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Metsäkulttuurinen näkökulma 
on metsien ja metsiin liittyvän 
toiminnan tarkastelussa 
käytetty näkemys, jonka 
keskiössä on ihminen 
toimijana. Se edistää ihmisten 
välistä metsiin liittyvää 
vuorovaikutusta, ja luo 
ymmärrystä ihmisen ja 
metsän välisistä suhteista ja 
ihmisen metsiin liittämistä 
arvoista. 
Metsäkulttuurinen näkökulma 
rakentaa edellytyksiä 
erilaisten metsiin liittyvien 
tavoitteiden 
yhteensovittamiselle.

METSÄKULTTUURINEN NÄKÖKULMA



Metsäsuhdeajattelun näkökulmasta 
kaikilla on jonkinlainen metsäsuhde. 
Oman metsäsuhteen tunnistaminen 
voi vahvistaa yksilön identiteettiä ja 
siten lisätä hyvinvointia. Erilaisten 
metsäsuhteiden näkyväksi 
tekeminen ja ymmärtäminen voivat 
edistää vuorovaikutusta ja auttaa 
erilaisten metsiin liittyvien 
tavoitteiden yhteensovittamisessa.

METSÄSUHDEAJATTELU





MILLAINEN SUHDE 
SINULLA ON 
METSÄÄN?



 Luonto-/metsäsuhteella tarkoitetaan usein  
luontoa koskevia arvoja, asenteita ja 
ajattelutapoja, mutta se  muodostuu myös 
luontokokemuksista ja -elämyksistä sekä 
toimimisesta luonnossa

 Luonto-/metsäsuhde on niin eettinen, 
filosofinen kuin käytännöllinenkin

LUOKITELTU METSÄSUHDE

 Luokittelut auttavat ymmärtämään  paremmin paitsi 
itseämme ja toisiamme, myös keskustelua, jota 
metsästä käymme

 Mitä on metsäsuhteen keskiössä? Tekniikka, 
ihminen, luonto?



Utilismi

 Luonto on ihmisen 
raaka-ainelähde

NELJÄ PERUSASENNETTA

Humanismi

 Luonto palvelee 
kasvatuksellisia 
tavoitteita, ihmisen 
eettistä kasvua, 
inhimillisiä ihanteita

Mystismi

 Luonto koetaan 
henkiseksi paikaksi, 
merkitykselliset 
elämykset ja 
aistikokemukset

Primitivismi / 
biosentrismi

 Luonto ja muut 
eliölajit 
samanarvoisina 
ihmisen kanssa

(Juhani Pietarinen 1987)



Luontokeskeinen ajattelu 

 Luonnon itseisarvo, 
kaikki eliölajit 
samanarvoisia

 Eläin-, elämä- tai 
ekosysteemikeskeisyys

AJATTELUA, NÄKÖKULMIA, SUHTEITA

Hyötyajattelu

 Juutalais-kristillinen 
perinne: luonto luotu 
ihmistä varten, ihminen 
on jumalan puutarhuri

 Luonto on väline

Humanistinen 
luontonäkökulma

 Laaja-alainen 
ymmärtäminen, useiden 
näkökulmien 
huomioiminen, myös 
esteettiset ja eettiset 
näkökulmat

 Ihmisen henkinen ja 
eettinen kasvu

Eheä luontosuhde?

 Monenkeskinen 
etiikka ottaa 
huomioon sekä 
ihmisen että luonnon 
näkökulman: luonnon 
monimuotoisuus, 
eläinten oikeudet ja 
ihmisen pyrkimykset

(Pekka Elo ja Tommi Paalanen)



 Arkaainen (ihminen on osa muuta luontoa)

 Hyödyntävä (metsä on luonnonvara)

 Esteettis-romanttinen (merkitykselliset 
aistikokemukset, luonnon kauneus)

 Naturalistinen (ihmisen selviytyminen 
ankarissa luonnonolosuhteissa, vaativat 
vaellukset jne.) 

 Tiedollinen (luonnon luokittelu, tutkiminen, 
keräily)

 Välinpitämätön, pelokas tai vihamielinen 
metsäsuhde (metsään ei hakeuduta)

(Petteri Karvinen & Riitta Nykänen 1997)



http://metsasuhteita.fi/metsasuhde-testi/

METSÄSUHDETESTI



METSÄSUHDE ON HENKILÖKOHTAINEN, 
YKSILÖLLINEN JA AINUTKERTAINEN

 Metsä koetaan monella eri tavalla. Metsässä ihminen 
käyttää kaikkia aistejaan, mutta metsä herättää myös 
tunteita ja synnyttää erilaisia merkityksiä 

 Metsän kokemiseen vaikuttavat yksilön taustatekijät
 Metsää tulkitaan kielen, kokemusten ja tietojen kautta 
 Metsän kokemiseen vaikuttaa se, mitä siellä tehdään ja 

kenen tai keiden kanssa siellä ollaan tai tehdään

 Yksilöiden metsäsuhteissa painottuvat erilaiset 
tekijät 

 Suhde voi olla taloudellinen tai henkinen, liittyä 
ammattiin, arjen toimintoihin, elämäntapaan, 
asumiseen, harrastukseen – tai se voi muodostua 
kaikista näistä tekijöistä

 Metsäsuhde voi olla osa identiteettiä 



Elämänpituisen metsäsuhteen lähtökohta 
lapsuudessa ja omissa metsäkokemuksissa ja 
-elämyksissä

Muistot lapsuuden metsästä voivat olla 
perustavanlaatuisia koko elämälle

METSÄSUHDE RAKENTUU LÄPI ELÄMÄN

Metsäsuhde voi vaihdella eri elämänvaiheissa

Metsäsuhteeseen vaikuttavat oma elämäntarina, 
suku- ja perhetausta, koulu, päiväkoti, työ, vapaa-
aika, harrastukset, asuinpaikka, elinympäristöt, mitä 
metsässä ja metsään liittyen tekee, elämäntilanne ja 
erilaiset roolit, ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri



 Metsäsuhde on monimuotoinen kokonaisuus,     
osa maailmankuvaa

 Ei vain ajatuksia, myös toimintaa ja tekoja

ARVOT, ASENTEET, TUNTEET JA TOIMINTA 

 Metsäsuhde on myös tunnesuhde; sen voi nähdä
rakentuvan myös emootioiden ja eritasoisten
tarpeiden kautta

 Tunnetilat vaikuttavat siihen, mitä metsästä kokee 
saavansa ja niiden perusteella metsässä myös 
tehdään erilaisia asioita 



Hyvinvointi: vaurautta, terveyttä, 
hyvää elämää

Metsäsuhde identiteetin 
rakennusaineena

Itseymmärrys ja erilaisuuden 
ymmärrys vuorovaikutuksen 
parantajana

HYVINVOINTI, IDENTITEETTI 
JA VUOROVAIKUTUS



MENETELMÄNÄ METSÄSUHDE (2019)

II Metsäsuhteen 
rakentuminen

 Metsäsuhdekartta

III Jaettu metsäsuhde

 Logo ja slogan

 Arvosanapyramidi

 Metsäsuhde 
elävänä perintönä

IV Metsäsuhteet 
kohtaavat

 Kohtaamisanalyysi

 Dialoginen 
kohtaaminen

I Suhteeni metsään

 Metsäsuhteen 
symboli

 Metsie

 Lempimetsä & 
inhokkimetsä



”Oman metsäsuhteen tunnistaminen auttaa 
kohtaamaan mahdollisesti erilaisella metsäsuhteella 
varustettuja ihmisiä ja luomaan rakentavaa keskustelua 
ja ajatusten vaihtoa.”

”Sain hyviä työkaluja omaan työhöni (metsäsuhde-
käsite). Metsäalalla operoidaan paljon arvojen kanssa, 
ja siksi tämän pitäisi olla itsestään selvä osa alan 
organisaatioiden työtä, oli se sitten työhyvinvointia tai 
ammattiosaamista /-koulutusta.” 

”Oli hyvä pysähtyä miettimään sitä, mistä omat ja 
muiden asenteet ja ajatukset metsiä kohtaan 
kumpuavat. Tämä ehkä auttaa ymmärtämään myös 
metsäalan asiakkaiden mietteitä ja miksi he toivovat 
metsiään tietyllä tavoin hoidettavan.”

”Omaa metsäsuhdetta pohtiessa ymmärtää paremmin 
sen, miten suuri merkitys metsällä on jokapäiväisessä 
elämässä, ei vaan sen vuoksi, että opiskelen 
metsäalaa.”



HANKKEITA JA SUUNNITELMIA LUSTOSSA

Metsäsuhteita 2017-2019 (Metsämiesten Säätiö), metsäsuhteita.fi
 Suomalainen metsäsuhde Unescon elävän perinnön kansallisessa 

luettelossa – elävän perinnön työ jatkuu!
Metsäsuhteiden kenttä 2016-2017 (MMM, yhdessä SMY:n kanssa)
 Kestävästi metsäsuhteessa 2017-2018 (MMM, yhdessä SMY:n ja 

Metsähallituksen kanssa)
 Laadullista tutkimusta suomalaisista metsäsuhteista tarvitaan 

jatkossa!

http://www.mets%C3%A4suhteita.fi/


 "Metsä on minulle sielun koti. Jo lapsena hakeuduin 
puihin leikkimään, ja teini-iässä metsästä tuli 
pakopaikka maailmasta, ja tätä se on minulle 
edelleen. Kerään metsästä suuren osan ruokaani --.”

 "Omistan 50 ha metsää, jota olen hoitanut 15-
vuotiaasta alkaen, nyt siis jo 46 vuotta rakkaudella."

Metsie on kuva sinusta ja sinulle rakkaasta 
tekemisestä tai olemisesta metsässä. Kuvaa 
tai kuvauta itsesi metsässä lempipaikassasi, 
lempipuuhassasi tai jokapäiväisessä metsään 
liittyvässä toimessasi.

Metsie-keruun osallistumisohjeet ja säännöt

http://metsasuhteita.fi/metsie/

METSIE



Lusto - Suomen Metsämuseo on Punkaharjulla tukikohtaansa pitävä valtakunnallinen metsäkulttuurin 
erikoismuseo, joka vahvistaa suhteita metsään ja metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. 

Haluamme olla metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön paras asiantuntija, monipuolisen ja luotettavan 
metsätiedon välittäjä ja hyvin tunnettu matkailukohde Suomessa. 

Reetta Karhunkorva, reetta.karhunkorva@lusto.fi & Leena Paaskoski, leena.paaskoski@lusto.fi

www.lusto.fi

mailto:reetta.karhunkorva@lusto.fi
mailto:leena.paaskoski@lusto.fi
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