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4. Miten kulttuuri vaikuttaa ympäristösuhteeseemme? 

Ihmisen ympäristösuhde on sidoksissa kulttuuriin. Eri kulttuureissa eläville ihmisille on kehittynyt erilaisia 
käsityksiä siitä, millainen on hyvä ympäristö, ja onko siitä huolehtiminen tärkeää [7].  Esimerkiksi suomalai-
sille metsät ovat tärkeitä, sillä ne ovat tarjonneet meille kautta historian suojaa, toimeentuloa ja rakennusma-
teriaalia. 

Eri kulttuureissa suhtaudutaan eri tavoin siihen, mikä on puhdasta ja mikä likaista, mikä on roskaa ja mikä 
kannattaa säilyttää. Nämä käsitykset muuttuvat aikojen kuluessa. Esimerkiksi vielä 1960-luvun Suomessa oli 
tyypillistä, että jätteitä kannettiin metsään ja roskia heitettiin luontoon [8]. Nykyisin tällaista tapahtuu har-
voin eikä se ole enää hyväksytty tapa toimia. 

Nykyään ymmärretään, että ihmisen toiminnan jäljet näkyvät ympäristössä vuosia, jopa vuosikymmeniä. 
Suomen perustuslaissa todetaan, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuu-
riperinnöstä kuuluu kaikille.[9] Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on yhdessä huolehdittava ympäristöstäm-
me, luonnostamme ja siitä, että siirrämme meille tärkeää kulttuuriperintöä eteenpäin seuraaville sukupolville. 

5. Ympäristöasioiden hoitaminen rajojen ylitse 

Ihmiset eri kulttuureista ja valtioista ovat yhdessä vastuussa ympäristön hyvinvoinnista, koska ympäristö on 
kokonaisuus, jossa eläimet kulkevat, vedet virtaavat ja tuulet puhaltavat valtioiden välisistä rajoista huoli-
matta. Ympäristön rajattomuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ilmansaasteet, vesistöihin laskettavat päästöt 
tai kasvi- ja eläintaudit kulkeutuvat rajojen ylitse. 

Valtioiden välisen yhteistyön haasteena on se, että käsitykset ympäristöstä ja ympäristöasioiden hoitaminen 
voi olla eri valtioissa hyvin erilaista. Jokaisella valtiolla on omat ympäristölakinsa sekä valtiolliset ja kan-
sainväliset sopimuksensa. Näistä muodostuu valtiollinen ympäristöpolitiikka, joka määrittää millainen toi-
minta on oikein ja millainen väärin. Valtioiden välisessä ympäristöyhteistyössä yhteisten päämäärien ja toi-
mintatapojen löytäminen voi olla monimutkaista ja hidasta [5]. Esimerkiksi kaikki Itämeren ympärysvaltiot 
ovat vastuussa Itämeren hyvinvoinnista, mutta yhteistyö on haastavaa, kun yhdeksän valtiota pyrkii yhdessä 
sopimaan suojelutoimista.  

 Käsitteet:   

Arvo =Se minkä perusteella jotakin pidetään merkityksellisenä, hyvänä, arvokkaana, tavoittelemisen arvoi-
sena. Mikä arvo esimerkiksi luonnolla meille on? 

Ikimetsä = vanha, luonnontilainen metsä. 
 
Kulttuuri = ihmisten opittujen tietojen ja taitojen kokonaisuus ja niiden tulokset.  Kulttuuri voidaan ymmär-
tää laajasti ihmisen toimintana (uskomukset, perinteet, arki) ja tämän toiminnan tuotteena (esineet, tavat 
jne.). Suppeammin kulttuurilla tarkoitetaan myös kaikkia taiteenaloja.  
 
Kulttuuriperintö = ihmisten ja paikkojen vuorovaikutuksesta aikojen saatossa syntynyttä henkistä ja aineel-
lista perintöä. Henkinen kulttuuriperintö tarkoittaa esimerkiksi kieltä, uskomuksia tai juhlaperinnettä. Aineel-
linen kulttuuriperintö voi olla joko irtainta (esimerkiksi kirjat ja esineet) tai kiinteää (esimerkiksi rakennuk-
set).  
 
Luonto = maaperä sekä vesi- ja ilmakehä kasveineen ja eläimineen; luonnolla tarkoitetaan usein sellaista 
ympäristöä, joka on vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen muokkaamaa.  

Moraali  = Yhteisössä vallitsevat käsitykset oikeasta ja väärästä, arvostukset ja käyttäytymissäännöt. 

Normi = sääntö, ohje tai malli. Sillä tarkoitetaan myös yhteiskunnan yleisiä käyttäytymissääntöjä. 
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Talousmetsä = metsä, joka on varattu metsätalouden harjoittamiseen ja jonka hoito tähtää taloudelliseen 
hyötyyn. Talousmetsä on lajistoltaan köyhempi kuin luonnontilainen metsä ja se voi koostua vain yhdestä 
puulajista.  

Ympäristö = ihmistä ympäröivä luonto ja olotilat, joissa ihminen elää. Arkikielessä ympäristö merkitsee 
usein samaa kuin luonto, mutta ympäristöön kuuluvat luonnon lisäksi ihmiset ja ihmisten toiminta.  

Ympäristöpolitiikka = yhteiskuntasuunnittelua, ympäristönsuojelua yms. koskeva politiikka.  
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