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Kanditaatintyöni käsittelee kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia osana ympäristökasvatusta. Aihe 
on ajankohtainen, sillä tutkimukset osoittavat länsimaisten ihmisten etääntyneen luonnosta viime 

vuosikymmenien aikana. Ympäristöongelmat ovat valtavia eikä niitä voida ratkaista muutoin kuin 

ympäristötietoisuuden lisäämisen avulla. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millä tavoin kuvatai-

dekasvatus voisi tukea vastuulliseen ympäristösuhteeseen kasvattamisessa. Tulevana luokanopetta-

jana lähestyn aihetta ensisijaisesti peruskoulun kontekstista. Olen käyttänyt aineistona kirjallisuutta 

ja tutkimusta kasvatuksen ja taiteen tieteenaloilta. Lisäksi olen selvittänyt, millä tavalla ympäris-

tönäkökulmat huomioidaan valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014). 

Tutkimuskysymykseni ovat 

1. Miten ympäristökasvatus ilmenee perusopetuksen opetussuunnitelmassa? 

2. Miten kuvataidekasvatus tukee ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutumista? 

Tutkimustulokseni osoittavat, että ympäristökasvatus ilmenee useissa kohtaa opetussuunnitelmaa – 

muun muassa sen arvoperustassa, toimintakulttuurissa ja laaja-alaisissa tavoitteissa. Opetussuunni-

telmaan uutena tullut monilukutaito laajentaa ympäristönäkökulmat koskemaan aineellisen ja ai-

neettoman ympäristön havainnointia ja tulkintaa. Esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot ohjaavat vi-

suaalisen kulttuurin tulkintaa. Kestävän kehityksen ilmenemismuodoista opetussuunnitelma nostaa 

esiin etenkin ekologisen ja sosiaalisen puolen. Lisäksi opetussuunnitelma painottaa luonnonvarojen 

kestävän käytön merkitystä ja ilmastonmuutoksen vakavuuden ymmärtämistä. Osallisuutta ja koke-

muksellisuutta korostava opetussuunnitelma pyrkii aktiivisuuteen ja tiedostavaan kansalaisuuteen 

kasvattamiseen. Kuvataiteen oppiaineen tavoitteet ovat kulttuurisesti moninaisilla ympäristön alu-

eilla. 

Kuvataidekasvatus tukee ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutumista molempien kasvatuksen 

alojen yhteisiä erityispiirteitä hyödyntämällä. Molempien vahvuuksia ovat muun muassa moniaisti-

suus, kokemuksellisuus, toiminnallisuus, herkkyys ja arvopohdinta. Näistä nostan tutkielmassani 

esille erityisesti kokemuksellisuuden, jonka on havaittu edistävän parhaiten kestävän elämäntavan 

omaksumista. Kokemusten kautta herkkyys havaita ympäristössä esiintyviä ilmiöitä kehittyy ja val-

mius vastuulliseen toimintaan kasvaa. Taideoppimisessa sosiaalisen vuorovaikutuksen, ympäristön 

havainnoinnin sekä kuvista keskustelemisen ja niiden tekemisen luomat aistimukset synnyttävät ko-

kemuksia. 
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1 Johdanto 

Huoli maapallon elinolojen heikentymisestä, ihmisen ja hänen jälkeläistensä tulevaisuudesta 

sekä luonnonvarojen riittämättömyydestä on ollut ilmassa jo pitkään. Ympäristöongelmia on 

totuttu käsittelemään yleisellä tasolla luonnontieteellisestä, poliittisesta tai yhteiskunnalli-

sesta näkökulmasta, mutta tässä tutkielmassa perehdyn ympäristökasvatuksen ja taiteen sekä 

niiden yhdistämisen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Tarkastelen ensisijaisesti kuvataidekasvatuk-

sen ja ympäristökasvatuksen välisiä yhteyksiä ja kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia vas-

tuulliseen ympäristösuhteeseen kasvattamisessa. 

Ympäristökasvatuksella on nykypäivänä merkittäviä haasteita, koska useat tutkimukset ovat 

osoittaneet länsimaisten ihmisten etääntyneen luonnosta kulttuurin digitalisoitumisen vaiku-

tuksesta. Tutkimusten mukaan suuri osa lapsista ja nuorista viettää enemmän aikaa sisällä 

virtuaalisessa maailmassa kuin ulkona todellisessa maailmassa, tunnistaa paremmin peli- ja 

animaatiohahmoja kuin tavanomaisimpia lähiympäristönsä lajeja. Vain pieni vähemmistö 

kertoo viihtyvänsä luonnossa. Ongelmana on, että ympäristötietoisuus lähtee ensisijaisesti 

omasta toiminnasta ympäristössä eikä toisten representaatiosta. Jos kosketus ympäristöön ja 

luontoon puuttuu, ei siihen kehity suhdetta eikä sitä opita arvostamaan. (Boeckel, 2013, 28-

31) 

Taiteella on ollut suuri merkitys ihmisen luontosuhteen kehittymisessä, joten sen nykyistä 

laajempi hyödyntäminen ympäristökasvatuksessa olisi perusteltua etenkin luontokokemus-

ten luomisessa, herkkyyden herättelyssä ja luontosuhteen tutkimisessa (Nordström, 2004, 

122). Muun muassa ympäristötaiteen saralla kunnostautunut suomalainen taiteilija Osmo 

Rauhala kuvaa taidetta havaintokyvyn herkistäväksi antenniksi, jonka kautta olemassa ole-

vasta voidaan saada sellaista tietoa ja ymmärrystä, jota ei voida kielellisesti välittää (Rau-

hala, 2003, 24.) Taide aktivoi henkilökohtaisia tapoja tulkita ja kokea maailmaa, tuoden 

esille ihmisluonteen aistillisen, emotionaalisen, kognitiivisen, symbolisen ja luovan puolen 

(Boeckel, 2013, 67). 

Ympäristökasvatuksessa on otettava huomioon, että merkittävä osa kouluista sijaitsee kau-

pungeissa, eikä luonnon ympäristöön pääseminen koulupäivän aikana ole kaikkialla itses-

täänselvyys. Rakennetussa ympäristössä on kuitenkin runsaasti mahdollisuuksia kestävän 

kehityksen eri muotoihin pyrkivän ympäristökasvatuksen harjoittamiselle (Daves, 2008, 68). 
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Kestävän kehityksen muodoista erityisesti kulttuurinen kestävyys sopii kaupunkiympäris-

tössä työskentelyn teemaksi, sillä sen päämäärät liittyvät muun muassa kulttuurihistorialli-

sesti merkittävien rakennusten ja elinympäristöjen vaalimiseen (Elo ym, 2000, 15). Myös 

taiteen tekeminen urbaaniin ympäristöön oppilaiden kanssa on täysin mahdollista ja oman 

käden jälki lähiympäristössä voi vaikuttaa positiivisesti ympäristösuhteen kehittymiseen. 

(Dawes, 2008, 68.) 

Kuulun itse vielä sukupolveen, joka löysi lapsena mielekkään tekemisen ensisijaisesti kodin 

ulkopuolelta, lähiympäristöstä ja luonnosta. Nykyaikana spontaani ympäristön havainnointi 

ei ole lapsille ja nuorille itsestäänselvyys, sillä he ovat tottuneet virtuaalisen maailman no-

peuteen ja viihdykkeen helppoon saatavuuteen, eivätkä välttämättä osaa enää kohdata maa-

ilmaa. Koen tulevana opettajana, että koululla on tärkeä rooli ympäristövastuullisuuteen kas-

vattamisessa, jotta erilaisista lähtökohdista tuleville oppilaille voidaan taata yhtäläiset mah-

dollisuudet kiinnostua ympäristöasioista. Olen Boeckelin (2013) tavoin sitä mieltä, että ym-

päristöherkkyys kehittyy ensisijaisesti henkilökohtaisten kokemusten kautta konkreettisesti 

ympäristössä toimien. Pelkkä luokkahuoneessa tapahtuva mekaaninen kasvien tunnistus ei 

riitä ympäristökasvatukseksi, sillä ilman aitoa vuorovaikutusta luonnon kanssa kasvien ni-

met jäävät vain irrallisiksi faktoiksi. 
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2 Tutkielman lähtökohdat ja perustelu 

Tutkielmani tavoitteena on tarkastella olemassa olevan kirjallisuuden ja tutkimuksen poh-

jalta kuvataidekasvatuksen ja ympäristökasvatuksen mahdollisia yhteyksiä ja selvittää, mil-

laisia voimavaroja kuvataidekasvatuksella on suhteessa ympäristöasioihin. Tutkielmani 

taustalla on oletus, että välinpitämättömät ympäristöasenteet kumpuavat ennen kaikkea vä-

häisistä ja pinnallisista ympäristökokemuksista eivätkä niinkään ihmisen tiedostetusta ha-

lusta vahingoittaa ympäristöä. Mitä tahansa itselle vierasta asiaa tai ilmiötä on hankala ar-

vostaa eivätkä ympäristöasiat tee tässä valitettavasti poikkeusta. On selvää, että koulutusjär-

jestelmän vastuu ympäristökokemusten luomiselle korostuu nykyaikana, jolloin oppilaiden 

lähtökohdat ympäristösuhteen kehittymiselle voivat olla hyvinkin vaihtelevia esimerkiksi 

asuinpaikan ja sosioekonomisen taustan mukaan. 

Ympäristöongelmat ovat suurempia kuin koskaan ja samaan aikaan ihmiset ovat yhä vähem-

män tietoisia elämän ekologisista perustekijöistä. Tämä ei johdu ainoastaan johdannossa 

mainitusta tietotekniikan kehityksestä vaan kehityksestä ylipäätänsä. Nykyaikana elämisen 

puitteet ovat etenkin kaupunkiasumisessa sellaiset, että luontoyhteyden ja henkilökohtaisen 

ekologian kokemiselle ja ymmärtämiselle on varsin kehnot edellytykset. Keskuslämpöjär-

jestelmät, supermarketit ja viemärijärjestelmät mahdollistavat sen, että biologisten perustar-

peiden eteen ei tarvitse tehdä itse juuri mitään. Ihminen on vuorovaikutuksessa luonnon 

kanssa vetäessään vessaa ja valitessaan ruokaostoksiaan, mutta harva kokee näin arkiset asiat 

ympäristövaikuttamiseksi. Itsensä ymmärtäminen ympäristön ja luonnon osaksi ja oman 

luontoriippuvaisuutensa tiedostaminen on askel kohti ympäristövastuullisuutta. (Willamo, 

2004, 42-45.) 

Koska ympäristökasvatukselle ei ole opetussuunnitelmassa omaa oppiainettaan, on sille teh-

tävä tilaa muussa koulun toiminnassa ja sitä on integroitava muihin aineisiin. Luonnontie-

teet, kuten biologia ja maantieto, eivät ole ainoita mahdollisuuksia kasvatettaessa ympäris-

tövastuullisuuteen, vaan mahdollisuuksia löytyy paljon esimerkiksi taideaineiden alueelta. 

Opetussuunnitelma säätelee käytännön toimintaa, ja sillä on ympäristökasvatuksen kannalta 

sekä hyvät että huonot puolensa. Toisaalta ympäristönäkökulmat ovat nykyisessä opetus-

suunnitelmassa (2014) näkyvästi esillä, mutta toisaalta aineorientoitunut opetussuunnitelma 

ohjaa toimintaa pois oppiainerajoilla liikkuvasta kasvatuksesta (Adams, 2008, 142). Yksit-

täisten oppiaineiden korostamisesta ja toisistaan erottelusta ollaan kuitenkin pääsemässä vä-
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hitellen pois, jolloin mahdollisuudet ympäristökasvatuksen harjoittamiseen voivat tulevai-

suudessa kasvaa. Olen itse erityisen kiinnostunut kuvataiteesta, joten keskitän tutkielmassani 

huomion kuvataidekasvatuksen ja ympäristökasvatuksen väliseen suhteeseen. 

2.1 Kysymysten asettelu 

Esittelen tässä kappaleessa kaksi tutkimuskysymystä, joihin tutkielmani pyrkii antamaan 

vastauksen. Ensimmäinen kysymys keskittyy ympäristökasvatukseen opetussuunnitelmassa 

ja toinen tutkielmani pääasialliseen aiheeseen eli kuvataidekasvatuksen ja ympäristökasva-

tuksen suhteeseen. Päädyin ensimmäiseen kysymykseen osittain sattumalta, sillä alkuperäi-

nen tarkoitukseni ei ollut lähteä tutkimaan aihetta opetussuunnitelmasta käsin. Tutkielmani 

edetessä kuitenkin selvisi, että ympäristöasioille on annettu suhteellisen paljon huomiota 

vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Myös laaja-alaisiin tavoitteisiin uutena 

tullut monilukutaito on lisännyt omalta osaltaan ympäristönäkökulmia. Opetussuunnitelma 

ohjaa käytännön toimintaa kouluissa, joten pidin relevanttina antaa sille tilaa myös tutkiel-

massani.  

Toinen tutkimuskysymys on ollut mukana koko tutkielman teon ajan. Kysymysten järjestys 

mukailee tutkielmani rakennetta ja “ydinkysymys” on siksi vasta toisena. Kuten jo mainitsin, 

ympäristökasvatus ei ole erillinen oppiaineensa, joten sen integroiminen muihin aineisiin on 

ympäristöarvoihin kasvattamisen kannalta välttämätöntä. Ympäristökasvatuksen ja kuvatai-

dekasvatuksen yhteistyö ei ole itsestään selvää, joten halusin tutkia niiden mahdollisuuksia 

yhdessä toimimiselle. Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten ympäristökasvatus ilmenee perusopetuksen opetussuunnitelmassa? 

2. Miten kuvataidekasvatus tukee ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutu-

mista? 

2.2 Kirjallisuuden valinta ja käyttö 

Tutkielmani kannalta keskeinen lähdemateriaali löytyy suurimmaksi osin kasvatuksen tie-

teenalalta, mutta mukana on myös puhtaasti taidetta käsittelevää kirjallisuutta. Kirjallisuu-

den ja tutkimuksen lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) on yksi tärkeimmistä 

tutkielmaa eteenpäin vievistä auktoriteeteista. Vanhimmat ympäristökasvatusta käsittelevät 

lähteet ovat peräisin 90-luvulta, jolloin aiheesta kirjoitettiin Suomessa erityisen paljon. Alan 
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pioneereihin lukeutuvat muun muassa Meri-Helga Mantere, Sinikka Ojanen ja Hannele Rik-

kinen, joiden tutkimustyö on vaikuttanut ympäristökasvatuksen kehittymiseen nykyiseen 

suuntaansa.  

Mantereen teos Maan kuva – kirjoituksia taiteeseen perustuvasta ympäristökasvatuksesta 

(1995) on yhdessä Ojasen ja Rikkisen Opettaja ympäristökasvattajana -teoksen (1995) 

kanssa viitoittanut tietä vuonna 2004 ilmestyneelle Hannele Cantellin toimittamalle Ympä-

ristökasvatuksen käsikirjalle. Olen tutustunut edellä mainittuihin teoksiin, mutta keskityn 

tutkielmassani julkaisuajan nojalla erityisesti Cantellin teksteihin. Teos käsittelee ympäris-

tökasvatuksen aihepiiriä monipuolisesti, ottaen huomioon sekä teorian että käytännön. Useat 

kirjoittajat varmistavat näkökulmien runsauden – Lili-Ann Wolff kertoo ympäristökasvatuk-

sen kehityksestä 1960-luvulta nykypäivään, Risto Willamo, Liisa Suomela ja Sirpa Tani 

määrittelevät ympäristöä ja luontoa käsitteinä ja Hanna Nordström esittelee ympäristökas-

vatuksen toimintamalleja. 

Timo Jokelan ja Glen Couttsin toimittama artikkelikokoelma Art, Community and Environ-

ment: Educational Perspectives (2008) esittelee ympäristökasvatuksen kansainvälisiä mal-

leja Iso-Britanniasta Suomen Lappiin keskittyen erityisesti taiteen ja yhteisöllisyyden kei-

noihin. Artikkelikokoelmassa ympäristöä käsitellään laajana ja moniulotteisena kokonaisuu-

tena ja luonnonympäristön lisäksi huomioon otetaan urbaani ympäristö. Hollantilainen Jan 

van Boeckel (2013) kirjoittaa niin ikään taiteen ja ympäristökasvatuksen suhteesta. Yhdys-

valtalaisista ympäristökasvattajista Steve van Matre (2010) puolestaan kritisoi perinteisiä 

ympäristökasvatusmalleja, pitäen niitä intohimottomina ja ympäripyöreinä. 

Ympäristökasvatuksen lisäksi perehdyn tutkielmassani kokemukselliseen oppimiseen, ko-

konaisvaltaiseen taideoppimiseen ja monilukutaitoihin. Lähestyn kokemuksellista oppimista 

John Deweyn naturalistisesta pragmatismista käsin Heidi Westerlundin ja Lauri Väkevän 

(2004, 2011) kirjoitusten pohjalta. Deweyn kokemuksen filosofiaan liittyy vahvasti käsitys 

taiteen ja kokemuksen erottamattomuudesta, mitä tukee David Kolbin (1984) aikaisempi 

tutkimus taideoppimisen kokonaisvaltaisuudesta. 2000-luvun Suomessa Marjo Räsänen on 

kirjoittanut paljon taidekasvatuksesta hyödyntäen sekä Deweyn että Kolbin ajatuksia. Räsä-

sen tuorein teos Visuaalisen kulttuurin monilukukirja (2016) esittelee kokonaisvaltaisen tai-

deoppimisen ja kulttuurikasvatuksen yhteydet monilukutaitoihin, joihin muun muassa ym-

päristönlukutaito lukeutuu.  
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Kasvatusta tutkivan kirjallisuuden lisäksi taidetta itseään tarkkailevat teokset ovat tutkiel-

mani kannalta oleellisia. Mukana on sekä ympäristötaiteen historiaa käsittelevää että nykyi-

sen ympäristötaiteen ydinajatuksia ja mahdollisuuksia pohtivaa kirjallisuutta. Jeffrey Kast-

ner avaa ympäristötaiteen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä teoksessaan Land and Environmen-

tal Art (1998) kertoen samalla 1960-luvun amerikkalaisesta sosiokulttuurisesta tilanteesta. 

Ossi Naukkarinen (2003) ja Maria Huhmarniemi (2016) taas keskittyvät enemmän ympäris-

tötaiteen määrittelyyn sekä taiteen vahvuuksiin ympäristökonfliktien käsittelylle.  
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3 Ympäristökasvatus opetussuunnitelmassa 

Tutkielmani lähtökohtana on oletus kuvataidekasvatuksella olevista mahdollisuuksista ym-

päristökasvatuksen teemojen, toimintamallien ja tavoitteiden toteuttamiselle. Lähden tarkas-

telemaan aihetta perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2014) käsin, sillä opetussuunnitel-

man toimiessa kouluissa toteutettavan kasvatustoiminnan lähtökohtana siihen kirjatut tavoit-

teet määrittelevät suurelta osin myös käytännön toimintaa.  

Tutkimukseni tavoite on selvittää, millä tavalla ympäristö ja ympäristökasvatus näkyvät ope-

tussuunnitelmassa. Selvitän myös, kuinka paljon ympäristönäkökulmille annetaan huomiota 

ja missä yhteyksissä. Kiinnitän erityisesti huomiota laaja-alaisiin tavoitteisiin, koulun ylei-

seen toimintakulttuuriin sekä kuvataiteen oppiaineelle asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi 

avaan opetussuunnitelmaan uutena tullutta monilukutaitoa, sekä siihen kuuluvaa ja ympäris-

tökasvatuksen kannalta keskeistä ympäristönlukutaitoa.  

3.1 Ympäristön huomiointi uudessa opetussuunnitelmassa 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys on yksi perusopetuksen opetussuunnitelman kanta-

vista teemoista, ja se näkyy sekä perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) arvoperustassa, 

laaja-alaisissa tavoitteissa että toimintakulttuurissa. Kestävän elämäntavan tavoitteen mu-

kaan ihmisen kasvussa on olennaista ymmärtää riippuvaisuus luonnosta ja ekosysteemien 

toiminnasta. Päämääränä on toimia ekososiaalisen sivistyksen mukaisesti, rakentaa ihmisar-

voa ja ekosysteemien moninaisuutta kunnioittavaa elämäntapaa sekä lisätä ymmärrystä eri-

tyisesti luonnonvarojen kestävän käytön merkityksestä ja ilmastonmuutoksen vakavuudesta. 

Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksessa tulee lisäksi pohtia kulutus- ja tuotantotapo-

jen sekä teknologisen kehityksen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja etsiä ratkaisuja 

elämäntavoissa sekä yhteiskunnallisissa rakenteissa olevien epäkohtien korjaamiseen. 

(POPS 2014, 16.) 

Yksi opetussuunnitelman uudistuksista on tavoite laaja-alaisesta, tiedon- ja taidonalat ylittä-

västä osaamisesta. Laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia on yhteensä seitsemän, ja oppiai-

nekohtaiset tavoitteet linkittyvät aina vähintään yhteen niistä. Kestävän elämäntavan huomi-

oiminen nähdään ilmeisen tärkeänä, sillä se on kirjattu useaan osaamiskokonaisuuteen ja 

seitsemännessä kokonaisuudessa se on keskiössä. Kyseinen tavoite korostaa osallistumisen 

ja kokemuksellisuuden merkitystä aktiiviseksi ja tiedostavaksi kansalaiseksi kasvamisessa. 
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Sen mukaan mahdollisuudet omakohtaisen luontosuhteen rakentumiselle auttavat avaamaan 

ympäristönsuojelun merkitystä. (POPS 2014, 20-24.) 

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteet on laadittu tukemaan koulutuksen järjestäjän 

toiminnan suuntaamista kohti oppimista, hyvinvointia, osallisuutta ja kestävää elämäntapaa. 

Käytännössä kestävän elämäntavan välttämättömyys ulottuu kaikkeen koulun toimintaan, 

sillä vastuullinen suhtautuminen ympäristöön koostuu pitkälti arkisista teoista. Oppimateri-

aalien ja toimintatapojen valinnassa kiinnitetään huomiota raaka-aineiden ja energian kulu-

tukseen sekä luonnon monimuotoisuuden kunnioittamiseen. Oppilaita rohkaistaan toimi-

maan oikeudenmukaisesti kestävän elämäntavan puolesta ja rakentamaan siten toivoa hy-

västä tulevaisuudesta. (POPS 2014, 26-29.) 

3.2 Ympäristönlukutaito osana monilukutaitoa 

Kyky ymmärtää ja tulkita jatkuvasti muuttuvaa todellisuutta on ehdoton edellytys globaa-

lissa maailmassa selviämiselle. Yksi keskeisistä selviytymiskeinoista on lukutaito, jolla ei 

nykymaailmassa tarkoiteta enää vain teknistä osaamista, vaan laajemmin juuri erilaisia tul-

kinnan ja ymmärtämisen muotoja. Viime aikoina teknologisessa ja kulttuurisessa kommuni-

kaatiossa nopeasti tapahtuneiden muutosten myötä lukutaidossa on alettu painottaa yhä 

enemmän osallistumisen ja yhteistyön merkitystä. Nykyään lukutaidon katsotaan olevan jat-

kuvasti tapahtuvaa toimintaa, eikä niinkään jotain saavutettavissa olevaa ja staattista. (Räsä-

nen, 2015, 94-96.) 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmaan tuli laaja-alaisten osaamiskokonaisuuk-

sien myötä tavoite monilukutaidosta, joka on osaamiskokonaisuuksista neljäs. Monilukutai-

dolla tarkoitetaan taitoa tulkita, arvottaa ja tuottaa erilaisia tekstejä, joiden laaja-alaisuus on 

tänä päivänä valtava. Tekstit mielletään arkikielessä usein vain sanallisiksi, kirjoitetuiksi ja 

painetuiksi, mutta monilukutaidon tavoite pyrkii huomioimaan niiden koko kirjon, joka pitää 

sisällään edellä mainittujen lisäksi muun muassa kuvallisen, numeerisen ja auditiivisen il-

maisun eri esittämismuodoissaan. Päämääränä on ymmärtää ympäröivän maailman ja kult-

tuurisen viestinnän monimuotoisuutta ja rakentaa omaa identiteettiä kriittisen ajattelun sekä 

oppimisen taitojen kehittymisen kautta. (POPS, 2014, 22.) 

Maailman havainnointi ja merkitysten ilmentäminen tapahtuu representaatioiden välityk-

sellä. Representaatio ilmentää kohdettaan erilaisten kuvaamisen keinojen avulla ja korvaa 
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näin välittömän vuorovaikutuksen. Se viittaa koko merkitysten rakentumisen prosessiin, 

joka vaatii tarkastelijalta kykyä ymmärtää erilaisia kulttuurisia konteksteja ja käyttää luku-

taitoja monipuolisesti, analysoiden muun muassa ympäristöstä tulevia sanallisia ja kuvallisia 

viestejä. Lukutaitoja koskevissa teorioissa erilaisia todellisuuden representoinnin, tarkaste-

lun ja kommunikaation alueita nimitetään modaliteeteiksi, joista keskeisimmät ovat verbaa-

linen, kinesteettinen, visuaalinen, auditiivinen ja numeraalinen. Marjo Räsäsen (2015) mu-

kaan monilukutaito koostuu eri modaliteetit yhdistävistä tiedon tuottamisen, merkityksenan-

non ja representoinnin prosesseista, minkä vuoksi voidaan puhua myös multimodaalisesta 

lukutaidosta. (Räsänen, 2015, 88-96.) 

Ympäristönlukutaito on osa monilukutaitoa, joten sen voi katsoa olevan välillisesti yksi pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman (2014) tavoitteista. Ympäristönlukutaidolla tarkoitetaan 

kykyä tulkita sekä aineellista että aineetonta ympäristöä. Aineelliseen maailmaan lukeutuvat 

muun muassa rakennukset, esineet ja taideteokset, jotka ovat kokonaisvaltaisesti olemassa 

vasta kun niitä tarkastellaan suhteessa ympäristöönsä, eli tilaan, paikkaan ja maisemaan. Ai-

neeton ympäristö koostuu erilaisista kulttuurisista traditioista ja artefakteihin liittyvistä toi-

minnoista. Artefakti on oleellisesti ympäristönlukutaitoon liittyvä käsite, joka tarkoittaa esi-

nettä tai objektia, jolle ihminen on antanut merkityksiä ja joka on olemassa jotain tarkoitusta 

varten. (Räsänen, 2015, 337.) 

Ympäristönlukutaidon voidaan nähdä muun ympäristökasvatuksen tavoin olevan osa jul-

kista pedagogiikkaa. Julkinen pedagogiikka liittyy kaikkiin visuaalisen kulttuurin esille tuo-

miin arvoihin, elämäntapoihin, kuviin, esineisiin ja toimintoihin. Se koskee ihmisen kasvua 

aktiiviseksi toimijaksi kulttuurin ja ympäröivän maailman välityksellä. Näin ollen ympäris-

tönlukutaitoon kuuluu kaikkien ympäristön artefaktien ja tilojen tarkastelu sekä yhteiskun-

nallisissa, esteettisissä että kulttuurisissa konteksteissa. (Räsänen, 2015, 46-47, 342.) 

Taiteeseen perustuva ympäristönluenta tavoittelee moniaistisuutta ja pyrkii hyödyntämään 

myös muita kuin visuaalista modaliteettia. Lapset ja nuoret kokevat maailman omasta kult-

tuuri-identiteetistään käsin, mikä vaikuttaa tapaan käyttää erilaisia modaliteetteja ympäristöä 

tarkastellessa. Multimodaalinen ympäristön tulkinta kunnioittaa erilaisia havainnointi- ja tie-

donhankintatapoja, ja kannustaa samalla kokeilemaan itselle uusia toimintamalleja. Suoran 

ympäristöhavainnoinnin lisäksi kuvien ja sanallistettujen kertomusten synnyttämät välilliset 
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kokemukset ovat keskeinen osa taideperustaista ympäristön tarkastelua. Sanat mahdollista-

vat ympäristökokemusten liittämisen laajempaan arvopohdintaan. (Räsänen, 2015, 356-

359.)  

3.3 Kuvataidekasvatus ja kestävä kehitys opetussuunnitelmassa 

Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) kuvataiteen opetuksen pää-

määrät ovat yhteneväisiä ympäristönlukutaidon sisältöjen kanssa. Yhtäläisyydet näkyvät 

sekä oppiaineen yleisissä tehtävissä, sisältöalueissa että tavoitteissa. Opetussuunnitelma 

määrittelee yhdeksi kuvataideopetuksen keskeisimmistä tehtävistä oppilaan ohjaamisen 

kulttuurisesti moninaisen ympäristön tutkimiseen ja ympäristön ilmentämiseen taiteen kei-

noin omia kokemuksia ja mielikuvitusta hyödyntäen. Opetuksen tulee kehittää ymmärrystä 

moninaisista visuaaliseen kulttuuriin kuuluvista ilmiöistä, erityisesti taidetta ja ympäristöä 

ajatellen. Oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä tuetaan muun muassa tarjoamalla ta-

poja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa omaan elinympäristöön. (POPS, 2014, 143.) 

Kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja moniaistisuus ovat taiteelliselle työskentelylle omi-

naisia keinoja ja sitä myöten kantavia teemoja opetussuunnitelman kuvataiteen tavoitteissa. 

Kokemukset rakentuvat erilaisiin taidekäsityksiin tutustumalla, monipuolisia välineitä ja 

materiaaleja käyttämällä, monilukutaitoa harjaannuttamalla sekä kulttuurikohteissa vieraile-

malla. Pohja kuvataiteelliselle kehitykselle ja pitkäjänteiselle taideoppimiselle luodaan pe-

ruskoulutaipaleen alussa toiminnallisuuden ja leikinomaisuuden kautta. Vuosiluokilla 3-6 

omakohtainen suhde kuvataiteeseen laajenee ja visuaaliseen kulttuuriin pureudutaan syvem-

min muun muassa tarkastelemalla sen vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen, mielipiteisiin 

ja asenteisiin. (POPS, 2014, 143, 266-267.) 

Opetuksen tavoitteissa on visuaalisen ajattelun, kuvallisen ilmaisun ja visuaalisen kulttuurin 

tulkinnan lisäksi omat tavoitteensa liittyen esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottami-

seen. Näihin tavoitteisiin lukeutuu oppilaan ohjaaminen taiteessa, ympäristössä ja muussa 

visuaalisessa kulttuurissa ilmenevien arvojen tunnistamiseen ja niistä keskustelemiseen. 

Omien näkemysten ilmaiseminen on yksi vuosiluokilla 3-6 tapahtuvan arvioinnin kritee-

reistä. Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän 

kehityksen huomioimiseen kuvailmaisussa ja toimintatapojen valinnassa. (POPS, 2014, 144, 

269.) 
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4 Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys 

Ympäristökasvatus on noussut viime vuosikymmeninä maailmanlaajuiseksi mielenkiinnon 

kohteeksi ja keskustelun aiheeksi. Sen oleellinen päämäärä on mahdollistaa lapsille hyvä 

tulevaisuus ja saada heidät itse aktiivisesti pohtimaan ja ratkomaan siihen liittyviä ongelmia. 

Ympäristökasvatus koskee lapsen suhdetta koko häntä ympäröivään maailmaan – ei ainoas-

taan luontoon, vaan myös ihmisen luomaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöön. 

Vaikka ympäristö tuntuu käsitteenä äkkiseltään ajateltuna itsestään selvältä, se saa tarkem-

min pohdittaessa useita ulottuvuuksia. Avaan käsitettä ja siihen liittyviä erilaisia lähestymis-

tapoja luvun alussa Berleantin (2014), Suomelan ja Tanin (2004) sekä Naukkarisen (2003) 

määritelmien pohjalta.  

Ympäristökasvatus on ollut käsitteenä olemassa vasta puoli vuosisataa, mikä on sekä kasva-

tuksen että ympäristöongelmien historiassa lyhyt aika. 1980-luvulle tultaessa ympäristökas-

vatus nousi yleiseen keskusteluun ja sitä kautta opetussuunnitelmiin, joskin ei koskaan eril-

liseksi oppiaineekseen. 2000-luvun opetussuunnitelmissa ympäristökasvatus-termi on muut-

tunut kestävän kehityksen kasvatukseksi, mutta molempien perimmäisenä tavoitteena on 

eettisyyden kasvattaminen suhteessa ympäristökysymyksiin. (Wolff, 2004, 18-23.) Avaan 

luvussa 4.2 ympäristökasvatuksen historiaa ja sen nykyistä merkitystä. Tarkastelen lisäksi 

ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen suhdetta toisiinsa muun muassa Wolffin 

(2004) määrittelystä käsin. 

Ympäristökasvatuksen tavoitteiden katsotaan toteutuvan parhaiten kokemuksen ja toimin-

nan kautta, minkä vuoksi avaan kokemuksellisen oppimisen käsitettä luvun loppupuolella. 

Lähestyn kokemuksellista oppimista John Deweyn myöhäisfilosofiassaan kehittelemästä na-

turalistisesta pragmatismista käsin (Väkevä, 2004, 15.) Esittelen Deweyn oppien lisäksi Da-

vid Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallin, joka painottaa tiedostettujen ja tie-

dostamattomien oppimiskokemusten yhdistämistä kokonaisvaltaiseksi oppimiseksi. 

4.1 Ympäristö käsitteenä 

Ihmisen näkökulmasta katsottuna ympäristö tarkoittaa lyhyesti sanottuna kaikkea sitä, mikä 

ihmistä ympäröi. Ympäristöön kuuluu koko luonnon kirjon lisäksi rakennuksia, esineitä ja 

muita ihmisiä, sekä kulttuurisidonnaisia tapoja ja tapahtumia. Ympäristö koostuu siis useista 
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eri osista, joita ei voi erottaa selkeästi toisistaan. Rajat pysyvät häilyvinä ympäristön ja ih-

misen ollessa jatkuvassa muutoksen virrassa. (Naukkarinen, 2003, 100.)  

Ympäristöfilosofia viittaa ympäristö-käsitteellä paikkojen ja alueiden lisäksi muun muassa 

luonnonsuojelullisiin, maankäytöllisiin ja ympäristöpoliittisiin näkökulmiin. Ympäristöfilo-

sofiassa ihminen ei ole erillään ympäristöstä ja luonnosta, vaikka perinteinen länsimainen 

filosofia usein niin ymmärtääkin. Maailmanlaajuisten ympäristöongelmien aikakaudella 

koskematonta luontoa ei enää ole vaan ihmisen toiminnan vaikutukset näkyvät kaikkialla. 

Ekologia onkin noussut ympäristöfilosofian ja -estetiikan keskiöön ympäristökysymysten 

ajankohtaisuuden myötä. Se käsittää ympäristön muuttuvaksi ja kompleksiseksi kokonai-

suudeksi, josta mikään, ihminen mukaan lukien, ei ole irrallaan. (Berleant, 2014, 63-66.) 

Ympäristö-käsite on monimerkityksisyydestään huolimatta arkisessa kielenkäytössä tavan-

omainen, eikä sen määrittelyä katsota aina tieteellisessäkään yhteydessä tarpeelliseksi. Mää-

rittely on haastavaa jo siksi, että useat tieteenalat tutkivat ympäristöä ja liittävät käsitteeseen 

erilaisia omaan tiedonintressiinsä sopivia merkityksiä. Erilaisten määritelmien loputtomuu-

desta huolimatta ympäristökasvattajan on hyvä pohjata toimintansa jonkinlaiseen määritel-

mään tiedostaakseen, mitä oikeastaan ajattelee kirjoittaessaan tai puhuessaan ympäristöstä. 

(Suomela & Tani, 2004, 45-46.) 

Suomela ja Tani (2004) ovat lähestyneet ympäristön käsitettä kolmen eri lähestymistavan 

kautta, joissa kaikissa on oma tapansa tarkastella ympäristöä. Ensimmäisessä lähestymista-

vassa ympäristö nähdään ihmisestä irrallisena kokonaisuutena, jota havainnoidaan ja tutki-

taan etäisyyden päästä vaikuttamatta siihen itse. Pyrkimyksenä on jättää yksittäisten ihmis-

ten tulkinnat sivuun ja löytää yleispäteviä määritelmiä ympäristön arvioinnille. Useat luon-

nontieteelliset lähestymistavat edustavat tämän kaltaista näkemystä ympäristöstä. Toinen 

tapa suhtautua ympäristöön on ajatella jokaisella ihmisellä olevan oma eletty ympäristönsä, 

johon liittyy erilaisia yksilöllisiä merkityksiä. Yksilökeskeinen lähestymistapa näkee ihmi-

sen toimivana ja kokevana subjektina, joka rakentaa käsitystään ympäristöstä ajatusten, toi-

minnan ja kokemusten kautta. Esimerkiksi ympäristöestetiikka ja ympäristöpsykologia lä-

hestyvät ympäristö-käsitettä usein eletystä elämästä käsin. Kolmannessa lähestymistavassa 

ympäristön käsitteeseen liitetään yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti tuotetut ulottuvuudet 

sekä ihmisten valta ja vastuu ympäristöstään. Ympäristöpolitiikan ja ympäristönsuojelun eri 

alueet edustavat usein tätä näkökulmaa. (Suomela & Tani, 2004, 45-51.) 
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Edellä esitettyjen ympäristö-käsitteen tulkintojen tarkastelu ympäristökasvatuksen näkökul-

masta tuo esille sekä tärkeitä huomioita että epäkohtia. Ensimmäinen eli luonnontieteellinen 

lähestymistapa on kouluopetuksessa ja ympäristökeskustelussa tutuin ja korostunein tapa 

suhtautua ympäröivään maailmaan. Lajintuntemuksen, luonnonprosessien ymmärtämisen ja 

paikannimien opettelun tarpeellisuutta on perusteltu sillä, että ympäristöön liittyvän tiedon 

omaksuminen on edellytys ympäristökasvatuksen toteuttamiselle. Näkökulma on saanut kri-

tiikkiä suppeudestaan, jättäessään huomiotta yksilön kokemuksen ja muun kuin luonnonym-

päristön olemassaolon. (Suomela & Tani, 2004, 55-56.) 

Toinen, eli yksilökeskeinen näkökulma vastaa luonnontieteellisen lähestymistavan saamaan 

kritiikkiin korostamalla ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta ja siihen liittyviä kokemuksia 

ja tunteita. Ympäristökasvatuksen kannalta tämä näkökulma näyttäytyy ympäristöherkkyy-

den ja elämyksellisyyden korostamisessa. Yksilökeskeisyys on saanut kritiikkiä luodessaan 

ympäristöstä illuusiota individualistisena maailmana, jossa ei tapahdu sosiaalista vuorovai-

kutusta ja joka irrottautuu sekä yhteiskunnallisesta että fyysisestä ympäristöstä. Toki ympä-

ristökasvatukseen kuuluu oleellisesti ympäristön moniaistinen ja herkkä kokeminen, mutta 

se ei yksin riitä tavoitteiden toteutumiseen. (Suomela & Tani, 2004, 56.) 

Kolmas käsitys ympäristöstä antaa vastauksia edellisen kritiikkiin huomioimalla yhteiskun-

nalliseen todellisuuteen kuuluvan ihmisten välisen vuorovaikutuksen, kulttuurien väliset ris-

tiriidat ja ympäristökonfliktit. Tätäkään näkökulmaa ei niellä ympäristökasvatuksen suun-

nalla kritiikittä, sillä lähestymistapa on saanut moitteita yksilön elämismaailmaan ja fyysi-

seen ympäristöön liittyvien ulottuvuuksien huomiotta jättämisestä. Mikään kolmesta näkö-

kulmasta ei siis kelpaa sellaisenaan, vaan ympäristökasvatus tarvitsee niitä kaikkia päästäk-

seen tavoitteisiinsa. (Suomela & Tani, 2004, 56-57.) 

4.2 Ympäristökasvatuksen historia ja nykyinen merkitys 

Ympäristökasvatuksen juuret ulottuvat 1960–luvun loppupuolelle, jolloin tietoisuus ympä-

ristökysymysten maailmanlaajuisesta merkityksestä laajeni (Wolff, 2004, 18). Ympäristö 

nousi poliittisten kiistojen kohteeksi kun nyky-yhteiskunnan alettiin epäillä tuhoavan inhi-

milliselle elämälle välttämättömän ekologisen perustan ja vaarantavan ihmiskunnan tulevai-

suuden (Haila, 2001, 11). 1970-luvulla tapahtuneen ympäristöherätyksen myötä ihmisen toi-

minnasta johtuvat ongelmat, kuten ympäristömyrkkyjen ja saasteiden haitat, alkoivat saada 

yhä laajemmin kansainvälistä huomiota. Yhteiskuntatieteitä kritisoitiin fyysisen ympäristön 
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ongelmien huomiotta jättämisestä, vaikka voimakkaat ympäristöongelmat tulivat esiin teol-

listumisen ja kaupungistumisen myötä jo 1800-luvulla. Tällöin kaupungit rakennettiin ve-

sistöjen ääreen kuljetusyhteyksien ja energiansaannin turvaamiseksi luonnonvesien toi-

miessa viemärinä. Ilma saastui hiilen käytön myötä ja tartuntataudit levisivät kovaa vauhtia 

työväen asuinalueina toimineissa slummeissa. Vaikka ympäristöongelmat olivat suuria, ne 

eivät johtaneet vielä tuolloin varsinaiseen ympäristötutkimukseen vaan sen sijaan ympäris-

töhygieeniseen tutkimukseen lähinnä lääketieteen ja terveydenhuollon aloilla. (Suomela & 

Tani, 2004, 51.) 

Ympäristökasvatus pysyi harvinaisena käsitteenä 1980-luvulle saakka, jolloin se nousi pu-

heenaiheeksi niin valtakunnallisia opetussuunnitelmia kehitettäessä kuin yleisessä keskuste-

lussakin. 2000-luvulla ympäristökasvatus korvattiin opetussuunnitelmissa kestävän kehityk-

sen kasvatuksella, mutta nimenvaihdoksesta huolimatta kasvatustavoitteet pysyivät hyvin 

samanlaisina. (Wolff, 2004, 18-23.) Uudessa opetussuunnitelmassa (2014) kestävän tulevai-

suuden rakentaminen on keskeinen tavoite, yksi seitsemästä oppiainerajat ylittävästä laaja-

alaisesta tavoitteesta. Opetussuunnitelma korostaa kokemuksen ja omakohtaisen luontosuh-

teen merkitystä vaikuttamiseen, päätöksentekoon, vastuullisuuteen ja ympäristön suojelemi-

seen kasvatettaessa. (POPS 2014.) 

Ympäristökasvatuksen ollessa verrattain nuori tieteenala, on sitä yritetty lokeroida milloin 

mihinkin tieteenalaan, vaikka suurin osa tutkimuksesta on esitelty kasvatustieteen alan teok-

sissa. Samoin kuin ympäristö-käsitteen myös ympäristökasvatus-käsitteen määrittely on ai-

heuttanut ongelmia, koska ympäristökasvatuksen on usein ajateltu tarkoittavan ainoastaan 

luontoon liittyvää kasvatusta jättäen huomiotta ympäristön kulttuuriset, sosiaaliset, taloudel-

liset, esteettiset ja eettiset ulottuvuudet. (Cantell, 2004, 12-13.) Vaikka käsitettä on määri-

telty eri aikoina eri tavoin, ovat UNIP:n ja UNESCO:n vuonna 1975 asettamat tavoitteet 

viitoittaneet tietä ympäristökasvatustoiminnalle nykypäivään saakka. Näiden vuonna 1977 

Tbilisin konferenssin tavoitejulistuksessa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaan ympäristökas-

vatuksen tulee kasvattaa tietoisuuteen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten 

tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä ja mahdollistaa jokai-

selle ihmiselle ympäristön suojeluun tarvittavien tietojen ja asenteiden saaminen sekä luoda 

yksilölle ja yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja. (Wolff, 2004, 18-19.) 
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Uusissa opetussuunnitelmissa käytössä oleva termi kestävä kehitys tarkoittaa tiivistetysti 

toisten ihmisten ja koko maapallon kunnioittamista. Kehitys ei saa vahingoittaa muiden eli-

öiden elinoloja eikä tapahtua tulevien sukupolvien kustannuksella, minkä takia luonnonva-

roja on käytettävä oikeudenmukaisesti ilman, että taloudellinen kannattavuus on itsetarkoi-

tus. (Wolff, 2004, 23-28.) Poliittisessa keskustelussa ja erilaisissa tutkimuksissa kestävän 

kehityksen käsitettä käytetään milloin mitenkin. Joissain yhteyksissä kestävän kehityksen 

edellytyksenä voidaan ajatella olevan teknologian kehittyminen ja taloudellinen kasvu. Sa-

malla toisaalla uskotaan kulutuksen ja luonnonvarojen käytön vähentämisen olevan avain-

asemassa. Lähtökohtana on kuitenkin aina maapallon säilyttäminen hyvänä elinympäristönä 

seuraaville sukupolville. (Huhmarniemi, 2016, 23-24.)  

Ennen kaikkea kestävä kehitys on kokonaisuus, johon kuuluu ekologinen, taloudellinen ja 

sosiaalinen puoli sekä Unescon mukaan nostama kulttuurinen kestävä kehitys. Kulttuurinen 

kestävyys on muun muassa kulttuurien moninaisuuden ylläpitämistä, kulttuuri-identiteettien 

tukemista sekä vaikuttamista erilaisten kulttuurien arvostukseen ja tunnettavuuteen. Kult-

tuurien säilymisen ja kehittymisen päämäärää voidaan tukea esimerkiksi vaalimalla kulttuu-

rihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, maisemia ja elinympäristöjä. Kulttuurinen kestä-

vyys ei kuitenkaan ole sama asia kuin pysähtyneisyys, sillä ihmisen ja ympäristön vuorovai-

kutus muokkaa kulttuuria jatkuvasti. (Elo ym, 2010, 20-22.) 

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen suhdetta on määritelty eri tavoin; toisissa 

määritelmissä kestävä kehitys on osa ympäristökasvatusta, toisissa taas päinvastoin. Joissain 

määrittelyissä kestävä kehitys nähdään ympäristökasvatuksen uutena ilmentymänä, kun taas 

joissain nämä kaksi termiä nähdään erillisinä kasvatuksen aloina, joilla on yhteisiä piirteitä. 

(Wolff, 2004, 23-28.) Pohjaan tutkielmani määritelmälle, jonka mukaan ympäristökasvatus 

on kestävän kehityksen pohjalta tapahtuvaa arvoihin sitoutunutta eettistä kasvatusta. Näin 

ollen ympäristökasvatuksen päämääränä on yksinkertaistetusti eettisyyden kehittäminen 

suhteessa ympäristöasioihin. (Jeronen, 1995, 92.) 

4.3 Kokemuksellisuuden kautta kohti kestävää kehitystä 

Kokemuksellisella oppimisella viitataan oppimistilanteisiin, jotka tapahtuvat yksin tai yhtei-

sössä, ja jotka perustuvat aikaisemmille tai tilanteessa syntyville kokemuksille. Kokemuk-

sellisen oppimisen kenttä on hyvin laaja muodostuessaan useista erilaisista yksilön koke-
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musta ja sen reflektointia korostavista suuntauksista. Sen olemusta on hahmoteltu kasvatus-

tieteen, filosofian, psykologian ja erilaisten terapiasuuntausten kentillä etenkin englannin-

kielisillä alueilla ja 1980-kuvun puolivälistä lähtien myös pohjoismaissa. (Räsänen, 2000, 

10.) 

Kokemuksellisen oppimisen isänä pidetään John Deweya (1859-1952), joka oli yksi aikansa 

arvostetuimmista amerikkalaisista filosofeista. Dewey kuului pragmatistiseen koulukuntaan, 

jossa perinteisiä filosofisia kysymyksiä lähestytään naturalistisesti ja kokonaisvaltaisesti, sa-

malla kyseenalaistaen teorian ja käytännön välisen kuilun sekä huomioiden kokemuksen ja 

arkitodellisuuden merkityksen. (Väkevä, 2004, 15-16, 35.) Naturalistisen pragmatismin mu-

kaan kulttuurinen merkityksenanto ja tietäminen perustuvat harkittuun toimintaan, jonka 

pyrkimyksenä on aiempaa toimivampi suhde elinympäristöön. Naturalistinen pragmatismi 

sitoo kokemuksen evoluutiossa muodostuneisiin toimintatapoihin, eikä hyväksy käsitystä 

havaintokokemuksen ylittävästä tiedosta. (Westerlund & Väkevä, 2011, 37.)  

Deweylle kokemuksen käsite ei tarkoittanut vain mielensisäisiä prosesseja, vaan kokonais-

valtaista, jatkuvaa ja aktiivista vuorovaikutusta elävän olennon ja muuttuvan elinympäristön 

välillä. Deweyn ajattelun mukaan evoluution kerrostama ja kulttuurielämän muokkaama ko-

kemus mahdollistaa yksilöllisen ajattelun lisäksi yhteisölliset hankkeet. Näin ollen koke-

muksella on myös eettinen ulottuvuus, ihmisten ennakoidessa toimintansa mahdollisia vai-

kutuksia tulevaan elämään ja yhteisöön. Deweyn ajattelussa yksilön kokemus on ensisijai-

sesti sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvaa aktiivista merkityksenantoa, joka kietoutuu sosi-

aaliseen elämään ja vaikuttaa kollektiivisiin prosesseihin. (Westerlund & Väkevä, 2011, 38-

41.) 

Kokemuksellinen oppiminen on juurtensa mukaisesti kokonaisvaltaista toimintaa, jossa kog-

nitio, havainto ja kokemus yhdistyvät. David Kolb (1984) kuvailee kokemuksellista oppi-

mista prosessiksi, jossa oppiminen tapahtuu kokemuksen ymmärtämisen ja muuntamisen 

erilaisten yhdistelmien kautta. Näissä yhdistelmissä aistimuksiin ja tunteisiin perustuvat tie-

dostamattomat oppimisen prosessit ovat vuorovaikutuksessa symboleihin ja käsitteisiin pe-

rustuvien tiedostettujen oppimiskokemusten kanssa. Kulttuurisen, sosiaalisen ja persoonal-

lisen tiedon kohtaamisessa syntyy erilaisia oppimistyylejä, joita tulisi kunnioittaa luomalla 

tasapuolisesti tunteisiin, aktiiviseen toimintaan, abstraktiin käsitteellistämiseen ja pohdiske-
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levaan havainnointiin perustuvia oppimisympäristöjä. Erilaisia oppimisympäristöjä yhdiste-

lemällä yksittäisten oppimistilanteiden kokemukset pääsevät kehittymään ja laajenemaan. 

(Räsänen, 2000, 11.) 

Kokemuksellisen oppimisen on todettu edistävän parhaiten kestävän elämäntavan omaksu-

mista, minkä vuoksi opetusta suunniteltaessa lähtökohtana ovat juuri oppilaiden kokemuk-

set. Eri oppiaineissa ja koulun muussa toiminnassa on etsittävä käytännön toteuttamisen ta-

poja haluttujen kokemusten saavuttamiselle. Koulutyö kytkeminen sekä paikallisiin että glo-

baaleihin ympäristökysymyksiin, edistää lähiympäristön tuntemista ja vaalimista, ja auttaa 

ymmärtämään maailmanlaajuisia riskejä ja vaikutusmahdollisuuksia. Kokemusten kautta 

herkkyys havaita ympäristössä esiintyviä ilmiöitä kehittyy ja valmius vastuulliseen toimimi-

seen kasvaa. (Houtsonen, 2005, 15-23.) 
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5 Kuvataidekasvatus osana ympäristökasvatusta 

Kuvataideopetuksen voisi vanhanaikaisesti ajatella olevan lähinnä kuvanrakentamisen har-

joittelua erilaisia materiaaleja käyttäen, mutta nykytodellisuudessa tekninen puoli on vain 

osa kokonaisuutta. Inkeri Sava (2007) määrittelee kuvataidekasvatuksen yhdeksi kasvatuk-

sen erityisalueeksi, jonka päämääränä on kasvattaa taiteen keinoin näkemään maailma tar-

kemmin, kokemaan taidetta ja visuaalista kulttuuria sekä luomaan sitä itse. Savan mukaan 

kuvataidekasvatuksen tunnusomaiset piirteet, kuten aistiherkkyys, itsensä ylittäminen ja ym-

päröivän maailman persoonallinen tulkinta, ovat omiaan kasvattamaan henkistä pääomaa ja 

tuomaan elämään lisää merkityssisältöä (Sava, 2007, 192).  

Taide toimii monipuolisesti erilaisten kokemusten välittäjänä, tuodessaan ilmi laajan tunne-

skaalan ja tuottaessaan kokijalleen elämyksiä. Taideopetus myös rohkaisee oppilaita käsit-

telemään heitä askarruttavia asioita sekä ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteitaan. Ekologisen 

kriisin herättämästä arvopohdinnasta voidaan taiteen avulla saada kokemuksia, joita ei muu-

ten tavoitettaisi. (Mantere, 1995, 7-11.) Kuvataidekasvatuksen ohella ympäristökasvatuk-

sessa niin kuin myös muussa kasvatuksessa painotetaankin tiedonhankinnan rinnalla yhä 

enemmän sellaisia oppimis- ja kasvatuskäsityksiä, joissa korostuvat oppijan henkilökohtai-

set tulkinnat, merkitykset, kokemukset ja tunteet (Cantell, 2004, 12-13). Avaan tässä luvussa 

kokemuksellisen taideoppimisen käsitettä, jonka lähtökohtana on edellisessä luvussa esitelty 

Deweyn naturalistinen pragmatismi (Räsänen, 2000, 10). 

Taiteella on yhteys moniin ympäristönäkökulmiin, sillä se on aina heijastus tekijänsä, koki-

jansa ja yhteisönsä ympäristösuhteesta ja -arvoista. Timo Jokelan (1997b) mukaan taide vai-

kuttaa merkittävästi ihmisen luontosuhteeseen, ja sen laajempi hyödyntäminen ympäristö-

kasvatuksessa toimisi porttina entistä spontaanimpaan luonnon huomaamiseen ja esteetti-

seen kokemiseen. Taidetehtävät, kuten luonnon prosesseihin tutustuminen, ympäristön ko-

keminen totutusta poiketen ja ympäristön muokkaaminen uusia tiloja luoden, pyrkivät muut-

tamaan tekijänsä ja kokijansa suhtautumista luontoon ja muuhun ympäristöön. (Jokela, 

1997b, 149-166). Ympäristötaiteella on ollut merkittävä vaikutus taiteeseen perustuvassa 

ympäristökasvatuksessa, jossa kokemusten tuottama nautinto on oleellinen etu. Ympäristö-

taiteen muodot voivat pyrkiä vahvistamaan luontosuhdetta muun muassa harjoittamalla ym-

päristöherkkyyttä ja antamalla välineitä ympäristön tutkimiseen. (Mantere, 1995, 7-11.) 

Avaan ympäristötaiteen ydinajatuksia ja historiaa tarkemmin kappaleessa 5.3. 
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5.1 Kuvataidekasvatus ja kokemuksellisuus 

Taide ja esteettiset kokemukset liittyvät vahvasti luvussa 4.3 esittelemääni Deweyn koke-

muksen käsitteeseen, sillä hänen mukaansa nimenomaan esteettiset ulottuvuudet tekevät ko-

kemuksesta kokemisen arvoisen. Deweyn mukaan taidekokemuksen – ja sitä myötä myös 

taidekasvatuksen – erottaminen muusta kokemusmaailmasta tai sen arvottaminen muun ko-

kemusmaailman yläpuolelle vie ihmisiä ja taidetta ainoastaan kauemmas toisistaan. Deweyn 

taidefilosofian taustalla onkin tulkittu olevan ajatus taiteen ja taidekasvatuksen palauttami-

sesta inhimilliseksi osaksi kokonaisvaltaista elämää. (Westerlund & Väkevä, 2011, 40-41.) 

Kokemuksellinen taideoppiminen on saanut vaikutteita Deweyn filosofian lisäksi muun mu-

assa kognitiiviseen oppimisteoriaan kuuluvasta konstruktivistisesta suuntauksesta, jossa ko-

rostetaan aikaisempien kokemusten merkitystä oppimiselle. Konstruktivismissa yksilö näh-

dään aktiivisena tiedon rakentajana suhteessa ympäristöön ja kontekstiin. Räsänen (2000) 

on kehitellyt kokemuksellis-konstruktivistisen taideoppimisen mallin, jonka lähtökohtana 

ovat luvussa 4.3 esittelemäni Kolbin (1984) ajatukset kokemuksellisen oppimisen kokonais-

valtaisuudesta eli tiedostetun ja tiedostamattoman ymmärtämisen muodostamasta kokonai-

suudesta. Jotta aiemmat kokemukset eivät rajoittaisi uuden tiedon rakentumista, pyritään ko-

kemuksellisessa oppimisessa luomaan oppimistilanteita, joissa vanhaa tietoa kyseenalaiste-

taan ja laajennetaan lähestyen tutkittavaa ilmiötä erilaisten ymmärtämisen tapojen kautta. 

Räsänen nostaa taideoppimisen mallissaan oppilaan yksilöllisen elämismaailman ja siihen 

pohjautuvan esiymmärryksen kaiken oppimisen lähtökohdaksi, jolloin aikaisempien tietojen 

pohjalta pyritään lisäämään itseymmärrystä ja toisten ymmärtämistä. (Räsänen, 2000, 11-

14.) 

Taideoppimisessa kokemukset perustuvat aistimuksiin, jotka syntyvät sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa, ympäristön havainnoinnissa ja kuvien tutkimisessa sekä tekemisessä. Itse-

reflektioon pyrittäessä tunteet ja havainnot ovat keskeisiä, mutta ne saavat todellisen merki-

tyksen vasta kun niitä sovelletaan käytännön kuvallisessa työskentelyssä. Taideoppimisessa 

tiedon prosessointi tapahtuukin mielekkäimmin kuvantekemisen keinoin. Kokemukset 

muuttuvat tiedoksi käsitteellistämisen kautta ja eri tiedonalojen yhdistäminen taidekasvatuk-

seen avaa mahdollisuuksia yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Käsitteellistämisen 

lisäksi materiaaliset ja mentaaliset välineet ovat keskiössä kokemuksien muuntamisessa tie-

doksi, minkä vuoksi ajattelun, tunteiden ja mielikuvituksen ilmaisuvalmiuksien opettaminen 

on tärkeää teknisten keinojen opettamisen ohella. (Räsänen, 2000, 14.) 
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Kokemuksellinen taideoppiminen on tiivistettynä toimintaan, havainnointiin ja käsitteellis-

tämiseen pohjautuvaa tiedonhankintaa ja muuntamista, jossa keskeisiä ovat niin faktat ja 

ajatukset, ilmaisu ja taidot, kuin havainto ja tunteet. Oppimisprosessi on spiraali, jossa hen-

kilökohtaiset kokemukset muuttuvat sanojen, kuvien ja taiteellisten välineiden avulla ym-

märtämiseksi ja sitä kautta jaetuksi ja tiedostetuksi kokemukseksi, joka johtaa uuteen toi-

mintaan ja taas uusiin käsitteellistämistä ja jakamista vaativiin havaintoihin ja tunteisiin. 

Keskeinen pyrkimys taideoppimisessa on tietoisuuden kasvu ja oppijan suhteen muuttami-

nen tutkittavaan ilmiöön, omaan itseensä, muihin ihmisiin, ympäröivään kulttuuriin sekä 

luontoon. (Räsänen, 2000, 15.) 

5.2 Esteettiset elämykset arvoja muokkaamassa 

Sana estetiikka (aesthetics) juontaa juurensa Kreikan kielen sanasta aisthanomai, joka tar-

koittaa havaitsemista. Esteettinen nautinto tarkoittaa kirjaimellisesti havainnointiin liittyvää 

nautintoa ja esteettinen herkkyys näkyy havainnoinnin herättäminä tunnereaktioina. Deweyn 

filosofiassa estetiikassa ei ole kysymys objektin luontaisista ominaisuuksista eikä katsojan 

valitsemasta reaktiosta vaan se ilmenee objektin ja yksilön välisessä suhteessa. Tätä suhdetta 

Dewey nimittää kokemukseksi. (McWilliam, 2008, 32.)  

Kaikki kokemukset stimuloivat esteettistä herkkyyttä, mutta suurimman osan ajasta koke-

muksen tuttuus ja muista asioista huolehtiminen estävät täyden esteettisen kokemuksen syn-

tymisen. Stolnitzin mukaan esteettiset kokemukset ovat arvokkaita itsessään, eivätkä niistä 

mahdollisesti seuraavan hyödyn tai mielihyvän vuoksi. Esteettisen kokemuksen saavuttaak-

seen katsojan tulee lähestyä objektia avoimin mielin ja pyrkiä ymmärtämään sitä sellaisena 

kuin se juuri sillä hetkellä on. Pelkoa ja inhoa herättävät kokemukset voivat olla esteettisiä 

siinä missä miellyttäviä tunteita nostattavat kokemuksetkin. (McWilliam, 2008, 32-33.) 

Esteettiset elämykset ovat tärkeitä jokapäiväisen elämän kannalta tarkentaessaan havainto-

kykyä, herättäessään mielenkiintoa ja tuottaessaan nautintoa. Siinä missä materiaaliset tar-

peet, myös esteettiset kokemukset vaikuttavat suoraan elämänlaatuun, sillä reflektoiva es-

teettinen havainnointi rikastuttaa kokemuksia ja tarjoaa virikkeitä tunnetasolla. Kulttuuri-

sidonnaiset esteettiset kokemukset vaikuttavat emotionaaliseen arvotietoisuuteen, jota voi-

daan kasvatuksen kautta laajentaa, perustella ja syventää. (Laitinen, 2003, 83-84.) 
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Yksi estetiikan osa-alueista on ympäristöestetiikka, jonka tutkimus kohdistuu muun muassa 

esteettiseen ympäristökokemukseen. Filosofi Arnold Berleant ajattelee ympäristön olevan 

ihmiselle ennen kaikkea kokemus, ei niinkään fyysisesti jäsenneltävä kokonaisuus. Hänen 

mukaansa esteettinen kokemus ympäristöstä pohjautuukin ensisijaisesti aistihavaintoon. 

(Berleant, 2014, 65.) Tapa havainnoida ja kuvata ympärillä olevaa maailmaa taiteen keinoin 

kertoo jotain myös tekijän mielipiteistä ja arvoista. Teoksesta voi nähdä, mitä tekijä on ha-

lunnut kuvata, mitä rajata pois, mitä hän on pitänyt mielenkiintoisena, mitä kauniina tai ru-

mana. Esteettiset elämykset ja havaitsemishetken kokemukset muodostavat yhtälön, jonka 

tuloksena syntyy yksilöllinen tulkinta ympäröivästä kokemusmaailmasta. Maalaustaiteessa 

kuvat johdattavat katsojan tekijänsä arvomaailmaan ja saavat pohtimaan teoksen viestittämiä 

esteettisiä ja eettisiä arvoja. Oman arvomaailman ulkopuolisten asioiden kohtaaminen tai-

teen kautta voi nostattaa muun muassa kieltämisen, häpeän, vastustamisen tai innoituksen 

tunteita. (Laitinen, 2003, 100-103.) 

Kuvataiteella on paljon mahdollisuuksia eettisen eli arvosidonnaisen kasvatuksen kannalta, 

sillä ympäristön havainnoiminen ja kuvaaminen avaavat samalla ovia henkilökohtaisen to-

dellisuussuhteen rakentamiselle ja rikastamiselle. Tekemisen ohella kuvataidekasvatus on 

ajattelutaitojen kehittämistä, jolla tarkoitetaan kasvatusta taidetietoisuuteen, omakohtaisen 

taidesuhteen rakentamiseen ja tietoisuuteen ympäröivän maailman suhteesta taiteeseen. 

(Laitinen, 2003, 131.) 

Eettisen kasvatuksen kannalta tärkeä aistiherkkyyden kasvattaminen toteutuu erityisen hyvin 

kuvataidekasvatuksessa, sillä juuri aistikokemukset ja visuaaliset havainnot ohjaavat taiteel-

lista toimintaa. Kuvataideopetuksen kokeilemisen vapautta ja avoimuutta korostava luonne 

mahdollistaa erilaisten mielensisältöjen käsittelemisen ja niiden heijastamisen kuvailmai-

suun. Vapaa itseilmaisu tuottaa iloa ja herättää herkkyyttä erilaisten ilmaistutapojen ja aja-

tusten ymmärtämiselle. Kuvataidekasvatukselle ominaiset luovuus ja omakohtaisuus kan-

nustavat erilaisten ilmaistuvaihtoehtojen käyttöön sekä eettisyyden näkökulmasta pohtimaan 

ja perustelemaan omia valintoja ja ottamaan niistä vastuuta. (Laitinen, 2003, 143-153.) 

Yksilöllisen kehityksen lisäksi kuvataidekasvatus pyrkii syventämään oppimista yhteisen 

toiminnan avulla, jolloin pedagogisena päämääränä on jakaa kokemuksia ja ajatuksia taiteen 

keinoin toiminnallisesti ja keskustellen. Tavoitteena on osallisuuden kokemus, joka tarkoit-

taa kuvataidekasvatuksen yhteydessä tunnetta vaikutusmahdollisuuksista omaan elämään ja 
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maailman tilaan taiteen avulla yhdessä muiden kanssa. Liittämällä taidetoimintaan yhteisöl-

lisyys ja ympäristöllisyys, päästään tarkastelemaan ihmisen elämismaailmaa lähemmin so-

siaalisesta, eettisestä ja esteettisestä näkökulmasta. Tällöin tietäminen ja toiminta integroi-

tuvat kuvataiteessa yhteisölliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan sekä ympä-

ristökysymyksiin. (Sava, 2007, 194.) 

Useat tutkimukset puoltavat edellä mainittujen kuvataidekasvatuksen vahvuuksien hyödyn-

tämistä ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen ohjaamisessa. Esimerkiksi ympäristöpsyko-

logian tutkija Ann Ojalan mukaan yksilöllisistä tekijöistä etenkin moraaliarvot ja -asenteet, 

vastuullisuus, empaattisuus sekä positiiviset luontokokemukset ovat edellytyksinä kulutuk-

sen tarkkailuun ja vähentämiseen ryhtymiselle. (Ojala, 2012.) Kasvatustieteen tohtori Arto 

O. Salonen korostaa puolestaan yhteisöllisyyden merkitystä kestävän kehityksen edistämi-

selle (Salonen, 2010). Molempien tutkijoiden painottamat ominaisuudet ja tekijät ovatkin 

usein tavoitteena niin ympäristökasvatuksessa kuin ympäristöaktivistisessa nykytaiteessa-

kin.  

5.3 Ympäristötaide 

Ympäristökysymyksiä pidetään usein taiteen ulkopuolisina asioina, vaikka taide tulisi ni-

menomaan nähdä aktiivisena ja vastuullisena osana ympäristöään. Ympäristötietoiset taitei-

lijat ovat kuitenkin käyttäneet kestävää kehitystä, lisääntyvää energiankulutusta, luonnon 

saastumista ja lajien häviämistä teostensa aiheina jo vuosikymmenten ajan. Taideyliopisto-

jen piiriin ympäristöaktivistinen taide on noussut 2000-luvun aikana. (Huhmarniemi, 2016, 

13.) Ympäristötaiteen ydinajatus on kokonaisvaltaisen ympäristökäsityksen korostaminen ja 

taiteen ymmärtäminen yhdeksi ympäristön käsittelyn keinoista. Ympäristötaide pohtii muun 

muassa, kuinka vastuu ympäristöstä voidaan yhdistää taiteelliseen työskentelyyn ja teosten 

vastaanottoon, ja kuinka ympäristöä voidaan taiteen avulla hahmottaa ja käsitellä moniaisti-

semmin. (Naukkarinen, 2003, 9.)  

Ympäristötaiteen ensimmäisiä ilmentymiä kutsuttiin maataiteeksi (Land Art). Taidemuoto 

sai alkunsa 1960-luvulla Yhdysvalloissa, kulttuurien sulatusuuniksikin kutsutussa New Yor-

kissa. Maataide toi yhteen eri taiteenlajien edustajia, jotka eivät olleet ehkä löytäneet paik-

kaansa omassa genressään. Taiteilijat ympäri maailmaa toivat mukanaan runsaasti erilaisia 

näkökulmia. Maataide pyrki pop-taiteen, prosessitaiteen ja monien muiden 1960-luvun tai-

demuotojen tapaan rikkomaan sodan jälkeisessä Amerikassa kaikkialla vallinneen abstraktin 
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ilmaisutavan perinteen. Taiteilijat keksivät esittää taidettaan museoiden ja gallerioiden si-

jasta muissa urbaaneissa rakennuksissa sekä ulkoilmassa. (Kastner, 1998, 12-13.) 

1960-luvun sosiokulttuurinen kehitys näyttäytyi ristiriitaisena: ekologisen ja feministisen 

tietoisuuden lisääntyminen ja teknologian integroituminen jokapäiväiseen elämään sai ai-

kaan yksinkertaisen ja luonnollisen olemassaolon nostalgisoimista. Vuosikymmenen lopun 

tapahtumien - Vietnamin sodan, Martin Luther Kingin ja Robert Kennedyn salamurhien, 

ihmisoikeustaisteluiden ja opiskelijoiden kapinoiden – aikaansaama kaaos synnytti us-

konkriisin länsimaisia poliittisia rakenteita kohtaan. Toisen maailmansodan jälkeen arvostus 

Yhdysvaltojen sosiaalista toimintaa kohtaan laski ja uudet kulutus- ja teknologiamuodot rai-

vasivat itselleen tilaa. Ensimmäiset maisemassa ja ympäristössä työskennelleet taiteilijat ku-

ten Michael Heizer, Robert Morris, Walter De Mario, Robert Smithson ja Dennis Oppen-

heim ottivat huomattavissa määrin vaikutteita vallitsevasta sosiokulttuurisesta tilasta. (Kast-

ner, 1998, 12-13.) 

Vuonna 1968 ensimmäinen lukuisista maataidetta esittelevistä näyttelyistä pystytettiin New 

Yorkin Dwan Galleryyn. Amerikkalaisten taiteilijoiden ohessa mukana oli artisteja Englan-

nista, Hollannista sekä Saksasta. Huolimatta taideliikkeen rantautumisesta gallerioihin, tai-

deteokset toteutettiin kuitenkin yhä ulkona. Toimintatapa rikkoi taiteen traditiota, muttei ol-

lut ongelmaton. Taiteilijoiden aikaisempaa tuotantoa oltiin saatettu pitää suuressakin ar-

vossa, mutta uusia tekotapoja ylenkatsottiin ja pidettiin jossain määrin epäintellektuelleina. 

(Kastner, 1998, 14.) 

Maataide edusti formalismin huippua ja minimalismin evoluutiota sodan jälkeisessä taide-

maailmassa, jossa feministiset vaikutteet ja naistaitelijoiden määrä samaan aikaan kasvoivat. 

Naisten töiden oli katsottu perinteisesti olevan etäällä merkityksellisistä toiminnoista kuten 

sodista, valloituksista ja tutkimusmatkoista ja paikantuvan sen sijaan kotiin valtarakenteiden 

ulkopuolelle. Naistaiteilijat alkoivat kyseenalaistaa sukupuoliroolit ottamalla teostensa ai-

heiksi naiseuteen liittyvät rajoitukset, sen sijaan, että olisivat torjuneet niiden olemassaolon. 

Ympäristöön huomionsa kiinnittäneet naistaiteilijat – Ukeles, Betty Beaumont, Helen Mayer 

Harrison, Agnes Denes ja monet muut – löysivät usein töidensä aiheet ja materiaalit arkiym-

päristöstään. Johtavat naispuoliset avantgardistit käänsivät merkittävästi sodan jälkeisen dis-

kurssin ja taiteenharjoittamisen kurssia ja muuttivat käsitystä taiteen luonteesta. (Kastner, 

1998, 15-16.)  
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Ympäristötaiteen määrittely taiteeksi on nykypäivänäkin ongelmallisempaa kuin esimer-

kiksi galleriataiteen, koska ympäristötaiteessa taide ei usein erotu ympäristöstään selvärajai-

sesti. Taiteen olemuksen pohtimista olennaisempaa on kuitenkin se, miten taiteen kohtaa ja 

mitä kokemuksesta seuraa. Ainoastaan jonkin asian nimeäminen taiteeksi riittää asennoitu-

maan sen tarkasteluun syvällisesti, ja ympäristötaide vie kohti ajattelutapaa, jossa mitä ta-

hansa ympäristöä voidaan tarkastella yhtä intensiivisesti. Kiinnostavaa on, miten taiteellinen 

tarkastelun asenne vaikuttaa tarkastelijan ympäristösuhteeseen. (Naukkarinen, 2003, 28-29, 

54.) 

Ympäristötaiteessa teoksen suhde paikkaan ja tilaan korostuu. Tilalla tarkoitetaan useimmi-

ten sijainnin määrettä, josta tulee paikka ihmisen toiminnan myötä. Keskeistä ympäristötai-

teessa on teosten aikasidonnaisuus ja katoavaisuus sekä ympäristön toimesta tapahtuvat en-

nakoidut ja ennakoimattomat muutokset. Samanlaiset muutokset ovat läsnä arjen ympäris-

tökokemuksissa vuodenaikojen vaihtumisen, sään muutosten ja ihmisten toiminnan myötä. 

Onnistuneimmillaan ympäristötaide voi saada näkemään muutoksen kaikkialla ympäristössä 

ja pohtimaan sen syitä ja seurauksia. Ympäristötaiteen dynaamisuus ja kokonaisten tilojen 

hyväksi käytöstä syntyvä moniaistisuus tekevät vastaanottajan roolista aktiivisen. (Naukka-

rinen, 2003, 66-83.) 

Ympäristöongelmia käsitellään usein yleisellä tasolla poliittisesta, yhteiskunnallisesta tai 

luonnontieteellisestä näkökulmasta. Käsittely tapahtuu pitkälti tilastoin ja numeroin, eikä 

yksittäisiin vaikutuksiin paneuduta juurikaan. Naukkarisen (2003) mukaan edellä maini-

tuissa lähestymistavoissa ei ole sinänsä vikaa, mutta ne ovat sellaisinaan liian yksipuolisia 

paljastaakseen koko kuvan ihmisen ja ympäristön suhteesta, sillä niissä inhimilliset koke-

mukset jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Taiteen avulla ympäristöongelmia voidaan tarkas-

tella emotionaalisemmin ja avoimemmin esteettisyyden näkökulmaa unohtamatta. Ympäris-

töongelmien ja taiteen suhde on kaksisuuntainen: taiteen avulla käsitellään ympäristöongel-

mia ja ympäristöongelmien huomioon ottaminen vaikuttaa taiteeseen. (Naukkarinen, 2003, 

116-119.) Ekologisuuden rinnalla ympäristötaiteen on otettava huomioon myös kulttuurinen 

kestävä kehitys. Taiteilijan ja taidekasvattajan on pyrittävä kulttuuriseen sensitiivisyyteen. 

(Coutts & Jokela, 2014, 7-8.) 

Taiteen rooli ympäristökeskustelussa ei ole suoranaisesti ratkaista asioita, vaan herätellä aja-

tuksia ja kritisoida ihmisen toimintaa ympäristössä. Se saa aikaan tunteita, muttei anna val-
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miita vastauksia, eikä vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Sen tehtävä on nostaa ympäristöky-

symykset esille ja herätellä kokijan ympäristösuhdetta emotionaalisen pohdinnan kautta. 

(Naukkarinen, 2003, 138-139.) Ympäristökonfliktien ratkomisessa taide voi toimia vastak-

kaisten osapuolten välissä potentiaalisena keskusteluyhteyden avaajana tai vaihtoehtoisena 

viestintämenetelmänä yleisön havahduttamiseksi (Huhmarniemi, 2016, 19). Yhdysvaltalai-

sen taidekasvatuksen professori Mark A. Grahamin mukaan ympäristöön, kulttuuriin ja yh-

teisöön voi avautua uusia ja aiempaa laajempia näköaloja ympäristökysymyksiä heijastele-

van nykytaiteen avulla (Graham, 2007, 387). 

Huhmarniemen mukaan nykyaikaisen ympäristötaiteen ominaisuudet, kuten monitasoisuus, 

moniaistisuus ja symbolisuus, ovat vahvoilla myös tutkimustietoa yleisölle välitettäessä. 

Taide nostaa usein esiin muissa tiedotusvälineissä syrjään jääneitä näkökulmia esimerkiksi 

luonnonvarojen käytön perustelulle, herätellen samalla vastaanottajan tuntemuksia ja oma-

kohtaisia kokemuksia aiheesta. Havahduttavuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeitä tutkimus-

tiedon rinnalla silloin kun taiteen tavoitteena on lisätä katsojan kiinnostusta ympäristönsuo-

jelua kohtaan. (Huhmarniemi, 2016, 155.) Kastnerin mukaan ympäristötaide on parhaimmil-

laan korostaessaan ihmiskunnan luontosuhteen ristiriitaa kokeilemalla taiteellisen aktivis-

min rajoja välineenään rajaton taiteellinen mielikuvitus (Kastner, 1998, 17). 
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6 Loppupäätelmät ja pohdinta 

Tutkielmani lähtökohtana oli selvittää, millä tavoin kuvataidekasvatus voi tukea ympäristö-

kasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Lähdin tarkastelemaan asiaa käytännön toimintaa oh-

jaavan auktoriteetin, eli perusopetuksen opetussuunnitelman avulla. Selvitin, kuinka ympä-

ristökasvatus näkyy opetussuunnitelman arvoperustassa, laaja-alaisissa tavoitteissa ja toi-

mintakulttuurissa. Tutustuin opetussuunnitelmaan uutena tulleeseen monilukutaidon tavoit-

teeseen ja sen merkitykseen ympäristökasvatuksen kannalta. Kiinnitin erityistä huomiota 

opetussuunnitelman kuvataiteen oppiaineelle kirjattujen sisältöjen ja tavoitteiden ympäris-

tökasvatuksellisiin yhteyksiin.  

Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ympäristökasvatus otetaan perusopetuk-

sen opetussuunnitelmassa (2014) huomioon monin tavoin. Kestävään elämäntapaan kasvat-

taminen on yksi laaja-alaisista, kaikkia oppiaineita yhdistävistä tavoitteista, minkä lisäksi 

sen tulee näkyä kaikkialla koulun toiminnassa ja arvokasvatuksessa. Opetussuunnitelma 

nostaa kestävän kehityksen ilmenemismuodoista esiin etenkin ekologisen ja sosiaalisen ulot-

tuvuuden, painottaessaan luonnonvarojen kestävän käytön merkitystä ja ilmastonmuutoksen 

vakavuuden ymmärtämistä. Osallisuutta ja kokemuksellisuutta korostaessaan opetussuunni-

telma pyrkii aktiivisuuteen ja tiedostavaan kansalaisuuteen kasvattamiseen.  

Opetussuunnitelmaan uutena tullut monilukutaito tarkoittaa taitoa tulkita, tuottaa ja arvottaa 

erilaisia tekstejä eri esittämismuodoissaan. Ympäristökasvatukseen monilukutaito liittyy sen 

alahaaran, eli ympäristönlukutaidon myötä. Ympäristönlukutaito koskee kykyä tulkita ai-

neetonta ja aineellista ympäristöä sekä yhteiskunnallisissa, esteettisissä että eettisissä kon-

teksteissa. Taideperustaisessa ympäristönluennassa tavoitellaan moniaistisuutta ja multimo-

daalisuutta, joiden avulla syntyvät kokemukset voidaan liittää laajempaan arvopohdintaan. 

Kuvataiteen oppiaineen päämäärät ovat pitkälti samoja kuin ympäristönlukutaidossa, sillä 

myös sen sisällöissä ja tavoitteissa liikutaan kulttuurisesti moninaisilla ympäristön alueilla. 

Menetelmät ovat taiteelliselle työskentelylle ominaisesti toiminnallisia, kokemuksellisia ja 

moniaistisia. Esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot ohjaavat visuaalisen kulttuurin tulkintaa. 

Toinen tutkimuskysymykseni, eli tutkielmani ydinkysymys, pyrki selvittämään kuvataide-

kasvatuksen mahdollisuuksia ja vahvuuksia vastuulliseen ympäristösuhteeseen kasvattami-

sessa. Selvisi, että kuvataidekasvatuksella ja ympäristökasvatuksella on paljon yhteisiä eri-
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tyispiirteitä, kuten moniaistisuus, kokemuksellisuus, toiminnallisuus, herkkyys ja arvopoh-

dinta. Yhteiset piirteet vahvistavat kuvaa kahden eri kasvatuksenalan yhteensovittamisen 

mahdollisuuksista.  

Kuvataidekasvatuksen vahvuudet ympäristökasvatuksen kannalta liittyvät erityisesti kasva-

tusalojen emotionaalisiin yhteyksiin. Tutkielmassani ilmenee, että esteettisten kokemusten 

myötä syntyvät tunnereaktiot voivat herätellä pohtimaan ekologista kriisiä tasolla, jonka saa-

vuttaminen olisi muutoin vaikeaa. Kokemusten kautta herkkyys havaita ympäristössä esiin-

tyviä ilmiöitä kehittyy ja valmius vastuulliseen toimintaan kasvaa. Kokemuksellisen oppi-

misen onkin havaittu edistävän parhaiten kestävän elämäntavan omaksumista. Taideoppimi-

sessa sosiaalisen vuorovaikutuksen, ympäristön havainnoinnin sekä kuvien tutkimisen ja te-

kemisen synnyttämät aistimukset luovat kokemuksia. Kokemusten ja ajatusten jakaminen 

taiteen keinoin on yhteydessä yhteisölliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan ja 

ympäristökysymyksiin.  

Taide on vaikuttanut kautta aikain ihmisen luontosuhteen kehitykseen, mikä antaa aihetta 

sen laajemmalle hyödyntämiselle ympäristökasvatuksessa. Taiteen voidaan perustellusti 

väittää johtavan kohti spontaania luonnon havainnointia ja esteettistä kokemista. Kuvatai-

detta tarkastellessa ja siitä keskusteltaessa kuvat johdattavat katsojan tekijänsä arvomaail-

maan ja saavat pohtimaan teoksen viestittämiä esteettisiä ja eettisiä arvoja. Ympäristötaiteen 

muodot voivat pyrkiä vahvistamaan luontosuhdetta muun muassa harjoittamalla ympäristö-

herkkyyttä ja antamalla välineitä ympäristön tutkimiseen. Koulumaailman ulkopuolisessa 

ympäristökeskustelussa taiteen rooli ei ole asioiden ratkaiseminen vaan ajatusten ja kritiikin 

herättäminen ihmisen toimintaa kohtaan. Tärkeää on tunteiden herättäminen, ei valmiiden 

vastausten antaminen. 

Vaikka kuvataidekasvatuksen ja ympäristökasvatuksen yhdistäminen toisiinsa näyttäytyy 

tutkielmaani varten keräämässäni aineistossa ideaalitilanteena, on tutkimustuloksia pohdit-

tava myös kriittisesti. Tutkimusetiikkaan kuuluu aina pyrkimys objektiivisuuteen, mutta 

käytännössä sen täysi saavuttaminen on usein mahdotonta. Tutkijoiden omat intressit ohjaa-

vat tutkimuksen tekoa ja tässä tapauksessa jokainen tutkija on jo lähtökohtaisesti ollut taiteen 

ja ympäristön puolella. Tutkimuksen teon päämääränä voi myös olla ympäristötietoisuuden 

lisääminen, eikä negatiivisia tuloksia varsinaisesti etsitä. Olisikin mielenkiintoista nähdä tut-

kimus, jossa tekijän alkuoletus taiteen yhdistämisestä ympäristönsuojeluun on skeptinen ja 

kriittinen. 
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Ympäristöongelmien lisääntyminen on yleisesti tunnustettua, joten mikä tahansa ympäristö-

tietoisuutta lisäävä toiminta on tarpeen. Tästä syystä pidän tutkielmani tuloksia eettisesti oi-

keina. Tulosten luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että tulokset ovat pää-

telmiä, eivätkä absoluuttisia totuuksia. Jotta totuuksia saataisiin, pitäisi olla pitkällä aikavä-

lillä tehtyä tutkimusta suuren ihmisjoukon ympäristöasenteiden kehityksestä kuvataiteelli-

sen työskentelyn kautta. Nykyiset tutkimukset ovat lähinnä erikseen ympäristökasvatusta 

tutkivia ja erikseen kuvataidekasvatusta tutkivia sekä näiden tutkimusten tulosten yhteyksiä 

kartoittavia.  

Tämän hetkisen tutkimuksen valossa kuvataidekasvatus toimii hienosti osana ympäristökas-

vatusta, mutta käytännön toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin aina rajalliset. Keskellä 

kaupunkia sijaitsevissa kouluissa luonnonympäristöön pääseminen voi olla koulupäivien ai-

kana mahdotonta, vaikka ympäristökasvatusta voi toki harjoittaa urbaanissa ympäristössä-

kin. Valitettavasti opetussuunnitelma kuitenkin rajoittaa ympäristökasvatuksen osuutta ku-

vataiteen oppiaineen sisällöissä, sillä kuvataidekasvatuksen tulee ottaa huomioon myös mo-

net muut näkökulmat. Lisäksi taideaineiden viikkotuntimäärät ovat hyvin pieniä, vaikka 

useat tahot ovatkin vaatineet niiden lisäämistä.  

Täyteenahdettu ja oppiaineet toisistaan erotteleva opetussuunnitelma ei ole suotuisa kuva-

taidekasvatuksen ja ympäristökasvatuksen yhteistoiminnalle. Kouluilla on omat paineensa 

menestyä kansainvälisissä luku- ja laskutaitoa mittaavissa tutkimuksissa, minkä seurauksena 

opetussuunnitelman muut alueet, erityisesti taideaineet, joutuvat vähemmälle huomiolle. Ai-

neorientoituneessa opetussuunnitelmassa oppiainerajoja ylittävät kasvatuksen alat, kuten 

ympäristötaide, jäävät testituloksissa näkyvien oppiaineiden varjoon. (Adams, 2008, 142.) 

 

Ympäristökasvatus on saanut osakseen myös arvostelua. Sen laajat ja ajoittain ympäripyö-

reät määrittelyt ovat herättäneet kritiikkiä luokitellessaan lähes minkä tahansa ympäristössä 

toimimisen ympäristökasvatukseksi. Van Matren (2010) mukaan monet ympäristökasvatuk-

sen ihanteista, kuten mahdollisuus työskennellä monipuolisesti niin sisä- kuin ulkotiloissa, 

pätevät mihin tahansa kasvatukseen ja itse ympäristökasvatuksen harjoittaminen jää taka-

alalle. Hänen mukaansa vanhoja tapoja ei ole tarvinnut muuttaa, kun luokkahuoneenkin on 

voinut ajatella ympäristöksi ja siellä työskentelyn ympäristökasvatukseksi. (Van Matre, 

2010, 36-37.) 

 



29 

 

 

Kritiikistä ja rajoitteista huolimatta kuvataidekasvatuksen ja ympäristökasvatuksen yhteis-

toiminnan mahdollisuudet ovat kiistattomat ja ehdottomasti jatkotutkimuksen arvoiset. Olisi 

mielenkiintoista tutkia enemmänkin, kuinka kaupunkiympäristössä kuvataiteen keinoin 

työskentely on yhteydessä vastuullisen ympäristösuhteen kehittymiseen. Toisaalta olisi kiin-

nostavaa verrata luonnonympäristössä kasvaneiden oppilaiden ympäristönäkemyksiä kau-

punkilaislasten vastaaviin. Myös jatkotutkimuksen kohdistaminen puhtaasti ympäristötai-

teeseen ja sen vaikutusmahdollisuuksiin kiinnostaa. Aion joka tapauksessa jatkaa aiheen tut-

kimista pro gradu -tutkielmassani – aika näyttäköön mihin suuntaan se lähtee kehittymään. 
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