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.1 Ensi silmäys
.

Istun junassa. Katse tapailee ikkunalta ulos raiteiden vieriä ja kauemmaksi, yli hitaan ja
ankean joenuoman. Horisontti pakenee. Siinä jossain välillä, junan ja taivaan, maa peittyy
usvaan, sitä koverretaan kaivannoksi. Likaiset kylät hukkuvat rinteiden katveeseen, tehtaiden
piiput työntävät kevyttä savua, josta näkyy läpi. Hengitän tiheästi. Liike tekee ahneeksi, saa
viivyttelemään luomien pakollista liikahdusta silmän tielle. Räpäykset ovat taukoja kuvien välissä, kuvat väkisin pysäytettyjä, irti leikattuja, mykkiä. Kaikki nuo pieneksi kutistuvat ihmiset
tässä suuressa tuhruisessa maisemassa, kokevatko hekin huikaisevaa nautintoa, pakkoa katsoa? Tämä on Kiina, tällaista on maailmassa. Kaunista ja hirvittävää yhtä aikaa.
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.2 KUVA Näkymä junasta väliltä Peking-Harbin, Kiina
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Tämä teksti aloittaa purkautumisensa junasta, joka matkaa halki Pohjois-Kiinan maaseudun jossain Pekingin ulkopuolella keväällä 2006. Kertomus voisi alkaa kauempaakin mutta menneisyyteen tullaan palaamaan vasta myöhemmin. Tässä vaiheessa tärkeää on se, mitä tuossa ohi kiitävässä hetkessä tapahtuu ja miten siitä rakentuu yhä
laajemmalle kurottava ajatusten kehä ja lopulta valmis opinnäytetyö.
Hetkessä tapahtuu seuraavaa: Junassa istuu suomalainen vaihto-opiskelija, joka katsoo ikkunan läpi ohikiitävää
maisemaa. Maisema on muutoksen tilassa ja viestii elementeillään Kiinan yhteiskunnallisesta tilanteesta sekä
hurjien mittasuhteiden ympäristöongelmista. Vaihto-opiskelija yrittää ymmärtää näkemänsä maiseman kautta ympärillään aukeavaa todellisuutta. Samalla hän tuntee hurjaa viehtymystä maisemaan: utuun, lempeisiin sävyihin,
jopa herkkänä ilmakehään pakeneviin tehtaiden savuihin. Lopulta hän jää kuitenkin miettimään, mitä tehdä kohdatuilla maisemilla, minne pistää ne, miksi ne ovat hänelle, nyt?
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Asettuessamme seuraamaan tilannetta sivusta näyttää siis tapahtuvan perin vähän. Juna kulkee maiseman halki
ja ihminen sen sisällä istuu aloillaan ja katsoo maisemaa. Tuohon maisemaan luotuun katseeseen ja näkymien
virittämiin ajatuksiin sitoutuu silti koko opinnäytetyöni ydin. Kokemuksen muisto on kuin hehkuva tiivistymä visuaalisuuteen liittyvää hämmennystä ja ympäristöhuolta, joka säteilee kysymyksinä lukemattomiin suuntiin. Minkä
suunnan valitsen? Mistä lähteä kerimään auki kokemukseen liittyvää hämmennystä? Mahdollisista näkökulmista
ja rajauksista olen valinnut pohdintani kohteeksi maiseman visuaalisena kokemuksena. Prosessin edetessä rajaus on tarkentunut koskemaan maisemaa erityisenä, kulttuurisesti rakentuneena katsomisen tapana. Pohdintani
asettuu siten jonnekin maisema-käsitteen erilaisten roolien ja merkitysten välille: kyse on maisemasta taide- ja ympäristökokemuksen rajapintana. Tavoitteenani on paitsi kirjallisten lähteiden ja omien kokemusteni myös taiteellisen prosessin kautta pyrkiä ymmärtämään sitä, miten ohikiitävässä hetkessä katseen kautta havaittu maisema
rakentaa suhdetta havaitsijan ja havaittavan, itseni ja maiseman välille. Toisin sanoen kysyn: Millaista maailmasuhdetta visuaalinen maisemakokemus rakentaa?

. Keskusteluja maiseman kanssa
Maisema on monitieteinen ja kerroksellinen käsite. Siinä yhteen kietoutuvat paitsi inhimillinen todellisuus ja ”luonto”, nykyisyys ja historia myös faktan ja fiktion maailmat (Casey 2002: 254). Maisematutkimusta tehdään maantieteen, ympäristötieteen, taidehistorian sekä lukuisien muiden tieteenalojen rajavyöhykkeillä (Karjalainen 1997:
6-7). Myös omissa pohdinnoissani liikun useiden näkökulmien välillä. Taiteellisen ja kirjallisen työskentelyn kautta
tulen lopulta osallistuneeksi moniin päällekkäisiin maisemailmiötä hahmotteleviin keskusteluihin.
Päällimmäinen huoleni ja hämmennykseni liittyy visuaalisten maisemankokemusten rakentamaan mielikuvaan
ympäristön tilasta. Tästä syystä olen päätynyt tarkastelemaan maisemaa erityisesti ympäristöestetiikan näkökulmasta. Näen, että ympäristöestetiikan keskusteluissa pohjalla vaikuttaa sama ympäristöhuoli, joka omissa kokemuksissani on vahvasti läsnä. Luvussa 3. pohdin millä tavoin ympäristökysymykset ja esteettiset arvot limittyvät
toisiinsa ja mitä niiden vuorovaikutuksesta pitäisi ajatella. Ympäristöestetiikassa ajatukset maisemakokemuksesta
rakentuvat eri tavoin riippuen siitä, miten ympäristön ja sen kokijan välinen suhde milloinkin määrittyy. Myös taiteen ja ympäristön kokemisen erot ja yhtäläisyydet asetetaan alan kysymyksenasetteluissa suurennuslasin alle.
Pyrkimyksenäni onkin käsitellä erityisesti sitä, miten kokija asettuu maiseman suhteen sekä pohtia, millä tavoin
taiteen toimintatavat vaikuttavat maisemakokemuksessa.
Luvussa 2. sivuan maisemankuvan merkityksiä luotaavaa kulttuuri- ja taidehistoriallista diskurssia: Miten maisema tietynlaisena kuvana todellisuudesta on rakentunut ja miksi? Millaista viestiä maisemakuva välittää? Miksi
maisema kiehtoo? Mitä maisemakuva kertoo tekijänsä tai aikansa ajatusmaailmoista? Poimin esiin lähinnä joitakin
merkitseviä seikkoja maisemakokemusta yhä vahvasti määrittelevästä romantiikan ajan ajattelusta. Maisemaa
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katseen ja kuvaamisen kohteena pohdin myös luvussa 4., jossa mielenkiintoni kohdistuu paitsi todellisuuden
mahdolliseen kuvankaltaisuuteen myös näköhavainnon rakentumiseen sinänsä.
Taiteellinen tutkimuksen harjoitelmana työni osallistuu vääjäämättä myös ajankohtaiseen keskusteluun taiteen ja
tutkimuksen rajankäynnin mahdollisista muodoista, määritelmistä ja merkityksistä. Kuinka taiteellinen työskentely
opinnäytetyöni osana rakentaa ymmärrystäni maisemasta ja sen kokemisesta? Minne valitsemani visuaalisen
esittämisen tavat ymmärrystä johtavat?
Lopulta kaikki erilaiset keskustelut asettuvat tavoittamaan jotakin siitä muutoksesta, joka tapahtuu niin yksilön kuin
yhteisönkin tasolla kulttuurisesti rakentuneessa tavassa kohdata todellisuus ja nähdä itsemme suhteessa siihen.
Kutsutaanpa muutosta postmoderniksi tai ei, siinä kyseenalaistuu pitkään vallalla ollut tapa nähdä ihminen lähtökohtana, ympäristöstään erillisenä ja siitä tietoa keräävänä, sitä hallitsevana yksikkönä
(Kotkavirta & Sironen 1989: 28). Lähtiessäni avaamaan itselleni syitä, merkityksiä ja seurauksia hämmentävien
maisemakokemusteni taustalla, en ymmärtänyt astuvani mukaan tähän postmoderniin kokijan paikan uudelleenmäärittelyyn. Kuvittelin voivani maiseman kohdalla tarttua johonkin selvärajaiseen ilmiöön. Tuolla mielikuvalla tulin
asettaneeksi toimintani lähtökohdan sellaiseen ajattelun perinteeseen, jonka olen työskentelyn kulussa huomannut ”vanhakantaiseksi” ja jäykäksi. Minä kokijana ja maisema koettavana eivät välttämättä olekaan yksiselitteisen
erillään toisistaan. Se, että voisin maiseman kautta saada todellisuudesta viestin, maisemallisen ilmoituksen, jota
oikein pohtimalla voisin tislata esiin ”totuuden maailmasta”, on osoittautunut mahdottomaksi. Tässä työssä käsittelemistäni maisemakokemuksista esiin purkautuvat teemat liittyvätkin ei vain maisemaan sinänsä ilmiönä, vaan
myös omaan paikkaani maisemassa ja todellisuudessa.
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.3 KUVA Ilmoitustaulu , yksityiskohta
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. Metodi: maailmassa oleminen
“Hermeneuttisessa tutkimuksessa on ja pitää olla juuri nimenomaan tästä kysymys. Maailmassa
olemisesta, maailmassa olemisen suhteen hakemisesta ja siihen suloisen suttuiseen ja seko päiseen suhteeseen vaikuttamisesta.” (Hannula 2001: 88)

Työskentelyni metodinen lähtökohta on hermeneuttisen prosessin näkökulma tiedon ja ymmärryksen rakentumiseen. Yksinkertaisimmillaan hermeneutiikka tarkoittaa tulkintaa (Hannula 2003: 81). Toisin sanoen kyse on
siitä, että kaikki käsitteet, tieto ja ymmärrys ovat hermeneutiikan mukaan tulkintoja todellisuudesta ja tulkinnat
tulkitsijasta ja tulkinnan olosuhteista riippuvaisia. Hermeneuttisen tiedon tai ymmärryksen rakentumisen prosessia
verrataan usein kehään (hermeneuttinen kehä, Gadamer 2002), jossa tieto kokemuksen, omaksutun teoreettisen
tiedon ja toiminnan kautta kyseenalaistuu ja muuttuu tulkinnan lähtökohtien muuttuessa. Tere Vadénin sanoja
lainaten hermeneuttisessa prosessissa ”kokemus tarkastelee kokemusta tuottaen uutta kokemusta, eikä rulla
koskaan pysähdy, ei kierry alkuunsa tai loppuunsa” (Vadén 2001: 97). Tässä työssä rakennan ymmärryksen ja
tulkinnan hermeneuttista kehää omien maisemakokemusteni reflektoinnin, kirjallisuuden sekä taiteellisen työskentelyn kautta.
Mitä tapahtuu, kun taiteellinen työskentely työntyy mukaan hermeneuttisen ymmärryksen rakentamisen prosessiin? Syntyy konkreettista visuaalista materiaalia, jonka lähtökohtina toimivat aikaisemmat hämmentävät maisemakokemukset. Syntyy lisää purkamisen ja merkityksenannon kerroksia, joiden kautta maisemaan ja taiteen tekemiseen liittyvä esitieto tulee näkyväksi. Esiin tulevat kokemuksista nousseet kysymykset sen teoreettisen tiedon
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valossa, jonka teosten työstöön mennessä olen omaksunut. Mikään kysymys ei sinänsä saa teoksissa suoranaista vastausta eikä se ole tarkoituskaan. Jos teokset asettuisivat esittämään totuuksia, ”lopullisia tutkimustuloksia”,
ne sulkisivat hermeneuttisen kehän ja asettuisivat siihen sisältyvää ymmärryksen rakentumisen käsitystä vastaan
(Hannula 2003: 85). Vastauksina teokset sisältäisivät oletuksen lopullisen totuuden löytymisen mahdollisuudesta.
Metodina hermeneutiikka kieltää tämän mahdollisuuden olemassaolon, sillä siinä tiedon rakentuminen nähdään
loputtomana kasautumisen prosessina. Kasan huipullekin aina kasautuu uutta ja se, mikä eilen näytti totuudelta
on tänään jo muuttunut kysymykseksi.
En näe työtäni niinkään kaikki metodologiset kriteerit täyttävänä täysipainoisena taiteellisena tutkimuksena vaan
pikemminkin harjoitelmana, tutkimusmatkana, taiteellisen tutkimuksen tekoon. Taiteellisen työskentelyn tuloksia
kuljetan työni kirjallisessa osuudessa mukana kuvallisena vertailukohtana ja peilinä tekstissä esiin nouseville
ajatuksille. Teoskuvien kautta pyrin keskusteluttamaan teoreettisemmassa pohdiskelussa rakentuvia ajatuksia
töiden visuaalisten, monitulkintaisten sisältöjen kanssa. Teokset muodostavat näyttelykokonaisuuden Maisemallisia ilmoituksia, joka oli esillä Galleria Araliksessa huhtikuussa 2010. Näen näyttelyn ikään kuin kokoelmana
yrityksiä ymmärtää maisemakokemuksen visuaalisuutta siltä kohdin hermeneuttista prosessia. Pyrkimyksiä on
monen suuntaisia. Työt ovat kuin avauksia, joiden avulla lähestyä maisema ilmiötä erilaisista näkökulmista.
Luvussa 5. puran kirjallisesti auki kuvallisen työskentelyni tausta-ajatuksia ja tavoitteita sekä pohdin taiteellisen
työskentelyn roolia hermeneuttisen kehän osana. Taiteellisen prosessin vaiheita en ole kuitenkaan lähtenyt
yksityiskohtaisemmin avaamaan niin kuin en ole kirjallisessa osuudessakaan kajonnut tekstin työstämisen monivaiheiseen kulkuun. Tavoitteenani on ollut rakentaa työ siten, että taiteellinen ja kirjallinen osuus asettuisivat
toistensa lomaan ja päälle tasavertaisina ymmärryksen rakentumisen askelmina. Kuten kuvakirjassa niin myös
tässäkin avoimen loppuratkaisun kertomuksessa visuaalinen esitys ja teksti välittävät tapahtumien ja ajatusten
kulun yhdessä mutta omista näkökulmistaan.
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Ilmoitustauluksi nimeämäni suurikokoisen tulostekollaasin kautta olen pyrkinyt ymmärtämään maisemakokemuksien paljouden rakentamaa kokonaisuutta ja ennen kaikkea niiden
maisemien roolia, jotka kohtaamme vain ja ainoastaan kuvina. Työ ei sisällä yhtäkään itse
ottamaani kuvaa. Kaikki kuvat on ladattu internetistä ja niin kuvaajat kuin kuvattavat kohteetkin ovat suurimmalta osaltaan minulle tuntemattomia. Millaista maailmasuhdetta nämä kuvat
minussa rakentavat? Eikö olekin niin, että maisemakuvat vaikuttavat vertailupintoina ja erään laisena taustatietona päivittäisten maisemakokemusteni taustalla? Entä miten konkretisoida
kasautuvien kuvien virta? Kerros kerrokselta se rakentuu tässä työssä peittäen aiemmat kuvat
mutta toisaalta välillä alta repeytyy jokin aikaisempi maisema osin näkyviin. Aivan kuin ilmoi tustaululla vanhat ilmoitukset revitään tai peitetään uusien ja ajankohtaisempien tieltä niin
myös maailmasuhde maisemina, maisemakuvina, päivittyy jatkuvasti.
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.4 KUVA Ilmoitustaulu, tulostekollaasi (122x244cm)
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.2 Maisemallisen
hämmennyksen kivijalka
En voi ymmärtää kokemuksiani kiinalaisessa junassa ja maisemassa ilman muistoja menneisyyteni näköaloista.
Ne ovat myös tulkintojeni tausta ja alkusyy. Hermeneuttisen prosessin, avoimen loppuratkaisun kertomuksen, on
siten edettävä takaumien kautta, joissa palaan aina lapsuuden maisemiin saakka. Niiden kautta on muodostunut
ensimmäinen kokemuksellinen perusta ja tiedollinen pohja sille, mitä ajattelen maiseman olevan ja miten olen
toiminut maiseman suhteen. Seuraavilla sivuilla hahmottelemani kotimaiseman kokemukset sekä myöhemmät
ristiriitaiset yksittäiset viivähdykset erilaisissa maisemissa pyrkivät jäsentämään tutkijan ja tekijän paikkaani. Kyse
on pienistä merkitsevistä elämäni sattumista, jotka asettuvat otsakkeen ’visuaalisia maisemakokemuksia’ alle. Puran kokemuksia auki tehdäkseni näkyväksi opinnäytetyöni hermeneuttisen kehän henkilökohtaisemman puolen.
Näiden kokemusten päälle uudet kokemukset kertyvät ja jälleen uudet tulkinnat, kokemukset ja tekstit rakentuvat.
Kyse on kiinalaisessa junassa maisemaan luotua katsetta hahmottavan hermeneuttisen prosessin alkupisteistä.
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.5 KUVA Karstunlahti, Lohja, Suomi
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. Visuaalisia viivähdyksiä maisemassa
On talvi, kevät, kesä tai syksy. Seison kalliolla. Kallio on kotitaloni vieressä ja sen laelta näkyy
kauas järvenlahtea selälle päin. On metsää, joka rajaa pellot, taloja, teitä talosta taloon ja
taivas. Jonkinlainen asioiden välinen tasapaino ja ymmärrettävyys vallitsee katseeni alla. Tästä kohdasta käsin voin yrittää käsittää mitä on välimatka, maapallo, luonto ja ihminen kaiken
keskellä. Välillä makaan kalliolla ja katson maisemaa nurin, ylösalaisin. Taivas aukeaa silloin
loputtomasti alaspäin ja metsät kelluvat kuin saarten juuret kaiken yllä.
Kalliolla tuntuu merkitykselliseltä. On kuin olisin yhtä ympäröivän kanssa, kun vain sieltä käsin
katseellani nielen kaiken itseeni. Mutta miksi oikeastaan seison kalliolla vain katsomassa? Oli sihan paljon muutakin, mitä voisin tehdä: Kieriä, poimia kanervia, huudella ja kuunnella kaiun
helähdystä kauempaa, etsiä lintuja tai hyönteisiä, laskea hevosia haassa lahden vastakkaisel la puolella, tunnustella sykettä ranteellani. Mutta ei, olen aloillani ja lähinnä vain katselen, en
mitään erityisesti, siltä tuntuu, vaan kaikkea yhtä aikaa. Luulen, minussa vaikuttaa opittu tapa
tarkastella ympäröivää maisemina, olla katseen kautta maisemassa. Olennaista tuossa tavassa
on, että koen olevani erillinen, että minä olen tässä ja muu maailma minun ulkopuolellani on
jotakin, jota minun on opittava katseen kautta ymmärtämään. Olennaista on etäisyys minun ja
muun välillä. Tarkastelupisteeni tuntuu olevan jossain silmieni välissä; siellä missä maisema
havaitaan kuvana. Tuohon pisteeseen maisema virtaa valona, väreinä ja muotoina. Tuon pis teen kautta hahmottuvaa kuvaa todellisuudesta yritän lukea ja ymmärtää.
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.6 KUVA Karstunlahti ylösalaisin
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Vanhempani valokuvaavat. Olen nähnyt saman kotimaiseman myös lukuisina konkreettisina
kuvina, heijastumina paperilla; järvi, metsät ja taivas erilaisissa säissä ja valoissa. Sommittelu
on kuvissa aina suurin piirtein sama. Keskelle rajautuu lahti, usein myös läheinen männynkä ppyrä rinteessä on rajattu kuvasta pois. Maata on kuvassa enemmän kuin taivasta tai suunnilleen saman verran. Itse asiassa valokuvien maisema muistuttaa useita näkemiäni maalauksia.
Kuvassa ovat juuri ne elementit, joita maisemassa kuuluukin olla, eikö vain? Maa ja taivas,
luonto ja ihmisen jäljet.
Jätän itseni hetkeksi kalliolle seisomaan ja käännän katseeni Alpeille. Vuosi on 2004, on kesä.
Kapuan vuorelle saalistamaan maisemia. Kiirehdin, en ehdi taivaltaa jalan koko matkaa vaan
kiikun ylös kapselissa vaijereiden varassa. Maisemat aukeavat ympärilläni. Laakson pohja jää
kauas. Vieressä ihmiset painautuvat laillani kapselin ikkunalasia vasten ja tuijottavat ulos.
Vuoren laella tuijotus jatkuu. En tiedä muista mutta minun katseeni harhailee nyt levottomasti.
Täällähän hukkuu ihmisjoukkoihin! Ja mitä ovat nämä lakea halkovat syvät urat ja tiet? Tavoit teenani oli kokea mutta myös ennen kaikkea valokuvata täydellinen vuoristoidylli. Sellainen
kuin olen näkemistäni kuvista oppinut vuoristoidyllin olevan. Siihen kuuluu sopivasti taivasta
vuorten lumihuippujen yllä, vihreää (ehkä niitty) ja ihmisistä tyhjä, koskematon rinne. Työnnän
korvatulpat korviini ja käännän selkäni hiihtohissien rangoille, sähkökopeille, tolpille ja turis teille. Yritän rajata pois kaiken idylliini kuulumattoman ja onnistunkin välillä mutta myönnyn
myös ottamaan muutaman kuvan, missä on se kaikki; liiat ihmiset, epämääräiset rakennelmat,
äänet, roju.
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.7 KUVA Zell Am See, Itävalta
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Katsahdan lopulta Kiinaan mutta Pohjois-Kiinan juna saa matkata yhä rauhassa eteenpäin.
Haluan kavuta vielä eräälle vuorelle. Se on yksi taolaisuuden pyhistä vuorista Hunnanin maa kunnassa ja sitä paitsi on kiinalainen uusivuosi. Vuosi on 2006. Aivan kohta, ei, juuri nyt olen
vuoren päällä. Jaksoin kävellä koko matkan ylös vaikka bussillakin olisi päässyt leveää asfaltoitua tietä. Vihdoin ympärillä ei näy kuin vihertävä polveileva laki, joka hukkuu sumuun. Aivan
kuin perinteisissä kiinalaisissa maalauksissa!, hengähdän mielessäni. Ei, valehtelen, ympärillä on paljon muutakin kuin sumuiset vuoret. On temppelin pihamaa, parkkipaikka, loputto miin kiinalaisia perheitä, digikameroita ja vuoren rinteellä viehko, symmetrinen lautasantenni.
Jälleen toimin kuten Alpeilla vuosia aikaisemmin: Rajaan ja olen rajaamatta katseeni ulottuviin
”puhtaat” vuoret ja sekavan nykytodellisuuden.
Huh. Palaan sittenkin retkiltäni vielä hetkeksi takaisin kotikalliolle. Siellä asiat tuntuivat aset tuvan yhä lempeästi toistensa suhteen. Mutta ilta onkin jo pimentynyt ja seisoessani kalliolla
huomioni kiinnittyy horisonttiin, järvenselän taa. Siellä vilkkuu punaisena matkapuhelinmaston
merkkivalo. Sen oikealla puolella kajastaa, ei pikemminkin suihkuaa ylöspäin oranssinkelmeä
valohuntu. Kasvihuoneet naapurikunnan puolella hehkuvat lämpölampuillaan kaukana metsien
takana. Sekavin tuntein katselen kokonaisuutta. En pysty enää asettamaan katsetta rauhallisena maisemaan. Vilkkuvat ja suihkuavat valoilmiöt eivät tunnu kuuluvan siihen. Maisemassani
on valohäiriö, se on rikki.
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.8 KUVA Pyhä vuori Heng Shan, Hunnan, Kiina
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. Kaikkialla romanttinen kaipaus
Menneiden, ohikiitävien maisemassa koettujen hetkien kautta paljastuu paitsi jotakin omasta suhtaumisestani
maisemaan myös muutamia näkökulmia maiseman käsitteeseen sinänsä. Mikä maisema on? Missä se on? Onko
maisema jotain ajatusten ja havaintojen ulkopuolista, todellisuutta itsessään? Vai onko maisema vain ihmisen
luoma rakennelma, tapa havainnoida ympäröivää pala palalta, rajattuina näkyminä?
Maiseman juuret ilmiönä ja käsitteenä ovat 1600-luvulla läntisessä Euroopassa alkunsa saavassa maailmankuvallisessa mullistuksessa (Johansson 2006: 50& 2008: 224). Tuolloin teollistumisen ja kaupungistumisen myötä ihmiset irtautuivat läheisestä yhteydestä maahan. Kaupungissa elävälle maan omistaminen tai viljely ei ollut
enää mahdollista. Maisemakuvasta ja maisemien katselusta kehittyi mahdollisuus elvyttää katkennutta suhdetta
maahan ja saada maan omistamisen kokemus (Kelsey 2008: 206-207). Toki näkymien voi ajatella aina olleen
olemassa. Meren aavoja, vuoren rinteitä, metsäisiä kukkuloita on varmasti katsottu ja ihailtu sukupolvi toisensa
jälkeen. Maisema-käsitteen kautta näkymiin suunnattu ihaileva katse on saanut kuitenkin uusia merkityksiä, joita
rakensivat paitsi uudet ajatukset ihmisen ja maailman suhteesta myös opitut ympäröivän kuvaamisen tekniikat.
Maisema ilmiön synty on siten aikansa maailmakuvan erilaisten tulokulmien ja vaikuttimien risteyspiste. Se kiinnittyy maailman kuvaamisen tapoihin ja sellaisena heijastelee laajempaa kulttuurista näkökulmaa ympäröivään
todellisuuteen (Casey 2002: 233).
Omassa maisemasuhteessani näyttää edellä esiin nostamieni kokemusten valossa korostuvan ajatus maisemaideaalista sekä ristiriita konkreettisen, havainnossa ilmenevän todellisuuden ja ideaalin välillä. Mistä ovat peräisin
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mielikuvani ”puhtaasta”, arvostettavasta maisemasta? Miksi olen nähnyt vaivaa kokeakseni maiseman juuri tietyn
laisena: harmonisena, huikaisevana, salaperäisenä? Maisemasuhdettani näyttää leimaavan romantiikan ajan käsitys maisemasta kauniina, etäisenä, villinä ja salaperäisenä ”luontona”, johon katseen kautta voin kaivaten etsiä
yhteyttä (Klessmann1991: 18, Kelsey 2008: 205). Tuo käsitys nousee näkyviin odotuksina, maisema ideaaleina,
joita kokemuksissani metsästän. Romanttisessa asenteessa ympäröivään merkitsevää on pyrkimys kaiken ykseyttä korostavaan kokonaisvaltaiseen elämykseen vastakohtana valistuksen ajan tavoitteille ymmärtää todellisuutta rationaalisen, erottelevan ja luokittelevan ajattelun avulla. Kuten maiseman käsitteen synty myös romantiikan
ajan näkökulma todellisuuteen oli siten seurausta elinolosuhteiden henkisistä ja fyysisistä muutoksista (Schneider
2007: 7).
Romanttista maisemakäsitystä määrittelevät paitsi kauniin myös ylevän ja pittoreskin käsitteet. Pittoreski merkitsee kuvauksellista, siis kuvaan sopivaa ja siten viestii romanttisen katseen yhteydestä maiseman kuvaamisen,
kuvallisen esittämisen käytäntöihin (Johansson 2008: 226 & 2006: 56). Ylevä taas pyrkii kuvaamaan niitä tunteita,
joita maiseman valtava mittakaava ja voimakkaat luonnonilmiöt meissä herättävät; pelkoa, hämmennystä (Shaw
2006: 2). Romanttista on, että maailma avautuu katsojasta etäällä, kuvauksellisena, hurjana, saavuttamattomana;
kuin tuntematon paratiisi. Maisemakokemuksieni hämmennyksessä on paljossa kyse sekä ylevän kokemuksesta
että säröistä maiseman kuvauksellisuudessa. Mutta mitä romanttinen asenne pittoreskin ja ylevän käsitteineen
lopulta merkitsee maailmasuhteen rakentumiselle?
Maisemakokemuksissani Alppien rinteillä ja Hunnanin pyhällä vuorella on paljossa kyse erityisestä turistikatseesta (Suonpää 2007: 115), jolle kelpaavat vain tietynlaiset tarkasteltavat kohteet. Turistikatseessa romanttisen maisemakäsityksen vaikutusvalta nykyhetkeen näkyy kenties kaikkein voimakkaimmin. Tuon katseen avulla turisti
tavoittelee romanttista paikan kokemusta aivan kuten maansa menettänyt kaupunkilaistunut talonpoika: hänen
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näkökulmastaan maisema voisi parhaimmillaan korjata kurjan irrallisuuden tunteen ja rakentaa jälleen yhteyden
maisemassa harmonisena kokonaisuutena avautuvaan todellisuuteen. Paitsi kaikenlaiset terveydelliset ja ympäristölliset epäkohdat maisemassa, myös toiset turistit voivat olla romanttisen turistikatseen tiellä (Suonpää 2007:
115). Tuo katse kun etsii puhdasta muuttumatonta idylliä; villiä, salaperäistä, turmeltumatonta. Romanttinen katse
liittää siten turismin käytännöt sellaiseen maiseman käsitteen läpäisemään ympäristösuhteeseen, jossa maisemakokemus määrittyy kaipaukseksi kadonneeseen yhteyteen ympäröivän kanssa.
Sitä eroa, joka maisemakokemuksessa asettuu kokijan ja koettavan välille, ei ole helppoa kuroa umpeen. Robin
Kelseyn (2008: 209) mukaan olemme maisemaan luodun romanttisen katseen kautta yrittäneet unohtaa eron ja
kieltää sen, että ehkä lopulta haluammekin olla muusta olevaisesta irrallaan. Me siis näin ajatellen tavoittelisimme maisemakokemuksessa yhteyttä, jota emme pohjimmiltamme halua. Maiseman kohdalla romanttinen katse
merkitsee Kelseyn mukaan sitä, että viehätymme itsemme poissaolosta (2008: 209). Kun katsomme maisemaa
voimme ikään kuin sulkea itsemme kuvasta pois ja unohtaa osallisuutemme ja riippuvuutemme kaikkeen siihen,
mikä silmiemme edessä aukeaa.

.

’Alppimaisema, 308 palaa’ pohjautuu selkeästi yksittäiseen maisemakokemukseen, jota
olen eritellyt edellä purkaessani auki pohdiskelujeni taustaa. Palapelin kuva on yksi niistä
harvoista ”totuudenmukaisista” valokuvista, joita otin hiihtohissin rankojen ja turistien kansoit tamalta vuorenlaelta. ’Alppimaisema, 308 palaa’ -työssä kuva on saanut uuden roolin. Pyrin
sen kautta ymmärtämään ja kommentoimaan maisemien ympärille rakentunutta kulttuuria, jossa
.22

.9 KUVA Alppimaisema, 308 palaa, yksityiskohta

.23

tietynlaiset maisematyypit muuttuvat välineiksi ja objekteiksi, anonyymeiksi stereotyypeiksi
maailmasta. Palapeleissä, postikorteissa ja maisemakuvin kuvitetuissa kalentereissa toistuvat tietyt maisematyypit tietynlaisissa olosuhteissa esitettyinä. Kaupallisissa maisemakuvissa
paistaa useammin aurinko kuin sataa. Inhimillinen olemassaolo (jos nähtävillä) ja ”muu luonto”
asettuvat kuvissa harmoniseen rinnakkaiseloon. Pelien ja korttien maisemat ovat maisemia
parhaimmillaan. Ne jatkavat romantiikan ajan pittoreskin perinnettä kuvauksellisina, kuvattavan arvoisina maisemina.
Mutta mitä tapahtuu silloin kun pittoreskiin tulee särö? Niittymaiseman yllä lentää lentokone
piirtäen pakokaasuvanaa sinisen taivaan pintaan. Tyynen järvenselän takana kohoavat läm pövoimalan jäähdytysaltaat. Vuoren rinteillä risteilevät hiihtohissit ja sähköjohdot. Onko pit toreskin mahdollista muuttua vastaamaan tarkemmin muuttuvaa todellisuutta? Mitä tapahtuisi
maisemakokemuksillemme, jos postikorttien tai palapelien maisemissa vilistäisivät sähköjohdot, moottoritiet, teollisuusalueet, ojat ja parkkipaikat? Alkaisimmeko hyväksyä myös sellaiset
maisemat arvostuksen kohteiksi? Vai jättäisimmekö vain muuttuneet kortit ja palapelit kaupan
hyllyille pölyttymään?
Maisemapalapelin kohdalla maisemakuva muuttuu hyväksi materiaaliksi osoittaa muutos, ero
entiseen. Sen verran pysyvää palapelimaisemien totunnainen visuaalisuus on, että pienikin
särö, pienikin ”virhe” kuvassa nousee näkyväksi. Mikä sitten on säröä ja mikä harmoniaa riippuu vahvasti ympäröivän kulttuurin määrittelemistä katsomisen tavoista.
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.3 Maisema – ympäristön
kokemisen erityistila(nne)
”Kaikella, kaikilla, jokaisella paikalla ja tapahtumalla on esteettiset puolensa, jos vain koke minen perustuu tietoisuuteen, aistimelliseen läheisyyteen ja välittömään merkityksentajuun.”
Arnold Berleant (2006 s.73)

.Ympäristöesteettinen näkökulma
Ympäristöestetiikan sisällä visuaalista maisemakokemusta käsittelevät keskustelut liittyvät maiseman arvostamiseen. Kuten yleinen estetiikka myös ympäristöestetiikka pohtii kauniina, esteettisenä, arvostettavana kohteena
ilmenemisen ja kokemisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia (Eaton 1995: 14, Berleant 2006: 81). Ympäristöestetiikassa kysymykset kohdistuvat kuitenkin ympärillä aukeavaan todellisuuteen kokonaisuudessaan eikä yksinään
taide-esineisiin tai tekoihin (Berleant 2006: 66-67). Mitkä tekijät ylipäätään määrittävät esteettistä kokemusta?
Onko esteettinen kokemus välittömän havainnon aiheuttama kokonaisvaltainen reaktio vai oppimisen tulosta?
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Näkökulmana ympäristöestetiikka on verrattain nuori. Sen synty on tulosta muuttuvan ympäristön kokemuksille
asettamista haasteista: Mitä arvostaa ja mitä ei kun kyse on esimerkiksi ympäristöongelmien leimaamista maisemista? Miten esteettiset arvostelmat vaikuttavat toimintaamme ympäröivän suhteen? Taiteen kokemisen ja laadun
arvioimisen ympärille kehittynyt esteettinen teoria on laajentunut ympäristöestetiikaksi myös taiteen muuttuvien
käytäntöjen myötä. Taiteen määritelmien kurottuminen arkeen limittyvää, taideinstituution rajoja rikkovaa toimintaa
kohti on saanut myös estetiikan hamuamaan pohdintojensa kohteeksi entistä laajempia kokonaisuuksia. Taiteen
ja muun ympäristön välisten rajojen häilyessä tavat pohtia ja kokea taidetta liukuvat etenkin ympäristöestetiikassa
koskemaan myös niitä todellisuuden puolia, jotka aikaisemmin on asetettu taiteen käytäntöjen ulkopuolelle.
Taiteen ja ympäristön kokemisen välinen vuorovaikutus esteettisessä avautuu maisema-käsitteen kautta mielenkiintoisella tavalla. Maisema-käsitteen synty on samansuuntainen ympäristöestetiikan kehitysprosessin kanssa.
Sen alkuperä on yhtäältä kuvataiteeseen vakiintuneessa tavassa kuvata ja havainnoida todellisuutta ja toisaalta
tavassa katsoa ja kokea kuvataidetta. Estetiikassa taiteelle usein annettu erityinen asema jonakin arkitodellisuudesta irrallisena merkityksen ja kokemisen tasona, erityisenä ajattelun tilana, liukuu maiseman kohdalla kohti taidekuvan ulkopuolella aukeavaa konkreettista todellisuutta. Maisema on ympäristön kokemisen erityistilanne. Esimerkiksi muotokuva pätee käsitteenä ainoastaan viitatessamme kuviin mutta maisema on maisema sekä kuvassa
että kokemuksena konkreettisesta todellisuudesta (Kelsey 2008: 204). Kohdatessamme kallion laelta aukeavan
maiseman meissä aktivoituu opittu taidekuvan katsomisen kaltainen kokemisen tapa, jossa pyrimme irrottamaan
ympäristöstämme tietyn rajallisen osion lähempää, meditatiivista, tarkastelua varten.
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. Kun maisema ja kokija kietoutuvat yhteen
Ympäristöestetiikan alan sisällä ympäristö-käsitteen määritelmät ja sisällöt vaihtelevat. Ajatuksia ympäristön esteettisen arvioinnin mahdollisuuksista ja tavoista jäsentää voimakkaasti se, millaisena eri ajattelijat näkevät kokijan ja ympäristön välisen suhteen. Jatkossa pohdin omia maisemakokemuksiani erityisesti Arnold Berleantin
(2002 & 2006) ympäristöstä ja ympäristöestetiikasta esittämien ajatusten valossa. Berleant edustaa fenomenologista ympäristöesteettistä näkemystä, jonka mukaan maiseman kokemiseen liitetyt mielen ja kehon, ympäristön
ja ympäröitävän kaltaiset dualismit olisi jo syytä poistaa. Berleantin näkemyksissä korostuu kokemusten aistinen
kokonaisvaltaisuus; ympäristö ja kokija ovat yhtä ja on keinotekoista pyrkiä esimerkiksi määrittämään mistä maisema alkaa ja mihin kokija loppuu (Berleant 2006: 68).
Toisaalta esioletukseni ja kysymykseni maisemakokemukseen liittyen mukailevat analyyttisen ympäristöestetiikan
lähestymistapaa ympäristöön. Analyyttista näkökulmaa edustavan Allen Carlsonin (1994) mukaan on mahdollista
määrittää oikeita ja vääriä lähtökohtia ympäristön esteettiselle arvostamiselle. Hänen näkemyksensä rakentuvat
paljossa ympäristön ja sen kokijan väliselle vastakkainasettelulle. Maiseman esteettinen arvo nousee Carlsonin
mukaan eettisesti kestävällä tavalla esille vain objektiivisen (luonnon)tieteellisen tiedon valossa. Ilman objektiivista tietoa hänen mukaansa jäljelle jää vain kaoottinen subjektiivinen kokemus, joka ei ota huomioon ympäristöä
omalakisena järjestelmänä vaan rakentaa sen arvostuksen kuvataiteen luoman maisemakultin pohjalle (Carlson
2000: 35). Lähtiessäni alkujaan etsimään oikeaa tapaa olla maisemassa tai toimia maiseman suhteen löysin
Carlsonin ajatuksista houkuttelevaa selkeyttä. Hänen lähestymistapansa sisältää kuitenkin lähtöoletuksia maisemasta, taiteesta ja ympäristön kokemisesta, jotka ovat työskentelyni edetessä yhä voimakkaammin väistyneet.
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Maiseman ja kokijan suhteen määrittyessä Berleantin teksteissä vuorovaikutuksen ja yhteenkietoutumisen kautta
koin löytäneeni Carlsonin näkemyksiä kohdallisemman peilin kokemuksilleni ja ajatuksilleni.
Berleantin mukaan ympäristö on havainto- ja kokemisjärjestelmä ja ympäristöestetiikka tutkii tämän järjestelmän
toteutumista ja arvoa (Berleant 2006: 79) Järjestelmäksi ympäristön tekee se, miten kulttuuriset tavat ja merkitykset
yhdistyvät siinä konkreettisiin, monimutkaisiin ja rikkaisiin aistihavaintoihin. Kokija on siis osa järjestelmää, johon sisältyy paitsi aistinen ja materiaalinen kytkeytyminen konkreettiseen todellisuuteen myös kulttuurinen, sosiaalisesti ja
historiallisesti rakentunut sitoutuminen opittuihin havaitsemisen ja tulkitsemisen tapoihin. On kiinnostavaa pohtia Berleantin näkemyksiä omien maisemakokemusteni valossa. Millä tavoin visuaalinen maisemakokemuksessa rakentaa
tai heikentää sitoutumista paitsi aistisessa avautuvaan konkreettiseen todellisuuteen myös kulttuurisiin merkityksiin?
Entä minne maiseman kokeminen asettuu Berleantin ajatuksissa kokijan ja koettavan yhteenkietoutuneisuudesta?
Berleantin (2006) hahmotelmassa ympäristöestetiikan kehittymisestä ja määritelmästä mielenkiintoista on taiteen
ja ympäristökokemuksen välinen vaikutussuhde. Toisin sanoen kyse on taiteen kokemisen ideaalien vaikutuksesta ympäristökokemukseen. Berleant esittää, että taide (tässä yhteydessä erityisesti kuvataide) eriydyttyään omalle alueelleen, arjen ulkopuoliseksi esteettiseksi kokemukseksi, loi myös ideaalisen taidekokemuksen mallin, jossa
tärkeäksi muodostui kohteen ja kokijan välinen etäisyys mutta myös tietyllä intensiteetillä kohteeseen suunnattu
esteetön, pohdiskeleva huomio. Maisema, havaitsemisen tapana, sisältää juuri tuon nimenomaisen ajatuksen
pohdiskelevasta huomiosta. Se on etäistä mietiskelyä ensin taidekuvan, näkymän visuaalisen esityksen, edessä
mutta vähitellen myös konkreettisen todellisuuden suhteen.
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Nykytaiteen kohtaamistavat ovat moninaiset ja haastavat kokijan yhä tiiviimpään vuorovaikutukseen taideteoksen
kanssa . Enää ei teos välttämättä jää etäälle, arjesta erilleen, vaan kietoutuu osaksi kokijan todellisuutta (Sederholm 2000: 83). Esteettinen saa siten myös uusia määreitä, kun entistä enemmän myönnetään kokemuksen aistinen kokonaisvaltaisuus, kehollisuus ja sosiaalinen rakentuneisuus. Siten maisemakaan ei enää välttämättä aukea
etäisenä viestinä vaan avautuu moniin kokemuksellisiin ja tulkinnallisiin suuntiin kaikessa rakentuneisuudessaan.
Tällä kaikella lähestyn ajatusta siitä, että maisema-käsitteen sisältämän katsomisen tavan purkaminen kuvataiteessa ei voi olla vähitellen vaikuttamatta myös maiseman konkreettiseen havainnoimiseen. Vai voiko?

. Maisema taide– ja ympäristöinstituutioiden rajalla
Yrjö Sepänmaa (2002) on käsitellyt taiteen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta institutionaalisen taideteorian
linssien lävitse. ”Ympäristömaailma” muodostaa hänen mukaansa taidemaailmalle rinnakkaisen, yhtenevän rakenteen, jonka suhteen pohtia arvostelmiin ja arvostuksiin liittyviä kysymyksiä. Instituutiona ympäristö rakentuu
kulttuuriksi ja tulee siten käsitellyksi ihmisnäkökulmasta käsin, koska se on ainoa, jonka lopulta voimme ottaa.
Esteettinen kulttuuri on Sepänmaan mukaan taidemaailman ja ympäristömaailman yhteissumma. Mielenkiintoisia
maisemakokemusten ristiriitaisten sisältöjen suhteen ovat Sepänmaan pohdiskelut avant-garden sijasta ympäristöestetiikassa. Institutionaalinen taideteoria on ajanut taiteen rikkomaan instituutionsa rajoja ja laajentanut siten
taiteesta tehtävien esteettisten arvostelmien mahdollisia suuntia. Avant-garde, modernistisen taiteen sisäisenä
uudistusliikkeenä, on pyrkinyt kyseenalaistamaan taiteen, esteettisen kokemuksen, mahdollisuuksia ja määritelmiä (Sederholm 2000: 185). Sepänmaan mukaan ympäristöinstituutio ei kuitenkaan kestä avant-gardistista esteettistä ajattelua vaan jaettuna todellisuutena sen on noudatettava ekologisia periaatteita (Sepänmaa 2002: 45).
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Avant-garde modernin sisäisenä liikkeenä kuuluu sekin jo sinänsä osittain menneisyyteen (Sederholm 2000:
185). Postmodernin ajan taiteessa avant-gardelle ei juuri ole sijaa, sillä enää ei ole yhtenäiskulttuuria, jota vastaan
se voisi asettua. Toisin kuin Sepänmaa Berleant (2006: 75) näkeekin, että esteettinen havainnointi ympäristön arvon pohdiskelun välineenä on syytä ulottaa kaikkiin olemassaoleviin ympäristöihin. Tämän ajatuksen hän pohjaa
hyvin laajaan käsitykseen luonnosta yksinkertaisesti kaikkena, mitä on. Berleantin mukaan laajentunut esteettisen
kokemisen (ympäristöesteettinen avant-garde?) tila ei johda kaiken suhteellisuuteen ja laatujen hämärtymiseen.
Hänen mukaansa esteettinen kaikessa ”herättää vastuun kehittää kriittistä arviointikykyä (2006:75)”. Jos siis suljemme pois esteettisten arvostelmien teon mahdollisuuksien laajentuvan kokemuspiirin, emme kohtaa maailmaa
sellaisena kuin se on vaan ainoastaan sen osan todellisuutta, jolle meillä on jo varma kulttuurisesti määritelty arvo
ja merkitys.
Maisema on estetiikan sisältöjen välimaastoa; jotain taidekokemukselle ja ympäristökokemukselle yhteistä maaperää, jossa konkretisoituu toisaalta havaitsemisen tapojen vähittäinen muutos ja toisaalta se mikä koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi, mietiskelyn arvoiseksi. Visuaalisen maisemakokemuksen voi nähdä Berleantin ajatuksia seuraillen kokijan sitoutumisena kulttuurisesti rakentuneen havainnoimisen maaperään. Berleantin mukaan
maisemakäsite ”institutionalisoi perinteisen asenteen ympäristöstä kohteena (Berleant 2006: 69)”. Maisema siis
ikään kuin valaa betoniin sen, miten ympäröivää tulisi tarkastella ja tulkita. Samalla Berleant kuitenkin esittää, että
kuvataiteen maisemakuvaukset eivät rakentaisikaan eroa katsojan ja katsottavan välille vaan loisivat kokemuksellista, aktiivista katsomisen prosessia, jonka myötä maiseman ja sen kokijan raja-aidat häilyisivät tai kaatuisivat.
Berleant’lle tuntuu olevan olemassa siten maisema katsomisen tapana, kokija-koettava dualismin manifestina, ja
maisema aktiiviseen havaitsemisprosessiin ja ympäristöön kokemisjärjestelmänä johdattavana kuvataiteen ilmiönä tai kuvana (Berleant 2006: 69).
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Runo-nimisten töiden sarjassa pohdin paitsi maiseman kaksiulotteisuutta ja kolmiulotteisuutta myös erilaisia suuntia itse galleriatilassa sekä katseen suuntia ylipäätään. Lopullisessa
työssä on siksi miltei kaavamaisesti jotain keveänä ylös nousevaa, jotain raskaasti alas maahan valuvaa ja keskellä jotain staattista. Pyrin käyttämään myös erityyppisiä materiaaleja ja
siten kutittelemaan kokemuksen aistista puolta. Kyse on aiheen, maisemakokemuksen visuaalisen puolen, hahmottamisesta kaksi- ja kolmiulotteisuuden käsitteiden läpi; rajankäynnistä
kuvan ja konkreettisen todellisuuden välillä. Jokaisessa ”visuaalisessa runossa” maisemakuvien elementit ikään kuin purkautuvat kuvista ulos. Mutta purkautuminen tapahtuu hallitusti,
kuvallisen esityksen kaltaisesti, materiaalisia elementtejä kahliten ja toisaalta niillä leikitel len. Pumpulinen savupilvi on aistittavissa veistoksellisena muotona ja kehyksistä ulos valuvan
maan voi nähdä viittaavan myös maalaukselliseen työstöön. Akvaario rajaa veden kuin kehys
taulun ja pinnalle muodostuu öljystä jälleen yksi kaksiulotteisen kuvan kaltainen kerros. Kuinka
ymmärtää maisemakuvan ja konkreettisen todellisuuden välistä dynamiikkaa? Entä kuinka visuaalisessa maisemakokemuksessa elämälle kielteiset elementit muuttuvat katsetta lumoaviksi?
Millä tavalla lumoavuus rakentaa aistista yhteyttä ja millä tavalla se jättää meidät ulkopuolelle?
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Lentokoneet, nuo raskaat ja samalla ihmeellisen aineettomat järkäleet edustavat inhimillis tä ylivoimaa luonnon välttämättömyyksistä hyvässä ja pahassa. Yhtäältä ne voivat symboloida inhimillistä älyä, nokkeluutta ja voimaa ja tulla siten ihailun kohteiksi. Taivaalla välkkyvä
lentokone on silloin kuin timantti, joka piirtää herkkää pilvivanaa. Toisaalta lentokone voi olla
myös muistutus ihmiskeksintöjen seurauksista ja siitä konfliktista, joka tällä hetkellä vallitsee
”puhtaan luonnon” ja sitä saastuttavan ihmisen välillä. Silloin maisemaidyllin sinistä taivasta
halkova kone ja pakokaasuvana on virhe, jotain kuvaan kuulumatonta. ’Taivaalla’ työssä li kaisenvalkeat läiskät kirkkaalla pleksipinnalla lentävät kenties jossain näiden vastakkaisten
merkitysten välillä. Niiden parvi on kuin harmoninen ja keveä joukko tahroja, joiden kokoerojen
kautta pyrin rakentamaan tilailluusion yhdessä pleksin taustalla aukeavan lasiaulan rakentei den kanssa. Kuljettaako työ kokijan katsetta niin kuin toivon; viipyillen pitkin lentokoneita ja
tilaa, ilmaa, maisemaa niiden ympärillä?
.38
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Visuaalisen maisemakokemuksen edellytys on näköhavainto, katseen kautta havaitseminen. Pohtiessani
visuaalista maisemakokemusta maailmasuhteen rakentajana yhdeksi keskeiseksi teemaksi nouseekin maiseman
havaitsemisen prosessi. Käsitykset siitä, miten kokemus maisemasta rakentuu näköhavainnon kautta sekä
ajatukset näköhavainnon suhteesta kuvaan vaikuttavat hyvin konkreettisella tavalla siihen, miten hahmotan
itseni osaksi maisemaa. Omassa mielessäni olen aikaisemmin pitkälti niputtanut näköhavainnon ja valokuvan
samansuuntaisiksi todellisuuden hahmottamisen välineiksi. Kuva maisemasta on tuntunut käyvältä dokumentilta
maisemakokemuksesta; kaikesta, mikä siinä on tärkeää. Maisema nähtynä on ollut kokemuksissani silmän
näkökentän rajaama, muistiin tallentuva kuva.
Junasta käsin kiinalainen maisema tuntuu avautuvan esiin kuin pergamenttirulla. Sen viesti asettuu luettavaksi,
silmän kautta aivoihin kulkeutuvaksi ajattelun ja tunteiden ärsykkeeksi. Tämän kaltaisen kokemuksen maiseman
”vastaanottamisesta” voi nähdä perustuvan näköhavainnon rakentumista koskeviin 1600-luvulta peräisin oleviin
empiristisiin näkemyksiin (Salminen 2005: 94). Empiristisen näkökulman kautta katsottuna näkeminen on kausaalinen ketju kehon ulkopuolisen maailman objektista silmän kautta aivoihin. Silmä on ketjun merkitsevä osa, vastaanotin, johon ulkopuolinen todellisuus heijastuu kuvana. Aivoissa tapahtuu kuvan tulkinta ja ymmärtäminen.
Tähän näkemykseen perustuu ajatus näköhavainnon välittämistä viesteistä, joita aivot prosessoivat. Maisema
tuntuu minullekin aukeavan katseen kautta viestin tai ilmoituksen tavoin. Yritän ymmärtää todellisuutta siinä, missä
se aukeaa katseen kautta havaittavana, kaksiulotteisena kuvana.
Empiristisestä näkökulmasta poiketen ekologinen lähestymistapa korostaa näköhavainnon syntymisen vastavuoroisuutta ja liikkeen roolia sen synnyssä (Salminen 2005:111-113). Ekologisen lähestymistavan mukaan näköhavainto rakentuu paitsi silmän verkkokalvolla ja aivoissa myös kokonaisvaltaisena kehollisena prosessina (Gibson
1986: 126). Silmän tehtävänä ei siten ole vain ympäristön viestien vastaanottaminen sillä myös kehollinen orien.40

taatio ympäröivän suhteen tapahtuu paljossa katseen kautta. Ekologisen näköhavainnon lähtökohdasta ”samalla
kun näen ympäristöni näen myös itseni osana ympäristöä (Salminen 2005: 105)”. Myöskään näköhavainto ei sen
mukaan perustu pysähtyneeseen verkkokalvokuvaan vaan optiseen, alati muuttuvaan virtauskuvioon (Gibson
1986: 222). Ekologiselle näköhavainnoille rehellisen maiseman tarkkaajan tulisi siten oivaltaa katsovansa jotain
virtaavaa, liikkeen kautta hahmottuvaa ja vähittäisenä kehollisena prosessina havainnoksi rakentuvaa.
Ajatuksessa ekologisesta näköhavainnoista tuntuu toistuvan konkreettisena fyysisenä alttiutena sama vastavuoroisuuden ja vuorovaikutuksen asetelma kuin Berleantin (2006) näkemyksissä kokijan ja koettavan ympäristön
saumattomasta sitoutuneisuudesta. Siinä missä Berleant (2006: 68) valitsee hengityksen esimerkiksi yhteenkietoutuneisuudesta ympäröivän kanssa, voisi ekologisen näköhavainnon teorian kautta tulkiten silmä ja siten
katse toimia yhtä lailla yhtymäkohtana kehollisessa vuorovaikutuksessa maan, taivaan, puiden, seinäpintojen,
vedenaavojen tai vaikkapa tiheikköjen kanssa. Silmä ei näe yksin vaan jokaiseen korostuneen visuaaliseenkin
kokemukseen osallistuu koko keho monimutkaisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Paitsi visuaalista
havaintoa varten silmä, osana havaitsevaa kehoa, olisi siten myös väline kokonaisvaltaiseen keholliseen orientaatioon ympäröivän suhteen (Gibson 1986: 263). Näin kehon liikkeet vaikuttavat havaintoomme ympäröivästä
mutta ympäröivä vaikuttaa myös liikkeisiin. Tältä pohjalta ajatella voisikin, että katse ei välttämättä tuota etäisyyttä
kokijan ja koettavan välille vaan toimii kehollisen ympäristöön asettumisen välineenä. Samalla alkaa haihtua raja
kokijan ja koettavan väliltä ja, niin kuin hengityksessä ilma virtaa meihin ja meistä ympäristöön, myös katseen ja
kehon liikkeiden välinen yhteistyö sitoo meidät maiseman elimellisiksi osiksi.
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. Päättyykö katseen valta?
Näkemykset silmän ja katseen roolista ja merkityksestä maailmasta saatavan tiedon totuudellisuudelle ja rakentumiselle asettuvat osaksi kokonaisvaltaisempaa näkemystä ihmisen ja maailman välisestä suhteesta. Kuten aikaisemmin on jo tullut ilmi, maisema-käsitteen synnyn voi nähdä seurauksena yhdenlaisesta näkemyksestä: tavasta
nähdä maailma katsojasta erillisenä katseen kohteena. Maisemakokemuksessa katse on silloin kuin maailman
todistaja ja vain nähty on totta ja olemassaolevaa (Haila 2006: 23).
Juha Varto (2001) pohtii katseen vallan korostumisen seurauksia maailmasuhteen rakentumiselle perspektiivisen
ja inspektiivisen käsitteiden kautta. Perspektiivisellä hän viittaa katseen vallan esiinmarssiin ja siihen, miten todellisuuden kuvaamisen tavat ovat vaikuttaneet näkökulmaamme ihmisen ja muun tapahtumisen välisestä suhteesta
(Varto 2001: 34). Vaikka perspektiivin käsite sinänsä viittaa yleensä niihin keinoihin, joilla kuvantekijä rakentaa
kuvan kolmiulotteisesta todellisuudesta kaksiulotteiselle pinnalle (Taiteen pikku jättiläinen 1991: 490), merkitsee
perspektiivinen Varton pohdinnoissa todellisuuden kuvaamisen tapojen laajempaa vaikutusta konkreettiseen
maailmasuhteeseen. Se on tapa ”antaa ja ottaa kuvat, maisema, tila, rakenteet, asiat (Varto 2001: 33)”. Se on
perspektiivin lävitse ja näkökulmasta rakentuvaa, katseen ja kuvien rakentamaa todellisuutta. Se on asetelma,
jossa havaitsija katsoo maailmaa omasta havaitsemisen pisteestään, kuva kuvalta, sektori kerrallaan.
Varton (2001) mukaan perspektiivistä maailmasuhdetta seuraa inspektiivisen näkemyksen mahdollisuus;
perspektiivin vallan hajoaminen. Inspektiivisen hän määrittelee asettumisena tapahtumisen keskiöön. Toisin kuin
perspektiivisessä maailmasuhteessa kyse ei ole sivusta seuraamisesta; maailman hahmottamisesta etäältä, ko.42
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kijan näkökulmasta. Siten myös inspektiivisen maailmassaolon kautta rakentuva tieto on tyystin toisenlaista kuin
perspektiivinen, tietäjän ja tiedetyksi tulevan välistä etäisyyttä korostava ymmärrys. Se on tietoa, joka rakentuu käsirysyssä todellisuuden kanssa, jossa ”ainoastaan itse tapahtumisessa paljastuminen, tapahtumisena, voi
osoitaa, mitä jokin on” (Varto 2001: 39).
Maiseman havaitsemisen kohdalla, maisemina havaitsemisessa, perspektiivinen maailmankuva on vahvasti
läsnä. Maisema on perspektiivisen näkemyksen mukainen annettu maailman havaitsemisen, ”ottamisen”, tapa.
Katsoja ja katseen kohde ovat siinä erilliset ja maisema aukeaa ikään kuin katsojasta käsin, katsojalle (Casey
2002: 235). Jos maisema jo käsitteenä rakentaa eroa kokijan ja koettavan välille, onko inspektiivinen maisemasuhde sula mahdottomuus? Pääsenkö eroon katseen vallasta niin kauan kuin tarkastelen ympäröivää maisemina?
Inspektiivinen maailmassaolon tapa näyttää rinnastuvan sekä Berleantin että Gibsonin näkemyksiin kokemisen
ja havaitsemisen kehollisesta vastavuoroisuudesta. Kuten kokija Berleantin (2006) mukaan ei voi erottaa itseään
koettavasta vaan on elimellinen osa sitä, niin myös inspektiivisessä maailmasuhteessa ”minulle tapahtuu, minä
tapahdun” (Varto 2001: 37). Varton (2001) mukaan jokainen kokemisen tapa, joka saa meidät menettämään subjektiutemme, unohtamaan sen, on askel kohti inspektiivistä maailmasuhdetta (2001: 40). Kenties maisemakokemuksessa tämä mahdollisuus on olemassa taidekokemuksen kaltaisuudessa, kuten Berleant toteaa pohtiessaan
maisema-käsitteen rakentamaa suhdetta ympäristöön (Berleant 2006: 69). Taiten tehty kuvataideteos voisi silloin
parhaimmillaan johtaa kohtaajansa yhteensulautumisen kokemuksen äärelle ja edelleen heijastua myös konkreettisen maiseman kohtaamiseen; tehdä tarkkailijasta osallistujan. Kyse olisi silloin katseen kautta rakentuvasta,
aktiivisesta, kehollisesta heittäytymisestä mukaan maiseman tapahtumiseen.
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.5 Taiteellinen sukellus
maisemaan
”Ryhtyminen, toimiminen, näkyminen ja näkyville asettaminen, paljastaminen ja paljastuminen
- konkreettisen kokeilemisen eteenpäin vievä voima!” työpäiväkirjasta 9.3.2010

Mitä lisäarvoa taiteellinen työskentely tuo hermeneuttiseen prosessiin, joka muuten rakentuisi keskusteluksi henkilökohtaisten maisemakokemusten ja aihetta käsittelevän teoreettisen kirjallisuuden välillä? Miksi työstää aihetta
taiteellisesti? Mihin tarvitaan kuvia, kuvallista työskentelyä, konkreettista materiaalista työstöä; kokemusten ja
kysymysten visuaalista esille saattamista? Kuvataiteen kohdalla kysymys on visuaaliseen viestimiseen sekä ajatteluun liittyvistä erityispiirteistä sekä taiteellisen työskentelyn kautta rakentuvasta avoimeen ja tuntemattomaan
suuntaavasta ymmärryksestä (Sederholm 2000: 68 &141). Itse koen, että visuaalinen työskentely mahdollistaa
tarttumisen johonkin, mitä ei vielä ole. Visuaalinen on mahdollisuutta yhdistellä asioita ennakkoluulottomasti ja rakentaa merkitysten vyyhtejä, jotka aukeavat visuaalisen viestin tulkitsijasta riippuen. Visuaalisessa työskentelyssä
voin myös pohtia asioita tiivistämisen kautta, muodostaa kiteytymiä selittämisen sijaan. Kiteytymät voivat paitsi
omassa kirjallisessa pohdinnassani myös visuaalisen viestin tulkitsijan mielessä purkautua odottamattomiinkin
suuntiin. Siten visuaalinen voi johtaa ajatuksia tutusta kohti tuntematonta.
.46
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Taiteellisessa ideoinnin ja materiaalisen työstön prosessissa tärkeää on mielestäni myös kysymysten äärellä vietetty aika sekä pyrkimys pukea kysymykset ja kokemukset muille viestittävään asuun. Se johtaa väistämättä olemassaolevan kokemuksellisen ja teoreettisen tiedon jäsentämiseen. Kuten teksti myös visuaalinen teos on tietyllä
tapaa samojen kommunikoinnin haasteiden edessä. Kuinka kuvata aihetta siten, että katsoja, kokija tai lukija
pääsisi mukaan kokemuksellisesti ja voisi sitä kautta pohtia aihetta omasta näkökulmastaan? Kun on kyse visuaalisesta kokemuksesta ja maiseman visuaalisuuden pohtimisesta aiheen käsitteleminen ja viestiminen visuaalisesti
on sinänsä luontevaa, välitöntä ja suoraa. Voin kuvin ja visuaalisin elementein ojentua kokemuksistani yleisön
puoleen (katso! tällaista minä näin! voisiko sen kokea näin?) ja käyttää hyväkseni kuvan esittävää luonnetta.
Voisinko tehdä sen pelkän tekstin avulla? Ehkä, mutta visuaalisen, materiaalisen taideteoksen kohdalla mukaan
nousee myös välittömän aistimisen taso.
Miksi aistinen sitten olisi tärkeää ottaa mukaan pohdinnan prosessiin ja ajatusten viestimiseen? Kysymys on
mielestäni kokemuksesta. Jotta ajatteluprosessi lähtisi liikkeelle, on taustalla oltava kokemuksia, jotka herättävät
hämmennystä ja kysymyksiä ja joihin kerääntyvä tieto ja ymmärrys on mahdollista liittää. Taideteos voi mielestäni
toimia parhaimmillaan juuri tällaisena ajatuksia liikkeelle pistävänä aistisena kokemuksena. Tästä lähtökohdasta
käsin olen lähtenyt myös rakentamaan omia töitäni. Päämääränäni on ollut luoda visuaalisten kokemusten paikkoja, jotka sysäisivät kokijan edes hetken verran miettimään käsittelemääni teemaa. Samalla kun olen työstänyt
aiheita visuaalisiksi kokemuksellisiksi viesteiksi olen joutunut jäsentämään sitä, mitä haluan viestiä. Siten työt
asettuvat osaksi aiheen jäsentämisen hermeneuttista kehää. Ne ovat tiivistymiä, joiden viestiä tämä teksti osaltaan pyrkii purkamaan ja viemään eteenpäin, tiivistämään uudelleen.
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. Kyynärpäitä myöten maisemassa
Tonkiessani jälkeenpäin hermeneuttisen kerrostumisen kasaa ja pohtiessani taiteellisen työskentelyn merkitystä
sen osana, mielenkiintoni kohdistuu maiseman kaksisuuntaiseen merkitykseen. Kuten jo aikaisemmista luvuista
on esille auennut maisema on yhtäältä kuva tai esitys todellisuudesta ja toisaalta tapa havainnoida konkreettista
todellisuutta (Kelsey 2008: 204). Tästä lähtökohdasta käsin maiseman käsitteleminen kuvataiteen keinoin on aiheen käsittelemistä sen omin välinein: Kuvia kuvista, maisemia maisemista tai maisemasta maailmasuhteen symbolina. Siten taiteellisella työskentelyllä on mielestäni valitsemani aiheen kannalta mielekäs rooli osana prosessia.
Koetellessani kuvallisesti maailman rakentumista kuvina ja työstäessäni materiaalisesti maisemaa etäisyytenä
kouriintuntuvan ja sen kokijan välillä asetan itseni ikään kuin keskelle maisemina hahmottuvaa todellisuutta.
Taiteellisessa työskentelyssäni olen yhtä aikaa maisemien rakentaja ja kokija. En saata vetäytyä syrjään maailman
maisemina käsittämisen ja kuvaamisen traditiosta, tarkastella sitä sivusta. Taiteellisen työskentelyn kautta, kyynärpäitäni myöten sotkeutuneena siihen, voin kokemuksellisesti rakentaa ymmärrystäni, joka vähitellen tiivistyy
teoksiksi, teosten työstöstä nouseviksi ajatuksiksi ja toisaalta tarkentuu ja kyseenalaistuu kirjallisuuden kautta
käsitteellisesti.
Nykytaiteessa maisema saa uudenlaisen roolin verrattuna perinteiseen maisemataiteeseen. Maisemasta tulee
materiaalia, jonka kautta purkaa maisemakuvaan liittyviä stereotypioita ja sitä kautta maisemaa havaitsemisen
tapana (Karjalainen 2006: 16). Samalla kun nykytaiteen maisema aikaisemman maisematradition tapaan pyrkii
välittömän aistikokemuksen läheisyyteen, se asettuu myös pohtimaan maiseman kulttuurista rakentuneisuutta ja
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kuvallisuutta. Siten asettuessaan maisemataiteen jatkumoon nykytaiteen lähtökohdista rakentuva teos ei voi olla
sisältämättä reflektointia suhteestaan traditioon (Johansson 2006: 80). Maisema on merkitsevä piste, josta aukoa
esiin ymmärrystä menneistä ja nykyisistä ja kenties myös tulevista tavoistamme olla maailmassa. Käydessäni
käsiksi maisemaan nykytaiteen keinoin voin pyrkiä ymmärtämään paitsi konkreettisen tekemisen kautta maisemakäsitteen ja kuvataiteen välisen suhteen dynamiikkaa, myös kuvien ja konkreettisen todellisuuden välistä vuoropuhelua maisemakokemuksessa.

. Maisema - kuva, tila ja leikki
Kenties kaikkein silmiinpistävimmin töissäni näyttää paljastuvan kokemani todellisuuden kuvankaltaisuus. Kummallista kyllä, en ole aikaisemmin tiedostanut maisemaa tilaksi tai tilan esitykseksi. Maisema on ollut minulle
kaksiulotteinen ilmiö, etäällä, havainnoitava kuva. Maiseman tilallisuus, jonka olen myös pyrkinyt tuomaan töissäni
esiin, on minulle jotakin uutta, prosessin myötä esiin noussutta. Sekä valmiissa töissä että maisemakokemuksissani sinänsä esiin nousevan maailman kuvankaltaisuuden voi nähdä varjona, länsimaisessa kulttuuripiirissä 16001700 lukujen aikana rakentuneen maailmankuvan perintönä, jota kannan ajatuksissani ja tavassani havainnoida.
Tuo maailmankuva on rakentunut erilaisten muuttujien pyörteenä, jossa tekniset keksinnöt (esim. optiset laitteet),
elämäntapojen ja olosuhteiden muutokset (kaupungistuminen) sekä teoreettiset näkemykset ihmisen ja muun
todellisuuden välisestä suhteesta (Kant, Descartes) lyövät kättä. Maisema on tuon pyörteen selkeä osallinen,
seuraus ja kohta, jossa inhimillisestä näkökulmasta kuvankaltaisena aukeava todellisuus kiteytyy. Samalla se on
myös ilmiö, jossa kuvataide reagoi voimakkaasti aikansa maailmankuvaan ja osaltaan myös vaikuttaa tuon maailmankuvan muodostumiseen (Haila 2006: 22-23).
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Mutta kuinka paljon kuvilla sitten on lopulta valtaa ja voimaa muokata todellisuussuhdettamme? Omien kokemuksieni mukaan kuvataiteilija, esittämällä ehdotuksia siitä miten ja millaisena maisema on mahdollista nähdä, voi
pyrkiä muovaamaan jaettua kuvaa todellisuudesta, sen kokemisen tapaa. Koen, että kohtaamani taide ja kuvien
todellisuus on saanut minut vähitellen laajentamaan esteettisen kokemiseni rajoja ja siten myös johtanut minut
hämmentävien ja ristiriitaisten kokemusten äärelle. Tuossa esteettiseen liittyvässä hämmennyksessä kyse on
kenties aistisen liikkeelle saattamasta sisäisestä vuoropuhelusta uusien esteettisten ”mahdollisuuksien” edessä.
Taide vaatii kohtaajaansa olemaan jotain mieltä sekä tiedostamaan tai kyseenalaistamaan omat arvostuksensa
(Naukkarinen 2003: 59). Vastaavaan keskustelevaan otteeseen pyrin omissa töissänikin; runollisiin kysymyksiin
ja toteamuksiin, joiden toivon asettuvan katsojan kanssa vuoropuheluun maiseman esteettisyyden merkityksistä.
Näyttää siltä, että käsityksissäni lähestyn näkemystä taideteoksesta pelinä tai leikkinä, johon teoksen kokija aktiivisesti osallistuu (Casey 2002: 250, Sederholm 2000: 67). Tässä näkökulmassa teos on myös pelin aktiivinen
osapuoli, ” parhaassa tapauksessa luokseen kutsuva avoin tilanne” (Hannula 2003: 88). On mielenkiintoista pohtia pelin ja leikin ajatusta myös suhteessa maiseman kokemiseen. Johtaako maisema kuvakulttuurin läpäisemänä
ympäristön havainnoinnin tapana meidät sittenkin taideteoksen kohtaamisen kaltaiseen tapahtumisen leikkiin,
johon sekä kokija ja koettava osallistuvat vuoropuhelussa toistensa kanssa? Löytyykö tuosta leikistä maiseman
arvo erityisenä todellisuuden tapahtumisen muotona? Voiko maisemakokemuksen nähdä samankaltaisena ”levottomana levähdyspaikkana” (Hannula 2003: 89) kuin taidekokemuksen? Ja jos ei tällainen maiseman ja taideteoksen rinnastaminen olekaan sinänsä johdonmukaista tai kohdallista voisiko taiteen kohtaamisen kaltainen
tila kuitenkin toimia maailma (maisema) -suhteen avaajana? Jos ”taideteoksen kohtaaminen vaatii pysähtymistä
ja viipyilyä, kuten myös kohtuullisuutta ja tahdikkuutta” (Hannula 2003: 89) eikö samansuuntaisia ominaisuuksia
voisi vaatia myös konkreettisen maiseman kunnioittavalta kohtaamiselta?
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Suunnitellessani näyttelykokonaisuutta koin riehakkuutta galleriatilan suhteen. Valkoisine
seinineen se on latautunut tiheästi edeltäkäsin käyttäytymiskoodeille ja määritellyille tavoille
kohdata ”taide” sille pyhitetyssä tilassa. Osa minusta tahtoi korostaa ja käyttää hyväkseen
tuota pyhää rinkiä ja auraa töiden ympärillä. Se on omiaan rauhoittamaan kokijan huomion juuri
sinne, minne tekijä töillänsä osoittaa. Toisaalta halusin myös rikkoa galleriatilan töiden esittä miselle asettamaa jäykkää kehystä. Halusin ottaa teoksia ympäröivän tilan mukaan maiseman,
tilallisen kokemuksen, pohtimiseen.Toivoin, että työni herättäisivät miltei lapsenmielistä uteli aisuutta ja leikillisyyttä sekä nivoutuisivat ja osin sulautuisivat osaksi tilan elementtejä.
Lähdin rakentamaan tiettyyn tilaan visuaalisten tiivistymien kokonaisuutta, maisemakokemuksien maisemaa. Työt eroavat toisistaan paljon niin muodon, sisällön kuin materiaalien puo lesta. Kuitenkin koen, että punainen lanka kietoutuu näiden erilaisten näkökulmien ympärille.
Paitsi taiteellisen työskentelyn matka kohti ymmärrystä visuaalisesta maisemakokemuksesta,
prosessi on ollut myös matka kohti minunlaistani ilmaisua ja erilaisia vaihtoehtoisia viestimisen
tapoja.
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.6 Viimeinen vilkaisu
Vielä kerran takaisin kokemusten epämääräiseen todellisuuteen ja yritykseen saada niistä otet ta. Juna matkaa yhä Pohjois-Kiinan maiseman halki eikä hämmennykseni lakkaa. Mitä hämmennys sitten tarkalleen ottaen on? Kenties se on kimppu aistiärsykkeitä yhdistettynä kimppuun
ajatuksia ja tunteita; mielihyvää yhdistettynä pelkoon (ja siten se voisi asettua myös ylevän
kokemuksen sisään); ristiriitaa maisemasta lukemani tiedollisen sisällön ja sen ulkomuodon
välillä. Se on romanttisen maiseman kultainen kehys asetettuna saastuneen näkymän ylle, vi suaalisten elementtien harmoniaa siellä, missä ihmisen ja luonnon välisen suhteen tasapaino
loistaa poissaolollaan. Se on sitä, että osallistun ympäröivään todellisuuteen vain katseen
kautta. Se on sitä, että istun junassa mutta olen kuin minua ei fyysisenä olentona olisikaan. Tai
on vain silmät ja tihentyvä hengitys ja kiihtyvä syke. Istuminen ja juna on toissijaista. Olennaista on se, mikä hetki hetkeltä paljastuu näkyväksi junan ikkunasta käsin, katseen kautta.
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. Maailmankuva murroksessa
Olenko tavoittanut työni taiteellisessa osuudessa jotain alkuperäisten maisemakokemusten hämmennyksestä?
Millä tavoin kokemukset edes ovat olleet alkuperäisiä? Ovatko kokemukset ja niiden pohjalta tehdyt työt, paljastaneet jotain olennaista konkreettisesta todellisuudesta; siitä miten se on ja tapahtuu? Vai onko niissä kuoriutunut
auki vain kulttuurisia kerroksia toistensa perään; kuvien ja kuvista tehtyjen kuvien vuo? Entä onnistunko kirjallisessa osuudessa osumaan mihinkään olennaiseen?
Näine kysymyksineni löydän nyt itseni, maisemakokemukset kainalossa, kahden maailmasuhdetta jäsentävän
ajatteluperinteen välistä, tuuliselta kapeikolta ei kenenkään maata. Yhtäällä on maailma, joka koostuu omista
käsityksistämme, mielessämme luodusta maailman kuvasta. Se maailma on ihmistä varten; havaitsemme sen ja
se tapahtuu vain inhimillisen perspektiivin lävitse. Tuon maailman voi nähdä kiteytyvän, tulkitsijasta ja kontekstista riippuen, analyyttisena näkökulmana ympäristöestetiikkaan, perspektiivisenä maailmasuhteena, empiirisenä
käsityksenä näköhavainnosta tai vaikkapa modernistisena näkökulmana taiteeseen. Ainakin edellämainittujen
mahdollisten tulokulmien kautta se aukeaa esille tässä työssä. Maisema, kulttuurisena kerrostumana, kuvan ja
konkreettisen todellisuuden jaettuna yhteismaana, avautuu kapeikon tällä puolen ennen kaikkea kehänä, jonka
sisällä ihminen katsoo ja kuvaa todellisuutta; todellisuutta, joka on ennalta asetettu mahdollinen maailma, maailma kuvana. Maisemakokemukseni kiinalaisessa junassa olisi kapeikon tältä puolen nähtynä kokemusta ennalta
määritellystä maisema-käsitteen kokonaisuudesta, ja kokemuksen herättämät ajatukset koskisivat ei niinkään näkymän ja hetken fyysistä todellisuutta sinänsä, vaan lähinnä minua ja kantamiani käsityksiä maailmasta.
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Vastakkaisella puolella kapeikkoa on maailma, joka ei synny sisällämme tai asetu ulkopuolellemme. Siinä maailmassa me olemme nykyhetkeen kietoutuneina; kehoinemme ja ajatuksinemme ainaisessa vuorovaikutuksessa
maailman kanssa. Sitä voisi kenties tähytä fenomenologisena näkökulmana ympäristöestetiikkaan, inspektiivisenä maailmasuhteena, ekologisena käsityksenä näköhavainnosta tai ajatuksena taiteesta kokemuksena ja vuorovaikutuksena. Maisema on tuosta ajattelusta käsin pikemminkin kuvan ja konkreettisen rajapinta siinä, missä nuo
molemmat voivat aistisina johtaa rajojen häipymiseen maiseman ja sen kokijan väliltä. Maisema tapahtuu meissä
mutta me tapahdumme myös osana maisemaa, maiseman kanssa. Kapeikon tällä puolen emme voi unohtaa
itseämme siitä ”kuvasta”, jonka havaitsemme, sillä havaitsemisen prosessissa olemme jo osa sitä.

. Haltioitumisen hetki – vuoropuhelua todellisuuden kanssa?
Lähtiessäni pohtimaan maiseman kokemiseen liittyviä kysymyksiä en arvannut sitä, mikä nyt jo näyttää ilmeiseltä; tarttuessani ilmiömaailman helman yhteen nurkkaan tulen paljastaneeksi nykyhetken kummallisen yhteisesti
rakentuneen olemuksen kuin veistoksen, jolla ei ole yhtä tekijää ja jonka tekemiseen en juuri ole vielä ehtinyt
osallistua tai tiennyt osallistuvani. Tai pikemminkin olen päässyt kurkistamaan helman alle, sillä vaikka kuinka
riuhtoisi ja repisi veistos jää aina osin verhotuksi. Olen tutkinut sen pintaa ilmiömaailman havainnoimisen kautta
käsikopelolla, hahmotellut sen ääriviivoja, mutta nyt ymmärrän todella, miten hämmennykseni maiseman äärellä
on hämmennystä koko maiseman muuttuvien merkitysten ja siten muuttuvan maailman äärellä.
Kiinnostavaa on, että maisemakokemusta yhä hallitsevat määreet ja käsitykset (romanttinen katse, pittoreski,
ylevä) syntyivät aikana, jolloin ihmiset enenevissä määrin elivät suorasta luontoyhteydestä irrallaan. Ne näyttävät
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kehittyneen ikään kuin korvikkeeksi menetetylle yhteydelle maahan ja luontoon mutta eivät ole lopulta pystyneet
ehkäisemään vääjäämätöntä liikettä kohti yhä voimallisempaa luonnonympäristön inhimillistä muokkausta, kontrollia ja hallintaa. Sen sijaan, että maisema olisi rakentanut sillan inhimillisen kulttuurin ja luonnonympäristön välille
se näyttääkin leventäneen väliin aukeavaa kuilua ja vahvistaneen kokemustamme maailman herruudesta.
Romanttisen näkökulman synty oli vastaus oman aikansa yhteiskunnalliseen epävarmuuteen ja maailmankuvalliseen myllerrykseen (Schneider 2007: 7). Kenties kokemuksessani kiinalaisessa junassa, takertumisessani
etäisenä aukeavan maiseman kiehtovaan salaperäisyyteen, oli kyse vastaavanlaisesta reaktiosta. Asettumalla
romanttisen katseen kautta etäälle hämmentävästä hurjien muutosten maisemasta löysin keinon hallita kokemustani todellisuudesta. Mutta etäisyyden rakentaminen ja vastakkainasettelu ihmisen ja luonnonympäristön välillä on
paitsi omalla kohdallani myös laajemmassa mittakaavassa johtanut kihelmöivästä hallinnantunteesta mielihyvän
vähittäiseen haihtumiseen ja ongelmien vyöryyn. Romanttinen katse ei siten näytä riittävän yhteyden yritykseksi
sillä se perustuu aina välimatkalle ja erottautumiselle (Kelsey 2008: 209). Kokonaisuuden ja syy-seuraussuhteiden hahmottumisen kannalta olennaista olisi hypätä itse kokijana mukaan koettavaan, lukea itsensä osaksi
maisemaa, sen tapahtumista.
Ei siis näytä olevan ihme, että maisema maailmasuhteena on tällä hetkellä niin tieteen kuin taiteenkin keskusteluissa pohdinnan ja uudelleenmäärittelyn kohde. Kenties maisemakokemuksen purkamisen kautta yritämme ymmärtää jotain siitä inhimillisen toiminnan ja muun todellisuuden välisestä hankauksesta, jonka seurauksia saamme
todistaa päivittäin. Ainakin maisemakokemukset ovat virittäneet omat ajatukseni inhimillisen ja muun todellisuuden välistä vastakkainasettelua pohtiville kysymyksille. Ympäristöhuolen aika, aika jolloin me Yrjö Hailan (2006:
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42) sanoin tarvitsemme uutta kosmologiaa, maailmanselitystä, jossa ihminen siirtyisi kaiken keskiöstä tasavertaisempaan vuoropuheluun muun todellisuuden kanssa, vaatii maailmasuhteen purkamista ja uudelleenrakentamista niin käsitteiden kuin toiminnankin tasolla.
Hermeneuttisen prosessin tuloksena on useimmiten ennakkoasetelmien kumoutuminen, ensikysymysten tyhjentyminen merkityksestä tai kysymisen suunnan ja tavan muutos. Sen ymmärryksen nojalla, joka minulla tässä
hetkessä maiseman kokemisesta on, en välttämättä lähtisi enää pohtimaan samoja kysymyksiä kuin mihin alussa
tartuin. Maisema on muuttunut silmissäni itsestäänselvästä mutta ristiriitaisia merkityksiä sisältävästä havaintokokemuksen lajista historiallisesti rakentuneeksi kokemisen tavaksi. Kuten nykytaide, myös sen käytäntöjä sivutessaan tämä opinnäytetyöprosessi on muuttanut maiseman minulle ”katsotusta kosketetuksi, tarkasta epäselväksi,
etäisestä kohteesta läheiseksi materiaaliksi” (Johansson 2006: 81). Muutos maisemasuhteessani on kuitenkin yhä
pysyvyyttä maisemista vaikuttumisessa. Maisema kerrostuneena kulttuurisena rakennelmana, maisema erona ja
kaipuuna, maisema käsitteellisenä materiaalina pohtia ihmisen kokemusta itsestään ympäröivän suhteen - uudet
näkökulmat ja määreet eivät ole tehneet tyhjäksi tai mahdottomaksi maisemasta haltioitumisen kokemusta. Haltioitumisen mahdollisuudessa näyttäisikin mielestäni kenties olevan avain maiseman visuaalisuuden merkitykseen
maailmasuhteen rakentumisen kannalta. Aistinen kokonaisvaltainen haltioitumisen hetki on sitä pysähtymistä ja
viipyilemistä, jota kunnioittava osallistuva vuorovaikutus maiseman kanssa vaatii (vrt. Hannula 2003: 89). Tuohon
viipyilemiseen johdattamisessa näen tällä kohtaa ymmärryksen rakentumisen kehää lopulta myös taidekasvatuksen paikan. Niin kasvattajana kuin kuvantekijänäkin voin toimia kohtaamisen paikkojen asettajana ja siten pyrkiä
rakentamaan kunnioittavan vuorovaikutuksen pohjalle rakentuvaa aktiivista maailmasuhdetta itsessäni ja muissa.

.60

Haaveissani tämä avoimen loppuratkaisun tarina päättyy Pohjois-Kiinan halki matkaavaan ju naan, jossa uudelleen, kaikkine tietoineni ja kokemuksineni, istuisin maiseman tapahtumiseen
osallisuudesta haltioituneena. Toistaiseksi saan kuitenkin tyytyä penkkiin Helsingin paikallis bussin takaosassa: kuraisen ikkunan takaa avautuvaan Sörnäisten rantatien pientareeseen,
Hanasaaren voimalan piippujen käryyn, hiilikasan takaa pilkottavaan mereen. Sillä se maisema
tapahtuu minussa juuri nyt. Sen maiseman kanssa minä tapahdun.
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