteista onkin löytää keinoja vahvistaa koettua 

luontosuhdetta, sillä tutkimusten mukaan vahva, eheä luontosuhde korreloi positiivisesti ympäristö-

myönteisten asenteiden ja arvojen sekä ympäristövastuullisen käyttäytymisen kanssa (mm. Mayer ja 

Frantz 2004; Schultz 2004, Nisbet ym. 2009; Braito ym. 2017).  

Luontosuhdetutkimus asettuu useiden eri tieteenalojen risteykseen. Ivesin ym. (2017) laajan luonto-

suhdetutkimusta käsittelevän kirjallisuuskatsauksen mukaan suurin osa ihmisen ja luonnon suhdetta 

käsittelevästä tutkimuksesta 1980-luvulta lähtien on tehty psykologian alalla. Tätä seuraavat sosiaa-

litiede ja ympäristötieteet sekä turismin, koulutuksen ja terveyden tutkimusalat (Ives ym. 2017 107). 

Luontosuhteeseen liittyviä tutkimuksia on tehty eniten länsimaissa, kärkimaina Yhdysvallat, Austra-

lia, Kanada, Iso-Britannia ja Hollanti (emt.).  

2.2.1 Käsitteiden hajanaisuus 

Ihmisen ja luonnon suhteeseen liittyvässä tutkimuksessa esiintyy useita luontosuhdetta tai sen ulottu-

vuuksia ja ominaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Näitä eri konsepteja ei ole kovin laajalti tuotu yhteen, 

joten niiden päällekkäisyydet ja eroavaisuudet ovat osin tutkimatta (Tam 2013; Restall ja Conrad 

2015; Ives ym. 2017). Kehittyvässä olevasta käsitteestä kertoo muun muassa se, että edellä mainitun 

tuoreen kirjallisuuskatsauksen (Ives ym. 2017) aineistosta 345 artikkelia eli 72,6 % kaikista analysoi-

duista tutkimuksista julkaistiin vuoden 2010 jälkeen. Kyseessä on siis kiihtyvällä tahdilla laajeneva 

ja kehittyvä tutkimusala. 

Toistaiseksi on osin epäselvää viittaavatko erilaiset luontosuhteeseen liitetyt käsitteet täysin samaan 

ilmiöön. Eri käsitteitä ja niitä varten kehitettyjä mittareita vertailevissa kirjallisuuskatsauksissa 

(Brügger ym. 2011; Tam 2013; Restall ja Conrad 2014) on kuitenkin todettu luontosuhdetta kuvaa-

vien konseptien sisältävän huomattavia yhtäläisyyksiä, erilaisista lähtöoletuksista ja eri näkökulmien 

painotuksista huolimatta. Yhteistä luontosuhdetta kuvaaville lukuisille termeille on ainakin se, että 

ne kaikki pyrkivät kuvaamaan ihmisen kokemusta tai käsitystä yhteenkuuluvuudestaan luonnon 

kanssa (mm. Brügger ym. 2011; Tam 2013; Lumber ym. 2017).  

Esimerkiksi connection to nature -konseptia (CTN) käyttäviä tutkimuksia analysoinut Tam (2013, 

74) toteaa, että CTN:n tutkimiseen luodut mittarit ovat merkittävissä määrin samankaltaisia, mutta 
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pienet eroavaisuudet tulisi artikuloida selkeämmin. Hänen mukaansa tutkimusten erot liittyvät lä-

hinnä siihen, että eri CTN-konsepteja varten kehitetyt mittarit mittaavat CTN:n eri alueita (mm. kog-

nitiivinen tai emotionaalinen). Toisaalta Tam (2013) myös huomauttaa, että sillä, miten CTN käsit-

teellistetään, on vaikutusta tutkimuksen tuloksiin sekä yhteneväisyyteen muiden CTN-tutkimusten 

kanssa.  

Englanninkielisessä kirjallisuudessa luontosuhteeseen tai -yhteyteen viitataan yleisesti esimerkiksi 

termeillä connectedness to nature (Mayer ja Frantz 2004), human-nature relationship (Braito ym., 

2017) ja nature relatedness (Nisbet ym. 2009; Nisbet ja Zelenski 2013). Toisaalta myös ecological 

identity (Walton ja Jones, 2018)  ja environmental identity -termejä (Clayton, 2003) käytetään ihmi-

sen ja luonnon suhdetta tarkastellessa. Tässä työssä luonnon ja ihmisen suhteesta käytetään aina ter-

miä luontosuhde. 

2.2.2 Miten luontosuhdetta tutkitaan? 

Nykyaikaisen luontosuhdetutkimuksen voidaan katsoa alkaneen luontoon liittyvien asenteiden, arvo-

jen, ympäristöhuolen sekä uskomusten ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen yhteyden tutkimi-

sesta (mm. Dunlap ja Van Liere 1978; Hines ym. 1987; Schultz 2000). Luontosuhteen tarkastelu 

tällaisesta kognitiivisesta näkökulmasta alkoi 2000-luvun taitteessa saada rinnalleen myös kokemuk-

sellisen ja emotionaalisen luontosuhteen tutkimusta (mm. Kals ym. 1999; Mayer ja Frantz 2004). 

Nämä kaikki suuntaukset ovat kuitenkin pitkälti luontosuhteen tutkimista ns. tajunnallisesta näkö-

kulmasta (Risto Willamo, 2005, 179). Tällöin tarkastelusta puuttuu kokonaan kaksi tärkeää näkökul-

maa luontosuhteeseen: ihmisen konkreettinen toiminta ja hänen kehollisuutensa, biologinen yhtey-

tensä luontoon (emt.). Ihmisyksilön kehollisuudessa ilmenevä luonto onkin yksi luontosuhdetutki-

muksessa vähälle huomiolle jäänyt ulottuvuus, jonka haluan tässä työssä nostaa esiin. 

Ives ym. (2017, 107-108) jaottelevat analysoimiensa tutkimusten perusteella kolme luontosuhdetut-

kimuksen tyyppiä: (1) luontosuhde psykologisena ilmiönä, (2) luontosuhde yksilöllisenä kokemuk-

sena ja (3) tiettyyn paikkaan liittyvä luontosuhde. Näistä kolmesta on 2000-luvun aikana eniten kas-

vanut luontosuhdetta psykologisena ilmiönä tarkastelevien tutkimusten määrä (emt. 108). Tässä 

työssä pyrin muodostamaan käsitteellisen kehyksen, jonka avulla voidaan tarkastella luontosuhdetta 

samaan aikaan useasta eri näkökulmasta.  

Luontosuhdetutkimusta ja itse luontosuhdetta voidaan jäsennellä myös ihmisen ja luonnon suhteen 

eri ulottuvuuksien kautta. Luontosuhteen ulottuvuuksilla tarkoitetaan tässä työssä inhimillisen koke-

misen alueita, joilla luontosuhde ilmenee. Useissa luontosuhdetutkimuksissa käytetään kolmijakoa 
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kognitiivinen, emotionaalinen  ja kokemuksellinen ulottuvuus (ks. Mayer ja Frantz 2004; Nisbet ym. 

2009; Scott ym. 2014; Lumber ym. 2017). Ives ym. (2017, 107) jakavat luontosuhteen viiteen luok-

kaan: materiaalinen, kokemuksellinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja filosofinen luontosuhde.  

Tämän työn näkökulmasta merkittävä lisä Ivesin ym. (2017) luontosuhteiden luokittelussa on mate-

riaalinen ulottuvuus, eli se miten erilaisten luonnonvaroja hyödyntävien toimiemme kautta olemme 

suhteessa luontoon ja luonto meihin. Tämä ei ole saanut luontosuhdetutkimuksessa kovinkaan suurta 

painoarvoa, joskin materiaalisen luontosuhteen voidaan myös ajatella kuuluvan esimerkiksi sosio-

ekologisten systeemien (SES) tutkimukseen (ks. esim. Tidball ja Stedman 2013). Materiaalinen ulot-

tuvuus on mukana myös tässä työssä rakennettavassa kehyksessä, jossa käytetään Elonheimon (2002) 

jäsennystä neljään luontosuhteen ulottuvuuteen: ekologinen, tajunnallinen, toiminnallinen ja sosio-

kulttuurinen. Tähän jakoon palataan tarkemmin luvussa 4.4 kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen 

kehyksen muodostamisen yhteydessä.  

Useissa luontosuhdetutkimuksissa keskitytään yhden keskeiseksi määritellyn ulottuvuuden mittaami-

seen (ks. esim. Mayer ja Frantz 2004). Nähdäkseni ensimmäinen luontosuhteen eri osa-alueita yhdis-

tävä konsepti on nature relatedness (NR), jonka kehittivät Nisbet, Zelenski ja Murphy vuonna 2009 

julkaistussa tutkimuksessaan. NR-asteikko yhdisti aiemmin muodostettuja luontosuhteen mittareita 

pyrkien kokonaisvaltaiseen kuvaan yksilön luontosuhteesta mitaten niin emotionaalista, kognitiivista 

kuin fyysistä suhdetta luontoon (Nisbet ym. 2009).  

Luontosuhde operationalisoidaan tutkimuksissa erilaisiksi mittareiksi. Luontosuhdekirjallisuuteen 

perehtymisen perusteella mittarit koostuvat usein väittämistä, joiden sopivuutta omaan kokemuk-

seensa tutkittavat arvioivat Likertin asteikolla välillä ”samaa mieltä” – ”eri mieltä”. Seuraavat lai-

naukset ovat kuvaavia esimerkkejä luontosuhteen mittaamisen käytettyjen kyselyiden väittämistä.  

I often feel a kinship with animals and plants. (Connectedness to nature scale – CNS, Mayer ja 

Frantz, 2004)  

I feel a sense of oneness with nature. (Connectivity with nature – CWN, Dutcher ym. 2007) 

I am very aware of environmental issues. (Nature relatedness scale – NR, Nisbet ym. 2009) 

Kyselyn vastauksista lasketaan tämän tyyppisissä tutkimuksissa tilastollisin menetelmin yksilön ko-

keman luontosuhteen ”voimakkuus”.  

Yksi hyvin kiteytetty luontosuhteen operationalisointi on Schultzin (2002) inclusion of nature in self 

-konsepti (INS), joka on toiminut myös usean muun tutkimuksen innoittajana (ks. esim. Davis ym. 
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2009; Nisbet ym. 2009; Martin ja Czellar 2016). Schultz on muokannut INS-mallin inclusion of other 

in self -mallista (Aron, Aron, ja Smollan, 1992),  jolla on arvioitu ihmissuhteiden läheisyyttä. INS-

mittari koostuu seitsemästä parista ympyröitä, joista parin toinen jäsen esittää luontoa, toinen ihmistä. 

Näiden ympyröiden lomittuminen toisiaan tuskin koskettavista päällekkäin oleviksi ympyröiksi ker-

too siitä, kuinka vahvasti henkilö kokee olevansa osa luontoa (Schultz, 2002). INS-mallia ovat kehit-

täneet edelleen muun muassa Martin ja Czellar (2016). Schultzin (2002) INS-malli muistuttaa huo-

mattavasti Willamon (2005) tahollaan kehittämää luontosuhdetyypittelyä, joka on olennainen osa 

tässä työssä rakennettavaa luontosuhdekäsityksen kehystä. Willamon (emt.) tyypittely esitellään tar-

kemmin seuraavassa alaluvussa 2.2.3. 

Schultz (2002, 67-69) soveltaa ihmissuhdeteorioita luontosuhteen ymmärtämiseen esittäessään, että 

luonnon kokeminen osana itseä muodostaa yhteydentunteen (connectedness), joka johtaa huolehti-

miseen (caring) ja edelleen sitoutumiseen (commitment).  Schultz on kollegoineen todennut luonnon 

kokemisen osana itseä ja itsen kokeminen osana luontoa korreloivan positiivisesti ympäristövastuul-

lisen käyttäytymisen kanssa (Schultz 2002; Bruni ja Schultz 2010), aivan kuten Leopold vuonna 1949 

kirjoitti.  

2.2.3 Mitä tutkitaan, kun tutkitaan luontosuhdetta? 

Yksi tähän työhön johtaneista kysymyksistä on: mitä itseasiassa tutkitaan, kun tutkitaan luontosuh-

detta? Keskeinen seikka tähän kysymykseen vastatessa on se, miten määritellään luonto, johon ollaan 

suhteessa. Esimerkiksi Ivesin ym. (2017) kirjallisuuskatsauksessa suurimman ryhmän muodostivat 

tutkimukset, joissa luontoa ei määritellä (emt. 107). Toiseksi eniten tutkittiin suhdetta spesifisesti 

kaupunkiluontoon sekä suojelualueisiin luontoalueina (Ives ym., 2017). Tällainen suhde tietynlaiseen 

luonnonympäristöön näyttäytyy tässä työssä lähinnä ympäristösuhteena tai suhteena paikkaan. Ives 

ym. (2017, 110) toteavat myös, että hyödyttääkseen esimerkiksi yhteiskunnallista päätöksentekoa 

luontosuhdetutkimuksessa olisi tarpeen määritellä luonto, johon suuntautuvaa suhdetta tutkitaan.   

Luontosuhdetutkimuksessa esiintyy useita näkemyksiä siitä, mikä on luontosuhteen perustana. Esi-

merkiksi Brügger, Kaiser ja Roczen (2011, 324) näkevät luontosuhteesta esitetyissä teorioissa ja kä-

sitteissä esiintyvän ainakin kolmenlaisia lähtöoletuksia siitä, mikä on luontosuhteen pohjana: 

- emotionaalinen yhteys luontoon, jonka esittelen seuraavaksi yhteydentunteen käsitteen kautta 

- luonnonympäristö osana yksilön identiteettiä, jonka esittelyssä käytän alla ekologisen identi-

teetin käsitettä 
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- yksilön käsitys kuulumisestaan luontoon, jota kuvaan tarkemmin Braiton ym. (2017) luonto-

suhdetypologian ja tässä työssä käytettävän Willamon (2005) luontosuhdetyypittelyn avulla.  

Hyvin usein tutkimuskohteeksi määritellään se, missä määrin yksilö kokee olevansa osa luontoa 

(esim. Schultz 2002; Mayer ja Frantz 2004; Dutcher ym. 2007; Schultz ja Tabanico 2007; Nisbet ym. 

2009). Toisin sanoen tutkitaan ihmisen luontoa kohtaan kokemaa yhteydentunnetta, joka nähdään 

yksilön luontosuhteen perustana. Kutsun tätä luontosuhteen osaa luontoyhteydentunteeksi (tarkempi 

määrittely luvussa 2.3.3). Luontoyhteydentunnetta kartoittavia mittareita ovat mm. connectedness to 

nature scale (F.S. Mayer ja Frantz, 2004) ja connectivity with nature (Brügger ym. 2011). 

Oletus yhteydentunteen keskeisyydestä pohjaa vahvasti Edward O. Wilsonin biofiliaan3 (ks. Wilson 

1984; Kellert ja Wilson 1993), maaetiikkaan (ks. Leopold 1997) sekä syväekologiaan (ks. esim. Næss 

1973; 2008). Näihin viittaavat useat tutkijat (esim. Mayer ja Frantz 2004; Dutcher ym. 2007; Nisbet 

ym. 2009) asettaessaan tutkimuksensa kohteeksi sen, missä määrin yksilö kokee olevansa osa luontoa 

ja luonnon yksilöä itseään. Useat tutkijat ovat todenneet vahvan yhteydentunteen luontoa kohtaan 

korreloivan ympäristövastuullisuuteen johtavien taipumusten, esimerkiksi ympäristömyönteisten ar-

vojen ja asenteiden kanssa (mm. Mayer ja Frantz 2004; Nisbet ym. 2009; Bruni ja Schultz 2010; 

Brügger ym. 2011).  

Bruni ym. (2012) esittävät luontoon kohdistuvan yhteydentunteen olevan pohja sopeutumiselle, sillä 

vahva luontoyhteydentunne auttaa selviytymään luonnon oloissa. Yhteydentunteen voimakkuuden 

käsitetään vaihtelevan yksilöllisesti. Luontoyhteydentunne kuvaillaankin osassa tutkimuksia luon-

teenpiirteenä tai sen kaltaisena, jokseenkin stabiilina, mutta pitkällä aikavälillä dynaamisena ominai-

suutena (Mayer ja Frantz 2004; Nisbet ym. 2009; Brügger ym. 2011). Juuri tämä yksilöiden välinen 

ero onkin yksi tutkimuksen kiinnostuksen kohteista. 

Ymmärrys yhteyksistämme muuhun luontoon ja tunne yhteenkuuluvuudesta luonnon kanssa ovat 

keskeisiä elementtejä myös ekologisen identiteetin käsitteessä (ks. Walton ja Jones 2018). Yksi en-

simmäisiä asiaa sanoittaneita on Arne Næss, joka puhuu ekologisesta minuudesta, ecological self 

(Næss 1985; Bragg 1996). Næss kuvaa tällä termillä minuuden laajentamista muuhun luontoon, jol-

loin muuta luontoa vahingoittava toiminta voidaan kokea vahingoittavana myös itseä kohtaan (Nisbet 

ym. 2009). Clayton (2003) on kehittänyt vastaavan konseptin environmental identity (EID), kuvaa-

maan sitä minäkäsityksen osaa, joka muodostuu ei-inhimilliseen ympäristöön samaistumisesta 

                                                 

3 Kellertin ja Wilsonin (1993) biofilia-hypoteesin mukaan kaikilla ihmisillä on synnynnäinen taipumus kokea yhteenkuu-

luvuutta ja samuutta muun luonnon kanssa.  
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(Clayton, 2003, 45). Claytonin ja Opotowin (2003) mukaan EID koostuu yksilön käsityksistä luon-

nosta, muun luonnon ja ihmisen samuudesta sekä muun luonnon asemasta moraalisessa yhteisössä.  

Yhteydentunteen ja ekologisen identiteetin lisäksi luontosuhteita voidaan tyypitellä sen suhteen, mikä 

on ihmisen käsitys kuulumisestaan luontoon. Tällaista luontosuhdetutkimusta ovat tehneet Flint ym. 

(2013), ja heidän tutkimuksestaan ovat niin sanottua luontosuhteen typologiaa kehittäneet edelleen 

Braito ym. (2017). Flint ym. (2013) ja Braito ym. (2017) käyttävät luontosuhteesta termiä human-

nature relationship (HNR). Näissä tutkimuksissa luontosuhteen ulottuvuuksia ovat (1) ihmisen asema 

suhteessa luontoon (esim. antroposentrinen/ekosentrinen), (2) yhteyden luonne (engl. character of 

bond dimensions, esim. vastuu/oikeudet) sekä (3) luonnon ymmärtäminen (esim. luonnon ennustet-

tavuus) (Flint ym. 2013, 210; Braito ym. 2017, 373; suomennokset tekijän).  

Yllä mainituista luontosuhteen ulottuvuuksista ja niiden yksilökohtaisten ominaisuuksien yhdistel-

mistä rakentuu Braiton ym. (2017) typologiassa luontosuhdetyyppejä, eräänlaisia narratiiveja, jotka 

kuvaavat yksilön luontosuhdetta. Näitä tyyppejä on yhteensä seitsemän, esimerkiksi hallitsija (mas-

ter), kumppani (partner) ja osallistuja (participant), ja ne kuvaavat erityisesti sitä, miten yksilö kokee 

oman tai yleisesti ihmisten aseman suhteessa luontoon. (Emt.) 

Willamo (2005, 176-177) esittää väitöskirjassaan jäsennyksen, jossa luontosuhteita tyypitellään sen 

mukaan, mikä on yksilön 1) käsitys ihmisen kuulumisesta luontoon sekä 2) suhde sisäiseen luon-

toonsa.  Ensimmäisellä tarkoitetaan sitä, missä määrin henkilö katsoo ihmisen ja toisaalta ihmisen 

systeemien (esimerkiksi pellot, kaupungit, tietokoneet ja runot) olevan osa luontoa. Sisäisellä luon-

nolla taas viitataan siihen, kokeeko henkilö oman kehonsa toimintoineen olevan osa luontoa ja suh-

dettaan luontoon. (Emt.) Tämän työn käsitekartastossa sisäistä luontoa kutsutaan ihmisen ekologiseksi 

ulottuvuudeksi, joka määritellään muiden keskeisten käsitteiden ohella tarkemmin luvussa 2.3.  

Näiden kahden kysymyksen perusteella Willamo (2005, 176-177) jäsentää viisi luontosuhdetyyppiä 

(taulukko 1). Ensimmäinen kysymys on määräävä asettaen kolme vastausvaihtoehtoa: ihmisen luon-

toon kuulumista korostava, erillisyyttä korostava ja sekä-että-luonteinen vastaus. Toinen kysymys 

taas jakaa nämä kolme vaihtoehtoa kahdeksi alatyypiksi, joissa sisäinen luonto on tai ei ole osa luon-

tosuhdetta. (Emt.)  
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      Taulukko 1. Willamon (2005, 177) näkemys viidestä luontosuhteen tyypistä. 

      
 

Miten              

luontosuhdetta  

tarkastellaan? 

 

Ihminen ei kuulu luon-

toon 

 

Ihmisessä on sekä 

luontoon kuuluva että 

sen ulkopuolinen ulot-

tuvuus 

 

 

Ihminen kuuluu luon-

toon 

 

Luontosuhdetta tarkas-

tellaan ihmisen suhteena 

pelkästään itsensä ulko-

puoliseen  luontoon 

 

 

1. Ihmisen suhde ulko-

puoliseen  

luontoon 

 

2a. Ihmisen suhde it-

sensä ulkopuoliseen eko-

logiseen  

ympäris- 

töön 

 

 

3a. Ihmisen suhde  

muuhun luon- 

toon 

 

Luontosuhdetta tarkas-

tellaan ihmisen suhteena 

myös hänen sisäiseen 

luontoonsa  

 

 

 

2b. Ihmisen suhde ekolo-

giseen  

ympäris- 

töön 

 

3b. Ihmisen suhde 

 luonnon koko- 

naisuu- 

teen 

 

 

 

Luvussa 4 muodostettava luontosuhdekäsityksen kehys perustuu osaltaan Willamon (2005, 176-177) 

luontosuhdetyypittelyn kaksiosaiseen jäsennykseen ihmisen ekologisen ulottuvuuden ja ihmisen 

luontoon kuulumisen suhteen (ks. luku 4.4). Tyypittely itsessään ei varsinaisesti ole osa kehyksen 

muodostamista, mutta tuon sen tässä esiin osana luontosuhdekirjallisuutta. Willamon (emt.) luonto-

suhdetyypittely edustaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa luontosuhteeseen ja on siksi tärkeä inspi-

raation lähde tälle työlle. Samankaltainen jäsennys on myös Schultzin (2002) inlusion of nature in 

self -malli, mutta siitä puuttuu Willamon (2005) esiin tuoma ihmisen ekologinen ulottuvuus. 

2.2.4 Luontosuhdetutkimuksen sisäinen ristiriita  

Perustelen seuraavaksi vielä lyhyesti johdannossa esiteltyä oletustani luontosuhdetutkimuksen risti-

riitaisuudesta. Kuten on jo tullut ilmi, luontosuhdetutkimusten taustalla on usein lähtöoletus siitä, että 

länsimainen ihminen on vieraantunut luonnosta ja tämän eriytymisen eheyttäminen, luontoyhteyden-

tunteemme palauttaminen, on tärkeä osa muutosta kohti kestävämpää elämäntapaa. Monet tutkimuk-

set myös sanoittavat suoraan ihmisen olevan osa luontoa. Esimerkiksi monipuolista ja runsaasti si-

teerattua luontosuhdetutkimusta tehnyt Schultz (2002, 61) kiteyttää perustavanlaatuisen yhteytemme 

luontoon seuraavasti: ”We are all part of nature. We are born in nature; our bodies are formed of 

nature; we live by the rules of nature”. Muutaman lauseen jälkeen Schultz (emt.) kuitenkin jo toteaa 

vaatteiden, autojen, talojen ja ostoskeskusten erottavan meidät luonnosta.  

Missä määrin  

ihminen kuuluu 

           luontoon? 
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Siitä huolimatta, että ihminen nähdään osana luontoa, ihmisen muokkaama luonto, ihmisen rakennel-

mat ja kehittämämme teknologia nähdään usein epäluonnollisena, ei-luontona4 (Willamo 2005, 157-

172 ;Vining ym. 2008). Mutta miten luonnosta syntynyt ja luonnon osana elävä ihminen voi tuottaa 

epäluonnollisia asioita? Väitänkin, että tässä piilee olemassa olevan luontosuhdetutkimuksen heik-

kous: ihmistä ei todella nähdä systeemeineen osana luontoa. Tai jos nähdäänkin, tätä ei artikuloida. 

Työssäni pyrin selvittämään, esiintyykö tällainen eriyttäminen todella luontosuhdetutkimuksessa ja 

miten se mahdollisesti ilmenee. 

2.3 Keskeisimmät käsitteet 

Kuten Moilanen ja Räihä (2001, 44) toteavat, ”asiat saavat merkityksensä suhteestaan toisiinsa”. 

Luontosuhde-käsitteen merkitys on riippuvainen esimerkiksi luonto-sanan merkityksestä. Luonto 

taas määritellään tyypillisesti sen kautta, mitä ei koeta luontona. Kuten edellä on käynyt ilmi, luonto-

suhdetta tutkiessa käytettävät termit eivät ole täysin vakiintuneita. Eri tutkijat käyttävät eri termejä 

viitatessaan luontosuhteeseen ja sen osiin. Lisäksi suomen- ja englanninkielisten termien vastaavuu-

desta ei ole kirjallisuutta, eikä Suomessa ole vielä tehty yhtä systemaattista luontosuhdetutkimusta 

kuin muualla maailmassa. Seuraavassa määritellään parhaan mahdollisen tiedon mukaan työssäni 

käytettyjä ihmisen ja luonnon suhteeseen liittyviä käsitteitä siten, kuin ne tässä työssä nähdään.  

2.3.1 Luonto  

Sana luonto voi tuntua itsestään selvältä, mutta sen perusteellinen määritteleminen on hyvin hankalaa. 

Kielitoimiston sanakirjan (2017) mukaan luonto on ”maaperä sekä vesi- ja ilmakehä kasveineen ja 

eläimineen vars. vain vähän t. ei ollenkaan ihmisen muokkaamana elinympäristönä”. Luonto ei-inhi-

millisenä ja ihmisen muokkaamattomana lieneekin arkikielessä yleisimpiä luonto-sanaan liitettyjä 

merkityksiä. Toisaalta suomen kielen sana luonto voi viitata myös ihmisen luonteeseen (jonkin 

luonto), tai jopa ruumiintoimintoihin, kuten ”luonto kutsuu” tapana sanoa diskreetisti käyvänsä ves-

sassa (Kielitoimiston sanakirja 2017). 

                                                 

4 Ei-luonto on Willamolta (ks. esim. 2004) omaksuttu vastakäsite luonnolle. Ei-luonto viittaa tässä työssä kaikkeen siihen, 

mitä ei koeta luontona, toisin sanoen siihen, mikä koetaan ensisijaisesti inhimillisenä, esimerkiksi urbaanit alueet. 
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Luonnon määrittelemisen vaikeus tulee ilmi viimeistään silloin, kun koetetaan rajata luonto jostakin, 

joka ei ole luontoa. Kuvassa 1 esitellään Willamon kahdeksan vuoden ajalta keräämä, 237 yliopis-

toopiskelijaa käsittävä aineisto5 vastauksista kysymykseen ”Mihin asettaisit luonnon ja ei-luonnon 

rajan?” Kyselyn vaihtoehdot muodostivat jatkumon, jossa ihmisen vaikutusaste kasvaa: valtamerisy-

vänne, ikimetsä, talousmetsä, pelto, kaupungin keskusta, luentosali ja virtuaalitodellisuus.   

Kukaan vastaajista ei katsonut, etteikö valtamerisyvänne ja myöskin ikimetsä kuuluisi luontoon. En-

simmäiset 12 vastaajaa (5,1 %) sulkivat kaikki kohteet talousmetsästä alkaen luonnon ulkopuolelle, 

ja 29 opiskelijaa (12,2 %) sijoitti rajan talousmetsän ja pellon väliin. Selvästi suurin osa eli 98 vas-

taajaa (41,4 %) asetti rajan pellon ja kaupungin keskustan väliin, ja toiseksi eniten kannatusta (56 

vastaajaa, 23,6 %) sai kaupungin keskustan ja luentosalin väli. Luentosalin oli valmis laskemaan 

luonnoksi vielä 22 ja virtuaalitodellisuudenkin, esimerkiksi tietokonepelin maailman, 20 vastaajaa 

(9,3 % ja 8,4 %). 

 

 

                                                 

5 Willamon aineisto on julkaisematon, ja hän luovutti sen ystävällisesti käyttööni. Se on kerätty vuosina 2009-2014, 2016 

ja 2018 Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opetukseen kuuluvalla kurssilla Tieteidenväliset lähestymistavat ympä-

ristökysymyksissä. Vastaajista valtaosa on 1.-2. vuoden ympäristötieteiden pääaineopiskelijoita, mutta mukana on myös 

runsaasti sivuaineopiskelijoita eri tiedekunnista. 

Kuva 1. Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä -kurssin opiskelijoiden 
näkemyksiä siitä, missä on luonnon ja ei-luonnon raja (n = 237). Tarkemmin tekstissä. 
(Willamo, julkaisematon.) 
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Subjektiivisesti koetun luonnon ja ei-luonnon rajan sijainnin tärkeänä määrittävänä tekijänä on Wil-

lamon aineiston perusteella myös muiden tutkijoiden (mm. Vining ym. 2008) toteama inhimillisen 

vaikutuksen aste. Tulkinta inhimillisen vaikutuksen voimakkuudesta on kuitenkin subjektiivista, sa-

moin kokemus luonnollisesta ja ei-luonnollisesta (Willamo 2005, 157-172; Vining ym. 2008). Tätä 

kuvaa hyvin Willamon keräämä aineisto. Siinä, missä toiselle jo talousmetsä on ei-luontoa, toinen 

vetää rajan vasta luentosalin tai virtuaalitodellisuuden, eli erittäin voimakkaan inhimillisen vaikutuk-

sen alueelle. Koettu muutos luonnosta ei-luontoon voidaankin nähdä selväpiirteisen rajan ylittämisen 

sijasta vähittäisenä jatkumona, jolla inhimillisen vaikutuksen aste kasvaa kohti ei-luontoa (Willamo 

2005, 171-172).  

Tärkeää on huomata, että ei-luonnon erottelu luonnosta ei ole vain tiedollinen kysymys: esimerkiksi 

välitön aistihavainto ja tunnelma ovat merkittäviä tekijöitä yksilön erottaessa luonnon ei-luonnosta 

(Willamo 2005, 162). Kyse on selvästikin kokemuksesta: jotkin asiat koetaan ”luontona”, jotkin ”ei-

luontona”, ja tämä vaihtelee ihmisten välillä (Willamo 2005, 157-172; Vining 2008). Toisaalta voi-

daan kyseenalaistaa, onko olemassa sellaista kuin ei-luonto ja erityisesti, miksi inhimillinen on ei-

luontoa? Vaikka ihminen systeemeineen luokiteltaisiin ei-luonnoksi, luonnon ja inhimillisen ulottu-

vuuden rajaa on mahdotonta vetää, sillä inhimillinen elämänpiiri ja muu luonto kietoutuvat lukuisin 

eri tavoin yhteen (Haila, 2009, 262).  

Kun tarkastellaan länsimaisen kulttuuripiirin historiassa luonnolle annettuja merkityksiä, selviää 

luonto-sanalle aiemmin mainittujen kahden – luonteen ja ei-inhimillisen – lisäksi kolmaskin ihmis-

kunnan ja kielen historiassa esille tuleva merkitys. Latinankielen luontoa tarkoittavalla sanalla natura 

on viitattu luonteen lisäksi maailman olemukselliseen perustaan (Williams 2003, 42). Luontokäsityk-

siä tarkastelevassa kirjoituksessaan Williams (2003, 40-50) toteaa, että mikään luonnon määritelmistä 

ei kuitenkaan kata ilmiötä kokonaan. Me ihmiset olemme kautta aikain etsineet ja etsimme edelleen 

selvärajaista määritelmää luonnolle, mutta kyse on ilmiöstä, joka on osin käsityskykymme ulottumat-

tomissa. Luonto on samaan aikaan abstrakti ja konkreettinen, prosessiluontoinen ja moninaisia raken-

teellisia muotoja ottava. (Emt.) 

Tässä työssä sanalla luonto tarkoitetaan ensisijaisesti kaikkea olevaa, niin elotonta kuin elollista, si-

sältäen ihmisen systeemeineen. Luonto nähdään kokonaisuutena, systeeminä, jonka osia myös ihmi-

set systeemeineen ovat. Kuten aiemmin totesin, olemme kulttuurissamme laajalti hyväksytyn käsi-

tyksen mukaan kädellisten lahkoon kuuluvia nisäkkäitä, siis luontoa siinä missä kaikki muukin elävä. 
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Kehomme lisäksi myös toimintamme ja luomamme systeemit sisällytetään tässä työssä luontoon. Ih-

misen systeemeillä tarkoitan kaikkea ihmisen luomaa. Ne voivat olla yhtä hyvin abstrakteja (ajatukset, 

teoriat, uskonnot, valtiojärjestelmät) kuin konkreettisiakin (kirjat, laitteet, rakennukset, puistot). 

Haluttaessa erottaa ihminen puheen tasolla omaksi ”yksikökseen” luonnossa, käytetään tässä työssä 

käsiteparia ihmisen luonto – muu luonto, jotta ihmisen sisältyminen luontoon ei hämärry. Muu luonto 

tarkoittaa Willamon (2005, 13) tapaan ihmisen ja hänen luomiensa systeemien ulkopuolista luontoa. 

Käsitteen ihmisen luonto loin tähän työhön tarkoittamaan ihmistä ja hänen luomaansa osaa luonnosta 

(ks. luku 4.1.1). Raja ihmisen luonnon ja muun luonnon välillä on hyvin häilyvä: esimerkiksi ihmisen 

suolistossa elävät bakteerit tai kaupunkimetsä ovat näkökulmasta riippuen sekä osa ihmisen luontoa 

että muuta luontoa.  

Englanninkielisessä kirjallisuudessa yksi ”muuta luontoa” vastaava termi on David Abramin (1996) 

käyttöön ottama ja sittemmin ympäristöliikkeeseen laajemmin levinnyt more-than-human-world. 

Tämä on työni näkökulmaan hyvin sopiva termi, sillä se viittaa ihmistä ja ihmisen systeemejä suu-

rempaan, kenties molemmat näistä sisältävään kokonaisuuteen.  Myös muotoja rest of nature (esim. 

Thompson 1997; Tidball 2012) ja wider nature (Lumber, Richardson, & Sheffield, 2017) on käytetty 

kuvaamaan ei-inhimillistä luontoa. 

Monet ympäristöfilosofit ja tutkijat (mm. Leopold 1949; Cronon 1995; Schultz 2002) ovat todenneet, 

että luonnon ja ei-luonnon rajan asettaminen ihmisen ja muun luonnon välille edistää muulle luon-

nolle haitallista käytöstämme. Toisin sanoen ihmisen ja inhimillisen kokeminen osana luontoa toden-

näköisesti edistää ympäristövastuullista käytöstä (mm. Schultz 2002; Clayton 2003; Nisbet ym. 

2009). Esimerkiksi Schultz (2002) on todennut luontoon kohdistuvan yhteenkuuluvuuden tunteen 

olevan yhteydessä yksilön kokemaan ympäristöhuoleen. Väitänkin, että itsemme kokeminen osaksi 

luontoa ja luonnon osaksi meitä on yksi tärkeimmistä avaimista kestämättömän elämäntapamme 

muuttamisessa kestävämmäksi. Siksi tämän työn olennaisimpia lähtökohtia on ajatus siitä, että luon-

toa on kaikki, mitä tässä maailmassa on, niin ihmisen muokkaama kuin muokkaamaton.  

Inhimillinen ulottuvuus ja ihmisen erityisyys  

Huomioitavaa on kuitenkin, että vaikka luonto sisältää tässä työssä ihmisen systeemeineen, tämä ei 

tarkoita sitä, etteikö voisi olla olemassa jotakin inhimillistä, ihmisille tyypillistä, joka poikkeaa 

muusta luonnosta. Aivan kuten voidaan käsitteellisesti rajata ja kuvailla muiden luonnon osien, kuten 

mehiläisten tai veden erityispiirteitä, voidaan muusta luonnosta erottaa esimerkiksi ihmisille tyypil-

lisiä toimintamalleja sekä ihmisen luomia ympäristöjä ja artefakteja. Kutsun tätä ihmisen toiminnan 
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inhimillistä puolta ja ihmisen luomien asioiden muodostamaa kokonaisuutta todellisuuden inhimil-

liseksi ulottuvuudeksi. Vaikka inhimillinen ulottuvuus sisällytetään tässä työssä luontoon, on selvää, 

että tarpeen vaatiessa inhimillinen ulottuvuus tai sen osa voidaan rajata luonnosta erilliseksi kokonai-

suudeksi, esimerkiksi arkikielen mielekkyyden tai tutkimuksen vuoksi. 

Inhimillisen ulottuvuuden ulkopuolista luontoa kutsutaan tässä työssä todellisuuden ekologiseksi 

ulottuvuudeksi. Ihmisessä itsessään, sekä lajina että yksilönä, nähdään tässä työssä olevan sekä inhi-

milliseen että ekologiseen ulottuvuuteen kuuluvia piirteitä. Kuten aiemmin todettiin, muu luonto -

termin vastinparina inhimillisen ulottuvuuden ja ihmisen muodostamaa kokonaisuutta nimitetään ih-

misen luonnoksi. Kaikki nämä termit on visualisoitu luvun 4.1.1 kuvassa 3. 

Luonto-sanan laaja, kaiken kattava määritelmä voi helposti herättää vasta-argumentteja. On esimer-

kiksi aivan eri asia käydä retkellä metsässä kuin kaupungissa, paitsi kokemuksemme, myös tieteelli-

sesti todettujen hyvinvointivaikutusten perusteella (Mayer ym. 2009; Pasanen ym. 2014; Tyrväinen 

ym. 2014). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaupunki tai muu ihmisen voimallisesti muokkaama 

luonto ei olisi luontoa – inhimillinen ulottuvuuskin koostuu samoista alkuaineista kuin muu luonto ja 

on osaltaan samojen luonnonlakien alainen. Ihmisen muokkaama luonto kuitenkin poikkeaa muusta 

luonnosta ja siten myös vaikuttaa meihin eri tavoin kuin muu luonto.  

Toisaalta voidaan argumentoida, että ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden näkeminen osana luontoa 

oikeuttaa muun luonnon muokkaamisen ihmisen käyttöön (ks. esim. Schroeder 2007, 294). Jos sade-

metsän tilalle raivattu peltokin on luontoa, miksi pellon raivaaminen olisi väärin tai miksi sademetsää 

pitäisi suojella? Kaiken inhimillisen sisällyttäminen luontoon ei kuitenkaan sulje pois ihmisen erityi-

syyttä: kykenemme paitsi muokkaamaan tehokkaasti muuta luontoa tarpeidemme mukaan, myös eet-

tiseen ajatteluun. Perustelen seuraavaksi, miksi ihmisen ja ihmisen systeemien näkeminen luontona 

ei tee luonnonsuojelusta tarpeetonta.  

Ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset, esimerkiksi metsäkato, eroosio ja biodiversiteetin vähene-

minen, ajavat maapallon monia elämänmuotoja jatkuvasti ahtaammalle ja muutos on luultavasti ra-

jumpi kuin koskaan aiemmin maapallon historiassa (ks. esim. Steffen ym., 2015). Muutos on monilta 

osin niin raju, että se aidosti jo uhkaa koko ihmiskunnan – ja samalla hyvin monien muiden elämän-

muotojen – olemassaoloa (emt.). Inhimillinen ulottuvuus ei toisin sanoen ole kestävässä suhteessa 

muuhun luontoon. Näin ollen emme voi ohittaa luonnonsuojelun tarvetta toteamalla ihmisten systee-

meineen olevan osa luontoa, tai jos niin teemme, viemme lopulta omankin lajimme sukupuuton par-

taalle.  
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Toisaalta ihminen kykenee eettiseen ajatteluun ja ymmärtämään tekojensa seuraukset laajemmassa 

mittakaavassa. Tässä hän länsimaisen tieteen nykykäsityksen mukaan poikkeaa muista lajeista. Näin 

ollen ihmisellä voidaan katsoa olevan muita lajeja suurempi velvoite toimia eettisesti ja korjata ai-

heuttamansa vahinko muulle luonnolle. (Ks. esim. Rolston III 2014.) 

Luonnon määritelmän laajentaminen voi itseasiassa olla ensiarvoisen tärkeää elinvoimaisten ekosys-

teemien säilymisen kannalta. Emma Marris (2016) toteaa luennossaan Nature is everywhere – we just 

need to learn to see it, että kapean käsityksen mukaista villiä, “puhdasta” luontoa ei juuri ole enää 

olemassakaan. Toisin sanoen, jos määrittelemme luonnon vain ihmisen koskemattomaksi, luonnon-

tilaiseksi ja villiksi, menetämme pian luonnon kokonaan, sillä ihmisvaikutus yltää jo kaikkialle ilma-

kehästä vuoristoihin ja syvänmeren hautoihin (Risto Willamo, 2005, 166). Joka tapauksessa luonnon-

tilaisena pitämämme maisema on mitä todennäköisimmin jossakin vaiheessa historiaansa ihmisen 

muokkaamaa. Laajentamalla luonnon määritelmää tulemme tietoiseksi luonnosta kaikkialla ympäril-

lämme, ja meissä itsessämme.  

2.3.2 Luontosuhde ja luontosuhdekäsitys 

Luontosuhde käsitteenä on vakiintunut käyttöön niin ympäristökasvatuksessa kuin monien alojen tut-

kimuksessakin (Perrin 2018, 3), mutta sen määritelmä riippuu kontekstista ja tutkijasta. Luontosuh-

teesta on luonto -sanan tavoin tullut yleispätevä termi jollekin selvänä pidetylle ihmisen ja luonnon 

väliselle suhteelle. Eri ihmisten käyttämien ja eri tilanteissa käytettyjen määritelmien erot jäävät näh-

däkseni useimmiten artikuloimatta (ks. Brügger ym. 2011; Tam 2013; Ives ym. 2017). Seuraavassa 

kuvaan tämän työn luontosuhdekäsityksen, jota viedään eteenpäin luvussa 4. Tekstin luettavuuden 

parantamiseksi luontosuhteeseen viitataan tässä työssä myös etuliitteellä ”ls”, esimerkiksi ls-käsitys 

tai ls-tutkimus.  

Luontosuhteen määrittelemisen haastavuutta lisäävät useat eri luontosuhteeseen viittaavat termit eri-

tyisesti englanninkielisessä kirjallisuudessa. Ensinnäkin asioiden väliselle suhteelle voi käyttää eng-

lannin kielessä useita eri termejä kontekstista riippuen, mm. relation (jonkun suhde johonkin; joiden-

kin välillä), relationship (henkinen suhde johonkin, jonkun kanssa; joidenkin välillä) ja connection 

([asioiden välinen] yhteys) (MOT Pro Englanti 2017). Luontosuhdekirjallisuudessa käytetään myös 

termiä nature relatedness (related: liittyvä, [yhteen]kuuluva, yhteydessä [oleva]) (mm. Nisbet ym. 

2009) sekä yhteyttä tarkoittavan connection -sanan eri muotoja (mm. Dutcher ym. 2007, connectivity 

with nature; Mayer ja Frantz 2004, connectedness with nature) (käännökset MOT Pro Englanti 2017). 

Kuten tässä työssä on jo käynyt ilmi, näitä termejä ei ole juurikaan koottu yhteen, mutta aiheesta 
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tehtyjen kirjallisuuskatsausten perusteella eri termit viittaavat samaan ilmiöön, ihmisen luontosuhtee-

seen (Brügger ym. 2011; Tam 2013; Ives ym. 2017).  

Tämän työn luontosuhdekäsityksen mukaan luontosuhde on monitasoinen ilmiö, jonka perustana on 

ihmisen ja koko luonnon suhde. Tämä suhde ei voi olla yhdelläkään yksilöllä olematta, sillä ke-

homme, ruumiintoimintomme, rakentamamme asiat, tunteemme, kaikki meissä, kaikki inhimillisessä 

nähdään tässä työssä luontona siinä missä ei-inhimillinenkin. Kun luonto nähdään kokonaisuutena, 

jonka osia ja niiden välisiä suhteita kaikki on, voi luontosuhteen määritellä osan (ihminen) suhteena 

kokonaisuuteen (luonto). Tätä määritelmää syvennetään luvussa 4, jossa muodostetaan kokonaisval-

taisen luontosuhdekäsityksen kehys.  

Luontosuhteeseen kuuluu tässä työssä myös ihmisen oma ekologinen ulottuvuus. Kehomme ja elin-

toimintomme liittävät meidät hyvin konkreettisesti muuhun luontoon. Ihmisen ekologinen ulottuvuus, 

esimerkiksi hengityksemme ja aineenvaihduntamme, on tässä työssä eräänlainen luontosuhteen ydin, 

joka kaikilla ihmisillä on ja jonka ympärille muodostuu kunkin yksilöllinen suhde luontoon. Tämä 

näkemys on tyypillinen ekopsykologiassa  (Andrews, 2018) ja toisaalta osa tässä työssä käytettävää 

Willamon (2005, 176-177) luontosuhdetyypittelyä. Ihmisen ja koko luonnon suhde käsitetään tässä 

työssä fundamentaalisimpana yhteytenämme elämään (Mayer ja Frantz 2004; Willamo 2005, 179-

180; Dutcher ym. 2007).  

Tämän työn tärkeimpänä tutkimuskohteena on luontosuhdekäsitys. Tarkoitan luontosuhdekäsityk-

sellä ajatusta siitä, mistä ja miten luontosuhteen nähdään muodostuvan. Taustakirjallisuuteen pereh-

tymisen perusteella yleinen luontosuhdekäsitys on, että luontosuhde muodostuu yksilön kokemuk-

sesta siitä, missä määrin hän on osa luontoa (ks. luku 2.2.3). Tutkimustehtävässä kaksi tarkastellaan, 

millaisia luontosuhdekäsityksiä olemassa olevassa luontosuhdetutkimuksessa esiintyy. Tämän työn 

luontosuhdekäsityksestä muodostetaan käsitteellinen kehys luvussa 4.  

2.3.3 Luontoyhteydentunne 

Tutkiessani, miten luontosuhde käsitetään sitä tutkivassa kirjallisuudessa, muodostui kuva siitä, että 

usein käytetyt connection -pohjaiset termit, kuten connectedness to nature (Mayer ja Frantz 2004), 

viittaavat lähinnä luontoa kohtaan koettuun yhteydentunteeseen. Käytän tästä luontosuhteen osasta 

työssäni termiä luontoyhteydentunne. Käsittelen connection -pohjaisia termejä käyttäviä tutkimuksia 

kuitenkin luontosuhdetutkimuksina, mutta osana tutkimustehtävää 2 pyrin selvittämään, tutkitaanko 

ko. tutkimuksissa tämän työn määritelmien mukaan luontosuhdetta vai sen yhtä osaa, luontoyhtey-

dentunnetta. 
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Luontoyhteydentunteeseen viittaavat termit määritellään kirjallisuudessa yksilön kokemukseksi ja 

käsitykseksi siitä, missä määrin hän on osa luontoa tai missä määrin hän kokee samuutta muun luon-

non kanssa (mm. Schultz 2002; Tam 2013). Tässä työssä luontoyhteydentunne nähdään tärkeänä 

osana luontosuhdetta. Esimerkiksi connectedness to nature -konsepteja (CTN) tarkastelevassa kirjal-

lisuuskatsauksessaan Restall ja Conrad (2014) jäsentävät CTN -käsitteen ihmisen ja luonnon suhteen 

osa-alueeksi, jossa keskeistä on yhteenkuuluvuuden tunne.  

Toisin kuin luontosuhde kokonaisuudessaan, luontoyhteydentunteen ajatellaan työssäni olevan jota-

kin, joka voi olla lähes olematon yksilöstä riippuen. Useissa tutkimuksissa puhutaankin luontoyhtey-

dentunteen asteesta tai voimakkuudesta (Mayer ja Frantz 2004; Dutcher ym. 2007; Nisbet ym. 2009). 

Luontoyhteydentunteen esitetään usein olevan erityisesti länsimaisen nyky-yhteiskunnan yksilöillä 

heikentynyt (mm. Pyle 2003; Nisbet ym. 2009). Esimerkiksi muun luonnon kanssa koettujen koke-

musten sekä muuhun luontoon liittyvien aktiviteettien on todettu voimistavan luontoyhteydentunnetta 

(Vining ym., 2008). Vastaavasti ihmisen muokkaaman luonnon ja ihmisen systeemien ympäröimänä 

olemisen koetaan heikentävät luontoyhteydentunnetta (Schultz 2001).  

Jäsennän työssäni ihmisen eriytymistä luonnosta niin, että luontosuhde ei voi katketa tai olla olematta, 

mutta luontoyhteydentunne voidaan kokea lähes tai täysin olemattomana. Luontosuhteeseen kuuluu 

siten fyysinen yhteytemme luontoon (ruumiintoimintomme jne.), kun taas luontoyhteydentunne si-

joittuu tämän työn käsityksessä luontosuhteen kognitiiviseen ja emotionaaliseen ulottuvuuteen. Luon-

tosuhde sisältää aina myös fyysisen ulottuvuuden eikä siten voi olla olematta, siinä missä luontoyh-

teydentunne voi olla heikko tai olematon.  
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3. Tutkimusprosessi, aineisto ja metodologia  

Työni kolmiosainen, Galtungin-Kuitusen tiedekäsitykseen (ks. luku 1.2) pohjaava rakenne vaikuttaa 

voimakkaasti tutkimusprosessini muotoon ja välineisiin. Kolme tutkimustehtävääni ovat luonteeltaan 

hyvin erilaisia, minkä vuoksi myös sovellettava metodologia vaihtelee tutkimustehtävien välillä. 

Työssäni ei siten ole yhtä selkeää metodologiaa, vaan käytän kunkin tutkimustehtävän kohdalla ko. 

tehtävään sopivia välineitä.   

Esittelen tässä luvussa työssäni käytössä olevaa metodologiaa ja aineistoja. Luku etenee koko työn 

läpäisevistä metodologisista valinnoista (3.1) tutkimustehtäväkohtaisiin välineisiin ja aineistoihin 

(3.2 ja 3.3). Työni jakautuu aineiston ja metodologian kannalta kahteen osaan, joista ensimmäisen 

muodostaa tutkimustehtävä 1 ja toisen tutkimustehtävät 2 ja 3. Tutkimustehtävä 1 käsitellään tässä 

luvussa erikseen omana kokonaisuutenaan (luku 3.2) ja tutkimustehtävät 2 ja 3 yhdessä (luku 3.3).  

Menetelmäpolkuni kuvaamiseen sopii hyvin tapa, jolla Willamo (2005, 29–30; 2014, 231) jäsentää 

väitöskirjansa metodologiaa. Hän määrittää kullekin käyttämälleen metodologiselle välineelle roolin 

työssään. Willamoa (2014, 231) mukaillen jaan työni metodologisen välineistön taulukossa 2 esitel-

lyllä tavalla. 

Taulukko 2. Työn metodologisten välineiden tehtävät ja tärkeimmät lähteet. 

Väline Tehtävä 
Tutkimustehtävät, 

joihin liittyy 
Tärkeimmät lähteet  

kokonaisvaltainen  

lähestymistapa 

(luku 3.1.1) 

tutkimuskohteen jäsentämi-

sen malli ja koko työn läpäi-

sevä lähestymistapa 

1, 2, 3 
Willamo 2005;  

Willamo ym. 2017 

hermeneuttinen kehä  

(luku 3.1.2) 
työprosessin etenemisen malli 1, 2, 3 Saarinen 2014 

abduktio (luku 3.1.2) päättelylogiikan malli 1, 2, 3 
Paavola ja Hakkarainen 

2006; Anttila 2007 

käsitteellis-teoreettinen 

tutkimusote 

(luku 3.2.2) 

kehyksen muodostamisen 

tapa  
1 

Teoreettis-käsitteelli-

nen tutkimus 2018 

pehmeä  

systeemiajattelu  

(luku 3.2.2) 

luontosuhteen ja kehyksen jä-

sentämisen väline 
1, 3 Checkland 1981 
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Väline Tehtävä 
Tutkimustehtävät, 

joihin liittyy 
Tärkeimmät lähteet  

systemoitu  

kirjallisuuskatsaus 

(luku 3.3.2)  

- systemoitu  

aineistonkeruu 

- sisällönanalyysi  

 

 

 

 

aineistonkeruuväline 

 

aineiston käsittelyn  

menetelmä 

 

 

2 

 

2, 3 

Grant ja Booth 2009 

  

Bilotta ym. 2014 

 

Tuomi ja Sarajärvi 

2009 

työssäni muodostettu 

KL-kehys (luku 4.3) 

analyysia ohjaava teoria ja 

työssä kehitettävien  

tutkimusvälineiden pohja 

2, 3 
kuvaus ja taustateoriat 

luvussa 4 

 

3.1 Työn läpäisevät metodologiset valinnat  

3.1.1 Kokonaisvaltainen lähestymistapa   

Kuten alussa totesin, käytetään kokonaisvaltaisuutta tässä työssä laajana kattokäsitteenä, joka pitää 

sisällään monenlaisia eri muunnelmia. Työni kannalta tärkein näistä on Risto Willamon kollegoineen 

muotoilema lähestymistapa (mm. Willamo 2005; Huutoniemi ja Willamo 2014; Willamo 2014a;  

Willamo ym. 2018). Willamo (2014, 226) kuvaa sitä toimintana, jossa (1) kuvataan tutkimuskohdetta 

systeemisesti hyvin yleisellä tasolla, (2) käytetään monien eri tieteenalojen näkökulmia yhtä aikaa ja 

(3) kytketään eri näkökulmia yhteen. Kaikki nämä kolme seikkaa näkyvät voimakkaasti työssäni. 

Tarkastelukohteena on ihmisen suhde luontoon, ehkäpä kaikkein ylimpään systeemitasoon tässä to-

dellisuudessa. Käytän työssäni taustakirjallisuutena ja aineistona monien eri alojen kirjallisuutta, 

muun muassa ympäristötieteiden, ympäristöfilosofian, psykologian ja sosiologian aloilta. Työni pää-

tavoite on eri näkökulmien kytkeminen yhteen kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehykseksi. 

Kokonaisvaltaisuuden vastakäsitteenä Willamo (2005, 36) käyttää termiä osavaltaisuus. Osavaltai-

suus viittaa kokonaisvaltaisuuden lailla moninaiseen joukkoon lähestymistapoja ja ilmiöitä. Käsitteen 

alla on kaikenlainen toiminta ja ajattelu, jossa kysymyksenasetteluja rajataan kapeasti ja analysoidaan 

ilmiöitä osiin pilkottuina ja osa kerrallaan. (Willamo 2005, 36; Willamo ym. 2017.) Molemmat lä-

hestymistavat ovat yhtä tärkeitä, mutta rajattuihin tieteenaloihin erikoistuneen länsimaisen tieteen 

perinteessä osavaltaisuuden voidaan nähdä dominoivan haitallisen paljon suhteessa kokonaisvaltai-

suuteen (Willamo 2005, 38–41). 
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Willamo (2005) painottaa, että lähestymistapa kannattaa valita sen mukaisesti, millaisena tarkastelu-

kohde mielletään. Hän nimittää tätä ajatusta lähestymistavan ja sisällön välisen koherenssin periaat-

teeksi (Willamo 2005, 53; ks. myös Ison 2010, 153-154). Sen mukaan kompleksiseksi, moniulot-

teiseksi miellettyä ilmiötä kannattaa tarkastella kokonaisvaltaisesti. Ihmisen suhde luontoon mielle-

tään tässä työssä esim. Nisbetin ym. (2009) ja Braiton ym. (2017) tapaan hyvin monimuotoisena ja 

ihmisen monet eri olemisen puolet lävistävänä ilmiönä. Koherenssin periaatteen mukaan sen tarkas-

teluun sopii paremmin kokonaisvaltaisuutta kuin osavaltaisuutta painottava lähestymistapa. Toisaalta 

myös tutkimukseni tavoite on kokonaisvaltainen: muodostaa luontosuhteen kokonaisuuden tarkaste-

luun soveltuva kehys. Näin ollen itse tutkimusprosessin kannattaa olla voimakkaan kokonaisvaltai-

nen. 

Luontosuhdetta voidaan toki tutkia osavaltaisuutta painottaen, mutta tällöin siitä saadaan todennäköi-

sesti vain kapea käsitys esimerkiksi jollakin tietyllä inhimillisen kokemisen alueella. Tällainen luon-

tosuhdekonsepti on mm. Mayerin ja Frantzin (2004) kehittämä, laajalti sovellettu Connectedness to 

Nature Scale (CNS), jolla tutkitaan ihmisten emotionaalista yhteyttä luontoon.  

Monissa luontosuhdetutkimuksissa lähdetään pyrkimyksestä ymmärtää ihmisen luontosuhdetta ja sen 

yksilöllisiä eroja kattavasti (mm. Brügger ym. 2011; Nisbet ja Zelenski 2013; Braito ym. 2017). 

Näistä kuitenkin puuttuu eräitä mielestäni hyvin oleellisia puolia: ihmisen ekologisen ulottuvuuden 

tarkastelu osana luontosuhdetta, inhimillisen ulottuvuuden tarkastelu osana luontoa sekä useampi eri 

näkökulma luontosuhteen ilmenemiseen.  

Tässä työssä käytettävä kokonaisvaltaisen lähestymistavan muunnelma pohjaa erityisesti Willamon 

ym. (2017) ja Willamon ym. (2018) muodostamaan GHH-kehykseen (ks. myös Willamo 2005: gene-

ralistis-holistinen malli; Huutoniemi ja Willamo 2014: ulospäinsuuntautuva ajattelu). Lähestymista-

van perustana ovat generalismi, holismi ja holarkismi. Jäsennän tulevissa luvuissa luontosuhdekäsit-

teistöä näitä kolmea GHH-kehyksen ulottuvuutta käyttäen, jolloin GHH-kehyksellä on sekä metodo-

loginen että teoriataustaa antava rooli työssäni.  

Generalismilla tarkoitetaan paitsi monien eri näkökulmien huomioon ottamista (Willamo 2005, 128), 

myös tarkastelukohteiden moninaisuutta (Risto Willamo ym., 2017). Tässä työssä generalismi ilme-

nee esimerkiksi siten, että luontosuhdetta tarkastellaan usean eri näkökulman kautta. Holistisessa 

ajattelussa kokonaisuuden nähdään olevan jotain muutakin kuin osiensa summan: kokonaisuutta ei 

voi kuvailla vain osiensa ominaisuuksien perusteella ja vastaavasti osia ei voida täysin ymmärtää 
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kokonaisuuden perusteella. Tärkeiksi tarkastelun kohteiksi nostetaan suhteet kokonaisuuden osien ja 

toisaalta osien ja kokonaisuuden välillä (Risto Willamo ym., 2017). 

Holmström (2018) erottaa vielä julkaisemattomassa pro gradu -tutkielmassaan holismille ja genera-

lismille alatyypit horisontaalinen ja vertikaalinen (ks. taulukko 3). Tästä johtaen käytän kehykseni 

muodostamisessa vertikaalisen ja horisontaalisen holismin ideaa kuvaamaan ihmisen ja luonnon suh-

teen ”suuntaa” (luku 4.2).   

Taulukko 3. Holismin ja generalismin alatyypit (Holmström 2018).  

  Horisontaalinen Vertikaalinen 

Holismi Tarkastelee vuorovaikutuksia sellaisten 

entiteettien välillä, jotka mielletään rin-

nasteisiksi, hierakkisesti samalle systee-

mitasolle kuuluviksi. 

Antaa painoa elementtien ja niistä rakentuvan 

kokonaisuuden välisille vuorovaikutuksille 

Generalismi Laajentaa tarkastelua alkuperäisen nä-

kökulman tai tarkastelukohteen kanssa 

samantasoisiin näkökulmiin tai systee-

meihin.  

Laajentaa tarkastelua alkuperäiseen näkökul-

maan tai tarkastelukohteeseen verrattuna eri-

tasoisiin näkökulmiin tai systeemeihin. 

 

GHH-kehyksen kolmas osa on holarkismi. Holarkismi on ajattelutapa, jossa tutkittavan kohteen hie-

rarkkiseen hahmottamiseen liitetään holismi. Holmström (2018) on johtanut holarkismin käsitteen 

Koestlerin (ks. 1967) alun perin käyttöön ottamasta käsitteestä holarkia.  Holarkia on ikään kuin 

systeemisesti nähty hierarkia: kukin hierarkian elementti on sekä osa ylemmän tason kokonaisuutta 

että itse jaettavissa alemman hierarkiatason kokonaisuuksiin (Willamo ym. 2017). Holarkian tasojen 

välillä on kompleksisuuskynnyksiä, jotka ylitettäessä systeemin kompleksisuuden aste muuttuu niin 

paljon, ettei ylempää ja alempaa tasoa voi enää ymmärtää toistensa ominaisuuksien ja lakien avulla. 

Ylöspäin siirryttäessä tästä ilmiöstä käytetään nimeä emergenssi. Ylemmän tason systeemin nähdään 

sisältävän emergentisti alemman tason systeemit (Willamo ym. 2017). Holarkismi kuvaa siis tiivis-

tetysti ajattelua, jossa todellisuus hahmotetaan emergentteinä hierarkioina (Holmström 2018). 

Holarkistisessa tarkastelussa hahmotetut hierarkkiset tasorakenteet ja niiden väliset kompleksisuus-

kynnykset riippuvat käytetystä näkökulmasta. Holarkismi on todellisuuden käsitteellistämistä eri nä-

kökulmista eikä pyrikään antamaan maailmasta ontologisessa mielessä ”oikeaa”, näkökulmasta riip-

pumatonta kuvausta. Holarkismin avulla voidaan kuitenkin nähdä systeemin kuvauksen kannalta 

oleellisia asioita, joita muuten ei havaittaisi. (Willamo ym., 2017.)  
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Holarkismin vastakäsitteeksi Willamo ym. (2017) ovat muodostaneet termin planismi. Se on johdettu 

latinan sanasta planus (tasainen, litteä). Planistisella lähestymistavalla tarkoitetaan tarkastelua, jossa 

kaikki tarkastelukohteet asetetaan samalle tasolle. Tämä voi tapahtua ainakin kahdella eri tavalla. 

Ensinnäkin voidaan tarkastella holarkistisen systeemin yhtä tasoa ja jättää muut tasot huomiotta. Toi-

saalta voidaan hajottaa holarkkisen systeemin hierarkia ja tarkastella kokonaisuuksia ja niiden osia 

sekaisin samalla tasolla. Sisäkkäisenä (nested) systeeeminä hahmotetussa holarkiassa tämä tapahtuisi 

siten, että sisäkkäiset systeemit miellettäisiin toisistaan erillisiksi, rinnakkaisiksi. Tutkimustehtävissä 

2 ja 3 tarkastellaan, onko luontosuhdetutkimusten ls-käsityksissä havaittavissa enemmän holarkistisia 

vai planistisia piirteitä. 

GHH-kehys soveltuu hyvin kompleksisten ilmiöiden tarkasteluun ja siten esimerkiksi ihminen-luonto 

-asetelman hahmottamiseen. Teoriaa onkin kehitetty erityisesti kestävyyskysymyksiin liittyvien 

kompleksisten, viheliäisten ongelmien käsittelemiseen soveltuvaksi välineeksi (Risto Willamo ym., 

2017, 2018).  

Kokonaisvaltaisuudessakin on ongelmansa, aivan kuten osavaltaisuudessa. Liiallinen kokonaisvaltai-

suus voi jäädä liian pinnalliseksi. Siksi ideaalista olisikin yhdistää sopivassa määrin osa- ja kokonais-

valtaisuutta aina tarpeen mukaan (Jackson, 2006). Tätä voidaan kutsua kokonais- ja osavaltaisuuden 

suhteen dialektiseksi lähestymistavaksi (Willamo 2005, 37; Willamo ym. 2017). Dialektisessa ajatte-

lussa nähdään, että vastakohdiksi asetetut asiat täydentävät toisiaan, ovat toisistaan riippuvaisia (Wil-

lamo 2005, 109). Liikkumalla kokonaisuuden eri tasojen välillä, keskittyen välillä syvemmin tiettyyn 

osaan tutkittavasta aiheesta ja siirtymällä sitten taas kokonaisuuden tasolle, luodaan parhaimmillaan 

sekä syvää että laajaa kuvaa ilmiöstä (Willamo ym. 2017).  Tässä työssä kokonaisvaltainen ja dialek-

tinen ote on auttanut erityisesti hahmottamaan aiheen rajausta sekä jäsentämään käsitystä ihmisestä 

osana luontoa niin, että ihmisen erityisyys ei jää huomiotta.  

3.1.2 Hermeneuttinen kehä ja abduktiivinen päättely 

Työni eteneminen oli hyvin selvästi hermeneuttisella kehällä kulkemista. Hermeneuttinen kehä voi-

daan laajasti määritellä tutkimukselliseksi dialogiksi tulkinnan kohteen ja tulkitsijan välillä (Saarinen 

1994, 259; Tieteen termipankki 2018). Käytännössä kehällä liikkuminen tarkoittaa liikkumista tutki-

jan esiymmärryksen ja tutkittavasta ilmiöstä tehtyjen havaintojen välillä. Näin ymmärrys tutkimus-

kohteesta syvenee ja laajenee (Saarinen, 1994, 259). Hermeneuttisella kehällä liikkuminen ei siten 

ole saman päättelyketjun kulkemista kerta toisensa jälkeen, vaan spiraalimainen prosessi, joka tuottaa 

lisää ymmärrystä tutkimuskohteesta (Tieteen termipankki 2018). 
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Tässä työssä esimerkiksi käsitys luontosuhteesta syveni hermeneuttisen kehän palautesilmukoiden 

myötä koko prosessin ajan oman käsitykseni ja tutkimusaineistosta nousevien seikkojen vuorovaiku-

tuksessa. Tämän vuoksi luontosuhdekäsityksen määritelmä tarkentuu läpi koko työn. Toisaalta koko 

prosessi oli vahvasti hermeneuttisen kehän mukainen – kerta toisensa jälkeen palasin kirjallisuuteen 

ja aineistoon syventymisestä omiin käsityksiini ja takaisin. Tutkimukseni kolmen osan välinen vuo-

ropuhelu noudatteli myös samaa hermeneuttista kehää. 

Työssä esitettävän käsitteellisen kehyksen muodostamisen prosessia voi kuvailla abduktiiviseksi. Toi-

sin kuin havainnoista teoriaan kulkevassa induktiivisessa ja teoriasta havaintoihin suuntaavassa 

deduktiivisessa päättelyssä, abduktiivisessa päättelyssä liikutaan vuoroin havaintojen ja valmiiden 

mallien tai teorioiden välillä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 97). Teoria toimii ikään kuin ”punaisena lan-

kana”, johtoajatuksena (emt., 120), jota seuraamalla etsitään vastauksia tutkimustehtäviin. Työssäni 

kehyksen muodostamisen punaisena lankana toimivat erityisesti Willamon (2005) luontosuhdetyyp-

pittely sekä Elonheimon (2002) luontosuhteen ulottuvuuksien jäsennys. Itse kehys taas toimii ohjaa-

vana teoriana systemoidun kirjallisuuskatsauksen sisällönanalyysissä. 

Abduktiivista prosessia ohjaa olemassa olevan tiedon lisäksi vahvasti intuitio tai abduktiivinen ar-

vaamisvaisto (Paavola ja Hakkarainen, 2006, 276). Intuitiiviset olettamukset johdattavat päättelyä 

kohti uutta käsitettä, viitekehystä tai teoriaa. Kuten Pirkko Anttila (2007) osuvasti toteaa, abduktiivi-

sen prosessin alussa voi tuntua siltä, että tutkimuskohde levittäytyy eteen hyvin epäselvänä vyyhtenä, 

” [m]utta äkkiä käykin niin, että jokin seikka alkaa näyttää todemmalta kuin jokin toinen ja sen ase-

tuttua kohdalleen, kaikki muukin siinä ympärillä selkiää”. Näin kävi usein tätä tutkielmaa tehdessä: 

uuden oivalluksen lähestyessä asiat saattoivat usein tuntua entistä sekavammilta, mutta päättelyä oh-

janneen intuition johdolla kehykseni osat asettuivat paikalleen. 

Yksi selkeimmistä esimerkeistä, joka kuvaa abduktion roolia työssäni, on luontosuhdetutkimuksen 

osavaltaisuuden tunnistaminen. Seurasin tässä täysin intuitiivista olettamustani, joka muodostui luon-

tosuhdetutkimuksiin perehtyessäni. Aavistin, että luontosuhdetutkimuksissa ilmenee vielä samankal-

taista ihmisen ja luonnon vastakkainasettelua, kuin mitä kyseisissä tutkimuksissa yritetään lieventää. 

Lähdin seuraamaan tätä johtolankaa ja työn edetessä selvisi, että intuitiivinen havaintoni oli monelta 

osin tosi. Toisaalta tämäkään prosessi ei ollut suoraviivainen, vaan moneen kertaan sain muokata 

käsityksiäni ja jäsennellä tarkemmin tutkimustehtäviäni, kun hiljalleen alkoi selvitä, minkä jäljillä 

todella olen.  
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3.2 Tutkimustehtävä 1: Käsitteellisen kehyksen muodostaminen 

3.2.1 Aineisto 

Ensimmäisessä tutkimustehtävässä (ks. luku 1.3) ei ole varsinaista aineistoa, jota työstetään, vaan 

kehyksen muodostaminen pohjaa tekijän rationaalisen päättelyn ja edellisessä luvussa esitellyn filo-

sofis-teoreettisen taustakirjallisuuden vuoropuheluun. Kokonaisvaltaisen kehyksen muodostamisessa 

käytetään kuitenkin perustana erityisesti Risto Willamon väitöskirjassaan (2005) esittämää jäsennystä 

luontosuhdetyypeistä (ks. luku 2.2.3) sekä Meri Elonheimon (2002) pro gradu -tutkielman Eletty 

luonto ja ymmärretty ympäristö: tutkimus kolmen sukupolven arkielämän luontosuhteista jäsennystä 

luontosuhteen ulottuvuuksista.  Esittelen Elonheimon (2002) luontosuhteen ulottuvuudet tarkemmin 

kehyksen rakentamisen yhteydessä. 

Valitsin Willamon (2005, 177) ja Elonheimon (2002, 9) luontosuhdejäsennykset pohjaksi kehyksel-

leni, sillä ne ovat taustatutkimukseni perusteella tämän työn näkökulmasta kokonaisvaltaisimpia kä-

sitteellis-teoreettisia esityksiä ihmisen luontosuhteesta. Luontosuhdetta ei ole tutkittu kovin syste-

maattisesti käsitteenä, ja sitä tunnutaan pitävän usein itsestään selvänä terminä, joka ei määrittelyjä 

kaipaa. Näin ollen Willamon (2005) ja Elonheimon (2002) töiden jäsentelyn kaltaisia malleja luon-

tosuhteelle on hyvin vähän. Esimerkkinä voi mainita edellisessä luvussa esitellyn Braiton ym. (2017) 

HNR-typologian, joka koostuu erilaisia luontosuhdetyyppejä kuvaavista narratiiveista. Myös Flint 

ym. (2013) määrittelevät kirjallisuuskatsauksessaan ulottuvuuksia, joiden kautta luontosuhdetta kir-

jallisuudessa tarkastellaan (ks. luku 2.2.3). Nämä jäsennykset kuvaavat kuitenkin lähinnä sitä, min-

kälaisista näkökulmista luontosuhdetta voidaan katsoa ja miten sitä voidaan kuvailla. Näin ollen ne 

eivät tarjoa varsinaista teoreettista kehystä, jonka avulla luontosuhdetta voidaan tutkia.  

3.2.2 Metodologia 

Käsitteellis-teoreettinen tutkimusote  

Luontosuhdetta on tutkittu erityisesti 2000-luvulla runsaasti empiirisesti (mm. Nisbet ym. 2009; 

Mayer ja Frantz 2004; Braito ym. 2017). Tämäkin työ lähti ajatuksesta tehdä luontosuhteeseen liittyvä 

haastattelututkimus, mutta luontosuhde-käsitteen teoreettinen hajanaisuus sai minut muuttamaan 

työni suuntaa. Työni onkin vahvasti teoreettinen, sillä en tutki luontosuhdetta suoraan, vaan olemassa 

olevan tiedon ja kirjoittajan esiymmärryksen kautta. Työn fokus on teoreettisen tutkimuksen lailla 

pyrkimyksessä hahmottaa tutkimuskohteesta käsitteellisiä malleja, selityksiä ja rakenteita. 

(Lähdesmäki ym. 2015.) Tälle tutkimusstrategialle ei ole yhtä selvää tutkimusmallia, vaan se perustuu 

tutkijan kriittiseen ajatteluun laaja-alaisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta (Teoreettis-
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käsitteellinen tutkimus 2018). Tässäkin työssä sovellan useita metodologisia välineitä eri tutkimus-

perinteistä. 

Tutkimuskohteesta tehdyt käsitteelliset mallit ja selitykset auttavat ymmärtämään ja määrittelemään 

kohdetta. Jos tutkittavaa ilmiötä ei tarkasti määritellä, tutkimuksen taso heikkenee, sillä tutkijoilla on 

joka tapauksessa jonkinlainen käsitys tutkittavasta ilmiöstä ja tämä käsitys ohjaa tutkimusta (Virtanen 

2011, 164). Tutkimuskohteen avoin määrittely tekee siten tutkimuksesta luotettavampaa ja helpom-

min muihin tutkimuksiin verrattavaa. Esimerkiksi luontosuhdetutkimuksessa on osittain epäselvää, 

viittaavatko erilaiset luontosuhteeseen viittaavat termit samaan ilmiöön, sillä niiden määrittely on 

paikoin huteraa (ks. Brügger ym. 2011; Tam 2013). Juuri tämän epäselvyyden vuoksi valitsin tutki-

muskohteekseni luontosuhdekäsityksen ja tutkimusotteesta muotoutui käsitteellis-teoreettinen. 

Käsitteellis-teoreettisessa tutkimuksessa pyritään muodostamaan reflektoivasta ja itsenäisestä ajatte-

lusta looginen kokonaisuus, joka vastaa ennalta esitettyyn teoreettiseen ongelmaan (Teoreettis-käsit-

teellinen tutkimus 2018). Tässä työssä selvitettävä ongelma on kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsi-

tyksen kehyksen muodostaminen eli kysymys siitä, miten luontosuhdetta voitaisiin tutkia mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti. Käsitteellis-teoreettisessa tutkimuksessa olennaista on mm.  

1) perustelujen ja vastaesimerkkien etsiminen omien näkemystensä arvioinnin perusteiksi eli ar-

gumentointi  

2) itsestään selvinä pidettyjen lähtökohtien kyseenalaistaminen eli problematisointi  

3) epäselvien tai tiedostamatta omaksuttujen käsitysten selkeäksi tekeminen, erittely ja muotoilu 

eli eksplikointi 

(Teoreettis-käsitteellinen tutkimus 2018) 

Nämä kaikki kolme seikkaa näkyvät vahvasti erityisesti tutkimustehtävän 1 käsittelyssä. Argumen-

toinnin, problematisoinnin ja eksplikoinnin tukena käytän laajalti kirjallisuutta ympäristöfilosofiasta 

luontosuhdetutkimuksiin sekä työn edetessä tekemiäni havaintoja luontosuhdekäsityksestä. Tämän 

käsitteellis-teoreettisen prosessin tuloksena syntyy seuraavassa luvussa esiteltävä kokonaisvaltaisen 

luontosuhdekäsityksen käsitteellinen kehys vastauksena tutkimustehtävään 1.  

Pehmeä systeemiajattelu 

Yksi keino todellisuuden kompleksisuuden hahmottamiseen on systeemiajattelu (systems thinking). 

Tällä viittaan nyt niin sanottuun pehmeään systeemiajatteluun (soft systems thinking) kovan systee-
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miajattelun (ks. esim. Bertalanffy 1971; Skyttner 2001) sijaan. Suomenkielessä käytetään myös ter-

miä systeeminen ajattelu (Sandelin-Benkö ja Metsämuuronen, 2011). Pehmeän systeemiajattelun 

avulla voidaan muodostaa malleja, intellektuaalisia konstruktioita, joita voidaan käyttää esimerkiksi 

suunnittelun ja keskustelun pohjana (Sandelin-Benkö ja Metsämuuronen 2011, 377). Nämä mallit 

eivät pyri kuvaamaan todellisuutta absoluuttisesti sellaisena kuin se on, vaan ne kuvaavat sitä siten, 

kuin todellisuutta havainnoivat sen hahmottavat (emt.).  

Kuten Peter Checkland (1981, 121) toteaa, systeemiajattelu alkaa havainnoijasta, joka jostakin valit-

semastaan syystä haluaa kuvata todellisuutta holistisesti, toisiinsa hierarkkisesti yhteydessä olevina 

kokonaisuuksina. Tästä Checklandin (emt.) kuvauksesta välittyy systeemiajattelun holarkistinen nä-

kökulma. Systeemiajattelussa hahmotetaan ja analysoidaan todellisuutta holarkistisesti, emergentisti 

toisiinsa sisältyvinä systeemeinä. Tämän näkökulman pohjalta Checkland (ks. esim. 1981) on luonut 

niin sanotun pehmeän systeemimetodologian (soft systems methodology). Itse olen saanut apua eri-

tyisesti Checklandin (1981) systeemitypologiasta, jota käsitellään tarkemmin luvussa 4.1.1.  

Systeeminen ajattelutapa ei ole niinkään metodi kuin tiennäyttäjä, tapa katsoa asioita (Sandelin-

Benkö ja Metsämuuronen, 2011, 377). Minulle systeemiajattelu on kuitenkin toiminut myös metodo-

logisena työkaluna, jonka avulla olen jäsentänyt ja punonut yhteen ajatuksiani ja taustakirjallisuutta 

kehystä muodostaessani. Willamo (2005, 81) toteaakin systeemiajattelun voivan toimia sisällön jä-

sentämisvälineenä, kuten se tässä työssä toimii luontosuhteen jäsentämisessä. 

 3.3 Tutkimustehtävät 2 ja 3: Systemoitu kirjallisuuskatsaus  

Tutkimustehtävässä 2 (ks. luku 1.3) selvitetään, minkälaisia luontosuhdekäsityksiä esiintyy luonto-

suhdetutkimuksessa. Tämä vastaa Kuitusen (1988) kysymyssarjan toista kysymystä: miten asiat ovat 

nyt. Vastausta etsitään systemoidun kirjallisuuskatsauksen keinoin. Systemoituun kirjallisuuskat-

saukseen kuuluu sekä aineistonkeruu että analyysi, jonka välineenä tässä työssä on laadullinen, teo-

riaohjaava sisällönanalyysi. 

Tutkimustehtävä 3 vastaa Galtungin-Kuitusen tiedekäsityksen mukaisesti kysymykseen: miten asi-

oita tulisi kehittää (jotta nykytila vastaisi sitä, mitä tavoitellaan). Tavoitteena on siten tunnistaa luon-

tosuhdetutkimuksen kehitystarpeita. Tutkimustehtävän 3 ratkominen on osa sisällönanalyysiä, jolla 

selvitetään nykytutkimuksen luontosuhdekäsityksiä. Kuten koko työssä, myös tutkimustehtävissä 2 

ja 3 ovat läsnä kokonaisvaltainen lähestymistapa, hermeneuttinen kehä ja abduktiivinen päättely.  
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Olemassa olevan tutkimuksen luontosuhdekäsityksiä tarkastellaan työssä artikkeliaineiston avulla, 

joka on kerätty ja rajattu osana systemoitua kirjallisuuskatsausta. Aineisto sisältää 28 vertaisarvioitua, 

englanninkielistä artikkelia, jotka käsittelevät luontosuhdetta, sen ulottuvuuksia, ominaisuuksia ja 

mittaamista. Useissa artikkeleista kehitetään tai arvioidaan jotain luontosuhteen tutkimiseen tarkoi-

tettua konseptia tai mittaria. Artikkelien viitetiedot löytyvät liitteestä 1. Esittelen seuraavaksi syste-

moidun kirjallisuuskatsauksen menetelmänä ja käyn läpi katsauksen vaiheet tutkimusprosessissani.  

3.3.1 Systemoitu kirjallisuuskatsaus menetelmänä 

Systemaattisesti tehtyjä kirjallisuuskatsauksia on käytössä useita erilaisia. Ne ovat kehittyneet toisis-

taan, minkä vuoksi käytetty termistö ei ole vielä vakiintunut (ks. esim. Grant ja Booth 2009; Tuomi 

ja Latvala 2015). Menetelmäni muistuttaa eniten systemoitua kirjallisuuskatsausta (systematized re-

view), sillä teen katsausta yksin ja aineistoni on suppeampi kuin useimmissa systemaattisissa kirjal-

lisuuskatsauksissa (systematic review) (Grant ja Booth 2009). Aineiston suppeus johtuu osaltaan tut-

kimuskohteestani sekä opinnäytetyön rajallisista resursseista. Olen kuitenkin pyrkinyt systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen kaltaiseen järjestelmällisyyteen ja kattavuuteen, minkä vuoksi olen tukeutunut 

kirjallisuuskatsaustani tehdessä erityisesti systemaattista kirjallisuuskatsausta käsittelevään kirjalli-

suuteen. 

Systemoitu kirjallisuuskatsaus (engl. systematized review, jatkossa myös SKK) voidaan nähdä laa-

jemman ja tarkemmin määritellyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (systemic review) sisarme-

netelmänä (ks. Grant ja Booth, 2009). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus voi toimia tehokkaana me-

netelmänä, kun tavoitteena on syventää tietoa ilmiöstä, josta on jo valmista tutkittua tietoa ja tuloksia 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 123). Systemoitu kirjallisuuskatsaus pyrkii samaan, mutta usein suppeam-

milla resursseilla, esimerkiksi opinnäytetyötä tehdessä (Grant ja Booth 2009). Systemoitu kirjalli-

suuskatsaus on kuitenkin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen lailla ennalta määrättyjen askelten 

mukaan etenevä ja tarkasti raportoitu menetelmä, joka parhaimmillaan takaa kokonaisvaltaisen kuvan 

tutkittavasta aiheesta (Grant ja Booth 2009; Metsämuuronen 2011, 35).  

Aineistonkeruumenetelmänä SKK takaa laajan ja puolueettoman katsauksen tutkimusaiheeseen. Li-

säksi se on systemaattisuutensa ansiosta kenen vain toisinnettavissa: hakustrategia suunnitellaan en-

nen hakuprosessia ja kaikki SKK:n vaiheet kuvataan tutkimusraportissa (ks. esim. Bilotta ym. 2014; 

Grant ja Booth 2009; Rew 2011, 65). Tutkittaessa olemassa olevan tutkimuksen luontosuhdekäsityk-

siä kattavuus ja puolueettomuus ovat olennaisia tekijöitä. Laajojen kirjallisuuskatsausten ongelmana 

voi olla aineistoon valikoituneiden lähteiden löyhä keskinäinen yhteys, aineiston painottuminen jo-

honkin tiettyyn näkökulmaan aiheesta sekä lähteiden laadun epätasaisuus (Grant ja Booth, 2009; 
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Metsämuuronen 2011, 46). Näitä kaikkia heikkouksia pyritään välttämään systemaattisella ja myös 

systemoidulla kirjallisuuskatsauksella (Metsämuuronen, emt.). 

Systemaattista kirjallisuuskatsausta on käytetty ja kehitetty erityisesti terveydenhuollon ja lääketie-

teen aloilla. Tarkoituksena on usein ollut tuoda yhteen hajanaista tutkimustietoa esimerkiksi päätök-

senteon tueksi tai hoitomuotojen kehittämiseksi. (Bilotta ym., 2014; Rew, 2011.) Tässä työssä tarkoi-

tuksena on kuitenkin analysoida tutkimusten itsensä sisältävää luontosuhdekäsitystä eikä tutkimusten 

tuloksia. Toisaalta systemaattisessa ja systemoidussa kirjallisuuskatsauksessakin voidaan pyrkiä vas-

taamaan tutkimuskysymyksiin analysoimalla kriittisesti systemaattisesti kerättyä aineistoa (Rew, 

2011, 65), mikä kuvaa hyvin tutkimusprosessiani. Tuomen ja Sarajärven (2009, 123) mukaan syste-

maattiset kirjallisuuskatsaukset sopivat teoreettisiin tutkimuksiin, joissa on tarve koota ja tiivistää 

tietoa, mikä on tarpeen luontosuhdetutkimuksen kohdalla (Flint ym. 2013; Tam 2013; Ives ym. 2017). 

Grant ja Booth (2009) ovat koonneet kirjallisuuskatsauksien typologian, jonka mukaan menetelmäs-

säni on selvästi piirteitä kriittisestä ja systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Kriittisen kirjallisuus-

katsauksen kuvaus sopii hyvin tämän työn luonteeseen: ”[i]t goes beyond mere description of identi-

fied articles and includes a degree of analysis and conceptual innovation” (Grant ja Booth, 2009, 

93). Lisäksi Grant ja Booth (emt.) kuvaavat kriittisen kirjallisuuskatsauksen tyypillisesti tuottavan 

hypoteesin tai mallin, joka perustuu aineistosta tehtyyn synteesiin tai uuteen tulkintaan. Vastaavasti 

pyrin täydentämään kehittämääni luontosuhdekäsityksen kehystä systemoidun kirjallisuuskatsauksen 

avulla, ja pyrin samalla laajemmassakin kontekstissa kehittämään luontosuhdekäsitystä kokonaisval-

taiseen suuntaan. 

Menetelmäni seuraa kuitenkin vahvimmin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen askelia. Esimerkiksi 

Ivesin ym. (2017) luontosuhdetutkimuksesta tekemään systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ver-

rattuna tutkimusprosessini on hyvin samanlainen. Niin sanotusti perinteisiin, lääketieteen ja hoitoalan 

menetelmäpolkuja (esim. Cochrane review) seuraaviin systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin verrat-

tuna metodini on kuitenkin systemaattista kirjallisuuskatsausta soveltava ja otteeltaan kriittinen. Tä-

män ja jo aiemmin esiin tulleen aineiston suppeuden vuoksi nimitän menetelmääni systemoiduksi 

kirjallisuuskatsaukseksi. 

Toteuttamani systemoitu kirjallisuuskatsaus jakautuu taulukossa 4 esiteltyihin seitsemään vaihee-

seen, jotka on yhdistelty useista systemaattisia ja systemoituja kirjallisuuskatsauksia käsittelevistä 

lähteistä (Mäkelä ym. 1996; Rew 2010, 65; Bilotta ym. 2014, 69). Käyn seuraavaksi nämä vaiheet 

läpi kuten ne työssäni toteutuivat. 
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             Taulukko 4. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen vaiheet tässä työssä. 

1. Aiheen rajaus: Tutkimuskysymykset ja kirjallisuuskatsauksen tavoitteet 

AINEISTON-

KERUU 

2. Hakusanojen valitseminen  

3. Hyväksymis- ja poissulkukriteerien määrittäminen 

4. Aineistohaku sopivista tietokannoista 

5. Tutkimusten valinta määriteltyjen kriteerien mukaan 

6. Tiedonkeruu systemaattisesti koko aineistosta SISÄLLÖN-

ANALYYSI 7. Analyysi ja tulosten tulkinta 

 

3.3.2 Aineistonkeruu 

Aiheen rajaus määräytyy tutkimustehtävien tai -kysymysten mukaan (Rew, 2011; Bilotta ym. 2014). 

Tässä työssä systemoitu kirjallisuuskatsaus toimii menetelmänä tutkimustehtävässä 2: Selvitetään ko-

konaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehystä soveltaen, minkälaisia luontosuhdekäsityksiä esiintyy 

olemassa olevassa luontosuhdetutkimuksessa.  

Rajaukseksi muodostuu tutkimustehtävän mukaisesti olemassa oleva ihmisen ja luonnon suhdetta kä-

sittelevä tutkimus, jossa luontosuhde on pääasiallisena tutkimuskohteena. Koska graduntekijän re-

surssit ovat rajalliset ja tutkimusotteeni on laadullinen, rajasin haettavat tutkimukset mahdollisimman 

tiukasti luontosuhdetta itseään käsitteleviin artikkeleihin, jotta aineisto ei olisi liian suuri tutkielmani 

puitteissa käsiteltäväksi. Tätä rajaamani aineiston fokusta käsitellään seuraavaksi hakusanojen ja hy-

väksymiskriteerien yhteydessä. 

Hakusanat valitaan rajatun aiheen mukaisesti, mutta prosessi voi olla luonteeltaan iteratiivinen. 

Haun alkuvaiheessa hakusanat voivat muotoutua tarkemmiksi tai laajemmiksi alustavien hakutulos-

ten perusteella. (Bilotta ym. 2014.) Taustatutkimuksen ja testihaun perusteella muodostin hakusa-

noikseni joukon termejä, joilla luontosuhteeseen viitataan, sekä niiden variaatioita. Artikkelien 

otsikosta ja avainsanoista haettiin aluksi termejä human-nature relationship, nature relatedness, in-

clusion of nature in self, connection to nature (variaatioineen) ja human-nature connection. Aineis-

tohaun alkuvaiheessa laajensin esimerkiksi connection to nature -hakusanan muotoon ”connect* to 

nature”, jotta mukaan tulisivat myös termin variaatiot, kuten ”connectedness to nature”. Hakusanoina 

käytettiin aluksi myös suomenkielisiä termejä ”luontosuhde” ja ”luontoyhteys”, mutta näillä ei löy-

tynyt vertaisarvioituja, luontosuhteen tutkimiseen keskittyviä tutkimuksia. Näin ollen hakusanoina 

käytettiin vain yllä lueteltuja englanninkielisiä termejä.  
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Perehtyessäni yhä syvemmin luontosuhdekirjallisuuteen lisäsin hakusanoihin mukaan myös termit 

ecological identity ja environmental identity. Luontosuhdemittareista tehdyissä kirjallisuuskatsauk-

sissa (esim. Brügger ym. 2011; Tam 2013) näiden on todettu viittaavan samaan ilmiöön kuin muiden 

luontosuhteen tutkimiseen käytettyjen konseptien. Haun edetessä poimin termejä, jotka suljin pois 

seuraavissa hauissa tulosten tarkentamiseksi. Hakusanat tietokantojen hakutoimintojen mukaan mää-

ritellyin muodoin ja Boolen operaattorien kanssa esitettynä ovat liitteessä 2.  

Koska SKK:n tavoitteena on kerätä mahdollisimman edustava ja luotettavista tutkimuksista koostuva 

aineisto (Metsämuuronen 2011, 47), on jo suunnitteluvaiheessa muodostettava selkeät hyväksymis- 

ja poissulkukriteerit. Tämä hakustrategia konkretisoi aineiston rajauksen: millä perustein artikke-

leita otetaan mukaan ja millä perustein artikkeleita suljetaan pois aineistosta (Metsämuuronen 2011, 

33). Kuvassa 2 esittelen hyväksymiskriteerini, jotka samalla ovat poissulkukriteerejä. Mikäli artikkeli 

ei täytä kaikkia asetettuja vaatimuksia, sitä ei oteta mukaan aineistoon. Kaksi viimeistä hyväksymis-

kriteeriä muotoutuivat tiukan rajaukseni mukaisesti. Perustelen näitä kriteerejä vielä avatessani artik-

keleiden valitsemisprosessia. 

Systemaattista kirjallisuuskatsausta tehdessä arvioidaan myös artikkeleiden raportoimien tutkimusten 

laatua (Metsämuuronen 2011, 33; Bilotta ym. 2014). Tämä korostuu erityisesti hoitoalalla sekä pää-

töksentekoon liittyvissä kirjallisuuskatsauksissa (Bilotta ym., 2014). Grant ja Booth (2009) toteavat 

laadun arvioinnin jäävän usein vähäiseksi systemoiduissa kirjallisuuskatsauksissa. Itse olen ottanut 

laatukriteeriksi vertaisarvioinnin eli otan mukaan kaikki tieteellisissä julkaisuissa julkaistut vertaisar-

vioidut, tutkimusta raportoivat artikkelit. Työssäni ei ole kyse niinkään analysoimieni tutkimusten 

1. Artikkeli on vertaisarvioitu 
ja julkaistu tieteellisessä 

julkaisussa.

2. Artikkelin kieli on englanti 
tai suomi.

3. Artikkelin otsikosta ja 
avainsanoista tai
tiivistelmästä ja 

avainsanoista löytyy 
vähintään yksi hakusanoista

4. Artikkeli ei ole 
tapaustutkimus.

5. Luontosuhde on 
artikkelissa pääasiallinen 

tutkimuskohde.

Artikkeli sisällytetään 
aineistoon.

Kuva 2. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen hyväksymiskriteerit. 
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tulosten tarkkuudesta vaan tutkimusten luontosuhdekäsityksistä. Tämän vuoksi en kokenut tarpeel-

liseksi asettaa esimerkiksi tutkimusten otoskokoihin tai tutkimusasetelmiin liittyviä laatuvaatimuksia. 

Lisäksi eksplisiittisesti luontosuhdetta käsittelevä tutkimus on vielä kohtalaisen vähäistä, joten mah-

dollisimman laajan kokonaiskuvan saamiseksi hyväksymiskriteerit eivät olisi voineet olla tiukempia. 

Itse aineistohaku suoritettiin SCOPUS- ja Web of science -tietokantojen (WoS) hakutoiminnoilla. 

Hain myös suomenkielistä kirjallisuutta ARTO- ja HELKA-tietokannoista, mutta vertaisarvioituja 

luontosuhteeseen keskittyviä artikkeleita ei löytynyt. Ennen hyväksymis- ja poissulkukriteerien läpi-

käymistä poistettiin mahdolliset kaksoiskappaleet. Systemoitua kirjallisuuskatsausta tehdessä on 

myös huomioitava, että mikäli yhdestä tutkimuksesta on useampia raportteja, mukaan otetaan vain 

yksi, jotta kyseinen tutkimus ei saa muita enemmän painoarvoa (Bilotta ym., 2014, 71). Tällaisia 

tapauksia ei hakutuloksissa ollut.  

Artikkeleiden valitseminen lopulliseen aineistoon tapahtui edellä esiteltyjen kriteerien mukaisesti 

(kuva 2). Ensinnäkin aineistoksi hyväksyttiin vain artikkeleita, jotka ovat vertaisarvioituja ja tieteel-

lisessä julkaisussa julkaistuja. Artikkeleiden ainoaksi kieleksi valikoitui englanti, sillä en hallitse 

muita kieliä tarpeeksi hyvin ja suomenkielisiä, vertaisarvioituja luontosuhteeseen keskittyviä artik-

keleita ei löytynyt. Artikkelin otsikon, tiivistelmän ja avainsanojen perusteella pystyi suuresta osasta 

artikkeleita päättelemään, voiko sen sisällyttää aineistooni. Usein tiivistelmästä jo huomaa, täyttääkö 

artikkeli hakukriteerit (Metsämuuronen 2011, 46). Mikäli tiivistelmän perusteella oli epäselvää, täyt-

tääkö artikkeli hyväksymiskriteerit, selvisi tämä ensimmäisellä lukukerralla.  

Tässä työssä laajalti lähteenä käytetty Ivesin ym. (2017) kirjallisuuskatsaus löytyi vasta aineistohaun 

jälkeen, sillä siinä käytetty termi human-nature-connection (HNC) ei ollut mukana hakusanoissa. En 

lähtenyt enää muuttamaan aineistohakua, mutta sovellan tässä työssä Ivesin ym. (2017) kirjallisuus-

katsauksen tuloksia useassa kohtaa.  Toisaalta HNC vaikuttaa viittaavan ihmisen ja luonnon yhteyk-

siin hyvin laajassa määritelmässä, sillä Ives ym. (emt.) tutkivat kirjallisuuskatsauksessaan esimerkiksi 

paikkakiintymistä (place attachment) ja tiettyihin ympäristöihin liittyvä suhdetta.  

Kuvassa 2 esitellyin hakukriteerein SCOPUS-tietokannasta aineistoksi rajautui 34 artikkelia, Web of 

Science -tietokannasta (WoS) 30 artikkelia. WoS-haussa käytettiin myös hakukoneen omien katego-

rioiden poisrajaamista, sillä hakutoiminto ei ollut yhtä tarkka kuin SCOPUS -tietokannassa (esim. 

pelkistä avainsanoista ja otsikosta ei voinut hakea). Näin rajattiin pois täysin eri aiheita käsitteleviä 

tutkimuksia. Kaikki 11 poissuljettua kategoriaa on lueteltu täydellisten hakusanojen yhteydessä liit-

teessä 2.  Kun eri hakukoneilla kerätyt, hyväksytyt artikkelit (64) yhdistettiin ja kaksoiskappaleet 
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poistettiin, aineistoksi rajautui 48 artikkelin joukko. Näistä rajautui pois vielä 20 artikkelia, sillä ne 

eivät tarkemmin perehtyessä vastanneet hyväksymiskriteerejä 4 ja 5.  

Luontosuhdetutkimuksesta on tehty jonkin verran kirjallisuuskatsauksia, joista laajin lienee Ivesin 

ym. (2017) viime vuonna julkaistu systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Ives ym. (2017) ovat koonneet 

hyvin laajalti ihmisen, ihmiskunnan ja luonnon väliseen suhteeseen viittaavaa tutkimusta käyttäen 

hakusanoina myös muita kuin suoraan luontosuhteeseen viittaavia termeja (esim. biophilia ja place 

attachment). Ives ym. (emt) eivät myöskään anna luonnolle määritelmää ja sisällyttävät hakusa-

noihinsa muun muassa ihmisen suhteen maisemaan (landscape) sekä biosfääriin (biosphere) (Ives 

ym., 2017, liite A), jotka tässä tutkimuksessa nähdään vain luontosuhteen kapeana osana. Tutkimus-

tehtävieni ja resurssieni puitteissa päätin itse keskittyä tutkimuksiin, jotka pyrkivät tutkimaan nimen-

omaan luontosuhdetta, ihmisen ja sen systeemin suhdetta, joka tutkimuksessa käsitetään luontona. 

Näin pyrin saamaan kuvan siitä, miten luontosuhteen tutkimista kehittävissä tutkimuksissa käsitetään 

luontosuhde.  

3.3.3 Sisällönanalyysi   

Systemoidun kirjallisuuskatsauksen analyysiosuus tehtiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. 

Sisällönanalyysi on yksi tekstianalyysin tyypeistä, joka joustavuutensa ansiosta soveltuu hyvin use-

ampien näkökulmien havainnointiin (Wutich ja Gravlee 2010, 208–209). Tämä on tutkimustehtäväni 

kannalta olennaista, sillä oletettavaa on, että hajanaisessa luontosuhdetutkimuksessa esiintyy monia 

eri näkökulmia luontosuhteeseen. Sisällönanalyysi toimii myös hyvin systemaattisessa kirjallisuus-

katsauksessa, varsinaisen analyysivaiheen menetelmänä (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 123). 

Sisällönanalyysi on paitsi menetelmä, myös laadullisessa tutkimuksessa tyypillinen teoreettinen ke-

hys (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 91). Metodina sitä pidetään systemaattisena analysointimenetelmänä, 

jolla voidaan järjestää aineistosta tietoa tutkimustehtävien mukaisesti päättelyä varten (emt., 103). 

Sisällönanalyyseja voidaan tehdä niin määrällisesti kuin laadullisesti ja monin eri tavoin, mutta yhtä-

läistä niille on, että tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan tiivistetty kuvaus. Tämä tapahtuu 

aineistoa eritellen sekä yhtäläisyyksiä ja eroja tunnistaen (emt., 105).  

Käytännössä sisällönanalyysissä etsitään tutkimustehtävien mukaisia merkityksiä aineistosta (Tuomi 

ja Sarajärvi 2009, 108–118). Tässä työssä etsitään aineistossa ilmeneviä, luontosuhteelle annettuja 

merkityksiä, erilaisia luontosuhdekäsityksiä. Merkitysten analysoinnissa on pitkälti kyse tulkinnasta, 

johon vaikuttavat tutkijan esiymmärrys ja ennakkoluulot tutkimuskohteesta. Näin ollen on otettava 
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huomioon, että tutkija voi tulkita merkityksiä toisin kuin aineistossa tarkoitetaan. (Moilanen ja Räihä 

2018, 45, 48–51). 

Jotta tulkintani aineiston luontosuhdekäsityksistä olisi mahdollisimman täsmällinen, olen syventänyt 

esiymmärrystäni lukemalla runsaasti luontosuhdekirjallisuutta, jota on esitelty luvussa 2. Taustatut-

kimus muokkasikin tutkimustehtävieni painotuksia useaan otteeseen, kun ymmärrykseni ilmiöstä laa-

jeni. Samalla on kuitenkin huomioitava, että merkityksiä tutkittaessa tulkinnallinen painoarvo tulisi 

olla aineistolla (Moilanen ja Räihä, 2018, 51). Muun muassa tämän vuoksi valitsin menetelmäkseni 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin, jossa myös aineistosta nousevat seikat otetaan huomioon. 

Teoriaohjaavassa analyysissä on Tuomen ja Sarajärven (2009, 96) mukaan kytkentöjä teoriaan, 

mutta teoria on enemmänkin analyysin apuna oleva punainen lanka kuin tiukasti ohjaava raami. Näin 

aineistosta nouseville seikoille annetaan tilaa. Teoriaohjaava sisällönanalyysi on siten vapaamuotoi-

sempi kuin teorian tiukasti ohjaama teorialähtöinen analyysi, mutta kuitenkin strukturoidumpi kuin 

täysin aineiston ehdoilla kulkeva aineistolähtöinen analyysi. Sitä, missä vaiheessa analyysiä teoria 

on otettava ohjaamaan päättelyä, ei ole tarkoin määritelty. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 96-100.) 

Valitsin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmäkseni, sillä halusin tarkastella luontosuhdetta tie-

tyn kehyksen kautta, mutta antaa vahvan äänen aineistolle. Koen tämän erityisen tärkeäksi siksi, että 

analyysissäni tulkitsen luontosuhteelle annettuja merkityksiä, joiden sävy voisi jäädä vahvemmin teo-

rian ohjaamassa teorialähtöisessä analyysissä huomaamatta. Sisällönanalyysin keinoista ja analyysin 

etenemisestä on monenlaisia kuvauksia. Seuraavaksi esitelen polun, jota sisällönanalyysi tässä työssä 

noudattaa. 

Sisällönanalyysissä esitetään aineistolle kysymyksiä, joiden avulla aineisto pilkotaan pienempiin 

osiin ja järjestetään uudenlaiseksi kokonaisuudeksi (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 109-116). Koska sisäl-

lönanalyysi on työssäni osa systemoitua kirjallisuuskatsausta, on tavoite sama, kuin SKK:n yhtey-

dessä kerrottiin: tarkastella minkälaisia luontosuhdekäsityksiä esiintyy luontosuhdetutkimuksissa ja 

verrata näitä käsityksiä muodostamaani kehykseen (tutkimustehtävä 2). Operationalisoin tutkimus-

tehtäväni kuudeksi kysymykseksi, jotka muodostavat sisällönanalyysin analyysirungon: 

1) Mitä nimityksiä luontosuhteesta käytetään? 

2) Miten luontosuhde määritellään?  

3) Miten tutkimuksessa määritellään luonto? 
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4) Miten esitetään ihmisen asema suhteessa luontoon? 

a. Missä määrin ihminen kuuluu luontoon? 

b. Missä määrin ihmisen systeemit kuuluvat luontoon? 

c. Mikä on ihmisen ekologisen ulottuvuuden rooli? 

5) Mitä luontosuhteen ulottuvuutta/ulottuvuuksia tutkitaan?  

6) Mitä muuta luontosuhdekäsityksestä kertovaa aineistosta nousee esiin? 

Lisäksi keräsin perustietoja artikkeleista: missä maassa tutkimus on tehty, vuosi ja tutkimusala. Ky-

symykset muodostuivat sisällönanalyysiä ohjaavan teorian eli kehittämäni käsitteellisen kehyksen 

pohjalta. Aineistosta etsittävän tiedon määritteleminen olikin selkeimmin teorian ohjaama osa sisäl-

lönanalyysissäni. 

Tutkimustehtävän vaatimaa tietoa eritellään aineistosta koodaamalla eli tunnistamalla ja merkitse-

mällä tutkimustehtävälle olennaisia ilmauksia tekstistä. Aineiston koodaamiseen ei ole yhtä oikeaa 

kaavaa, mutta koodaamisen tarkoituksena on kartoittaa, mitä tutkimusaiheeseen liittyvää aineistossa 

on. Kerätyn tiedon perusteella päästään itse analyysiin. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.) 

Koodiyksiköt eli koodattavat ilmaukset tekstissä voivat olla eripituisia: tekstikokonaisuuksia, virk-

keitä, fraaseja tai yksittäisiä sanoja (emt.). Tässä työssä koodataan lähinnä fraaseja, maksimissaan 

virkkeen pituisia ilmauksia.  

Ennen koodauksen aloittamista silmäilin aineiston läpi, jotta sain kokonaiskuvan analysoitavista ar-

tikkeleista. Varsinainen koodaus suoritettiin kahdesti, jotta voitiin varmistaa mahdollisimman tasai-

nen koodauksen laatu. Koodauksesta ja koko analyysiprosessista tehtiin muistiinpanoja, jotka auttoi-

vat paitsi analyysin tekemisessä, myös koodauksen yhtenäisyyden säilymisessä läpi aineiston. Luo-

tettavuutta olisi lisännyt koodauksen toistaminen toisella koodaajalla, mutta tämän työn puitteissa 

tähän ei ollut resursseja. Toisella koodauskierroksella käytin analyysin kannalta merkittävimpien 

sekä ensimmäisen kierroksen perusteella runsaimpien koodien tarkastamiseen Atlas.ti -ohjelman auto 

coding -toimintoa.  

Aineistoa koodatessa alkaa hahmottua samankaltaisten koodien ryhmiä tai luokkia. Tätä koodien yh-

täläisyyksien ja erojen mukaista jaottelua kutsutaan klusteroinniksi eli ryhmittelyksi (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 110). Ryhmittelyssäkin annoin sekä teorian että aineiston ohjata. Tässä työssä raken-

nettu kehys ohjasi mm. luontosuhteen ulottuvuuksia kuvaavien koodien ryhmittelyä suoraan kehyk-

sessä käytettävän nelijaon mukaisesti, jolloin koodiryhmien nimet tulivat ohjaavasta teoriasta, mutta 
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ryhmien sisältö vahvasti aineistosta. Luontosuhteeseen viittaavien konseptien ryhmittely taas tapahtui 

täysin aineistolähtöisesti.  

Koodeja ryhmitellessä aineisto alkaa jäsentyä uudella tavalla tuoden esiin etsittyjä vastauksia. Ryh-

mittelyn myötä aineistosta voidaan hahmottaa laajempia kokonaisuuksia, teemoja. Teemoittelulla py-

ritään pelkistämään aineistoa edelleen. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 93.) Syntyneiden teemojen ja niiden 

sisällön perusteella pyritään muodostamaan vastauksia tutkimustehtäviin. Sisällönanalyysilla luo-

daan siis tiivistetty, järjestelmällinen kuva tutkittavasta ilmiöstä, ja sen perusteella tehdään tutkimus-

tehtävän mukaisia johtopäätöksiä (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 103). Tässä työssä ryhmittelyä ja sitä 

seuraavaa teemoittelua vastasi erilaisten luontosuhdekäsitysten tunnistaminen aineistosta.  

Aineiston jäsentäminen uudelleen ryhmittelyn ja teemoittelun avulla ei kuitenkaan ole vielä täysi 

vastaus sisällönanalyysiä ohjanneisiin tutkimustehtäviin. Sisällönanalyysissä aineistoa eritellään, 

ikään kuin pilkotaan käsitteellisesti pienemmiksi paloiksi, joista kootaan tutkimustehtävien mukaisia 

johtopäätöksiä. Näin sisällönanalyysissä yhdistyvät analyysi ja synteesi. (Seitamaa-Hakkarainen 

2014.) Synteesivaihe on tärkeä osa erityisesti tutkimustehtävän 3 ratkomista. 

Esittelen SKK:n tulokset tutkimustehtävän 2 osalta luvussa 5 ja tutkimustehtävän 3 osalta luvussa 6.  
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4. Kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehys  

Tässä luvussa käsitellään tutkimustehtävää 1 eli muodostetaan kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsi-

tyksen käsitteellinen kehys (jatkossa myös KL-kehys). KL-kehys rakentuu ontologiselle oletukselle 

siitä, että ihminen systeemeineen on osa luontoa. Esittelen kehyksen etenemällä tästä perusoletuk-

sesta kohti kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen määrittelyä ja itse kehyksen muodostamista. 

Käyn kehyksen rakentamisen vaiheita läpi myös Checklandin (1981) systeemitypologian sekä Wil-

lamon ym. (2017) GHH-kehyksen avulla.  

4.1 Ihmisen asema suhteessa luontoon  

4.1.1 Ihminen systeemeineen luonnon sisällä 

Ihmisen luontosuhteen on todettu olevan usein dialektinen: yksilö voi kokea olevansa osa luontoa, 

mutta samanaikaisesti nähdä kaiken selvästi inhimillisen ei-luontona (mm. Willamo 2005, 169-171; 

Vining ym. 2008). Väitän, että inhimillinen ulottuvuus poikkeaa käsityksemme ja kokemuksemme 

mukaan monilta osin muusta luonnosta niin suuresti, että se nähdään usein ainakin osaltaan ei-luon-

tona. Kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehyksessä myös inhimillinen ulottuvuus sisältyy 

luonnon kokonaisuuteen. Tämä ei poista inhimillisen ulottuvuuden erityisyyttä, mutta se poistaa kä-

sityksen inhimillisestä ei-luontona, erottelun joka tässä työssä nähdään merkittävänä syynä ympäris-

töä tuhoaviin elintapoihin. 

Kuten jo totesin, se että ihminen lajina on luontoa, on kulttuurissamme laajalti hyväksytty biologinen 

fakta. Ihmisen erityisyyttä korostettaessa tämä näyttää kuitenkin usein unohtuvan. Erityisesti ihmisen 

muokkaama luonto ja ihmisen luomat systeemit määritellään länsimaisessa kulttuurissa usein epä-

luonnollisiksi, ei-luonnoksi (Willamo 2005, 158-159; Vining ym. 2008). Luomiinsa systeemeihin 

kietoutunut ihminen kokee näin itsekin eriytyvänsä luonnosta erilliseksi.  

Muun luonnon erottaminen ihmisen luonnosta voi olla tilannekohtaisesti tarpeellista, esimerkiksi tut-

kittaessa ihmisen vaikutusta muuhun luontoon, mitä usein tieteessä tehdäänkin. Tutkimuskohteena 

voi tällöin olla vaikkapa maanviljelyn vaikutus vesistöihin, jolloin ihmisen systeemi, maanviljely, ja 

ihminen toimijana erotetaan muusta luonnosta. Kuten Elonheimo (2002) toteaa, jo se, että tarkastel-

laan ihmisen luontosuhdetta, asettaa ihmisen erilleen luonnosta. Tätä ihmisen ja inhimillisen ulottu-

vuuden erottamista luonnosta ei vältetä, eikä ole tarkoituskaan välttää edes kokonaisvaltaisessa luon-

tosuhdekäsityksessä. Tarkoitus on tutkia kahden asian, luonnon ja ihmisen välistä suhdetta, joka on 

tarkasteltavissa vain, jos ihminen asetetaan käsitteellisesti luonnosta erilleen. Kokonaisvaltaisen 



 

47 

 

luontosuhdekäsityksen ydin onkin siinä, että luonto nähdään systeeminä, johon niin ihminen kuin 

koko inhimillinen ulottuvuus kuuluvat. Ihmistä ei siis eroteta luonnon ulkopuolelle tai edes sen ra-

jalle, vaan erilliseksi osaksi systeemin sisällä.  

Kyse on holarkistisesti katsottuna eri tason kokonaisuuksista: luonto on ylätaso ja inhimillinen ulot-

tuvuus on yksi luontoon kuuluva alataso. Luonto ja todellisuuden inhimillinen ulottuvuus ovat siis 

sisäkkäisiä systeemejä. Inhimillisen ulottuvuuden vastakäsitteenä on tässä työssä ekologinen ulottu-

vuus, eli se osa luonnosta, joka rajautuu inhimillisen ulottuvuuden ulkopuolelle. Vastakäsitteenä ei 

siis ole luonto, sillä inhimillinen ulottuvuus sisältyy siihen, vaan ekologinen ulottuvuus.  Ihmisessä 

itsessään taas nähdään olevan sekä ekologinen että inhimillinen ulottuvuus. 

Kuvaan ihmisen, inhimillisen ulottuvuuden ja luonnon sisäkkäisyyttä kuvan 3 avulla. Se, miten ih-

misyksilö kokee asemansa näiden sisäkkäisten systeemien suhteen, vaihtelee yksilöllisesti esimer-

kiksi ekologisen ja sosiokulttuurisen elinympäristön sekä yksilön elämänkokemusten mukaan. Ku-

vassa 3 malli A kuvaa tämän työn ontologista näkemystä ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden ase-

masta luonnon kokonaisuuden sisällä. Ihmistä kuvaavan pienen ympyrän kaksivärisyydellä kuvataan 

ihmisen kahta puolta: toinen kuuluu ensisijaisesti todellisuuden ekologiseen ulottuvuuteen (esim. ai-

neenvaihdunta), ja toinen inhimilliseen (esim. teorioiden luominen). Malli B taas kuvaa arkiajattelun 

mukaista jaottelua ”luonnon ja ihmisen” välillä. Tämän työn näkökulmasta kyse on jaottelusta muun 

luonnon ja ihmisen luonnon välillä. Muu luonto on tässä työssä ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden 

ulkopuolelle jäävä luonto. Ihmisen luonnolla viitataan ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden muodos-

tamaan kokonaisuuteen. 

 

 

Kuva 3. KL-kehyksessä käytetty näkemys ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden asemasta suhteessa luontoon. Kuvassa A  
esitetään erittely, jossa luonto jakaantuu ekologiseen ja inhimilliseen ulottuvuuteen ihmisen kuuluessa molempiin. Tämä 
malli kuvaa työn ontologisia lähtökohtia. B-kuvassa esitellään käsitteiden ”ihmisen luonto” ja ”muu luonto” sisältö tässä 
työssä. B-malli kuvaa sitä, miten arkikielen käsitys luonnosta ja ihmisestä nähdään työn näkökulmasta.  
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 Kuvalla 3A pyritään havainnollistamaan sitä, että ekologinen ulottuvuus paitsi ympäröi, myös läpäi-

see inhimillisen ulottuvuuden. Esimerkiksi kaupungissa ekologisen ulottuvuuden nähdään tässä 

työssä olevan kaiken infrastruktuurin rakenteissa niihin käytettyjen resurssien muodossa, puistoissa, 

kaupungin alla olevana maaperänä, bakteereina kaikilla pinnoilla ja niin edelleen. Inhimillinen ulot-

tuvuus ikään kuin kumpuaa ekologisesta ulottuvuudesta ihmisen toiminnan seurauksena. Toisaalta 

myös inhimillinen ulottuvuus läpäisee ekologisen ulottuvuuden, sillä kuten luvussa 2.3.1 todettiin, 

ihmisen vaikutus ulottuu jossain määrin jo kaikkialle maapallon pinnalla. 

Inhimillisen ja ekologisen ulottuvuuden suhdetta voidaan hahmottaa Willamon (2005, 110–112) ku-

vaileman toiminnallisuusajattelun avulla. Toiminnallisuusajattelussa todellisuutta pyritään hahmot-

tamaan rakenteiden lisäksi toimintojen näkökulmasta (emt.). Eri kohteet eivät luokitu joko-tai -tyyp-

pisesti esimerkiksi inhimilliseen tai ekologiseen ulottuvuuteen kuuluviksi vaan kuuluvat näkökul-

masta riippuen eri painoarvoilla molempiin. Esimerkiksi tietokone nähdään tässä työssä tarkoituk-

sensa näkökulmasta inhimilliseen ulottuvuuteen kuuluvana, mutta siinä on väistämättä myös ekolo-

ginen ulottuvuutensa: sen pinnalla elää bakteereita ja se muodostuu samanlaisista atomeista kuin 

kaikki muukin luonnossa. 

Inhimillisen ja ekologisen ulottuvuuden rajaa ei todellisuudessa nähdä tämän työn näkökulmasta ku-

van 3 tavoin selvärajaisena vaan jatkumona. Esimerkiksi pelto voidaan nähdä tietokonetta enemmän 

ekologiseen ulottuvuuteen kuuluvana, sillä ekologinen ulottuvuus näkyy voimakkaammin pellossa 

niin rakenteellisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta. Silti pelto kuuluu myös inhimilliseen ulot-

tuvuuteen, sillä se on inhimillisen toiminnan tuotos ja osa.  

Kuva 3 syntyi monien eri ajatusten summana, osin luvussa 3.1.1 esitellyn GHH-kehyksen (Willamo 

ym. 2017) sekä Willamon (2005) luontosuhdetyyppittelyn (ks. luku 2.2.3) inspiroimana. Lähtökoh-

tana oli syväekologinen käsitys ihmisestä osana luonnon kokonaisuutta (ks. luku 2.1). Pian kuvan 3 

muodostamisen jälkeen luin Peter Checklandin (1981) systeemitypologiasta ja totesin, että Checkland 

jäsentää ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden asemaa luonnossa hyvin samankaltaisesti. Seuraavaksi 

esittelen lyhyesti Checklandin (1981) systeemitypologiaa jäsentääkseni tarkemmin tässä kuvailtua 

näkemystä ihmisen ja ihmisen systeemien asemasta luonnossa.   
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4.1.2 Checklandin systeemitypologia  

Ihmisen ja luonnon systeemien sisäkkäisyyttä on jäsentänyt systeemiajattelun keinoin Peter Check-

land (1981). Checklandin systeemitypologiassa todellisuus jaetaan seuraaviin systeemeihin:  

- luonnonsysteemit (natural systems),  

- suunnitellut fyysiset systeemit (designed physical systems),  

- suunnitellut abstraktit systeemit (designed abstract systems) ja  

- inhimilliset toimintajärjestelmät tai -systeemit (human activity systems).  

Lisäksi Checkland nimeää viidentenä systeemiluokkana transsendentaaliset systeemit (transcenden-

tal systems) viitaten mahdollisiin systeemeihin, joita emme (vielä) tunne (Checkland 1981, 111; suo-

mennokset Sandelin-Benkö ja Metsämuuronen 2011, 376).  

Checkland (1981) ei pyri tarkasti kuvailemaan sitä, millaisia nämä systeemit ovat tai miten ne toimi-

vat. Sen sijaan hänen tavoitteenaan on ollut luoda todellisuuden kuvailemisen kannalta toimiva ja 

riittävän laaja systeemiluokitus (emt. 113). Huomionarvoista on, että Checklandin systeemitypologia 

on selvästi ihmiskeskeinen. Näin ollen sitä voi soveltaa lähinnä ihmiseen liittyvien ilmiöiden tutki-

miseen, kuten tässä luontosuhteeseen. Tarkastelen seuraavaksi neljää ensiksi mainittua systeemiluok-

kaa, joiden avulla Checkland (1981) jäsentää maailmaa.  

Tämän työn kannalta merkittävää on, että Checkland (1981, 110-111) sijoittaa ihmisen systeemeineen 

luonnon sisälle (kuva 4). Ihminen sisältyy Checklandin (emt.) systeemitypologiassa luonnonsystee-

miin, mutta voi sen puitteissa luoda muista luonnonsysteemeistä poikkeavia inhimillisiä systeemejä.  

Checklandin (1981, 110-111) mukaan perustavanlaatuinen ero ihmisen ja luonnonsysteemien välillä 

liittyy niiden syntyyn. Luonnonsysteemit atomista eliöön, ekosysteemiin ja galaksiin ovat maailman-

kaikkeuden synnyn ja evoluution myötä muovautuneet sellaiseksi kuin ne ovat, eivätkä ne voisi juuri 

nyt olla muunlaisia. Ihmisen systeemit sen sijaan voisivat olla toisenlaisiakin (emt.). Niiden syntyyn 

ja muotoutumiseen vaikuttavat toki luonnonsysteemien asettamat reunaehdot (esim. aineiden kemi-

alliset ominaisuudet), mutta ihminen voi toteuttaa eri tarkoitukseen suunnittelemiaan systeemejä mo-

nin eri tavoin.  

Niin Checklandin (1981) systeemitypologiassa kuin tämän työn kehyksessä ihminen käsitetään osana 

sekä luonnonsysteemiä että luonnonsysteemin sisältämiä inhimillisiä systeemejä. Ihmisellä nähdään 

siten olevan ns. ekologinen, muun luonnon kaltainen puoli ja muusta luonnosta poikkeava inhimilli-

nen puoli. Tämän inhimillisen puolen Checkland (1981) jakaa kolmeen systeemiluokkaan, jotka esit-

telen seuraavaksi.  
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Suunnitellut fyysiset systeemit ovat yksinkertaisesti ihmisen luomia konkreettisia rakennelmia vasa-

rasta tehtaaseen ja kaupunkiin. Yhteistä näille on jokin ihmisen asettama tarkoitus, jota täyttämään 

systeemi on tehty (Checkland 1981, 110). Suunnitellut abstraktit systeemit ovat aineettomia systee-

mejä, kuten lait, runot, teoriat ja käsitteelliset kehykset. Jälleen näillä systeemeillä on jokin ihmisen 

määräämä tarkoitus, mutta systeemit eivät ilmene konkreettisina rakennelmina, vaan aineettomina 

järjestelminä. Abstrakteja systeemejä voidaan kuitenkin ikään kuin tallettaa fyysisiin systeemeihin, 

kuten runoja runokirjoihin. (Emt.) 

Suunniteltujen systeemien lisäksi Checkland (1981, 110-111) erottaa inhimilliset toimintajärjestel-

mät. Tähän luokkaan sisältyy hyvin erilaisia systeemejä ja niiden rajaaminen voi olla hankalaa. Yh-

distävä tekijä on se, että systeemi muodostuu ihmistoiminnoista, jotka kytkeytyvät toisiinsa jonkin 

yhtenäisen periaatteen kautta (Checkland, 1981, 111). Yksinkertaisimmillaan tällainen systeemi voisi 

olla vaikkapa kaulinta pyörittävä leipuri, monimutkaisimmillaan esimerkiksi ilmastosopimusta sol-

mivien poliitikkojen toiminta valmistelukokouksineen ja istuntoineen. Eri ihmisten toiminnan yhteen 

liittävä funktio voi olla systeemiin kuuluvien toimijoiden tiedostama tai ulkopuolisen tarkkailijan 

määrittelemä. Esimerkiksi jalkapallojoukkue muodostaa hyvin selvärajaisen ihmistoiminnan systee-

min. Sen sijaan tutkimusta varten rajattu joukko Helsingissä asuvia, alle 18-vuotiaita vegaaneja ei 

luultavasti tiedä olevansa osa kyseistä tutkijan rajaamaa systeemiä. 

Kaikki inhimillisen ulottuvuuden osat eivät asetu vain yhteen Checklandin (1981) määrittelemään 

systeemiluokkaan. Esimerkiksi sosiaalisten suhteiden verkostot eli sosiaaliset systeemit, kuten perhe, 

työyhteisö tai naapurusto, ovat Checklandin (1981, 120-121) mukaan osaksi luonnonsysteemejä, 

osaksi inhimillisiä toimintajärjestelmiä. Sosiaaliset systeemit voi nähdä ihmiselle lajityypillisenä 

Kuva 4. Checklandin (1981) systeemitypologiassa ihminen ja 
ihmisen systeemit kuvataan luonnon sisällä. Kuva tekijän, 
Checklandia (1981, 110) mukaillen.  
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käyttäytymisenä, jolloin ne sisältyvät luonnonsysteemeihin samalla tavoin kuin susilauma. Check-

land (1981, 121) kuitenkin toteaa, että puhtaan behavioristinen, ihmistä laumaeläimenä korostava 

lähestymistapa aliarvioi rationaalisen suunnittelun vaikutusta, joten osa sosiaalisista systeemeistä 

nähdään Checklandin luokituksessa inhimillisinä toimintajärjestelminä. Esimerkiksi monikansallisen 

yhtiön työyhteisö on rakentunut ihmisen muiden systeemeiden muassa ja sen voi nähdä ennemmin 

inhimillisenä toimintajärjestelmänä kuin luonnonsysteeminä.  

Kuvatessani luontosuhdetutkimuksen sisäistä ristiriitaa luvussa 2.2 kävi ilmi, että  luontosuhdetutki-

muksissa saatetaan ajatella ihmisen systeemien, kuten autojen ja kaupunkien,  rajaavan ihmisen eril-

leen luonnosta.  Tämän vuoksi Checklandin (1981) systeemitypologian löytäminen tuntui työni kan-

nalta merkittävältä: ihminen systeemeineen on rajattu luonnonsysteemin sisäpuolelle. Checklandin 

(1981) selkeän jäsentelyn myötä myös ensisijaisesti inhimillisiksi mielletyt systeemit voi hahmottaa 

osana luontoa, vaikka ne poikkeavatkin muusta luonnosta. Voisi sanoa, että inhimillinen ulottuvuus 

on kehkeytynyt luonnosta ihmisen toiminnan seurauksena. Ihmisen voi näin nähdä samaan aikaan 

luontoon kuuluvana ja inhimillisyydessään erityisenä.  

Juuri Checklandin (1981) määrittelemä ihmisen systeemien poikkeavuus luonnosta on oleellista koko 

luonnon hyvinvoinnin ja siten ympäristönsuojelun kannalta. Ihmisen systeemejä voidaan muuttaa in-

himillisillä päätöksillä, siinä missä luonnon systeemit muuttuvat lähinnä luonnonlakien alaisina, jollei 

ihminen niitä muuta. Ihminen systeemeineen on siten luonnon kokonaisuudessa erityinen – me 

voimme nykyisen tieteellisen käsityksen mukaisesti muita eläimiä tietoisemmin muuttaa toimin-

taamme sen seuraukset sekä omat ja ympäristön tarpeet huomioon ottaen. Kuten luvussa 2.3.1 ihmi-

sen erityisyyttä käsiteltäessä todettiin, ei ole yhdentekevää, miten me ihmiset käyttäydymme, vaikka 

olemmekin osa luontoa siinä missä muurahaiset keoissaan.  

4.2 Tutkittava suhde – mikä luontosuhde? 

Samalla tavoin kuin systeemin osalla on suhde systeemiin, jonka osa se on, on ihmisellä suhde luon-

toon. Samoin systeemillä on suhde systeemin osaan, luonnolla ihmiseen. Tämä osan ja kokonaisuu-

den välinen suhde käsitetään tässä työssä luontosuhteen perustana. Tutkittavana on siten ihmisen 

suhde luontoon, jonka osa ihminen systeemeineen on. 

Muun muassa Willamon (2005) mukaan ihmisen luontosuhdetta on käsitelty lähinnä suhteena ihmistä 

ympäröivään muuhun luontoon. Luontosuhdetutkimuksissa kysytään esimerkiksi käyvätkö tutkitta-

vat luonnonympäristöissä ulkoilemassa ja mikä on heidän suhteensa muihin eläimiin tai kasveihin 
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(Mayer ja Frantz 2004; Nisbet ym. 2009). Tällöin saadaan tietoa siitä, miten henkilö suhtautuu muu-

hun luontoon, mutta suhde koko luontoon jää hämäräksi. Väitettä luontosuhdetutkimuksen keskitty-

misestä ihmisen ja muun luonnon suhteen tutkimiseen tarkastellaan toisen tutkimustehtävän ratkomi-

sen yhteydessä luvussa 5. 

Erittelen tässä vaiheessa luontosuhteen kahteen eri suuntaan. Suhdetta, joka ulottuu hierarkiatasolta 

toiselle, kompleksisuuskynnyksen yli, nimitän vertikaaliseksi ja suhdetta saman hierarkiatason sisällä 

horisontaaliseksi luontosuhteen suunnaksi. Kuvassa 5 asiaa on havainnollistettu hyvin yksinkertai-

sella asetelmalla: suhde koko luontoon on siinä esimerkkinä vertikaalisesta ja suhde muuhun luontoon 

horisontaalisesta suunnasta. Kuvan 5 tapaiseen horisontaaliseen luontosuhteen suuntaan saattaa liit-

tyä myös planismia, jossa luonnon kokonaisuus litistetään muuksi luonnoksi ja asetetaan ihmisen 

kanssa samalle tasolle. Tätä oletusta tarkastellaan osana tutkimustehtäviä 2 ja 3. 

 

 

 

 

 

 

Kuvan 5 mukaisen horisontaalisesti suuntautuneen luontosuhteen tutkimus on toki relevanttia, sillä 

suhteemme meitä ympäröivään muuhun luontoon vaikuttaa ympäristön tilaan merkittävästi. Horison-

taaliseen luontosuhteen suuntaan voi katsoa kuuluvan esimerkiksi sen, miten ihminen kohtelee muuta 

luontoa ja mitä asenteita ihmisellä on muuta luontoa kohtaan. Tässä työssä painotan kuitenkin enem-

män vertikaalisen luontosuhteen suuntaa, sillä kokemuksen itsestä osana luontoa on todettu olevan 

merkittävä tekijä ympäristövastuullisen käyttäytymisen motivoimisessa (mm. Clayton, 2003; Mayer 

ja Frantz, 2004; Schultz ja Tabanico, 2007). Lisäksi vertikaalisessa suunnassa, kun se suunnataan 

ihmisestä katsottuna ”alaspäin”, on vahvasti mukana ihmisen oma ekologinen ulottuvuus, sisäinen 

luonto, joka on luontosuhdetutkimuksessa jäänyt vähemmälle huomiolle (Willamo 2005, 179–180). 

LUONTO 

ihminen muu luonto 

Kuva 5. Luontosuhteen vertikaalinen ja horisontaalinen suunta Holmströmiä (2018) mukaillen. Kat-
koviivat kuvaavat hierarkkisia suhteita, nuolet luontosuhteen suuntia: oranssi vertikaalista ja vihreä 
horisontaalista. 
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Toisaalta ongelmana ei ole niinkään tutkittu luontosuhteen suunta vaan mahdollinen planistinen nä-

kemys luontosuhteesta. Holarkistisesti painottunut käsitys luontosuhteesta ottaa huomioon sekä ver-

tikaalisen että horisontaalisen luontosuhteen suunnan, mutta voimakkaan planistisessa luontosuhde-

käsityksessä oletetaan luontosuhteen olevan vain horisontaalisesti muun luonnon ja ihmisen välillä. 

4.3 Osan suhde kokonaisuuteen – kokonaisvaltainen luontosuhdekäsitys GHH-ke-

hyksen valossa  

Seuraavaksi tarkastelen GHH-kehyksen (Willamo ym. 2017, Willamo ym. 2018) avulla edellä ku-

vailtuja kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehyksen elementtejä, ihmisen asemaa suhteessa 

luontoon sekä luontosuhteen suuntia. Kuten kaikki teoreettiset tarkastelut, on tämäkin näkökulma-

sidonnainen yksinkertaistus todellisuudesta. GHH-kehyksen avulla voidaan kuitenkin hahmottaa sel-

västi sekä luontosuhteen vertikaalisuus että ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden sisältyminen luon-

toon. 

Aloitetaan valitsemalla tarkastelun kohteeksi ihminen, jonka luontosuhdetta aiotaan tutkia. Seuraa-

vaksi otetaan tarkasteluun mukaan muita kohteita: luonto, kaupunki, aarnimetsä ja kettu (tarkastelu-

kohdegeneralismi) ja tarkastellaan näiden välisiä yhteyksiä (holismi). Yhteyksien hahmottamisen 

myötä valituista tarkastelukohteista muodostuu systeemi. Sitä voidaan – ja on kokonaiskuvan luo-

miseksi hedelmällistäkin – tarkastella monista eri näkökulmista (näkökulmageneralismi). Kun sys-

teemi järjestetään holarkiaksi (holarkismi), on tarkastelu kuitenkin kiinnitettävä tiettyyn, valittuun 

näkökulmaan, jotta holarkian rakentaminen on loogisesti mahdollista. Holarkiassa kohteet siis sijoi-

tetaan tämän valitun näkökulman mukaisesti eri tasoille, mikäli ne eivät suhteiden tarkastelun perus-

teella kuulu kaikki samalle tasolle. 

Tässä työssä käytettävän modernin luonnontieteen näkökulman mukaan ihmisen, rakennetun ympä-

ristön, aarnimetsän ja ketun olemassaolo on riippuvainen luonnosta ja lisäksi luonto muodostuu mm. 

näistä osista. Näin ollen voidaan päätellä luonnon olevan ylätaso, laajempi systeemi, johon kaikki 

muut sisältyvät. Kaupunki ja aarnimetsä jäsentyvät luonnossa esiintyviksi elinympäristöiksi, ja ihmi-

nen sekä kettu vielä alemmalle tasolle organismeiksi, jotka ovat osa niin elinympäristöjä kuin kaiken 

ylätasona olevaa luontoa. 
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Holistisesti tarkasteltuna ihmisen suhde luontoon hahmottuu tässä tarkastelussa vertikaalisesti ihmi-

sen ja ylemmän systeemitason, luonnon välille. Holarkismi taas auttaa havaitsemaan ihmisen ja ih-

misen systeemien sisältymisen luontoon. Tämä jäsennys havainnollistaa myös ihmisen ja luonnon 

vastakkainasettelussa piilevän kategoriavirheen (Helenius 2015, 59).  

Ihmisen tai edes ihmisen muokkaaman ympäristön asettaminen luonnon vastakäsitteeksi, ei-luon-

noksi, on nykyisen tiedekäsityksen mukaan kategoriavirhe, sillä silloin asetetaan eri systeemitason 

osia samalle tasolle. Vastakäsitteiksi asetetaan siten systeemi ja sen osa. Helenius (2015, 59) havain-

nollistaa Rylen (1949) kategoriavirheen käsitettä yksinkertaisella esimerkillä: ”omenan” vastakäsit-

teeksi voidaan mieltää ”ei-omena”, jollainen voi loogisesti olla esimerkiksi ”päärynä”. Sen sijaan ”ei-

omenoiden” luokkaan ei loogisesti voi kuulua ”hedelmä”, sillä se sisältää myös omenan. Yhtä lailla 

ihmisen ja luonnon asettaminen vastakäsitteiksi on ylä- ja alakategorian rinnastamista. 

Seuraavaksi esittelen vielä kaksi, GHH-kehyksen ohjaamaa jäsennystä ihmisen ja luonnon suhteesta. 

Kuvassa 6 jäsennän hierarkiana luvussa 4.1 esitellyn käsityksen ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden 

asemasta luonnon kokonaisuudessa. Kuvassa 7 mukaan tuodaan KL-kehyksessä tarkasteltava luon-

tosuhde ja sen suunnat.  

KL-kehyksen näkökulmasta ihmisen luontosuhde muodostuu suhteesta muuhun luontoon, ihmisen 

luontoon ja luonnon kokonaisuuteen (kuva 7). Suhde luonnon kokonaisuuteen voi olla esimerkiksi 

Kellertin ja Wilsonin (1993) biofilia-hypoteesin ja myös useiden luontosuhdetutkimusten (ks. esim. 

Mayer ja Frantz 2004; Nisbet ym. 2009; Tam 2013) kuvailema yhteydentunne laajaan, perimmäiseen 

luonnon kokonaisuuteen. Toisaalta luontosuhde ilmenee myös suhteena muuhun luontoon, esimer-

kiksi lähimetsään ja sen eläimiin, sekä ihmisen luontoon, esimerkiksi puistoihin, huonekasveihin tai 

omaan kehoomme ja sen toimintoihin. Tämän työn näkökulmasta suhde ihmisen luontoon ja muuhun 

luontoon ovat osa suhdetta luonnon kokonaisuuteen, mutta ne eritellään tarkasteltaviksi omina koko-

naisuuksinaan.  

”Suora” suhde luonnon kokonaisuuteen nähdään tässä työssä ikään kuin abstraktina, lähinnä tajun-

nallisten kokemusten varassa olevana tunteena siitä, että on osa luontoa. Suhteet ihmisen luontoon ja 

muuhun luontoon ovat taas konkreettisempia ja siksi myös hyvin tärkeitä luontosuhteen osia. Ihmis-

ten on helpompi hahmottaa omaa mittakaavaansa lähellä olevia systeemitasoja, kuten kuvan 6 hierar-

kiapuussa ihmisen luonto tai muun luonnon ”toimijat”, esimerkiksi pihapuun linnut. Sen sijaan ihmi-

sen mittakaavasta kauempana olevat systeemitasot, kuten luonnon kokonaisuus tai ihmisen ekologista 

ulottuvuutta alempi molekyylitaso, ovat vaikeammin hahmotettavissa. (Ks. Willamo 2005, 173.) Jotta 
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yksilön luontosuhde voidaan tavoittaa kokonaisuudessaan, kannattaisi sitä tutkiessa siis ottaa huomi-

oon yksilön suhde luontoon useilla eri systeemitasoilla.   

 

 

 

 

 

Kuva 6. Ihmisen ja ihmisen luonnon asema luonnon kokonaisuudessa hierarkkisesti kuvattuna. Ihminen on hierarkiapuun 
kuvaamassa systeemissä toimija, jonka suhdetta luontoon tarkastellaan. (Kuva on muodostettu yhdessä Risto Willamon 
kanssa.) 

Kuva 7. KL-kehyksen käsitys ihmisen luontosuhteesta. Oranssit nuolet kuvaavat vertikaalista ja vihreät horisontaalista 
luontosuhteen suuntaa. (Kuva on muodostettu yhdessä Risto Willamon kanssa.) 
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4.4 Kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen käsitteellinen kehys 

Seuraavaksi esittelen itse kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehyksen eli KL-kehyksen (kuva 

8). Se rakentuu kolmesta tasosta:  

1) käsitys ihmisen asemasta suhteessa luontoon ja sen määrittelemä luontosuhde  

2) ihmisen luontosuhteen kaksi osa-aluetta sekä  

3) neljä ulottuvuutta, joiden kautta luontosuhde ihmisen elämässä ilmenee.  

Edellä on avattu kahdessa osassa kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehyksen ensimmäinen 

taso: ihminen systeemeineen on osa luontoa ja tutkittava luontosuhde on ihmisen vertikaalinen suhde 

luonnon kokonaisuuteen, jonka osa ihminen itse on. Tämä on kehykseni ensimmäinen linssi, jonka 

läpi luontosuhdetta tarkastellaan. Kaksi muuta tasoa pyrkivät syventämään ymmärrystä holarkistisesti 

tarkastellusta luontosuhteesta, sen luonteesta ja ilmenemisestä ihmisen elämässä.  

Kehyksen toisella tasolla käsitys ihmisestä osana luontoa jaetaan luvussa 2.2.3 esiteltyä Willamon 

(2005, 176-177) luontosuhdetyypittelyä mukaillen kahteen osa-alueeseen: 1) käsitys ihmisen ja ih-

misen systeemien kuulumisesta luontoon sekä 2) ihmisen suhde omaan ekologiseen ulottuvuuteensa. 

Ihmisen ekologisen ulottuvuuden tuominen luontosuhdekäsitykseen on yksi työni tärkeimmistä ta-

voitteista. Kuten Willamo (2005, 173) toteaa, luonnon ja kulttuurin rajan lisäksi kehomme ulkopinnan 

ajatellaan erottavan ihmisen luonnosta. Ihmisen ekologinen ulottuvuus vaikuttaa jäävän myös luon-

tosuhdetutkimuksessa huomiotta. Ekologisen ulottuvuuden roolia luontosuhdetutkimuksessa tarkas-

tellaan osana tutkimustehtävää 2 systemoidun kirjallisuuskatsauksen avulla (luku 5).  

Kehyksen kolmannella tasolla luontosuhteen ilmeneminen jaetaan neljään eri ulottuvuuteen. Luonto-

suhdetutkimuksessa usein käytettyjä ulottuvuuksia ovat mm. affektiivinen, kognitiivinen ja koke-

muksellinen (mm. Mayer ja Frantz, 2004; Nisbet ym., 2009). Käytän tässä työssä Meri Elonheimon 

(2002, 8-9) pro gradu -tutkielmassaan luomaa jäsennystä luontosuhteen ulottuvuuksista: tajunnalli-

nen, ekologinen, sosiokulttuurinen ja toiminnallinen (taulukko 5). Elonheimo (2002) johtaa luonto-

suhdekäsityksensä ulottuvuudet Lauri Rauhalan (1989) holistisesta ihmiskäsityksestä (tajunnallisuus, 

kehollisuus ja situationaalisuus). Taulukossa 1 esitellään Elonheimon (2002) mukaisesti luontosuh-

teen ulottuvuuksien sisältöä.  
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Taulukko 5. Luontosuhteen ulottuvuudet Elonheimon (2002, soveltaen) mukaan. 

LUONTOSUHTEEN NELJÄ ULOTTUVUUTTA 

tajunnallinen ulottuvuus: tunteet, asenteet ja tieto eli luontoon liittyvät ja kohdistuvat tunteet, luontokä-

sitys ja -asenteet, tietämys luonnon toiminnasta, ympäristöhuoli, -tietoisuus ja -ongelmakuva 

ekologinen ulottuvuus: biologiset perustarpeet eli aineenvaihdunta muun luonnon kanssa omien ruumiin-

toimintojen kautta, lämmön ja valon tarve, muu luonnonvarojen ja energian kulutus, biologiset ja luon-

nonolosuhteiden asettamat reunaehdot toiminnalle, elämäntavan ympäristökuormitus, ympäristötekijöi-

den vaikutukset fyysiseen terveyteen 

sosiokulttuurinen ulottuvuus: juurien ja kasvatuksen, sosiaalisen aseman, ammatin, asuinympäristön, yh-

teisön sekä taloudellisten, teknisten ym. resurssien vaikutus luontosuhteeseen, omien vaikutusmahdolli-

suuksien kokeminen 

toiminnallinen ulottuvuus: toiminta luonnossa, ekologiseen ympäristöön suoraan tai välillisesti vaikuttava 

toiminta (esim. maan muokkaus, kulutus) 

 

Luontosuhteen ulottuvuuksien sisältöä ei tarkenneta tässä syvemmin, mutta nostan esiin tärkeän huo-

mion toiminnallisesta ulottuvuudesta. "Toiminta luonnossa" on hyvä esimerkki ilmauksesta, jollaiset 

muuttuvat tässä työssä käytetyn luontosuhdekäsityksen myötä aiempaa vaikeammin hahmotettaviksi. 

Ihminen ei tämän käsityksen mukaan voi toimia missään muualla kuin luonnossa, koska kaikki on 

luontoa. Ilmaus pitää vain ymmärtää kokonaisvaltaisesti: toimiessaan "luonnossa" ihminen toimii 

osana kokonaisuudessa. Tällaisena toimintana voi pitää esimerkiksi autolla ajamista ja siihen liittyvää 

saastuttamista – ylipäätään kaikkea arkista toimintaamme. Usein kuitenkin halutaan puhua esimer-

kiksi metsässä retkeilystä, marjastuksesta tai järvellä soutelemisesta korostaen "perinteistä" luon-

nossa olemista. Tällöin olisi hyvä käyttää juuri näitä tarkempia nimityksiä (esim. "metsäretki") tai 

puhua "toiminnasta muussa luonnossa", joka voidaan tosin kokea kielellisesti kankeana (ks. Willamo 

2014b). 

Kehyksen kahden ensimmäisen tason nähdään ilmenevän taulukossa 5 esiteltyjen neljän ulottuvuuden 

kautta. Eri ulottuvuuksien vaikutus luontosuhteeseen vaihtelee yksilökohtaisesti ja se voi muuttua 

elämänvaiheiden mukaisesti. Lisäksi luontosuhteen ilmeneminen eri ulottuvuuksissa voi olla ristirii-

taista. Esimerkiksi yksilö voi ajatella olevansa osa luontoa (tajunnallinen ulottuvuus), mutta kuitenkin 

kuluttaa luonnonvaroja ja saastuttaa kuin muutokset luonnossa eivät vaikuttaisi häneen itseensä (toi-

minnallinen ulottuvuus). Toisaalta yhteys kehyksen tasojen välillä on kaksisuuntainen, sillä nämä 

neljä luontosuhteen ulottuvuutta voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten yksilö kokee oman eko-

logisen ulottuvuutensa ja missä määrin hän kokee olevansa osa luontoa. Lisäksi luontosuhteen neljä 
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ulottuvuutta vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat vahvasti toimin-

nalliseen ja tajunnalliseen ulottuvuuteen, toisaalta ekologisen ulottuvuuden asettamat reunaehdot vai-

kuttavat toimintaan ja sosiokulttuuriseen ulottuvuuteen.  

Edellä olevan perusteella KL-kehys voidaan kuvata kolmitasoisena kokonaisuutena (kuva 8). Kuten 

kaikki mallit ja kehykset, tämäkin on yksinkertaistus todellisuudesta. Luontosuhteen ei nähdä onto-

logisesti olevan kolmitasoinen, juuri näiden tekijöiden summana syntyvä ilmiö. Muodostamani kä-

sitteellinen kehys on ennen kaikkea näkökulmasidonnainen työkalu, jonka avulla luontosuhdetta voi-

daan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Toisaalta kehys mahdollistaa tarvittaessa osavaltaisemmankin 

tarkastelun. Tutkimuskohteena voisi esimerkiksi olla se, miten henkilön suhde omaan ekologiseen 

ulottuvuuteensa ilmenee toiminnallisen ulottuvuuden kautta. Luontosuhdetta ei myöskään nähdä ke-

hyksessäni staattisena, vaan se voi muuttua – ja todennäköisesti muuttuukin – yksilön elämänvaihei-

den ja ympäristön (niin ekologisen kuin sosiokulttuurisen) muutosten myötä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehyksen kolme tasoa. 
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5. Luontosuhdetutkimusten käsitys luontosuhteesta 

Tässä luvussa esittelen, mitä saatiin selville systemoidulla kirjallisuuskatsauksella kerätyn artikke-

liaineiston sisällönanalyysissä liittyen tutkimustehtävään 2: ”Selvitetään KL-kehystä soveltaen, min-

kälaisia luontosuhdekäsityksiä esiintyy olemassa olevassa luontosuhdetutkimuksessa.” Analyysiä oh-

jannut teoria, eli edellisessä luvussa rakennettu KL-kehys, antoi sekä aineiston koodaamiseen että sitä 

seuranneeseen ryhmittelyyn ja tyypittelyyn raamit. Teoriaohjaavan otteen mukaisesti sisällönanalyy-

sissä otettiin myös aineistosta nousevat, kehyksen ulkopuoliset seikat huomioon. Aineistosta etsittiin 

kehyksen kolmitasoisen rakenteen (ks. kuva 6, luku 4.4) mukaisesti vastauksia kysymyksiin:  

1) Mitä tutkitaan, kun tutkitaan luontosuhdetta? 

2) Mikä on ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden asema suhteessa luontoon? 

3) Mitä luontosuhteen ulottuvuuksia tutkitaan? 

Esittelen seuraavaksi yleiskuvan vastauksista yllä oleviin kysymyksiin (luku 5.1). Tämän jälkeen ku-

vailen sisällönanalyysissä ilmenneitä, analysoitujen artikkeleiden luontosuhdekäsityksiä ryhmittele-

mällä ja tyypittelemällä niitä kehykseni mukaisesti (luku 5.2). Lopuksi tarkastelen tuloksia sekä yleis-

kuvan että luontosuhdekäsitysten näkökulmasta (luku 5.3).  

5.1 Yleiskuva 

5.1.1 Tutkittava suhde 

Aineistoksi kerättiin artikkeleita, joissa käsitellään luontosuhdetta ja sen tutkimista, joten oletin kaik-

kien tutkimusten tarkastelevan luontosuhdetta. Kartoitin analyysissä sitä, millä tavalla luontosuhde 

käsitteellistettiin aineistossa: mitä nimiä luontosuhteesta käytettiin, miten se määriteltiin ja miten 

määriteltiin luonto, johon tutkittava suhde kohdistuu. Artikkeleista koodattiin tutkittavaan ilmiöön 

viittaavat termit, mahdolliset luontosuhteen määritelmät sekä ilmaukset, jotka kertoivat, onko ky-

seessä suhde koko luontoon (johon ihminen systeemeineen tämän työn näkemyksen mukaisesti sisäl-

tyy) vai ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden, eli ihmisen luonnon, ulkopuoliseen muuhun luontoon.  

Luontosuhteesta käytetyt nimitykset koodattiin, jotta saatiin käsitys siitä, viittaavatko lukuisat eri ter-

mit samaan ilmiöön. Artikkeleissa esiintyneet nimityksen jaettiin kolmeen koodiryhmään: connection 

to nature, relationship ja muut.  Ylivoimaisesti eniten tutkittavaa suhdetta kuvattiin connection to 

nature -termillä ja sen variaatioilla. Aineiston 28 artikkelista vain yhdessä tutkittavaan ilmiöön ei 
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viitattu kertaakaan jollakin connection to nature -johdannaisella. Kaikkiaan 72 % tutkittavaan ilmi-

öön viittaavista koodatuista ilmauksista (yht. 739 kpl) oli connection to nature-pohjaisia, 18 % rela-

tionship-sanan johdannaisia ja loput 10 % muita termejä, kuten nature relatedness ja environmental 

identity.  

Käytetyin yksittäinen termi oli connection to nature eri muodoissaan (esim. nature connection). Tätä 

seurasivat connectedness to nature, relationship with nature ja human-nature relationship. Suurim-

massa osassa artikkeleita käytettiin sekä connection to nature- että relationship-ryhmän käsitteitä 

viitattaessa tutkittavaan ilmiöön.  

Luontosuhteesta käytetyillä termeillä ei vaikuttanut olevan yhteyttä siihen, viitataanko tutkimuksessa 

luontoon koko luontona vai muuna luontona. Näin ollen nimityksiä merkittävämmän tekijän tutkitta-

vaa suhdetta tunnistettaessa muodostivat tutkimuksissa ilmenneet käsitykset luonnosta. Pyrin tunnis-

tamaan, kuvattiinko artikkeleissa ihmisen luonnon sisältävää koko luontoa vaiko vain ihmisen luon-

non ulkopuolista muuta luontoa.  Oletin ensimmäisen viittaavan vertikaaliseen luontosuhteen suun-

taan, sillä maininnat ihmistä laajemmasta koko luonnosta vaikuttivat sisältävän käsityksen luonnosta 

ihmistä ylemmällä systeemitasolla. Jälkimmäisen osalta taas oletin, ellei artikkelissa ollut toisin mai-

nittu, että muu luonto ajatellaan samalle systeemitasolle ihmisen kanssa ja näin ollen viitataan hori-

sontaaliseen luontosuhteen suuntaan (ks. luku 3.1.1).   

KL-kehyksessä suhde koko luontoon sisältää käsityksen ihmisestä ja inhimillisestä ulottuvuudesta 

osana luontoa. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen aineistossa inhimillinen ulottuvuus näyttäytyi 

suurimmaksi osaksi luontoon kuulumattomana. Pidin kuitenkin aineistossa esiintyneitä ilmauksia ih-

misen yksilönä tai lajina sisältävästä luonnon kokonaisuudesta selvänä viittauksena koko luontoon 

kohdistuvaan vertikaaliseen luontosuhteeseen. Näin ollen kaikki ihmisen sisältävään ja ihmistä laa-

jempaan luonnon kokonaisuuteen viittaavat ilmaukset koodattiin koko luonto -koodiryhmän koo-

deilla, riippumatta inhimillisen ulottuvuuden asemasta. 

Tämän työn kehyksen läpi katsottuna kaikissa 28 artikkelissa esiintyi ilmauksia, jotka viittasivat luon-

toon muuna luontona. Koko luontoon viitattiin tunnistettavasti 10 artikkelissa. Kaikissa näissäkin 

artikkeleissa oli myös runsaasti muuhun luontoon viittaavia ilmauksia. Taulukkoon 6 on koottu koko 

luonto - ja muu luonto -koodiryhmään jaotellut artikkelien luontokäsityksiä ilmentävät koodit frek-

vensseineen.  
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Taulukko 6. Koko luonto ja muu luonto -koodiryhmien koodit. Frekvenssit (f) kuvaavat koodien esiintymistä aineistossa 
eli koodilla merkattujen kohtien lukumäärää. 

 

 

 

 

 

Seuraavassa esimerkkejä ilmauksista, jotka koodasin koko luonto -ryhmän koodeilla.  

luonto perimmäisenä kokonaisuutena: 

nature is indeed the great Whole 

a larger whole in which everything is connected by a common essence 

laajempi luonto: 

wider nature 

more than human world 

Ilmaukset, joiden tulkitsin kertovan suhteesta muuhun luontoon, olivat taas seuraavanlaisia: 

muu luonto: 

awareness of local wildlife or nearby nature 

connection to the natural world 

“suora” luontokontakti: 

the amount of time people spend in contact with nature 

encounters with nature 

Aineistosta etsittiin myös suoria luonnon määritelmiä, mutta luonto määriteltiin eksplisiittisesti vain 

yhdessä artikkeleista (Dutcher ym. 2007):  

[N]ature meant not only living things, such as plants and animals but also inanimate 

things, such as streams and landscapes. 

KOKO LUONTO MUU LUONTO 

koodi f koodi f 

luonto perimmäisenä kokonaisuutena  

laajempi luonto                                         

luonto kaikkialla                                         

8 

7 

2 

luonnonympäristö  

muu luonto  

luonto paikkana  

”suora” luontokontakti   

luonto ympärillä/ulkopuolella  

villi luonto  

henkilökohtainen suhde luontokappaleisiin  

93 

90 

48 

35 

11 

6 

3 

yht.                                                                17  270 
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Luontoon viitattiinkin usein vailla minkäänlaisia tarkentavia määreitä. Lisäksi luonnosta käytettiin 

synonyymeinä useita eri termejä, joilla on kuitenkin hieman eri merkitys, esimerkiksi natural world 

ja natural environment.  

5.1.2 Ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden asema luonnossa  

Käsitys ihmisen kuulumisesta luontoon nousi jo työn alkuvaiheessa luontosuhdekirjallisuuteen pe-

rehtyessäni selvästi merkittäväksi osaksi luontosuhdetutkimusta. Ihmisen luontoon kuulumisen li-

säksi artikkeliaineistosta etsittiin ilmauksia, jotka viittaavat ihmisen ekologiseen ulottuvuuteen sekä 

inhimillisen ulottuvuuden asemaan suhteessa luontoon. Taulukossa 7 on esitelty ihmisen ja ihmisen 

systeemien luontoa kuvaavien koodiryhmien esiintyminen koko aineistossa.   

Taulukko 7.  Ihmisen asemaan luonnossa viittaavat koodiryhmät ja inhimillisen ulottuvuuden asemaan viittaavat koodit, 
sekä niiden frekvenssit (f) aineistossa. 

IHMISEN ASEMA INHIMILLINEN ULOTTUVUUS 

koodiryhmä f koodi f 

ihmisen kuuluminen luontoon  

ihminen luonnon sisällä 

ihmisen ekologinen ulottuvuus 

119 

58 

16 

ihmisen systeemit ei-luontoa  

ihmisen systeemeissä luontoa 

 

34 

3 

yht.                                                   193  38 

 

Ihmisen asemaan luonnossa viittaavia ilmauksia oli kaikkiaan 27 artikkelissa, eli kaikissa paitsi yh-

dessä analysoiduista artikkeleista.  Tähän on laskettu mukaan koodit, jotka kuvailevat ihmisen asemaa 

luonnossa ylipäätään (koodiryhmä ihmisen kuuluminen luontoon) sekä koodit, jotka viittaavat käsi-

tykseen ihmisen asemasta luonnon kokonaisuuden sisällä (koodiryhmä ihminen luonnon sisällä). Ih-

misen kuuluminen luontoon -koodiryhmän koodeilla merkattiin ilmaukset, joissa ihmisen viitattiin 

kuuluvan ainakin osittain luontoon. Kun ihmisen ilmaistiin sisältyvän itseään laajempaan luonnon 

kokonaisuuteen, käytettiin ihminen luonnon sisällä -koodiryhmään koodeja. 

Viittauksia ihmisen asemaan luonnon kokonaisuuden sisällä oli yhteensä 16 artikkelissa, siis yli puo-

lessa kaikista analysoiduista artikkeleista. Sen sijaan ihmisen ekologiseen ulottuvuuteen, esimerkiksi 

kehollisuuteen tai elintoimintoihin, viitattiin vain viidessä artikkeleista. Tätä ristiriita ihmisen oman 

ekologisen ulottuvuuden huomiotta jättämisen ja ihmisen luonnoksi mieltämisen välillä käsitellään 

tulosten tarkastelussa luvussa 5.3.  
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Seuraavat esimerkit kuvaavat ilmauksia, jotka koodattiin ihmisen ekologinen ulottuvuus – ja ihminen 

luonnon sisällä – koodiryhmän koodeilla: 

ihmisen ekologinen ulottuvuus 

to include inner connection with ‘‘wild’’ parts of the self 

relationship with nature (inner and outer) 

ihminen luonnon sisällä 

feelings of oneness with nature 

One may conceptualize nature as a community or collective to which humans belong 

Selvästi pienemmälle huomiolle tutkimuksissa jäi inhimillisen ulottuvuuden asema luonnossa.  Tätä 

asemaa kuvaavia ilmauksia koodattiin kahdella koodilla: ihmisen systeemeissä luontoa ja ihmisen 

systeemit ei-luontoa. Näillä koodeilla merkattuja ilmauksia oli koodausstrategian mukaan koko ai-

neistossa 38, joista 34 ilmaisi ihmisten systeemien olevan ei-luontoa. Ihmisen systeemejä ei kuvattu 

kertaakaan yksiselitteisesti luonnon kokonaisuuteen kuuluviksi, mutta neljä mainintaa löytyi luon-

nosta ihmisen systeemeissä. Ihmisen systeemit ei-luontoa -koodi esiintyi 18 artikkelissa ja ihmisen 

systeemeissä luontoa -koodi 3 artikkelissa.  

Seuraavien esimerkkien mukaisia ilmauksia merkattiin inhimillisen ulottuvuuden asemaa kuvaavilla 

koodeilla: 

ihmisen systeemit ei-luontoa 

to venture out of the built environment and voluntarily participate in nature 

Urban-dwelling people, in particular, may have little or no contact with nature. 

ihmisen systeemeissä luontoa 

[A] garden may be considered a natural environment, but one that is significantly mod-

ified by human intervention. 

Even in the middle of the city, I notice nature around me. 
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5.1.3 Luontosuhteen ulottuvuudet 

Luontosuhdetutkimuksissa esiin tulleet luontosuhteen ulottuvuudet ryhmiteltiin kehyksessäni käyte-

tyn Elonheimon (2002) jäsennyksen mukaisesti neljään ryhmään: ekologinen, tajunnallinen, toimin-

nallinen, ja sosiokulttuurinen. Tämä ryhmittely otettiin mukaan vasta analyysin loppuvaiheilla. Sitä 

ennen ulottuvuuksia eriteltiin vapaasti aineistosta, joten ulottuvuuksia kuvaavien koodiryhmien si-

sältö on aineistolähtöinen. 

Suurin painoarvo koko aineistossa on tajunnallisella ulottuvuudella. Se esiintyi 25 artikkelissa eli 

lähes läpi koko aineiston. Toisaalta niissä kolmessa artikkelissa, joissa tajunnallinen ulottuvuus ei 

tullut ilmi, ei esiintynyt muitakaan luontosuhteelle määritellyistä neljästä ulottuvuudesta. Toiminnal-

linen ulottuvuus esiintyi 17, ekologinen 12 ja sosiokulttuurinen ulottuvuus 11 artikkelissa.  

Kaiken kaikkiaan koodatuista tutkitun ulottuvuuden ilmauksista 55 % viittasi tajunnalliseen ulottu-

vuuteen. Tätä seuraavat järjestyksessään toiminnallinen (22 %), ekologinen (16 %) ja sosiokulttuuri-

nen (7 %) (kuva 9). Tajunnallista ulottuvuutta käsiteltiin tutkimuksissa myös laajemmin kuin muita 

ulottuvuuksia, mikä ilmenee siihen viittaavien koodien monipuolisuutena verrattuna muiden ulottu-

vuuksien koodiryhmiin (taulukko 8). 

 

 

 

 

 

Luontosuhteen ulottuvuuksia kuvaaviin ilmaisuihin liitetyt koodit on koottu koodiryhmittäin tauluk-

koon 8. Jokainen luontosuhteen neljästä ulottuvuudesta muodostaa yhden koodiryhmän. Kaksi koo-

deista, henkisyys ja maailmankuva, sijoitettiin sekä tajunnallisen että sosiokulttuurisen ulottuvuuden 

koodiryhmään. Molemmat koodien kuvaamista ilmiöistä, henkisyys ja maailmankuva osana luonto-

Kuva 9. Luontosuhteen neljän ulottuvuuden 
esiintyminen aineistossa. Ylivoimaisesti suurin 
osa (55 %) tutkittuihin luontosuhteen ulottu-
vuuksiin viittaavista ilmauksista ilmensi tajun-
nallista ulottuvuutta. 

 

55 %

22 %

16 %

7 %

Luontosuhteen ulottuvuudet

tajunnallinen

toiminnallinen

ekologinen

sosiokulttuurinen
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suhdetta, ovat näkemykseni mukaan olennaisilta osin sekä yksilön subjektiivisia, tajunnallisia omi-

naisuuksia että sosiokulttuurisia piirteitä. Kontekstista riippuen henkisyys tai maailmankuva voisivat 

olla enemmän osa toista ulottuvuutta, mutta tässä kohden päätin sijoittaa ne samanaikaisesti kahteen 

ryhmään. 

Taulukko 8. Luontosuhteen ulottuvuuksiin liitettyjen koodiryhmien koodit ja niiden esiintyminen aineistossa. F-arvo ku-
vaa koodien frekvenssiä eli koodilla merkittyjen ilmausten määrää koko aineistossa. 

TAJUNNALLINEN TOIMINNALLINEN 

koodi f koodi f 

emotionaalinen 

kognitiivinen  

kokemuksellisuus  

käsitys keskinäisriippuvuudesta  

arvostus  

ymmärrys luonnosta  

empatia  

henkisyys  

asenne  

kiinnostus  

ympäristötietoisuus  

ympäristövastuullisuus   

maailmankuva  

51 

31 

26 

17 

14 

12 

11 

9 

8 

8 

3 

2 

2 

ulkoilu  

bonding activities  

käyttäytyminen  

toiminta  

fyysinen  

fyysinen huolehtiminen  

23 

16 

11 

10 

9 

5 

yht.                                 196  74 

EKOLOGINEN SOSIOKULTTUURINEN 

koodi f koodi f 

ls osana hyvinvointia 

fyysinen  

sisäinen luonto  

materiaalinen suhde  

asuinpaikka  

kehollisuus  

17 

9 

8 

6 

5 

4 

 

henkisyys  

sosiokulttuurinen vaikutus  

elämänkokemukset  

maailmankuva  

9 

8 

5 

2 

 

yht. 49  24 

 

5.2 Tutkimusten luontosuhdekäsitykset 

Edellä esiteltiin yleiskuva tutkimustehtävään 2 liittyvistä tuloksista. Luontosuhdetutkimusten ls-kä-

sityksiä analysointiin tarkemmin ryhmittelemällä artikkeleita tässä työssä rakennetun kehyksen kol-

men eri tason mukaan (kuva 10). Ensimmäisessä vaiheessa tutkimukset jaettiin kahteen pääryhmään 

sen perusteella, esiintyikö artikkelissa koko luontoon viittaavia vai pelkästään muuhun tai määritte-

lemättömään luontoon (”nature”) viittaavia ilmauksia. Tämän jälkeen tarkasteltiin ihmisen ja inhi-

millisen ulottuvuuden asemaa luonnossa näiden kahden pääryhmän sisällä. Toisen vaiheen analyysin 
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perusteella artikkelit ryhmiteltiin yhteensä neljään ryhmään, joita tarkasteltiin lopuksi vielä kehyksen 

kolmannen tason, eli luontosuhteen ulottuvuuksien näkökulmasta. Näin aineistosta erottui neljä luon-

tosuhdekäsityksen tyyppiä, joiden rajaamisen vaiheet käydään seuraavaksi läpi kuvan 10 mukaisesti. 

 

 

Ryhmittelyn ensimmäisessä vaiheessa syntyi siis kaksi ryhmää: koko luontoon viittaavat artikkelit 

(10 kpl) ja vain muuhun luontoon viittaavat artikkelit (18 kpl). Nimesin nämä artikkeliryhmät niihin 

liitettyjen koodiryhmien mukaisesti koko luonto ja muu luonto. Koko luonto -ryhmän artikkeleissa 

oli myös ilmauksia, jotka viittasivat luontoon muuna luontona. Pidin kuitenkin jokaista laajempaa, 

ihmisen sisältävän luonnon kokonaisuutta kuvaavaa ilmausta mahdollisena viittauksena vertikaali-

seen luontosuhteen suuntaan ja muodostin siksi oman ryhmänsä artikkeleista, joissa laajempi luonto 

esiintyy edes kerran.  Näin artikkelit ryhmiteltiin sen mukaan, käsitelläänkö niissä myös vertikaalista 

(koko luonto -ryhmä) vaiko vain horisontaalista (muu luonto -ryhmä) luontosuhteen suuntaa. 

Toisen tason ryhmittelyssä tarkasteltiin edellä kuvailtuja kahta pääryhmää ihmisen ja inhimillisen 

ulottuvuuden aseman suhteen. Artikkeleita vertailtiin pääryhmien sisällä koodiryhmien ihmisen kuu-

luminen luontoon, ihminen luonnon sisällä ja ihmisen ekologinen ulottuvuus sekä koodien ihmisen 

systeemeissä luontoa ja ihmisen systeemit ei-luontoa kesken. Tässä vaiheessa kaksi artikkelia jäi pois 

tyypittelystä vähäisten koodimäärien vuoksi.  

Inhimilliseen ulottuvuuteen liittyvä luonto tuli artikkeleissa ilmi niin harvoin, että koodia ihmisen 

systeemeissä luontoa ei otettu huomioon artikkeliryhmiä jakaessa. Ihmisen systeemit ei-luontoa -koo-

dia taas esiintyi laajalti läpi aineiston, myös osassa niitä harvoja artikkeleita, joissa viitattiin ihmisten 

Kuva 10.  Artikkelien ryhmittelyn vaiheet KL-kehyksen mukaan (vrt. kuva 6 luvussa 4.4). Kehyksen tasoille on sijoitettu 
ryhmittelyssä käytetyt, kyseistä tasoa kuvaavat koodit ja koodiryhmät. 
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systeemien luontoon. Näin ollen koodi ihmisen systeemit ei-luontoa ei myöskään vaikuttanut artik-

keleiden ryhmittelyyn. Kaikissa seuraavaksi jaotelluissa neljässä artikkeliryhmässä yli puolet artik-

keleista sisälsi viittauksia ihmisen systeemien asemaan luonnon ulkopuolella. Käsitystä inhimillisestä 

ulottuvuudesta ei-luontona pidetään näin ollen kaikkia tässä muodostettavia luontosuhdekäsityksiä 

kuvaavana piirteenä. Käsittelen inhimillisen ulottuvuuden aseman ilmenemistä aineistossa tarkem-

min tulosten tarkastelussa (luku 5.3.1).  

Toisen vaiheen ryhmittely tapahtui lopulta koodiryhmien ihmisen kuuluminen luontoon, ihminen 

luonnon sisällä ja ihmisen ekologinen ulottuvuus mukaan. Ryhmien jakamisessa ihmisen ekologisella 

ulottuvuudella oli suurin painoarvo, sillä sen esiintyminen aineistossa oli poikkeuksellista, ja siksi 

jokaista ihmisen ekologiseen ulottuvuuteen viittaavaa ilmausta pidettiin merkityksellisenä. Ihmisen 

ekologisen ulottuvuuden jälkeen tarkasteltiin koodiryhmän ihminen luonnon sisällä esiintymistä. Jäl-

jellä olevien artikkeleiden nimittäjäksi jäi ihmisen kuuluminen luontoon. Näin syntyi neljä ryhmää, 

kaksi kummastakin pääryhmästä (suluissa artikkeleiden lukumäärä ryhmässä):  

1) Koko luontoon viittaavat tutkimukset, joissa 

A) ihmisen ekologinen ulottuvuus mainitaan ja sisällytetään luontosuhteeseen (4) 

B) ihmisen nähdään olevan luonnon kokonaisuuden sisällä (5) 

 

2) Vain muuhun tai määrittelemättömään luontoon viittaavat tutkimukset, joissa 

A) ihmisen nähdään olevan luonnon kokonaisuuden sisällä (9) 

B) ihmisen nähdään olevan jossain määrin osa luontoa (8) 

Nämä ryhmät muodostavat luontosuhdekäsitysten tyypittelyn perustan, jota täydennetään seuraavaksi 

vielä analyysin kolmannessa vaiheessa luontosuhteen ulottuvuuksilla. Viittaan näihin luontosuhde-

käsityksen tyyppeihin tästä lähin edellä lueteltujen ryhmien mukaan tyyppeinä 1A, 1B, 2A ja 2B. 

Luontosuhdekäsitysten hahmottamisen kolmannessa vaiheessa edellä muodostettuja neljää eri tyyp-

piä tarkasteltiin artikkeleissa ilmenneiden luontosuhteen ulottuvuuksien näkökulmasta. Kuten yleis-

kuvasta kävi ilmi, tajunnallinen ulottuvuus dominoi läpi koko aineiston. Luontosuhteen ulottuvuuk-

sien suhteissa oli kuitenkin havaittavissa vaihtelua luontosuhdekäsityksen tyyppien välillä (ks. kuva 

11). Tämä vaihtelu vahvisti luontosuhdekäsitysten tyypittelyn taulukon 9 mukaisiin tyyppeihin 1 A 

ja B sekä 2 A ja B. 
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Taulukko 9. Luontosuhdetutkimuksista rajatun neljän ls-käsitystyypin ominaisuuksia. 

5.3 Tulosten tarkastelu 

Tutkimustehtävää 2 ratkoessa vahvistui työn alkuvaiheessa muodostunut kuva siitä, että ls-tutkimus-

ten käsityksiä luontosuhteesta ei tuoda tutkimuksissa kovin selkeästi esiin. Samassa artikkelissa voi-

daan esimerkiksi viitata luontoon ihmisen sisältävänä perimmäisenä kokonaisuutena, muuna luontona 

ja määrittelemättömänä luontona, selventämättä lukijalle, miten nämä suhteutuvat toisiinsa.  Samoin 

ihmisen ja erityisesti inhimillisen ulottuvuuden asemat suhteessa luontoon jäävät monin paikoin epä-

selviksi.   

 

 
ominaisuus 

1A 1B 2A 2B 

tutkittava luontosuhteen 
suunta 

vertikaalinen ja 
horisontaalinen 

vertikaalinen ja  
horisontaalinen 

horisontaalinen horisontaalinen 

ihmisen ekologisen 
ulottuvuuden rooli 

osa  
luontosuhdetta 

ei oteta huomioon ei oteta huomioon ei oteta huomioon 

ihmisen kuuluminen  
luontoon 

ihminen luon-
non sisällä 

ihminen luonnon  
sisällä 

ihminen luonnon  
sisällä 

ihminen kuuluu  
ainakin jossain  
määrin luontoon 

luontosuhteen  
ulottuvuudet (2 suurinta) 
 

ekologinen ja 
tajunnallinen 

tajunnallinen ja  
ekologinen 

tajunnallinen ja  
toiminnallinen 

tajunnallinen ja  
toiminnallinen 

1A

1B

2A

2B

ekologinen tajunnallinen toiminnallinen sosiokulttuurinen

Kuva 11. Luontosuhteen neljän ulottuvuuden esiintyminen luontosuhdekäsityksen tyypeissä. 

ls-käsityksen 
tyyppi 
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Sisällönanalyysissä tarkasteltiin tutkimusten luontosuhdekäsityksiä kolmella eri tasolla: tutkittava 

suhde eli mihin ollaan suhteessa, ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden asema sekä luontosuhteen 

ulottuvuudet. Tarkastelen seuraavaksi kaikkia näitä kolmea tasoa ensin tulosten yleiskuvan ja sen 

jälkeen analyysissä jäsennettyjen luontosuhdekäsityksen neljän tyypin näkökulmasta. 

5.3.1 Yleiskuva: määrittelemätön luonto ja tajunnallinen luontosuhde 

Luontosuhteen määritelmä jäi analysoiduissa tutkimuksissa usein parin virkkeen varaan. Yleinen 

määrittelmä oli ”yksilön käsitys/kokemus/tunne yhteenkuuluvuudestaan luonnon kanssa”. Tämä on 

kohtalaisen väljä ja suurpiirteinen määritelmä, josta puuttuu esimerkiksi käsitys siitä, mitä on se 

luonto, johon ollaan suhteessa.  Osaltaan luontosuhdekäsitysten artikuloinnin suurpiirteisyys voi joh-

tua siitä, että tutkimuksissa halutaan antaa tilaa kaikenlaisille luontosuhteille. Tutkimusten tavoitteena 

on löytää keinoja tutkia ja mitata erilaisia luontosuhteita, joten tutkimuksissa kehitettyjen välineiden 

on oltava avoimia. Tutkijoiden käsitykset tutkimuskohteesta, tässä tapauksessa luontosuhteesta, kui-

tenkin vaikuttavat tutkimuksen tekemiseen (Virtanen 2011, 164). Sanoittamattomat luontosuhdekä-

sitykset voivat vaikuttaa esimerkiksi tutkimuksissa kehitettävien mittareiden muodostamiseen tai tu-

losten tulkintaan. Näin ollen olisi tärkeää tuoda esiin tutkimuksessa käytettävä käsitys luontosuh-

teesta, jotta voidaan täysin ymmärtää, mitä ja mistä näkökulmista tutkitaan, kun tutkitaan luontosuh-

detta. Tämä edistäisi myös hajanaisen luontosuhdetutkimuksen yhtenäistämistä ja kehittämistä edel-

leen.   

Artikkelien tekstin merkityksiä tulkittiin aina kokonaiskuva huomioiden, mutta samalla varsin her-

kästi merkityksiä antaen. Esimerkiksi viittaukset luonnonympäristöön fraaseilla, kuten ”natural envi-

ronment” ja ”natural surroundings”, koodattiin aina koodiryhmään muu luonto. Merkityksiä annettiin 

herkästi, sillä käyttämämme kieli kertoo käsityksistämme ja vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme 

todellisuuteen. Esimerkiksi Andrewsin (2018, 66) mukaan luontoon viittaaminen luonnonympäristö-

termin kaltaisilla, ympäröivää luontoa kuvaavilla sanoilla, etäännyttää ihmisiä luonnosta. Luonnosta 

tehdään näin inhimillisen ulottuvuuden ulkopuolella oleva paikka, jonne voi mennä, sen sijaan, että 

luonto käsitettäisiin kokonaisuutena, joka paitsi ympäröi, myös sisältää ihmisen ja inhimillisen ulot-

tuvuuden (emt.).  

Läpi koko aineiston ihminen käsitettiin ainakin jokseenkin osana luontoa. Yli puolessa artikkeleista 

on viittauksia myös ihmistä laajempaan luontoon, jonka osa tai sisällä ihminen on. Kuitenkin ihmisen 

oma ekologinen ulottuvuus tulee ilmi vain viidessä artikkeleista. Ihmisen ekologisen ulottuvuuden 

roolia osana luontosuhdetta ei siten joko sanoiteta tai lainkaan oteta huomioon luontosuhteessa, 

vaikka ihminen jäsennettäisiinkin luonnon kokonaisuuden sisälle.  
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 Kun ihmisen ekologinen ulottuvuus mainittiin, se ilmeni viittauksina kehollisuuteen ja ihmisen ”vil-

liin” tai ”eläimelliseen puoleen” osana luontosuhdetta. Näin syntyi vaikutelma, että ihmisessä on sekä 

luontoon kuuluva ”villi” puoli että inhimilliseen ulottuvuuteen kuuluva inhimillinen puoli. Tämä vas-

taa osaltaan työni luontosuhdekäsitystä, jossa ihmisen nähdään kuuluvan sekä ekologiseen että inhi-

milliseen ulottuvuuteen. Artikkeleissa inhimillisen ulottuvuuden asema suhteessa luontoon jäi kui-

tenkin suurelta osin epäselväksi.  

Inhimillisen ulottuvuuden asemaa luonnossa pohdittiin artikkeleissa kohtalaisen harvoin. Inhimilli-

nen ulottuvuus käsitettiin yleisimmin ei-luontona ja lähinnä luontoyhteydentunnetta heikentävänä te-

kijänä. Inhimillinen ulottuvuus rajautuu tässäkin työssä erilleen muusta luonnosta, tai ekologisesta 

ulottuvuudesta, mutta sisältyy luonnon kokonaisuuteen. Analysoidussa aineistossa luonnon kokonai-

suuteen viitattiin vähemmän kuin joka toisessa artikkelissa. Tällöinkin inhimillisen ulottuvuuden 

asema jäi useimmiten epäselväksi, vaikka ihminen itse olisi asetettu luonnon kokonaisuuden sisälle.  

Tulosten tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon, että suurimmassa osassa analysoiduista artik-

keleista puhuttiin luonnosta useimmiten ihmisen luonnon ulkopuolisena muuna luontona. Voi siten 

olla, että inhimillinen ulottuvuus jäsennettiin ei-luonnoksi, sillä tutkimuksissa keskityttiin nimen-

omaan muun luonnon ja ihmisen suhteeseen. Tällöin inhimillinen ulottuvuus rajataan muun luonnon 

ulkopuolelle, muttei välttämättä luonnon kokonaisuuden ulkopuolelle.  

Jos olisikin niin, että inhimillinen ulottuvuus näyttäytyy tutkimuksissa luonnon ulkopuolisena siksi, 

että tutkimuksissa tarkastellaan luonnon kokonaisuuden sijaan nimenomaan ihmisen luonnon ulko-

puolista muuta luontoa, ei tätä artikuloida yhdessäkään artikkeleista suoraan. Näin ollen pidän toden-

näköisempänä sitä, mikä suuressa osassa artikkeleita oli luettavissa: inhimillinen ulottuvuus nähdään 

luontoon kuulumattomana ei-luontona, vaikkakin inhimillisen ulottuvuuden materiaalinen yhteys 

luontoon tunnistetaan ja ihminen itse nähdään ainakin jossain määrin osana luontoa.  

Kiintoisa huomio inhimillisen ulottuvuuden ilmenemisestä artikkeleissa on, että niissä mainitut ihmi-

sen systeemit olivat kaikki sellaisia, jotka Checklandin (1981) systeemitypologiassa luokitellaan 

suunnitelluiksi fyysisiksi systeemeiksi: kaupunkeja, puistoja, ostoskeskuksia, autoja. Viittaukset so-

siokulttuurisiin tekijöihin, kuten elämänkokemuksiin ja käyttäytymiseen, voidaan tulkita inhimillisen 

toimintajärjestelmän merkkeinä, mutta näiden asioiden luontoon kuuluminen ei tullut ilmi. Toisaalta 

inhimilliset toimintajärjestelmät, ehkä myös suunnitellut abstraktit systeemit ideologioiden ja maail-

mankuvien muodossa, näyttäytyivät aineistossa osana luontosuhdetta tai ainakin siihen vaikuttavina 

tekijöinä.    
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Inhimillisen ulottuvuuden aseman epäselvyys ja ihmisen ekologisen ulottuvuuden puuttuminen luon-

tosuhdetutkimuksista voi osaltaan olla seurausta myös tutkimusten keskittymisestä luontosuhteen ta-

junnalliseen ulottuvuuteen. Tämän työn näkökulmasta ihmisen ekologinen ulottuvuus ja käsitys inhi-

millisen ulottuvuuden asemasta luonnossa vaikuttavat myös luontosuhteen tajunnalliseen ulottuvuu-

teen, mutta selvimmin ne ovat yhteydessä ekologiseen, toiminnalliseen ja sosiokulttuuriseen ulottu-

vuuteen, jotka jäivät tutkimuksissa kohtalaisen vähälle huomiolle. 

Luontosuhteen ulottuvuuksia koskevat tulokset ovat linjassa luvussa 2.2.2 esitellyn luontosuhdekir-

jallisuuden havaintojen kanssa. Esimerkiksi Willamo (2005, 179) toteaa luontosuhdekirjallisuudessa 

painotettavan usein tajunnallista ulottuvuutta kehollisuuden yli. Ives ym. (2017) määrittävät laajassa 

kirjallisuuskatsauksessaan yhdeksi kolmesta ihmisen ja luonnon suhteita tutkivan kirjallisuuden nä-

kökulmista mielen (human-nature-connection as mind). Samaisen kirjallisuuskatsauksen (emt.) mu-

kaan mieleen keskittyvät luontosuhdetutkimukset ovat lisääntyneet voimakkaimmin 2000-luvulla. 

Samoin tutkimustehtävän 2 tuloksista käy ilmi, että koko 28 artikkelin aineistossa tajunnallinen ulot-

tuvuus on voimakkaimmin ja monipuolisimmin edustettuna.  

Aineistosta olisi voinut halutessaan nostaa omaksi ulottuvuudekseen kokemuksellisuuden, joka esiin-

tyi 13 artikkelissa. Liitin kokemuksellisuuden kuitenkin osaksi tajunnallisuutta, sillä kokeminen on 

pohjimmiltaan tajunnallinen ilmiö (Rauhala 1989, 42). Toisaalta kokemusten syntyminen vaatii vuo-

rovaikutusta ympäröivän todellisuuden kanssa (emt. 47). Näin ollen kokemuksellisuus voi olla tajun-

nallisen ulottuvuuden lisäksi osa kaikkia muitakin luontosuhteen ulottuvuuksia. Esimerkiksi elämän-

tapahtumiin (sosiokulttuurinen ulottuvuus) ja ekologiseen ympäristöön (ekologinen ulottuvuus) liit-

tyvien kokemusten on todettu vaikuttavan yksilön luontosuhteen laatuun (Nisbet ym., 2009; Scott 

ym. 2014). 

5.3.2 Tutkimusten luontosuhdekäsitykset  

Tutkimustehtävän 2 päätavoitteena oli selvittää luontosuhdetutkimuksissa ilmeneviä käsityksiä luon-

tosuhteesta. Sisällönanalyysissä aineistosta löydettiin neljä erilaista ls-käsityksen tyyppiä, jotka esi-

tetään luvun 4.3 hierarkiapuita soveltaen kuvassa 12. Nämä tyypit muodostettiin tässä työssä raken-

netun kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehyksen mukaan, kuitenkin aineiston ääni huomioi-

den. Kehyksen avulla tarkasteltuna luontosuhdekäsityksen tyypit jäsentyivät kahdeksi holarkistiseksi 

(1 A ja B) ja kahdeksi planistiseksi (2A ja B) tyypiksi (ks. luku 3.1.1). Kaikissa tyypeissä on mukana 

suhde muuhun luontoon ja inhimillinen ulottuvuus käsitetään ei-luontona. Kuvan selkeyden vuoksi 

inhimillinen ulottuvuus on jätetty kokonaan pois, sillä sen asema kaikissa tyypeissä on sama.  
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Kuva 12. Luontosuhdekäsitysten neljä tyyppiä kuvattuina hierarkkisesti. Nuolet kuvaavat kyseisessä luontosuhdekäsi-

tystyypissä tarkasteltavia luontosuhteen suuntia, oranssit jälleen vertikaalista ja vihreät horisontaalista. Mustat viivat 
kuvaavat hierarkkisia suhteita.  

 

1-tyypin luontosuhdekäsityksissä määräävänä tekijänä ovat artikkeleissa esiintyneet viittaukset luon-

toon perimmäisenä kokonaisuutena, jonka osa ihminenkin on. 1A-tyypissä on mukana lisäksi ihmisen 

ekologinen ulottuvuus, ja 1B-tyypissä ihminen sijoitetaan luonnon kokonaisuuden sisälle, vaikka ih-

misen ekologista ulottuvuutta ei mainitakaan.  Nämä seikat johtivat oletukseen holarkistisesta luon-

tosuhdekäsityksestä, jossa mukana on sekä vertikaalinen (suhde koko luontoon ja toisaalta omaan 

sisäiseen luontoon) että horisontaalinen luontosuhteen suunta (suhde muuhun luontoon). Molem-

missa tyypeissä inhimillinen ulottuvuus asettuu kuitenkin luonnon kokonaisuuden ulkopuolelle, sillä 

yli puolessa näihin tyyppeihin ryhmitellyistä artikkeleista oli mainintoja ihmisen systeemeistä ei-

luontona, ja vain muutamia mainintoja luonnosta ihmisen systeemeissä.  

2-tyypin luontosuhdekäsityksissä määräävänä tekijänä on luonnon esiintyminen ihmisen ja inhimil-

lisen ulottuvuuden ulkopuolisena muuna tai määrittelemättömänä luontona. Ihmisen ekologinen ulot-

tuvuus ei ole mukana kummassakaan 2-tyypin luontosuhdekäsityksessä, mutta 2A-tyypissä ihminen 

käsitetään osana luonnon kokonaisuutta. Tästä huolimatta 2A-tyypissä luontosuhdetta kuvataan suh-

teena muuhun luontoon, horisontaalisena luontosuhteena. 2B-tyypin luontosuhdekäsityksessä puhu-
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taan vain muun luonnon ja ihmisen suhteesta, joskin ihmisen nähdään jossain määrin kuuluvan luon-

toon. Molemmat 2-tyypin luontosuhdekäsitykset tulkitaan tässä työssä planistisina. Tyypissä 2A pla-

nismi ilmenee keskittymisenä holarkian yhdelle tasolle, kun taas 2B-tyypin luontosuhdekäsityksessä 

koko holarkkinen rakenne jätetään huomiotta ja luontoa ja ihmistä käsitellään samantasoisina ilmi-

öinä.   

Luontosuhdekäsityksen tyypeissä esiintyvät luontosuhteen ulottuvuudet ja niiden painoarvo vahvis-

tavat käsitystä siitä, että luontosuhdekäsitykset ovat mielekkäästi jaettavissa holarkistiseen ja planis-

tiseen luokkaan. Molemmissa 1-tyypin luontosuhdekäsityksissä ekologinen ulottuvuus on tajunnalli-

sen ulottuvuuden lisäksi merkittävin ulottuvuus. Erityisesti erottuu tyyppi 1A, sillä siinä ekologinen 

ja tajunnallinen ulottuvuus ovat yhtä vahvasti edustettuina. Sen sijaan 2-tyypin luontosuhdekäsityk-

sissä esiintyi runsaimmin tajunnallista ja toiminnallista ulottuvuutta. Aineistoni on liian suppea laa-

jojen yleistysten tekemiseen, mutta tuloksista voi päätellä holarkistisen luontosuhdekäsityksen johta-

van ekologisen ulottuvuuden hieman suurempaan painottamiseen. Ekologisen ulottuvuuden esiin tuo-

mista pidetään tässä työssä erityisen tärkeänä, sillä luontosuhteen perustana nähdään ihmisen katkea-

maton biologinen ja fyysinen suhde luonnon kokonaisuuteen.  

Luontosuhdekäsitysten holarkistisuuden ja planistisuuden tunnistaminen on yksi työni merkittävim-

piä tuloksia. Vaikka näihin tuloksiin päätynyttä sisällönanalyysiä ohjasi holarkistisesti muotoiltu ke-

hykseni, pyrin koko analyysin ajan ottamaan aineistosta nousevat seikat ja näkökulmat huomioon. 

Esimerkiksi 1-tyyppien holarkistinen luonne on hyvin tulkinnanvarainen, sillä kaikissa artikkeleissa 

esiintyi holarkistiseen luontosuhdekäsitykseen viittaavien ilmausten lisäksi myös runsaasti ihmisen 

luonnosta eriyttäviä ilmauksia. Artikkeleissa esiintyi myös ihmisen ja luonnon muodostaman holar-

kian litistävää planismia. Holarkistinen kehykseni saattoi siten ohjata merkitysten antamista paikoin 

liiankin herkästi. Palaan analyysin heikkouksien ja rajoituksien tarkasteluun luvussa 7.  
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6. Luontosuhdetutkimuksen kehitystarpeet 

Tämän työn kolmannessa osassa kysytään – Galtungin-Kuitusen tiedekäsityksen mukaisesti – miten 

nykytilannetta tulisi muuttaa, jotta päästäisiin tavoiteltuun ihannetilaan, jota tässä työssä vastaa KL-

kehyksen kuvaama luontosuhdekäsitys. Tutkimustehtävässä 3 oli siten tavoitteena tunnistaa tarvitta-

via muutoksia luontosuhdetutkimusten ls-käsityksiin. Tämä tapahtui vertailemalla tutkimustehtävän 

2 tuloksia tutkimustehtävässä 1 muodostettuun KL-kehykseen. Kiteytän tarvittavat muutokset seu-

raavaksi neljään kehitettävään kohtaan. Luvun lopuksi ehdotan kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsi-

tyksen mukaisia välineitä ls-tutkimuksen ja ympäristökasvatuksen käyttöön. 

6.1 Tutkittavan suhteen tarkempi määrittely  

Sisällönanalyysissä tarkasteltujen luontosuhdetutkimusten käsitys luonnosta jäi lähinnä lukijan tul-

kinnan varaan. Ensimmäiseksi kehityskohdaksi luontosuhdetutkimuksessa ehdotankin tutkimuksissa 

käytettävän luontokäsityksen määrittelemistä ja avaamista: puhutaanko kaiken sisältävästä koko 

luonnosta, ihmisen luontoa ympäröivästä muusta luonnosta vaiko jollakin muulla tavalla rajatusta 

luonnosta?  

Tässä työssä muodostetussa kehyksessä luonnon määritelmä on koko luontosuhteen perusta: kehys 

ohjaa tutkimaan ihmisen suhdetta luonnon osien lisäksi luonnon kokonaisuuteen, jonka osia ihminen 

ja inhimillinen ulottuvuus ovat. Vaikka luontosuhdetta ei syystä tai toisesta tutkittaisi tästä näkökul-

masta, ehdotan tutkimuksen luontokäsitystä silti määriteltäväksi aina luontosuhdetta tutkittaessa, jotta 

selviää, mihin ollaan suhteessa. Tässä työssä analysoiduista tutkimuksista vain yhdessä luonto oli 

eksplisiittisesti määritelty. Tutkimusten luontokäsitys ilmeni siten käytettyä kieltä tulkiten. 

Toisaalta tämän työn normatiivisen otteen myötä ehdotan luonnon määritelmäksi luontosuhdetutki-

muksessa nimenomaan ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden sisältävää kokonaisuutta. Esimerkiksi 

Andrews (2018) toteaa, että luonnon käsittäminen ensisijaisesti ulkopuolisena, ei-inhimillisenä luon-

nonulottuvuutena sekä paikkana ja taloudellisena resurssina heikentää kokoemusta luontosuhteesta. 

Vahvan luontosuhteen taas on useissa tutkimuksissa todettu korreloivan positiivisesti ympäristö-

myönteisten arvojen ja asenteiden ja edelleen ympäristövastuullisen käyttäytymisen kanssa (ks. esim. 

Schultz 2001; Dutcher ym. 2007; Lee ym. 2015; Braito ym. 2017). Tutkimustehtävässä 2 analysoi-

duista artikkeleista 22 yhdisti luontosuhteen tutkimisen ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen tai 

ympäristöarvoihin ja -asenteisiin. Myös Ivesin ym. (2017) kirjallisuuskatsauksen mukaan kestävyys 
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ja ympäristövastuullinen käyttäytyminen olivat merkittävässä asemassa analysoiduissa tutkimuk-

sissa. Näin ollen luontosuhdetutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena näyttää olevan ympäristövas-

tuullisen käyttäytymisen edistäminen, mikä vaatii tutkimuksilta tätä tavoitetta tukevaa käsitystä luon-

nosta. 

Jos luontosuhde määritellään tässä työssä käytetyn luontosuhdekäsityksen kehyksen tavoin, on tutki-

muksen selkeyden vuoksi hyvä määritellä tutkittavan suhteen suunta: tutkitaanko koko luontoon koh-

distuvaa vertikaalista vai muuhun luontoon kohdistuvaa horisontaalista luontosuhteen suuntaa. Tällä 

tavoin voidaan välttää luvussa 4.3 esiin tuotu kategoriavirhe, jossa luonto ja ihminen asetetaan luon-

nontieteellisestä näkökulmasta virheellisesti samalle tasolle. 

Sisällönanalyysissä tulkittiin aineistossa esiintyneiden viittauksien koko luontoon ilmentävän luon-

tosuhteen vertikaalista suuntaa. Kaikissa artikkeleissa oli kuitenkin moninkertaisesti enemmän viit-

tauksia muuhun luontoon kuin koko luontoon, joten vertikaalisen luontosuhteen suunnan asema tut-

kimuksissa jäi epäselväksi. Toisaalta holarkistiseen luontosuhdekäsitykseen kuuluu sekä horisontaa-

linen että vertikaalinen suunta. Tutkimusten tulkinnan tueksi olisi kuitenkin hyvä tuoda selvästi esiin, 

tutkitaanko horisontaalista, vertikaalista vai molempia luontosuhteen suuntia.  

Tutkimustehtävässä 2 määritellyistä luontosuhdekäsityksen tyypeistä kahdessa (1A ja B) käsiteltiin 

ainakin jossain määrin ihmisen suhdetta koko luontoon, jonka osa myös ihminen on. Lisäksi tyypin 

2A tutkimuksissa puhuttiin ihmisestä luonnon kokonaisuuden sisällä, mutta luontosuhde suuntautui 

tutkimuksissa selvästi muuhun luontoon. Edellä mainitut kolme tyyppiä voidaan tulkita holarkisti-

siksi luontosuhdekäsityksiksi, joissa tosin tarkasteltavat luontosuhteen suunnat (vertikaalinen ja ho-

risontaalinen) jäävät hieman epäselviksi. Myöskään luontoa ei määritelty suurimmassa osassa luon-

tosuhdekäsityksen tyyppeihin 1A ja B sekä 2A luokitelluissa artikkeleissa. 

Neljäs luontosuhdekäsitysten tyyppi 2B on planistinen, eli ihmisen ja luonnon samalle tasolle asettava 

ja siten tämän työn näkökulmasta ongelmallisin neljästä luontosuhdekäsityksen tyypistä. Planistisessa 

2B-tyypin luontosuhdekäsityksessä tehdään luonnontieteellisestä näkökulmasta katsottuna vakava 

kategoriavirhe asettamalla ihmislaji tai -yksilö samalle tasolle luonnon kokonaisuuden kanssa, vaikka 

luonnontieteellisestä näkökulmasta katsottuna ihminen on osa luontoa (Helenius 2015, 59). Tämä 

vahvistaa käsitystä luonnosta ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden ulkopuolisena luonnonympäris-

tönä. Kuten edellä tuli ilmi, tällainen etäinen käsitys luonnosta heikentää kokemusta luontosuhteesta 

(Andrews, 2018) ja vaikuttaa siten mm. ympäristövastuullisuuteen (ks. esim. Braito ym. 2017) ja 

hyvinvointiin (ks. esim. Howell ym. 2011).  
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6.2 Ihmisen sisäisen luonnon rooli 

Tutkimustehtävän 2 tulosten mukaan ihminen asetettiin luonnon kokonaisuuden sisälle hieman alle 

kolmanneksessa analysoiduista tutkimuksista. Tästä huolimatta ihmisen ekologista ulottuvuutta ei 

otettu huomioon kuin viidessä tutkimuksessa. KL-kehyksen näkökulmasta ihmisen ekologinen ulot-

tuvuus on luontosuhteen ydin, sillä oma ekologinen ulottuvuutemme muodostaa katkeamattoman yh-

teytemme luontoon (ks. esim. Willamo 2005, 179-180).  Ihmisen ekologisen ulottuvuuden huomioon 

ottaminen on merkittävää niin luontosuhteen ymmärtämisen kuin ympäristövastuullisuuden ja koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen kannalta.  

Ihmisen ekologisen ulottuvuuden rooli hämärtyy helposti nykyään, kun yhä suurempi osa ihmisistä 

asuu urbaaneissa ympäristöissä, joissa yhteys luontoon ei ole yhtä suoraviivaista ja näkyvää kuin 

esimerkiksi vielä 1900-luvun puolivälin Suomessa maaseudulla vallinneessa osittaisessa omavarais-

taloudessa (Elonheimo 2002). Ruoka haetaan lähikaupasta, roskat katoavat kerrostaloyhtiön jäteasti-

asta ja vesi virtaa sisään ja ulos putkia pitkin. Omat biologiset perustarpeemme täyttyvät kuin huo-

maamatta, mikä häivyttää ekologisen ulottuvuutemme näkyvistä (ks. Willamo 2005, 180). Voimak-

kaasti inhimillisen ulottuvuuden ympäröimänä ikään kuin unohtuu, että kaikki ruumiintoimintomme 

ovat luontoa ja riippuvaisia luonnosta.  

Willamo (2005, 180-181) kiteyttää väitöskirjassaan ihmisen ekologisen ulottuvuuden roolin luonto-

suhdeteorioissa seuraavasti: ”konkreettiset kosketuspinnat ihmisen sisäisen ja ulkoisen luonnon vä-

lillä ovat luontosuhteen keskeisiä rakenneosia ja sitä kautta oleellisia ympäristökriisin kokonaisuuden 

ymmärtämisen kannalta”. Kehollisuuden ja oman biologiamme huomiotta jättäminen luontosuhde-

teorioissa voi näin vahvistaa ajatusta ihmisestä luonnon ulkopuolisena (Willamo 2005, 180).  

Luontosuhdekäsityksen tyypeistä vain yhdessä (1A) ihmisen ekologinen ulottuvuus oli mukana. 

Tyyppi 1A oli myös vähiten edustettu tämän työn aineistossa, sillä siihen luokiteltiin neljä artikkelia 

kaikista analysoiduista 28 artikkelista. Näin ollen sisäisen luonnon roolin esiin tuominen luontosuh-

detutkimuksessa on tämän työn tulosten perusteella yksi merkittävimmistä kehityskohdista.  

6.3 Inhimillisen ulottuvuuden asema  

Tutkimustehtävän 2 aineistona olleissa artikkeleissa inhimillinen ulottuvuus näyttäytyi lähinnä ei-

luontona. Inhimillisen ulottuvuuden materiaalinen riippuvuus luonnosta tuli osassa artikkeleita sel-

västi esiin, mutta inhimillinen ulottuvuus itsessään kuvattiin ei-luonnollisena ja luonto inhimillisen 

ulottuvuuden ulkopuolisena. Muutamassa artikkelissa pohdittiin lyhyesti inhimillisen ulottuvuuden 
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ja luonnon rajan vetämisen kompleksisuutta. Ihminen asetettiin kuitenkin kaikissa artikkeleissa aina-

kin jossain määrin osaksi luontoa. Näin muodostui kuva luontoon kuuluvasta ihmisestä, joka luo ei-

luontoa.  

Ympäristönsuojelun kannalta on perusteltua erottaa ihmisen muokkaama luonto muusta luonnosta. 

Näin pyritään erottelemaan suojeltava luonnonvarainen ja alati laajeneva ihmisen muokkaama luonto 

toisistaan. Inhimillisen ulottuvuuden näkeminen ei-luontona aiheuttaa kuitenkin erityisesti ihmisen 

voimakkaasti muokkaamissa ympäristöissä, esimerkiksi kaupungeissa, erillisyyden tunnetta luon-

nosta. Tämä taas voi johtaa kognitiiviseen dissonanssiin, sisäiseen ristiriitaan, joka voi estää meitä 

näkemästä vaikutustamme luontoon (Vining ym., 2008). Esimerkiksi Vining ym. (2008, 10) havait-

sivat tutkimuksissaan, että vaikka tutkittavat kokivat olevansa osa luontoa, suurin osa kuvaili luon-

nollisen ympäristön ihmisen koskemattomaksi luonnoksi. Tämä ristiriita – ihmisen näkeminen luon-

tona ja ihmisen luomien systeemien ei-luontona – voi estää oman ympäristövaikutuksemme ymmär-

tämistä ja huomioon ottamista jokapäiväisessä toiminnassamme. Siksi käsitys inhimillisen ulottuvuu-

den asemasta suhteessa luontoon on mielestäni tärkeä osa luontosuhdekäsitystä.  

Inhimillinen ulottuvuus esiintyy kaikissa tutkimustehtävässä 2 määritellyissä luontosuhdekäsityksen 

tyypeissä ei-luontona. Inhimillinen ulottuvuus saatettiin asettaa vastakohdaksi luonnolle jopa luonto-

suhteen tutkimiseen kehitetyissä mittareissa. Esimerkkinä tästä on seuraava lainaus 2B-tyyppiin luo-

kitellusta artikkelista (korostus tekijän): 

Following the introduction, participants were presented with seven blocks of trials. 

There were four categories of words used: “Me,” “Not Me,” “Nature,” and “Built.” 

Inhimillinen ulottuvuus näyttäytyi useissa artikkeleissa myös ihmisen luonnosta erottavana asiana, 

kuten tässä lainauksessa 2A-tyyppiin luokitellusta artikkelista (korostus tekijän): 

Humans appear as part of nature to the extent that their artifacts and actions fit into 

and harmonize with the gestalt of nature in a particular context. Insofar as human 

actions and influences violate or conflict with the gestalt of nature, humans appear 

as separate from nature. 

Yllä olevassa lainauksessa näkyy hyvin myös luonnon merkitys normina (ks. Uddenberg 1993). Ym-

päristönsuojelun näkökulmasta yllä olevan lainauksen mukaista luontoa vahingoittavaa toimintaa tu-

lisi toki välttää, mutta vastaavan toiminnan nimeäminen ei-luonnoksi ja ihmisen luonnosta erottavaksi 

on kovin yksipuolinen näkemys. Ihminen ei ole ainoa eläin, joka muokkaa muuta luontoa – onko 

ylipäänsä olemassa yhtäkään eliötä, joka ei jollakin lailla vaikuttaisi luontoon ympärillään? Tämän 

työn käsityksen mukaisesti inhimillinen ulottuvuus on luontoa yhtä lailla kuin muurahaispesän ja 
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muurahaisten toiminnan muodostama systeemi. Ihmisen ekologisen ulottuvuuden roolin ohella nos-

tan inhimillisen ulottuvuuden aseman selkeyttämisen toiseksi merkittävimmistä kehityskohdista 

luontosuhdetutkimuksessa.  

6.4 Tajunnallisen ulottuvuuden painottuminen 

Luontosuhdetta käsiteltiin tässä työssä tarkastelluissa luontosuhdetutkimuksissa lähinnä tajunnalli-

sena ilmiönä. Neljäs ehdottamani kehityskohta luontosuhdetutkimuksessa onkin näkökulman laajen-

taminen useampaan luontosuhteen ulottuvuuksiin. Toisaalta kyse voi olla myös ulottuvuuksien sel-

keämmästä erottelusta ja artikuloinnista, sillä luontosuhteen eri ulottuvuuksia nostettiin selkeästi esiin 

vain osassa analysoituja artikkeleita.  

Tässä työssä käytetään Elonheimon (2002) jäsennystä luontosuhteen neljään ulottuvuuteen: ekologi-

nen, tajunnallinen, sosiokulttuurinen ja toiminnallinen. Kaikki ulottuvuudet ilmenivät sisällönanalyy-

sin perusteella tutkituissa luontosuhdetutkimuksissa. Lisäksi lähes puolessa artikkeleista ilmeni 3-4 

Elonheimon (emt.) mukaan jaetuista luontosuhteen ulottuvuuksista. Näin ollen neljän ulottuvuuden 

jäsennys vaikuttaa olevan toimiva tapa tarkastella luontosuhdetta.  

Myös tutkimuksista esiin nousseissa luontosuhdekäsityksen tyypeissä kaikki neljä ulottuvuutta olivat 

edustettuina, mutta niiden suhteet toisiinsa vaihtelivat. Holarkismin aste vaikuttaa tutkimustehtävän 

2 tulosten perusteella olevan yhteydessä erityisesti ekologisen ulottuvuuden huomioonottamiseen, 

sillä ekologinen ulottuvuus tuli voimakkaimmin ilmi holarkistisimmissa tyypeissä 1A ja B. Tyypeissä 

2A ja B tajunnallinen ja toiminnallinen ulottuvuus olivat useimmin esiintyvät luontosuhteen ulottu-

vuudet. Tajunnallinen ulottuvuus dominoi kuitenkin kaikissa luontosuhdekäsityksen tyypeissä 

Sisällönanalyysin perusteella luontosuhdetutkimuksissa vähäisimmälle huomiolle jäivät luontosuh-

teen ekologinen ja sosiokulttuurinen ulottuvuus. Ensimmäinen ilmeni mm. kehollisuuden, ihmisen 

”villin puolen” ja hyvinvoinnin huomioimisena osana luontosuhdetta, jälkimmäinen taas elämänko-

kemusten, kulttuurin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muodossa. Näiden kahden ulottuvuuden vä-

häistä osuutta analysoiduissa tutkimuksissa voi selittää esimerkiksi se, että molemmat ovat huomaa-

mattomampia kuin tajunnallinen ja toiminnallinen ulottuvuus. Luontosuhteen ekologinen ulottuvuus 

on olemassa luontosuhteen laadusta huolimatta koko elämämme ajan ja voi siten helposti jäädä luon-

tosuhteen tiedostamattomaksi osaksi, vaikka onkin konkreettisin neljästä ulottuvuudesta. Sosiokult-

tuurinen ulottuvuus vaikuttaa usein yhtä lailla vaivihkaa kulttuurin, sosiaalisen elinpiirin, perheen 
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sisäisten tapojen ynnä muiden kautta. Individualistisessa maailmassa tajunnallisen ulottuvuuteen kuu-

luvat omat ajatukset, tunteet ja asenteet sekä oma toiminta voivat olla taas selkeämmin havainnoita-

vissa ja siksi voimakkaammin esillä luontosuhdetutkimuksissa. 

Toisaalta myös aineiston rajaus voi vaikuttaa ulottuvuuksien painoarvoihin. Kuten luvussa 3.3.2 kävi 

ilmi, aineistonkeruussa rajattiin pois tapaustutkimukset. Useat aineistonhaun yhteydessä läpi käy-

dyistä tapaustutkimuksista käsittelivät erilaisten ihmisryhmien, kuten lasten, maanomistajien tai opet-

tajien luontosuhdetta. Tällaisissa tutkimuksissa luontosuhdetta saatetaan käsitellä henkilökohtaisem-

min. Mikäli ekologinen ja sosiokulttuurinen ulottuvuus ovat tiedostamattomampia ulottuvuuksia kuin 

tajunnallinen ja toiminnallinen, voivat ne tulla henkilökohtaisemmissa, tiettyihin ihmisryhmiin koh-

distuvissa tapaustutkimuksissa helpommin esiin. Tämän työn aineistossa taas kehitettiin luontosuh-

teen tutkimiseen käytettäviä mittareita ja tavoiteltiin yleistettäviä tuloksia luontosuhteesta, ja tutki-

musten menetelmänä oli usein kysely tai muu määrällinen mittari, jossa vastaukset ovat väistämättä 

suppeampia kuin haastatteluissa. 

Luontosuhteen ulottuvuuksien tarkastelun laajentaminen kaikkiin neljään KL-kehyksessä käytettä-

vään ulottuvuuteen voisi tuoda uusia näkökulmia siihen, mikä vaikuttaa luontosuhteen muodostumi-

seen, sekä tästä johtaen siihen, miten yksilöiden luontosuhteita voitaisiin vahvistaa. Esimerkiksi 

Bruni ja Schultz (2010) tuovat esiin lapsuuden merkityksen. Heidän (emt.) tutkimustensa mukaan 

lapsilla on yleisesti vahva luontosuhde, joka jostain syystä heikkenee lapsen kasvaessa nuoreksi ai-

kuiseksi. Esimerkiksi tällaisiin luontosuhteen käännekohtiin vaikuttavia tekijöitä voisi löytyä laajen-

tamalla tutkimusten näkökulmaa useampaan luontosuhteen ulottuvuuteen.  

6.5 Kokonaisvaltaisia välineitä luontosuhteen tutkimiseen ja ymmärtämiseen  

Taulukossa 10 verrataan KL-kehyksen luontosuhdekäsitystä ls-tutkimuksista määriteltyihin luonto-

suhdekäsityksen tyyppeihin. Erojen ja yhtäläisyyksien vertailu summaa myös luvuissa 6.1-6.4 esitel-

lyt luontosuhdetutkimuksen kehityskohdat KL-kehyksen näkökulmasta. Taulukosta nähdään, että ai-

neistosta analyysin avulla muodostetuista ls-käsityksen tyypeistä holarkistisimalla tyypillä 1A on eni-

ten yhtäläisyyksiä KL-kehyksen kanssa ja vastaavasti planistisimmalla 2B-tyyppillä taas vähiten. 

Kaikissa tyypeissä on kuitenkin merkittäviä eroja KL-kehyksen edustamaan ajattelutapaan verrat-

tuna.  
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Taulukko 10. Tiivistelmä KL-kehyksen ja luontosuhdetutkimuksista määriteltyjen luontosuhdekäsityksen tyyppien eroista 
ja yhtäläisyyksistä. Valkoiset ruudut ovat täysin yhtäläisiä KL-kehyksen kanssa, vaaleanpunaiset eroavat jossain määrin 
ja tummemman punaiset merkittävästi. 

 

Edellä esiin nostettujen luontosuhdetutkimuksen kehitystarpeiden sekä yleisesti sisällönanalyysin tu-

losten perusteella kehitän seuraavaksi luvussa 4 muodostettua KL-kehystä vastaamaan tunnistettuihin 

kehitystarpeisiin. Esitän kolme tapaa jäsentää tässä työssä muodostettu kokonaisvaltainen luontosuh-

dekäsitys. Kaksi ensimmäistä soveltuvat erityisesti luontosuhdetutkimuksen välineeksi ja kolmas esi-

merkiksi ympäristökasvatuksen sekä yleisen ymmärryksen kehittämisen välineeksi.  

Ensimmäisen jäsennystyökalun muodostan yksinkertaistamalla selvyyden lisäämiseksi kuvassa 6 

(luku 4.3) esiteltyä hierarkiapuuta kuvan 13 tapaan. Ihmisen inhimillinen ulottuvuus jätetään kuvasta 

kokonaan pois, sillä sen ajatellaan sisältyvän ihmiseen ja ihmisen luontoon, mutta sitä ei ole tutki-

muksen kannalta olennaista tuoda erikseen esiin. Toisaalta koko muu luonto litistetään planistisesti 

yhteen tasoon. Ihmisen luonnon kanssa samalla tasollahan voisi olla esimerkiksi erilaisia biomeja, ja 

ihmisen ”rinnakkaistoimijoina” vaikkapa kettu tai mänty, joiden oma sisäinen luonto voitaisiin vielä 

esittää osiin jaettuna. Tämä hierarkisointi ei kuitenkaan ole luontosuhteen hahmottamisen kannalta 

niin tärkeä, etteikö sitä voisi yksinkertaistamissyistä häivyttää kuvasta. Lisäksi muun luonnon litistä-

minen yhdeksi kokonaisuudeksi muistuttaa luontosuhdetutkimuksissa ilmenneitä käsityksiä luon-

nosta, mikä voi helpottaa tässä muodostettavan välineen sovellettavuutta nykyisessä ls-tutkimuk-

sessa.  
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Näin saadaan kuvan 14 mukainen jäsennystyökalu, jota nimitän nimellä KL-puu. Siinä tulee, oikean 

reunan planistisuudesta huolimatta, mielestäni riittävästi ilmi tässä työssä muodostetun luontosuhde-

käsityksen holarkistinen luonne. Ihmisen luonto, eli ihminen ja ihmisen luomat systeemit, asetetaan 

luonnon kokonaisuuden osiksi. Luontosuhdetta eritellään vertikaalisessa suunnassa kahdelle ylem-

mälle hierarkiatasolle ja yhdelle alemmalle. Kuvan oikeassa reunassa on muu luonto, jonka eri osat 

ja tasot on siis selkeyden vuoksi jätetty erittelemättä ja johon kohdistuvan luontosuhteen voi mieltää 

suunnaltaan horisontaaliseksi.  

 

 

Kuva 13. Kuvassa 6 (luku 4.3) esitetty hierarkiapuu ja siihen selvyyden lisäämiseksi tehtävät yksinker-
taistukset. Tarkemmin tekstissä.  

Kuva 14. KL-puu, eli KL-kehys hierarkiapuuna. Mustat viivat havainnollistavat hierarkiasuhteita, nuo-
let luontosuhteen suuntia (oranssi=vertikaalinen, vihreä=horisontaalinen). Tarkemmin tekstissä. 
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Todellisuudessa muuhun luontoon kohdistuu myös vertikaalisia, ihmistä ylemmille systeemitasoille 

yltäviä suhteita (esimerkiksi suhde ympäröivään ekosysteemiin). Toisaalta myös jako muuhun ja ih-

misen luontoon on hyvin häilyvä: esimerkiksi ihmisen suolistossa elävät bakteerit voidaan määritellä 

muuksi luonnoksi. Edellä esiin tuotujen perustelujen myötä tässä mallissa muu luonto esitetään kui-

tenkin planistisesti ihmisen kanssa samalla tasolla ja suhde siihen horisontaalisena 

Ehdotan luontosuhdekäsityksen malliksi kuvan 14 mukaista ajattelutapaa, joka on ihmisen osalta voi-

makkaan holarkistinen, mutta muun luonnon osalta vastaavasti planistinen. Tutkimusvälineenä tai 

luontosuhdekäsityksen teoreettisena viitekehyksenä voi selkeämmin toimia kuvassa 15 esitetty, tut-

kimustehtävien 2 ja 3 tulosten mukaan täydennetty KL-kehys. 

 

  Kuva 15. Täydennetty KL-kehys. 

 

Tässä työssä on keskitytty luontosuhteeseen tutkimuksen näkökulmasta, mutta yhtä tärkeä näkökulma 

on luontosuhde ympäristökasvatuksessa. Ympäristökasvatuksen tärkeänä tavoitteena on ympäristö-

vastuullisuuden lisääminen ja osana tätä luontosuhteen vahvistaminen (ks. esim. Ernst ja Theimer 

2011; Liefländer ym. 2012; Frantz ja Mayer 2014). Ehdotan tässä työssä muodostetun kokonaisval-

taisen luontosuhdekäsityksen jäsentämisen välineeksi esimerkiksi ympäristökasvatuksen konteks-

tissa mallia, jota käytettiin ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden luontoon kuulumisen havainnollis-

tamiseen kuvassa 3 (luku 4.1). Käytän tästä välineestä nimeä KL-pallomalli (kuva 16).  
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Kuva 16. KL-pallomalli esimerkiksi ympäristökasvatuksessa käytettäväksi luon-
tosuhteen jäsennystyökaluksi.  
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7. Pohdinta 

Työni päätuloksia ovat työssä muodostettu kokonaisvaltaisen luontosuhdekäsityksen kehys, ls-tutki-

muksen luontosuhdekäsityksiä kuvaava tyypittely sekä KL-kehystä soveltaen luontosuhdetutkimuk-

selle määritellyt kehitystarpeet. Lisäksi ehdotettiin KL-kehyksen rinnalle kahta välinettä luontosuh-

detutkimuksen sekä ympäristökasvatuksen käyttöön. Tarkastelen tässä luvussa vielä työni kiinnosta-

vimpia löydöksiä sekä työn rajoituksia ja heikkouksia. Lopuksi esitän mahdollisia jatkotutkimusai-

heita.  

7.1 Planistinen ja holarkistinen luontosuhdekäsitys 

Lähdin selvittämään luontosuhdetutkimuksissa esiintyviä ls-käsityksiä olettaen, että niissä keskity-

tään osavaltaisesti ihmisen ja muun luonnon suhteeseen ja ihminen nähdään ainakin jossain määrin 

luonnon ulkopuolella. Tämä oletus osoittautui osin oikeaksi, mutta analysoitujen ls-tutkimusten luon-

tosuhdekäsityksistä löytyi myös runsaasti kokonaisvaltaisuutta. Toisaalta analyysini paljasti ls-tutki-

muksissa ilmenevän planismin: luonnon kokonaisuus litistetään usein muuksi luonnoksi (vrt. ls-käsi-

tyksen tyyppi 2B; kuva 12 luvussa 5.3.2) ja luontosuhde horisontaalisesti suuntautuneeksi suhteeksi 

ihmisen ja muun luonnon välillä.  

Tutkimustehtävän 2 analyysin aluksi etenin sillä oletuksella, että luontosuhdetutkimuksissa painottuu 

horisontaalisen luontosuhteen, eli ihmisen ja muun luonnon suhteen tutkiminen. Keräämääni aineis-

toa analysoidessani alkoi kuitenkin hahmottua, että kyse on kokonaisuudessaan eri tavasta jäsentää 

luonto suhteessa ihmiseen. Siinä, missä tässä työssä pyritään katsomaan luontosuhdetta holarkisti-

sesti, osan suhteena kokonaisuuteen, luontosuhdetutkimuksessa luontosuhde tuntuu kaventuvan pla-

nistiseksi.  

Luontosuhdetutkimusten planistisen luonteen hahmottuessa alkoivat tutkimustehtävieni muodostu-

mista ohjanneet lähtöoletukset näyttäytyä uudessa valossa. Todennäköisesti planistinen luontosuhde-

käsitys oli se, mitä luontosuhdekirjallisuuteen perehtyessä aavistin, mutten silkalla lukemisella uskal-

tanut olettaa, tai osannut edes sanoittaa. Kuten tuloksista käy ilmi, lähes kaikissa analysoiduissa luon-

tosuhdetutkimuksissa oletetaan ihmisen ainakin jollain tasolla kuuluvan luontoon, mikä voisi viitata 

ihmisen näkemiseen osana luonnon systeemiä. Näin voi todellisuudessa ollakin, mutta analyysini pe-

rusteella luontosuhdetutkimuksissa ei artikuloida eri systeemitasoja, vaan luonto ja ihminen asetetaan 

pitkälti samalle tasolle.  
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Luonto on suurimmassa osassa tutkimuksia paikka, jonne voi mennä ja entiteetti, johon voi halutes-

saan ottaa kontaktin. Toisaalta luonto näyttäytyy tutkimuksissa myös kokonaisuutena, johon ihminen 

kuuluu, mutta samaan aikaan asettaa itsensä luonnon ulkopuolelle luomillaan systeemeillä. Tämä 

viittaa vahvasti planistiseen, systeemitasot häivyttävään näkökulmaan. Tässä työssä ihminen ja inhi-

millinen ulottuvuus nähdään holarkistisesti koko ajan luonnon systeemin sisällä, erillisinä systeemei-

nään koko luonnon systeemissä.  Tässä työssä muodostettuun, holarkistista näkökulmaa painottavaan 

luontosuhdekäsitykseen sisältyy sekä horisontaalinen (suhde muuhun luontoon) että vertikaalinen 

(suhde luonnon kokonaisuuteen) luontosuhteen suunta. 

Tutkimustehtävän 2 tulosten perusteella holarkistisella luontosuhdekäsityksellä saattaa olla yhteys 

paitsi luontosuhteen suuntien, myös luontosuhteen ulottuvuuksien hahmottamiseen. Tässä työssä 

luontosuhteelle on määritelty Elonheimoa (2002) mukaillen neljä ulottuvuutta: ekologinen, tajunnal-

linen, toiminnallinen ja sosiokulttuurinen. Näiden ulottuvuuksien ilmeneminen vaihteli analyysini 

perusteella ls-tutkimuksista määriteltyjen luontosuhdekäsityksen tyyppien välillä. Holarkistisimman 

1A- tyypin tutkimuksissa ekologinen ulottuvuus ilmeni yhtä voimakkaasti kuin suurimmassa osassa 

aineistoa dominoinut tajunnallinen ulottuvuus. Lisäksi 1-tyyppin tutkimuksissa luontosuhteen ulottu-

vuuden olivat hieman laajemmin edustettuna, kuin planistisissa 2-tyypin tutkimuksissa, joissa tajun-

nallinen ulottuvuus dominoi selvästi toiminallisen ulottuvuuden kanssa. Suppean aineiston sekä laa-

dullisen tutkimusotteen myötä tämä havainto jää kuitenkin vielä vain oletukseksi, joka vaatii lisätut-

kimuksia. Planistisen ja holarkistisen luontosuhdekäsityksen yhteys luontosuhteen ulottuvuuksien 

tutkimiseen voisikin olla yksi jatkotutkimuksen aiheista.  

7.2 Ihmisen luonto luontosuhteen välittäjänä 

Kiinnostava piirre työssä analysoitujen luontosuhdetutkimusten käsityksissä ihmisen ja luonnon suh-

teesta on, että ihmisen luonto, erityisesti ihmisen luoma inhimillinen ulottuvuus, rajataan luonnon ja 

luontosuhteen ulkopuolelle. Ihminen itse taas nähtiin kaikissa analysoiduista tutkimuksista ainakin 

jossain määrin osana luontoa. Näin ollen syntyy kuva luontoon kuuluvasta ihmisestä, joka luo ei-

luontoa. Inhimillisen ulottuvuuden nähdään kyllä olevan materiaalisesti riippuvainen luonnosta, esi-

merkiksi niin, että auton valmistusmateriaalit ja energialähteenä toimiva polttoaine ovat luonnosta 

peräisin. Mutta auto itse, ja siihen liittyvä toiminta, jäsentyvät tutkimusten käsitysten mukaan ei-

luonnoksi.  

Myös ihmisen oma ekologinen ulottuvuus jäi analysoiduissa tutkimuksissa hyvin vähälle huomiolle. 

Sisäinen luontomme on kuitenkin läheisin suhteemme luontoon. Se on suhde, joka jokaisella meistä 
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on syntymästä kuolemaan. KL-kehyksen näkökulmasta ihmisen ekologinen ulottuvuus voi toimia 

luontosuhteen kokemisen ytimenä ja vahvistajana. Oman itsen kokeminen luontona lisää samuuden 

kokemista luonnon kanssa, mikä johtaa useiden tutkimusten mukaan luontoyhteydentunteen ja edel-

leen luontosuhteen voimistumiseen (ks. esim. Schultz 2002; Mayer & Frantz 2004; Nisbet ym. 2009). 

Ihmisen ekologisen ulottuvuuden lailla koko ihmisen luonto – siis ihminen ekologisine ja inhimilli-

sine puolineen sekä kaikki hänen luomansa systeemit – voi näkemykseni mukaan toimia eräänlaisena 

luontosuhteen ”välittäjänä”. Sen sijaan, että inhimillisen ulottuvuuden, esimerkiksi talojen, vaatteiden 

ja virtuaalitodellisuuden, ajatellaan erottavan ihmisen luonnosta, voitaisiin tunnistaa luonto inhimil-

lisessä ulottuvuudessa. Taloja, vaatteita ja virtuaalitodellisuuttakaan ei olisi ilman ekologista ulottu-

vuutta. Esimerkiksi kaupunkiympäristössä ihmisten ainoa kosketuspinta luonnon kokonaisuuteen 

saattaa olla ihmisen luonnon kautta. 

Tässä työssä analysoiduissa luontosuhdetutkimuksissa tarkasteltiin lähinnä ihmisen suhdetta muuhun 

luontoon horisontaalisesti suuntautuneena luontosuhteena. Ehdotankin, että ls-tutkimuksessa yhtä 

tärkeäksi tarkastelukohteeksi nostettaisiin ihmisen luonnon kautta välittyvä, vertikaalinen luontosuh-

teen suunta. Muuten luontosuhteelle käy kuten Emma Marris (2016) toteaa käyvän paraikaa luon-

nolle: määritellessämme luonnon ihmisen koskemattomaksi, luonnontilaiseksi ja villiksi ympäris-

töksi, menetämme luonnon sille antamassamme merkityksessä kokonaan, sillä ihmisen vaikutus ulot-

tuu kaikkialle luonnossa (ks. luku 2.3.1). Yhtä lailla luontosuhteen määritteleminen vain ihmisen ja 

muun luonnon välille poistaa luontosuhteen ihmisiltä, jotka elävät hyvin voimakkaasti ihmisen luon-

non ympäröiminä, esimerkiksi suurissa kaupungeissa. 

Luontosuhdetutkimuksia analysoidessa osasta tutkimuksia välittyi vahvastikin pyrkimys ihmisen ja 

luonnon kokonaisuuden suhteen tutkimiseen. Näissäkin tutkimuksissa dominoi kuitenkin suhde muu-

hun luontoon: luontosuhdetta pyrittiin kartoittamaan esimerkiksi kysymällä yksilön kokemasta yh-

teenkuuluvuuden tunteesta muiden eläinten tai luonnonympäristön kanssa. Tällöin välistä jää ihmisen 

oma ekologinen ulottuvuus ja inhimillisen ulottuvuuden luonto. Kun ihmisen luonto jätetään huo-

miotta, luonto ikään kuin etääntyy käsityksessämme kauemmas ihmisestä. Tämän työn näkökulmasta 

luonnon kokonaisuus paitsi sisältää ihmisen luonnon, on myös kaiken inhimillisen toiminnan ja ra-

kenteiden perustana. Suhde luontoon välittyy näin ollen niin ihmisen luonnon kuin muun luonnon 

kautta.  
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7.3 Työn rajoituksia ja heikkouksia 

Työssäni pyrin tarkastelemaan hyvin laajaa ja kompleksista aihealuetta rajallisten resurssien voimin. 

Tämä on johtanut kompromisseihin, jotka heikentävät esimerkiksi työn tulosten yleistettävyyttä, 

mutta toisaalta ovat mahdollistaneet asioiden syvällisen pohdiskelun käytössä olevien resurssien puit-

teissa. Suurin kompromissi lienee systemoidun kirjallisuuskatsauksen aineiston tiukka rajaaminen. 

Jos tätä työtä olisi ollut tekemässä useampi ihminen, olisi mukaan otettu kaikki luontosuhdetta käsit-

televät artikkelit riippumatta siitä, ovatko ne tapaustutkimuksia. Mukaan olisi saatettu ottaa myös 

tutkimukset, joissa luontosuhde ei ole pääasiallinen tutkimuskohde. Esimerkiksi luontosuhteen ja hy-

vinvoinnin yhteyksiä käsitteleviä artikkeleita löytyy lukuisia, mutta niitä ei otettu tähän työhön mu-

kaan. Laajempi aineisto olisi voinut lisätä työn tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä. 

Myös toinen työn heikkouksista liittyy systemoituun kirjallisuuskatsaukseen ja erityisesti sen osana 

tehtyyn sisällönanalyysiin. Tutkimustehtävässä 2 analysoin englanninkielistä tekstiä, mutta oma äi-

dinkieleni on suomi. Natiivi englanninkielinen henkilö olisi voinut tulkita artikkeleissa luontosuh-

teelle annettuja merkityksiä toisin, kuin mitä tässä työssä tulkitsin. Päätin kuitenkin luottaa sujuvaan 

englanninkielentaitooni. Harkitsin tekstistä tekemiäni tulkintoja moneen kertaan aineistoa koodatessa 

ja aina tarpeen mukaan tukeuduin sanakirjoihin.  

Menetelmävalinnoistani riippumaton rajoitus tämän työn tulosten soveltamiseen on systemoidun kir-

jallisuuskatsauksen aineiston painottuminen länsimaihin ja tiettyihin ikäluokkiin. Yhtä lukuun otta-

matta kaikki aineiston tutkimukset on tehty kokonaan Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, siis 

vahvasti länsimaisen kulttuuripiirin alueella. Lisäksi artikkeleissa tarkasteltiin lähinnä nuorten aikuis-

ten ja keski-ikäisten luontosuhteita. Aineisto on siten demografialtaan hyvin rajoittunut, ja aineistosta 

tehdyn analyysin tuloksia on tarkasteltava tämä mielessä pitäen.    

Yksi merkittävimpiä kriittisen tarkastelun aiheita on tämän työn käsitys luonnosta kaikkena olevana. 

Työtä tehdessäni päädyin kerta toisensa jälkeen korostamaan ihmisen ja inhimillisen ulottuvuuden 

erityisyyttä, joka voi jäädä epäselväksi ihmisen luonnon täysin sisältävässä luontokäsityksessä. Eri-

tyisesti arkikielessä ja ympäristökasvatuksessa, mutta myös tieteellisessä tutkimuksessa, selkeämpi 

luontokäsitys voisi olla luonto kaikkialla tämän työn kaikki on luontoa -käsityksen sijaan.  

Tarkoitan luonto kaikkialla -käsityksellä luonnon näkemistä kaiken läpäisevänä ja kaikkialla läsnä 

olevana todellisuuden perimmäisenä kokonaisuutena (ks. esim. Willamo 2005, 283). Inhimillinen 

ulottuvuus näyttäytyy tässä luontokäsityksessä vahvemmin erityisenä, luonnosta poikkeavana systee-

minä. Ihminen muodostaa kaikkialla olevasta luonnosta selvästi luonnosta poikkeavaa inhimillistä 
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ulottuvuutta. Inhimillisen ulottuvuuden ja luonnon välillä ei kuitenkaan ole tässäkään luontokäsityk-

sessä selväpiirteistä rajaa, vaan inhimillinen ulottuvuus vaihettuu luonnoksi jatkumona. Ihminen näh-

dään tässä luontokäsityksessä työni luontokäsityksen lailla sekä inhimilliseen ulottuvuuteen että luon-

toon kuuluvana toimijana, jolla on oma ekologinen ja inhimillinen ulottuvuutensa.  

Edellä kuvatun luontokäsityksen lisäksi moni asia jäi vielä avoimeksi tässä työssä rakennetussa ih-

misen ja luonnon suhteita kuvaavassa käsitteistössä. Mikäli tätä käsitteistöä halutaan käyttää tulevai-

suudessa, sitä tulee kehittää ja jäsentää edelleen selkeämmäksi ja yhtenäisemmäksi.  

7.4 Ehdotuksia jatkotutkimuksen aiheiksi 

Tässä työssä muodostettiin käsitteellis-teoreettisesti välineitä luontosuhdetutkimukselle ja ympäris-

tökasvatukselle. Seuraava askel olisi soveltaa luvussa 6 ehdotettuja välineitä luontosuhteen tutkimi-

seen ja testata, toimivatko ne empiirisen tutkimuksen välineinä. Työssä määriteltiin myös luontosuh-

detutkimuksen kehitystarpeita, joita voitaisiin nostaa esiin luontosuhdetutkimuksessa tai esimerkiksi 

laajemmassa luontosuhdetutkimusta tarkastelevassa kirjallisuuskatsauksessa.  

Luontosuhdetutkimuksessa ehdottamiani välineitä voisi soveltaa paitsi yksilöllisten luontosuhteiden 

kuvailuun, myös luontosuhteessa koettujen katkosten paikantamiseen. Oma oletukseni on, että ihmi-

sen ekologinen ulottuvuus ja ihmisen luonnon välittämä luontosuhde ovat tällaisia katkoskohtia aina-

kin länsimaisen ihmisen luontosuhteessa. Tätä ajatusta olisi kiintoisaa tutkia syvemmin esimerkiksi 

haastattelututkimuksen keinoin.  

Erityisesti luvussa 6 esiteltyä KL-kehyksen pallomallia ehdotan sovellettavaksi ympäristökasvatuk-

sessa. Pallomalli voisi toimia luontosuhteen ymmärtämisen apuvälineenä sekä kasvattajille itselleen 

että työkaluna kasvatustyössä. KL-kehystä voisi käyttää myös luontosuhteen vahvistamiseen tähtää-

vän ympäristökasvatustyön suunnittelun perustana.  
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