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Taustoitan artikkelissani Metsän ekosysteemipal-
velut luovien alojen potentiaalina -hankkeessa ke-
hitettyjen taideperustaisten palveluiden lähtökoh-
tia. Lapin elinkeinot ja asukkaiden elämä ja arki 
ovat aina olleet vahvasti sidoksissa metsiin ja voi-
daan puhua pohjoisten yhteisöjen jakamasta metsä-
kulttuurista, rinnakkaiselosta, jossa metsät luovat 
puitteet toiminnalle ja ihminen puolestaan vaikut-
taa omalla toiminnallaan metsiin.  Tätä metsän 
tarjoamien uudistuvien resurssien kestävää käyt-
töä taustoitan ekosysteemipalveluiden, erityisesti 
kulttuuristen ekosysteemipalveluiden (ks. Millen-
nium Ecosystem Assessment, 2005), ekokulttuurin 
(Parks, 2020) sekä pohjoisen tietämisen (Huhmar-
niemi & Jokela, 2020a,b) käsitteiden avulla.

Läheisessä vuorovaikutuksessa metsän kanssa elet-
täessä on Lapissa rakentunut erilaisia metsäsuhteita, 
joiden moninaisuutta kuvastavat niin perinteet kuin 
tämän päivän yhteiskunnalliset metsäkeskustelut.  
Nykyisille Lapin matkailu- ja hyvinvointipalveluil-
le ovat metsän tarjoamat aineettomat ja aineelliset 
resurssit yksi keskeinen toiminnan perusta. Niin 
palveluiden käyttäjät kuin niiden tarjoajat ovat yhä 
tietoisempia metsiin kohdistuvista uhkista ja tie-
dostavat kestävän toiminnan tarpeen. 

Sekä paikalliset että matkailijat, löytävät esteetti-
siä, ilmaisullisia ja tunnearvoja metsäluonnosta. Ih-
miset arvostavat esimerkiksi metsää, joka välittää 
paikallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä tarinoita ja 
perintöä, ”paikan henkeä” (Hølleland ym., 2017). 
Tunnearvot puolestaan vaikuttavat erityisesti sii-
hen, mihin ihmiset päättävät mennä viettämään va-
paa-aikaansa, virkistäytymään ja kohottamaan hy-
vinvointiaan. 

Ymmärrän hankkeessa tehdyn kehittämistyön 
osana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja 
johtamani Arktisen kestävän taiteen ja muotoilun 
verkoston (Arctic Sustainable Arts and Design) to-
teuttamaa arktisen taiteen ja muotoilun tutkimusta.  
Arktisella taiteella ja muotoilulla viitataan nykytai-
teeseen, muotoiluun ja mediatuotantoihin, joiden 
tavoitteena on kulttuuristen ulottuvuuksien ohella 
tukea kestävää kehitystä ja uusiutuviin resursseihin 
perustuvaa taloutta pohjoisilla ja arktisilla alueilla 
(Jokela & Coutts, 2018; Huhmarniemi & Jokela, 
2020a,b; Jokela ym., 2021). Taideperustaiset palve-
lut ovat osa laajempaa soveltavan taiteen kenttää, 
jolla puolestaan viitataan taiteilijan työnkuvan laa-
jenemiseen ja ansaintalogiikan monimuotoistumi-
seen (Jokela & Huhmarniemi, 2018; 2020b). 

Metsän ekosysteemipalvelut 
taideperustaisten palveluiden 
syttöinä

TIMO JOKELA
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Luova talous, metsien monikäyttö ja 
kulttuuriset ekosysteemipalvelut

Monia arktisen alueen luonnonvarojen laajamit-
taiseen hyödyntämiseen perustuvia perinteisiä 
elinkeinoja pidetään kestämättöminä ja perätään 
siirtymistä kohti kestävämpiä liiketoimintatapoja 
ja uusiutuvien resurssien käyttöä (Nordic Council 
of Ministers, 2011).  Meillä Suomessa keskustelu 
metsien monikäytöstä on ollut aktiivista. Taiteen 
ja kulttuurin rooli näissä keskusteluissa on edel-
leen vähäinen, vaikka luovilla aloilla ennakoidaan 
olevan juuri Pohjoismaissa merkittävä rooli niin 
uusiutuviin resursseihin perustuvaa liiketoimintaa 
kehitettäessä kuin tuettaessa nuorten elinmahdolli-
suuksia pohjoisessa (Karlsdóttir & Junsberg, 2015; 
Karlsdóttir ym., 2017; Nordic Council of Ministers, 
2018; Olsen ym., 2016).  

Luova talous liitetään edelleen pääasiassa kaupun-
keihin. Metsiin suuntaava hankkeemme tuo oman 
puheenvuoronsa keskusteluun, jossa luova talous 
nähdään myös haja-asutusalueiden ja maaseudun 
aluekehityksen mahdollisuutena. Lapissa matkai-
lu muodostaa lupaavan markkinamahdollisuuden 
metsiin liittyvien taideperustaisten palveluiden ja 
luovan talouden kehittymiselle ja vahvistumiselle 
(Jokela, Kovero & Huhmarniemi, 2021) 

Ekosysteemipalvelu -käsitteellä kuvataan luonnos-
ta saatavia tarjoumia ja ekosysteemipalvelututki-
muksessa keskitytään niiden ja suojelun välisien 
sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten suhtei-
den ja tasapainon tarkasteluun (Milcu ym., 2013). 
Kiinnostus ekosysteemipalvelukeskusteluun on 
lisääntynyt myös Suomessa tällä vuosituhannella 
(Hiedanpää ym., 2010). Useimmiten metsän eko-
systeemipalveluita, aineellisia tarjoumia, kuten 
puuta, kuituja ja ravintoa, on tarkasteltu uusiutuvien 
resurssien tai biotalouden näkökulmista (Teräs ym., 
2014). Tässä artikkelissa keskityn niin sanottuihin 
kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin, eli aineetto-
miin hyötyihin, jotka saadaan metsäluontoon liitty-
vien henkisten ulottuvuuksien, virkistyksen, hyvin-
voinnin, mietiskelyn, rauhoittumisen, koulutuksen, 
oppimisen, kognitiivisen kehityksen ja esteettisten 
kokemusten kautta (Millennium Ecosystem Asses-
sment, 2005). Kulttuurisilla ekosysteemipalveluil-
la on osoitettu olevan tärkeä rooli luonto-, eko- ja 
kulttuurimatkailussa (de la Barre ym., 2016; Müller 
& Viken, 2017; Rantala ym., 2019), jota puolestaan 
usein tehdään tunnetuksi juuri taiteen, kuten valo-
kuvan ja elokuvan keinoin. Tuloksia onkin jo saa-

vutettu muun muassa luontovalokuvausmatkoissa 
(Jokela ym., 2020), talvi-, lumi- ja jääympäristöissä 
(Gelter & Gelter, 2013; Jokela, 2014), hiljaisuus-
matkailussa ja lähiruokapalveluiden suunnittelussa 
(de la Barre & Brouder, 2013). 

Ekosysteemipalvelujen tutkimus on arvottamistut-
kimusta.  Esimerkiksi metsien virkistyspalveluja 
voi Suomessa käyttää jokamiehenoikeudella ilmai-
seksi. Usein virkistyspalvelujen tuottamisesta, esi-
merkiksi osaksi matkailua, aiheutuu kustannuksia 
tai luonnolle haittaa. Tällöin on tärkeää arvioida 
ovatko hyödyt kustannuksia ja haittoja suuremmat 
ja kuka kustannukset lopulta maksaa.  Hankkees-
samme ekosysteemipalveluita ei tarkastella liike-
taloudellisen hyödyn ja toiminnan aiheuttamien 
haittojen näkökulmasta, vaan korostetaan ekosys-
teemipalveluajattelua kestävän kehityksen lähtö-
kohtina. Muutamissa tutkimuksissa on aiemmin 
huomioitu kulttuuristen ekosysteemipalveluiden 
mahdollisuuksia luovassa taloudessa (ks. Chan 
ym.; 2012; Jokela ym., 2021; Jokela & Huhmar-
niemi, 2020a). Vähemmän on esimerkkejä, joissa 
kulttuuristen ekosysteemipalveluiden hyödyntäjinä 
ovat taiteilijat tai muut luovien alojen toimijat. Yksi 
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esimerkki tällaisesta on hankkeemme ”sisar”, La-
pin yliopiston toteuttama Taideperustaisia palvelui-
ta matkailuun -hanke (TaPaMa) (ks. Jokela, Kovero 
& Huhmarniemi, 2021).

Myös TaPaMa -hankkeessa kehitettiin tapoja, joil-
la taiteilijat, luovat yrittäjät, yritykset ja yhteisöt 
voivat tehdä yhteistyötä hyödyntäen alueensa luon-
non kulttuurisia ekosysteemipalveluita.  On tietysti 
selvää, että globaalissa maailmassa kaikilla taiteen 
kulttuuriarvoilla ei ole suoraa riippuvuutta ekosys-
teemeistä. Lapissa ihmisten tarpeiden tyydyttämi-
sen ja ekosysteemien välinen suhde on kuitenkin 
erityisen vahva ja merkityksellinen, mikä näkyy 
myös Lapin taiteessa ja TaPaMa -hankkeen osoit-
tamin tavoin myös gallerioiden ja museoiden toi-
minnassa.  Voi myös sanoa, että Lapin matkailun 
konteksteissa toimivilla yrityksillä on vahva yhteys 
omien lähiympäristöjensä ekosysteemipalveluihin.  
Erityisesti metsä ympärillä on tärkeä houkutin, joka 
osaltaan tuo matkailijat paikalle. Matkailualalla on 
myös merkittävä rooli välitettäessä vierailijoil-
le kaivattua ymmärrystä pohjoisesta kulttuurista.  
Tämä ymmärrys lisää puolestaan kiinnostusta met-
sää kohtaan.

Metsä, pohjoinen tietäminen ja 
paikkaperustainen kehitystyö

Lapissa metsän ekosysteemipalvelut ovat muo-
kanneet asukkaiden sosiaalisten, kulttuuristen ja 
taloudellisten suhteiden kokonaisuutta. Tätä koko-
naisuutta, voimakasta metsäsuhdetta, voidaan kut-
sua Lapin alueen asukkaiden parissa vallitsevaksi 
ekokulttuuriksi. Ekokulttuuri-käsite voidaankin 
ymmärtää ihmisten luoman kulttuurin ja luonnon 
tarjoamien ekosysteemipalveluiden väliseksi suh-
teeksi (Parks, 2020).  Hankkeemme lähtökohtana 
oli ymmärrys siitä, että yhteys alueen ekokulttuu-
riin on merkittävä potentiaali kulttuurisesti kestä-
vien matkailu- ja hyvinvointipalveluiden suunnit-
telussa.

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden hyödyntä-
minen on kohdannut myös kritiikkiä. Kriittisesti 
ajatellen taidetoiminnat saatetaan nähdä myös met-
säluonnosta ja vallitsevasta pohjoisesta ekokulttuu-
rista vieraantuneina korkeakulttuurin ilmentyminä. 
Myös erilaiset asenteet kulttuuristen ekosysteemi-
palveluiden hyödyntämiseen voivat joskus olla hy-
vinkin vastakkaisia ja intohimoisia, koska ne ovat 
tiukasti sidoksissa arvoihin, sosiaalisiin ja kulttuu-
risiin instituutioihin sekä taloudellisiin ja poliit-
tisiin organisaatioihin. Ympäri arktista aluetta ne 

ovat sidoksissa myös alkuperäiskansojen ekokult-
tuureihin, meillä Lapissa saamelaiskulttuuriin.

Helander-Renval (2009) painottaa kuinka arktisen 
alueen alkuperäiskulttuurit liittävät ekosysteemei-
hin henkisiä ja uskonnollisia ulottuvuuksia ja ar-
voja. Alkuperäiskulttuurin perinteiden näkeminen 
taloudellisena resurssina aiheuttaa jännitteitä myös 
Lapissa. Käytettäessä kulttuurisia ekosysteemin-
palveluita taideperustaisten palveluiden perustana, 
vaatii tämä toimijoilta erityistä herkkyyttä ja kult-
tuurisensitiivisyyttä. Hankkeessamme saamelainen 
ekokulttuuri ei ollut kohteena, niin taiteilijat kuin 
mukanaolevien yritysten edustajat tunnistivat ole-
massa olevan jännitteen.

Metsän ekosysteemipalveluita ja niiden käyttöä 
voidaan lähestyä myös Jokelan ja Huhmarniemen 
(2020a,b) ehdottaman pohjoisen tiedon käsitteellä. 
Pohjoinen tietäminen on yleisesti elinolosuhteisiin 
ja materiaaliseen ja henkiseen kulttuuriin liittyvää 
hiljaista tietoa. Taiteessa tämä ilmenee usein ma-
teriaalien käyttönä, työtapoina, visuaalisena kiele-
nä sekä tarinoina, joita voidaan jakaa niin uudelle 
sukupolvelle, kuin myös alueen uusille asukkaille 
ja matkailijoille. Huomioitavaa on, että pohjoinen 
tietäminen eroaa alkuperäiskansojen tiedosta, joka 
identifioidaan etniseen syntyperään ja kieleen. Poh-
joinen tieto, joka on integroitu ekokulttuuriin ja 
eläviin metsäsuhteisiin, on alueen asukkaiden yh-
teisesti luomaa, ylläpitämää ja välittämää.

Pohjoisen tietämisen käsitteellä korostetaan myös 
nykyisessä tieteessä ja taiteessa ilmeneviä pyrki-
myksiä kohti kanssatietämisen tapojen kehittämis-
tä. Taiteilijoille ja luovan alan yrittäjille kulttuu-
riset ekosysteemipalvelut ja pohjoisen tietämisen 
muodot tarjoavat niin teoreettisen ja käytännöllisen 
kuin inspiroivankin lähtökohdan kehittää yhteistyö-
tapoja, joilla luodaan uusia kestäviä ja vastuullisia 
palveluita. Tällöin yhteistyö toteutuu tavalla, joka 
on pohjoisen alueen ainutlaatuista metsäluontoa, 
kulttuuria ja perintöä kunnioittavaa, mutta samalla 
esimerkiksi käytössä olevaa digitaalista teknolo-
giaa hyödyntävää ja näin uutta luovaa.

Hankettamme ohjasivat myös paikkasidonnaisen 
taiteen tavoitteet, joita on aiemminkin tuotu esil-
le matkailuympäristöjen kehittämisen yhteydessä 
(Jokela, 2013; Jokela ym., 2020; Jokela & Huh-
marniemi, 2020a). Laajemmin ymmärrettynä paik-
kaperustaisuus voidaan nähdä myös kokonaiseksi 
taloudellisen aluekehityksen strategiaksi (Milone 
& Ventura, 2010; Vodden ym., 2015). Tällöin py-
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ritään kohti alueen taloudellista kehitystä hyödyn-
tämällä paikkojen ainutlaatuisia ominaisuuksia: 
kulttuurisia ekosysteemipalveluita, ekokulttuuria 
ja kuten hankkeessamme, pohjoista tietoa.  Paik-
kaperustainen strategia on reaktio tavanomaisia, 
ylhäältä alas suuntautuvia kehityshankkeita vastaan 
ja se voidaan ymmärtää myös syrjäseutujen ja reu-
na-alueiden identiteettipolitiikkana (Daniels ym., 
2015). Näin myös hankkeessamme, jossa monet 
mukana olleet yritykset ovat myös tavallaan ky-
liensä kulttuuritoimijoita. Mukana olleiden taiteili-
joiden sidokset omiin alueisiinsa ja niiden metsiin 
olivat myös vahvoja.

Taideperustaiset palvelut arktisessa 
matkailussa

Metsästä syttöjä etsivälle taiteilijoiden ja matkailun 
yhteistyölle voi nähdä paljon uusia mahdollisuuksia 
Lapissa. Metsän kulttuurisiin ekosysteemipalvelui-
hin perustuvien taidepalveluiden ja matkailualan 
yhteistyöllä on sekä taloudellista että kulttuurista 
arvoa alueellaan. Kehitettäessä taideperustaisia 
palveluita matkailuun ei metsän tarjoamia ekosys-
teemipalveluita tule ymmärtää vain tuotteina, joita 
käytetään tiettyihin taloudellisiin hyötyihin.  Ne tu-
lisi ymmärtää vuorovaikutuksellisina prosesseina, 
joissa luovien alojen ja matkailun toimijat yhdessä 
matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden kanssa 
uudistavat yhteyksiään luonnon kanssa (Fish ym., 
2016). Parhaimmillaan taideperustaiset palvelut 
voivat toimia alueellisen metsäkulttuurin elvyttä-
jänä, revitalisaationa, joka puolestaan vahvistaa 
alueen asukkaiden identiteettiä, pystyvyyttä ja hy-
vinvointia. Tällöin sekä paikalliset että matkailijat 
jakavat saman metsästä saatavan hyödyn. 

Hankkeemme on osaltaan tekemässä tunnetuksi 
kulttuuristen ekosysteemipalveluiden ja alueellis-
ten ekokulttuureiden hyödyntämisen mahdollisuuk-
sia kestävän ja vastuullisen kehityksen hengessä.  
Toiminnan puitteina ja uusien luontosuhteiden syn-
nyttäjinä on toteutetuissa piloteissa ollut mukana 
laaja valikoima erilaisia metsätyyppejä. Osaavien 
taideperustaisten matkailu- ja hyvinvointipalvelui-
den avulla voi metsästä näin syntyä uutta kestävää 
luovaa taloutta. Taideperustaisten palveluiden tuo-
minen osaksi matkailualan toimintaa on yksi keino 
hyödyntää pohjoisen vahvuuksia. Samalla taiteili-
joiden työnkuvan kehittämisellä ja jatkuvalla kou-
luttautumisella on tärkeä rooli luovan kapasiteetin 
turvaamisessa ja kestävän tulevaisuuden edistämi-
sessä pohjoisilla ja arktisilla alueilla.
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