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Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia ympäristöestetiikan alle kytkeytyvää luonnonympäristöjen estetiikkaa 

metsän syvätiedon näkökulmasta. Tutkimustehtävänä oli selvittää syvätiedon olemusta ja sen sijoittumista 

ympäristöestetiikan sisällä sekä kognitivistiseen että ei-kognitivistiseen kontekstiin. Syvätiedon käsitteen avulla 

tutkielmassa pyrittiin myös kyseenalaistamaan ympäristöestetiikan alan jyrkkää kahtiajakoisuutta.  

Tämä tutkielma on teoreettis–käsitteellinen filosofinen tutkimus, joka sijoittuu ympäristöestetiikan tieteenalaan. 

Teoreettis-käsitteelliselle tutkimukselle on ominaista, että taustateorioiden merkitys on suuri. Niiden avulla tulkitaan ja 

selitetään tutkittavaa ilmiötä. Teoreettis–käsitteellisessä tutkimuksessa tiettyä ilmiötä kuvailevaa käsitteistöä tai 

käsitettä ei ole alan tutkimuksessa tai käsite on epäselvä. Tässä tutkielmassa käytetään syvätieto-käsitettä, joka 

käsitetään ympäristöesteettisenä ilmiönä ja kokemuksena. Syvätieto kuvaa metsässä ja luonnonympäristöissä 

tapahtuvaa vaikeasti käsitteellistävää kokemusta sanattomasta totuudesta.  

Ympäristöestetiikka on nuori tieteenala, joka tarkastelee ympäristön esteettistä kokemusta. Tieteenalan suuntauksia 

on useita ja ne kehittyvät alati. Teoreettis-käsitteellisessä tutkimuksessa tutkimuskohdetta tai -kohteita ei havainnoida 

välittömästi vaan ilmiötä selitetään alaan liittyvän tutkimuksen avulla. Tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä 

toimii ympäristöestetiikan tieteenalalle ominainen vahva jaottelu kognitivistisiin ja ei-kognitivistisiin suuntauksiin.  

Akateemisen estetiikan sivuhaarana ympäristöestetiikka kytkeytyy myös taiteen filosofiaan, minkä vuoksi tässä 

tutkielmassa teoreettisena viitekehyksenä toimii Immanuel Kantin teoria kauneudesta ja havaitsemisen ”vapaasta 

leikistä” subjektin ja objektin välillä sekä Kantin teoria makuarvostelman intressittömyydestä. Tutkielmassa 

hyödynnetään myös Arnold Berleantin luonnonestetiikkaa, sekä jo aiemmin ympäristöestetiikassa tutkittuja, syvätietoa 

muistuttavia ilmiöitä. Tutkimuksen aineisto koostuu muusta ympäristöesteettisestä ja -filosofisesta diskurssista. 

Tutkielmassa hyödynnetään syvätieto-käsitteen rinnalla esimerkiksi Ronald Hepburnin, Arnold Berleantin, Emily Bradyn, 

Stan Godlovitchin, Cheryl Fosterin, Allen Carlsonin ja Holmes Rolston III:n ympäristöesteettistä filosofiaa. 

Ympäristöestetiikan tieteenalan dikotomisen luonteen vuoksi tutkielmassa tarkastellaan syvätietoa juuri kognitivistisen 

ja ei-kognitivististen teorioiden valossa. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: Mitä metsän syvätieto on? Kuinka 

syvätieto sijoittuu olemassa olevaan ympäristöesteettisen tieteenalan diskurssiin?  

Tutkimuksesta ilmeni, että metsän syvätieto on ympäristöesteettinen ilmiö ja tieteenalana ympäristöestetiikka soveltuu 

sen tutkimiseen. Syvätiedon ilmiön käsitteellistäminen hyötyy sekä kognitivististen että ei-kognitivististen suuntausten 

teorioista. Kuitenkin ympäristöestetiikan teorioiden liian vahva kahtiajakautuminen voi olla haitallista syvätiedon 

kaltaisten, vaikeasti selitettävien ilmiöiden tutkimiselle. Vertailemalla kognitivistisia ja ei-kognitivistisia suuntauksia 

selvisi, että ympäristöestetiikan tieteenala tarvitsee teorioidensa valossa lisää käsitteistöä kuvaamaan polarisaation 

väliin jäävää mystisyyttä ja kokemuksellista, sanatonta totuutta. 
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1 Johdanto 
 

Kulkiessamme metsässä kiinnitämme monipuolisesti huomiota niin elävään kuin elottomaankin luontoon. 

Tunnistamme puulajeja, eläinlajeja ja kivilajeja. Saatamme pohtia metsän ikää tai etsiä silmillämme sieniä ja 

marjoja poimittaviksi. Meitä saattaa kiinnostaa metsän historia, eri maalajit tai geologinen rakenne. Yhtä 

kulkijaa kiinnostaa otollisin kalapaikka kosken varrella, kun taas toinen tulkitsee metsän rakennetta 

metsänhoidon tai talouden näkökulmasta. Yksi laskee tähtiä yötaivaalla, toinen kilometrejä polulla. Näiden 

tiedollisten seikkojen lisäksi metsästä, siellä olemisesta ja sen kokemisesta, löytyy myös syvempi, esteettinen 

ulottuvuus. Vuodenaikojen kierto metsässä on kuin näytelmä, jossa elon voimat taistelevat ja rauhoittuvat, 

aina uudestaan ja uudestaan. Puuston ja kasvien yhteyttäminen on kuin jumalallinen prosessi, joka 

hämmästyttää kerta toisensa jälkeen. Metsä voi herättää kauneudellaan ja ihmeillään ihmisessä primitiivisen 

merkityksen tunteen. Harras hetki hiljaisella sammalmättäällä pysäyttää ihmisen miettimään alkujuuriaan ja 

antaa kenties vilauksen ikuisuuden ajattomasta autuudesta. Ankaraa tuiskua vasten samoaminen seuraavalle 

lepopaikalle haastaa niin henkiset kuin fyysisetkin voimat ja muistuttaa elävää kuolevaisuudesta. Metsä 

esittelee siihen astuvalle luonnon alkuvoimia; se on eräänlainen maailman perustuksien arkkityyppi (Rolston 

III 2003, 31). 

Metsässä ollessaan ihminen voi saavuttaa aistikokemuksien ja tiedollisen ymmärtämisen 

synteesissä syvemmän, esteettisen tiedon tason, jota kutsun metsän syvätiedoksi. Se ei ole puhdasta 

analyyttista ja tieteellistä tietoa, kognitiivista, muttei täysin puhdas aistimus tai kokemuskaan, ei-

kognitiivista. Sen asettuminen kognitiivisen tiedon ja ei-kognitiivisen kokemuksen välimaastoon tekee siitä 

hankalan käsitteellistää. Metsän syvätieto ilmenee osana metsässä olemista ja sen kokemista. Syvätiedolla 

tarkoitan metsässä saavutettavia ”oivalluksia tai syvää ymmärrystä elämän tarkoituksesta, ihmisyydestä ja 

ihmisen paikasta kosmoksessa” (Berleant & Carlson 2004, 18–19). Metsän syvätieto on pelkiltä silmiltä 

piilossa olevaa kauneutta, joka voi kertoa ihmiselle oman itsensä ja ympäröivän maailman merkityksestä. 

Metsä voi herättää ihmisessä samankaltaisia asioita kuin taide ja siksi ilmiötä on mielekästä tutkia estetiikan 

näkökulmasta. Tutkielmani tarkoitus on kartoittaa, miten tämä syvätieto ilmenee ja kuinka siitä tulisi puhua 

esteettisestä näkökulmasta ympäristöesteettisin käsittein. Esitän syvätiedon olevan merkittävä ominaisuus 

metsän esteettisessä kokemuksessa, ja lähestyn sen olemuksen selvittämistä sekä kognitivististen että ei-

kognitivististen ympäristöesteettisten suuntausten kautta. 

Syvätiedon kaltaisia vaikeasti käsitteellistettäviä ilmiöitä ihmiskokemuksessa on aiemmin 

tutkittu ympäristöestetiikan alalla, mutta myös estetiikan piirin ulkopuolella. Esimerkiksi antropologi Rudolf 

Otto tutki pyhyyden tai jumalallisuuden käsitettä numinous (Otto 1958, 7).  Syvätiedon tavoin, tätä käsitettä 

voisi kuvailla jonkinlaiseksi selittämättömäksi mysteeriksi ihmiskokemuksessa: se on jotain suurta, pelottavaa 
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tai henkeäsalpaavaa, jota on kuitenkin hyvin vaikea pukea sanoiksi. Otto yhdisti selittämättömän ja pyhän 

kokemuksen myös osaksi kauneuden kokemusta. Ympäristöestetiikan alalla syvätietoa muistuttavia aiheita 

on tutkittu osana luonnonympäristöjen aikaansaamaa esteettistä kokemusta. Ympäristöfilosofi Emily Brady 

puhuu luonnossa mielikuvituksen avulla paljastuvasta ”esteettisestä totuudesta”. Bradyn mukaan tällainen 

syvällinen tieto ei kuitenkaan paljastu samalla tavalla kuin esimerkiksi filosofinen tieto, vaan on annettava 

aistien ja mielikuvituksen herkistyä osallistuvassa suhteessa luontoon. (Brady 2004, 163.) Ronald Hepburn 

kertoo samankaltaisesta ”metafyysisen mielikuvituksen avulla avautuvasta syvästä ja transsendentistä 

merkityksestä”. Hepburnin kuvauksessa luonto voi paljastaa kompleksisuudessaan ja suunnattomassa 

kauneudessaan meille enemmän kuin pelkän oman kauneutensa; luonnon äärellä on mahdollista saavuttaa 

kokemus, jossa luonnon esteettinen ulottuvuus vie meidät ”transsendentin lähteen” äärelle ja jota on 

hankala sanoin kuvailla. (Hepburn 2004b, 127.) Hepburnin ajattelussa toistuu myös ajatus 

luonnonympäristöjen herättämästä vahvasta, impulsiivisesta tarpeesta kokea maailma yhtenä tai aistia 

jumalallinen. Tätä ilmiötä hän kutsuu nimellä nisus. (Hepburn 1963, 199.) Myös ympäristöesteetikko Arnold 

Berleantin malli ihmisen väistämättömästä ja jatkuvasta osallistumisesta ympäristöönsä etäisen tarkastelun 

sijaan auttaa ymmärtämään, miten syvätieto saavutetaan kokemuksen kautta luonnossa olemalla ja siihen 

osallistumalla (Berleant 2005, 9). 

 Tutkielmani on filosofinen, ja sen teoreettinen viitekehys sijoittuu estetiikan ja erityisesti 

ympäristöestetiikan alaan. Yleisesti estetiikka ymmärretään joko kauneuden tai taiteen filosofiana, kun taas 

esteettisyys on joidenkin havaittavien objektien kauneutta (Haapala & Pulliainen 1998, 9, 15). Luonnontilojen 

esteettisyyttä tutkiva ympäristöestetiikka tutkii osittain samoja kysymyksiä ja ongelmia kuin perinteisempi 

taiteen kokemusta tutkiva estetiikka, mutta toisaalta se löytää myös omia, puhtaasta taidefilosofiasta eroavia 

kysymyksiä ja ongelmia. Kauneuden määritteleminen, subjektin ja objektin suhde sekä esimerkiksi 

subjektivismin ja objektivismin vastakkainasettelu ovat hyvinkin universaaleja estetiikkaa koskevia filosofisia 

kysymyksiä. Näistä erityisesti kaksi viimeisintä kytkeytyy vahvasti ympäristöestetiikan tieteenalan 

kognitivistisen tiedon merkityksen ja toisaalta ei-kognitivistisen subjektiivisemman kokemuksen 

vastakkainasetteluun ja sen selvittämiseen.  

Siinä, missä perinteiset estetiikan alan kysymykset esiintyvät lähtökohtaisesti taiteen valossa 

ja taideobjektien kautta, ympäristöestetiikka tarkastelee kaikkia ympäristöjä, joissa ihminen viettää aikaansa 

ja kokee nämä ympäristöt esteettisiksi. Luonnonympäristöjen estetiikka keskittyy nimensä mukaisesti 

tilanteisiin, joissa ihminen on luonnossa sen ympäröimänä tai osana sitä (Berleant 2005, 9). 

Luonnonestetiikka on taideteoksia tutkivaan estetiikkaan verrattuna myös perustavanlaatuisesti erilainen 

esimerkiksi siten, että taideteoksella on tekijä, mutta luonnolla ei. Luonto on jatkuvassa muutoksessa niin 

pitkällä aikajänteellä kuin myös lyhyemmissä sykleissä vuodenaikojen vaihtelun seurauksena tai pelkästään 

vuorokauden aikana tapahtuvien muutosten seurauksena. Taidetta taas yleensä ylistetään sen ajattomien 
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ulottuvuuksien takia, vaikka toisaalta materiaaliset esineet vanhenevat ja ne ovat aina ajassa uudelleen 

tulkittavia (Rolston III 2003, 32). Taidekokemuksen ja luontokokemuksen väliltä löytyy käsitteellisiä eroja, 

mutta suuressa kuvassa ne molemmat ovat omiaan selittämään herkkiä asioita maailmasta, joihin 

koneellisempi, tieteellinen selittämistapa ei aina välttämättä yllä. Tällaisia ovat esimerkiksi intuitiivinen 

viisaus, olemassaolon yhteenkuuluvuus ja rakkaus. 

Ronald Hepburn esitti vuonna 1966 ilmestyneessä jo nykyään ympäristöestetiikan 

klassikkoesseessä ”Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty” huomion siitä, että niin 

estetiikan alalla kuin arkisemmassakin maailmassa ihmiset etääntyvät luonnosta. Etääntyminen ei tässä 

yhteydessä tarkoita, etteivätkö ihmiset viettäisi fyysisesti aikaa luonnossa. Sen sijaan Hepburnin mielestä 

luonnossa olemisen laatu ja merkitys ovat muuttuneet. Hepburn esittää, että luonto ei enää opeta meitä, 

emmekä me ymmärrä sen kieltä. (Hepburn 2004a, 44.) Samanaikaisesti estetiikan tieteenala kehittyi 

suuntaan, jossa vain ihmisen luomalla taiteella ja taidemaailmalla oli merkitystä, mutta luontoa ei koettu niin 

päteväksi esteettisten ilmiöiden tutkimuskohteeksi (mts.). Tällainen kehitys tarkoittaa, että luonnon syvempi 

esteettinen ulottuvuus jää meiltä saavuttamatta, jos ainoastaan välineellistämme sen. Metsä ei enää ole 

meille kotoisa ympäristö ja menemme sinne ainoastaan tekemään jotain aktiviteettia, saavuttaaksemme 

jonkin halutun päämäärän; intressitön ja itseisarvoinen metsäkokemus jää lenkkipolulla jalkoihin ja ihmisen 

ja luonnon yhteys jää vajavaiseksi. Hepburnin mukaan moderni kehitys ja rationalismi hautaavat alleen uskon 

luonnon monimuotoiseen kykyyn opastaa ihmisiä ymmärtämään maailmasta kokonaisuutena (mt., 127). 

Luotto tieteeseen ja sen arvoon on ajanut ihmisen erilleen luonnosta ja siellä olemisen kokonaisvaltaisesta 

kokemuksesta. J. R. R. Tolkienia mukaillen voisi sanoa, että ihmiset ovat omaksuneet koneellisen mielen ja 

ajattelutavan (Tolkien 2009, 525–526). Hepburnin mielestä niin luonnolla kuin sen kauneudellakin on 

itseisarvoisesti jotain syväluotaavaa, jopa mystistä tietoa, jota se voi meille opettaa, jos vain uskaltaudumme 

antautumaan sen opetuksille (Hepburn 2004a, 44). 

Ympäristöestetiikka on akateeminen tieteenala, joka käsittelee luonnon- ja 

kulttuuriympäristöjen arvoa, kokemusta ja määrittelemistä. Ympäristöestetiikan ala ja erityisesti 

luonnonympäristöjä tutkiva estetiikan ala jakautuu yleensä kognitivistisiin ja ei-kognitivistisiin ajattelijoihin 

(Berleant & Carlson 2004, 15–16). Kognitivistiset ajattelijat painottavat tiedon merkitystä esteettisessä 

kokemisessa ja arvottamisessa, kun taas ei-kognitivistien mielestä mielikuvituksella, tunteella ja 

kehollisuudella on isompi merkitys (Mikkonen 2018, 3). Tässä tutkielmassa tukeudun niin kognitivistisiin kuin 

ei-kognitivistisiinkin ajattelijoihin ja teorioihin selvittäessäni metsän syvätiedon olemusta. Käsittelen 

metsässä tapahtuvaa kokemusta, joka samanaikaisesti liittyy syvästi ihmisyyden peruselementteihin, mutta 

joka on myös alati muuttuvaa ja hetkellistä. Syvätiedon käsite pitää sisältää tarkoituksellisesti sanan ”tieto”, 

vaikka syvätieto ei perinteistä tieteellistä tietoa ja sen tarkkaa totuudenhakuisuutta suoranaisesti 

muistutakaan. Syvätieto näyttää hälvenevän ja pienenevän, mitä enemmän sitä yrittää tarkasti 
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käsitteellistää. Kognitivistinen lähestyminen ja perinteisemmän tiedon tärkeyttä painottavat teoriat ovat 

kuitenkin tärkeä osa tutkielmaa hahmottaessa ympäristöestetiikan alan monimuotoisuutta, metsän 

esteettisyyttä sekä syvätietoa ympäristöesteettisenä ilmiönä. Vaikka emme voikaan sanatarkasti tieteen 

termein kuvata sitä salaperäistä metsän olemusta, josta puhun, voimme puhua esimerkiksi sen ehdoista ja 

sitä ympäröivistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä: teorioista ja tutkijoista, jotka ovat joko yrittäneet kuvata tai 

selvittää sitä tai vaihtoehtoisesti kieltää sen. Estetiikan sekä tarkemmin ympäristöestetiikan alan eri teorioita 

tutkimalla on mahdollista kartoittaa sitä kieltä ja filosofista viitekehystä, jonka avulla metsän syvätiedosta 

tulisi puhua. Näin ollen, vaikka emme näkisikään aurinkoa sen sokaisevan voiman takia, voimme sen 

ympärille katsomalla ainakin tietää, missä se sijaitsee. 

 Tutkielmani lähtökohtana on huomio siitä, että välineellistyvässä maailmassa metsän 

esteettinen arvo ja erityisesti siihen kuuluvat herkemmät ilmiöt hautautuvat, taloudellisten ja hyötyperäisten 

arvojen alle. Erityisesti näitä herkempiä ilmiöitä haluan syvätiedon käsitteen avulla tutkia ja nostaa esiin. 

Vaikka näkökulmani puolustaakin metsän esteettistä arvoa esimerkiksi taloudellista ja puhdasta hyötyä 

edustavaa näkemystä vastaan, ei tutkielmani tarkoitus ole olla ”ekologinen” sanan tavanomaisessa, 

ympäristönsuojeluun viittaavassa merkityksessä. Tarkoitus ei siis ole ainakaan ensisijaisesti puolustaa 

luontoa ilmastonmuutokselta, Lapin metsiä kaivoksilta tai järviä saastumiselta. Tutkielmassani käyn läpi 

näkemyksiä, jotka voivat olla yhdenmukaisia ympäristönsuojelun ajatusten kanssa ja kenties tutkielman 

tuloksia voisi käyttää osittain hyväksi jonkin ekoideologian edistämiseen. Metsän syvätieto opettaa ihmistä 

ja kannustaa harmoniseen ajatteluun, mutta sen arvo ei saa perustua pelkästään tähän välineellisyyteen. 

 Osa luonnonympäristöjen estetiikkaa käsittelevästä tutkimuksesta sijoittuu myös 

ympäristönsuojelun aihepiiriin tai ainakin koskee sitä. Ympäristöestetiikan jakautuminen kognitivistisiin ja ei-

kognitivistisiin teorioihin pohjaa ainakin osittain kysymykseen siitä, voiko luonnon ja metsän esteettisen 

arvon ja kokemuksen määritellä niin, että sen pohjalta voi tehdä objektiivisia luontoa ja sen muokkaamista 

sekä säilyttämistä koskevia päätöksiä.  Ekologiset arvot ilmenevät osana teoreettista taustaa ja sitä 

selventäessä, mutta tutkielma käsittelee kuitenkin ensisijaisesti metsän esteettisyyttä ja sen tutkimista 

käsitteelliseltä ja filosofiselta kannalta. 

Metsän esteettisyyttä voi siis lähestyä filosofisesti tieteen ja tiedollisten ominaisuuksien 

havaitsemisen ja analysoinnin kautta. Toisaalta metsä on esteettisenä ilmiönä myös vahvasti 

aistihavaintojen, mielikuvituksen ja luovuuden tila. On hetkiä, jolloin luonnontiede tukee esteettistä 

kokemusta ja opastaa sen syntyä ja kulkua. Toisina hetkinä esimerkiksi mielikuvitus ja aistillinen herkkyys 

sitoutuneena luonnon kauneuteen juovuttaa kokijansa, johdattaen hänet parhaimmillaan transsendentin 

kokemuksen äärelle.  Metsäpolku kutsuu kulkijan seikkailuun, jossa hiljaisuus, tuoksut ja värit upottavat 

ihmisen osaksi omaa arjen rikkovaa maailmaansa. Aikaa hidastuu, kun katselee oravan hyppivän vanhan 
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kuusen oksalta toiselle. Silmät sulkiessaan kuulee samanaikaisesti kaiken ja ei mitään. Aistit herkistyvät, mieli 

virkistyy, mutta myös rauhoittuu. Pohjimmiltaan kyse on eräänlaisen kauneuden kokemisesta ja sen 

käsittämisestä, oli tukena sitten aistihavainnot taikka tieteellinen tieto. 

Se, mitä käsitämme kauniiksi, tulee ymmärtää laajempana ilmiönä, kuin se, mitä arkikielessä 

kauniilla tarkoitamme. Koemme luonnossa arjesta poikkeavia tuntemuksia, menemme metsään 

rauhoittumaan ja miettimään. Metsä herättää meissä kunnioitusta, kaipuuta ja jopa pelkoa. Metsäkokemus 

on esteettisyydessään hyvin monipuolinen, eikä missään nimessä helposti tulkittava ilmiö. Esteettiseen 

kokemukseen metsässä sisältyy lukematon määrä arvoja ja luonteeltaan erilaista tietoa. Tämän tutkielman 

kohteena on luonto esteettisten ilmiöiden lähteenä ja erityisesti metsässä saavutettava syvätieto. 

Tarkoitukseni on syvätiedon käsitteen avulla selvittää ja paremmin ymmärtää sitä, mikä ei pelkän järjen, 

muttei myöskään pelkän pinnallisen aistikokemuksen avulla aukea. Sitä, joka johdattaa meidät 

transsendentin syvätiedon äärelle. 
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2 Teoria, menetelmät ja aineistot 
 

2.1 Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimukseni on teoreettis–käsitteellinen tutkimus. Teoreettis–käsitteellisessä tutkimuksessa 

tutkimuskohteita tai kohdetta ei havainnoida välittömästi vaan ilmiötä pyritään selittämään alaan liittyvän 

tutkimuksen avulla. Teoreettisessa tutkimuksessa taustateorioiden merkitys on suuri. Niiden avulla tulkitaan 

ja selitetään tutkittavaa ilmiötä. Lisäksi teorian avulla aineistoa voidaan analysoida ja tulkita monipuolisesti 

sekä sen avulla herätellään lisäkysymyksiä. Teoreettisessa tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä 

keskustelutetaan valittujen teorioiden kanssa. Tällöin ilmiöstä saadaan mahdollisesti uusia havaintoja. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Teoriaa voi käyttää tutkimuksessa monipuolisesti, tällöin teoria 

voi toimia myös tutkielman analyysimenetelmänä, jolloin analyysi on kirjoitettu tutkielman läpäisevään 

argumentaatioon. Teoreettisessa analyysissa painottuu olennaisesti myös tieteenalalle tyypillisten 

keskeisten lähteiden käyttö. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Teoreettis–käsitteellinen tutkimusmenetelmä 

painottuu myös käsitteeseen tai käsitteisiin. Tällainen tutkimus on aiheellinen, jos ”käsitteistö on epäselvä 

tai käsitteistöä ei ole” (Nurmela, 2002, 213). Tässä tutkielmassa selvitetään syvätiedon käsitettä 

ympäristöesteettisen tutkimuksen ja diskurssin avulla ja näin ollen tutkimusmetodi on filosofinen ja tutkimus 

teoreettis-käsitteellinen.  

 Filosofinen tietoteoria lähtee tiedon määritelmästä, tieto ymmärretään 

”uskomusjärjestelmänä, joka on yleensä ilmaistavissa käsitteiden ja lauseiden avulla” (Sarvimäki 1989, 48). 

Kyseinen tietoteoria ei kuitenkaan kata kaikkea, joten filosofiassa puhutaan myös käytännöllisestä 

tietokäsitteestä, jolla tarkoitetaan tietoa, joka ”ilmenee toiminnassa” ja näin eroaa klassisesta tiedon 

määritelmästä (mts.). Tässä tutkimuksessa syvätietoa hahmotellaan käytännöllisen tietokäsitteen sekä 

perinteisemmän tietokäsitteen välisessä diskurssissa ympäristöestetiikan kognitivistisen ja ei-kognitivistisen 

suuntauksen kautta. Syvätieto osallistuu myös määritelmänsä kautta epistemologiseen diskurssiin, sillä se on 

määritelmällisesti perinteistä tietokäsitystä välttelevää, kokemukseen perustuvaa intuitiivista tietoa. 

Syvätieto ilmenee kokemuksellisesti, eli toiminnan avulla, mutta myös aktiivisessa ajatusprosessissa 

metsäkokemukseen kytkeytyvästä tiedosta. 

Tutkin filosofisesti pohtimalla ympäristöestetiikan tieteenalan sisällä metsän esteettisyyttä. 

Erityisesti tutkin metsän syvätiedon käsitettä ympäristöestetiikan jo olemassa olevaa tutkimusta vasten. 

Sijoitan syvätieto-termin sekä kognitivistisen että ei-kognitivistisen suuntausten eri teorioihin, kuten Arnold 

Berleantin, Ronald Hepburnin, Allen Carlsonin, Holmes Rolston III:n sekä Emily Bradyn ajatuksiin. 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat:  
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1. Mitä metsän syvätieto on?  

2. Kuinka syvätieto sijoittuu olemassa olevaan ympäristöesteettiseen tieteenalan 

diskurssiin? 

 

  Hyödynnän tutkielmassani syvätiedon käsitettä. Syvätiedon käsite rakentuu 

ympäristöestetiikan ja erityisesti kantilaisen intressittömän kauneuskäsityksen päälle. Lisäksi Arnold 

Berleantin kokonaisvaltaisella luontokäsityksellä on rooli syvätiedon ymmärtämisessä. Hyödynnän ja 

vertailen tutkielmassani ympäristöestetiikan alan sekä kognitivistisia, että ei-kognitivistisia teorioita. Esitän 

myös tämän teoreettisen vastakkainasettelun heikkouden ja haluan osoittaa niin tieteellisen kuin 

kokemuksellisen lähestymisen tärkeyden metsän syvätiedon ymmärtämiselle. Käytän syvätieto-käsitettä 

kuvaamaan luonnossa koettua sanatonta totuutta. 

Tutkielmani on ympäristöesteettinen ja näin osallistuu pidempään estetiikan perinteeseen. 

Kauneuden kokemisen ja esteettisen ilmiömaailman problematiikka on syvästi kytköksissä sekä 

tutkimiskohteeseeni, että sen teoreettiseen viitekehykseen, jonka takia pohjustan lyhyesti estetiikan 

historiaa ja yleistä estetiikan teoriaa. Teoreettisen viitekehyksen selventämiseksi tarkastelen myös Immanuel 

Kantin teoriaa makuarvostelman ja kauneuden subjektiivisesta universaaliudesta sekä intressittömyyden 

periaatteesta. Ympäristöestetiikan perusperiaatteita ja problematiikkaa avaan mm. Ronald Hepburnin ja 

Arnold Berleantin ympäristökäsityksen avulla. Ennen varsinaista analyysiosiota, tarkastelen metsän 

syvätiedon käsitettä olemassa olevaa ympäristöesteettistä tutkimusta vasten, selventäen tutkielmani 

kannalta tärkeimpiä käsitteitä ja määritelmiä.  

 

2.2 Tärkeimmät käsitteet 

 

2.2.1 Kognitivismi ja ei-kognitivismi 
 

Luonnonympäristön esteettistä kokemusta tutkivat teoriat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: 

kognitivistisiin ja ei-kognitivistisiin teorioihin. Selkein rajanteko näiden välillä tehdään, kun tarkastellaan 

tieteellisen tiedon ja käsitteistön merkitystä esteettisessä kokemuksessa. (Haapala & Pulliainen 1998, 136.) 

Kognitivistit painottavat ekologisen ja luonnontieteellisen tiedon ensisijaisuutta ja merkitystä sen taustana, 

mitä koemme oikeaksi ja oikeutetuksi esteettiseksi kokemukseksi. Tunnettuja kognitivistista ajattelutapaa 

edustavia teoreetikoita ovat Allen Carlson ja Holmes Rolston III. Carlsonin mukaan luonnontieteellinen tieto 

luonnon esteettisessä arvostamisessa on yhtä tärkeää kuin taidehistoriallinen tieto taideteosta arvostellessa. 

(Carlson 2004, 71). Rolstonin mukaan ihminen tarvitsee ensin ymmärryksen luonnon monimutkaisesta 

toiminnasta, ennen kuin voi arvostaa sitä esteettisesti. Voimme syventyä metsän paleontologiaan ja 
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esimerkiksi maakasvien kuten sammalten historiaan ja todeta, että esimerkiksi maksasammaleet 

ilmaantuivat ensi kerran metsiin siluurikaudella (Rolston III 2003, 31). Tämä tieto kognitivistisen kannan 

mukaan rikastuttaa metsässä kulkijaa, joka näkee sammalta ympärillään, sillä hän oppii arvostamaan sitä 

pitkää historiallista prosessia, jonka avulla luonto on kehittynyt siksi mitä on.  Esimerkiksi ymmärrys 

geologisesta historiasta siitä, että esimerkiksi Suomen maanmuodot ovat jääkausien aikana liikkuneiden 

jäämassojen muokkaamia, on kognitivististen teorioiden mukaan ensisijaisen tärkeää näiden maanmuotojen 

esteettiselle arvostamiselle, sillä tieteellinen ymmärrys lisää syvyyttä, jonka kautta tiedostamme niin 

aistittavan, kuin sen historiallisen kontekstinkin. 

Ei-kognitivistista lähestymistapaa suosivat painottavat kokemuksellisuutta ja esimerkiksi 

kuvittelukykyä, antautumista ja herkistymistä. Tunnettuja ei-kognitivisteja ovat mm. Ronald Hepburn, Arnold 

Berleant ja Emily Brady. Ei-kognitivistista suuntausta tukevia kiinnostaa esimerkiksi metsässä saavutettu 

transsendentaalisuuden tunne tai se, kun auringon noustessa tuntuu kuin metsä heräisi eloon. Tällaisten 

teorioiden mukaan antautuminen kokemukselle on esteettisen luontokokemukselle arvokkaampaa, kuin 

tieteellinen tieto. Mutta puhummeko me oikeastaan samasta asiasta laisinkaan? Vai ovatko nämä kenties 

niin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti sidoksissa toisistaan, että on haitallista erotella lähestymistavat 

toisistaan? Vai ovatko molemmat ajatussuuntaukset merkittäviä ja tarpeellisia eri tilanteissa? 

Esittelemäni metsän syvätiedon käsite kuvaa ilmiöitä, joka on sekä ei-kognitivistiseen 

kokemuksellisuuteen perustuva, mutta joka myös rikastuu kognitiivisesta tiedosta. Ympäristöestetiikan 

kahtiajako on tällaista ilmiötä tutkiessa enemmänkin haitallinen, sillä se rajaa ympäristöestetiikan alueen 

sisältä pois ilmiökenttää, jossa syvätieto sijaitsee. Tiedon merkitykseen liittyvä ongelma esteettisten 

ilmiöiden tutkimisessa ja arvottamisessa on pohjimmiltaan kontekstuaalinen ja kategorinen, sillä molempien 

suuntausten teorioilla on paikkansa ja aikansa riippuen tutkimuksen kohteesta ja laajuudesta. Voi olla, että 

tilanteellisesti esimerkiksi maamuokkausta tehdessä on hyvinkin tärkeää osoittaa tieteellisiä faktoja, 

varsinkin jos on oltava poliittisten päättäjien edessä vakuuttava. Mutta laajempien ja monimutkaisten 

fenomenologisten ilmiöiden selittäminen ja niiden merkityksen esille nostaminen jää kuivaksi pelkkien 

tieteellisten faktojen valossa. Siksi myös tarinallisuus, intuitio ja mielikuvitus yksilön kokemuksessa on 

otettava huomioon selitettäessä laajoja luonnon esteettisyyteen liittyviä ilmiöitä. On tärkeä huomata, että 

oikeassa kategoriassa, on molemmilla suuntauksilla tarpeellisuutensa. Tieto ja kokemus voivat toimia 

yhdessä, mutta vastakkain aseteltuna ne rajaavat tutkimusaluetta ja voivat tällä rajauksella jättää syvätiedon 

kaltaiset käsitteet ja ilmiöt varjoonsa.  
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2.2.2 Metsän syvätieto 

 

Syvätieto on totuutta, jolle ei ole sanoja. Syvätieto on arvoituksellista tietoa ja syvää ymmärrystä.  Se ei 

muistuta perinteistä tietoa, jota voi käyttää esimerkiksi tilastoissa tai tieteellisen argumentin luonnissa. 

Tietoa se on kuitenkin, sillä se antaa yksilölle ja kulttuurille näkemyksen itsestään ja yhteydestään maailmaan. 

Se on eräänlainen tapa olla, ajatella ja ymmärtää. Se on havaitsemisen, ymmärryksen, selittämisen, mutta 

myös selittämisen mahdottomuuden kehämäisessä prosessissa syntynyttä tietoa, joka voi olla luonteeltaan 

konkreettista tai abstraktia. Se on vanhaa viisautta, jota luonto antaa ihmiselle. Mitä enemmän syvätietoa 

yrittää sanoin kuvailla ja konseptein rajata, sitä vaikeammaksi sen ymmärtäminen tulee. Tämä ristiriita on 

merkittävä vastavoimaisuudessaan, sillä repien määritelmän rikki, luo se mahdollisuuden ymmärtää 

sanatonta totuutta.  

 Metsän syvätieto on käsite, joka on tutkielmani keskiössä ja jonka luonnetta tutkielmassa 

selvitetään. Tutkielman lähtökohtainen olettamus on, että metsässä ja muissa luonnonympäristöissä 

olemalla ihminen voi saavuttaa tai päästä osaksi erityistä tiedon tai ymmärryksen tasoa, joka kertoo hänelle 

esimerkiksi hänestä itsestään, ympäröivästä maailmasta tai yleisesti ihmisyydestä. Tämä tiedon taso eli 

syvätieto on luonteeltaan sellainen, että sitä on vaikea ensi kädeltä käsitteellistää tai sanallisesti muotoilla. 

Ainakin yksi syy tähän on, että tämän tiedon luonne ei suoranaisesti vastaa perinteisetä tieteellisen tiedon ja 

sen kognitiivisen käsitystavan normeja, kuten maailman ja sen ilmiöiden ymmärtämistä tarkkojen 

käsitteellisten määritelmien kautta, vaan se vaatii avukseen myös ei-kognitiivista kokemuksellisuutta, 

herkkyyttä ja intuitiota. Toinen syy syvätiedon käsitteellistämisen vaikeudelle voi olla sen luonteen 

monipuolisuus ja vaihtuvuus. Syvätieto-termi on työkalu tutkimani ympäristöesteettisen ilmiön 

kuvailemiseen ja käsitteellistämiseen, eikä tarkoitukseni ole varsinaisesti tuoda uutta terminologiaa 

ympäristöestetiikan piiriin. Kuvaan käsitteellä omaa kokemustani ilmiöstä, joka on metsäympäristöissä 

syntynyt esteettinen kokemus, mutta vastaaviin kokemuksiin olen törmännyt myös muualla 

ympäristöestetiikan tutkimuksessa. Tämä havainto johtaa tutkielmani toiseen väittämään, joka on, että 

metsän syvätieto on luonteeltaan esteettinen ilmiö ja että sitä tulisi tutkia ympäristöestetiikan piirissä. Väitän 

myös, että ympäristöestetiikan liian jyrkkä jakautuminen kognitivistisiin ja ei-kognitivistisiin teorioihin on 

haitallista syvätiedon ymmärtämisen kannalta. 

 Luonnon esteettinen syvätieto sijaitsee käsitteellisen maailmakuvauksen ja kokemuksellisen 

ymmärryksen välimaastossa. Eräs sen ymmärtämisen ja selittämisen haaste liittyykin tähän 

määritelmälliseen dilemmaan: kuinka tutkia, ymmärtää ja käsitteellistää sitä, joka jo määritelmällisesti 

pakoilee käsitteellistä muotoilua ja diskurssia, ilman, että kuulostaa pelkästään harhaiselta esoteerikolta? 

Filosofinen ajattelu, jossa subjektiivinen kokemus ja havainnot voivat toimia tiedon ja ymmärtämisen 

lähtökohtina, on länsimaisessa analyyttisen filosofian perinteessä epäsuosittua.  Tutkielmassa hahmoteltu 



 

13 
 

syvätieto on tietoa, mutta enemmän ymmärryksen mielessä, eikä niinkään analyyttisen käsitteellisen tiedon 

merkityksessä. Metsä voi kertoa sinulle totuuden, mutta vain, jos puhut puiden kieltä. Polun takaa paljastuva 

puu kaarevine muotoineen ja kellastuvine lehtineen ei analysoi sinulle maailmaa. Metsä ei laske sinulle 

sekunteja, ei tunteja. Se ei kerro todennäköisyyksiä. Voit itse analysoida sitä tai tulkita sitä. On kuitenkin liialla 

analyysillä oltava varovainen, ettei sekoita ymmärrystä tietoon. Metsän estetiikkaa analysoivassa 

tutkimuksessa viitataan ajoittain tällaiseen herkkään tietoon esimerkiksi luonnossa saavutetun ykseyden ja 

yhtenäisyyden tuntemuksen kautta (Hepburn 2004a, 48–49). 

 Syvätietoa muistuttavia ilmiöitä on tutkittu ympäristöestetiikan piirissä aiemminkin. Ronald 

Hepburnin kuvaukset metafyysisen mielikuvituksen avulla saavutetusta transsendenssista kaikuvat samaa 

ajattelua, kuin omani. Luontokokemuksessa ymmärrys luonnon ja maailman kyvystä parantaa itsensä ja 

syntyä syklisesti aina uudestaan on konkreettinen esimerkki, jossa ymmärrys liittyy käsillä olevaan ja 

aistittavaan tietoon. Vastakohtana tälle konkretialle on esimerkiksi kokemus siitä, että kokija on yhtä luonnon 

kanssa. (Hepburn 2004b, 133.) Tämä on hyvin abstrakti syvätiedon kaltainen ilmentymä, jonka selittämiseen 

eivät usein sanat riitä. Metafyysinen mielikuvitus on Hepburnille tärkeä osa sitä tapaa, miten kohtaamme ja 

havaitsemme luonnon esteettisiä ilmiöitä. Samoin kuin syvätieto, myös metafyysinen mielikuvitus ilmiönä on 

vaikea selitettävä, joka ei kuitenkaan tarkoita, että filosofin olisi sen takia käännyttävä pois käsitteen 

vaikeaselkoisuuden haasteista. (mt., 137.) Hepburnille on esteettisen kokemuksen tulkinnan kannalta tärkeä 

ymmärtää ilmiökentän laajuus. Niin yksittäiset, yhden kauniin elävän oksan havaitseminen, kuin sen 

olemassaoloon kytkeytyvät metaforatkin ovat osa sitä kokonaisuutta, joka on ympäristöestetiikan 

tutkimuksen kohteena. Metafyysisen mielikuvituksen avulla voi kokea olevansa yhtä luonnon ja sen 

toimintojen kanssa, löytää metaforisen merkityksen ja samankaltaisuuden tai eräänlaisen tasapainon tilan. 

(mt., 133.) 

 Cheryl Foster on tutkinut syvätiedon kaltaista vaikeasti selitettävää osa-aluetta luonnon 

esteettisessä kokemisessa. Hänen mukaansa ympäristöestetiikan jakautuminen kognitivistisiin ja ei-

kognitivistisiin koulukuntiin on liian jyrkkä. Kahtiajaon sijaan Foster esittää molempien hyödyllisyyden, mutta 

myös toisistaan riippuvaisen suhteen (Foster 2004, 197). Kognitivistista suuntausta hän kutsuu narratiiviseksi 

ulottuvuudeksi ja ei-kognitivistista suuntausta taas ambientiksi eli jollain tavalla eletyksi ja koetuksi 

ulottuvuudeksi. Fosterin kuvaukset eletystä ulottuvuudesta luontokokemuksessa muistuttavat osin 

kuvailemaani syvätietoa. Foster yhdistää luontokokemukseen tuntemuksia, jotka ovat luonteeltaan 

sanoinkuvailemattomia (engl. ineffable), sillä ne määritelmällisesti ”vastustavat diskursiivista muotoilua” 

(Foster 2004, 205). Nämä luontokokemukset kuuluvat elettyyn (engl. ambient) ulottuvuuteen 

luonnonesteettisessä kokemuksessa. Tällainen esteettinen kokemus on siis ”tunne siitä, että ihmistä ympäröi 

mukaansatempaava kosketeltavuus ” (mts.) ja että tämä kokemus ”sulautuu yhdistyneeksi taustaksi, joka 

mahdollistaa eletyn tai ambientin mietiskelyn sekä itse taustasta, että siitä aistillisesta tavasta, jolla 
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suhtaudumme siihen” (mt., 208). Tämä kokemus on Fosterin mukaan esteettinen ja muodostaa tavan tuntea 

itsensä ja ympäröivän maailman uudenlaisena (mts.). 

Esteettinen, eletty ilmiö on ihmisen olemisen ja havaitsemisen tila, joka on suurempaa kuin 

osiensa summa. Foster painottaa aitoja läsnä olevia, fyysisiä kokemuksia luonnossa ja niiden tärkeyttä. Hänen 

mukaansa esimerkiksi puun suloista kaarevuutta ei voi kokea esteettisesti pelkästään propositionaalisen 

tiedon pohjalta, vaan puu on nähtävä ja koettava itse paikan päällä. (mt., 198.) Fosterin mielestä esteettisen 

luontokokemuksen ymmärtämiseen tarvitaan kuitenkin sekä kognitivistisen että ei-kognitivistisen 

suuntausten ajatuksia (mt., 197), eikä hän missään nimessä halua selittää luonnonympäristöjen esteettisiä 

kokemuksia pelkästään etäisellä, mielikuvitukseen perustuvalla näkemyksellä (mt., 205). Myös syvätiedon 

olemuksen selvittämisessä on tärkeä ymmärtää, että vaikka se ensisilmäyksellä saattaakin vaikuttaa 

enemmän ei-kognitivistiseen kategoriaan sopivammalta, on tieto myös tärkeänä osana sen mahdollisuuksia 

kuvata ja selittää esteettistä kokemusta; tieto ja kokemus jostain syvemmästä tukevat toisiaan. 

Stan Godlovitch esittelee mysteerisyyteen pohjaavan ympäristöesteettisen teorian siitä, 

kuinka koemme ja hahmotamme luonnon esteettisiä kokemuksia. Hänelle selittämätön kokemus pohjaa 

siihen, että koemme ihmisinä olevamme jotenkin erillään luonnosta, päinvastoin kuin Berleant väittää. 

Hänelle luonnon outous ja sen selittämättömyyden arvostaminen ovat keskiössä. (Godlovitch 2004, 120.) 

Godlovitchin mukaan tunteeseen pohjaava luonnon ei-kognitiivinen arvostaminen sekä tietoon pohjaava ei-

kognitivistinen arvostaminen eivät kumpikaan hyväksy sitä, että luonnossa juuri tuntematon ja sen 

kohtaamisen outo tunne luovat esteettisen ilmiön (Godlovitch 2004, 120–123). Mysteeri osaltaan muistuttaa 

subjektin etäisyyden lähtökohdista kantilaista intressittömyyttä, sillä Godlovitch väittää sen olevan 

asentrinen, ei minkään tiedostavan olion näkökulmasta katsova teoria, vastauksena yleisille joko 

antroposentrisille tai biosentrisille teorioille (mt., 110, 123). Tuntemattoman tiedon tai ymmärryksen 

paradoksaalisuus voidaan nähdä eräänä, vaikkakin itsessään määritelmällisesti haastavana, viitekehyksenä 

metsän syvätiedolle, sen diskursiivista määritelmä välttelevän luonteeseen nojaten. Epistemologisen 

lähtökohdan ylösalaisin kääntäminen ts. sen hyväksyminen, ettemme tiedä kaikkea, on yksi moderni 

esteettinen tapa havaita ympäristöesteettisiä ilmiöitä. 

 Luonnontieteellistä eli kognitivistista näkökulmaa tukeva ympäristöfilosofi Holmes Rolston III 

argumentoi, että luonnontieteen avulla luonnon pinnan alta paljastuu kaukaisemman ajan tuntu, ”syvä aika” 

(engl. ”deep time”): me näemme lehtien vaihtuvat värit, mutta tieteen ja kasvifysiologian avulla tiedämme 

klorofyllin toiminnasta, evolutiivisesta kehityksestä ja siitä, kuinka luonto ei ole pelkästään samaa toistava 

kehä vaan edeltäjiensä ilmaus ja kehitys. (Rolston III 2003, 31–32.) Syvän ajan paljastumisessa on jotain 

samankaltaista argumentoimani syvätiedon kanssa. Se sijaitsee pinnan alla, ja on näin jotain enemmän, kuin 

mitä pelkkä silmä paljastaa. Rolston väittää, että ”ilman tiedettä, ei syvää aikaa voi ymmärtää” (Rolston III 
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1995, 375). Tästä olen eri mieltä, sillä se tieteeseen pohjaava ymmärtäminen, josta Rolston puhuu, on myös 

kapea. Tietäminen ja ymmärtäminen voivat olla myös intuitiivista, käytännöllistä tietoa, eikä pelkästään 

propositionaalista tietoa. Rolston kuitenkin huomauttaa, että pelkkä geologisten tai biologisten faktojen 

listaaminen on esteettisen ilmiön selittämisenä epäonnistunut: ”vaikka joku osaisi laskea neulaskimput ja 

tunnistaa lajin, niin ellei hänen ihonsa koskaan mene kananlihalle kun tuuli piiskaa mäntyjä, hän epäonnistuu 

siinä missä naiivin romanttiset runoilijatkin.” (Rolston III 2003, 37.) 

Jotta syvätiedon konseptia voitaisiin ymmärtää paremmin, on tarpeellista verrata sitä 

epistemologisesti perinteisempää tietoa muistuttavaan tietoon, joka liittyy metsäympäristöihin ja niiden 

havaitsemiseen. Perinteisemmällä tiedolla viittaan tieteelliseen faktuaalisiin asioihin, joita metsässä olemalla 

voi havainnoinnin ja ajattelun tuloksena saavuttaa. Voin laskea puun ikää sen erilaisista ominaisuuksista 

kuten oksien määrästä, pituudesta, paksuudesta tai viimeisimpänä vuosirenkaiden määrästä. Tämä on tietoa, 

muttei vielä syvätietoa. Jotta jokin tieto voi olla syvätietoa, on sen oltava kytköksissä eräänlaiseen 

intuitiiviseen ymmärtämiseen. Samalla tavalla, kuin älykkyys ja viisaus kuuluvat kategorisesti samaan 

epistemologian alaan, muistuttavat tieto ja syvätietokin toisiaan. On hyödyllistä määritelmätarkoituksessa 

tutkia niitä saman kategorian alla, sillä tieto on osana polkua syvätiedon luokse. Tarkemmin tarkasteltuna 

älykkyys ja viisaus ovat kuitenkin hyvin erilaisia tietämiseen liittyviä ihmisen ominaisuuksia; ne ovat kuin 

saman kolikon eri puolet. Älykäs ihminen on looginen ja rationaalinen, hänellä voi olla hyvä muisti ja paljon 

tietoa eri asioista. Viisas ihminen taas on empaattinen, kauas katsova ja inhimillinen. Äly perustuu raakaan 

propositionaaliseen tietoon ja sen käsittelyyn, kun taas viisaus on kokemukseen pohjaavaa käytännöllistä 

tietoa. 

 On tärkeää tutkia metsän syvätiedon kaltaisia ilmiöitä, jotka sijaitsevat kognitiivisen ja ei-

kognitiivisen ympäristöestetiikan risteysalueella, sillä se pakottaa tutkijan laajentamaan tutkittavaa aluetta 

ja antamaan mahdollisuuden sellaisille ilmiöille ilmaantua, jotka eivät välttämättä ensisilmäyksellä pääsisi 

esiin. Esteettistä ilmiökenttää kohdeltava niin laajana kuin mahdollista. Tutkijan on oltava samanaikaisesti 

avoin ja kriittinen. Myös ihminen kokemuksineen tulee lukea ympäristöesteettiseen ilmiökentän 

irrottamattomaksi osaksi. Se, miten ihmisinä koemme ympäristömme ja miten siitä ajattelemme, on 

mittaamattoman tärkeää, sillä se määrittää pitkälti elämämme arvoja.  

 

2.2.3 Metsä ja sen esteettisyys 

 

Metsä esittelee olemuksellaan meille koko maailman historian. Se on ajassa kiinni niin mikro- kuin 

makrotasollakin. Metsä tuo historiallisen ja esihistoriallisen menneisyyden kohdattavaksemme 

nykyhetkessä. Se elää suuremmassa ajassa kuin ihminen, vuosissa ja vuosisadoissa, ei päivissä ja kuukausissa. 
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(Rolston III 2003, 31.) Metsät ovat myös kulttuurimme tärkeitä ympäristöjä ja tapahtumapaikkoja. Olemme 

ihmiskuntana metsiin kietoutuneena kehittyneet siksi, mitä olemme. Metsä koostuu puista, 

sammalmättäistä ja kivistä. Metsään kuuluvat myös purot, lammet, järvet ja joet. Joskus suot ja pellotkin 

kuuluvat kokemukseemme metsästä, vaikka esimerkiksi Yrjö Sepänmaa kutsuukin peltoja ”metsien 

vastakohdaksi” (Sepänmaa 1987, 375). Fenomenologisesti ajateltuna kulkiessani metsässä ja kohdatessani 

pellon, en sen poikki astellessa koe lähteneeni metsästä, vaan kokemuksessani metsäkokemus jatkuu. Polut 

ja kalliot, ilma ja maa, eläimet ja kasvit. Metsä koostuu kaikista näistä fyysisistä objekteista, tieteellisistä 

tiedon saavutettavissa olevista ilmiöistä. Puiden ympäröimänä voi aistia kaikkia aisteja hellivää ja aktivoivaa 

mielihyvää. Mutta metsä kätkee sisäänsä myös pintaa syvemmällä sijaitsevia ilmiöitä, jotka subjektiivisesta 

kokemuksellisuudesta johtuvan yleistämisen haasteellisuuden vuoksi pysyttäytyvät piilossa esimerkiksi 

julkiselta keskustelulta ja poliittiselta päätöksenteolta. Nämä ovat ihmisen kokemia esteettisiä kokemuksia 

metsässä. Metsän kasvu on ennakoitavaa ja siellä kasvaa talojemme rakennus- ja lämmitysaines, mutta 

metsä voi myös salakavalasti kuljettaa ihmisen mysteerin äärelle, esteettisiin, jopa uskonnollisiin 

kokemuksiin. 

 Käsittelen tutkielmassani ensisijaisesti metsää ja sen esteettisestä arvoa. Metsä käsitteenä 

kattaa paljonkin toisistaan poikkeavia ympäristöjä. Havupuutiheiköt, vanhat aarniometsät ja värikkäät lehdot 

mahtuvat kaikki metsän kategorian alle. Metsiä on luonnontilaisina, mutta myös puhtaasti hoitometsinä. 

Tutkin erityisesti metsän syvätietoa, mutta puhun myös yleisesti luonnosta ja luonnonympäristöistä.  

Valitsemani syvätiedon aihe luonnonympäristöjä ja niiden esteettisiä ominaisuuksia koskevassa tutkielmassa 

ei kuitenkaan rajoitu pelkästään metsään. Erilaisten luonnonympäristöjen arvottamiseen ja luonnon 

esteettisten ilmiöiden havaitsemiseen sekä käsittelemiseen liittyvistä eroista käydään ympäristöestetiikan 

alalla keskustelua. Esimerkiksi Carlson väittää, että jokaista erilaista ympäristöä, kuten aavikkoa tai 

aarniometsää tulisi käsitellä sen omassa kategoriassaan ja näin ollen eri lähtökohdista (Carlson 2004, 72). 

Esteettinen asenne luontoa kohtaan on toki myös aina kulttuurinsa ohjaamaa; suomalainen suhtautuu 

varmasti metsään eri tavalla kuin esimerkiksi japanilainen. Metsälajejakin on monia ja metsän voi 

kategorisoida myös hoitometsäksi tai luonnonmetsäksi. (Mikkonen 2018, 13.) Metsän syvätiedon 

tapauksessa on hyödyllisempää puhua luonnonympäristöistä yleisemmällä tasolla. Syy tähän on se, että 

syvätieto on subjektiivinen kokemus, joka tapahtuu ihmisen ja luonnon sitoutuneessa vuorovaikutuksessa. 

Tässä vaiheessa syvätiedon ilmiön selvittämistä ei ole edullista erotella eri luonnonympäristöissä tapahtuvia 

syvätiedon saavuttamisen kokemuksia erillisinä ilmiöinä, vaan pitää luonnonympäristöjen piiri 

mahdollisimman avoimena ja laajana. Diskursiivista määritelmää välttelevänä ilmiönä metsän syvätieto ei 

hyödy luonnonympäristön rajaamisesta ja kategorisoimisesta. Jatkotutkimuksen kannalta kysymys voi 

kuitenkin olla tärkeää. 
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Käsittelen ensisijaisesti metsää siitä syystä, että olen itse kasvanut elämäni Suomessa ja 

erityisesti Suomen Lapissa, josta metsäkokemukseni suurimmaksi osaksi kumpuavat. Toinen syy on se, että 

suomalaisille luonto tarkoittaa ensisijaisesti juuri metsää. Syvätieto ympäristöesteettisenä käsitteenä on 

kuitenkin monikäyttöinen ja soveltuu eri luonnonympäristöihin. Tutkielmani tutkimuskohteen ja 

argumentoinnin kannalta metsä, luonto ja luonnonympäristöt ovat samanarvoisia ja jotakuinkin samaa 

tarkoittavia käsitteitä. Jätän laajemman ympäristöfilosofisen kysymyksen siitä, mitä metsä on ja ei ole tai 

mikä on aitoa koskematonta metsää ja mikä ei ole, mahdollisen jatkotutkimuksen aiheeksi.  

Metsä koetaan elämällä: siellä liikkumalla, tuntemalla ja aistimalla sen vaihtelevaa tarjontaa. 

Näin ollen luomme jatkuvasti myös merkityksiä metsässä. Metsä muuttuu ympärillämme: keli ja vuodenajat 

vaihtuvat ja esimerkiksi päivän ja yön ero kokemuksellisesti on valtava. Päivällä voi huoletta edetä poimien 

marjoja ja sieniä, mutta yön koittaessa on parempi tietää juuri missä on. Ihminen ja ihmisen olotila, niin kuin 

metsäkin, on alati muuttuva ja hetkestä ja paikasta riippuen erilainen. Myös ihmisen suhde metsään muuttuu 

jatkuvasti; jokainen hetki luonnossa ei ole lähde syvälle esteettiselle kokemukselle. Metsä ja luonto, kuten 

taidekin, ovat ihmisenä olemiseen liittyviä ilmiöitä ja paikkoja, joiden avulla syviä esteettisiä ilmiöitä, kuten 

syvätietoa, voi lähestyä ja saavuttaa. 

 Liian tarkka tieteellinen ja rajaava kuvaus metsästä ja metsän määritelmästä on syvätiedon 

filosofisen tutkimisen kannalta hedelmätön. Virallinen kuvaus siitä, miten metsä määritellään, ei vie 

lähemmäs ymmärrystä kokemuksesta, joka saavutetaan itse olemalla metsässä. Varvut maassa, havupuiden 

tuoma varjostus. Yhtäkkisen aukean sammalpeite, kun ilmassa leijuu tuoksuvaa metsän eloa. Suon laakea 

vapaus, jonka taustalla tunturit kutsuvat kulkijan luokseen. Veden pinta ilman väreen värettä. Yhtäkkinen 

teeriparvi, joka pysäyttää kulkijan jokaisen solun eikä hengähdystäkään kuulu.  Pieksevä tuuli, joka haastaa 

kulkijan etsimään suojaa ja lämpöä. Tervaskannon tuoksu, kun iltanuotio tuo turvan. 

 Vuodenajat luonnossa ja niiden vaihtelu ovat erinomaisia ilmiöitä, joiden avulla tutkia eri 

tapoja lähestyä esteettistä arvostamista ja kokemusta ja näin ollen myös syvätietoa. Esimerkiksi syksy 

tunnetaan pysäyttävästä väriloistostaan ja sen saapuminen tarkoittaa yleisesti taiteessa metaforisesti syklin 

loppua tai kuolemaa. Tieteellisestä näkökulmasta syksy on antoisa tutkimuskenttä kasvien varautumiselle 

talveen. Tiedämme tieteen avulla, että lehtipuiden siirtäessä tärkeän lehtivihreän talteen rungon suojaan, 

paljastuu alta keltaista pigmenttiä. Syksyllä puut lopettavat kasvunsa, keräävät arvokkaita ravinteita talven 

varalle ja rikastuttavat solunestettään. Kaiken tämän kokeminen sekä käsittäminen on ihmiselle yleensä 

pysäyttävä tai ainakin jollain lailla liikuttava kokemus. Kaunis ruskamaisema on esteettisyydessään 

rauhoittava ja kohtaloa uhmaava hetki, jossa eri aistien havainnot yhdessä ajatuksenvirran kanssa tuottavat 

saavat ihmisessä aikaan voimakkaan esteettisen kokemuksen. Merkitys syntyy, kun erilliset huomiot niin 

ihmisyydestä kuin maailmastakin yhdistyvät kokonaiseksi kuvaksi, jonka ymmärtämisen yksinkertaisuus on 
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huojentavan täydellistä pirstaloituneessa maailmassa. Hetki kestää yleensä vain lyhyen ajan, mutta siitä jää 

aina jälki. 

 Syksy vuodenaikana antaa myös filosofisesti monipuolisen lähtökohdan tutkia 

luonnonympäristöistä syntyneitä esteettisiä ilmiöitä ja kokemuksia. Toisaalta on tieteellisesti perusteltua 

ymmärtää, miksi lehtipuiden lehdet vaihtavat väriään. Ajan kulun ymmärtäminen vuodenaikojen kierron, 

mutta toisaalta myös tuhansien, saati sitten miljoonien vuosien kierrossa on pysäyttävää. Rolstonin ”syväksi 

ajaksi” nimittämä ymmärrys geologisesta ja evolutiivisestä kehityksestä, joka luonnossa on tapahtunut 

miljoonien vuosien saatossa, luo pohjan rikkaalle esteettiselle kokemukselle. Hänen mukaansa esteettinen 

luonnonkauneus jää vajaaksi, jos emme ensin tieteen avulla ymmärtäisi tätä syvää aikaa, vaan näkisimme 

vain sen hetken havainnot – värit ja muodon. (Rolston III 1995, 375.) Mutta onko ymmärrys elinehto 

esteettiselle kokemukselle ja rikastuttaako se aina sitä? Entä voiko se olla haitallista tai heikentävää 

esteettiselle kokemukselle? Tiedon merkitys esteettisen kokemuksen kannalta on yksi merkittävimmistä 

rajapyykeistä ympäristöesteettisessä tutkimuksessa ja siksi käsittelenkin esittelemääni syvätietoa 

heijastettuna niin kognitivististen että ei-kogntivististen teorioiden valossa. 

 

2.2.4 Syvätiedon arvo 

 

Ympäristöesteettisen keskustelun keskiöstä löytyy yleensä huomioita esteettisestä arvosta. Yleisesti ottaen 

tällä viitataan yhteisöllisiin ja jaettuihin arvoihin, jotka vaikuttavat esimerkiksi ympäristöä koskeviin 

poliittisiin päätöksiin. Subjektiivisen kokemuksen arvo kokijan omalle elämälle on harvemmin 

arvokeskustelun aihe, ainakaan esimerkiksi poliittisessa keskustelussa. 

Kysymys metsän ja yleisesti luonnonympäristöjen arvosta ja täten myös mahdollisesta 

itseisarvosta on relevantti metsän syvätiedon kannalta. Monet ympäristöfilosofit, kuten Rolston III, 

Sepänmaa ja Pihlström pitävät selvänä, että ilman inhimillistä tekijää ei metsä ole arvokas eikä arvoton. Vasta 

ihminen toiminnallaan arvottaa ympäristönsä. (Pihlström 2000, 27.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

asioiden arvo olisi aina ihmisen lähtökohdista riippuvainen. Sillä enemmänkin selvitetään subjektiivisuuden 

lähtökohtaa kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Itseisarvon pohtiminen yhteydessä luonnonympäristöihin ja 

erityisesti metsän syvätietoon on kategorisesti huomionarvoista. Filosofisesti kyseessä on kyse näkökulmasta 

eli sentrismistä. Antroposentrismi tarkoittaa ihmisen näkökulmasta ajattelemista, kun taas biosentrismi 

asettaa kaiken elämän samanarvoiseksi, eikä nosta ihmistä minkään muun elämän yläpuolelle (Godlovitch 

2004, 110). Stan Godlovitch tarjoaa jopa asentrisen ympäristöestetiikan, jossa luonto käsitetään todella 

sellaisena kuin se on, eli täysin sinä mitä me ihmisinä emme ole: asentrisen ympäristöestetiikan (engl. 
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”acentric natural aesthetic”) mukaan emme voi ymmärtää luontoa ja luonnonympäristöjä ja juuri tämä on 

oltava lähtökohtana ympäristöestetiikalle (mt., 113).  

Arvo ja kokemus ihmisen toiminnan ulkopuolisena asiana on filosofisesti haastava 

kokonaisuus. Jos väitämme, että metsällä on itseisarvo, jota emme kuitenkaan voi täysin ymmärtää tai 

selittää, pitää sisällään kategoriseen ymmärtämiseen liittyvän ongelman. Syvätieto on aina jossain määrin 

antroposentristä, sillä syvätieto on tietoa ja kokemusta ihmiselle. Syvätiedon metafyysisen luonteen 

soveltaminen biosentrisesti kaikille eläville olennoille on osittain perusteltua siinä mielessä, että osaltaan 

eläin- ja kasvikunnan voidaan ajatella elävän ja olevan sitä, mitä ihmiset syvätiedolla yrittävät ymmärtää. 

Asentrisen näkemyksen kautta on toki mahdollista ymmärtää siitä syvätiedon mysteeriin ja 

käsittämättömyyteen sidonnaista ontologista puolta, mutta väite siitä, että luonto opettaisi esimerkiksi kiville 

ja kallioille syvätietoa on ja ontologisesti liian laaja ja eriskummallinen metaesteettinen näkemys. 

Yrjö Sepänmaa vertaa metsän esteettisen ympäristökulttuurin kartoittamista kieliopin 

kirjoittajaan. Kielioppia ei tarvitse kieltä äidinkielenään puhuvalle opettaa, puhuuhan hän jo sitä luonnostaan. 

Yhtä lailla metsään vain tieteellisesti suhtautuvalla henkilöllä ei välttämättä ole paljoa annettavaa sille, joka 

on elämänsä samonnut metsiä, tehnyt raivaustöitä savotalla tai ikänsä kulkenut korvessa sienet ja marjat 

talteen poimien. Kirjanoppinut voi vain nöyrästi opiskella metsässä eläneen piiloestetiikkaa eli esteettistä 

ajattelua ja eläytymiskykyä, joka hänen elämässään ja toiminnassaan ilmenee, ja kirjoittaa sen näkyväksi. 

(Sepänmaa 2003, 16) Tämä näkyväksi kirjoittaminen avaa Sepänmaan mukaan metsäestetiikan arvoja ja 

merkitystä, ja vahvuuksien ohella myös heikkouksia, aukkoja ja ristiriitaisuuksia. Sepänmaa painottaa 

ajattelussaan ympäristöestetiikan ekologisen perustan ja arvopohjan ehdotonta ensisijaisuutta. (mts.) Vaikka 

olenkin eri mieltä Sepänmaan kanssa siitä, mitä tällä estetiikan kieliopilla voi ja eritoten pitää tehdä, hän 

nostaa esiin erinomaisia havaintoja metsän olemuksesta kokonaisuutena, niin esteettisenä että kuin ei-

esteettisenä ympäristönä. Sepänmaa puhuu metsän ”pintakauneudesta” ja ”syväkauneudesta”. Hän 

muistuttaa metsän tiedollisista ominaisuuksista kokonaisvaltaisena ekosysteeminä, mutta antaa ymmärtää, 

esimerkiksi termin ”piiloesteettinen” kautta, että metsän olemuksessa on jotain, joka ei ole helposti 

käsitteellistettävissä ja selitettävissä. (mts.) Piiloesteettisen voi kuitenkin aistia, havaita ja ymmärtää, kunhan 

uskaltaa raapaista pintaa syvemmältä. Tämän piiloesteettisyyden voimme myös kääntää harjaantuneesta 

metsänkävijästä itseemme ja kysyä, millä tavalla metsä ilmenee meille pintakauneuden, tiedollisuuden ja 

hyödyllisyyden 

Metsä on ympäristönä yleisyyden ja erityisyyden välimaastossa. Taivaalta katsottuna metsä 

näyttää geneeriseltä: metsä on rivi rivissä samanlaisia puita ja joissain väleissä on järviä. Mutta astuttaessa 

metsään, on tarina toinen, sillä samanlaista metsää eikä myöskään metsäkokemusta ole missään. Argumentti 

on helppo rakentaa tieteellisesti, menemällä puiden ja metsien yksityiskohtiin: puiden, maanmuotojen ja 
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vesistöjen järjestys on aina erilainen ja myös esimerkiksi jokaisen puun kuviointi on erilainen. Tätä tieteellistä 

selitystapaa merkittävämpää on kuitenkin se, että jokainen metsä on kokemuksen kannalta erilainen ja 

uniikki. Metsä on täynnä polkuja, joita et ole ikinä tallannut. Monipuolisuudessaan metsä tarjoaa loputtoman 

kokemuksien ympäristön. Tässä juuri yksilön kokemus tarinallisuudessaan tulee peliin; jokaisen metsätarina 

on erilainen ja kerta toisensa jälkeen kuljettuna ainutlaatuisempaa ympäristöä on vaikeampi löytää. 

Kun katson tietokoneeni taustakuvaa, havahdun siihen, että sekin on kuva maisemasta. En ole 

edes varma, onko kyseessä maalauksellinen valokuva vai valokuvauksellinen maalaus. Näen edessäni 

kasketun tai palaneen metsän laidan, jossa maa makaa tuhkan peittämänä, mutta vahvat vihreät puut ja 

kasvisto ovat osittain vielä voimissaan. Se, miksi havahduin kyseessä olevan maisema, johtuu siitä, että en 

ole eritellyt sitä aikaisemmin staattiseksi maisemaksi. En ole katsonut sitä ikinä hetkellisenä. Kuva on aina 

vienyt minut tarinoiden jatkumoon, muistojen ja haaveiden maailmaan. Olen nähnyt metsän osana omia 

lapsuudenmaisemia ja metsästysmaita, mutta toisaalta jonkin uuden tarinan eli minuuden osan alkuna. Mitä 

tuon aukean takana on, mitä siellä on käynyt? Huomaan paljon yhteneväisyyksiä kokemuksiini metsässä 

olemisesta. Tämä on yksi metsän salaperäisistä tavoista olla olemassa: se voi kulkea sielullisesti mukana. Sen 

olemus ei lakkaa vaikuttamasta, vaikka emme enää läsnä metsässä olisikaan. Metsän ja ihmisen symbioosi 

jatkuu, vaikka fyysisesti metsä ei olekaan ihmisessä, eikä ihminen metsässä. Subjektin samanaikainen 

riippuvaisuus ja riippumattomuus kokemuksen objektista tai ympäristöstä toteuttaa kantilaista käsitystä 

subjektin ja objektin vapaasta leikistä. 

  

2.2.5 Taide ja luonto 

 

Estetiikka liitetään yleensä taiteeseen ja erityisesti taideteoksiin. Tutkielmassani taide ei ole keskeisessä 

asemassa, mutta se auttaa kuitenkin estetiikan pitkän historian kautta ymmärtämään tapaa, jolla metsän 

kokemiseen esteettisenä kohteena voi suhtautua. Taiteen kohtaaminen ja luonnossa oleminen muistuttavat 

myös paljolti toisiaan, sillä molemmat vaativat kokijalta avoimuutta ja parhaimmillaan tarjoavat erittäin 

merkityksekkään ja arvokkaan kokemuksen. Jotkut ympäristöfilosofit löytävät taiteentulkitsemisesta keinoja 

ymmärtää luonnonkauneutta (Carlson 2004, 71), kun taas toisille juuri niiden eroavaisuus on avain luonnon 

ymmärtämiseen ja arvottamiseen (Hepburn 2004a, 45). Selvää on, että esteettisen kokemuksen synnyttäjinä 

ne jakavat osittain saman maaperän. Molempia ympäröi samankaltaiset kysymykset: voiko taiteen tai 

luonnon synnyttämän esteettisen kokemuksen ymmärtää oikein, jos ei tiedä kontekstia tai tunne taiteen tai 

luonnon historiaa? Vai onko kyseessä väärinymmärrys ja taidetta tai luontoa ei kuulukaan ymmärtää, vaan 

pelkästään kokea formalistisesti? Vai onko kyseessä jotain näiden kahden väliltä? Nämä kysymykset ovat alati 

läsnä myös ympäristöesteettisessä keskustelussa. 
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Eräs merkittävä ero taide- ja luonnonobjektien välillä on se, että luonnonobjektilta puuttuu 

inhimillinen valmistaja, taiteilija, ja näin ollen taideteokselle tyypillinen taidekonteksti. (Eaton 2003, 93; 

Rolston III 2003, 36.) Taiteilijan puuttuessa myös esteettisen ilmiön vastaanottajan asema muuttuu, sillä 

mitään intentiota ei ole, jota voisi tulkita. Luontokokemus on luonnollisesti kulttuurista, arvoista ja normeista 

riippuvainen, mutta taideteokseen verrattuna on luontokokemus vapaampi, sillä ihmisen luomana taideteos 

on aina jollain tavalla rajattu objekti ja luonto ei (Haapala & Pulliainen 1998, 135). Inhimillinen tekijän 

läsnäolon puutteen tiedostaminen vapauttaa esteettistä kokemusta: taiteessa emme voi olla ikinä täysin 

varmoja, ettei intentiota ole, mutta luonnossa olemme aina varmoja, sillä ainoastaan ihmisyyden läsnäolo 

luo intention tai ainakin saamme sen tiedostamisesta jotain vihjeitä ja näin taiteilija ohjaa mielikuvitustamme 

(Eaton 2003, 93). Ympäristöfilosofi Marcia Muelder Eaton huomauttaa, että vaikka taiteellista kontekstia ei 

luonnonympäristössä ole, ei se tarkoita, ettei mitään kontekstia olisi. Eatonin mielestä juuri tieto 

luonnonympäristön ja sen objektien toiminnasta tietyssä kontekstissa on keskeistä luonnon 

ymmärtämisestä: ”Juuri se, ettei ole osattu tarkastella esimerkiksi tietynlaisten puiden tai metsän 

maatyyppien oikeita funktioita omissa erityisissä biosysteemeissään (eli konteksteissaan), on johtanut 

metsien hoitovirheisiin, silloinkin, kun esteettisen arvon tuottaminen on ollut yhtenä päämääränä.” (Eaton 

2003, 94.) Mielestäni kontekstin nostaminen keskiöön on tärkeään, mutta huomio pitäisi keskittää siihen, 

millainen konteksti on kyseessä. Eatonin esimerkissä konteksti löydetään, mutta herää kysymys kontekstin 

relevanssista estetiikan kannalta. Hoitovirheestä puhuminen muistuttaa enemmän taloudellista tappiota ja 

hoitometsään liittyvää ongelmaa, emmekä enää ole esteettisen kokemuksen tutkimisen ytimessä. Taiteessa 

taiteen historia ja inhimillisyys sen osana luo kontekstin, jossa ihminen on aktiivinen toimija niin taiteen 

synnyttämisessä kuin sen kokemisessakin ja näin ollen konteksti ohjaa esteettistä kokemusta alusta loppuun. 

Luonnonympäristöissä konteksti, eli esimerkiksi biosysteemin tunteminen, on kokemuksen kannalta 

sivuhaara, jolla voi tietyissä tilanteissa olla lisäarvoa, mutta ilman sitä ei kokemus mene kuitenkaan metsään.  

Vaikka taiteen menetelmät esteettisen ilmiön ymmärtämiseen eivät sopisivatkaan luonnon 

vastaavaan, on tärkeää muistaa, kuinka loppupeleissä taide on ollut ihmisyyden alkujen ajoista voima, joka 

on opastanut ja auttanut meitä ymmärtämään itseämme ja maailmaa. Näin ollen taiteellakin on varmasti 

ollut osansa siihen, millä tavoin ajattelemme ja koemme luontoa. Maisemamaalaukset ovat muokannet sitä, 

minkälaisia maisemia arvostamme ja tarinat selittäneet ja auttaneet ymmärtämään niitä suuria tuntemuksia, 

joita luonnonvoimat meille esittelevät (Berleant & Carlson 2004, 25). Eri taiteenmuodot ovat jatkuvasti osana 

sitä kollektiivista kulttuurin kehää, jonka kanssa ajattelumme ja toimintamme muovautuu. Taide on 

muokannut luonnon kokemista ja näkemistä ja sen ajattelemista. Mielenkiintoinen vastavuoroinen voima, 

jossa taiteet ovat syntyneet luonnosta, mutta toisaalta taiteet synnyttävät sen, miten koemme luonnon. 

(mts.) Tämä vastavuoroisuus on tärkeä elementti havainnollistaessa luonnon esteettisyyden merkitystä. 

Taide ohjaa ja auttaa meitä ymmärtämään ja kokemaan luonnon monipuolista esteettistä maailmaa. 
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 Maisemamaalaukset ovat hyvin perinteisiä taideteoksia, joissa luonto yhdistyy taiteen kanssa. 

Eroavaisuus esteettisen kokemuksen kanssa on kuitenkin se, että maisemamaalaus on paikallaan, mutta 

luonto ei koskaan ole. Tällä ei tarkoiteta visuaalisia ärsykkeitä, kuten puuston tai pilvien liikettä, vaan 

kokemuksen eläväisyyttä ja kehollista läsnäoloa. Jos luontokokemuksemme perustuu maisemataiteeseen ja 

ajatukseen postikorttimaisista maisemista, on vaarana, että luontokokemus ja sen ymmärtäminen jäävät 

hyvin rajoittuneelle tasolle. Jäämme aina etsimään pelkästään visuaalisesti valloittavaa pittoreskia 

maisemaa, emmekä ymmärrä avata aistejamme kokonaisvaltaisemmalle kokemukselle. (Rannisto 2007, 97–

98.) Maisema on kontemplatiivinen ja etäinen, jolloin se voi antaa hetkellisen sykähdyksen, ikään kuin 

muiston luontokokemuksesta. Osallistuvan asenteen puute maisemaa, kuvaa tai maalausta katsottaessa ei 

kuitenkaan vie ihmistä niin vahvasti kokonaisvaltaiseen tunnelmaan, jossa vuorovaikutuksen alaisena 

ihminen yhdistyy luontoon. 

Metsän vertaaminen taideteokseen on luonteva alku ympäristöestetiikan tutkimiselle, mutta 

myös ongelmallista. Taideteoksen, kuten maisemamaalauksen, vertaaminen aitoon läsnä olevaan 

luontokokemukseen on fenomenologisesti kyseessä hyvin erilainen ilmiö. Se maisema, joka maalauksessa on 

paikallaan, on luonnonympäristössä oikeasti paikoillaan. Maalausta myös yleensä katsotaan luonnottomassa 

ympäristössä, kuten taidegallerian tai kodin seinällä, jolloin kokijan asenne on erilainen. Kulttuurilliset seikat 

liittyvät tulkitsemiseen, mutta suora kohtaaminen lienee biologisempaa. Tässä mielessä toiselta puolelta 

maailmaa tuleva ihminen on varmasti enemmän hämillään kulttuurituotteen äärellä, kuin metsässä. Jos 

esimerkiksi kiinalainen ihminen tulee suomalaiseen saunakilpailuun, joka on kulttuurillinen tapahtuma, on 

hän enemmän hämillään, kuin astuessaan pohjoisen Suomen metsiin. Yrjö Sepänmaa esittää osuvan 

huomion metsän olemuksellisesta monipuolisuudesta verrattuna taiteeseen: ”Kun kuulemme sanan ”puu”, 

emme tiedä suoralta kädeltä esille tulevien kysymysten ryhmää, koska se voi olla biologinen, taloudellinen 

tai esteettinen. Kun kuulemme sanan ”taideteos”, tiedämme toisella tarkkuudella mielekkäät ja keskeiset 

kysymykset”. (Sepänmaa 1987, 379.) 

 

2.3 Teoreettinen tausta 

 

2.3.1 Estetiikka tieteenalana  

 

Estetiikan alan avainkysymykset liittyvät yleisesti kauneuteen ja sen tutkimiseen. Estetiikassa pohditaan, mitä 

kauneus on ja miten se ilmenee sekä onko kauneus olemassa objekteissa ja ihmisissä itsenäisenä vai onko se 

kokijan eli subjektin mielestä lähtöisin oleva asia. Toisaalta estetiikka tutkimusalana haluaa selvittää, mihin 
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kaikkiin asioihin ja ilmiöihin kauneus voidaan yhdistää. Toisin sanoen estetiikassa pohditaan myös, onko 

kauneus pelkästään objektien aistittava ominaisuus vai voiko esimerkiksi ajatus tai eettinen teko olla kaunis. 

Estetiikassa voidaan myös pohtia kauneuden ja hyvyyden kytköstä: johtaako aistittava kauneus moraaliseen 

kauneuteen ihmisessä? 

Estetiikan alan tutkimus pohtii myös kauneuden yhteyttä muihin arvoihin, kuten moraaliin, 

hengellisyyteen tai vaikka käytännöllisyyteen. Se ilmiöiden joukko, jota kutsutaan kauneudeksi ja 

esteettiseksi, on laaja ilmiöiden alue, joka pitää sisällään niin taiteen filosofisen tutkimisinen, kauneuden 

arvon tutkimisen, mutta myös esimerkiksi luonnossa ja eri ympäristöissä koetut esteettiset kokemukset ja 

ilmiöt (Haapala 2014, 203). Kauneus on vain yksi esteettisen osa-alue, eikä se, mitä esteettinen tarkoittaa ole 

filosofisessa mielessä selvää. Toisaalta historiansa kautta nähtynä sitä, mitä tässä tutkielmassa tutkitaan, olisi 

ennen kenties nimitetty kauneudeksi tai ainakin käsitelty osana kauneuden ilmiötä. Nykyään estetiikan alan 

kehityttyä, kauneuden käsite on laajentunut sekä sen ympärille on tullut laaja-alainen joukko uusia termejä. 

Nykyään kauneudesta puhuttaessa voidaan puhua esimerkiksi termein vaikuttava, ylevä, rankka, 

sykähdyttävä sekä koskettava. (Haapala & Pulliainen 1998, 29–30.) Siksi tässä tutkielmassa ei puhuta luonnon 

ympäristöjen kauneudesta vaan laajemmin luonnon ympäristöjen erilaisista esteettisistä kokemuksista. 

Metsän syvätieto esteettisenä ilmiönä on käsitteellisesti kuitenkin velkaa kauneudelle. Tästä syystä on 

relevanttia käydä läpi kauneuden ja sen historian käsitteistöä. 

 Estetiikan käsite liitettiin kauneutta tutkivaan tieteenalaan vasta 1700-luvulla, kun saksalainen 

filosofi Alexander Baumgarten alkoi kutsua estetiikkaa ”aistihavaintojen tieteeksi” (Baumgarten 2009, 248). 

Estetiikan tutkimuskohteita, kuten taidetta ja kauneutta, on luonnollisesti tutkittu jo länsimaisen filosofian 

alkuhetkistä lähtien, mutta varsinainen estetiikan tieteenala syntyi vasta 1700-luvulla. Antiikin filosofit 

useimmiten ajattelivat, että kauneus on jotain kohteessa olevaa ja siihen kuuluvaa. He vierastivat ajatusta, 

että kauneus liittyisi aistillisuuteen ja kokemuksellisuuteen. (Rannisto 2007, 14.) Baumgartenille estetiikan 

tavoite oli selvittää, kuinka kauneus eli sensitiivisen tiedon täydellisyys voidaan saavuttaa (Baumgarten 2009, 

248). Näin ollen maku ja arvostelukyky liittyivät isoksi osaksi kauneuden kokemiseen; kauneuden määritelmä 

muuttui myös tapauskohtaisemmaksi, jolloin kokijan rooli kasvoi ja universaalien periaatteiden 

määrittelemisestä tuli hankalampaa. Baumgartenin mukaan kauneus voidaan kokea kohteesta, jos sen osat 

muodostavat harmonisen yhtenäisyyden, jonka voi aistein havaita. Baumgarten on nykypäivän näkökulmasta 

merkittävä henkilö estetiikan historiassa, koska hän puhui ensimmäistä kertaa estetiikasta omana 

opinalanaan ja hänelle aistein havaittava kauneus ja taiteen tutkimus muodostivat estetiikan ytimen.  

 Arkikielessä esteettisyys ja estetiikka ilmiöineen yhdistetään pintakauneuteen, eli siihen, onko 

kohde visuaalisesti miellyttävä tai kaunis; se, mikä on silmälle miellyttävää, kuten muodoltaan ja väreiltään 

kaunis kukka, koetaan yleensä esteettisesti kauniiksi ja hyväksi. Yleisen käsityksen mukaan estetiikka 
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tieteenalana mielletään filosofian osa-alueeksi, joka käsittelee taidetta. Taide on erinomainen tapa tutkia 

esteettisyyttä ilmiönä, mutta esimerkiksi luonnonympäristöjen esteettisyyttä tutkittaessa taiteen kautta 

esteettisen tutkiminen voi osoittautua rajoittavaksi. Osa ympäristöesteettisestä diskurssista käsitteleekin 

taiteen ja luonnon kokemisen eroja esteettisten ilmiöiden näkökulmasta.  

Estetiikka on kuitenkin laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus kuin pelkästään taidetta ja 

sen kauneutta tutkiva filosofian ala. Se voi käsitellä taiteen lisäksi esimerkiksi ympäristöä, kokemuksellisuutta 

ja etiikkaa koskevia kysymyksiä. Estetiikan historiaan mahtuu erilaisia teorioita kauneudesta, mutta myös 

rumuudesta. Toisaalla estetiikan alalla otetaan etäisyyttä kohteeseen, kun taas toisaalla subjekti ja objekti 

ovat toisistaan irrottamaton kokonaisuus. Esimerkiksi maalauksen katsomiseen museossa kuuluu tietty 

analyyttinen etäisyys kohteen ja tulkitsijan välillä. Interaktiivisen tietokonepelin pelaaminen ja sen 

kokeminen monipuolisena esteettisenä kokemuksena on mahdotonta toteuttaa ilman osallistujan 

sitoutumista ja kuulumista kohteeseensa.  

Tieteenalana estetiikka on filosofinen ja se seuraa tutkimuksessa filosofian traditioita ja 

menetelmiä (Haapala & Pulliainen 1998, 9). Tämän tutkielman kannalta on tärkeää ymmärtää, että estetiikka 

ei ole pelkästään kauneusoppi tai kaunotiede, joka tutkii ihmisestä erillään olevia ilmiöitä eikä myöskään 

kauneutta jonain objektin ulkoisena ominaisuutena. Esteettisyys ja kauneus on ymmärrettävä laajempina, 

ihmiskokemuksen läpäisevinä ilmiöinä. Pääsemällä eteenpäin ajatuksesta, jossa kauneus on pelkästään jokin 

objektin piirre tai ominaisuus, laajennamme käsitystämme siitä, mitä estetiikka voi meille kertoa 

ihmisyydestä ja maailmasta. Ympäristöesteetikko Arnold Berleant painottaa, että esteettisyyttä tutkittaessa 

emme voi irrottaa kokijaa eli ihmistä ympäristön kokemuksesta. (Berleant 2006b, 86.) Tällä hän tarkoittaa, 

että esimerkiksi metsäaukean esteettisyys ei ympäristönä ole pelkästään taulumainen maisema, vaan että 

sen esteettisyys rakentuu ihmisen ollessa irrottamaton osa metsäaukeaa ympäristönä. Ihminen elää ja kokee 

jatkuvasti ympäristöään, asettaa siihen ennakkoasenteitaan, mutta myös saa siitä elävää narratiivia. Muutos 

on jatkuvasti läsnä tällaisessa sitoutuneessa esteettisessä kokemuksessa. Jos hyväksymme Berleantin 

ajatuksen ihmisen osallistumisesta ympäristöönsä, on selvää, että ympäristöesteettinen kokemus voi olla 

hyvinkin monipuolinen. Silloin sekä fyysiset objektit ympäristössä ominaisuuksineen ja ihminen itse, mutta 

myös ihmisen mielikuvitus ja kulttuuri osallistuvat esteettisen kokemuksen rakentumiseen. Tällaisessa 

laajassa, kokemukseen perustuvassa ympäristökäsityksessä, jossa ihmistä ei irroteta etäiseksi tarkastelijaksi, 

vaan ympäristönsä osaksi, on syvätiedon kaltaisia ilmiöitä mahdollista tarkastella. 

Se, mikä on esteettisesti kaunista tai mitä ylipäätään tarkoitetaan estetiikalla, jakaa estetiikkaa 

tutkivien filosofien mielipiteitä vahvasti. Esteettinen ilmiökenttä on erittäin laaja ja muuntautuva. Arto 

Haapalan mukaan esteettiset ilmiöt voidaan jakaa kategorisesti ainakin kolmeen eri ryhmään: luonnon 

esteettisiin ilmiöihin, ihmisten luoman taiteen esteettisiin ilmiöihin sekä arjen ja jokapäiväisen elämän 
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esteettisiin ilmiöihin. (Haapala 2014, 204.) Esteettisiä ilmiöitä, kuten rauhoittavaa lumisadetta, Picasson 

maalausta tai arjen toistuvuuden harmoniaa, tulisi käsitellä ainakin osittain aina omassa kategoriassaan. 

Luonnonympäristöissä usein se, mikä on pinnalla ja aistittavissa, tuottaa esteettisen kauneuden kokemuksen. 

Tämän kokemuksen arviointi pelkästään taidehistorialliselta pohjalta, esimerkiksi jonkin aikakauden 

taidefilosofian lainalaisuuksien mukaan, olisi Haapalan mukaan kategoriavirhe ja väärin (mt., 210). Toisaalta 

yhteiskuntaa tai taidetta itsessään kritisoivaa käsitetaidetta ei myöskään tule käsitellä luonnonympäristöjen 

esteettisen kategorian pohjalta, vaan se vaatii taideteoksia käsittelevää filosofiaa ja historiaa tuekseen. 

Esteettiset ilmiöt ovat siis lähtökohtaisesti hyvin monipuolisia ja karttavat yksinkertaistavaa normatiivisuutta 

niiden luonnetta selvitettäessä. Ilmiöiden kategorinen käsittely liittyy myös syvätiedon ilmiöön ja tutkielmani 

kognitivismin ja ei-kognitivismin esittämään problematiikkaan. 

 

2.3.2 Immanuel Kant, makuarvostelma ja intressittömyys 

 

Immanuel Kant oli ensimmäinen filosofi, joka kirjoitti kattavasti luonnon esteettisestä kokemuksesta. 

Erityisesti Kantin Arvostelukyvyn kritiikki -teoksessa (1790) esittämät näkemykset luonnonympäristöjen 

estetiikasta ovat alan ympäristöestetiikan tutkimukselle merkittäviä (Brady, Howarth & Pratt 2000, 134) ja 

Kantia on myös kutsuttu nykyestetiikan perustajaksi (Haapala & Pulliainen 1998, 131). Kant selvittää 

esteettisen arvostelman luonnetta kysymällä, miten esteettiset arvostelmat eli kauneus- tai 

makuarvostelmat ovat ylipäätään mahdollisia ja kuinka ne tulisi ymmärtää. Vaikka Kant käsittelee myös 

taidetta, on luonto hänelle esteettisen reaktion aiheuttajana tyyppiesimerkillisesti paras, sillä luonto on 

esteettisen kokemuksen kannalta vapaampi alue kuin yleisesti historiansa, tyylilajien ja opetetun kritiikin 

ohjaama taide (Brady ym. 2000, 134). 

Kantin filosofiassa makuarvostelman mahdollistivat subjektiivisuuden universaali luonne (Kant 

2007, 42, 45), mutta myös makuarvostelman intressittömyys tai pyyteettömyys (mt. 36). Kohde ei siis ole 

kaunis siksi, että se objektiivisesti täyttäisi jotkin kauneuden kriteerit, vaan siksi, että se tuottaa kokijalle 

esteettistä mielihyvää. Täysin subjektiivinen makuarvostelma ei kuitenkaan ole, vaikka kokemus ensisijaisesti 

vaikuttaakin siltä; Kantin mukaan ihmiset jakavat sen ilmiöpiirin, jolla makuarvostelmat tapahtuvat, jolloin 

subjektiivinen makuarvostelma kokemuksena hakee universaalin hyväksynnän esimerkiksi siitä, että ihmiset 

muistuttavat monella tapaa toisiaan biologisesti ja että ihmisen kokemukseen vaikuttavat jaettu historia, kieli 

ja kulttuuri. Ihmismieli toimii siis a priori -periaatteen kautta, jolloin voimme olettaa, että koska ihmisinä 

jaamme samankaltaiset mielen ja ajattelun periaatteet, koemme asiat suurin piirtein samalla tavalla. (Kant 

2007, 45–47.) Katsoessamme metsää ja kokiessamme sen tai jonkin sen osan kauniiksi havaitsemme siinä 
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tiettyjä miellyttäviä ominaisuuksia. Voimme myös olettaa, että muutkin ihmiset jakavat tämän kokemuksen 

kauneudesta ja näin ollen kokevat esteettistä mielihyvää samasta kohteesta. 

Metsän tumma vihreys, puiden neulasten symmetria tai vaikka puiden runkojen vahva 

paksuus ovat havaittavia ominaisuuksia, jotka välillisesti ovat osana esteettistä arvostelmaa puusta, mutta 

kauneus itsessään ei Kantin mielestä ole puun objektiivinen ominaisuus. (Brady ym. 2000, 134.) Kauneus ei 

siis varsinaisesti sijaitse objektissa eli puun vihreydessä, neulasten symmetriassa tai puun rungon 

vahvuudessa, eivätkä nämä havaittavat ominaisuudet yksinomaan aiheuta esteettistä reaktiota kauniiksi 

koettua puuta katsottaessa. Sen sijaan Kantin mukaan jonkin kauniiksi kokeminen koostuu yhdessä sekä 

objektin havaittavien ominaisuuksien että subjektin eli kokijan mielikuvituksen ja ymmärryksen välisestä 

sopusointuisuudesta ja virittäytyneisyydestä. (Kant 2007, 337–338.) Kant kuvaa esteettisyyden luonnetta 

subjektin ja objektin välissä siten, että läsnä ovat objektin havaittavat ominaisuudet sekä kokijan mielikuvitus 

ja ymmärrys. Kauneus ei ole objektissa itsessään, muttei myöskään täysin subjektiivista, vaan nämä toimivat 

yhteistyössä ja tästä yhteistyöstä syntyy esteettinen mielihyvä.s (Haapala ym. 1998, 133.) 

 Kant kutsuu mielikuvituksen ja ymmärryksen suhdetta esteettisessä kanssakäymisessä 

”vapaaksi leikiksi” (Kant 2007, 339). Tällä hän tarkoittaa sitä, että makuarvostelman syntyminen ei ole 

käsitteiden rajoittamaa tai synnyttämää, mutta mentaaliset kyvyt ovat kuitenkin jollain tavoin 

kanssakäymisissä havainto-objektin kanssa. Esteettinen mielihyvä ei ole pelkästään subjektiivinen kokemus 

eikä makuarvostelma näin ollen ole ”pelkkä makuasia”, vaan kokemuksessa on myös jotain objektiivista ja 

universaalia. Koska olemme ihmisinä ”havaitsevina, ajattelevina ja kuvittelevina olioina samalaisia, ja koska 

nämä kyvyt rakentavat keskeisesti myös esteettistä arvostelmaa, odotamme jonkinlaista yhdenmukaisuutta 

eri ihmisten esteettisiltä arvostelmilta” (Haapala 1998, 133). Kantin yksi perusväittämistä Arvostelukyvyn 

kritiikissä onkin, että esteettisellä arvostelmalla on tunteeseen perustuva subjektiivinen pohja, joka kuitenkin 

vaatii itselleen universaalia hyväksyntää (Brady ym. 2000, 136).   

Kantilainen ajatus vapaasta leikistä kohteen havaittavien ominaisuuksien ja ihmisten osittain 

jaetun subjektiivisen intuition välillä on toimiva lähtökohta esteettiselle syvätiedolle. Tässä tutkielmassa 

esitän syvätiedon tapahtuvan kognitiivisen ajattelun, käsitteellistämisen ja kielen sekä ei-kognitiivisen 

intuition ja kokemuksen välissä. Kokemus on ensisijaisesti subjektiivinen, mutta sen syntymisessä ovat 

mukana aina sekä subjektin kokemus, että objektin ulkoiset ominaisuudet. Kokijan henkilökohtainen tunne, 

ajatus ja mieltymys hakevat validiteettinsa universaalista ulkomaailmasta ja mielen kykyjen samankaltaisesta 

rakenteesta eri ihmisyksilöillä. 

Pyyteettömyys (engl. disinterestedness) on eräs tärkeä käsite Kantin esteettisessä teoriassa. 

Kantin mukaan esteettinen kokemus on todellisesti esteettinen vain silloin, kun se on pyyteetön (Kant 2007, 

36-37). Tämä tarkoittaa, että esteettisen kokemuksen kohteeseen tulisi suhtautua ilman ennakko-oletuksia, 
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ja kokemuksen tulisi olla jollain tavalla välitön. Näin ollen varmistetaan, että kauneudesta saavutettu 

nautinto on todella esteettinen eikä välineellinen. Pyyteettömänä kokemuksena voi pitää esimerkiksi 

luontohetkeä, jossa kokija havahtuu olevansa metsän ympäröimänä ja kuin eksyneenä astuu toiseen 

maailmaan, jossa puut seisovat ympärillä kuin pienen aukean vartijat. Tästä pysähtyneestä hetkestä yllättäen 

saavutettu mielihyvä tai transsendentti kokemus on pyyteetön siksi, ettei sitä ole tarkoituksellisesti 

tavoiteltu, vaan esteettinen mielihyvä syntyy kauneuden kokemisessa subjektin ja objektin välillä. Kantin 

mukaan esimerkiksi tarkoituksellinen ja miellyttävä kokemus mustikoiden syömisestä mättäältä ei ole 

pyyteetön eli puhdas esteettinen mielihyvän kokemus, vaikka kuinka herkullisia ja aistimellisia nämä mustikat 

olisivatkaan. Pyyteettömyys siis tarkoittaa välitöntä, ei-tavoiteltua kokemusta, jossa syvennytään 

tarkastelemaan eikä makuarvostelma perustu haluamiskykyyn (mt., 41). Esimerkiksi lihalliset himot ja 

mielihalut, hyödyllisyys tai eettiset tarkoitusperät ovat Kantin mukaan pyyteettömän esteettisen kauneuden 

kokemisen tiellä. Pyyteettömyyden periaate ohjaa esteettistä kauneuden kokemusta pois 

käytännöllisempien, kuten hyvästä ruoasta saavutettavien, mielihyvän kokemusten luota. Tämän avulla Kant 

luo perusteita subjektiivisen kokemuksen universaaliuden periaatteelle.  

Kantilainen ajattelu kauneudesta ja sen ilmenemisestä on tutkielmani kannalta merkittävää 

siksi, että se osoittaa eräänlaisen aistihavaintojen ja kognitiivisen ajattelun välimaastoon sijoittuvan 

toiminnon, jota ihminen tekee kokiessaan luonnonympäristöjen kauneuden. Lisäksi merkittävää on, että 

kantilaiseen ajatteluun pohjaten kauneuden kokemuksen harmoninen olotila, jossa sekä aistit että ajattelu 

molemmat toimivat, ei saavu ikinä mihinkään absoluuttiseen tulokseen eikä täten ikinä valmistu. 

Makuarvostelma ei siis riipu täydellisyyden käsitteestä. (mt., 57–59.) Aistit inspiroivat ajattelua ja ajattelu 

aisteja, ilman pysähtynyttä varmuutta esteettisen kokemuksen olomuodosta. Kantin esteettinen teoria on 

merkittävä lähtökohta metsän syvätiedon tutkimiselle, sillä se osoittaa syvätiedon luonteen 

monimutkaisuuden subjektin ja objektin risteyskohdassa, ”vapaassa leikissä”, tuottaen syvätiedon käsitteelle 

filosofisesti pätevän teoreettisen taustan.  

 

2.3.3 Ympäristö ja estetiikka 

 

Ympäristöestetiikka tutkii ihmisen ja ympäristön välistä kohtaamista ja vuorovaikutusta eli sitä, kuinka 

koemme ympäristömme ja kuinka se vaikuttaa meihin. Perinteisestä estetiikasta ja kauneuden pohtimisesta 

ympäristöestetiikka eroaa siinä, että se tutkii laajempia kokonaisuuksia yksien, selvästi eroteltavien objektien 

sijaan. (Rannisto 2007, 17.) Se mitä tutkitaan, ei aina ympäristöesteettisesti ole helposti rajattavissa. 

Esimerkiksi tietystä metsästä puhuttaessa ei kokemuksellisuuden näkökulmasta puhuta karttaan rajatusta 

alueesta, vaan enemmänkin siitä alueesta, jonka henkilö sillä hetkellä kokee olevan se metsä, josta puhutaan. 
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Tämä saattaa myös muuttua hetki hetkeltä, kokemus kokemukselta. Syvätietoa koskeva hypoteesini on, että 

se ilmenee kokemuksellisesti luonnossa, ja että sekä tiede että aistimukset tukevat ja laajentavat ilmiön 

rakentumista. Tieto ei kuitenkaan yksin riitä, eikä se toimi myöskään ensisijaisena ehtona syvätiedon 

kokemiselle. Hypoteesiin kuuluu myös, että metsän syvätieto on esteettinen ilmiö, jonka käsittelemiseen 

ympäristöestetiikan alan teoriat ja diskurssi soveltuu. Pohdintaani kuuluu kysymys siitä, voivatko 

kognitivistisen ja ei-kognitivistisen suuntauksen ajatukset yhdessä toimia metsän syvätiedon selittämisessä. 

Kyseessä on kuitenkin vaikeasti käsitteellistettävä ja lähestyttävä ilmiö, joten avoimuus jo olemassa olevia 

ennakkoasenteita kohtaan on tärkeää. 

 Ympäristö on itsessään hyvin haastava käsite, vaikka se päivittäisessä puheessa saattaakin 

vaikuttaa yksinkertaiselta. Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että ympäristö on kaikki se, joka ympäröi ihmistä. 

Ympärilläni olevat seinät, lattia ja katto muodostavat huoneen ja eri huoneet yhdessä muodostavat 

rakennuksen. Ympärilläni olevat talot, kadut ja puistot muodostavat kaupungin. Luonnossa puut ja kasvisto, 

elävä ja eloton luonto, muodostavat metsän. Fenomenologisesti ajateltuna ympäristö ei kuitenkaan koostu 

pelkästään esineistä tai objekteista, vaan myös ilmiöistä, tapahtumista ja kokemuksista. (Haapala 2006, 79.) 

Harvoin koemme asiat pelkkinä merkityksettöminä fyysisinä objekteina. Ihminen on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, vaikkei sitä aktiivisesti ajattelisikaan, ja luo merkityksiä häntä 

ympäröiviin asioihin, jolloin niistä tulee paljon enemmän kuin pelkkiä objekteja. Seinien, lattian ja katon 

muodostava tila ei fenomenologisesti ajateltuna ole vielä merkityksellinen tila. Koska ne muodostavat 

kuitenkin kodin, työpaikan tai vaikka kirkon, ovat ne fyysisen tai spatiaalisen tilan sijaan merkityksellisiä, 

koettuja ympäristöjä.  Näin ollen myös ympäristön määritelmä on ajateltava laajemmin, jolloin sen osaksi 

lasketaan myös kokemuksellinen ja esteettinen ulottuvuus. 

Ympäristöestetiikan kannalta eräs merkittävimmistä esseistä on Ronald Hepburnin 

”Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty” (1966). Se käänsi luonnonympäristöjen 

esteettisen arvostamisen saaman kritiikin luonnonympäristöjen estetiikan eduksi ja laajensi ympäristöjen ja 

luonnon esteettisyyden perspektiiviä välineellistyvässä maailmassa. 1900-luvun estetiikan teoreetikot pitivät 

luontoa liian vajavaisena ja turhana esteettisen filosofian näkökulmasta. Syynä tähän oli se, että estetiikka 

katsottiin olevan yksinomaan ihmisen luoman taiteen filosofiaa, eikä luonto ilmiöineen mahtunut sen 

sääntöihin ja viitekehykseen. Joidenkin Hepburnin aikalaisten mukaan esteettinen arvostamisen kohde ja sen 

arvostelu vaati älyllistä suunnittelua, taidehistorian perinteitä ja taidekritiikin käytäntöjä. Luonto, joka ei 

täytä mitään näistä kriteereistä, ei siis voinut toimia esteettisen arvottamisen kohteena. (Hepburn 2004, 14.) 

Hepburn kuitenkin käänsi tämän niin, että nämä ”estetiikalle sopimattomat” piirteet, kuten kokemuksen 

subjektiivisuus, kauneuden aisteihin nojaava pinnallisuus ja luonnonkohteiden tekijättömyys, ovatkin rikkaita 

esteettisen kokemuksen lähteitä. Juuri taidehistorian ja taidekritiikin perinteiden ja normien puuttuminen 

mahdollistaa luonnonympäristöjen olevan avoimen, osallistavan ja luovan arvostamisen kohteena. (Hepburn 
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2004, 45.) Luonnossa ihminen on irrottamattomana osana sitä ja kokee sen muuttuvana ja vivahteikkaana 

ympärillään. Puut ja kukkulat ympäröivät häntä, mutta kokemuksellisesti ne ovat osana hänen olemistaan 

hetkessä. Hän liikkuu osana muuttuvaa ympäristöään, aistien ja kokien luonnon ympärillään. Tämän lisäksi, 

ihminen kokee muutoksen suoraan myös itsessään. (mts.) Erityisesti kokemuksen subjektiivisuus on 

keskeisessä osassa syvätiedon selvittämistä, sillä syvätiedon kuvaama aistittava, mutta sanaton totuus 

avautuu ihmiskokemuksessa, eikä sen luonnetta voi yksin pelkän järjen avulla selvittää. 

 Hepburn toteaa, että aidot esteettiset kohtaamiset ovat vähentyneet siinä, missä luonnosta 

on tullut ympäristö erilaisille hetkellisille huvituksille tai elämyksille (Hepburn 2004, 44).  Luonnosta ollaan 

erillään, paitsi jos siltä halutaan jotain tiettyä, kuten viikonlopun perheviihdettä laavulla. 

Luonnonympäristöissä ollaan vähemmän ja vähemmän luonnollisesti, eikä luonnolle jää enää tilaa toimia 

ihmiselle opettajana, koska ihminen luulee jo tietävänsä etukäteen, mitä sieltä menee hakemaan. Hepburn 

toteaa, että nykyihminen on maailmassa kuin muukalainen, jota ympäröi välinpitämätön, merkityksetön ja 

absurdi luonto (Hepburn 2006, 44). Luonto voisi tarjota ihmiselle esimerkiksi moraalia jalostavia viestejä, 

mutta Hepburnin mukaan ihmisten suhtautumisen ja luonnon kanssa toimimisen kautta syntyvä usko 

luonnon viisauteen on katoamassa. Ihminen on ulkoistanut itsensä luonnosta, eikä halua luottaa sen 

ymmärrettävyyteen, eikä sen toiminnan ja ihmisen toiminnan samankaltaisuuteen. Luonnon ja ihmisen 

pyrkimykset ja visiot ovat linjassa, mutta emme enää intuitiivisesti toimi yhdessä. Sitoutuneen 

yhteistoiminnan vähenemisen myötä myös hauraammat vuorovaikutuksen ilmiöt, kuten syvällinen tieto ja 

ymmärrys maailmasta ja olemassaolosta, vähenevät.  

Syvätiedon kannalta on tärkeä pohtia, onko ihminen metsässä ollessaan oma entiteettinsä ja 

metsä omansa. Tämä luo subjektin ja objektin erottelevan asetelman, jossa ihminen, kokee, aistii ja analysoi 

metsää ja luontoa ikään kuin etäisyyden päästä. Tällaisessa skenaariossa metsä muistuttaa enemmänkin 

taideteosta, kuten maisemamaalausta, ja luonto on tarkastelun objekti kokevalle subjektille.  Monet niin 

kognitivististakin kuin ei-kognitivistista suuntausta kannattavat ympäristöesteetikot ajattelevat, että 

tällaisessa jyrkkää kartesiolaista dualismia ja toisaalta taidemaailman lainalaisuuksia tukevassa ajattelussa 

saattaa unohtua ”sekä ihmisen maasta lähtöisin olevat juuret että olemassaolon alkuperäisen 

luontosuhteen” (Rannisto 2007, 24). Varmasti monet asiat, kuten kaupungistuminen, päivittäinen 

yhteiskunnallinen turvallisuuden tunne ja ruoan saaminen kaupasta ovat edesauttaneet erkanemistamme 

luonnosta. Koemme, että metsä on tuolla, me täällä. Luontoon pitää mennä, se on tapahtuma, joka alkaa ja 

joka loppuu. Arnold Berleant esittää kuitenkin eroavan näkökulman tähän kartesiolaiseen kaksijakoiseen 

ajatteluun ympäristöstä. Hän ehdottaa tilalle symbioottista sitoutumista, jossa ihmistä ei tarkastella erillisenä 

ja etäisenä tarkastelijana eri ympäristöissä, vaan osallistuvana osana luonnonympäristön jatkumoa. (Berleant 

2004, 86.) 
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 Berleant tutkii teoksissaan ympäristöestetiikan piirteitä, vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Hän 

esittää, että perinteiset taiteeseen yhdistetyt estetiikan teoriat sekä esimerkiksi se, kuinka ymmärrämme 

termin ympäristö, eivät välttämättä ole sopivimpia selittämään ympäristöesteettisiä ilmiöitä. Berleant 

vieroksuu kartesiolaista dualismia, jossa ihminen ja ympäristö käsitetään erillään olevina asioina. Ihminen 

tulisi sen sijaan nähdä irrottamattomana osana ympäristöään, jossa ihminen ja ympäristö luovat 

erottamattoman jatkumon. (Berleant 2005, 8–9.) Kokonaisvaltaisempi käsitys ympäristöestetiikan 

käsitteistöstä ja siitä, miten esimerkiksi luonnon ja ihmisen suhdetta tulisi filosofisesti tutkia, avaa laajemman 

ymmärryksen luonnon ja ihmisen toisiinsa kietoutuneesta suhteesta. Berleantin mukaan tämä vaatii 

vapautumista vanhentuneista, jäykistä ja rajoittavista käsityksistämme ympäristöstä, mutta myös näitä 

käsityksiä ylläpitävästä estetiikan perinteestä. Sen sijaan, että esimerkiksi maisema ajateltaisiin pelkästään 

visuaalisena näköaistilla havainnoitavana kohteena, on ajateltava laajemmin: maisema on kokonaisuus, jossa 

heijastuvat asenteet, ajatukset, arvot ja tunteet. Sen kokeminen kauniina tai sykähdyttävänä on ihmisyyden 

ja ihmisen ilmaisu, jossa toteutuvat niin etiikka, älyllisyys kuin esteettinen ilmaisukin. Osana luontoa ihminen 

arvioi jatkuvasti itseään ja samoin luontoa. Tällaisen kokonaisvaltaisemman ajattelun kohdalla, jossa 

luonnonympäristö ei ole enää irrallinen katsomisen kohde, tulee maisemasta ihmisen toiminnan alue eikä 

vain maalauksen kaltainen kaukainen objekti (mts.) Ihminen on siis aktiivinen osallistuja maisemassa, joka 

toteutuu, koetaan ja havaitaan meidän omien merkityssisältöjemme kautta. Tämä ajattelu ei rajoitu 

pelkästään maisemaan, vaan kaikkeen olemiseen erilaisissa ympäristöissä ja toimii Berleantin kritiikkinä 

kantilaiseen ajatukseen intressittömyydestä (Berleant 2006b, 81). 

Berleantin luonnonympäristöihin liittyvässä ajattelussa toteutuu spinozalainen ajatus, jossa 

ihminen on täysin osana ympäristöänsä, osa maisemaa ja osa maalausta (Berleant 2006a, 95–96). Ihminen ei 

siis ole enää suhteessa luontoon, vaan osa sitä. Luonto tulee näin ymmärtää yhtenä olotilana, jonka osana ja 

sisällä ihminen toimii – ihminen vaikuttaa luontoon ja luonto ihmiseen. Näin ollen ihmisen arvot, toiveet ja 

mielikuvitus tapahtuvat osana luontoa ja osana ympäristöä, jolloin niissä piilevät arvot kietoutuvat yhtä lailla 

luonnonympäristöön. Samoin kuin esimerkiksi tarina voi olla merkityksekäs ja arvokas osa ihmiselämää, niin 

myös kokemus metsässä voi tuoda syvän totuuden läsnä olevaksi ihmisen elämään. Berleant täydentää tätä 

luontokäsitystä huomauttamalla, että se on kokonainen vasta, kun siihen ymmärretään kuuluvaksi niin 

suuret ja mahtavat luonnonilmiöt kuin pienet yksittäiset kivetkin, mutta myös esimerkiksi 

kaupunkisuunnittelu ja kubistinen taide, slummit ja moottoritietkin. (mt., 95.) Ne ovat kaikki osa samaa 

jatkumoa, samanarvoisia, osana samaa kehitystä. Suuntaa antavana ajatusmallina tämä on pätevä, sillä se 

ohjaa ajattelua pois perinteisestä kartesiolaisesta dualismista. Kaikki mitä on, on samanaikaisesti samassa 

maailmassa, jolloin kaikella on oikeus tulla arvostetuksi olemisessaan. Näin ollen esimerkiksi tieteellinen 

ajattelu ei enää vaikuta taiteeseen nähden ylivoimaiselta, vaikka se nykymaailmassa siltä saattaa näyttääkin, 

vaan totuuskäsitykseen voidaan laskea mukaan subjektiivisempi inhimillinen maailma. 
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 Berleantin esittämä estetiikan kyvyttömyys käsitellä ympäristöä kattavasti ja siihen liittyä 

problematiikka on osittain kielellinen. Sanat, joilla kuvaamme luontoa ja ympäristöä ovat vanhoja ja näin 

ollen pitävät dualistisia ja erottelevia ennakko-oletuksia sisällään. Tälle kokonaisvaltaiselle organismin, 

havainnon ja paikan saumattomalle yhteydelle ei ole olemassa vielä sanastoa. Yleisesti luontoa ja ympäristöä 

kuvaavat sanat ulkoistavat ja objektivoivat. Ne sijoittavat ihmisen luontoon, vaikka niiden pitäisi yhdentää 

ihminen luonnon kanssa ja tehdä ihmisestä ja luonnosta jatkumo. Sanat luonto ja ympäristö kuitenkin 

Berleantille johtavat samaan kaikenkattavaan sisäisesti yhteen solmiutuvaan kokonaisuuteen. Ympäristö on 

luonto koettuna ja havaittuna, eikä ihmistä tämän käsityksen mukaan voi erottaa luonnosta. 

 Luonnon ja ympäristön kokonaisvaltaisessa kokemisessa on aina esteettinen puoli, koska 

toiminta on pohjimmiltaan havaitsemista. Kaikella ja kaikilla, jokaisella paikalla ja tapahtumalla on 

esteettinen puolensa, jos kokemus perustuu tietoiseen havaitsemiseen, aistimelliseen läheisyyteen ja 

välittömään merkityksentajuun. (mt. 96.) Tässä laajimmassa ympäristökäsityksessä, jossa ihminen on 

fenomenologisesti yhtä luonnon kanssa, osana samaa jatkumoa, on esteettinen aina läsnä kokemuksessa. 

Näin ollen voidaan havaita, että estetiikalla on paljon annettavaa ympäristön tutkimiselle, mutta myös 

ympäristön tutkimuksella estetiikalle. Berleantin äärimmäinen esteettisten ilmiöiden aihealuepiirin 

laajentaminen toimii lähtökohtana metsän syvätiedon tutkimiselle, sillä se poistaa estetiikan alan joskus 

rajallisia reunaehtoja, mahdollistaen vaikeasti käsitteellistettävien ilmiöiden hahmottamista. 

Perinteisesti estetiikka on huomioinut luonnosta vain luonnonkauneuden eli suuret jylhät 

vuoristot, raivoavan meren tai kukan hennon kauneuden. Kun laajennamme käsitettä luonnosta, 

laajennamme myös sitä, miten estetiikka sen käsittää ja mitä sillä on annettavaa. Taide on vuosisatojen 

saatossa laajentanut omaa näköpiiriään siitä, mikä kaikki luetaan taiteeksi. Myös luonnonestetiikan tulee 

laajentaa näköpiiriään ja hyväksyä esteettisen kokemuksen läsnäolo kaikessa ympäristön kokemuksessa. 

Tällä näköpiirin laajentamisella ei tarkoiteta kategorista ja määritelmällistä laajentumista, vaan 

kokonaisvaltaista esteettisen tietoisuuden laajentamista. Näin ollen esteettisestä tulee universaali kategoria, 

koska esteettinen käsitetään läsnä olevaksi kaikessa kokemisen keskeisissä piirteissä. 

 Berleantin kokonaisvaltaisen ympäristökäsityksen ja perinteisemmän taidetta tutkivan 

estetiikan vertaileminen on kuitenkin osittain ongelmallista. Perinteisesti estetiikka perustaa arvostamisen 

vastaanottamiseen eli ulkoisen tarkastelijan asenteen varaan. Berleant esittämä luontokäsitys, jonka mukaan 

kaikki vaikuttaa kaikkeen, ei tällaista esteettistä asennetta hyväksy. Näin ollen estetiikan teoriaa olisi 

perusteellisesti harkittava uudesta näkökulmasta, jossa luonnon ja taiteen arvon ymmärtäminen on 

samankaltaista ja että ne toimisivat samassa käsitteellisessä kehyksessä. Berleant kutsuu tätä sitoutumisen 

estetiikaksi (engl. ”an aesthetic of engagement”). Sen mukaan ihminen on jatkuvasti sidoksissa 

ympäristöönsä ja näin ollen myös esteettinen kokemus on jatkuvasti läsnä ja sitoutunut: avoimuus, 
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osallistuminen ja luova arvostaminen ovat kokemuksen keskiössä (Berleant & Carlson 2004, 17). Estetiikan 

tieteenalan tehtävä ei siis ole enää analysoida kauneutta etäisyyden päästä puhtaan ajattelun pohjalta, vaan 

olla aktiivisesti läsnä kaikissa kokemuksissa. Näin määriteltynä esteettinen kokemus on enemmän koettava, 

kuin ajateltava. Kokonaisvaltainen ympäristöestetiikka ei siis rajoitu enää perinteiseen käsitykseen 

ympäristöstä ja luonnosta, muttei myöskään perinteisiin institutionaalisiin taiteenlajeihin tai kauneuden 

kohteisiin. Ympäristöestetiikka ulottuukin paljon aiemmin ajateltua laajemmalle ajattelun ja havaitsemisen 

maailmaan, sillä se on oikeastaan mukana myös kaikessa sosiaalisessa toiminnassa. 

 Metsän syvätiedon kannalta Berleantin painottama esteettisen näköpiirin laajentaminen 

subjekti–objekti näkökulmasta kaikkialla tapahtuvaksi sitoutuneeksi esteettiseksi olemiseksi on merkittävää: 

niin kuin kantilainen vapaa leikki, myös Berleantin ympäristöesteettinen teoria luo tilan syvätiedon kaltaiselle 

ilmiölle olla oikeutetusti tutkimuksen kohteena. Ilman esteettisen ilmiöpiirin laajentamista, on syvätietoa 

vaikea havainnoida ja käsitteellistää ympäristöestetiikan piirissä. Metsän syvätieto on esteettinen ilmiö, jota 

on kategorisesti ja kielellisesti vaikea selittää jyrkkien kategoristen ehtojen alaisuudessa. On siis loogista, että 

syvätiedon löytämisen ja ymmärtämisen kannalta esteettisen näköpiirin laajentaminen on tärkeää siten, että 

se kattaa niin suuret ja sävähdyttävät kuin myös pienet ja arkiset ilmiöt; kokemuksen laadun arvostelu 

luonnonympäristön laadun liian tarkalla määrittelemisellä tai esimerkiksi kokemuksen arkisuuden vähättely 

voivat tehdä hallaa koetulle ja ehdollistaa sen liian tarkkaan ilmiöiden kehykseen. Syvätiedon 

ymmärtämiseen esteettisten ilmiöiden ymmärtäminen ihmisyydestä irrottamattomana laajana 

ilmiökenttänä on tärkeää. Tämä ilmiökenttä kattaa niin ihmisen luoman taidemaailman, kuin ihmisen 

sisältämän luonnonympäristönkin.  

 Ympäristöestetiikkaa tutkiessa havaitseminen on tärkeä käsite. Havaitsemista on monenlaista, 

eikä kyseessä ole yksinkertainen ilmiö. Sitä tapahtuu kaikkialla tilanteiden yksityiskohtien havaitsemisesta 

monimutkaisten luonnonilmiöiden tutkimiseen. Perusperiaatteeltaan etenemme havaitsemisesta aistillisen 

tietoisuuden tasolla, josta voimme edetä erilaisiin päämääriin. Berleant huomauttaa, että juuri kaikkea 

edeltävä havaitseminen tilanteissa jääkin usein huomaamatta, ja että liian nopeasti koetamme tehdä 

päätelmiä ja saada tilanteista niin sanottua tieteellistä tietoa. Kokiessamme merkityksekkään esteettisen 

kokemuksen metsässä, yritämme käsitteellistää sen ja nimetä merkityksen sen sijaan, että viipyilisimme itse 

kokemuksessa ja näin ilmiön rikkaus avautuisi meille hetkessä enemmän. (Berleant 2006a, 101.) Ympäristön 

esteettisen kokemisen selittäminen täsmällisin käsittein on kuitenkin hankalaa. Kielemme on täynnä 

ennakko-oletuksia ja filosofisten ja kulttuurillisten perinteiden raskauttama. (mt., 97.) Berleantin mukaan 

meidän ei kuitenkaan tarvitse teoreettisesti oikeuttaa esteettistä havaitsemista, sillä ennakko-oletus on, että 

sitä tapahtuu. Pragmaattisesta kysymyksestä on turha tehdä liian teoreettista, ja siinä missä ympäristön 

esteettisyys on estetikan alalla uusi ilmiö, voivat myös kielemme tapa ilmaista asioita ja tarkempi 
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terminologia ympäristöestetiikan syvempien ja salaperäisempien ilmiöiden selittämisessä olla vasta 

kehittymässä. 

 Ympäristöesteettinen havaitseminen pohjaa aisteihin, mutta ei jää pelkästään aistien tasolle. 

Ympäristön esteettisyyden ymmärtäminen syvätiedon kannalta tärkeässä kokonaisvaltaisessa esteettisessä 

mielessä vaatii kartesiolaisen ontologisen dualismin ylittämistä ja sopeuduttava ajatukseen, jonka mukaan 

ihminen on irrottamaton osa ympäristöä, johon vaikuttavat niin suorat aistimukset, kulttuuri, sosiaaliset 

olosuhteet, mutta myös kognitiivinen ajattelu ja tiede. Esteettisenä ilmiönä syvätieto on siis tapahtuma, joka 

on muuttuva ja liikkeessä, eikä sen olomuotoa voi varsinaisesti hetkessä pysäyttää. Se on niin olennainen ja 

irrottamaton osa ihmisyyttä, ettei siitä voi myöskään irrottaa ihmistä kokevana ja havaitsevana, irrallisena 

subjektina, paitsi teoriassa. Havaitseminen, aistiminen ja kognitiiviset päätelmät kuuluvat kaikki esteettisen 

ilmiön ymmärtämiseen. Tämän lähtökohdan pohjalta on nähtävissä, että se esteettisen ilmiön alue, johon 

syvätietokin kuuluu, on laaja ja olemukseltaan arvaamaton. Tällaisen tuntemattoman oikeuttaminen vaatii 

kuitenkin kriittisen tarkastelun länsimaista epistemologista kohtaan ja suvaitsevan asenteen esimerkiksi 

fenomenologista teoriaa kohtaan.  
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3 Analyysi 

 

Yrjö Sepänmaa kuvailee kirjan Metsään mieleni (2003) esipuheessa osuvasti metsäestetiikan 

kahtiajakoisuutta, mutta samalla jaon yhteen kietoutuneisuutta: ”Pimeys tuo esiin mielen yöpuolen; siellä, 

missä päiväsaikaan hallitsimme metsän tiedoillamme sen tyypistä ja historiasta, on jäljellä lajimme 

alkuhämäriin juurensa kiinnittänyt uskomusmaailma” (Sepänmaa 2003, 13). Analyysiosiossa pohdin 

syvätietoa ympäristöesteettisessä kontekstissa. Käytän hyväkseni alan tutkimuksen tärkeimpiä 

teoriasuuntauksia sekä käsitteistöä. Haluan selvittää, kuinka esittelemäni syvätiedon käsite istuu olemassa 

olevaan tutkimukseen ja kuinka olemassa oleva tutkimus joko mahdollistaa tai vastustaa käsitteen 

olemassaoloa. Seuraavissa alakappaleissa käsittelen sekä tietoon pohjaavia kognitivistisia eli esimerkiksi 

ekologiaan ja luonnontieteelliseen tietoon pohjaavia teorioita, että kokemusta ja kokijaa korostavia ei-

kognitivistisia teorioita. Näiden erilaisten luonnon esteettisyyttä hahmottavien ajatusten kontekstin läpi 

selitän esittelemääni syvätiedon konseptia. Kantilainen käsitys havaitsemisen ja ymmärtämisen 

subjektiivisesta universaaliudesta toimii taustalla filosofisena viitekehyksenä. Vaikka ympäristöestetiikan 

alan teoreettiset tulokulmat ymmärretään yleensä vastakkaisina ja vaikka käsittelen niitä tukevia tutkijoita ja 

heidän ajatuksiaan erillisissä, vastakkaisissa kappaleissaan, tulee ymmärtää, että aihe ei missään mielessä ole 

mustavalkoinen. Monen kognitivistisesti ajattelevan ymmärryksessä on paljon ei-kognitiivista pohdintaa, 

siinä missä moni ei-kognitivistista suuntausta tukeva hyväksyy jonkin asteisen tiedon merkityksen 

esteettisessä kokemuksessa 

 

3.1 Syvätieto kantilaisessa kontekstissa 

 

Syvätiedon tutkimisen kannalta merkittävää on Immanuel Kantin teoria makuarvostelmasta (Kant 2007). 

Teoria selvittää, mitä tarkoitamme sillä, kun sanomme, että jokin asia on kaunis tai esteettisesti miellyttävä. 

Kantin mukaan esteettisiä ilmiöitä tarkasteltaessa on otettava huomioon subjektivistinen kokijasidonnaisuus, 

mutta samanaikaisesti hyväksyttävä, että teorian laatiminen vaatii jo määritelmällisesti selitettäviltä ilmiöiltä 

jonkin asteista objektiivisuutta, että siitä voi lähtökohtaisesti teorian laatia (mt., 45). Kant ehdottaa, että 

esteettinen arvostelma, kuten ”tämä metsä on kaunis”, on toisaalta kokijan subjektiivinen kokemuksen 

synnyttämä mielipide, mutta myös, että muut ihmiset havaitsevat makuarvostelman kohteen jotakuinkin 

samanlaisena ja näin ihmiset, jotka ovat biologian ja kulttuurin takia enemmän tai vähemmän samanlaisia 

havaitsijoita ja ajattelijoita, päätyvät enemmän tai vähemmän samanlaisiin makuarvostelmiin.  



 

35 
 

 Kantilainen pyyteettömyys taidetta ja esteettisiä ilmiöitä kohtaan on ollut kritiikin kohteena 

ympäristöestetiikan alalla. Joidenkin ei-kognitivistisen suuntausten voidaan sanoa osittain syntyneet 

kritiikkinä pyyteetöntä ja etäistä tarkastelutapaa kohtaan (Berleant & Carlson 2004, 17). Sen tilalle on 

ehdotettu esimerkiksi läsnä olevaa, sitoutunutta estetiikka (Berleant 2006a, 99). Esimerkiksi mielikuvituksen 

voidaan nähdä painottavan kokemuksen visuaalisuutta, ja näin ollen olla havaintomenetelmänä etäinen 

(Haapala 2000, 73). Pyyteettömyyden periaatetta ei tule kuitenkaan mielestäni tulkita etäisenä, tai kuten 

sanan toinen suomennos kuuluu, intressittömänä suhtautumisena. Sen sijaan, pyyteettömyys kuvastaa sitä 

ihmisen sieluntilaa, joka avaa oven esteettiselle kokemukselle. Se on kutsu tuntemattomalle astua sisään, 

eikä niinkään etäisen tarkastelun periaate. Esimerkiksi Emily Bradyn esteettisessä teoriassa pyyteettömyys 

juuri määrittää mielikuvituksen käyttöä mielivaltaista assosiaatiota vastaan, jolloin pyyteettömyys ja 

mielikuvitus erottamisen sijaan yhdistävät meidät havainnon kohteeseen (mts.). 

Pyyteettömyyden periaatteen seuraaminen esteettisen kokemuksen määrittämisessä on 

filosofisesti haastavaa. Mennessämme metsään tavoitteenamme tehdä siellä jotain, emme ole siellä 

pyyteettömästi. Jos lähdemme tietoisesti pyöräilemään tai juoksulenkille metsäpolulle, tulee metsästä vain 

tila jollekin toiminnalle, ikään kuin kulissi. (Rannisto 2007, 37.) Jotkut ympäristöesteetikot kokevat, että 

esimerkiksi metsään meneminen hiljentymisen tai arjen askareita pakenemisen takia olisi pyyteetöntä (mt., 

37). On mielestäni perusteltua väittää, että hiljentyminen ja rauhoittuminen meditatiivisina olotiloina ovat 

lähempänä intressitöntä luonnon kokemista kuin esimerkiksi turisteille suunniteltu moottorikelkkasafari: 

pyyteetön oleminen metsässä mahdollistaa jonkin arvaamattoman syntymisen tai kenties jonkin kerran 

hukatun löytämisen, kun taas ennakko-oletuksilla kyllästytetty kiireellinen pyörähdys metsässä taas rajoittaa 

kokemusmaailman mahdollisen laajuuden itseisarvoisesti. Kellontarkka oleskelu metsässä, jossa aktiviteetti 

on itse olemista tärkeämpää harvoin jättää tilaa esteettiselle kokemukselle. Vanha zen-buddhalainen 

sananlasku käy: on vaikeaa täyttää astiaa, joka on jo täynnä. Kantilaista intressittömyyttä mukaillen, saman 

voisi sanoa syvätiedon saavuttamisesta metsässä: ihminen, joka on liian täynnä odotuksia ja tarpeita ja joka 

jo ennen metsään menemistä luulee tietävänsä mitä sieltä löytää, harvoin yltää syvään ymmärrykseen 

ihmisen ja metsän suhteesta. On toki mahdollista, että pyyteellisestä luonnonympäristössä oleva ihminen 

pysähtyykin ja löytää jotain syvällisempää ja arvokkaampaa metsässä, mutta silloinkin on kyseessä yleensä 

hetki, jolloin pyyteetön yhteys luonnon ja ihmisen välillä löytyy, eikä keskittyminen ole enää tekemisessä, 

vaan enemmänkin puhtaassa ihmettelyssä. 

Kyse ei kenties kuitenkaan ole siitä, millä asenteella metsään menee, vaan mitä siellä ollessa 

milloinkin kokee ja kuinka tämä kokemus rakentuu. Sekä metsän, että ihmisen itsensä muuttuvat ja 

epästaattiset olomuodot luovat ennalta-arvaamattoman asetelman metsäkokemuksessa, joka avaa 

mahdollisuuden tuntemattoman aukeamiselle. Kantilainen intressittömyyden periaatteen läpi 

luonnonesteettisen kokemuksen voi ymmärtää tilanteena, jossa aito esteettinen kokemus syntyy vain 
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pyyteettömästi havaitsemalla, ilman ennakko-oletuksia. Pyyteettömyys ennakkoehtona siis fasilitoi 

vaativampien, herkempien tai epätavallisten kokemusten syntyä. Meidän on mentävä ja oltava, aistittava ja 

hengitettävä metsää ilman ennakko-oletuksia ja siinä pyyteetön lähestyminen on tärkeä elementti metsän 

syvätiedollisen kokemuksen rakentumisessa. Jos lähden metsään hakemaan kalevalaista tunnelmaa ja jo 

ennalta väritän mielikuvilla tulevan kokemukseni, ei kokemukseni ole pyyteetön. Samoin, kun lähtiessäni 

polkupyörälenkille metsäpolulle purkamaan arjen paineita, ei kokemukseni ole pyyteetön. Tämän 

pyyteettömyyden määrittely aiheuttaa myös päänvaivaa, sillä on yhtä lailla oikeutettua, että voiko 

esimerkiksi valmistautuminen metsässä oleiluun olla intressittömyyden este? Jos pakkaan kirveen, 

sytykepuita ja tulukset, olenko ennakoimalla nuotiohetken pilannut intressittömyyden? 

 Tarkan käsitteellisen määrittelyn sijaan Kantin intressittömyyden periaatteesta on tärkeä 

huomata se, että sen mukaan emme esteettistä kokemusta määriteltäessä ja tutkittaessa yritäkään päästä 

tiettyyn universaaliin totuusmääritelmään, vaan annamme makuarvostelman syntyä vapaassa leikissä 

subjektin havaintojen ja toisaalta objektin universaalin luonteen välillä. Vaikka luonto onkin monen 

tieteenalan kohde, on se esteettisten ilmiöiden kenttänä niin laaja ja monipuolinen, ettei sitä ”pidä yrittää 

palauttaa johonkin yksittäiseen aspektiin ja survoa ylihistorialliseen ja universaaliin malliin - -” (Mikkonen 

2018, 13). Hakemalla tarkkaa määritelmää sille, mitkä ulkoiset asiat esimerkiksi puun rakenteessa luovat 

esteettisesti miellyttävän kokemuksen, voi ihminen sulkea itseltään mahdollisuuden kokea esteettinen 

kokemus sellaisena, kuin se ilmestyy. Tarinat, mielikuvitus ja mytologinen aspekti pitävät ylläpitävät 

ihmiskokemusta.  

 

3.1 Syvätieto ei-kognitivistisessa kontekstissa 

 

Ei-kognitivistinen käsitys luonnon esteettisestä kokemisesta selittää kokemuksen niin, että tiedepohjainen 

tieto luonnosta ei ole ensisijaista tai välttämätöntä kokemuksen synnyssä (Haapala 2000, 68). Ei-

kognitivistisissa teorioissa käsitteellisen ymmärtämisen ja tieteellisen tiedon sijaan esteettistä kokemusta 

määrittävät esimerkiksi metsän monipuoliset värit, visuaalisesti kiinnostavat muodot tai kutsuvat tuoksut.  

Myös mielikuvituksen voima, avoimuus, luovuus, sensitiivisyys ja kokemukseen sitoutuneisuus ja läsnäolo 

ovat kaikki asioita, joita ei-kognitivistit painottavat luonnon esteettisessä kohtaamisessa (Berleant & Carlson 

2004, 17). Auringonlaskun kauniit ja rikkaat värit taivaanrannassa tai talvisen metsän tykkylumi puiden 

oksistoissa koetaan itsessään miellyttävinä, kauniina tai vain esteettisesti kiinnostavina sen sijaan, että olisi 

ensin ymmärrettävä auringon oleva kuuma kaasupallo ja sen muuttuvien värien johtuvan auringon säteiden 

kulmasta, kun ne saapuvat ilmakehän läpi vastaanottajan silmään (Haapala 2000, 69). Ei-kognitivistisessa 

käsityksessä tiedollisten ehtojen paikalle on ehdotettu esimerkiksi kantilaista pyyteetöntä asennetta 
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kohtaamisessa, jolloin kokija irrottaa itsensä tarpeista eikä suoranaisesti etsi mitään metsästä, vaan antautuu 

kokemukselle aistivana yksilönä. Myös esimerkiksi ihmismielen kyky kuvitella ja olla aktiivisesti läsnä sekä 

aistein, että ajatuksin on ei-kognitivistista suuntausta tukeville tärkeää, sillä mielikuvituksen avulla voimme 

toteuttaa luonnonobjektien esteettistä potentiaalia paremmin (Haapala & Pulliainen 1998, 136). 

 Luonnonesteettisen kokemuksen sekä erityisesti syvätiedon hahmottaminen ei-

kognitivistisesta näkökulmasta tarkoittaa siis huomion kiinnittämistä kokemukseen, kuvitteluun ja erityisesti 

pyyteettömään ympäristön kohtaamiseen. Myös Berleantin sitoutumisen estetiikan (engl. aesthetic of 

engagement) mukailu eli perinteisen kartesiolaisen subjektin ja objektin dualismin hylkääminen ja sen sijaan 

ihmisen ja luonnon sitoutumiseen tai osallistumiseen keskittyminen on syvätiedon lähestymisen kannalta 

merkittävää. Jos syvätieto on siis luonnossa saavutettava ymmärryksen tila, joka syntyy osittain intuitiivisesti 

ja joka kertoo ihmiselle jotain tärkeää, arvokasta tai merkittävää olemisesta ja ihmisyydestä, on kysyttävä: 

mitkä ei-kognitivistisissa teorioissa esiintyvistä havainnoista ovat merkittäviä ja olennaisia syvätiedon 

määrittelemisessä ja ymmärtämisessä? 

Ei-kognitivistisista premisseistä johdettuna voi syvätiedon kuvailla sijaitsevan jonkinlaisessa 

toisessa maailmassa, joka piiloutuu pinnallisilta, kiireellisiltä ja tieteellisiltä havainnoilta. Tai käännettynä 

toisinpäin: syvätiedon saavuttaminen voi paljastaa meille osan tästä toisesta, syvemmästä maailmasta. 

Ronald Hepburn selittää, mitä maiseman katsominen, kokeminen ja arvostaminen tarkoittaa: näemme 

maiseman aistillisesti värien, muotojen ja äänten kautta, mutta harvoin pelkästään formalistisesti, sillä 

tiedämme sinisen olevan taivas tai kiiltävän levyn olevan kuu. Tunnistamme asioita, lisäämme kontekstia ja 

reflektoimme. Sen lisäksi pilvi on meille enemmän kuin pilvi, sillä näemme ja koemme sen uhkana tulevasta 

myrskystä. Luonnonilmiöt voivat metaforisesti myös ilmentää meille suurempia muutoksia maailmasta ja 

ihmisenä olemisesta, merkityksestä. Luonto voi myös suuruudessaan asettaa eteemme selittämättömän, 

transsendentin lähteen, jolle meillä ei ole sanoja ja jota emme osaa kuvailla. Tätä merkityksen tai 

selittämättömän havaitsemista Hepburn kutsuu ”metafyysiseksi mielikuvitukseksi” (engl. metaphysical 

imagination). (Hepburn 2004, 127) Hänen huomionsa on, että ympäristöestetiikan ala on polarisoitunut myös 

suhteessa metafyysiseen mielikuvitukseen, sillä usein alan teoreetikot joko vähättelevät tai liioittelevat sen 

merkitystä. Hepburnin terminologiaa käyttäen metafyysinen mielikuvitus on kyky avata portti maailmaan, 

jossa syvätieto sijaitsee. Olemalla luonnossa ja vapauttamalla ajatuksen virran, voimme aisteillamme havaita, 

sekä ajattelullamme ymmärtää luonnon salaperäisyyttä. 

Emily Brady esittää ympäristöesteettisen teoriansa, joka painottaa ei-kognitiivisen 

menetelmää luonnon kauneuden kokemiselle ja arvottamiselle. Hän vastustaa tieteellistä eli kognitiivista 

suuntausta ja erityisesti Allen Carlsonin luonnontieteellisiin kategorioihin perustuvaa mallia, jossa 

luonnontieteiden merkitystä esteettiselle kokemukselle ja luonnon arvostamiselle verrataan taidehistorian 
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merkitykseen taideteoksen tulkinnassa. (Brady 2004, 158.) Bradyn mielestä on omituista väittää, että 

luonnon kauneuden kokemisen, havaitsemisen ja arvostamisen tulisi lähteä ensisijaisesti tieteestä, koska 

kauneus on pohjimmiltaan esteettinen ilmiö. Kritiikki on mielestäni osuva, sillä hyväksymällä Carlsonin 

tieteellisen mallin ajaudumme nopeasti kategoriseen ja määritelmälliseen ongelmaan: mikä erottaa 

esteettisen ilmiön mistä tahansa muusta ilmiöstä, jos kaiken perustana toimii tieteellinen tieto ja selitys? 

Brady itse painottaa uteliaisuuden, mielikuvituksen ja ihmettelyn voimaa luonnonobjektien esteettisessä 

arvostamisessa. Tiede ja tieto voivat toimia taustavoimana, vaikka eivät olisikaan elinehto kauneuden 

kokemiselle ja arvottamiselle (mts.). Mielikuvituksen sekä ihmettelyn, mutta myös tunteiden ja 

aistihavaintojen korostaminen on esteettistä ilmiötä tutkivalle tärkeää, sillä se luo monipuolisemman 

näkökulman ilmiöön filosofisessa mielessä kuin pelkästään kognitiivisten konseptien analysointi. Näin ollen 

myös voidaan vetää raja siihen, ettemme puhu mistä tahansa fysikaalisesta ilmiöstä, vaan juuri esteettisestä 

ilmiöstä.  

Brady ei kuitenkaan ehdota pelkästään formalistista lähestymistapaa, jossa tieto olisi 

merkityksetöntä, sillä se vähentäisi luonnon esteettisen kokemuksen monipuolisuutta ja rikkautta, vieden 

siltä mahdollisuuden olla jotain, mitä emme tiedä sen olevan. Kulttuurihistorialla, uskonnolla ja 

kansanperinteellä on paikkansa, riippuen esteettisestä objektista, ja monenlainen tieto voi toimia esteettisen 

kokemuksen taustavaikuttajana. (mts.) Jos kuitenkin kognitivisteja mukaillen tiede ja tieto asetetaan 

tärkeimmäksi tutkittaessa luontoa ja sen kokemusta, on riski, että esteettinen kokemus välineellistetään. 

Kognitiiviset mallit saattavat antaa esimerkiksi päättäjille helpommin lähestyttävää objektiivisuutta 

luonnosta ja sen arvoista, mutta riskinä on sekoittaa esteettinen arvo ja tieteellinen arvo keskenään. Mikäli 

tieteellinen faktatieto ja subjektiivisempi esteettinen kokemus laitetaan vastakkain, yleensä tilastot 

voittavat. Esimerkiksi metsän raivaamisen perusteet haetaan tilastoista ja numeroista, eikä niinkään metsän 

laajemmasta, kulttuurisesta arvosta yhteisölle. Tilastot ja tieteellinen tieto jättävät hyvin vähän tilaa 

mielikuvitukselle, haaveilulle ja vapaalle havaitsemiselle. Yksilön kokemus jää helposti tieteellisten tilastojen 

jalkoihin, vaikka sen arvo on monessa tilanteessa merkityksekäs. 

Brady esittää luonnon esteettiseen arvostamiseen mallia, joka nojaa neljään eri 

mielikuvituksen laatuun: tutkiva mielikuvitus, heijastava mielikuvitus, vahvistava mielikuvitus ja paljastava 

mielikuvitus (Brady 2004, 161). Tutkiva mielikuvitus on lähimpänä yleistä havaitsemista, jota esimerkiksi 

puuta katsellessamme ja tutkiessamme käytämme. Havaintokykymme osoittaa puun paikan, muodon, värin 

ja muut ominaisuudet, mutta mielikuvitus löytää esimerkiksi puun kaarnasta vaot, joista mieleen tulee syvät 

kanjonit ja korkeat vuoret. Puun pystyasento muistuttaa katsojaa vanhasta viisaasta tietäjästä. Tässä 

mielikuvituksen laadussa ei-esteettiset aistilliset ominaisuudet, joita havaintokykymme meille osoittaa, 

rikastuvat mielikuvituksen avulla. Näin huomiomme siirtyy ei-esteettisistä havainnoista esteettisiin 

ominaisuuksiin. (mt., 162) Heijastava mielikuvitus puolestaan auttaa meitä kuvittelemaan sen, mitä ei ole 



 

39 
 

heti havaittavissa. Kuvittelemme sympaattisesti, miltä tuntuu olla paikoillaan istuva vuori, jota muuttuvat 

vuodenajat ikuisesti piiskaavat ja muokkaavat. Voimme nähdä tähdissä hahmoja ja kuvioita. Heijastavan 

mielikuvituksen avulla lisäämme tai korvaamme siihen, minkä suoraan havaitsemme, jotain mitä ei aistein 

ole havaittavissa. Näin saavutamme intiimin esteettisen kokemuksen ja pääsemme tutkimaan syvemmältä 

luonnon estetiikkaa ja sen ominaisuuksia kuin mitä pelkkä havaintokykymme meille mahdollistaisi. (mt., 162.) 

 Edelliset kaksi ovat olleet yksinkertaisempia mielikuvituksen tapoja, sillä ne ovat vaatineet 

kuvittelulta vain joko kuvittelua näkemästään, jossa nähdään kaarnan vaot ja kuvitellaan niiden olevan 

vuoristosola tai toisaalta kuvittelua näkemäänsä, jossa nähdään vuori ja kuvitellaan, millaista olisi itse olla 

vuori. Kolmannessa, vahvistavassa mielikuvituksen toiminnassa, mielikuvitus keksii asioita, eikä se tarvitse 

enää suoraa havaintoärsykettä. Mielen luovat voimat ja uteliaisuus reagoivat luonnonobjekteihin ja 

vahvistavat havaittuja kohteita. Kuvittelukyky lävistää havaitun objektin mahdollistaen uusien näkökulmien 

luomisen. Havaitsen metsän ympärilläni, mutta pohtiessani sitä mielikuvitukseni vaihtaa nykyisen sään tilalle 

ohimenevät myrskyt sekä vuoden kylmät talvet ja ravitsevat kesät. Aistin metsäpalon, joka vuosisatoja sitten 

kulotti maan antaen sille uutta voimaa kasvattaa pienestä siemenestä jättiläispetäjän. Koskettamalla puun 

runkoa, kosken samalla maan alla jatkuvaa rihmastoa, joka yhdistää koko metsän. Lehtien kuiske tuo viestejä 

ikuisuudesta. Yhtäkkiä ymmärrän jotain ikuisuudesta ilman, että edes mietin sitä. Silloin, kun vahvistava 

mielikuvitus auttaa ymmärtämään tällaisen esteettisen totuuden, on kyseessä paljastavan mielikuvituksen 

aktiviteetti. (mt., 163.) 

 Kun mielikuvitus saa virrata vapaana vahvistaen havaintojamme luonnonympäristössä, voi 

esteettinen totuus ilmestyä tai paljastua meille, vaikkei kuitenkaan uskonnollisessa mielessä (mts.). Kun 

mielikuvitus luonnonympäristössä ulottaa voimansa mahdollisimman pitkälle ja esteettisen kokemuksen 

kautta havaitsemme totuuden maailmasta, on paljastava mielikuvitus ollut aktiivisena. Brady käyttää tästä 

paljastuneesta käsitteitä ”esteettinen totuus” tai ”esteettinen tieto”, jotka osoittavat siihen suuntaan, ettei 

kyseessä ole pelkkä aistihavaintoon perustuva kokemus. (mts.) Mukana on silloin tietoa, vaikka se olisikin 

intuitiivista tietoa. Esteettinen totuus tulee Bradyn mukaan kuitenkin erottaa ei-esteettisestä totuudesta. 

Esteettinen totuus ilmestyy meille syvemmän esteettisen kokemuksen kautta, emmekä siis varsinaisesti etsi 

sitä, niin kuin tarkoituksellisesti etsimme esimerkiksi filosofista tai tieteellistä totuutta. Havaintojemme ja 

mielikuvituksemme avaavat eräänlaisen sitoutumisen luonnon kanssa, joka mahdollistaa esteettisen 

totuuden paljastumisen. (mts.) 

 Bradyn huomiot mielikuvituksen voimasta esteettisen havainnon tekemisessä ovat 

sovellettavissa syvätiedon käsitteeseen; tiedon läsnäolon hyväksyminen mahdollisena taustavaikuttajana, 

vaikkei kuitenkaan premissinä, on yhtä lailla läsnä niin Bradyn ajatuksissa, kuin hahmottelemassani metsän 

syvätiedossa. Metsän esteettiseen kokemiseen voi tilanteesta riippuen vaikuttaa kulttuurihistoria, uskonto 
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ja kansanperinteet. Jukka Mikkonen painottaa metsäkokemuksen ja metsään liittyvien elementtien 

universaaliutta: ”maailmat tai olevan tasot yhdistävä elämänpuu on monien mytologioiden kirjaimellisesti 

keskeinen elementti” (Mikkonen 2018, 13) ja esimerkiksi ”läntiseen ajatteluun juurtunut aristoteelis-

linnéläinen puumalli ohjaa yhä tapaamme luokitella asioita (mt., 11). Tärkeämpänä pidän kuitenkin ajatusta 

siitä, että esteettinen totuus on luonteeltaan paljastuvaa, eikä sitä lähdetä etsimään samalla tavalla kuin 

vaikka etsimme tietoisesti vastausta matemaattiseen tehtävään. Sen sijaan esteettinen totuus, niin kuin 

metsän syvätietokin, paljastuu meille läsnäolon, vapaan havaitsemisen ja mielikuvituksen voiman avulla. En 

usko, että sitä voisi pakottaen etsimällä edes löytää.  

Arnold Berleant huomauttaa, että luonnon salaperäisyys myös osaltaan rohkaisee 

esteettiseen osallistumiseen. (Rannisto 2007, 20.) Ei-kognitivistista ajattelun mukaan voisi sanoa, että 

liiallinen analyyttinen läsnäolo ja tieteellinen pohtiminen hautaa alleen hetkessä tapahtuvan esteettisen 

kokemuksen. Syvätiedon yksi määrittävistä tekijöistä on sen kuvailun vaikeus, sen käsitteellistämistä 

väistelevä olemus. Näin ollen ei-kognitivistinen kritiikki esimerkiksi Sepänmaan ja Carlsonin reduktionistista 

filosofiaa kohtaan on paikallaan, sillä liika yritys kuvailla syvätietoa estää syvätiedon syvyyden aspektin, joka 

mahdollistaa sen saavuttamisen. Ei-kognitivistisessa mielessä voisi sanoa, että luonto on kuin ystävä, joka 

antaa ihmiselle turvaa, tukea ja viisautta silloin, kun sitä tarvitaan. Luonnossa oleminen, kulkeminen ja 

kokeminen avaavat oven sielulle aistia syvätietoa ja ymmärtää jotain uutta maailmasta ja ihmisestä itsestään. 

Vain kokemuksen kautta voi ihminen oppia arvostamaan luonnonympäristöä, sillä arvostusta syntyy ihmiselle 

itselleen kokemuksen ja havainnon kautta. Propositionaalinen järkeily voi toki saada ihmisen hyväksymään 

sen, että luonnossa oleminen on hänelle hyväksi, mutta arvostaminen ja syy metsään menemiselle ja sinne 

palaamiselle syntyy vasta oman kokemuksen kautta.  

Luonnonympäristöjen kohtaamiseen liittyen filosofi Sami Pihlström huomauttaa, että 

”luonnon ihmeiden havaitseminen ja niiden säilyttämisestä huolehtiminen edellyttävät hiljaisuutta, 

herkkyyttä sille, mitä ei voida kielessä ilmaista” (Pihlström 2000, 32). Myös ihmettely on yksi keinoista päästä 

käsiksi siihen maailmaan, jota ehdoton faktuaalisuuteen ja käsitteellistämiseen pyrkivä tieteellinen 

maailmankatsomus ei onnistu selittämään.  Ihmettely ei tee ihmisestä tyhmää, päinvastoin: ihmettelemällä 

rauhoitamme sääntöjä ja kategorisointia rakastavat kognitiiviset kykymme antamaan tilaa muille, 

luovemmille toiminnoillemme. Ihminen, joka antautuu asioiden, eli tässä yhteydessä luonnon kauneuden, 

pyyteettömälle havaitsemiselle ja näin ihmettelyn kautta ymmärtää sielun tarpeen rauhoittua ja hyväksyä 

syvätiedon ilmaisemattomuus, voi kokea osan totuudesta, jota esteettinen ilmiö, kuten metsän 

kohtaaminen, pitää sisällään. Wittgensteinia mukaillen ”se, mitä ei voi ilmaista (se, mikä näyttää minusta 

salaperäiseltä ja mitä en pysty ilmaisemaan) luo ehkä sen taustan, jota vasten tarkasteltuna se, mitä olen 

voinut ilmaista, saa merkityksensä” (Pihlström 2000, 32). Tässä salaperäinen luonnon olemus, toiseus ja ei-
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tieteellinen syvätieto ovat asioita, joita ei osata käsitteellistää, mutta niiden jonkinlainen tunteminen, 

kokeminen tai havaitseminen luovat pohjan sille, jota voimme esimerkiksi tieteellisen tiedon avulla selittää. 

Tässä kiteytyy metsän syvätiedon olemus. Tieto, jonka luonnossa oleminen voi synnyttää, on 

tasolla, jonka kokija voi jollain tavalla ymmärtää ja suurpiirteisesti käsitteellistää, muttei voi kuitenkaan 

tarkasti selittää. Hahmotamme ja osittain ymmärrämme sen olemuksen, muttemme tarkasti osaa selittää, 

käsitteellistää ja löytää sen määrittäviä, absoluuttisia piirteitä.  Se, johtuuko tämän ilmaisemattoman 

syvätiedon vaikeaselitteisyys kielen epäkypsyydestä, ihmisen ymmärtämisen kehittymättömyydestä vai onko 

kyseessä kenties syvätietoa määrittävä ominaisuus, jota ilman sen olemassaolo vaarantuu, on 

mielenkiintoinen ja jatkojalostamisen arvoinen kysymys, muttei kuitenkaan tämän tutkielman aihepiiriin 

mahtuva.  

Ei-kognitivistisen suuntauksen teoriat ovat saanet kritiikkiä siitä, että tieteellisen pohjan puute 

aiheuttaa käytännön ongelmia (Brady ym. 2000, 152). Hepburn esittää subjektiivisen kokemuksen 

vähättelemisen olevan syvällisemmän ympäristökokemuksen tiellä (Hepburn 2004b, 129). Subjektiivinen 

kokemus on nimittäin esteettiselle kokemukselle arvokasta, kun se poistetaan kirjoituksista ja filosofisista 

pohdinnoista; oikeastaan meillä ei ole esteettisessä mielessä mitään muuta kuin läsnä oleva kokemus.  On 

kuitenkin osittain perusteltua väittää, että jos pohjaamme ymmärryksemme luonnonobjektien ja -ilmiöiden 

arvosta pelkästään subjektiivisten mieltymysten varaan, on hyvin haastava tehdä tältä pohjalta esimerkiksi 

poliittisia, maanmuokkausta koskevia päätöksiä. Tämä kritiikki esittelee erinomaisesti ympäristöestetiikan 

kahtiajakoisuuden ongelman: se, onko tieteellisellä tiedolla merkitystä, on tilanteesta riippuvaista. Jos 

istutamme puita ilmastonmuutoksen päihittämiseksi, on tärkeää käyttää hyväksi tilastoja ja analyyttista 

tiedettä. Mutta jos haluamme ymmärtää paremmin luonnossa syntyvää esteettistä kokemusta, on 

hyödyllisempää ottaa huomioon kyseisen ihmisen kokemukseen liittyviä seikkoja. Ympäristöestetiikan 

keskeinen ongelma tieteellisen tiedon välttämättömyydessä esteettisen kokemuksen saavuttamisessa, siis 

osittain kontekstisidonnainen ja kategoriakysymys (Haapala 2000, 79–80). 

 Toinen kritiikki ei-kognitivistista teoriaa kohtaan on mielikuvituksen mahdollinen rajattomuus 

ja sen kautta avautuva relativismi ja mahdollinen epätotuudenmukaisuus. Mutta esteettistä arvoa 

käsitellessä on kuitenkin tarpeen kysyä, miksi epätotuudenmukaisuus olisi haitallista. Onko tähtitaivas 

jotenkin arvottomampi tai väärin tulkittu sille, joka näkee siinä pelkän formalistisen kauneuden valojen 

tuikkiessa tai kuvittelee tähtien piirtävän entisajan jumalat taivaalle? Esteettisessä kategoriassa ei, mutta 

luonnontieteellisessä kategoriassa kyllä. Luonnonympäristöjä tutkiva estetiikka ei kuitenkaan toimi samassa 

kategoriassa, kuin luonnontiede, sillä estetiikka käsittelee pohjimmiltaan kauneutta, ei tietoa.  

 Kuten olen aiemmin maininnut, on syvätieto tietona lähempänä ymmärtävää viisautta, kuin 

tieteeseen pohjaavaa älyä. Luonnon syvällisten, mutta subjektiivisten, esteettisten kokemusten, kuten 
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metsän syvätiedon, paljastama totuus on kognitivistista suuntausta puolustavien mielestä epäluotettavaa. 

Puhtaan tieteellisessä mielessä voisi sanoa, että metsän syvätieto on totuutta, joka valehtelee, sillä se ei anna 

propositionaalista, varmaa tietoa. On kuitenkin väärin väittää syvätiedon kaltaisen totuuden olevan 

arvotonta siksi, ettei se suoraan sijaitse samassa epistemologisessa viitekehyksessä, kuin moderni 

tieteellinen ajattelu. Metafysiikka ei ole tieteen alakategoria, vaan tiede metafysiikan, ”sillä tiede ei syrjäytä 

metafysiikkaa: metafysiikan kysymykset nousevat tieteen rajoilla ja niiden ulkopuolella.” (Hepburn 2004b, 

130.) Täysin tieteellisen ajattelun mukainen maailmanmalli poistaisi lopulta kaiken inhimillisen, joka on 

ironista, sillä siitä inhimillisyydestä tiede alun perin lähtikin. Hepburn kiteyttää: ” Jotkut ajatukset 

tarkastelemamme alueen geologisesta menneisyydestä tai sen kasvien ja eläinten ekologisesta 

yhtenäisyydestä voivat lisätä ja rikastaa kokemustamme. Mutta meillä ei ole mitään pakottavaa tarvetta sallia 

tieteellistä näkökulmaa syrjäyttämään inhimillisen näkökulman tai vähättelemään inhimillisen näkökulman 

keskeistä merkitystä esteettisessä kokemuksessa.” (mts.) 

 

3.2 Syvätieto kognitivistisessa kontekstissa 

 

Ympäristöestetiikan toinen sivuhaara on tieteelliseen tietoon ja menettelyyn perustuva kognitivistinen 

suuntaus. Sen voidaan katsoa alkaneen 1970-luvulla Allen Carlsonin pohdinnoista reaktiona 

ympäristösuunnittelun formalistiseen paradigmaan. Carlsonin mielestä ympäristön esteettinen arvottamisen 

on pohjauduttava kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen, kuin pelkästään tiettyjen hetkien, maisemien tai 

objektien formalistiseen arvottamiseen. Hänen mielestään ei-kognitivistisissa teorioissa taiteelle ominaiset 

mielikuvituksen ja tulkinnan vapaudet sekä subjektiivinen, aistiin ja tunteisiin pohjaava arvottaminen eivät 

oikeastaan kohtaa luontoa sellaisena kuin se oikeasti on. (Berleant & Carlson 2004, 16.) 

Formalismin ja subjektivismin problematiikkaan Carlson tarjoaa kognitivistista tapaa lukea ja 

ymmärtää luontoa, jossa esimerkiksi geologian, biologian ja ekologian tuottama tieteellinen tieto ohjaavat 

esteettistä kokemusta. Kognitivistisen filosofian etu on sen kyky tuottaa kollektiivisia arvostelmia esimerkiksi 

maiseman kauneuden luonteesta sekä esimerkiksi saada aikaan esteettisen ja ekologisen etiikan 

konsensuksia. Kognitivismi onkin ei-kognitivismia pragmaattisempi ajatushaara, sillä se poistaa 

subjektiivisuuden ongelman, tuoden estetiikan pragmaattiselle tasolle ja tarjoten esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen käytännölliseen ongelmaan objektiivisesti tulkittavissa olevia vastauksia. 

 Asetettuna kognitiiviseen kontekstiin, tulee syvätietoa tulkita analyyttisemmin, kuin ei-

kognitivistisesta suunnasta katsottuna. Ensimmäinen etu tieteellisessä, matemaattisuutta ja analyyttisuutta 

hyväkseen käyttävässä lähestymisessä esteettisen luontokokemuksen kannalta on sen jaettavuus ja sitä 



 

43 
 

kautta kollektiivinen analysointi ja vertailu. Syvätiedon kaltaisen vaikeasti lähestyttävän esteettisen 

kokemuksen reduktionistinen purkaminen voi auttaa hahmottamaan ja näin selvittämään, miten sellainen 

kokemus alun perin syntyy. Jos kokevana subjektina sanon saavuttaneeni syvätiedollisen kokemuksen 

ollessani yötä tietyssä metsässä, tehden tiettyjä asioita, voi tutkija salapoliisin tavoin käydä läpi kaikki 

askeleet, joita tein ennen kokemuksen syntymistä. Tutkija silloin kartoittaisi luonnonympäristön elementit, 

vuodenajan ja sään. Puulajit, eläinkunta ja muu kasvisto olisi helppo kategorisoida. Luonnollisesti myös 

kokijan kulttuurillisella taustalla olisi merkitystä, mutta myös esimerkiksi uskonnollisilla mieltymyksillä. 

Metsään menemisen intressikin olisi käytävä läpi. Lopulta tutkija olisi kartoittanut kaiken mahdollisen, joka 

tuohon tilaan, joka esteettisen syvätiedon kokemuksen olisi aiheuttanut. Mutta tämän kaiken toistamalla, 

toistuisiko kokemus? 

 Salapoliisiesimerkki on tietenkin heikohko, sillä en usko yhdenkään kognitivistin uskovan, että 

kokemus uusiutuisi tällaisella monistamisen menetelmällä. Sen sijaan tieto pitää kognitivistisissa teorioissa 

nähdä taustavoimana etsiessä oikeaa tapaa kokea luonto. Tietämällä ihminen voi syventää kokemusta, sillä 

esimerkiksi ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja jäätiköiden sulamisesta voi herkentää subjektin kokemaan 

kokemansa syvemmin: saatan nähdä tämänkin jäätikön viimeistä kertaa, eikä ensi vuoden kierrossa se ole 

enää siinä.  Toisaalta ymmärrys ajasta ja tilasta voivat tuoda helpotusta muuten merkityksettömän 

maailmaan ja laittaa esimerkiksi ihmisen pahuuden suhteellisempaan kontekstiin kaikessa kosmisessa 

laajuudessa.  

 Allen Carlson on yksi kuuluisimmista ympäristöestetiikan tutkijoista, joka argumentoi tiedon 

merkityksen puolesta luonnon esteettisyyttä arvostellessa. Hän argumentoi, että samalla tavalla kuin 

arvostelmamme taideteoksen esteettisestä luonteesta, kuten kauneudesta tai hyvyydestä pohjaa tietoomme 

taidehistoriasta ja taiteen perinteistä, tulisi arvostelmamme luonnon esteettisyydestä pohjata tietoomme 

luonnontieteistä ja historiasta. (Carlson 2004, 63.) Carlson kuitenkin kritisoi pelkkää taide- tai 

luonnonobjektien arvottamista sellaisinaan. Kauniin uppopuun tuominen koristeeksi kotiin poistaa sen 

kategoriastaan, jolloin Carlsonin mielestä sen esteettisestä arvottamisesta tulee pakostakin vajavainen. (mt., 

66) Samoin hän kritisoi luonnon arvottamista maisemamaalauksen näkökulmasta, jossa miellymme 

esteettisesti pittoreskeihin maisemiin ja luonnonympäristöihin. Carlsonin mielestä tämä malli herättää niin 

eettisiä, ekologisia kuin esteettisiäkin ongelmia, sillä maisemallinen arvottaminen pakottaa meidät 

näkemään luonnon hyvin kapeasti, eikä mahdollista sen arvottamista monipuolisesti. (mt., 69.) Vaikka 

Carlson hyödyntääkin taiteen teorioita luonnonympäristömallissaan (engl. ”the natural environmental 

model”), hänelle luonnon käsittelemisessä kategorisesti joko objektina tai maisemana jättää huomiotta sen, 

että todellisuudessa luonto on aktiivinen ja muuttuva ympäristö, jonka osana ihminen on. Sen sijaan, että 

ajattelisimme luonnosta ja sen kokemisesta niin, että olemme subjekti, joka havaitsee objektin, tulisi meidän 

ajatella siitä ympäristönä, jonka toimivana, kokevana ja ajattelevana osana ihminen on. (mts.) 
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 Carlsonin merkittävät huomiot ovat, että luonnonympäristöjen esteettisyydessä ei tulisi rajata 

laajemmin sitä mitä koemme ympäristöiksi, mutta se miten koemme ja arvotamme, tulisi olla tarkemmin 

rajattua (mt., 70). Carlsonin looginen järkeily siitä, kuinka meidän tulisi ymmärtää luonnon esteettiset ilmiöt, 

on tiettyyn pisteeseen asti ei-kognitivistista. Carlsonin mallin mukainen luonnon raa’an kokemuksen 

vastaanottaminen on tärkeää, jopa ensisijaista. Mutta tällainen formalismiin viittaava tapa ei riitä, vaan jotta 

tästä aistimusten monimutkaisesta tulvasta voisi esteettisesti ymmärtää jotain, on käytettävä järkeä ja tietoa 

selittämään ja luomaan merkitys raa’alle aistikokemukselle. Huoli relativismiin ja puhtaaseen formalismiin 

jäämisestä saa hänet ajattelemaan, että jotta voimme jollain tavalla määritellä ja tieteellisesti käsitellä näitä 

esteettisiä ilmiöitä, on jonkin asteinen propositionaalinen järjestys oikein suoritetulle esteettiselle 

kokemukselle luotava. Hän väittää, että ainoa vaihtoehto on valita tieteellisen tiedon tie ja luo näin 

tieteellisestä tiedosta ensisijaisen premissin luonnon esteettisyyden ymmärtämiselle ja sen arvottamiselle. 

(mt., 71). Ilman tätä kognitiivista kategorisointia, olisi esteettinen kokemus pelkkiä raakoja tuntemuksia, 

vailla mitään merkitystä. Carlsonin mukaan tiedon ja älyn on muokattava tämä raaka data, järjesteltävä se ja 

annettava sille merkitys. 

 Syvätieto Carlsonin teorian valossa on kuitenkin ongelmallista, sillä se ei määritelmällisesti 

mahdu tieteellisen tiedon piiriin, sillä tiede vaatisi siltä tarkkaa määritelmää sekä sen oikeanlaista kategorista 

sijoittamista. Minkä tahansa luonnon esteettisen ilmiön, oli se sitten yksi erillinen objekti tai isompi 

kokonaisuus, arvottamisen ei tarvitse perustua yhteen kontekstuaaliseen malliin tai kategoriaan. Luonto, 

kuten usein myös taide, on paljon enemmän, kuin mitä itse käsiteltävä objekti on itsenäisenä. Esimerkiksi 

huonekasvit eivät ole pelkästään joko formalistisesti kauniita objekteja ihmisen mielihyväksi, mutta eivät 

myöskään happea tuottavia ilmanraikastimia tai harrastuksia. Ne ovat molempia, mutta aina myös 

enemmän. Ne ovat esteettisen ts. laajan inhimillisen kokemuksen osa-alueita, jotka näin osana sitä tapaa, 

jolla ymmärrämme maailmaa ja johon heijastamme itsemme ja jolla myös heijastamme itsemme muulle 

maailmalle. Tämä koskee laajasti kaikkia luonnonobjekteja ja -ilmiöitä. Ympäristöesteettisen filosofisen 

pohdinnan kannalta tämä on tärkeä havainto: luonto, johon huonekasvitkin kuuluvat, on itseisarvoisesti 

olemassa itsenään, eikä sen merkitystä, arvoa tai olemusta kuulukaan selittää pelkästään antroposentrisestä 

näkökulmasta; huonekasvien arvo on miellyttää aistillisesti, sekä tuottaa happea, mutta ennen kaikkea olla 

osa sitä, jota emme tiedä. Tämä pluralistinen arvomääritelmä on esteettisyyden filosofisen pohdinnan 

kannalta pakollista hyväksyä, ellemme halua olla ihmisinä sekä antroposentrisiä että sanalla sanoen röyhkeitä 

vaatimuksessamme tietää kaikesta kaiken. Syvätiedon ilmiö, kuten muut vastaavatkin ilmiöt, ovat 

mahdollisia pelkästään selittämättömyytensä määritelmän nojalla ja jotta niitä voi käsitellä millään tasolla, 

on annettava tuntemattomalle elinsija. Jyrkkä kognitivistinen näkemys kuitenkaan harvoin kykenee suomaan 

tätä elinsijaa. 
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Toinen kognitivistisesta näkökulmastaan tunnettu ympäristöesteetikko on Holmes Rolston III. 

Rolston havainnollistaa tiedon merkitystä esteettisessä esimerkiksi ajan käsittämisen avulla. Olemme tieteen 

avulla oppineet metsän paleontologisista ajoista ja kuinka evoluutio onnistui lopulta järjestämään 

yksinkertaiset solut massiivisiksi puiksi. Opimme, kuinka aluksi pölytys on tapahtunut vesipisaroiden avulla, 

mutta myöhemmin tuulen ja hyönteisten avulla. Tiedämme, miten metsät ovat siirtyneet jääkausien aikana 

ja sopeutuneet alati muuttuvaan ympäristöönsä. (Rolston III 2003, 32.) Tässä Rolston korostaa tiedon 

merkitystä metsäkokemuksessa; luonnonprosesseja tieteellisesti tutkimalla sisällytämme kokemukseemme 

niin mikroskooppiset solutason ilmiöt, kuin valtavat, koko universumia liikuttavat voimat.  

Rolston esittää, että metsä on eräänlainen maailman perustuksien arkkityyppi ja historiallinen 

museo (mts.). Hänen mukaansa metsät toimivat historiallisen ajan kuljettajina, joiden avulla ihminen pääsee 

näkemään ja kokemaan esihistoriallisen nykyhetkessä. (mt., 31.) Ajallisesti tiede voi syventää 

kokemustamme, koska sen avulla ymmärrämme miljoonien vuosien muokanneen luontoa siksi, mitä se nyt 

ja toisaalta pääsemme käsiksi lyhyisiin, havaitsemattomiin aikakäsitteisiin luonnon ilmiöissä. Hän 

havainnollistaa tätä asettamalla ihmisen ajantajun ja -kokemisen rinnakkain metsien ja puiden aika-

asteikoille: ”Uuden-Englannin suuret tammet olivat paikoillaan jo tasavaltaa perustettaessa. Pohjois-

Amerikan länsirannikon taivaisiin kurottuvat douglaskuuset olivat taimia, kun Kolumbus teki purjehduksensa. 

Mammuttipetäjät saattavat olla vanhempia kuin kristinusko.” (mts.). Paleontologisen tutkimuksen ansiosta 

tiedämme, kuinka metsät ovat kehittyneet neljänsadan miljoonan vuoden aikana; osaamme sijoittaa 

sammalten ja muiden maakasvien ilmaantumisen siluurikaudelle. Puiden kyky pölyttää avoimessa ilmassa 

kehittyi vasta myöhäisemmässä vaiheessa. (mts.) Tätä kaukaisen ajan tuntua ja sen tiedostamista tieteellisen 

tiedon avulla Rolston III kutsuu ”esteettiseksi haasteeksi” (mt., 32). Verrattuna taideartefakteihin on metsän 

esteettisessä tulkinnassa otettava huomioon ”satoja suuruusluokkia vanhempi muinaisuus” (mts.).  

 Tämän miltei ajattoman muinaisuuden lisäksi metsät ovat samanaikaisesti dynaamisia ja 

muuttuvia (mts.). Vuodenajat vaihtuvat ja sekä metsän biologinen rakenne, että sen tuntu muuttuvat. Sää 

vaihtelee ja antaa kokijalleen hyvin erilaisen kuvan metsästä. Yöllä kulkiessa metsä tuntuu raskaalta, jopa 

painostavalta, kun taas päivällä auringonpaiste kasvoillaan ei kulkijalla ole huolenhäivää. Nämä vuoden- ja 

vuorokaudenaikaan liittyvät syklit tapahtuvat päällekkäin pidempien, vuosisatojen, -tuhansien ja -miljoonien 

aikana tapahtuvien muutosten kanssa.  Rolstonin mielestä on tärkeää ymmärtää, että asiat, jotka ovat 

erottamattomana osana luonnon esteettistä arvostamistamme, kuten veden kiertokulku, yhteyttäminen, 

ravintoketjut ja geneettinen koodisto, ovat olleet olemassa ennen ihmistä ja tulevat sitä olemaan ihmisen 

jälkeenkin. (mt., 34.) Esteettisessä kokeminen luonnossa on subjektiivinen ja ihmisen viitekehyksessä, mutta 

siinä ihminen yhdistyy näihin luonnon varmuuksiin ja ajattomuuteen, jotka toimivat pohjana kaikelle muulle. 

Metsä on aina läsnä esteettisesti länsimaisessa kulttuurihorisontissa: ”Metsässä ollaan kosketuksissa 

raakoihin ja puhtaisiin alkuelementteihin.” (mt., 35.) 
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 Rolston III esittää, että metsän esteettinen kokeminen, jossa saavutetaan alkuvoimainen 

ikuisuus, on vastakohtainen taideteoksen esteettisen kokemiseen, koska metsällä ei ole tekijää eikä 

suoranaista viitekehystä, vaan siinä ollaan tekemisissä arkkityyppien kanssa. Metsässä oleminen vaikuttaa 

ihmisen ymmärrykseen ”paikasta tilassa ja ajassa, kestosta, muinaisuudesta ja jatkuvuudesta”. (mts.) Tämän 

ymmärryksen, joka on luonteeltaan esteettinen, saavuttamiseksi Rolstonin mielestä tarvitaan metsätieteitä 

(mt., 36). Hänen mielestään metsästä voi toki nauttia sen muotojen ja värien vuoksi, eikä siihen tarvita tietoa 

ekologisista selitysmalleista tai paleontologiasta. Esteettisessä mielessä tällainen nauttiminen on kuitenkin 

vajavaista. Rolston III kyseenalaistaa sen, että metsästä voisi nauttia asianmukaisesti ilman syvempää 

tieteellistä tietoa, pelkästään ”löytötaiteena”. (mt., 36.) Hänen mielestään metsän arvostaminen esteettisesti 

taideobjektin tavoin on sen esteettisyyden väärinymmärtämistä (mts.). Tämän käsityksen mukaan metsä on 

aina ei-taiteellinen kohde ja tekemällä siitä esteettisen kuvittelun kohteen, projisoimme siihen oman 

ajattelumme säännöt ja rajoitukset. Tieteen avulla voimme nähdä ja ymmärtää myös sen, joka on piilossa, 

pimeässä, liian hitaasti tai nopeasti tapahtuvaa tai mikroskooppisen pientä. Rolston III:n mukaan nämäkin 

asiat ovat tärkeä osa esteettistä kokonaisuutta. (mts.) 

 Tällaisen kognitivistisen näkemyksen mukaan tieteellinen tieto toimii vakuutena esteettisille 

vaikutelmille, jotka muuten olisivat liian runollisia tai impressionistisia (mts.). Rolston III huomauttaa, että 

tiede ei kuitenkaan ole tae esteettiselle kokemukselle, sillä vaikka osaisi laskea kaikki neulaset puusta, 

sijoittaa sen oikeaan ekologiseen kategoriaan ja tuntisi sen evoluution historian, muttei kuitenkaan saisi 

kylmiä väreitä sen huojuessa tuulessa, olisi kokija esteettisesti yhtä epäonnistunut kuin ”naiivin romanttiset 

runoilijatkin” (Rolston III 2003, 37). Silti, Rolston III väittää, ”metsän voidaan kaikkein asianmukaisimmin 

tuntea vain kulkemalla tieteen kautta kohti syvempiä esteettisiä kokemuksia.” (mts.) Rolston esittää 

kuitenkin asianmukaisen haasteen kognitivistiselle näkemykselle: mitä kaikesta saavutetusta tieteellisestä 

tiedosta tulisi ajatella, esteettisessä mielessä? Hän selvästi ymmärtää ja arvostaa osan metsän taiasta ja 

lumouksesta, myyttisestä alkuvoimasta ja arkkityyppisestä elementistä. Mutta jos nämä asiat tieteellisesti 

selitetään, tai kuten Rolston III sanoo ”riisutaan lumouksestaan”, pysyvätkö ne esteettisessä mielessä 

samankaltaisina kokemuksina (mt., 37)? Entisaikojen ihmiset lumosivat metsänsä maahisilla, keijuilla ja 

nymfeillä. Nykyään selitämme metsät bioottisina yhteisöinä, jolloin käsitteiden, kuten hiilen sitoutuminen, 

hapettuminen, happitasapaino, yhteyttäminen ja tieto glukoosista, selluloosasta ja eri ravinteista tulee 

elintärkeitä. Hän kuitenkin myöntää, että ”tiede vie värit, tavallaan”. (mt., 38.) Tämä lauselma on 

ydinkysymys mietittäessä metsän syvätiedon hahmottamista esteettisestä näkökulmasta. Holistisesti 

ajateltu esteettisyys pitää varmana kokonaisuutensa summaa kokemisen kautta. Tiede erittelee 

kokonaisuuden osat, mutta ovatko ne ilman kokonaisuutta enää samoja osia? 

 Rolstonin kognitivistessa ajattelussa tiede ja tieteellinen tieto luovat premissin esteettiselle 

kokemukselle. Tiede ei kuitenkaan ole yksin riittävä luomaan metsän esteettistä kokemusta, vaan metsät on 
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aina itse kohdattava. Metsässä ei itsessään ole ilman ihmistä mitään esteettistä, vaan sen luo ihminen (mt., 

38–39). Rolston III erottelee metsän biologiset funktiot primaarisiksi ja ihmisen kokemisen, kuten aistimisen 

ja tulkinnan, sekundaarisiksi. Primaariset kvaliteetit ovat olemassa ilman ihmistä, mutta sekundaariset eivät. 

Hän kuitenkin tarkentaa, että metsän esteettinen kokeminen on vuorovaikutteinen ilmiö, jonka seurauksena 

metsän kauneus muodostuu. (mt., 39.) 

Rolston III argumentoi, että tiede on ensisijaisen tärkeää ja jopa elinehto luonnon esteettisessä 

kokemuksessa. Hän myös itse huomauttaa, että tieteellisellä ajattelulla on myös taipumus reduktionistisesti 

saada lumous haihtumaan kohteestaan (mt., 45). Mutta samanaikaisesti ymmärretään, että metsä on erittäin 

vastustuskykyinen tätä analyyttisen ja propositionaalisen tiedon näivettymistä kohtaan ja että se osaa 

”spontaanisti lumota itsensä uudelleen.” (mt., 45). Myös subjektin rooli tämän lumouksen 

vastaanottamisessa ja rakentamisessa on merkittävää, ja näin ollen ihmiskokemusta ja sen kykyä luoda 

merkityksiä ei tulisi vähätellä. Kontekstin esiin nostaminen on siis tärkeää arvottamisessa, jolloin 

ympäristöestetiikan kahtiajakoisuuden problematiikka voidaan nähdä niin laajana, että kenties universaalien 

lainalaisuuksien ja ”oikean tavan” löytäminen ja luominen on mahdotonta.  

 Rolstonille ja Carlsonille yhteistä on formalististen aistihavaintojen huomioiminen ja 

hyväksyminen osana esteettistä kokemusta, mutta myös niiden vajavaisuus tämän kokemuksen 

arvottamisessa ja oikein ymmärtämisessä. Esimerkiksi Carlson painottaa, että luonto on nähtävä ympäristönä 

juuri sellaisena kuin se oikeasti onkin, eli ihmisen kokemuksesta riippumattomana, tieteellisenä tilana. 

Ongelmallisen tästä painotuksesta tekee se, että ihmiskokemus luonnossa on yhtä merkittävä osa luontoa, 

kuin tietokin luonnosta sellaisena kuin luonto on. Antroposentrisen maailmankuvan pakoileminen on keino 

yrittää päästä käsiksi vaikeasti käsitettäviin ilmiöihin, mutta lopulta on kehämäisesti palattava ihmisen omaan 

katseeseen, jota pakoon ei pääse. 

 Kognitiivisen suuntauksen argumentit sopivat analyyttisuudessaan heikosti kantilaiseen 

käsitykseen esteettisen arvostelman vapaasta leikistä. Kantin mukaan kuvittelu ja ymmärrys ovat merkittäviä 

määrittäjiä kauneuden määrittämisessä. Subjektiivisuus ja objektiivisuus yhdistyvät niin, että kauneus ei ole 

pelkästään esteettiseksi koetussa objektissa, muttei myöskään pelkästään katsojan silmissä. Sen sijaan Kant 

esittää, että kauneus ja näin ollen rikas esteettinen kokemus tapahtuu kuvittelun ja ymmärryksen leikkiessä 

subjektin havaintojen ja mielikuvituksen ja objektin ulkoisten ominaisuuksien kanssa. Tällöin tieteen 

normatiivinen ja kategorisointiin nojaava objektiivisuuden tarve voi olla hidastava voima monipuolisten 

ympäristöesteettisten havaitsemisessa sekä selittämisessä. Vaikeasti selitettävät esteettiset ilmiöt, kuten 

metsän syvätieto, ovat monimutkaisia subjektin ja objektin välistä yhteistoimintaa. Kognitivistisen 

näkemyksen mukaan tieto ja tiedollinen määrittäminen ovat elinehtoja esteettisyyden kokemiselle ja näin ei 
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ole hankalaa nähdä, kuinka kognitivistisessa argumentissa kantilainen ’vapaa leikki’ rajoittuu tiedollisella 

määrittelyllä.    

 Kognitiivista suhtautumista metsän esteettisyyden ilmiöihin tukeva Yrjö Sepänmaa 

hahmottelee artikkelissaan Metsäestetiikka ja metsän estetiikka (1987) metsäestetiikalle omaa manifestia, 

mukaillen eri taiteenlajeille kuten surrealismin manifesti tai dada-manifesti. Tekstin tyyli on analyyttinen ja 

reduktionistisuudessaan tieteen tekemisen keinoja mukaileva. Metsäestetiikalla hän tarkoittaa kyseistä 

manifestia, metsän estetiikalla taas metsää esteettisenä objektina tai metsästä puhumisen tutkimista eli 

metsäkritiikin filosofiaa (Sepänmaa 1987, 374). Sepänmaa purkaa metsän analyyttisesti osiin: metsälajit, 

metsän ainesosat ja luonnontilaiset sekä hoitometsät. Toisaalta hän jaottelee metsäinstituution kolmeen 

osaan: tekijä, tarkastelija ja objekti. Tekijänä voi olla tekijätön tekijä, eli luonnonvoimat tai sitten metsän 

hoitaja eli laajasti kuka tahansa metsän käsittelijä ja tietoisia päätöksiä tekevä persoona metsässä. (mt.) 

Tarkastelijan eroavaisuuksista Sepänmaa painottaa tarkastelijan tilanteellisia intressejä, mutta myös 

synteettisen tarkastelun mahdollisuutta: metsuri voi katsoa metsää kauniina ja taidemaalari voi mitata 

metsänsä rahallisen arvon.  

Tällaisella tarkalla reduktiolla hän onnistuu purkamaan valtavan kokonaisuuden pieniksi osiksi 

ja näistä osista rakentamaan itselleen mieleisin mallin ja argumentin. Näin tehdessään Sepänmaa kuitenkin 

ohittaa merkityksellisiä ja suuria kokonaisuuksia, jotka liittyvät metsän arvoon ja metsän ja ihmisen 

suhteeseen. Metsän estetiikan pilkkominen analyyttisesti näin pieniin osiin sisältää riskin, jossa unohtaa mitä 

kokonainen metsä enää merkitsikään. Erotellessaan metsän luonnonmetsään ja hoitometsään, Sepänmaa 

sanoo hoitometsän olevan ”siistimpi, yksilajisempi, rakenteeltaan ja hahmoltaan selkeämpi, ja siinä mielessä 

kauniimpi!” (Mt. 376). Ihmisen luoma struktuuri on toki ajoittain kaunista; onnistunut monimutkaisen ilmiön 

matemaattinen järjestäminen ja siitä universaalin lainalaisuuden löytäminen yhtälön muodossa on omalla 

alallaan varmasti se kaunein ilmiö esteettisessä mielessä. Kuitenkaan metsän syvätiedon kannalta on vaikea 

nähdä, kuinka rakennuspuuksi kasvatettavat pystymäntypellot olisivat ympäristöesteettisen alan ja ilmiöiden 

kruununjalokivi, jossa luonnonkauneus kukoistaa omimmillaan. 

Kogntivistinen lähestymistapa on saanut ympäristöesteetikkojen piirissä myös paljon kritiikkiä. 

Sitä on kutsuttu kaavamaiseksi ja vain yksittäisiä ilmiöitä tutkivaksi, jolloin luonnon kokonaisvaltaisuus ja 

monimuotoisuus jäävät huomiotta. Kognitivistinen näkemys hakee yleismaailmallista totuudenmukaisuutta 

ja tieteellistä verifikaatiota.  Tieteellistä lähestymistä on kritisoitu myös sen välineellistävän ja ihmiskeskeisen 

taipumuksen takia (Rannisto 2007, 20). On sanomattakin selvää, että kokemus- ja ihmiskeskeinen näkemys 

jäävät tällöin toissijaisiksi niiden keskittyessä yleensä yksittäisen ihmisen havaintoihin ja kokemukseen. 

Kognitivistisen suuntauksen kritiikki puhtaasti formalistisia ympäristöesteettisiä teorioita kohtaan on 

samanaikaisesti perusteltu ja vajavainen. Luonnon arvottaminen ainoastaan sen muodollisten 
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ominaisuuksien, kuten muotojen, värien ja miellyttävyyden, näkökulmasta on esimerkiksi 

ilmastonmuutoksesta tai luonnontilaisten metsien vähenemisestä huolestuneen ihmisen kannalta vajaa. Jos 

päätöksemme metsänmuokkaamisesta perustuu pelkästään ihmisen visuaalisen mielihyvän 

maksimoimiseen, voimme pintakauneuden ensisijaisuudella tehdä huomaamattamme tehdä itse metsän 

hyvinvoinnille pahaa. Toisin sanoen, jos esimerkiksi pidämme visuaalisesti lehtipuita miellyttävinä ja näin 

ollen istutamme puhtaasti lehtimetsiä, emmekä ota huomioon tietoamme sekametsien tärkeydestä 

ekosysteemille, saatamme tuhota monien eläinlajien mahdollisuuden menestyä metsässä. Kritiikki on 

kuitenkin vajavainen siinä mielessä, että se vähättelee ei-kognitivistisen ajattelun kykyä olla enemmän, kuin 

pelkkä formalistinen teoria. Luonnon arvottaminen kokemuksen ja sen muotojen eli ei-tiedollisten 

ominaisuuksien kautta on enemmän, kuin pelkän maiseman kokeminen kauniiksi. Kuten esimerkiksi Berleant 

on argumentoinut, on kokemus kauneudesta eri ympäristöissä jatkuva osa ihmisyyttä ja näin ollen luonnon 

kokemus kauneudesta myös rohkaisee ihmistä olemaan kaunis ts. toimimaan eettisesti, vastuullisesti ja 

arvostamaan ympäristöään ja sen suhdetta sekä itseen, että yleisesti ihmisyyteen. 

Toinen yhtä tärkeä kognitivistisen suuntauksen ongelma nousee esiin sen kyvyttömyydessä 

ymmärtää esteettisyyttä omana arvokkaana kategorianaan. Jos pohjaamme luonnon arvostamisen 

tiedollisiin prosesseihin luonnosta ja ihmisen paikasta luonnossa, on vaikea erottaa tieteellistä arvoa 

esteettisestä arvosta. (Brady 2004, 158–159.) Tämän seurauksena esteettiset ilmiöt, kuten metsän syvätieto, 

jotka eivät sovi tieteelliseen kategoriaan sen objektiivisuuden ja totuudenhakuisuuden vaatimusten takia, 

jäävät huomiotta ja niitä voidaan pitää turhina tai epäoikeutettuina. Ristiriita syntyy siinä, että 

kokemuksellisesti ne ovat olemassa ja tosia, mutta tieteellisen objektiivisuden alaisina hyvin vaikeasti 

perusteltavissa. Puhdas kognitivistinen ympäristöesteettinen näkemys ei siis pysty käsittelemään näitä 

ilmiöitä, jolloin se jää itse varsin vajavaiseksi. Näin ollen vaihtoehdoksi jää, että joko puhdas kognitivistinen 

esteettinen teoria ei ole tarpeeksi laaja käsittelemään kaikkia ympäristöesteettisiä ilmiöitä tai että syvätiedon 

kaltaisia ilmiöitä ei ole olemassa tai ne on kategorisesti lajiteltu väärin ja niitä tulisi käsitellä jonkin muun 

tieteenalan sisällä. Mielenkiintoinen kysymys onkin, kuinka kauas esteettisen ilmiön ja sen havainnoinnin voi 

viedä kohteen arvostamisesta itseisarvoisena ilman, että enää ei puhuta esteettisestä ilmiöstä, vaan 

esimerkiksi metsän hoidon biodiversiteetin säilyttämisestä. 
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4 Pohdinta 

 

En ole ennen osannut käsitteellistää sitä intuitiivista ymmärrystä, jonka luonnonympäristöt ja metsässä 

kulkeminen minulle ovat suoneet. Ympäristöestetiikan alan teorioiden, kognitivistisiin ja ei-kognitivistisiin 

suuntauksiin opinnoissani perehtymällä, jäin kuitenkin pohtimaan, jättääkö alan kirjallisuus 

kahtiajakoisuudellaan jotain sanomatta?  Koen, että ympäristöestetiikan tieteenalan vahva kahtiajakoisuus 

jättää molempien rajapinnalle jotain syvempää tietoa.  Syventymällä kognitivistisiin ja ei-kognitivistisiin 

teorioihin ja ajatuksiin, syntyi metsän syvätiedon-käsite. Vasta estetiikan, ja erityisesti ympäristöestetiikan 

piiristä löysin kielen, jolla puhua ilmiöstä, jonka myöhemmin nimesin syvätiedoksi. Tällä käsitteellä 

tarkoitetaan sitä metsän siimeksessä koettua ymmärryksen hetkeä sanattomasta totuudesta, joka sijaitsee 

tiedollisen ymmärtämisen ja intuitiivisen havaitsemisen välimaastossa. Syvätiedon käsite toimii työkaluna 

tulkitessa tämän kaltaisia vaikeasti selitettäviä tuntemuksia ja ajatuksia.  

 Metsä on luonnostaan vastakohtien maailma. Elämän ja kuoleman kamppailu on alati läsnä. 

Kukoistus on vahvaa, mutta myöskään heikon häviäminen elon taistossa ei piilottele itseään. Moni 

varomaton on metsässä kohdannut loppunsa ilman varsinaista uhkaa. Toisaalta metsän syleilyssä on 

turvallista: ilma on puhdasta hengittää, ruokaa on runsaasti ympärillä ja vesi on puhdasta. Värit ovat 

harmoniset ja tasapaino tuntuu olevan alati läsnä. Toisaalta metsästä löytyy myös pimeä ja vieras puoli; 

onhan metsä myös lapsenmurhien ja huumekätköjen koti (Mikkonen 2018, 30). Jo metsässä itsessään on 

kahtiajakoinen puoli. Erilaisten kognitivististen ja ei-kognitivististen teorioiden tutkiminen syvensi 

ymmärrystäni metsästä ja sen vanhasta viisaudesta. Kokemuksessa oli jotain hyvin samankaltaista 

taidekokemusten kanssa, mutta osittain se oli myös puhtaampaa ja vanhempaa, kuin mikään ihmisen luoma 

taide. Kuitenkin estetiikan tieteenalan käsitteistö ja aihealue sopivat sen kuvailemiseen, joten ensimmäinen 

hypoteesini oli, että metsässä ja luonnonympäristöissä saavutettu syvätieto on olemukseltaan esteettinen 

ilmiö.   

Ympäristöestetiikan tieteenalalla kognitivistisen suuntaus painottaa strukturaalista tietoa ja 

tieteellistä maailmankatsomusta, mutta lopulta sen tarkoituksena on pohjimmiltaan kartoittaa juuri 

esteettistä kokemusta luonnossa. Kognitivistit eivät kiellä esteettisesti arvokkaita kauneuden kokemuksia 

syksyn väriloistossa tai sen aiheuttamaa syvällistä ymmärrystä rytmistä ja vaihtuvuudesta. Kognitiivista 

suuntausta tukevat vain painottavat, että luonnonympäristön kognitiivinen ymmärtäminen ja 

hahmottaminen on ehto, jota ilman esteettinen kokemus ei tapahdu oikein, jää vajaaksi tai ei ole arvokas. 

Jotkut myös ajattelevat, että esteettisen kokemuksen mahdollistamisen lisäksi luonnontieteellinen tieto 

myös rikastaa tätä kokemusta. Esimerkiksi Rolston kuvailee, kuinka luonnontieteiden avulla saavutettu 



 

51 
 

ymmärrysemme metsän kehittymisestä eri aikakausien läpi nykyiseen muotoonsa avaa meille laajemman 

paletin, jonka läpi kokea metsä esteettisesti arvokkaana: ”täytyy liikuttua, mutta on liikututtava oikeaan 

suuntaan, missä ”oikeaan” tarkoittaa asiaankuuluvaa ymmärtämistä siitä, mitä tapahtuu todella” (Rolston III 

2004, 37). Ainoa ongelma tässä on, että esteettinen on määritelmällään myös subjektiivinen ja 

kokemuksellinen, puhumattakaan herkemmistä, syvätiedon kaltaisista ilmiöistä. Lienee siis oikeutettua 

kysyä, mitä siis oikeasti todella tapahtuu? 

Vaikka syvätietoa ei ensisijaisesti sijoittaisikaan kognitivistiseen suuntaukseen, hyötyy 

syvätieto kognitivistisen suuntauksen painottamasta tiedosta, esimerkiksi ymmärryksestä ekologiaan, 

geologiaan tai luonnon eri rakenteista. Metsän esteettistä kokemusta ei mielestäni tule kuitenkaan rajoittaa 

pelkästään tieteelliseen tietoon. Kognitivismi selittää tietynlaisia kokemuksia ja ei-kognitivistinen tietynalisia. 

Parhaimmillaan nämä kaksi rikastuttavat toisiaan. Metsien ja oikeastaan koko maapallon maapinta-alan 

pintakerroksen alapuolella on valtava sienirihmasto. Tämä rihmasto, mycelium, muistuttaa rakenteellisesti 

ihmisen aivojen keskushermoston rakennetta. Jokaisen askeleen alla metsässä on noin 500 kilometriä 

sienirihmastoa, joka hajottaa ja lahottaa kuollutta eloperäistä maa-ainesta, vaihtaa ravintoaineita sekä 

kuljettaa puiden välisiä viestejä. Tieto tällaisen maan alla tapahtuvan jättimäisen rihmaston toiminnasta 

luulisi pysäyttävän jokaisen metsässä kulkijan ainakin hetkeksi pohtimaan. Sienirihmastot ovat kuitenkin 

pelkkiin aisteihin nojaavalle kokijalle näkymättömiä, jolloin niiden liittyminen syvätiedolliseen ilmiöön vaatii 

tieteellisen tiedon tuekseen. Niiden läsnäolo kaikkialla maailmassa on omiaan luomaan ihmiskokemuksessa 

vaikutelman maailman eri osien yhtenäisyydestä mysteerinomaisena, jumalallisena kokonaisuutena. Ne 

osoittavat, että tieto ajoittain luo premissin ihmiskokemukselle, mutta ilman ihmisen mielikuvitusta, ei 

sienirihmastojen luomaa metaforaa ykseydestä voi saavuttaa. Tässä tapauksessa toteutuakseen syvätieto 

vaatii niin tiedon, kuin inhimillisen esteettisenkin kokemuksenkin osakseen. Syvätiedollinen kokemus 

metsästä siis laajenee, kun ihmisellä on tietoa metsän ekologian tapahtumista. Lisäksi tällainen tieto asettaa 

ihmisen perspektiiviin luonnon kanssa. 

Jotkut uskovat tieteen selittävän kaiken: rakkauden voi selittää aivokemialla, kiintymyksemme 

kauniisiin asioihin evoluutiolla. Kysymys on vaikea ja monimutkainen, mutta ilman ihmisperspektiiviä, on 

maailmasta vaikea selittää muuta kuin pelkkiä ohuita hahmotelmia ilmiöiden suurpiirteisyydestä. Pelkkä 

propositionaalinen tieto jättää kokonaisuuden kuitenkin kuivaksi ja esimerkiksi juuri monimutkaista 

rakastumisen tunnetta ei voi selittää pelkän kognitivismin avulla, tarvitaankin myös ei-kognitivistista 

lähestymistapaa. Perspektiivi tässä yhteydessä tarkoittaa yksinkertaisesti tiettyä suhteellisuutta, 

tapauskohtaisuutta ja omakohtaisuutta. Tätä on vaikea pelkästä objektiivisesta näkökulmasta selittää, vaikka 

tiede ja tieteeseen pohjaava totuusteoria sitä havitteleekin. Vaikka universaalista objektiivisuudesta ja 

kaikenkattavista säännöistä ei olekaan kyse, ei tiede voi yksin selittää tapahtumia ja ilmiöitä, joita ihminen 

kokee itse. Metsän siimeksessä saavutettu tuntemus ajattomuudesta, upea luontokokemus, tai kokemus 
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universumin ja ihmisyksilön välillä virtaavasta suhteesta on lähtöisin subjektista, mutta onko mitään syytä 

epäillä, etteikö tuntemus olisi ihmisille jossain määrin yhteinen? Monelle ei-kognitiivista ajattelutapaa 

suosivalle ympäristöesteetikolle tällainen fenomenologinen ajattelutapa tukeekin juuri tätä: kysyessämme 

yleismaailmallisten teorioiden perään asetamme yksilön kokemuksen toissijaiseksi tai jopa kokonaan 

arvottomaksi. Koko kysymyksen asettelu on fenomenologiselta kannalta nurinkurinen. Yleispätevät 

lainalaisuudet seuraavat yksilön kokemusta, jolloin ensin on huomioitava yksilön kokemus, sitten 

pilkahdukset jaetussa horisontissa. Tieteellistä näkemystä kannattavat hakevat yleispäteviä lainalaisuuksia 

ensin, joihin yksilön sitten on muokkauduttava ja perustettava totuudentajunsa. Kokemukset voivat, Kantin 

ajatuksia mukaillen, hakea universaalia validiteettia, mutteivat kuitenkaan olla lähtöisin muusta kuin 

subjektin uniikista ja hetkellisestä kokemuksesta. 

Tieto tieteellisessä kontekstissa yrittää kertoa, miten jokin asia maailmassa on. Sen pitää sopia 

olemassa oleviin teorioihin, jotka on jo aiemmin tosiksi todennettu. Tiedon todenmukaisuus on myös 

pystyttävä kokeellisesti tai loogisesti todistamaan ja todistus kokeellisesti toistamaan samoin tuloksin. Tiede 

ei laajempana ilmiönä arvota kovin korkealle asioita, jotka jäävät sen piirin ulkopuolelle. Se haluaa kumota 

mystiikan ja kaataa pelkkään uskoon perustuvat asiat. Asioihin, joita ei tieteellisesti voi todistaa, ei tieteellä 

ole kiinnostusta. Tiede selvittää totuuden, mutta murtaa lumouksen. Luonnosta saavutettu syvätieto on 

kuitenkin intuitiivista ja enemmän kokemuksen kuin ajatustyön kautta saavutettua ymmärrystä maailmasta 

ja itsestä. Se ei kerro faktoja, eikä tähtää objektiiviseen totuuteen. Liika tieteellisen todistamiseen liittyvä 

analyyttinen paino saa sen pakenemaan tai jopa häviämään. Syvätiedon kokemus tuskin on myöskään 

monistettavissa tai siihen johtanut kokemuspolku toistettavissa. Se ei siis ole perinteisen tieteen mukaan 

tieteellisesti pätevä. 

Yksi kognitivistien argumenteista on, että tieteeseen perustuva objektiivisuutta tavoitteleva 

tieto on ensisijaisen merkittävää ympäristöä ja luontoa koskevien päätösten kannalta. Syvätiedolla ja sen 

kaltaisilla ilmiöillä voi kuitenkin olla annettavaa esimerkiksi ympäristöeettiselle ja sitä kautta poliittiselle 

päätöksenteolle ja pohdinnalle. Jos kuitenkin pohjaisimme arvomme pelkästään subjektiivisiin kokemuksiin, 

kuinka pystyisimme koskaan määrittämään esimerkiksi ympäristön suojeluun liittyviä säädöksiä?  

Näin ollen esteettiseen ajatteluun kytkeytyy myös eettinen aspekti: olemmeko ihmisinä velvoitettuja 

ajattelemaan luontoa ekosysteeminä, ennen sen esteettistä puolta, koska tiedämme, että olemme tehneet 

sille jo niin paljon haittaa?  Ei-kognitivistisen suuntauksen edustajat ovat kuitenkin argumentoineet, että 

eettinen ja esteettinen eivät aina kuulu saman keskustelun alle ja että kyseessä on näin kategorinen ongelma. 

Jos otamme jokaisessa luonnonestetiikkaan liittyvässä keskustelussa mukaan myös ekologiaan liittyvän 

etiikan, kuten luonnonsuojelun, jää esteettinen aspekti kokemuksellisuudessaan ja joskus hetkellisyydessään 

yleensä jalkoihin. Toisaalta subjektivismin ja relativismin tuoman ongelman ratkaisi jo osittain Kant 

osoittamalla, että vaikka kokemuksemme luonnosta rakentuukin subjektiivisen kokemuksemme ja 
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havaintojemme kautta, hakevat ne silti jatkuvasti universaalia hyväksyntää, sillä olemme jotakuinkin samalla 

tavalla kokevia, biologian ja kulttuurin tuottamia ihmisiä. 

Niin kuin yleisesti filosofiassa analyyttisten ja mannermaisten suuntausten välille, myös 

luonnonympäristöjen estetiikan kaksijakoisen kognitivististen ja ei-kognitivististen tutkimuslinjojen välille on 

helppo kuvitella kuilu leveäksi ja syväksi. Toiselle puolelle jäävät tarkat tieteilijät suurennuslaseineen, kun 

taas toiselle puolelle haaveilevat runoilijat kauniine kuvineen. Vaikka ympäristöesteettinen eripura johtuukin 

melko tarkalleen ottaen tiedon merkityksestä luonnonympäristöjen esteettisessä kokemuksessa, ei 

tosielämän kokemus vastaa argumenttien mustavalkoisuutta. Sekä tietoon nojaavalla analyyttisellä 

lähestymisellä että enemmän yksilön kokemukseen ja esimerkiksi mielikuvitukseen nojaavalla lähestymisellä 

on luonnon ympäristöjen esteettisyyttä tarkasteltaessa paikkansa. Ei piano-opettajakaan voi selventää 

oppilaalle mitä merkinnät piano ja staccato tarkoittavat fysikaalisen kaavan muodossa, eli kuinka kova paine 

on koskettimeen annettava ja kuinka pitkäksi aikaa, vaan oppilaan on kuunneltava ja aistittava pianon vaativa 

herkkyys. Opettaja tosin voi selventää vaadittavaa pehmeyttä esimerkiksi vertauskuvallisesti kertomalla 

kappaleen herkkyydestä eli siitä, kuinka sormien on viipyiltävä koskettimilla, kuin ballerinan jalat lavalla 

ikään. Toisaalta esimerkiksi rakennustyömaan insinööri ei voi kertoa työntekijöille, että ”lyökää kerrostalon 

perustuksien pylväät maahan niin kuin jättiläinen vasaroisi kallioita”. Tässä tapauksessa fysikaalinen kaava ja 

paineensiedon mittaus ovat elinehto rakennuksen turvallisuudelle. Todellisuudessa kyse on saman kolikon 

eri puolista ja ongelma taas kontekstisidonnainen. 

Kaksi edellistä yksinkertaistavaa esimerkkiä havainnollistavat sen, että myös esteettisiä 

ilmiöitä ja arvoja tutkittaessa, on eri suuntauksilla aikansa ja paikkansa. Ympäristöestetiikan suuntausten 

vastakkainasettelu on siis osittain kategorinen ongelma. On varmasti hyödyllisempää tietää metsänhoitoon 

liittyviä, ekologisia laskennallisia totuuksia ilmastonmuutosta käsittelevässä konferenssissa. Ja vaikka 

tällöinkin on hyödyllistä muistuttaa ihmisiä metsän kokemuksellisesta kauneudesta, jää se kuitenkin taka-

alalle, jos maapalloa uhkaa ihmisen aiheuttama uusi kaiken tuhoava jääkausi. Mutta sinä syksyisenä päivänä, 

kun kellastuneet lehdet satavat taivaalta ja uudistumisen ilma valtaa keuhkot metsäpolun houkutellessa 

mielen seikkailuun, eivät ilmastonmuutokseen liittyvät faktat taikka lehtien sisäinen solurakenne ole 

ensimmäisenä mielessä, eikä näin voi väittää niiden olevan premissi luonnonympäristön esteettiselle 

rakentumiselle tai arvolle. Kuten tutkielmassa on pyritty osoittamaan, kognitivistininen ja ei-kognitivistinen 

suuntaus tarjoavat lähtökohtia syvätiedon hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Usein tieto ja kokemus myös 

toimivat päällekkäin, joskus myös ilman hierarkkista ristiriitaa. Se filosofian tieteenalan kategorinen alue, 

jossa syvätietoa tulisi parhaimmillaan käsitellä sijaitsee molempien sisällä. Tällaista tilannetta voisi Kantin 

tavoin kuvailla ”vapaaksi leikiksi” mielen ja koetun maailman välillä, a priorin ja a posteriorin välillä (Kant 

2007, 48–50).  
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Kun luonnon esteettinen arvostaminen esitellään kaksijakoisesti vastakohtaisten 

kategorioiden kautta, on riskinä sumentaa molempien suuntausten hienosyiset ominaisuudet ja kenties 

samankaltaisuudet.  Esimerkiksi tieteellisen tiedon käsite voi jäädä liian yksiselitteiseksi, jossa analyyttinen, 

jopa matemaattinen suhtautuminen tiedon kohteeseen saa arvostamisen näyttämään kovin kuivalta, eikä 

lainkaan ihmiskokemusta ja näin ollen todellisuutta vastaavalta. Kognitivistinen ajattelutapa harvoin 

kuitenkaan tarkoittaa jyrkkää ja absoluuttista empirismiä. Esimerkiksi matemaatikon esteettinen 

arvostaminen omaa alaansa kohtaan on erittäin abstraktia ja vaatii mielikuvitukselta paljon (Godlovitch 2004, 

117). Voisi myös väittää, että tieteen periaatteita ensisijaisesti hyödyntävä esteetikko näkee kukassa 

enemmän, kuin taidemaalari, sillä tieteen avulla voi kuvitella kukan sisällä olevien solujen ja niiden 

monimuotoisuuden kauneuden (mt., 116). Tässä tapauksessa esteettisen arvostelman tekijä kohtaa kukan 

pintakauneuden, jonka jälkeen hän käyttää tietoaan kukan biologisesti mikrotasosta, mutta saavuttaa sen 

tason kauneuden hyödyntämällä mielikuvitustaan. Syvätietoon liittyen on kuitenkin tarpeellista kysyä, mihin 

asti äskeisessä kuvauksessa on perusteltua puhua saavutetusta tiedosta? Jääkö tieto mikrotason 

tiedostamisen ja ymmärtämisen tasolle, vai voiko sen venyttää kattamaan myös tiedon avulla saavutettua 

kuvitelmaa solumaailmasta ja sen kauneudesta, vaikkei tätä empiirisesti nähdäkään? Voiko tieto olla jotain, 

mikä ei kerro tai tavoittele totuutta tieteellisessä mielessä? 

Metsän syvätiedon tai sen kaltaisten ilmiöiden ymmärtäminen voi olla merkityksellistä 

esimerkiksi käytännöllisten ympäristöä koskevien poliittisten päätösten, mutta myös kulttuurillisen 

merkityksen kannalta. On tärkeää ymmärtää, että ihminen ja luonto ovat sidoksissa toisiinsa ja kuten monet 

ympäristöesteetikot ovat huomauttaneet, on esimerkiksi puistojen ja puiden ja muiden luonnonympäristöjen 

lisääminen kaupunkeihin edesauttanut ihmisten terveyttä ja viihtyvyyttä. Yhtä tärkeää on muistaa, että 

metsien ja luonnontilassa olevien alueiden kuten vesistöjen ja soiden säilyttäminen ja niistä huolehtiminen 

on merkityksellistä, sillä ne pitävät sisällään salaisuuksia, jotka ihmiskunta on vaarassa unohtaa. Metsät 

toimivat risteyskohtana yhden ja kaikkien välillä. Olemme ihmisinä metsästä lähtöisin. Kulttuurimme, 

uskontomme ja näin myös arvomme kumpuavat metsien kätköistä. Ei siis ihme, että siellä ollessamme 

koemme yhteyttä johonkin, jolle emme heti välttämättä keksi sanoja. Muisto tuosta kokemuksesta kuitenkin 

jää ja tuota kokemusta jää kaipaamaan. Sitä ei kuitenkaan voi selittää, vaan se on koettava. Kuten monet 

sanattomat totuudet, myös syvätieto on subjektiivinen ihmisen ja maailman vuorovaikutuksessa syntyvää 

tietoa, joka kuitenkin jollain syvällä ihmisyyteen liittyvällä tasolla yhdistää eri ihmisiä. Kantilaiseen tapaan 

luotamme, että muutkin ihmiset pystyvät tuntemaan sen ja sitä kautta ymmärtämään enemmän itsestään ja 

maailmasta. 

Runollisen suloinen, kaunis ja merkityksekäs luontokokemus, joka selittämättömyydessään on 

pelkästään sen kokijalle merkityksekäs, muistuttaa uskonnollista kokemusta, joka ei nykymaailman tilassa ole 

tieteen edessä arvokas. Olemme ihmiskuntana erottaneet uskonnon tieteistä, joten miksi palata kehityksessä 
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taaksepäin? Hepburnin ajatusten kautta on hyvä nostaa esiin kritiikkiä, jota syvätiedon melkein 

uskonnollinen tai hengellinen käsite tuo väistämättä tullessaan. Vaikka ei vaatisikaan argumentilta 

syvätiedon laadusta analyyttista, propositionaalista todistusta, on silti mahdollista, että 

luonnonympäristössä saavutettu syvätieto on epistemologisesti väärää. Hepburn nosti esille myös 

transsendenttisen kokemukseen liiallisen luottamisen ongelmallisuuden. Syvätiedon kaltaisia merkityksellisiä 

luontokokemuksia ei kanna kuitenkaan välttämättä kategorisoida vanhaan, uskonnollisten kokemusten 

joukkoon, vaan kehittää sen sijaan niiden metafyysistä olemusta omana, uutena tietona. Transsendentin 

tiedon määritelmät, havaitseminen ja ymmärtäminen ovat vielä edessä ja voi olla, että opettelemme vasta 

niiden kieltä, jolla siitä puhua. Kun onnistumme käyttämään luovuutta osana mielikuvituksen leikkiä 

kohdatessamme esteettisesti kiinnostavan luonnonympäristön, ei tämä tapahtuma pelkästään paljasta 

meille osaa sisäisestä maailmastamme, vaan myös osallistuu sen sisäisen maailman rakentumiseen ja 

kehittymiseen. 
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5 Päätelmät 

 

Tutkielmassa olen pohtinut luonnonympäristössä saavutettavaa metsän syvätietoa ympäristöesteettisen 

viitekehyksen sisällä. Syvätiedolla tarkoitan sanatonta, transsendenttiin viittaavaa totuutta, jonka ihminen 

voi kokea luonnossa ollessaan. Kognitivistisia ja ei-kognitivistisia teorioita hyödyntäen olen selvittänyt, mitä 

tällainen syvätieto tarkoittaa ja miten sen sijoittuu olemassa olevaan ympäristöesteettiseen tutkimukseen. 

Tutkimuskysymyksikseni muodostui: Mitä syvätieto on? Miten syvätietoa tulisi käsitellä 

ympäristöesteettisessä viitekehyksessä? Miten ympäristöestetiikan kognitivistinen ja ei-kognitivistinen 

suuntaus vastaa syvätiedon kaltaisen ilmiön haasteeseen? 

Teoreettisen taustan luomiseksi selvitin estetiikan alan historiaa ja kauneuden filosofisen 

käsitteen perinnettä. Kantilainen teoria subjektin ja objektin välisestä vapaasta leikistä sekä 

intressittömyyden periaatteesta toimi taustana syvätiedolle, luoden teoreettisen taustan 

luonnonympäristössä saavutetulle syvätiedon käsitteelle. Esteettistä ilmiöpiiriä selvittäessä pohdin myös 

taiteen ja luonnon esteettisen kokemisen samankaltaisuutta sekä eroavaisuutta. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan pitää havaintoa siitä, että niin kognitivistisesta kuin ei-

kognitivistisesta tulokulmasta on metsän kokemuksessa havaittavissa jotain salaperäistä ja mystistä, joka 

voidaan luokitella esteettiseksi kokemukseksi ja jota voidaan ympäristöestetiikan piirissä tutkia. Tämä oli 

olettamus tutkimuksen alussa, mutta sen todentaminen on yhtä lailla tärkeää tutkimuksen lopussa. Toisaalta 

tutkimuksessa käsiteltiin ja vertailtiin kognitivistisia ja ei-kognitivistisia lähestymisiä tähän esteettisen 

ilmiöön. Tutkimuksen yhtenä tuloksena voidaan todeta, että tutkimus- ja ajatussuuntausten monipuolisuus 

on rikkaus metsän estetiikan selvittämiselle; tieteen ja tieteellisen tiedon rooli on merkittävä ja sen avulla voi 

löytää niin merkitystä, arvoa kuin syvän kokemuksen luonnonympäristöstä. Toisaalta kantilainen intressitön, 

mielikuvitukseen ja ihmismielen luovuuteen pohjaava esteettinen antautuminen näyttää luonnonympäristön 

kokemuksellisesti erilaisena, eikä sen voimaa syvätiedollisen kokemuksen piirtäjänä voi aliarvioida. Eräänä 

tutkimustuloksena voidaan pitää havaintoa siitä, että metsän estetiikkaa tutkimalla, siitä puhumalla ja sen 

havaintoja purkamalla niin taiteen kuin tieteenkin keinoin voidaan ylläpitää metsän arvoa alati 

välineellistyvässä maailmassa. 

Metsän hengen ja luonnon voiman esteettisyyden ymmärtämisessä on kyse 

virittäytyneisyydestä, uppoutumisesta ja antautumisesta. Tämän ymmärryksen verivihollinen ei ole tieto, 

vaikkei tieto ei sen elinehto olekaan. Todellinen, varjoissa piilotteleva vihollinen on koneellinen ajattelutapa 

eli se, miten tietoa käyttää ja miten siihen suhtautuu. Sokeat silmät, kuurot korvat ja tunnoton käsi 

harhaanjohtavat tietoa etsivän järjestelmällisellä kyseenalaistamisellaan. Metaforaan kytkeytyy enemmän 

kuin pelkkä äänisaha, bensan katku ja avohakkuusuunnitelmat. Koneellisuus viittaa siihen hetkeen 
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historiassa, jolloin Descartes Platonin ja kristinuskon vanavedessä tarkoituksettomasti nosti ihmisen mielen 

pois sen sydämestä ja asetti sen pöydälle, tappaen taian ja hirttäen jumalan. Kognitivistinen ajattelutapa 

maalaa ei-kognitivistista maisemaa, siinä missä ei-kognitivistinen mysteeri lisää kognitivistisen ajattelun 

syvyyttä. 

On postmodernille ajattelulle tyypillistä yhdistää eri teorioita ja yrittää pluralistisesti katsoa 

ongelmallisia ilmiöitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita täyttä relativismia, vaan pikemminkin kykyä ymmärtää 

syvemmin. Absoluuttiset ideologiat ja teoriat jättävät väistämättä alleen pienempiä ja herkempiä 

yksityiskohtia ja oikovat mutkia liiankin suoriksi. On siis tärkeää ympäristöestetiikankin piirissä antaa tilaa 

vähemmän suosiollisille ajattelutavoille, kuten esimerkiksi Hepburn ehdotta (Hepburn 2004a, 57–58). 

Maailmassa on asioita, jotka ovat joko niin salaperäisiä tai herkkiä, että liiallinen paine niitä kohtaan saattaa 

tuhota ne. On olemassa olioita, jotka elävät vain varjoissa ja valon osoittaminen niitä kohtaan ajaa ne piiloon 

ja unohduksiin. On asioita, joita voi ymmärtää, muttei selittää. Ja jos niitä yrittää liikaa selittää ja analysoida, 

ne muuttuvat, hälvenevät tai katoavat kokonaan.  J. R. R. Tolkien oli tällaisten entiteettien ystävä. On Fairie-

stories – esseessä hän kuvailee, kuinka fantasiamaailman portin löytänyt ja siellä seikkaillut on onnekas ja 

hänen tulee olla varovainen raportoidessaan sen maailman tapahtumista, etteivät avaimet mene hukkaan ja 

portit sulkeudu ikuisiksi ajoiksi. (Tolkien 2014, 27.) 

 Antamalla metsälle hengen ja puille suun on mahdollista kuulla kauniita lauluja, surullisia 

runoja ja vanhaa viisautta. Antaminen on tietenkin vain kielikuva, koska mitään ei oikeasti anneta – metsän 

henki ja puiden ääni ovat jo paikallaan. Tärkeämpää on siis avata omat korvat, sulkea oma suu ja yrittää 

ymmärtää. Ymmärtäminen on kognitiivinen prosessi, johon kuitenkin liittyy intuitiota ja monen asian 

olemuksen ja totuuden jollain tavalla tuntee ja aistii, ennen kuin se edes saavuttaa propositionaalisen tiedon 

tason. Ympäristöestetiikan kahtiajakoisuuden seurauksena alan sisällä merkittävä kysymyssana on miten, 

vaikka mielekkäämpää olisi kysyä mitä. Metsän esteettinen kauneus on ensisijaisesti ympäristöön sidoksissa 

oleva kokemus; paperille hahmoteltuna se jää kauas sen koko voimasta. Metsää ei voi asettaa häkkiin, eikä 

siitä voi itseään esteettisessä mielessä eristää ihmiskokemuksesta ilman, että jotain sen 

kokonaisvaltaisuudesta jää uupumaan.  

Ronald Hepburn kuvaili, että estetiikan keskittyminen pelkästään taiteisiin ja ihmiskeskeiseen 

luomiseen on huono asia, koska silloin estetiikalta jää rikas ja moniulotteinen maailma sisältöineen 

tutkimatta (Hepburn 2006, 45). Estetiikka on kieli, jonka avulla ymmärtää maailmaa ja jos estetiikka ei kielenä 

luo vahvaa pohjaa tutkia ja ymmärtää luontokokemusta, on meillä ihmisinä vaikeampaa myös tunnistaa ja 

sisäistää tällaiset kokemukset. Hepburnin kritiikin jälkeen, erityisesti 1970-luvulta eteenpäin, on 

ympäristöestetiikka nostanut päätään ja ympäristöesteettisten ilmiöiden tutkiminen, havainnointi ja 

ymmärtäminen yleistynyt. Ympäristöestetiikan alan jyrkkä kahtiajakautuminen kognitivistisiin ja ei-
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kognitivistisiin teorioihin voi olla kuitenkin kehityssuuntana haitallista herkempien, syvätiedon kaltaisten 

ilmiöiden kannalta. 

 Syvätiedon ymmärtäminen eli sen käsitteellistäminen ja sitä kautta löytäminen vaatii ainakin 

osittain dualistisen maailmankäsityksen hylkäämistä. Tätä ajatusmallia tutkielmassani edustaa Arnold 

Berleantin ympäristöesteettinen teoria. Mutta oikeastaan syvätiedon merkitys ympäristöestetiikan alan 

kahtiajakoisuudelle on vasta sen ymmärtämisen ja soveltamisen jälkeinen maailma. Metsän syvätiedon 

luokse pääseminen auttaa ihmistä purkamaan jyrkkiä vastakkainasetteluja, joita nyky-yhteiskunta on täynnä. 

Se auttaa ihmistä olemaan inhimillinen; olemaan empaattinen tai ainakin sympaattinen. Syvätieto väistelee 

siis määritelmällisesti vastakkainasettelua kognitiivisen ja ei-kognitiivisen välillä. Syvätiedon avulla 

vastakkainasettelun hedelmättömyys paljastuu myös eletystä elämästä, esimerkiksi poliittisesta 

keskustelusta. Kuten Godlovitch huomauttaa teoriassaan asentrisestä ympäristöestetiikasta, ainoa keino 

ymmärtää luonnon esteettisyttä voi olla paradoksisesti hyväksyä kyvyttömyytemme ymmärtää sitä. Osaltaan 

tähän suuntaan myös Kant viittaa intressittömyyden käsitteellään. Metsän syvätiedon löytänyt ei ikinä täyty 

sen intuitiivisen tiedon viisaudesta, vaan jatkaa aina etsintää. 

 Tutkiessani ja pohtiessani ympäristöestetiikkaa ja ympäristöihin liittyviä filosofisia kysymyksiä 

yleisemmällä tasolla huomasin, että siinä missä taiteen ja ympäristön esteettiset kokemukset eroavat 

toisistaan, on luonnonympäristöjen ja muiden ihmisen asuttamien ympäristöjen erotteleminen esteettisen 

tutkimuksen kannalta vaikeampaa. Niin kuin totesin tutkielman lähtökohtia hahmoteltaessa, totean sen 

uudestaan: vaikka käsittelen erityisesti metsän syvätietoa, ei se tarkoita, etteikö syvätiedon kaltainen ilmiö, 

joka tapahtuu sekä ihmisen, että hänen ympäristönsä, mutta myös kognitiivisen tietämisen sekä intuitiivisen 

aistimisen välimaastossa, voisi olla saavutettavissa myös muissakin ympäristöissä, kuin pelkästään 

luonnonympäristöissä. On mahdollista, että silloin syvätiedon luonne olisi erilainen, silloinkin se kategorisesti 

asettuisi linjaan ainakin osittain metsän syvätiedon kanssa. Kun kyse on pinnallisia tai hetkellisiä asioita 

syvemmistä ymmärtämisen ja merkityksen lähteistä, on vaikea ja ehkä haitallistakin vetää liian tarkkoja 

kategorisia rajoja ainakaan ennen, kuin näitä asioita on tutkittu eri yhteyksissä enemmän. 

Myöskään syvätieto-käsitteen tutkiminen ei ole täysin ongelmatonta. Tutkittaessa syvätietoa 

ja sen ontologista olemusta, on yritettävä määritellä, mitä käsite pitää sisällään. Jo käsitteen tarkkarajainen 

määritelmä kuitenkin rajaisi subjektiivisesta kokemuksesta jotain pois. Toisaalta taas liian lavea määritelmä 

haastaisi tutkimuksen rajaamista. Koen, että syvätieto-käsitteellä olisi annettavaa myös poikkitieteelliselle 

tutkimukselle. Esimerkiksi yksilöiden metsäkokemuksiin pohjaava fenomenologinen ja kvalitatiivinen 

tutkimus avoimilla tai puoliavoimilla kysymyksillä metsästä voisi auttaa hahmottamaan syvätiedon luonnetta 

ja kokemuksellisuutta. Toisaalta otannan täytyisi olla melko monipuolinen, sillä suomalaisten 

metsäkokemukset asettuvat varmasti hyvin laveasti ei-kognitivististen ja kognitivististen suuntausten 
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välimaastoon. Mielenkiinoista olisi myös tutkia laajemmin yksilön metsäsuhdetta eri kulttuurien välillä ja 

tehdä siitä antropologinen tutkimus: kuinka kokemukset syvätiedosta ovat riippuvaisia kulttuuristamme, vai 

ovatko ne. Syvätieto-käsite tarjoaisi myös paljon kasvatustieteiden tai esimerkiksi teologian tutkimukselle.   

 Tutkielmani oli vasta pintakosketus metsän syvätiedon käsittelyssä: käsittelin ilmiöitä yleisellä 

tasolla ja hain ilmiölle jalansijaa laajemmassa, ympäristöesteettisessä viitekehyksessä. Jatkotutkimuksessa 

voisi jalostaa esimerkiksi syvätiedon ontologista olemusta ja erityisesti merkitystä fenomenologisesti. Myös 

esimerkiksi tarkempi vertailu olemassa olevien, syvätietoa muistuttavien ilmiöiden ja termien kanssa voisi 

olla jatkotutkimuksen kannalta hedelmällistä maaperää. Myös syvätiedon yhdistäminen 

ympäristöestetiikkaan liittyvään eettiseen diskurssiin olisi maaperää tulevalle tutkimukselle: esimerkiksi 

antroposentrisyyden, biosentrisyyden ja asentrisyyden käsittely sekä itseisarvon pohdinta. Esitin 

johdannossani havainnon siitä, että välineellistyvässä ja rationalistisessa maailmassa herkemmät, syvätiedon 

kaltaiset ilmiöt voivat jäädä pragmaattisempien arvojen ja ilmiöiden jalkoihin. Liian jyrkkä dikotomia tieteen 

ja kokemuksen välillä ympäristöestetiikan sisällä tukee tätä. Ympäristöestetiikan tieteenalan kehittymisen 

kannalta olisi tärkeää puhua alan sisällä laajemmin, ilman dikotomian tuomia rajoitteita, syvätiedosta ja sitä 

muistuttavista ilmiöstä, sillä tutkimukselle on vielä paljon läpikäymätöntä, hedelmällistä maaperää. 
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