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Kaikilla suomalaisilla on jokin suhde maaseutuun. Yhdelle maaseutu on läheinen 
henkilökohtaisesti aistittuna ja koettuna arkisena ilmiönä. Toiselle maaseutu jää 
etäiseksi, vaikkapa vain matkailtaessa tai satunnaisesti läpi kuljettaessa mieleen 
painuvaksi maisemaksi. Jotta ylipäätään voisimme määritellä suhdettamme 
maaseutuun, maaseudun tulee olla jotakin, jonka me tunnistamme ja erotamme – 
jotakin, joka omaa sellaisia tunnuspiirteitä, että voimme sen niiden perusteella 
nimetä. Näitä tunnistetietoja ei ole vain itse opittu primääristen havaintojen 
välityksellä, vaan tieto, käsitykset ja mielikuvat syntyvät ja tarttuvat myös kiertoteitse 
Samalla, kun havainnoimme itse, meille myös kerrotaan, miten asiat ovat. Tarinoita 
siitä, miten asiat oikein ovat, tarjoilevat tietoisuuteemme esimerkiksi kanssaihmiset, 
eri opinahjot opettajineen, tutkijat, kirjallisuus, web-sivut, televisio, radio ja 
sanomalehdet.  

Tieto- ja informaatioyhteiskunta ovat nykyajalle tyypillisiä käsitteitä. Näillä kon- 
tekstuaalisilla aikalaiskäsitteillä on monta ulottuvuutta. Niillä viitataan esimerkiksi 
siihen katkeamattomaan tietotulvaan, jota suoltavat yllemme mediaksi kutsutun 
kattokäsitteen alla sijaitsevat instituutiot ja toimijat. Tämän tietotulvan pyörteissä 
ajelehtii myös käsite maaseutu. Artikkelini tarkoituksena on tarkastella, millainen 
maaseutu esiintyy yhdellä medianäyttämöistä, sanomalehdessä. 
 
 
Maaseutu mediassa vai median maaseutu 
 
Aikamme ilmiöitä tarkasteltaessa on tyypillistä pohtia median vaikutuksia arkipäivän 
elämään, ihmisten käsityksiin ja muodostuneisiin käytäntöihin. Ajoittain myös 
maaseutututkimuksen yhteydessä arvostellaan mediakuvauksia (esim. Heikkinen et 
al. 2003: 111). Median maaseutukuvauksia arvioitaessa media määrittyy usein 
todellisuuden välittäjäksi, jonka välitystehtävän onnistumista kriittinen silmä 
tarkkailee. Maaseudun yhteydessä tämä tarkoittaa median maaseutukuvan 
vertaamista ”oikeaan” maaseutuun. Tällaista asetelmaa on myös kritisoitu (Mattless 
1994: 7–8, Philips et al. 2001: 4): mikä on se ”oikea” maaseutu, josta media antaa 
väärän kuvan? 
 
Niin maaseutua käsittelevän tutkimuksen kuin maantieteen ja mediatutkimuksenkin 
parissa on tapana puhua tutkimuksen kulttuurisesta ja kielellisestä käänteestä (esim 
 Philips 1998: 138–145, Kantola 2002: 32–41, Vuolteenaho 2002: 237–252). 
Käänteellä viitataan tutkimusorientaatioiden ja metodologioiden muutokseen, jossa 
tieteen ja yhteiskunnan sekä todellisuuden että kulttuurin väliset suhteet määritellään 
uudelleen. Tässä yhteydessä todellisuus ymmärretään ainakin osin sosiaalisesti 
tuotetuksi ja kielessä eläväksi, jolloin myös tutkijat ovat väistämättä osa tuon 
todellisuuden tuottamisen prosessia (Häkli 1999: 138–139). Maaseudun 
määrittelystäkin puhuttaessa voidaan siis löytää lukuisa joukko toimijoita, jotka 
osallistuvat (maaseutu) todellisuuden tuottamiseen. Arkipäiväiset keskustelut yhtä 
lailla kuin maaseutukehittäjien, virkamiesten, poliitikkojen, toimittajien, samoin kuin 
tutkijoiden maaseutukuvaukset, kaikki ne vuorollaan, rinnakkain, päällekkäin ja 
keskusteluissa toisiinsa nivoutuen luovat maaseutua. Maaseudun voidaankin sanoa 
rakentuvan intertekstuaalisesti, eli maaseutukuvaukset eivät ole uniikkeja, vaan ne 
sisältävät aina jälkiä toisista maaseutukuvauksista. Näin ollen tutkijoidenkaan tapa 
käsitellä maaseutua ei ole irrallaan muista maaseutukuvauksista (ks. Halfacree 1993: 
31). Silloin, kun tarkastellaan intertekstuaalisesti mediaympäristöön rakentuvaa 
maaseutua, oleellista on myös se, miten ymmärrämme median. 
 



Media on historian saatossa määritelty milloin välineeksi, milloin ilmaisumuodoksi, 
milloin todellisuuden hahmottamisen ympäristöksi (Kantola et al. 1998: 7). Mediaa 
määriteltäessä on aina kysymys siitä, miten ylipäätään ymmärrämme viestinnän 
(esim. Kunelius 1998: 10–18). Tällöin nousee esille myös kysymys todellisuuden ja 
kulttuurin välisestä suhteesta. Tämän tutkimuksen yhteydessä on oleellista välttää 
käsitteiden media ja maaseutu liiallista yksinkertaistamista. Jos lähtökohtana on 
näkemys, että media välittää totuuden maaseudusta, vaarana olisi pelkistää niin 
media kuin maaseutukin. Tällöinhän media samastuisi lähinnä puhelinlankaan ja 
median merkitys todellisuuden rakentumisessa jäisi problematisoimatta. Samoin 
tässä ajatusrakennelmassa pelkistyisi maaseutu. Maaseutu näyttäytyisi 
homogeenisena kokonaisuutena, jonka moninaisuus sivuutettaisiin. Toisaalta, jos 
lähtökohdaksi otetaan näkemys mediasta tuottamassa maaseutua, vaarana olisi 
edelleen media-käsitteen pelkistäminen. Media sisältää lukuisan joukon instituutioita, 
rakenteita, toimijoita, intressejä ja käytäntöjä. Jos puhutaan mediasta todellisuuden 
tuottajana, median heterogeenisyys saattaa unohtua. 
 
Tutkimuksessani pyrin ymmärtämään median sellaisena moniulotteisena 
kokonaisuutena, jossa nivoutuvat yhteen moninaiset tekstien tuottajat, käytännöt, 
rakenteet, sisällöt ja lopulta myös käyttäjät. Tarkastelen ikään kuin eräänlaista 
mediamaisemaa (vrt. Appadurai 1996: 35–40, Aslama–Kivikuru 2002) – maisema, 
jossa maaseutu näyttäytyy. Näin ollen en miellä mediamaaseutua kenenkään 
yksinoikeudella tuottamaksi, vaan maaseuduksi, joka näyttäytyy moninaisena 
moniulotteisella mediakorokkeella. Osaksi kyse on ikuisuusprojektiksi sanotusta 
yrityksestä määrittää maaseutu. 
 
 
Maaseutua rajaamassa 
 
Maaseutumäärittelyt – kuten mitkä tahansa määrittelyt – sisältävät aina 
produktiivisen ja poliittisen ulottuvuuden. Määrittelyt ja niiden oikeellisuus ovat aina 
kamppailujen kohde. Erityisesti kamppaillaan sen vuoksi, että määrittelyt valmistavat 
kenttää toiminnalle. Valta määritellä antaa mahdollisuuden myös hallita keskustelua 
(Livingstone 1992: 304).  
Jotta olisi mahdollista tarkastella suhdettaan maaseutuun, toteuttaa 
maaseutupolitiikkaa tai harrastaa maaseutututkimusta, tulee olla käsitys siitä, mitä 
maaseutu tarkoittaa, miten maaseutu määritellään. Tämä on kuitenkin osoittautunut 
perin haasteelliseksi tehtäväksi. Yksi maaseutututkimuksen paradokseista onkin 
maaseutukäsitteen kiistanalaisuus, jolloin voidaan väittää, että myös tutkimuksen 
kohde on epäselvä. Maaseutu voidaan nähdä pysymättömänä ja moniulotteisena 
(Katajamäki 1995: 14) sekä määrittelyjä pakenevana (Hänninen 2000: 49): voidaan 
ajatella, että  maaseudun määritteleminen on jokseenkin mahdotonta (Oksa & 
Rannikko 1995: 2) tai jopa epämielekästä (Hoggart 1988: 35). Jossakin toisessa 
yhteydessä maaseudun määritteleminen voidaan katsoa välttämättömäksi 
(Hyyryläinen–Widbom 1999: 49) tai jopa tulevaisuuden tavoitteeksi (Siiskonen 2002: 
70). Maaseudun määrittelyjen moninaisuuden seurauksena onkin saavutettu 
eräänlainen kyllääntymispiste: enää ei määritelläkään maaseutua, vaan maaseudun 
määrittelyjä (Halfacree 1993: 23–31, Pratt 1996: 69–71, Rosenqvist 1996: 71–77, 
2000: 8–11, Gray 2000, 32). 
 
Maaseudun määrittelemisen vaikeutta ja määritelmien moninaisuutta pidetään 
aikalaisilmiönä (Pratt 1996: 69, Hänninen 2000: 49). Ajallemme on ominaista tehdä 
pesäeroa edeltävään modernin projektiin, jonka jälkeistä aikaa elettäessä katsotaan 
pysyvien määritysten, yhteiskunnallisten rakenteiden ja vallitsevien identiteettien 
murenevan (esim. Bauman 1996: 21–42, Hall 1999: 19–21). Nykyiset määrittelyt, 
yhtä lailla kuin aiemmat, ovatkin aikansa lapsia: akateemiset määrittelyt kytkeytyvät 
aina niitä tuottavissa disipliineissä vallitseviin teoreettis-metodologisiin paradigmoihin. 
Tämä on nähtävissä myös erilaisissa maaseutumäärittelyistä tehdyissä jaotteluissa 
(esim. Halfacree 1993: 23–31, Gray 2000: 32, Rosenqvist 2000: 8–11), joissa eri 
tavoin ymmärretyt maaseudut kumpuavat varsin erilaisista tiedon intresseistä ja 
metodologisista konteksteista. 



 
Yksi yleistynyt tapa tulkita maaseutua on jäsennellä maaseutudiskursseja. Tällöin 
maaseutua ajatellaan tuotettavan eri konteksteissa, ja sitä lähestytään eri toimijoiden 
kautta. Erotelluiksi ovat tulleet niin akateeminen maaseutudiskurssi kuin maallikko-, 
ammatti- ja populaaridiskurssitkin (Jones 1995: 37–38). Kyseisessä jaottelussa 
populaaridiskurssia hahmotellaan taiteen, kirjallisuuden ja median kautta. Näin ollen 
se olisi yksi mahdollinen metodologinen lähtökohta tällekin tutkimukselle. Diskurssin 
käsite on kuitenkin sisällöllisesti monimerkityksinen (esim. Mills 1997). Siitä seuraa, 
että esimerkiksi maantieteellisten ja maaseutuakin käsittelevien tutkimusten 
yhteydessä käsite saa varsin erilaisia merkityksiä. Eräissä yhteyksissä diskurssi 
katsotaan synonyymiksi puhetavalle (esim. Rosenqvist 2003: 5). Toisissa 
maantieteellisissä tutkimuksissa taas halutaan tehdä pesäero tämänkaltaisiin näkemyksiin ja korostetaan 
jälkistrukturalismin kehyksessä omaksutun diskurssi-käsitteen sisällöllistä eroa edeltävään, jonka katsotaan 
olevan pikemminkin 
kielitieteilijöille ominainen (esim. Moisio 2003: 67). Diskurssi-käsitteen käyttäminen 
näyttää myös altistavan maailman haluttuakin suuremmalle yksinkertaistamiselle. 
Mediadiskurssin käsitteelläkin on tämä heikkous silloin, kun tyydytään vain 
kertomaan diskurssin olemassaolosta sitä enempää erottelematta. 

 
Kauniita kuvia, synkkiä sävyjä 
 
Vaikka maaseutututkijat jäsentelisivät ja analysoisivat maaseutua miten tahansa, 
mediajulkisuuden asialista ei rakennu heidän määrittelyjensä kautta. Lopullinen 
agenda asetetaan toisaalla (ks. Dearing–Rogers 1996). Instituutiot, toimitukselliset 
käytännöt, median toimijat ja erityisesti oletus median käyttäjistä muodostavat ne 
rakenteet, joiden kautta medianäyttämöllä esitettävät näytelmät valikoituvat. 
Mediatekstit ovatkin monella tasolla tapahtuneiden valintojen lopputulos. Valinnan 
kohteeksi joutuu se, mitä kuvaukseen sisällytetään ja mitä jätetään pois, mikä 
asetetaan ensisijaiseksi ja mikä toissijaiseksi (Fairclough 1997: 13). Näin ollen 
maaseudun saama mediajulkisuus ei ole välttämättä maaseudun kehittäjien toiveiden 
mukaista ja se, miten maaseudun uusi aika ja maaseudun tulevaisuus esitetään, on 
lopulta aina näkökulmasidonnaista. Median esityksissä maaseudun on katsottu 
konstruoituvan yleensä kaupunkilaisista lähtökohdista käsin ja vakiintuneita 
urbaaneja kulttuurisia kaavoja soveltaen (Karvonen 2000: 30). Usein maaseutu 
tuleekin nähdyksi stereotyyppisten ja myyttisten silmälasien läpi, ikään kuin 
sellaisten tietorakenteiden ja merkitysjärjestelmien kautta, joita pidetään vallitsevina 
totuuksina. Walter Lippmannin (1960: 81) sanoin ”me emme näe ensin ja määrittele 
sitten, vaan määrittelemme ensin ja näemme sitten”.  
 
Nykyajan uutisvälitys on hektistä: tärkeätä ei ole se, kuka on nopea, vaan se, kuka 
on nopein. Paine uutisvälityksen nopeuteen johtaa väistämättä siihen, että helpointa 
on toistaa totuttua; uutisoinnin valtavirrasta poikkeaminen on raskasta ja vie aikaa. 
Stereotypioiden ja vallitsevien ajatusrakennelmien toistaminen riittäköön – maaseutu 
on vaivattominta esittää sellaisena kuin sen on aina ajateltu olevan. Median 
tehokkuus- ja nopeusintressit ovat seurausta kilpailusta ajasta ja näkyvyydestä. 
Vaikka kilpailu ja sen seuraukset voidaan havaita helpommin esimerkiksi 
mainostuloista taistelevissa tv-kanavissa kuin päivittäisissä sanomalehdissä, 
koskettaa kamppailu koko mediakenttää. Kyse ei olekaan vain saippuasarjojen 
suosituimmuudesta, vaan samalle kilpailulle ovat altistuneet niin 
sanomalehtiuutisointi kuin tv-dokumentitkin. Käytännössä tämä näkyy viihdearvojen 
korostumisena aihevalinnoissa ja esitystavoissa sekä uutisten henkilöitymisenä 
(Fairclough 1997: 60–62). Maaseudun medianäkyvyyttä tarkasteltaessa tämä 
tarkoittaa, että vallitsevista stereotyyppisistä käsityksistä ammennetaan 
pääsääntöisesti aiheita, joilla oletetaan olevan markkina-arvoa (vrt. Seppälä 2001). maaseutukuva rakentuu 
tällöin ääriarvoisten ilmiöiden varaan, jolloin maaseutu saa 
vaivattomimmin sijansa mediassa joko yltiöpositiivisten tai vaihtoehtoisesti 
negatiivissävytteisten aiheiden kautta.   
 
Myönteisesti esitettynä maaseutu näyttäytyy usein romantisoituna, kansakunnan 



yhteistä muistia ylläpitävänä, kollektiivisten kokemusten tietopankkina (vrt. Karvonen 
2000: 30). Maaseutu on tällöin perinnemaisemia, lapsuusmuistoja, kunnostettuja 
tuulimyllyjä ja mummon mökkejä. Se voi olla myös luontoa, järvenrantaa ja 
marjametsiä, jotakin sellaista, jonne kaupunkilaiset voivat rientää perhoshaavi 
kädessään iloisesti hyppien pakoon pahaa maailmaa. Maaseutu on tällöin 
nostalginen jäänne jostakin aidosta ja rehellisestä – puhtaasta ja viattomasta, jäänne 
sellaisesta menneestä, josta synkentyneessä kaupunkikuvassa ei nähdä enää 
merkkiäkään. Se on heinäpeltoa, aittoja, jotakin sellaista, jonka maisemaan Ansa ja 
Tauno sopivat. 
 
Ruusuisen maaseutukuvan vastakohtana näyttäytyy kielteisiin ilmiöihin kytketty 
maaseutu. Tällöin maaseutu kuvataan autioituvana ja perifeerisenä, ilmapiiriltään 
ahdistavana ja ahdasmielisenä (Heikkilä 2000: 26) tai se esitetään valtionrahoja 
syövänä tukiaisseutuna, MTK:n ja keskustapuolueen temmellyskenttänä (ks. 
Katajamäki 2001). Maaseutu on myös synkkien näytelmien näyttämö, näytelmien, 
joiden pääosissa esiintyvät hullut lehmät, kettutytöt tai Natura-taistelijat. Keskeinen 
osa tätä synkkää puolta on tarina maaseudun tyhjenemisestä. Puhetta maaseudun 
autioitumisesta on kuultu kohta viisikymmentä vuotta, ja uutiset kertovat prosessin 
jatkuvan. Tälle kertomukselle antavat lisäpontta myös tutkijat, jotka asiantuntija-auktoriteetteina ovat osa 
mediatekstejä - toisinaan jopa paradoksaalisesti, kuten 
silloin, kun kaupunkimaisemassa hymyilevä tutkija hämmästelee mielikuvien 
ohjailevan muuttoliikettä uutisessa, jonka ensimmäinen lause on: "Viime vuosien 
muuttoliike on tyhjentänyt maaseutua vauhdikkaasti" (Runsten 2002). Tutkijat 
tutkivat, mediassa raportoidaan – ja mielikuvat syntyvät. 
 
Olipa käsittelytapa myönteinen tai kielteinen maaseudulla on yksi yhteinen piirre: 
joka tapauksessa maaseutu on jotakin erilaista. Maaseudun erilaisuus voidaan löytää 
sisäänrakennettuna oikeastaan kaikessa maaseutupuheessa. Maaseutu on – 
implisiittisesti tai eksplisiittisesti – jatkuvan rajauksen kohde. Se rajataan olemassa 
olevaksi irrottamalla se kaupungista tai päinvastoin. Tällaisen sosiaalisen tilan 
tuottaminen on rakenteellisesti myös toiseuden tuottamista (Sibley 1992: 112–113), 
sillä asettumalla konstruoidun rajan jommallekummalle puolelle syntyy väistämättä 
aina tunnettu ja vieras, läheinen ja kaukainen, siis ”toinen”. Erilaisuus on keskeinen 
maaseudun ominaisuus erityisesti mediassa, sillä median katse – eräänlainen vallan 
silmä sekin – tarkkailee maailmaa alueelta, joka on rajattu irti maaseudusta. Median 
katse lähestyy maaseutua sen ulkopuolelta. Tämän seurauksena maaseutu poikkeaa 
mediassa esitetystä kaupunkimaisen elämänmuodon mukaisesti rakennetusta 
oletusarvoisesta elämästä. Tästä näkökulmasta maaseutu on eksoottista (Nironen 
1997: 154), jotakin sellaista, jossa kaupunkilaiset kokevat olonsa vieraaksi (Heikkilä 
2000: 23). Mediassa maaseutu on väistämättä se toinen, ja tuon toisen piirteet 
esitetään särmikkäästi, koska tasapaksu ja harmaa ei säväytä. Maaseutu nousee 
julkisuuteen vasta, kun vallitseva uutiskynnys ylittyy, siis silloin, kun kerrottavana on 
jotakin riittävän koskettavaa – mukavaa tai ikävää. Muuten maaseutu pysyy taustalla 
oletusarvoisen stereotyyppisenä rakennelmana, sellaisena kuin se on aina ollut. 
Arkipäivän maaseutu ei sinällään ole uutisarvoista. Maaseudun normaali elämänrytmi 
ja mediatempoa hitaammat vähittäiset kehityskulut sekä maaseutupoliittiset 
kehittämistoimet eivät näy mediassa. 
 
 
Maaseutu sanomalehdessä  

Miten maaseutua ylipäätään on mahdollista tarkastella mediassa? Voiko ääriviivaton 
ja hahmoton jättää varjon? Tätä voidaan ihmetellä, jos maaseudun määrittämisen 
problemaattisuus on osa viitekehystä. Tässä tutkimuksessa karikko yritetään kiertää 
siirtämällä vastuu maaseudun määrittämisestä tutkimuksen aineistolle. Uutiset ja 
artikkelit, joista tutkimuksen aineisto muodostuu, sisältävät eksplisiittistä maaseudun 
määrittelyä. Aineiston artikkeleissa käytetään käsitettä maaseutu tai jotakin 
rinnasteista käsitettä, joka suuntaa katseet kaupunkien ulkopuolelle. Aineistossa siis 
määritellään maaseutua.  
 



Aineiston perusjoukkona ovat vuoden 2002 Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien 
vuosikerrat liitteineen. Kummastakin lehdestä valikoitui tarkasteltavaksi 
viisikymmentä tekstiä, joissa käsiteltiin maaseutua. Tämän aineiston pohjalta ei ole 
tarkoitus eikä edes mahdollisuutta ottaa kantaa eri lehtien välisiin eroihin eikä liioin 
tehdä yleistyksiä, joissa sanottaisiin median suhtautuvan maaseutuun tietyllä tavalla. 
Tarkoitus on sen sijaan kerätä näyte kritisoidusta ja lähtökohdiltaan kaupunkilaiseksi 
kutsutusta maaseutukirjoittelusta ja purkaa niissä esitetty maaseutu osiinsa: 
millaisia maaseutuja tämä näyte pitää sisällään ja millaisia erilaisia tai yhtäläisiä 
tekijöitä näistä maaseuduista löytyy.  
 
Metodia, jonka avulla tämän tutkimuksen kysymyksiin pyritään vastaamaan, voidaan 
kutsua soveltavaksi sisällönanalyysiksi. Klassisen sisällön erittelyn (Berelson 1952, 
Pietilä 1976) objektiivisia ja määrällisiä ihanteita ei kuitenkaan voida eikä pyritä 
noudattamaan. Pikemminkin kyse on sisällönerittelyn ajan saatossa kohtaamissa 
kritiikeissä (ks. Väliverronen 1998: 15–17) kaivattujen laadullisten tarkastelutapojen 
yhdistämisestä aineiston jäsentelyyn. Tämä tapahtuu jakamalla aineisto ensin 
systemaattisesti osiinsa, minkä jälkeen osia lähestytään omina kokonaisuuksinaan 
viitekehyksen, tutkijan ja aineiston vuoropuhelun avulla.  
 
Tämän tutkimuksen metodille olennainen lähtökohta on, että mikä tahansa osa mistä 
tahansa tekstistä samanaikaisesti esittää maailmaa, rakentaa identiteettejä ja 
muodostaa suhteita (Fairclough 1997: 14). On siis mahdollista, että yksi teksti, jopa 
sen yksi lause, sisältää useitakin erilaisia maaseutuja. Siten tässä tutkimuksessa ei 
luokitellakaan aineiston mediatekstejä kokonaisuuksina, vaan luokitelluksi tulevat 
tekstien sisältämät maaseudut. Sille, että joidenkin tekstien maaseudut jäisivät 
kokonaan käytetyn luokittelun ulkopuolelle, jätetään mahdollisuus. 
 
Jäsentely aloitetaan jaottelemalla teksteissä esitetyt maaseudut niiden ”ajallisen 
katseen” suunnan mukaan. Maaseutu on temporaalinen ilmiö, jonka menneisyys, 
nykyisyys ja tulevaisuus ovat jatkuvan määrittelyn kohteena, eikä niistä vallitse yhtä 
yleisesti hyväksyttyä tulkintaa. Mediateksteissä maaseudun nykyisyys tuntuu 
katoavan ja tekstien kohteena on joko maaseudun menneisyys tai tulevaisuus. 
Mediassa esitetään yleensä joko pysähtynyt, menneen ajan maaseutu tai 
tulevaisuutta kohti vaeltava maaseutuprosessi. Näihin kahteen luokkaan tulee 
jaetuksi myös tämän tutkimuksen aineisto. 
 
Temporaalisen luokittelun jälkeen aineisto jaetaan maaseuduksi määritellyn alueen 
kannalta kielteisiksi tai myönteisiksi tulkittuihin kategorioihin. Aineisto, jossa 
maaseutuun ja sen kehityskulkuun liitetään kielteisiksi katsottuja ominaisuuksia, 
luokitellaan kategoriaan kielteinen mediajulkisuus. Näissä kuvauksissa maaseudun 
elämänmeno esitetään kaupunkielämää epämiellyttävämpänä ja myös maaseudun 
kehityskulut kuvataan epäonnisina. Sen sijaan tekstit, jotka kertovat maaseudusta ja 
sen kehityskulusta toiveikkain ja myönteisin ilmaisuin, luokitellaan kategoriaan 
myönteinen mediajulkisuus. Tällöin elämää maaseudulla kuvataan kaupunkielämää 
parempana ja maaseudun tulevaisuuden kehityskulussa nähdään toivonkipinöitä. 
 
Jako kahdella eri ulottuvuudella tuottaa neljä erilaista maaseutukategoriaa (kuva 1). 
Kielteisessä valossa näyttäytyvä pysähtyneen ajan maaseutu on muuttumaton, 
aikaansa jämähtänyt maaseutu, johon liitetään sellaisia laatusanoja kuin 
kehittymätön, taantunut ja ahdasmielinen. Myönteisessä valossa esiintyvä 
pysähtyneen ajan maaseutu ei sen sijaan ole synkkä, vaan pikemminkin 
ruusunpunainen – se on maaseutu, johon liittyy muistoja, puhdasta luontoa ja 
yhteisöllisiä arvoja. Kun pysähtynyt aika alkaa virrata, maaseudusta tulee prosessi, 
muuttuva maaseutu. Kielteisessä valossa tämä maaseutu esitetään näivettyvänä 
maaseutuna, joka autioituu, ikääntyy ja rapistuu. Sen sijaan myönteisessä valossa 
se on lannistumaton ja uudistuva paluumuuton kohde.  
 
Syntyneen nelikentän jälkeen voidaan esittää kysymys, miltä maaseutu kussakin 
näin syntyneessä kategoriassa näyttää. Kun lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan 
mikä tahansa osa mistä tahansa tekstistä samanaikaisesti representoi maailmaa, 



rakentaa identiteettejä ja muodostaa suhteita, niin tätä näkemystä mukaillen voidaan 
kysyä, miten maaseutu representoituu, millaisia identiteettejä maaseudulle ja sen 
asukkaille rakentuu ja millaisia suhteita muodostuu yhtäältä eri toimijoiden välille ja 
toisaalta maaseutu–kaupunki-akselille. Nämä kysymykset voidaan esittää neljän 
syntyneen kategorian sisällä: miltä yksityiskohtaisesti tarkasteltuna näyttävät 
mediassa esiintyvät jämähtänyt maaseutu, ruusunpunainen maaseutu, näivettyvä 
maaseutu ja mahdollisuuksien maaseutu. 
 

 

 
KUVA 1.  Maaseudun medianäkyvyyden eri ulottuvuudet tämän  
              tutkimuksen aineistossa. 

 
 
Jämähtänyt maaseutu 
 
Muuttumaton maaseutu esitetään mediassa kielteisessä valossa eräänlaisena 
pysähtyneenä aikana, paikoilleen jämähtäneenä, vähemmän raikkaana 
tuulahduksena menneestä (kuva 1, I). Teksteissä pysähtyneen ajan maaseutu 
rakentuu dynaamisesti kehittyvien kaupunkien vastakohtana. Karrikoiden maaseutu 
on tämänkaltaisissa kirjoituksissa kaupunkien ja niiden elämänmenon evoluution 
alempi taso – taso, jolle kehitys on pysähtynyt. Tällaista maaseutua vain viimeiset 
sitkeät sissit pitävät yllä. Se on menneiden sukupolvien, sivistynyttä nyky-yhteiskuntaa edeltävää 
elämismaailmaa, jota asuttaa harvalukuiseksi käynyt 
alkuperäiskansa. Tämän alkuperäisen ja menneen pariin on mahdollista poiketa 
nykyisen ja urbaanin keskeltä vain tiettyinä, kalenteriin merkittyinä ajankohtina.  
 
Kuivasen saaressa eletään kahta aikakautta. Elanto otetaan maasta ja merestä esi- 
isien tapaan. Väestöpohja on kuitenkin kuin tulevaisuuden Suomesta. Lapset ovat 
seudulta jo lähes kaikonneet, vanhusten osuus asukkaista kasvaa. (Turun Sanomat Extra 21.9.2002) 
 
Tori sai kehuja selkeydestä, dynaamisuudesta ja maaseutuyrittäjien innovaatioista. 
 (…) Suurin kritisointi koski kaupallisuutta. (…)  – Ihmiset odottivat näkevänsä täällä 
enemmän alkuperäiskansaa ja vähemmän kaupallista toimintaa. (Turun Sanomat 
15.6.2002) 
 
Nyt on juhannus, ja suomalaiset ovat taas sankoin joukoin lähteneet pois 



kaupungeista maalle, luontoon, maisemaan. Valtaosa asuu taajamissa, mutta kaipuu 
alkuperäisyyteen, johonkin sivistystä edeltävään ei ole kadonnut. (Helsingin Sanomat 
21.6.2002) 
 
Konstruktio maaseudusta esi-isien aikaisena, alkuperäisenä sisältää tunnistettavien 
ominaisuuksien kavalkadin, koodirivin. Nämä tunnistetiedot löytyvät sellaisista 
adjektiiveista kuin maaseutumainen tai maalainen, joilla on mahdollista merkitä 
kaupunkimaisesta poikkeavat ilmiöt. Tällainen toiseus – perin juurin vieras maaseutu 
– voi kylläkin salakavalasti piipahtaa kaupungissa tai jopa pesiä kaupungissa. Tällöin 
se on vallannut sijansa sellaisesta urbaanista tilasta, jonne se ei kategorisesti kuulu. 
Tässä vieraassa ympäristössä maalaisuuden koodit erottuvat räikeästi, sillä 
maalaisuudella ei ole urbaania suojaväriä. Sen tunnistaa: vanha löylyn henki, navetta, 
sonnit, lehmät ja lannan tuoksu paljastavat kaupunkiin eksyneen maaseudun.  
 
Uusissa lasitaloissa hautautuvat bioalan bisnekset, mutta koetilan vanha sauna elää 
eri lailla. Siellä myydään alkuvehnää ja juureen tehtyä luomuruisleipää. Mamman 
maatilamyymälä toivottaa Euroopan unionin elintarvikeviraston naapurikseen Viikin 
suoran toiselle puolelle. Jos vain Helsinki kelpaisi viraston sijaintipaikaksi, niin 
Brysselin herkkusuut saisivat kaupan päällisiksi kokea aitoa maalaistunnelmaa. 
Saunarakennuksen nurkissa sätkii vielä vanha löylyn henki. Nurkalla on navetta ja 
tuoreen lannan tuoksut. (Helsingin Sanomat 24.2.2002) 
 
Paraisten keskustassa näkyy ja tuoksahtaa lauantaina maaseutu. Perinteiset 
maalaispirssi-markkinat tuo kaupungin torille sonneja, lehmiä, lampaita ja kanoja 
sekä monenlaisia lähiseudun maataloustuotteita. (Turun Sanomat 10.8.2002) 
 
Maaseudun kuvaaminen alkuperäisenä ja aitona on luonnollisesti moniulotteista, 
mutta näistä ulottuvuuksista vähiten mairitteleva on tuon alkuperäisen ja aidon 
samastaminen kehittymättömän ja jälkeenjääneen kanssa. Tällainen maaseutu ei 
selviä omin avuin, vaan se on auttamatta periferiaa ilman aitoa autonomiaa. Maaseutu 
ja maaseudulla asuvat eivät tällöin esiinny itsenäisinä toimijoina, joilla ratkaisujen 
avaimet olisivat omissa käsissään. Näin kuvattuna maaseutu on pikemminkin 
kehitysmaa(seutu).  
 
Maaseutua ei pidetä elinvoimaisena perinteisin tukitoimin. Ajatteluun on otettava 
ripaus kehitysapuideologiaa: pelkät onget eivät riitä, pitää opettaa kalastamaan. 
(Turun Sanomat 24.8.2002) 
 
Kun maaseutu esitetään elatusapua vaativana, se ei näytä vain alkuperäiseltä, vaan 
myös taantuneelta, jo parhaat päivänsä nähneeltä. Näin rakennetuissa 
mediateksteissä maaseutu kohtaa peräti tylyn kohtalon. Elämä maaseudulla on jo 
muuttunut peruuttamattomasti: iloisuuden ja vilkkaan elämänmenon korvaavat 
synkkyys ja hiljaisuus. 
 
Mutta iloiset itäsuomalaiset olivat muuttuneet. Eivät leikkineet ja laulaneet liperiläiset 
niin kuin silloin maailmalle lähtiessä… (Helsingin Sanomat 10.2.2002)  
 
Elämä Metsämaan Ristimäenkulmalla on kuitenkin paljon hiljaisempaa kuin ennen 
vanhaan. (Turun Sanomat 26.5.2002) 
 
Kun maaseutu kuvataan kehittymättömäksi ja taantuneeksi, seuraa tästä loogisesti, 
että myös maaseudun ihmisten elämä on hankalaa: jos kerran maaseudulla menee 
huonosti, eikö myös maaseudun asukkailla? Yhtenä tällaisena ongelmana esitetään 
muuttoliikkeen vinouttama sukupuolijakauma, joka koskettaa etenkin maaseudun 
nuorta aikuisväestöä. Tätä perimmältään vakavaa aihetta käsitellään innokkaasti, 
mutta hymyillen. Ieva-ohjelmat, poikamiespankit ja heilanhakufestarit ovat kaikki 
vuorollaan olleet eräänlaisia kansanhuveja ja siksi luonnollisesti myös 
mediakiinnostuksen kohteena. Viihteellisyyden vaatimuksen vallitessa median 
innostus tämänkaltaisiin aihepiireihin on ymmärrettävää. Olisikin tosikkomaista olla 
oivaltamatta näiden julkisten naittopuuhien humoristista ulottuvuutta. Samalla on 



kuitenkin syytä pohtia tällaisten tekstien voimaa maaseutukuvan luojana. Eron 
tekeminen on jo käsitetasollakin selvä: kaupungista maalle siirryttäessä 
trendikkäästä sinkkuelämästä muotoutuu humoristinen peräkammarinpoikaongelma. 
Tällä tavoin aiheita käsiteltäessä saavat maaseutu, sen asukkaat, elinkeinot, 
elämäntavat sekä suhteet niin kaupunkiin, pääkaupunkiseutuun kuin ulkomaihinkin 
nopeasti ja pienin kynän piirroin muotonsa. 
 
Kaksi kuukautta sitten maaseudun poikamiehet olivat ilman emäntää. Nyt Ristolla, 
Mikalla ja Jarilla on varaa valita. Nyt-liitteen artikkelin jälkeen naiset lähettivät heille 
kymmenittäin kirjeitä. (…) ”Kylän kioskilta loppuivat sillä viikolla Helsingin Sanomat. 
Tukka piti pestä kaupunkiin lähtiessä, kun kaikki morjestivat”, Risto kertoo. (…) 
Mikan kummastukseksi kaikki yksitoista kirjettä tulivat pääkaupunkiseudulta ja 
”ulukomailta, jos Viro on ulukomaata”. (…) Herkkä ja puhelias mansikanviljelijä sai 50 
kirjettä. Sumaa selvitellään yhä. ”Kirjeisiin vastaaminen menee muiden asioiden 
edelle. Eilenkin kirjoitin kirjeitä kolme tuntia”, Jari sanoo. (Helsingin Sanomien Nyt- 
liite 18.1.2002) 
 
Mediassa maailma jäsentyy selvärajaisesti. Vakiintuneet mediakäytännöt vahvistavat 
päivittäin ymmärtämystämme sellaisista asioista kuin, mitä kuuluu otsakkeiden 
kotimaa, kaupunki, ulkomaat tai kulttuuri alle. Tämä luokittelu on myös eräänlaista 
oletuskartografiaa: tietyt ilmiöt kuuluvat vain tietyille alueille, ja jos totutuista 
käsityksistä poiketaan, sillä on jo sinänsä uutisarvoa. Abu Dhabi Falconsin 
juniorijoukkue saa huomiota osakseen syystä, että jääkiekko on ihmeellisempää 
Arabiemiirikunnissa kuin Tampereen Hervannassa. Kun mediassa ihmetellään 
asioiden vääränlaista sijaintia, tullaan samalla määritelleeksi rajattujen alueiden ominaisuuksia. Maaseutukin 
saa muotonsa sen mukaan, minkä ilmiön katsotaan 
kuuluvan sinne luontevasti ja minkä ei. Urbaaneiksi katsotut ilmiöt eivät oikein näytä 
sopivan pitäjien urheilulajivalikoimiin siinä kuin paini tai pesäpallo, ja kun urbaani- 
ilmiö seikkailee maaseudulla, se ylittää uutiskynnyksen. Myös populaarikulttuurin 
ilmiöihin suhtaudutaan maaseudulla toisin kuin kaupungeissa: katsottavat elokuvat 
valitaan eri perustein ja megatähden vieraillessa maalla, paikalliset eivät osaa 
käyttäytyä. 
 
Suomen trikoon entisessä tehdashallissa Ilmajoen Koskenkorvalla on iltaisin ja 
viikonloppuisin korvia huumaava mäiske ja kolina. Lakeuden nuoret ovat tuoneet 
painin ja pesäpalloilun pitäjään skeittauksen. (Helsingin Sanomat 28.1.2002) 
 
Maaseudulla käyvät nämä tuoreet hittikuvat. ’Polkupyörävarasta’ saisi esittää 
kahdelle ihmiselle. Ei purisi ’Moulin Rougekaan’. (Helsingin Sanomat 23.1.2002) 
 
Silloin Lalliksen lavalle nousee megayhtye HIM ja ennen kaikkea sen laulaja Ville 
Valo. Tuo saksalaistenkin palvoma nuorisotähti on tulossa Köyliöön! (…) Kello 
lähestyy yhtätoista ja Lallintalo on muuttunut uinahtaneesta puurakennuksesta 
eurooppalaiseksi rock-pyhätöksi. Ainakin melkein. Toista tuhatta nuorta, pääasiassa 
tyttöjä, vaeltelee sisällä viimeisen päällä trenditietoisissa vaatteissa. Kaikki tietävät, 
miltä pitää näyttää, mutta miten pitäisi käyttäytyä?  
 
Miksi ihmeessä rokkarit haluavat pienelle satakuntalaiselle paikkakunnalle, jossa ei 
yleensä toivoteta tervetulleeksi vähänkään erilaisia ihmisiä? (…) …viipaloi lähiseudun 
tuottajien vihanneksia ja tekee HIMin roudareille purtavaa. Kaiken pitäisi olla 
kunnossa – mitä nyt kirkkoherra paheksui saarnassaan moisen orkesterin 
esiintymistä paikkakunnalla. (Helsingin Sanomat 7.4.2002) 
 
Kun maaseutu kuvataan mediateksteissä ajassa pysähtyneeksi ja kielteisin piirtein 
latautuneeksi ilmiöksi, se asettuu kaupungin vastakohdaksi. Maaseutu on sitä, mitä 
kaupunki ei ole. Kun maaseutu esitetään kehittymättömänä, taantuneena ja 
ahdasmielisenä, on sanomattakin selvää, että kaupunki edustaa edistyksellisyyttä, 
dynaamisuutta ja avarakatseisuutta. Muuttumatonta maaseutua ei kuitenkaan kuvata 
ainoastaan negatiivisessa valossa, vaan teksteistä löytyy myös toisenlainen 
pysähtyneen ajan maaseutu – sellainen, jolla on kaupungista puuttuvia myönteisiä 



ominaisuuksia. Tämä maaseutu on varjeltava, siloposkinen ja ruusunpunainen. 
 
 
Ruusunpunainen maaseutu 
 
Kielteisessä valossa esitetyn, pysähtyneen ajan maaseudun ohella mediateksteissä 
elää myönteisten ominaisuuksien maaseutu (kuva 1, II). Sekin on jähmettynyt 
muotoonsa, eikä muutosta ole näköpiirissä. Tämän maaseudun ominaisuudet eivät 
ole kuitenkaan vastenmielisiä, vaan ihailtavia ja kadehdittavia. Tämä maaseutu on 
ominaisuuksiltaan jotakin sellaista, jota maaseudun ulkopuolella – siis kaupungeissa 
– kaivataan. Maaseutu ja kaupunki ovat toisistaan poikkeavia, ja tässä parivaljakossa 
maaseudun roolina on olla luontoympäristön, kulttuuriperinteiden ja ihailtujen arvojen 
säilyttäjä. Maaseutuun liittyvän romantisoidun ulottuvuuden säilöminen on jo 
sellaisenaan itseisarvo. 
 
Lapset kaipaavat lomaltaan sellaista, mitä kotona ei ole. Siksi pääkaupunkiseudun 
lapsia kiehtovat kotieläimet, lumi ja kesämökit, kun taas maaseudulla kasvaneita 
houkuttelevat kaupunkien huvipuistot ja eläintarhat. (Helsingin Sanomat 20.2.2002) 
 
Maaseutu kasvattaa ja tuottaa sekä ruumiin että hengen ravintoa. Ympäristön ja 
maalaismaiseman säilyttäminen ja vaaliminen on sinänsä arvokasta. (Turun 
Sanomat 10.5.2002) 
 
Maaseudun romanttinen ulottuvuus on voimakkaasti sidoksissa muistoihin ja 
menneeseen. Suomalaisessa yhteiskunnassa urbaani elämänmeno ei ole vielä kovin 
vakiintunutta ja eurooppalaisessa tai globaalissa mittakaavassa tarkasteltuna voi 
poleemisesti kysyä, onko se todella ottanut vielä ensimmäistä askeltakaan. Ei 
vaadita suurta uskallusta todeta, että suomalaisten juuret ovat maaseudulla ja että 
paljasjalkaisia kaupunkilaisia löytyy maastamme sittenkin vähän. Monilla ihmisillä on 
kosketuspinta maaseutuun sukujuuriensa välityksellä: se merkitsee lapsuuskoteja, 
muistojen maatiloja ja kesänviettopaikkoja. Tällaisen maaseudun kohtaaminen 
edellyttää aikamatkailua: sitä ei voi kohdata tällä ajalla, vaan se vaatii siirtymää 
muistoihin, vanhaan hyvään aikaan. Tätä maaseutua ei enää ole, eikä ehkä koskaan 
ollutkaan. Se on mielen maisema, kuva, jossa vallitsee ikuinen ja aurinkoinen kesä. 
 
Nauta, lehmä, vasikka ja sonni tuovat mieleen monenlaisia asioita. Kaupunkilaiselle 
se on ehkä romanttinen kuva maaseudusta kesien pakopaikkana. Maaseudulta pois 
muuttaneille siihen kiteytyy ehkä lapsuuden muistoja. (Turun Sanomat 6.1.2002) 
 
Historiallisesti naivismia on pidetty maalta kaupunkiin muuttaneiden taiteena. Se 
syntyi koti-ikävästä ja halusta säilyttää onnelliset muistot. (Helsingin Sanomat 
18.7.2002) 
 
Maaseutu ja kaipuu maaseudulle sisältävät vähintäänkin implisiittisesti kaipuun 
luontoon. Luonto on, tai sen ainakin kerrotaan olevan, suomalaisille tärkeä ja 
läheinen, ja koska sitä ei sellaisenaan kaupungissa enää ole, luonnon säilyttäminen 
kuuluu maaseudun ja maaseudun ihmisten toimenkuvaan. Näin ollen maaseutu ja 
luonto nivoutuvat yhteen, ajoittain jopa samastuvat. Ja koska ne ovat kaupunkilaisille 
vieraita, ne näyttäytyvät myös jännittävinä paikkoina tai toisina. Maaseutukoke-muksista tulee seikkailuja.  
 
Maaseudusta Ypäjän pikkuteillä ja metsissä ratsasteleva saa todellakin nauttia. 
Hevosten kaviot jymähtelevät metsäpolkujen pehmeään maahan, ja ratsastajan on 
hyvä silmäillä vaikka tulevia marjapaikkoja. Välillä ylitetään Rivieraksi kutsuttujen 
hiekkakuoppien vesilammikot. Hevoset ottavat vilvoittavan veden kuumana päivänä 
kiitollisuudella vastaan ja sammuttavat janonsa. (Turun Sanomat Extra 21.6.2002) 
 
Onkohan täällä karhuja? Täytyy varmuuden vuoksi pitää ääntä kävellessä ja 
tarvittaessa kyykistyä mytyksi – niinhän se oli? (Helsingin Sanomat 16.10.2002) 
 
Mediassa esitetty maaseudun luonto ei ole vain alkuperäistä aarniometsää tai tiheää 



kuusikkoa, vaan oleellinen osa kaipuusta luontoon ilmenee kaipuuna perinne-maisemien, kulttuurin 
muovaaman ja hyötykäyttöön otetun luonnon pariin. 
Kansallisromanttiset taideteokset ja sadun taikapuutarhat ovatkin oleellinen osa 
median maaseutukuvaa. Näin maaseutu ja maatalouden romanttinen puoli viljavine 
peltoineen ja hekumallisine puutarhoineen samastetaan. Tämä lienee osa sitä 
puhetapaa, jossa maaseutu tulkitaan synonyymiksi maatalouden kanssa. 
 
Aurinkoinen kevätpäivä, valkeat pihakoivut ja avarat savipellot tekevät maisemasta 
melkein kansallisromanttisen taideteoksen. (Turun Sanomat 26.5.2002)  
 
…pihapiiri Kemiön Kiilan kylässä muistuttaa erehdyttävästi sadun taikapuutarhaa. 
Vehreät pensaat sekä valkoiset, lilat, keltaiset ja punaiset kukat reunustavat pihaa. 
Talon takana on yrttitarhoja, joissa kasvaa basilikaa, timjamia ja laventelia sulassa 
sovussa kukin omassa ruudussaan. (Turun Sanomat 30.5.2002) 
 
Myönteisesti kuvattu maaseutu ei rakennu pelkästään maisemien ja luonnon varaan, 
vaan myös maaseudun ihmiset ja maaseudun elämänmeno sisältävät piirteitä, joiden 
perään haikaillaan. Maaseudulla vallitsevat arvot ja yhteisöllisyys kuvautuvat 
kaupungeista kadonneina ominaisuuksina. Kaupunkimaiseen elämänmenoon 
kerrotaan kuuluvan olennaisena osana tietämättömyys naapureista, perheongelmat 
ja pelon maantiede. Tämän turmeluksen vastakohdaksi esitetään maaseutu, jossa on 
vielä toisenlainen järjestys. Maaseudulle ominaisina nähdään perhekeskeisyys ja 
yhteisöllisyys sekä perinteiset arvot: maaseudulla voi vielä luottaa omien lasten ja 
naapurien apuun eikä töissä läträtä viinan kanssa, koska se ei ole siellä tapana. 
 
Jos väestöpohja onkin muun Suomen silmissä tulevaisuuden luvuissa, elämän tapa 
on menneiltä vuosikymmeniltä. Elanto otetaan maasta ja merestä, naapurit auttavat 
toinen toisiaan ja viime kädessä turvataan omiin lapsiin. (Turun Sanomat Extra 
21.9.2002) 
 
… sitruunaa, jota HIM on vaatinut. Sitruunaan on suostuttu, mutta viinaksia ei täällä 
takahuoneeseen kanniskella. Se ei ole ollut nimittäin tapana, alkoholin juottaminen 
töihin tuleville. (Helsingin Sanomat 7.4.2002) 
 
Kuvataanpa maaseutu kehittymättömänä ja taantuneena tai elääpä se muistoissa 
puhtaana ja yhteisöllisenä, kyse on maaseudun rakentumisesta pysyväksi 
näyttämöksi, jossa tietyt ilmiöt ovat tyypillisiä ja tietyt eivät. Tämä maaseutu ei 
muutu, se on ja pysyy. Aineistosta löytyy kuitenkin myös muutoksen maaseutu, 
jolloin kyseinen näyttämö alkaa elää ja asettuu aikajanalle. Pysyvästä näyttämöstä 
tuleekin prosessi – spatiaalisesta spatiotemporaalinen. Maaseutu on tällöin jotakin, 
joka on muuttunut, muuttuu paraikaa, ja muuttuu tulevaisuudessakin, tai jotakin, 
jonka ainakin pitäisi muuttua. 
 
 
Näivettyvä maaseutu 
 
Mediateksteissä kielteisillä piirteillä varustetun, muuttuvan maaseudun keskeisin 
ominaisuus näyttää yhä edelleen olevan tappiollinen muuttoliike (kuva 1, III). 
Maaseudun autioitumista koskeva tarina on muotoutunut viralliseksi totuudeksi, jonka 
perusteeksi ei enää tarvitse esittää argumentteja ja jota ei tarvitse analysoida. 
Muuttoliike tekee tuhoaan kaikissa sellaisissa paikoissa, joita voidaan kutsua 
maaseuduksi. Tätä vääjäämätöntä vyöryä ei voi hidastaa saati pysäyttää – 
tappiollisen muuttoliikkeen vierivä kivi ei sammaloidu. 
 
Muuttoliike keskittää väestöä kasvukeskuksiin ja autioittaa maaseutua, jolloin vanhat 
rakenteet eivät enää toimi. Ihmiset muuttavat työn, opiskelun ja sosiaalietuisuuksien 
perässä. Tyhjenevillä seuduilla kunnilta loppuvat veronmaksajat ja yrityksiltä 
työntekijät. (Helsingin Sanomat 25.8.2002) 
 
Väestökatokierteeseen ajautuneet kunnat kulkevat kuin juna kiskoilla: vauhti voi 



vaihdella mutta suunta jatkuu. Siinä missä juna matkaa määränpäähänsä kuihtuvia 
kuntia odottaa hidas näivettyminen. (Turun Sanomat 9.11.2002) 
 
Aika ajoin ilmestyvät tilastotiedot riittävät todistukseksi, ja varsinkin keskuksista 
etäällä sijaitsevan maaseudun elinkautistuomio pysyy. Autioitumistarinan hallitsevaa 
asemaa ei ole mikään kyennyt horjuttamaan, ja kun väestötilastot kertovat karua 
kieltään, myös mediatekstit rakentuvat helpoimmin tämän pohjalta. Tutkimus kertoo 
jo tiedossa olevan, ja se on uutisoitava.  
 
Tutkimus kertoo tiedetyn: maaseutu jakautuu. Kasvukeskusten liepeillä voidaan hyvin 
tai jopa paremmin kuin kasvukeskuksissa, harvaanasutuilla alueilla kasvaa vain 
surkeus. (Turun Sanomat 24.8.2002) 
 
Maaseudun autioituminen ei ole uusi ilmiö, ja sen syyt ovat hyvin tiedossa. Maaseutu 
tarjoaa entistä harvemmille elämisen edellytyksiä, ja ihmisten on pakko muuttaa työn 
perässä pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. (Helsingin Sanomat 
17.12.2002) 
 
Ehdoton kertomus maaseudun tyhjenemisestä vesittää myös niitä maaseutu-uutisia, 
joiden ydin on toisaalla, kuten uutisia maaltamuuton trendimuutoksista tai visioidusta 
maallemuuton lisääntymisestä. Vallitsevan tarinan mukaan maaseutu tyhjenee, ja jos 
vastakkaisia ilmiöitä esiintyy, ne eivät riitä kompensoimaan muuttotappioita tai ne 
kohdistuvat vain harvoille alueille. Vallitsevan tarinan mukaan maaseutu tyhjenee, ja 
jos vastakkaisia ilmiöitä esiintyy, ne evät riitä kompensoimaan muuttotappioita tai ne 
kohdistuvat vain harvoille alueille. Maaseudun tyhjeneminen kuvataan synkkänä 
ilmiönä, jota eivät pienet valonpilkahdukset kykene kirkastamaan. Samassa 
yhteydessä alue- ja maaseutupoliittiset kehittämistoimet esitetään turhanpäiväisinä ja 
joutavina tekohengityksen yrityksinä. 
 
Kehityksen syytkin tiedetään. Tekijät tulevat työn luo. Kasvavat ja kehittyvät 
keskukset vetävät väen maaseudulta. Joku haikailee mennyttä aluepolitiikkaa. 
Se on mennyttä. Kehitystä ei käännetä rakentamalla moottoriteitä Kainuuseen. 
(Turun Sanomat 24.8.2002) 
 
Tarina maaseudun tyhjenemisestä on maamme jakamista voittajiin ja häviäjiin. Se on 
perimmältään alueiden jakamista maaseutuun ja kaupunkeihin, ja yhä enemmän 
jakoa vain muutamiin menestyviin keskuksiin ja kasvavaan joukkoon heikosti 
menestyviä kuntia. Tämä kahtiajako on useiden mediatekstien ydin, mutta yhtälailla 
se ilmenee myös tahattomasti syntyvien rinnastusten kautta. Kun sanomalehti 
samana päivänä uutisoi korkeasti koulutetuimman ja nuorimman osan väestöstä 
pakkautuvan pääkaupunkiseudulle ja muutamaa sivua myöhemmin kuvaa 
iäkkäämmän väestön kimppakyytiä syrjäkyliltä keskussairaalaan, kontrasti on 
tragikoominen. Molemmat uutiset – varsinkin rinnakkain tarkasteltuna – tulevat 
esittäneeksi maamme kahtiajakoa ääriarvoinaan käsitteet pääkaupunkiseutu ja 
syrjäkylä. 
 
Korkeasti koulutettu väki keskittyy muuta väestöä selvemmin harvoihin 
kasvukeskuksiin. (…) Voimakkaimmin korkeasti koulutettu väki keskittyy 
pääkaupunkiseudulle ja sen ympäristökuntiin. 1990-luvun loppupuoliskolla yli 40 
prosenttia koko maan uusista korkea-asteen työpaikoista syntyi Helsingin 
seutukuntaan. (Helsingin Sanomat 13.3.2002) 
 
Lieksasta ja Kiteeltä kolmisen vuotta sitten aloitetulla joukkoliikenneprojektilla on 
pystytty sekä säästämään rahaa että turvaamaan edullisia kuljetuspalveluja 
ikääntyvälle väestölle myös hiljenevillä syrjäkylillä. (…) Vanhaemäntä Raisa Oinonen 
on saattamassa 83-vuotiasta miestään Tuomo Oinosta keskussairaalaan kuulokojeen 
patterien vaihtoon. Toinen pikkubussi nouti heidät kotoa. Emännän mielestä 
kimppakyyti ”on ihan mahottoman hyvä juttu”. (Helsingin Sanomat 13.3.2002) 
 
Kun kerrotaan iloisia uutisia syrjäkylien joukkoliikenneprojekteista, samalla tullaan 



kertoneeksi siitä, että palveluja ei enää syrjäkylillä ole. Kyläkauppojen sulkemiset ja 
koulujen lakkauttamiset ovat myös eksplisiittisesti kiinteä osa mediatekstejä, joissa 
maaseudun kohtalonkamppailuja kuvataan. Näissä teksteissä ei maaseudun 
kohtaamia kehityskulkuja tarvitse enää selitellä, vaan esityksille on ominaista kertoa 
sivulauseessa, pienenä nyanssina, maaseudun tyhjenemisestä. Palvelut katoavat, ja 
tälle erittelemättömänä, analysoimattomana ja perustelemattomana selityksenä on 
maaseudun autioituminen.  
 
Kyläkaupat elävät edelleen veitsi kurkulla. Sadat puodit ovat vaarassa kuolla 
lähivuosina. Ainoa valopilkku on se, että viime aikoina myymälöitä ei ole sulkeutunut 
niin paljon kuin aiemmin ennustettiin. Maaseutu autioituu sitä vauhtia, että 
kauppakuolemat eivät ihmetytä. (Turun Sanomat 8.7.2002) 
 
Kunnat joutuvat lähivuosina pohtimaan vakavasti kymmenien pahimmillaan jopa 
satojen kyläkoulujen lakkauttamista. Oppilaskato on rajua: ikäluokat pienenevät 
tuhansilla lapsilla ja lisäksi muuttoliike vie perheet sivukulmilta taajamiin ja 
kasvukeskuksiin. (Turun Sanomat 8.11.2002) 
 
Vaikka muuttuvasta maaseudusta kertovien mediatekstien hallitsevana juonena onkin 
kertoa maaseudun tyhjenemisestä, maaseudun kerrotaan muuttuvan myös toisin. 
Muutosta kuvaavat tekstit kertovat sekä maaseudun selviytymiskamppailusta kuin 
myös maaseudun tulevaisuudesta. Näissä teksteissä ei manata maaseudun loppua, 
vaan valoa näkyy sekä muuttoliikkeessä että vanhoissa, uudistuvissa kuin uusissakin 
elinkeinoissa. 
 
Mahdollisuuksien maaseutu 
 
Lohduttoman kehityskulun pyörteissä kamppailevan maaseudun rinnalla 
mediateksteissä näkyy mahdollisuuksien maaseutu (kuva 1, IV). Tälläkään 
maaseudulla, tai sen asukkailla ei ole helppoa, mutta käynnissä olevat prosessit ja 
erityisesti tulevaisuutta luotaavat visiot eivät avaudu toivottomina. Mahdollisuuksien 
maaseutukin suhteutuu maaseudun tyhjenemisen tarinaan, mutta tässä tarinassa 
maaseutu ei ole antautunut tai luovuttanut. Pikemminkin taistelu on kiihtynyt.  
 
Toistakymmentä sitkeää Paimion Huson kylän asukasta, pojasta vaariin, sommittelee 
pahveille iskulauseita kokoontumispaikkansa Huson entisen kyläkoulun 
säilyttämiseksi. ”Eläköön  maaseutu”- ja ”Mekin äänestämme” -plakaateilla kyläläiset 
viestivät ensi keskiviikkona kokoontuvalle kaupunginhallitukselle koulutalon 
myymisesityksen synnyttämää närkästystään. (Turun Sanomat 4.6.2002) 
 
Veronmaksajien katoa pelkäävien maaseutukuntien taistelu uusista asukkaista 
kiihtyy pitkin Itä- ja Keski-Suomea. Kunnat keksivät kilpaa uusia täkyjä 
paluumuuttajien houkuttelemiseksi, mutta myös uutta työikäistä väkeä kositaan 
naapuripitäjistä tai kauempaakin. (Helsingin Sanomat 16.3.2002) 
 
Tappiollinen muuttoliike maaseudun kohtalonkysymyksenä on pohjana myös niiden 
kehityskulkujen kuvauksissa, jotka esitetään maaseudulle myönteisiksi. Maaseudun 
kehittäminen aiempaa myönteisempään suuntaan tapahtuukin ongelmallisina 
tunnettujen prosessien kääntämisenä. Esimerkiksi autioituminen on lopetettava joko 
poismuuttoa supistamalla tai maallemuuttoa lisäämällä. Myönteisiä tekoja voivat olla 
etätyön mahdollistaminen tai kesämökkien muuttaminen ympäri vuoden asuttaviksi. 
Myönteisiä ilmiöitä ei kuitenkaan esiinny koko maaseudulla. Kun muuttoliikkeessä 
tapahtuu maaseudulle myönteistä kehitystä, ilosanomaa latistetaan sillä tosiasialla, 
että myönteisen kehityksen korostetaan koskevan vain harvoja seutuja. Itsekriittisiä 
havaintoja uutisjuttujen vallitsevasta synkkyydessä tehdään myös mediatekstien 
sisällä. Näissäkin jutuissa kuvaus maaseudun tyhjenemisestä on kuitenkin 
merkittävässä roolissa. 
 
Pysyvää maallemuuttoa suunnittelevien suomalaisten suuri määrä – jopa yli 100 000 
vuoteen 2010 mennessä – on yllättänyt sekä valtion että kuntien virkamiehet. (…) … 



maallemuuttajat eivät ratkaise syvimmän maaseudun väestöongelmia. Ne autioituvat 
lähitulevaisuudessakin. Maallemuuttajat asettuvat enimmäkseen kasvukeskusten 
läheisyyteen. (Helsingin Sanomat 30.5.2002) 
 
Viime aikojen uutisjutuissa kylät ovat monesti olleet katoavaa kansanperinnettä. 
Hiipuvista kylistä ja sammuvista savuista kertovissa jutuissa arvailua herättää lähinnä 
toimintojen ja palvelujen lähtöjärjestys. Kehitys on kuin sananlaskun tutkain, jota 
vastaan on turha potkia. Äskeinen tilastomateriaali kertoi syntyvyyden laskun ja 
kuolleisuuden kasvun johtavan laskevaan kierteeseen, jota ei hevin katkaista. (…) 
Kehitykseen voi myös vaikuttaa, siitä on lukuisia iloisia esimerkkejä. (Turun Sanomat 
14.12.2002) 
 
Muuttoliikkeen taittaminen on lähtökohta maaseudun myönteiselle kehittymiselle. 
Maallemuuttoa ei voi kuitenkaan tapahtua ilman elämisen edellytyksiä. Maaseudun 
elinkeinojen kehittäminen ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen lisäisivät myös 
maallemuuttoa. Mahdollisuuksien maaseutua kuvattaessa sen ensisijaisina 
voimavaroina esitetään niitä ominaisuuksia, jotka kaupungeista puuttuvat. 
 
Maaseutumme on resurssi, jossa riittää luontoa ja rauhaa. Niiden kysyntä on 
kasvussa. (Turun Sanomat 24.8.2002). 
 
Maaseudun kilpailuvalteiksi muotoutuvat luonto ja rauha ovat kuitenkin rajallinen 
resurssi, jonka kysynnällä ja tarjonnalla on ylärajansa. Maaseudun kerrotaankin 
tarvitsevan uudistumista nykyisten elinkeinojensa osalta, sillä maataloustuotannon ja 
maaseudun muiden perinteisten elinkeinojen tien katsotaan olevan loppuun kuljettu. 
Mediassa uudistumistarinat ovat eräänlaisia sankari- ja selviytymistarinoita. 
 
Maaseudulle on syntynyt jo kymmeniä osakeyhtiöitä. (…) Kaikki sai alkuunsa siitä, 
että vuosituhannen vaihteessa porsaat loppuivat kesken. Iäkkäimmät porsaantuottajat 
olivat tukipolitiikan muuttuessa ripustaneet haalarit naulaan. Pienille yksiköille ei 
löytynyt jatkajia. (Helsingin Sanomat 30.9.2002) 
 
Ilmainen kyyti kerää kansaa kyliltä kauppaan ostoksille. Pirttikosken kyläkauppa ei 
vain välttänyt kuolemaa vaan voi nyt myös laajentua. (Helsingin Sanomat 12.3.2002) 
 
Maaseudun uudistuminen esitetään edellytyksenä maaseudun elpymiselle. Median 
käsittelyssä uudistumisella tuntuu olevan kuitenkin myös stereotyyppiset 
rajoitteensa, jotka jatkavat kulkuaan maaseutukuvausten mukana. Tietynlaiset ilmiöt 
vaikuttavat vierailta maaseudun yhteydessä. Kun lyhytaikainen maa- ja 
metsätalousministeri kertoi näkemyksiään maaseudun kehittämisestä, terminologia 
hämmensi: brändit, innovaatiot ja niche-tuotteet vaikuttivat asiayhteyteen 
sopimattomilta käsitteiltä, ne kun eivät edustaneet perinteitä. 
 
Uusi maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto (sit.) ei kuulosta alansa 
perinteiseltä edustajalta. Hänen puheessaan vilahtelevat brändit, innovaatiot ja niche-tuotteet. Maaseudulla 
tarvitaan uusia ideoita. (Helsingin Sanomat 2.2.2002) 
 
Kun maaseutu muuttuvana ilmiönä rakentuu mediassa kielteisesti, se on aina tavalla 
tai toisella sidoksissa muuttoliikkeeseen ja sen seurauksiin. Kuitenkin myös 
maaseudun myönteiset kehityskulut vaikuttavat olevan suhteessa samaan ilmiöön. 
Näyttääkin siltä, että maaseudun tulevaisuustarinoiden liitteenä jaetaan aina 
maaseudun muuttotappioita alleviivaava piiloviesti. 
 
 
Maaseutu on 
 
Maaseutututkijoiden keskuudessa on laajasti vallalla konsensus maaseudun 
moninaisuudesta.  Moninaisuus on myös se maaseudun ominaisuus, joka päivittäin 
avautuu eteemme sanomalehteä lukiessamme. Maaseutu on tällä forumilla yhtäältä 
jotakin synkkää ja toisaalta iloista, jotakin uutta ja erityisesti jotakin vanhaa – mutta 



se on jossakin määrin tätä kaikkea, ei vain yksipuolisesti ja ehdottomasti jotakin 
yhtä. Väitteet siitä, että mediassa rakentunut kuva maaseudusta olisi vinoutunut, 
eivät liene täysin vailla pohjaa. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus 
ottaa kantaa tuohon vinoumaan – siihen tarvittaisiin toisenlainen, tätä laajempi ja 
pidemmän ajan kattava tutkimusaineisto. Tavoite on ollut toisaalla – se on ollut 
mediassa tuotetun maaseutukuvan pilkkominen osiinsa, sen erittely ja jäsentäminen. 
 
Nopeus ja kiihkeys katsotaan ominaiseksi nykyiselle tiedonvälitykselle. Samalla 
ajatellaan kilpailun katsojista, kuuntelijoista ja lukijoista myös muokkaavan 
mediasisältöjä entistä kevyemmiksi ja viihteellisimmiksi. Vaikka senkaltainen 
analyysi, jossa vallitseva mediamaailma määriteltäisiin viihteellisyys- ja 
nopeusvaatimusten ohjailemaksi, on varsin pelkistettyä ja ehkä 
epäoikeudenmukaistakin, tämänsuuntaisia piirteitä on havaittavissa maaseutua 
käsittelevässä sanomalehtikirjoittelussa. Ainakin osa maaseutua käsittelevästä 
kirjoittelusta näyttää kumpuavan varsin sentimentaalisista aihepiireistä. Nostalgia ja 
romantiikka, tai vastakohtaisesti lähes surumielinen ja kohtalokas synkkyys ovat 
työkalupakin käytetyimmät välineistöt maaseudusta kirjoitettaessa. Varsinkin 
menneen ja pysähtyneen ajan maaseudun kuvaamisessa tällainen välineistö näyttää 
olevan luontevasti käytössä. Toisaalta, kun maaseudusta kirjoitetaan 
rutiininomaisesti, tai kun uutisoidaan jostakin maaseutuun vain osin liittyvästä 
ilmiöstä, maaseutu saattaa pelkistyä vain muuttoluvuiksi tai kuihtuviksi kyliksi ja 
taajamiksi. Kyseiselle maaseudun mediajulkisuudelle on ominaista se, että 
maaseudun kohtalo tulee niissä kuvatuksi, kenties huomaamattakin, sinetöitynä. 
Tällöin maaseudun kuolinkamppailu esiintyy ennestään tuttuna totuutena, jota ei 
tarvitse enää problematisoida. Näin ollen myös monet myönteiset kehityskaaret 
jäävät varjoon. Tämän tutkimuksen aineistossa se näkyy erityisesti niissä maaseudun 
tulevaisuuden kuvauksissa, joissa maaseudun ilmiöt kytketään tappiollisen 
muuttoliikkeen tematiikkaan.  
 
Vaikka tässä tutkimuksessa mediamaaseutu jakautui neljään erilaiseen ja toisistaan 
poikkeavaan kategoriaan, jokaisessa nelikentän osassa läpikuultavaa oli maaseudun 
toiseus. Maaseutu näyttää perimmältään olevan aina toisenlaista, vaikka ajallinen 
näkökulma tai suhtautuminen vaihtelisi. Maaseutu kuvautuu aina suhteessa 
kaupunkeihin, ja tällöin maaseutu on erilainen. Myönteisessä valossa näyttäytyvä 
maaseutu on erilainen siksi, että sieltä löytyvät positiiviseksi tulkitut ilmiöt puuttuvat 
kaupungeista. Kielteisessä valossa näyttäytyvä maaseutu on erilainen siksi, että 
maaseudulta puuttuvat joko kaupunkien myönteiset ominaisuudet – tai sitten 
maaseudulle on jäänyt joitakin sellaisia ikäväksi tulkittuja erityispiirteitä, joista 
kaupunkien tulkitaan jo päässeen eroon. Joka tapauksessa maaseutu on toisenlainen. 
 
Kokonaisuutena tarkasteltuna sanomalehtien sivuilta poimittu mediamaaseutu 
näyttää niin menneisyyden pysäytyskuvalta kuin tulevaisuuttaan kohti liitelevältä 
prosessiltakin. Näiden erilaisten maaseutujen juurissa, syövereissä ja pinnoilla on 
aistittavissa yhteisiä tekijöitä, sellaisia ominaisuuksia, joita joissakin yhteyksissä 
voisi kutsua vaikkapa diskursiivisiksi rakenteiksi. Tällaisia ominaisuuksia on 
löydettävissä niin muuttoliike- ja autioitumistematiikan hegemoniasta kuin 
maatalouden yhä vallitsevasta keskeisestä roolista kaikessa siinä, mistä tämän 
päivän maaseutukuvat rakentuvat. Yhteistä näyttää olevan myös maaseudun 
voimakas historiallinen ulottuvuus. Maaseutu on jotakin jonne kaikilla suomalaisilla on 
juuret – kolmasti kielletyt tai alleviivatut. Muuttoliike, juuret ja maatalous sekä 
kaikesta läpikuultava toiseus tuntuvatkin olevan tavalla tai toisella osatekijöinä 
kaikissa maaseutukuvauksissa. Jos siis haluamme puhua mediamaaseudusta, se 
löytyy näistä yhteisistä nimittäjistä, ei vain äärikuvausten poleemisesta 
pintakritiikistä. Pintaa syvemmälle katsottuna on myös havaittavissa, että 
mediamaaseutu ei ole pelkästään mediatoimijoiden ja mediavälineiden 
aikaansaannosta, vaan se on monista säikeistä kudottu seitti, jonka koossapitoon 
vaaditaan laaja kirjo aineksia ja suuri joukko muitakin kutojia aina poliitikoista 
tutkijoihin. Toisaalta maaseudun käsittelyllä mediassa on myös produktiivinen 
ulottuvuutensa, sillä median kuvaukset ovat väistämättä osa niitä 
vuorovaikutusprosesseja, joissa yhtä lailla niin sanottujen tavallisten kansalaisten kuin 



päättäjienkin käsitykset ja mielikuvat maaseudusta muodostuvat. Kun perheet 
pohtivat muuttoa kaupungista maaseudulle tai kun maaseutupoliittisen ohjelman 
hyväksyminen edellyttää kansanedustajalta ilmaisua ”jaa”, medianäyttämöltä 
tarttuneet maaseutumielikuvat ovat myös läsnä. Mediamaaseutu ei ole siis jotakin 
irrallista. Maaseutu vain on – mediassakin. 
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