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Tämä opinnäytetyö käsittelee työskentelyäni valokuvan parissa. Pyrin paljasta-
maan valokuvaamisesta jotain, mikä tulee yleensä annettuna – valokuvan teke-
misen prosessin. Työni lähtökohtana on ollut tarve jalostaa omaa kuvallista ajat-
telua ja visuaalista kieltäni. Haluan kehittää henkisiä ja fyysisiä metodeja, joita 
voin hyödyntää työkaluina valokuvaajan ammatissa. 

Tarkastelen työtäni yksittäisten ja sarjallisten valokuvaesimerkkien kautta ja 
pyrin ymmärtämään onnistuneiden kuvieni elementtejä.

Valokuvasta löysin hetkiä jotka kuuluvat vain minulle. Valokuva on aina todista-
nut tapahtumaa tai aikaa jolloin kuva on otettu. Se on aina subjektiivinen näke-
mys. Voisiko se olla muutakin? 

En ole teoreetikko mutta pyrin selkeään ajatteluun. Olen hidas lukija, mutta 
nopea tekijä. Haluan tulkita näkemääni ja toimia intuitiolla.

Olen toiminut freelance-valokuvaajana vuodesta 2004 ja samalla suorittanut 
valokuvaopintoja miten olen ehtinyt. Vuonna 2006 perustin oman toiminimen 
helpottamaan työskentelyä. Todellisuudessa se on tuonut paljon valokuvauk-
seen suoranaisesti liittymätöntä työtä lisää.

Olen ehtinyt tehdä valokuvaa monipuolisesti. Lehtikuvia, henkilökuvia ja re-
portaaseja. Maisema- ja luontokuvia, matkakuvia, kuvituskuvia, hääkuvia, tuo-
tekuvia ja elokuvien still-kuvia. Näiden lisäksi olen tottakai kuvannut kaiken-
maailman messuja ja kissanristiäisiä. Pahvisen Kalle Palanderin kuolevaisen 
Kalle Palanderin kanssa. Taidettakin kai jollain mittareilla. Ja paljon ilman toi-
meksiantoja, vain tarpeesta ihmetellä näkemääni. 

Yhden asian tekemiseen kyllästyy nopeasti. Valokuvaus on suonut minulle 
mahdollisuuden kokea ja nähdä paljon. 

Valokuvaus on vienyt minut paikkoihin, joihin en muuten olisi mennyt ja esi-
tellyt ihmisiä, joita en varmasti muuten olisi koskaan tavannut.

Varmasti useimmat valokuvaajat työskentelevät näin. Jos valokuvalla aikoo 
elää ilman vakituista työpaikkaa ja säännöllistä kuukausipalkkaa, ei kovin mo-
nesta keikasta voi kieltäytyä. Kahdeksasta neljään -päivät vaatisivat jo totutte-
lua. Jonkunlainen toiminnanvapaus on säilytettävä. Merkityksettömiltä tuntu-
vat keikat syövät motivaationi nopeasti. 

En yritäkään väittää kokeneeni tai nähneeni kaikkea. En lähellekään. Näke-
mistä voi kehittää, katsetta tarkentaa loputtomasti. Se on yksi valokuvaajan työn 
hienoja puolia. Aina on jotain uutta mitä voi oppia, mihin voi katseensa kääntää 
ja mistä inspiroitua. Olen löytänyt mahdollisuuksia omien työskentelymallieni 
kehittämiseen. Se on liikkeellä pitävä voima. Jos sitä ei olisi, tekisin varmasti jo-
tain muuta.

Toivon että kollegani, joiden uskon ajoittain painivan samojen ongelmien 
kanssa, voisivat hyötyä tämän lukemisesta. Tekemisen prosessi on aina kiinnos-
tanut itseäni eniten muiden töissä ja kirjoituksissa. Olen halunnut kuulla, mikä 
sai heidät päätymään ratkaisuihinsa ja mitkä olosuhteelliset tai yllättävät ja hal-
litsemattomatkin elementit vaikuttivat lopputulokseen. Mitkä tulivat suunnitel-
tuna, mitkä löydettynä, mitkä vahingossa ja mitkä pelkällä tuurilla? Mitä tapah-
tui kuin tilauksesta, mitä joutui hakemaan ja puurtamaan, jotta se menisi koh-
dalleen? Mikä oli vain hyväksyttävä ja oliko tyydyttävä kompromisseihin?

johdanto



8 9

Tavoitteeni on, että muut kuvaajat löytävät tekstini. He voivat kenties välttää 
tekemästä samoja virheitä kuin minä. Tai nähdä työskentelyni mahdollisuutena 
uudenlaisiin onnistumisiin ja omiin ratkaisuihin luottamiseen.

Haluan kehittyä valokuvaajana. Koen omien työskentelymetodien kehittämi-
sen ensisijaisen tärkeänä oman ammatillisen kasvuni kannalta. Millainen on 
oma, luontainen metodini ja miten kehitän ja hyödynnän sitä jatkossa tietoisem-
min?  Miten kehityn valokuvaajana?

Kuvaan paljon, välillä tuntuu että liikaakin. Materiaalin määrä on massiivinen ja 
editointi työlästä. Käyn usein samoissa paikoissa kuvaamassa ja jos en ole saa-
nut hyvää kuvaa aikaiseksi, luotan siihen, että seuraavalla kerralla se onnistuu.  

Monipuolinen työskentely on tärkeää. Mikään yksittäinen aihe ei tuntunut 
nousevan ylitse muiden, sellaiseksi, minkä olisin kokenut riittäväksi ja mihin 
olisin halunnut keskittyä opinnäytteeni rakentamisessa. Tuntui, että aihe- ja 
konseptivetoinen tekeminen ei sopinut minulle.

Sen sijaan mukana kulki yksittäisiä kuvia ja sarjoja, jotka elivät omaa elä-
määnsä, kasvoivat, ja hautautuivat välillä muiden töiden alle. Jossain vaiheessa 
tuntui, että ne olivat sidottuja vain johonkin tiettyyn paikkaan tai aikaan, eivät-
kä suostuisi siitä irtautumaan. Välillä ne olivat kaiken sellaisen määrittelyn ylä-
puolelle. Nämä kuvat ja sarjat nousivat aina tasaisesti mieleeni, kun joku uusi 
ottamani kuva muistutti niistä tai päädyin tekemään jotain samankaltaista. Sar-
jani kehittyivät hitaasti eikä niillä tuntunut olevan mitään varsinaista käyttötar-
koitusta. Ne edustivat jotain määrittämätöntä mutta omaani. 

Aloin tunnistaa samoja, toistuvia elementtejä kuvissani. Ne olivat aiheeltaan 
erilaisia mutta muodoltaan samankaltaisia. Koin tarvetta ymmärtää valokuvieni 
syntyprosessin paremmin. Aloin kiinnittää huomiota tapaani toimia kuvaus-
tilanteissa. Oppiakseni lisää haluan tekemisen tavat näkyväksi myös itselleni.

Mikä noita pitkään mukana kulkeneita kuviani yhdistää? Minkälaiset lähesty-
mistavat valokuvauksessa johtavat minut tavoittelemieni tunnelmien ja tapah-
tumien äärelle? Miten voin kasvaa valokuvaajana ja kehittää tyyliäni haluamaa-
ni suuntaan? Kuinka otan onnistuneita valokuvia? Mitkä ovat onnistuneita valo-
kuvia, mitkä ovat kriteerini niille? 

Kysymyksenasettelu vaatii avaamaan onnistuneiden valokuvien elementtejä 
ja niiden syntyyn liittyviä tekijöitä.

Koen esteettisten mieltymysten seuraamisen ja niitä rakentavien tekijöiden 
ymmärtämisen tärkeänä. Haluan opinnäytteen tekoprosessilla selvittää mihin 
voin tulevaisuudessa nojautua. Mikä on ominta jälkeäni.

Minua kiinnostaa tapa katsoa valokuvia sen perusteella, mitä kuvaaja teki. Niin-
pä näkökulmakseni tuli tekeminen. Miten valokuvausta voi tarkastella erilaisten 
tekemisten tapojen kautta? Ei niinkään visuaalisen konseptin, suhteen todelli-
suuteen tai aiheen kautta. Voiko tekemisen tapa nousta lopputulosta tärkeäm-
mäksi? Valokuvan ottamisen hetki ja mitä siinä on käsillä. Ympäriltä löytyvän 
hyödyntäminen ja luottaminen siihen, että aina jotain kiinnostavaa löytyy. 

Voiko valokuvaajan kuvia katsoa vain sen perusteella mitä kuvaaja teki? 
Saako valokuviin luotua yhteistä nimittäjää ja sisältöä muutenkin kuin esteetti-
sin keinoin, kuvan rakentamis- ja lavastusmetodien omakohtaisen kehittelyn 
kautta?  

Avaan siis omaa valokuvan tekemisen tapaani. Esittelen valokuvaprojektini 
ja työkuviani. Havainnollistan esimerkein omaa tapaani seurata intuitiota ja ku-
vaustilanteiden tunnelmaa. Tärkeäksi nousee herkkyys huomata ja rohkeus seu-
rata kuvaustilanteen omaa painoa. Mutta myös tulkinnan vapaus. 

Opinnäytteeni koostuu kuvasarjoista, joita olen työstänyt ja kuvaesimerkeis-
tä, joita käytän havainnollistamaan työskentelyäni valokuvan parissa. Käyn läpi 
työhöni vaikuttaneita tekijöitä ja inspiraation lähteitä. Paljastan tekemiseni ja 
omat kokeiluni niin tekniikan kuin sisällönkin suhteen. Esittelen elokuvallisia 
vaikuttimiani ja käsityöläisyyteen liittyviä, tekijälähtöisiä työskentelymalleja se-
kä käsitteitä.

Näytän kuvia sarjoista Stalker, Hunter ja Keyframes, joita olen koonnut mat-
kani varrella ja jotka ovat vaikuttaneet oman kuvaustyylini kehitykseen. Nämä 
kuvasarjat ovat apuvälineitä, työkaluja, joita käyttäen olen valmistanut mallli-
kappaleeni, lopuksi esittelemäni laajemman sarjan En Plein Air.

Aloitan Stalker-sarjan kuvien manuaalisesta, mustavalkofilmi-kuvauksesta, 
työskentelyä selkeyttävä ja juurille palauttavana metodina. Stalkerin ulkopuoli-
sesta tarkkailija-kuvaajasta siirryn Hunter-sarjan myötä aiheen elämiseen, koki-
jakuvaajan rooliin.

Hunter-sarjan pitkäaikainen, omakohtainen seurantareportaasi on sitä, min-
kälaista reportaasivalokuvaus ideaalisesti olisi. Se on metodini harjoitella sitä. 

Kokijuuden kautta liikun tarinallisuuteen. Keyframes-sarjassa taustalla on 
selkeä ja toimiva ajattelumalli, jota hyödynnän kuvaustilanteessa viedäkseni sen 
pidemmälle ja ruokkiakseni aihetta. Tarinallisuudella saa houkuteltua mallit 
mukaan rakentamaan kohtausta. 

Lopuksi tarkastelen bricoleur-käsitettä valokuvaajan näkökulmasta. Bricola-
ge on konkreettinen, tekemislähtöinen prosessi.

Unettomana yönä mietin työkalupakkinäkökulman painotusta. Materiaalin 
myötä sille oli edellytykset. Se kuvaa toimintaani parhaiten. Opinnäyte on oma 
työkalupakkini, jonka sisältämät toimintamallit ovat minulle luontaisimmat. 

Olen hyödyntänyt kaikkea matkan varrelta löytämääni työkaluina, lainannut 
tai tehnyt itse. Nyt oli aika käydä ne läpi, katsoa mitä löytyy. Mitkä ovat ehjiä ja 
käyttökelpoisia, mistä on syytä luopua ja mitä voi vielä teroittaa? Tarkastelen 
työskentelyäni lomittuvan kronologisessa muodossa, jotta sen määränpää ja 
kasvu saisivat selkeämmän muodon. Työkalujen haalimiseen on mennyt monta 
vuotta, mutta tässä ne nyt ovat.

Haluan tehdä tämän opinnäytteen itselleni. Yritän suhtautua tähän välitilin-
päätöksenä sekä mahdollisuutena kartoittaa, kenties löytää ja tunnistaa jotain 
uusia, omia vahvuuksiani valokuvan parissa ja oppia kehittämään niitä. Opin-
näytteen pohtiminen ja pala kerrallaan hitaasti rakentaminen on pakottanut mi-
nut analysoimaan ja kyseenalaistamaan työskentelyäni, mielenkiinnon kohteita-
ni, omia vahvuuksiani ja itseäni. Asioita, jotka ovat minut tälle polulle johtaneet 
ja sitä, millaisia menetelmiä olen päätynyt käyttämään. 

Minkälainen työskentely ruokkii jatkossa mielenkiintoani ja estää ilmaisuni 
rutinoitumisen? Olkoon tämä mahdollisuuteni ja kokeeni ymmärtää valokuvan 
tekemisen ja valokuvaajana olemisen itselleni sopivia tapoja.
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1.1  Luonnokset

Olen lukenut, että vaatii kymmenentuhatta tuntia oppia jokin uusi kyky hyvin. 
Hallita se. Vaikka joku soitin, jonka soittamista on harjoiteltava tuo määrä tun-
teja. Se tekee kolme tuntia joka päivä kymmenen vuoden ajan. Tai jos intoa ja 
aikaa löytyy niin kuusi tuntia päivässä ja homma on hanskassa jo viidessä vuo-
dessa. Sama pätee kuulemma useimpiin taitoihin ja käsityöammatteihin. Koitan 
suhteuttaa tätä omaan työhöni ja opiskeluuni valokuvan parissa.

Aloitin kuvaamisen varhain, joskus ala-asteen neljännellä tai viidennellä luo-

Pojat ovat 
eri mieltä. 

Ähtäri.
1995.

1 Lähtökohdat
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kalla. Valokuvausta tapahtui ympärillä niin paljon, että 
se tuntui luonnolliselta maailmassa olemisen tavalta. 
Isäni kuvasi paljon ja meillä oli aina kameroita ja filmiä, 
joka oli ilmeisesti jotain todella arvokasta, kun ruutuja 
piti niin säästeliäästi ottaa. Isosiskoni sai pienen pokka-
rikameran kai rippilahjaksi ja minä omin sen heti, kun 
hänen silmänsä välttivät. En ymmärtänyt mihin olin 
ryhtynyt. 

Kuvaaminen oli hieman erilaista, kun filmit kehitet-
tiin valokuvausliikkeessä. Ensimmäiset omat filmini ke-
hitin vasta lukiossa. Osaan vieläkin pujotella filmin ke-
hityskiekolle täydellisessä pimeydessä. Kaipaan sitä 
usein, käsillä tekemistä. Tietokoneella istuminen ei ole 
sitä, mitä valokuvaajan työltä odotan.

Olin digin tullessa luonnollisen varautunut ja hie-
man epäluuloinen. Oivalsin nopeasti, että kuvan tallen-
nusmuoto on lopulta toisarvoinen asia valokuvaukses-
sa. Tietenkin on hienoa jos onnistuneen valokuvan saa 
tallennettua palkkikoon diafilmille matalaresoluutioi-
sen digitiedoston sijaan. Se ei silti ole onnistuneen valokuvan tärkein kriteeri. 

Kameran tekniset asiat eivät koskaan olleet syy innostukseeni. En ollut mi-
kään pikku-insinööri. Kuvasin jo alussa tilanteita joihin tupsahdin, ystäviäni, 
maisemia, valoilmiöitä tai näiden yhdistelmiä. Kaikki kelpasi. En ollut esteetti-
sesti kranttu. Tuntui aina kuin olisi joulu tai syntymäpäivä, kun teetetyt kymp-
pikuvat sai hienossa sileässä ja teippisinetöidyssä paketissa. Sai elää tallennetut 
hyvät hetket uudestaan. Olin löytänyt aikakoneen.

Valokuvan opiskelun aloitettuani aloin ymmärtää enemmän siitä, miten tuo 
kone toimii. Se voi vastata kysymyksiin, luoda tarinoita, näyttää meille asioita ja 
kertoa kaiken katoavuudesta futuurissa. Valokuvaaminen toi mukanaan uusia 
kysymyksiä. (Barthes 1980, 102.)

Kuinka voin yhdistää valikoidun, mieleisekseni asetellun miljöön ja hetken luo-
man jännitteen kadottamatta jotain, mikä tekee valokuvan niin kiehtovaksi? 

Minua kiinnostaa kaupunkilaisten luontosuhde, toisaalla olo, arjen ulkopuo-
lisuus ja miten se ilmenee. Teenkö todellisuudesta fiktiota? Kysymyksen asette-
lu vaatii avaamaan omasta mielestäni onnistuneiden valokuvien elementtejä ja 
niiden syntyyn liittyviä tekijöitä.

Aloin kerätä yhteen onnistuneita valokuviani viimeisen 15 vuoden ajalta. Va-
lokuvia, jotka olen kuvannut filmille, dialle, mustavalkoisena ja värillisenä tai 
digitaalisena. Halusin analysoida materiaalia ja löytää yhdistäviä tekijöitä. 

Kaipaan suunnitelmallisuutta, mutta haluan kuviini samaa jännitettä ja tun-
nelmaa, joka nopeista, intuitiivisesti otetuista valokuvista usein huokuu. Yhte-
näisten kokonaisuuksien rakentaminen tuntuu tuskalliselta, koska sattumanva-
raisesti, intuitiolla otetut valokuvat harvoin osuvat sisällöllisesti yhteen. 

Minua alkoi kiinnostaa, miten valokuvausta voisi hahmottaa tekemistapojen 
ja -identiteetin kautta. Rakentuuko valokuvieni sisältö tarpeeksi vahvaksi näin 
ja auttaako se kenties löytämään uutta itsestäni, ympäriltäni ajasta jota elän, va-
lokuvaten sitä mitä näen ja koen? Auttaako se minua ottamaan parempia kuvia?

Olen siis kehitellyt omia toimintamallejani, jotka tuottaisivat valokuvallisia 
kokonaisuuksia ilman, että joudun luopumaan valokuvassa itselleni niin tärkeis-
tä sattumista, tunnelmista, tilanteiden ehdoilla elämisestä ja niistä pienistä vir-

heistä, mitkä ennen löytyivät vasta pimiön kehitysaltaan äärellä punavalossa. 
Romantikko minussa kysyy kärjistetysti: miksi mennä kuvaamaan, jos tietää 
millainen lopputulos on?

Minun on ollut hyvin vaikea löytää toistuvia visuaalisia teemoja ja kohteita. 
Tuntui hankalalta kiteyttää konsepti, tuntui siltä, että se rajaisi ilmaisuani. Tar-
peeksi herkullista aihetta ei tuntunut löytyvän. Luovuus on löytynyt aina teke-
misestä ja siinä syntyy myös valokuvan taika. 

Mistä ja miten löytyi mielenkiintoisia ajatuksia, jotka kuvasivat mielestäni par-
haiten sitä, mitä teen?

Still-valokuvien kautta aloin ymmärtää kohtauksien olemusta. Aloin raken-
taa ja tallentaa kohtauksia myös omissa kuvissani. Halusin tutkia enemmän nii-
den suomia mahdollisuuksia. Elokuvamaailman lisäksi töissäni aikakauslehtiku-
vaajana olen huomannut, että kohtausten rakentaminen valokuvaan on kolmas 
tie ”studion” ja ”repparin” välillä. Tätä kautta myös huomasin olevani rakentaja, 
tekijä joka aina rakentaa (hyvinkin konkreettisesti) ja nauttii kuvauspaikan ja 
siitä löytyvien asioiden sekä esineiden hyödyntämisestä valokuvassa.

Näkökulmakseni tuli tekeminen. Erilaiset tekemisen tavat ovat tärkeitä työs-
kentelyssäni. Perinteisestä tarkkailijamallista pidemmälle meneminen, doku-
mentaarisen tallentamisen sijaan valokuvan omanlaisekseni tekeminen. Koh-
tausmainen suunnittelu – ”mitä tässä tapahtuisi” ja antautuminen kuvaushet-
ken vietäväksi.

Valokuvieni kohtaukset ovat usein todellisista tilanteista. Haluan pitää ne lä-
hellä todellisuutta, tapahtumia, joita olen todistanut. Ne ovat jatkumoa näke-
mälleni ja kokemalleni elämälle. Virtaa, jota yritän ohjata haluamaani suuntaan 
ja jonka osia yritän padota uusien lampareiden muodostamiseksi. Ehkä se on 
halua vaikuttaa olevaan, pysäyttää kiehtova hetki, ohjata se vielä paremmaksi ja 
väittää kameran avulla omakseen. Tarttua siihen nähdäkseen voiko se olla totta. 
Kai sen voisi jonkunlaiseksi itsekkyydeksi tulkita tai haluksi hallita aikaa ja sen 
tapahtumia. Se auttaa joskus ymmärtämään asioita ympärilläni, rauhoittaa levo-
tonta mieltä.

Valokuvieni tapahtumien ei silti tarvitse olla totta, enkä halua korostaa nii-
den totuudellisuutta, jos kuvaustilanne vie mukanaan pidemmälle. Fiktio sopii 
minulle hyvin ja minua kiinnostaa riisua valokuva liian subjektiivisista tulkin-
noista. Ainakin kokeilla onko se mahdollista.

Haluan valokuviini jotain, mikä liittää ne olemassa olevaan, koettuun. Yksi-
tyinen ei laajene yleiseksi jos siinä ei ole tarttumapintaa katsojan kiinnittyä.Va-
lokuvieni ei tarvitse kertoa totuutta siitä mitä on. Valokuva on kuvamanipulaati-
on myötä menettänyt totuusarvonsa jo kauan sitten, enkä näe välttämättä tar-
vetta todistaa mitään. Riittää että valokuvani kiehtovat katsojiaan ja kertovat 
oman totuutensa oli se sitten millainen tahansa – aina katsojakohtainen.

Kohtaukset voivat olla näennäisen arkisia, jopa merkityksettömiä. Pienillä 
elementeillä, kuvakulmilla, katseilla ja eleillä. Tunnelmaa korostavilla valoilla ja 
varjoilla rakennan jännitettä, mikä luo ”kohtauksen” kuvan ympärille.

Mistä jännite sitten muodostuu? Uskottava tapahtuma, jossa on jotain hetken 
dokumentaarisuuden ylittävää, elokuvallista, still-kuvamaista. Hitchcock on ki-
teyttänyt sen hyvin siihen, että jännite ja näin ollen kiinnostavuus syntyy infor-
maatiosta, joka katsojalle suodaan. (Von Bagh 2012.)

Epätoden tapahtuman, valokuvallisen fantasian, rakentaminen uskottavaksi 
vaatii oikeanlaiseen tilanteeseen ja paikkaan hankkiutumista. Aitoja tilanteita 
joita voi jatkaa luontevasti pidemmälle, kuin ne normaalisti menisivät. 

Mielenkiinnon 
nelikenttä.
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Hitchcock sanoi ohjaamisen olevan seitsemänkymmentäviisiprosenttisesti 
roolittamista (casting). Käytän harvoin tuntemattomia ihmisiä kuvissani. Usein 
luonnostellessani ajatusta valokuvaksi minulla on jo tarkka ajatus kenet haluan 
”osaan”, vaikka muut kuvan elementit eivät olisi selvillä.

Sama koskee kuvauspaikkoja. Kuvaan usein ennalta löytämisssäni paikoissa, 
jotka olen saattanut jo kuvata mutta joista on jäänyt puuttumaan jotain. Tällai-
set kuvat jäävät pyörivään mieleeni ja usein saan ajatuksen jonkinlaisen tapah-
tuman liittämisestä paikkaan, mikä yksinään tuntuu liian tylsältä. 

Luonnostelu ja valokuvan kannalta tarpeellisten asioiden muistiinkirjaami-
nen on muodostunut tärkeäksi työkalukseni. Luonnostelen piirtäen tapahtu-
man, joka mielessäni pyörivään paikkaan sopisi, mikä siellä olisi luontaisen kal-
tainen.

Luonnokset pysyvät aina luonnoksina ja lopullinen valokuva on harvoin täy-
sin samanlainen, kuin suunnitelmissani. Saatan tehdä tarkkojakin luonnoksia, 
mutta hylätä ne lopullisen kuvauksen aikana päätyen toimimaan täysin improvi-
saation pohjalta. Luotan tilanteen ehdoilla toimimiseen ja yritän tulkita malleja-
ni tarkasti, sillä usein he jatkavat suunnittelemani tapahtuman suuntaan, jota en 
itse tullut ajatelleeksi. Olen huomannut tämän työskentelymetodin toimivaksi. 
Se on usein paljon luontevampaa kuin tiukan ulkoisen ohjauksen tulos. Liian 
aseteltu ei ole kiinnostavaa.

Martin Scorsesen luottoelokuvaaja Michael Chapman puhuu tarkan kuvakä-
sikirjoituksen tarpeettomuudesta. Hänen mielestään sen tulee toimia vain 
ikäänkuin ehdotuksena toiminnalle. Chapman käyttää Martin Scorsesen Taksi-
kuski-elokuvaan tekemiä kuvakäsikirjoituksia parhaana esimerkkinä tehtävästä, 
joka kuvausluonnosten tulee suorittaa. Niiden ei hänen mukaansa tule  rajata 
sitä, eikä olla liian yksityiskohtainen. Kuvakäsikirjoituksen tulisi olla vain hah-
motelma, tarjota kuvaajalle vain välttämättömin informaatio kohtauksen läpi-
viemiseen. Sen on annettava kuvaajalle tilaa mennä siihen suuntaan, mihin koh-
taus on mennäkseen. Muutenhan kuvakäsikirjoituksen voisi julkaista sarjakuva-
na ja jättää koko elokuvan kuvaamatta (Ettedgui 1998, 129).

Luonnostelun rooli omassa työskentelyssäni seuraa samoja linjoja. Ei sen 
puoleen, että kovin loistava piirtäjä olisinkaan, mutta toimintahahmotelmina 
luonnokset ovat ajaneet tärkeimmän tehtävänsä. Saaneet minut ottamaan valo-
kuvan, joka on hakenut muotoaan mielessäni. 

Martin Scorsesen 
hahmotelma 

kuvakäsikirjoituk-
sesta elokuvaan 
Taksikuski. 1976.
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1.2 Tarkkailija

Asuin Brysselissä ja asuin Barcelonassa. Näiden välillä oli pari vuotta. Brysselissä olin 
vaihdossa Hogeschool Sint Lukasissa, korkeakoulussa, jonka olin löytänyt Taikin elo-
kuvaosaston vaihtokoulujen joukosta tehdessäni sivuaineopintoja Elolle. Barcelonassa 
olin työharjoittelussa pienessä muotoiluyrityksessä.

Molemmat kaudet ulkomailla olivat matkoja arjen ulkopuolelle. Irtiottoja totutusta. 
Ne antoivat aikalisän ja mahdollisuuden kokeilla erilaisia kuvaustyylejä ja tekniikoita. 
Halusin kai jo silloin ymmärtää enemmän itsestäni kuvan tekijänä ja löytää omat vah-
vuuteni.

Halusin palata juurilleni valokuvaajana ja toisaalta ymmärtää outoja maita ja kult-
tuureita, joihin olin itseni vienyt.

Barcelona
2009.
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Olin ulkopuolinen enkä ymmärtänyt kieliä. Yritin käyttää kameraa keinona 
lähestyä ihmisiä ja tutkia paikkoja. Se oli viaton motiivi tupsahtaa kuin turisti 
paikalle ja napsaista kuva tai pari.

Halusin myös muistuttaa itseäni siitä mihin olin valokuvauksessa alun alkaen 
ihastunut. Koin tärkeäksi palata alkuun; kuvata ilman automatiikkaa 35-milli-
selle mustavalkoiselle filmille ja kehittää filmit itse. Se oli jotain minkä tiesin 
osaavani ja joka toi turvallisuuden tunnetta oudossa, uudessa ympäristössäni. 
Pimiötyöskentelyn rutiinit ja kehityskemioiden tuoksu, joka ei lähde millään kä-
sistä vaikka niitä kuinka pesisi, tuntuivat rauhoittavilta.

Ne olivat perusteet, niistä olin aikoinaan tälle tielle lähtenyt. Ne olivat jotain, 
minkä osasin. Olin silti ulkopuolinen, sivustaseuraaja, ”stalker”. 

En tuntenut ketään enkä ymmärtänyt kieltä. Oli helppoa olla näkymätön. 
Tunsin pääseväni lähelle valokuvaajan ”todellista” olemusta ulkopuolisena tark-
kailijana, joka objektiivisesti vain tallentaa näkemäänsä. Siinä ympäristössä roo-
liin oli helppo asettua. Se tuntui jotenkin vinksahtaneesti oikeimmalta tavalta 
olla valokuvaaja. 

Jossain vaiheessa tuli tarve löytää kontakti ympäristöön. Kamera on oivalli-
nen tulkki silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Mutta miten pyydät lupaa kuvata ih-
minen, joka ei puhu kieltäsi? Piti opetella elekielen ja avoimen katsekontaktin 
muodostama sanaton sopimus kuvattavan kanssa. Luottamus, joka on ansaittava 
pelkällä olemuksella. Kaikki eivät suostuneet, mutta ei kukaan pakoonkaan 
juossut.

Luulen tarkkailleeni ennenkaikkea itseäni. Toimintaani ja mahdollisuuksiani 
valokuvan parissa. Vieras ympäristö antoi mahdollisuuden tarkentaa katseeni 
lähelle. Saavutin taas jonkunlaisen keskusteluyhteyden valokuvaajaan itsessäni. 
Enkä nyt tarkoita sitä jonain erillisenä roolinani, johon astun tarpeen mukaan, 

vaan tapaan toimia luontevasti kameran kanssa ja tulkita näkemääni. 
Pitkästä aikaa tuntui, että sain vapaasti toteuttaa tarvettani valokuvata, eksyä 

kamerani kanssa tuntemattomille poluille ja löytää uutta. Seikkailla. Aloin taas 
innostua valokuvauksesta. Oli tärkeää saada kuvata itseäni kiehtovia aiheita il-
man määrittäviä toimeksiantoja tai deadlineja. Se mahdollisti omien esteettisten 
mieltymysteni tutkailemisen. Ja niiden kanssa sinuiksi tulemisen.

Miten katson maailmaa kameran kanssa? Mitä kuvaan intuitiolla? Se oli itse-
tutkiskelua ja omien toimintatapojen selvittämistä. Uskon, että jokaisen kuvaa-
jan on nämä joskus selvitettävä pystyäkseen todella nauttimaan tästä työstä. Sik-
si ulkomailla viettämäni aika oli hyvin opettavaista ja tärkeää.

 Lähdin ulos kameran kanssa laukku täynnä filmiä. Aikainen aamu tai myö-
häinen iltapäivä olivat aina valon kannalta kiinnostavimpia. Tai äärimmäiset 
sääilmiöt, sade, tuuli, lumisade. Bryssel sekosi lumisateesta, joka suli pois jo ilta-
päivään mennessä ja jäi koko talven ainoaksi. Barcelona oli jo toukokuussa tu-
kahduttavan kuuma keskipäivällä ja sopi hyvin siestan viettoon muutenkin.

Vapaus valokuvata. Olla rehellisesti todella ulkopuolinen ymmärtämättä tai 
häiriintymättä keskustelujen hälinästä ympärillä. Se on mahdollisuus, jota har-
voin pystyy hyödyntämään.

Minun on helpompi ottaa valokuva päivittäin kuin kirjoittaa päiväkirjaa. Va-
lokuvan merkitys tuntuu muuttuvan helpommin ajan kanssa ja siitä tulee moni-
tulkintaisempi kuin kirjoitetusta tekstistä. Joku kirjailija on varmasti eri mieltä, 
mutta näin on asian laita ainakin minun tapauksessani. On kiehtovaa katsoa ot-
tamiani vanhoja kuvia, liittää niitä osaksi uusia kokonaisuuksia, ja huomata nii-
den merkitysten muokkautuvan uudelleen. 

Valokuvaus ei olekaan niin eksaktia vaan usein perin intuitiivista. Otanko ku-
via tietämättä miksi? Varmasti usein. Mikä on se tarve valokuvata, mistä se tu-
lee? Välillä tuntuu ettei ole mitään mitä kuvata ja kuitenkin kuvia syntyy, tari-
noita pukkaa. Tarinoitahan ne tavallaan aina ovat. Puheenvuoroja. 

Kamera on hyvä syy viedä itsensä ulos, kävelylle outoonkin ympäristöön. 
Päätös etsiä hieno valo ja kuvata se auttaa pääsemään alkuun. 

Kun on ulkona kameran kanssa, vastaantulevat asiat alkavat helposti tuntua 
mielenkiintoisilta. Silloin voi saavuttaa hyvän tekemisen momentin, päästä yli 
”pitäisiköhän sitä”- ajattelumallista ja mennä vain tekemään, menemään sisälle 
siihen mitä pelkäsin, kohtaamaan epävarmuutta. En ole koskaan katunut pää-
töstä lähteä vain etsimään jotain mielenkiintoista aihetta kuvaan. Jos en sitä ole 
löytänyt, niin olen ainakin ulkoillut.  

Haluan ajatella tätä toimivana metodina. Eheyttävänä työkaluna. Paluu mus-
tavalkoiseen kinofilmiin ja täysin manuaaliseen kameratekniikkaan, on jotain 
mitä minun pitäisi tehdä säännöllisemmin. Jos pystyisi tasaisin väliajoin palaa-
maan juurille, muistuttamaan itseään valokuvan ja valon kuvaamisen perusteis-
ta. Siinä on jotain hyvin selkeyttävää. Eri kausien mustavalkoisia kinofilmien 
ruutuja vertailemalla näkee sitten konkreettisesti omat visuaalisten ja esteettis-
ten mieltymystensä kehityksen. Ja seuraukset! Se voisi olla kuin (valo)cooperin 
testi, minkä juoksisi muutaman vuoden välein nähdäkseen missä kunnossa on.

Bryssel
2007.
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hunter

”Tuntuu, että suurkaupungin asukki kaipaa pois omasta keinotodellisuudestaan 
sellaiseen kadotettuun, enää vain vaistolla tajuttavaan perustilaan, 
jota erämää edustaa.”  –Seppo Renvall

Pohjoinen, Koillinen Suomi. Kainuu. Kuusamo on kutsunut minua jo reilun kym-
menen vuotta jokasyksyisen metsästysretken muodossa. Isäni ja paikallisen ystä-
vämme seurassa olemme kiertäneet Kuusamon kairoja metsäkanalintuja ja jänik-
siä saaliiksemme toivoen. 

Saalis on aina ollut toissijainen motiivi erälle lähdössä. Lukemattomat kilo-
metrit tiettömillä metsätaipaleilla ovat tarjonneet elämyksiä joita liian harvoin 
pääsee eteläisessä Suomessa kokemaan. Koillis-Suomen laajoista erämaa-alueista 

paljon on hakattu mutta vanhojakin metsiä löytyy vielä. Sysimetsiä missä suuret 
kuuset narisevat ja heiluttavat pitkiä naavapartojaan. 

Päivät ovat pitkiä, aamuseitsemästä siihen asti, kun valoa riittää. Metsästys-
aikana, loppuvuodesta, auringonvalo on harvinainen herkku ja useimmiten valo 
on vain harmaata ja paksua ja tulee epämääräisestä suunnasta. Haaste siis. 

Kuulas, yöpakkasen rapeuttama ilma ja varvikko herättävät aistit.
Kannan kameraa. Joskus olen raahannut selässäni raskasta keskikoon mamiya 

rb:tä mutta nopeasti vaihdoin sen kompaktimpaan 7-malliin. Soita ja sammalik-
koja tarpoessa kaikki lisäpaino selässä on liikaa. Saalista on monenlaista, ja 
useimmiten filmiä kuluu paljon enemmän kuin hauleja. Se sopii minulle hyvin.

Suopursujen tuoksu suonlaidassa. Metsän äänet. Aistit löytävät täällä täysin 
erilaisen vireystilan kuin kaupungin arjessa, jossa tuntuu mielekkäämmältä sul-
kea pois suuri osa hajuista ja hälinästä. 

Jossain pilviharson päällä aurinko jo kulkee mutta yölliset lumipilvet laiskotte-
levat vielä taivaalla. Kuura on tehnyt maan rapeaksi ja ihmisen äänetön kulkemi-
nen ei taida vielä aamupäivällä onnistua. Kaivan kameran repusta jossa pidän sitä 
pipoon käärittynä, eväspussin, termoksen ja kirveen seurassa. 

Tähän aikaan aamusta metsäkanalinnut ovat tavallisesti koivujen latvoissa 
syömässä urpuja. Lähelle pääseminen on äärimmäisen vaikeaa ja pitäisi olla ki-
vääri jos niitä saaliikseen haluaisi saada. Lataan rullafilmiä kameraan ja mietin 

Tauko.
2010.

Trofeen valmistus.
2006.
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voisiko niitä säilyttää panosvyössä niiden ollessa samaa kaliiberia haulikon pa-
noksien kanssa. 

On liikuttava. Paikalla oleminen viluttaa. Mättäikköinen maasto saa pian li-
hakset lämpiämään. Kuljen suon laitaa kompassin perussuunnalla, jonka olemme 
etukäteen sopineet. Tämä metsäsaareke on pari kilometria pitkä ja vaikuttaa sopi-
valta. Isäni ja paikallinen ystävämme kenen vieraana näillä metsämailla käymme 
kulkevat oikealla puolellani. Pidämme sopivaa, muutaman kymmenen metrin 
etäisyyttä ja kuljemme ketjussa samaan suuntaan. Varmistamme toistemme si-
jaintia pienillä vihellyksillä.

Jos mahdollinen ampumatilanne tulee, on tärkeää, ettei kukaan ole sijoittunut 
liian eteen tai taakse. 

Yritän pitää katseeni etuviistossa ja aistini äärimmäisen herkkänä pienimmän-
kin liikkeen havaitsemiseksi ja siihen reagoidakseni. Yritän liikkua mahdollisim-
man hiljaa ja asettelen askeleeni niin, etten tallo risuja. Pitää kulkea ”naakimal-
la”, kuin intiaani, saaliin vainu nenässä. Metsäkanalintujen rymykuoppia ja jätök-
siä on joka puolella ja voin melkein haistaa riistan. On outo tunne, kun aisti, jota ei 
koskaan missään tarvitse, menee päälle. Siinä on jotain hyvin alkukantaista ja 
kiehtovaa. Kaikki muu katoaa, mieli on tyhjä, valpas. Aistit tuntuvat kirkkailta. 
Jäänteenä alkuihmisestä silmämme näkevät edelleen eniten vihreitä sävyjä. Met-
sästystilanteessa sen tarpeellisuuden ymmärtää. Täällä on kaikki vihreän sävyt, 
mutta en ehdi niitä laskea. Yritän hengittää metsän tahtiin, tulla osaksi sitä.

Metsäkanalinnut luottavat suojaväritykseensä niin paljon, että saat melkein 

kävellä niiden päälle ennen kuin ne karkaavat siivilleen. Useimmiten ne varmaan 
antavat metsämiehen kävellä ohi. Välillä pysähdyn kuuntelemaan ja tarkistan to-
vereideni sijannin. Nämä hetket ovat niitä, jolloin lähellä olevan linnun pokka pet-
tää ja kuusenalus lehahtaa. Jos metsämies on valppaana, hän voi taidolla ja an-
noksella tuuria onnistua saamaan linnun saaliikseen. 

Metsän eläimet ovat arkoja ja kanalinnut eritoten. Se on niiden elinehto. Tällä 
kertaa ne kuulevat meidät kaukaa, ja vaikka silmäkulmasta näenkin edestä jon-
kun lentoon lähtevän, on se niin kaukana, että tiedän tilaisuuteni menneen. 

Metsäsaareke loppuu, jalat tuntuvat saaneen käyttöä. Paksussa sammalmät-
täikössä ja epätasaisessa varvikossa kulkeminen ottaa koville. Aika pitää tauko. 

Lähellä on tuttu taukopaikka missä voimme keittää kahvit ja syödä vähän 
eväitä. Aurinkokin taitaa liittyä seuraan.

Täältä maailma näyttää erilaiselta. Ajattomuus huokuu luonnonläheisyydestä. 
Tämä metsä on ollut täällä aina. Nämä suot ja järvet. Vähän on muuttunut mei-
dänkin tavassamme olla täällä. Taskussani on puhelin ja kompassi. Käsissä kulkee 
haulikko ja kamera, kumpikin vaihtelevalla menestyksellä. 

Kävely tuntuu lihaksissa, ilma keuhkoissa. Silmät tarkentuvat pitkälle soiden 
yli näkökyvyn rajoille ja takaisin lähelle missä nuotio savuaa. Evoluutio rakensi 
meidät omaksumaan ympäristöämme kävelyvauhtia, viisi kilometriä tunnissa. 
Täällä aistit eivät ylikuormitu vaan optimoituvat. Korppi nauraa kaupungin kas-
vatille, joka itseään metsästä etsii, ja kuukkeli tulee nuotiolle kysymään erämiehen 
kuulumiset. Haen vettä läheisestä purosta ja asetan pannun seipään nokkaan, 
tulen päälle. Kahvista ei täällä halua luopua.

Riekko.
2010.

Kiitämä-järvi.
2010.

Antti ja 
saksanseisoja.

2008.

Kaikki kuvat
sarjasta
Hunter.

Kuusamo
2003–2011.
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1.3 Ihmisluontosuhde

Jos ajokoira ei opi ajamaan jänistä, on se hyödytön yhteisölleen. Se ei ansaitse 
ruokaansa ja muuttuu tarpeettomaksi menoeräksi. Siitä hankkiudutaan nopeas-
ti eroon ja tilalle otetaan uusi koira, jonka toivotaan lunastavan paikkansa met-
sästäjän pätevänä kumppanina. Koirat ovat ympäri vuoden ulkona, häkeissä ja 
ne huolehtivat omasta hygieniastaan. Omistaja antaa säännöllisesti ruokaa ja la-
pioi joskus jätökset häkistä.  

Nämä koirat ovat aivan erilaisia eläimiä kuin pääkaupunkiseudun lenkkipo-
luilla tapaa. Ne ovat villejä ja aina nälkäisiä opportunisteja. Voimakkaan metsäs-
tysvietin lietsomia petomaisia otuksia. Jos annat kuusamossa ajokoiralle palan 
makkaraa niin varo sormiasi.

Pohjoisessa ihmisten luontosuhde on erilainen. Se on käytännönläheinen ja 
osallistuva eri lailla, kuin mihin me kaupungissa olemme tottuneet tai kuvitel-

leet. Koillismaan ihminen ei ole romanttinen osa luontoa, vaan sen todellinen ja 
ehdoton valtias, jota yhdenkään luontokappaleen ei tule kyseenalaistaa. 

Ääritapauksissa riistaa jahdataan metsästysajoista välittämättä autoilla ja 
kun auto ei enää toimi se ajetaan metsään. Metsistä löytyy salakaatojen jälkiä ja 
autonromujen sedimenttejä. Mitä syvemmälle metsään ja kauemmas tiestä me-
net, sitä vanhempia sammaloituneet autojen raadot ovat. 

Metsän rooli ihmisten elämässä on hyvin erilainen siellä, missä sitä on pal-
jon. Se ei ole vain virkistyskäyttöön tarkoitettu terapiapuisto reittiopasteineen 
ja infotauluineen. Maisema on jaettu valtaviin metsäpalstoihin jota kukin maan-
omistaja hyödyntää parhaaksinäkemällään tavalla. Soita ojitetaan, turvepeltoja 
raivataan ja vanhoja ikimetsiä kaadetaan nopeampikasvuisten talousmetsien 
tieltä. Villieläimet ammutaan tavattaessa ja syödään itse tai käytetään haaskoina 
muiden villieläinten houkuttelemiseksi. Kärjistetysti voi sanoa, että pohjoisessa 
metsä ja luonto ovat lähes yksinomaan hyödykkeitä. 

Koillismaan asukkaiden erilainen, hämmentävä luontosuhde sai minut alku-
jaan kiinnittämään huomiota oman sukupolveni kaupunkilaisten luontosuhtee-
seen. Aloin seurata käyttäytymistämme uudella silmällä aina, kun menimme 
metsäretkille tai mökeille, luonnon helmaan. Aloin tarkkailla, miten toimimme 
luonnossa, mitä oikein puuhaamme siellä?

Se sai minut kantamaan kamerani metsään. Siksi Hunter-sarja on mukana 
opinnäytteessäni.

Tapaani kuvata tätä sarjaa voisi kai luonnehtia etnografiseksi, osallistuvaksi 
havainnoinniksi. Kirjassa Johdatus laadulliseen tutkimukseen tätä kuvataan ai-
neiston keruutavaksi jossa tutkija osallistuu kohteena olevan yhteisön elämään 
ja toimintaan. 

Se eroaa arkipäivän normaalista havainnoinnista siinä, että tutkija toimii it-
selleen vieraassa ympäristössä ja yhteisössä ilman varsinaista asemaa. Hän ke-
rää systemaattisesti materiaaliaan ja hyödyntää erityistä ammattitaitoaan ha-
vainnointiin (Eskola & Suoranta 1998,99). 

En miellä itseäni tutkijaksi eikä materiaalin keruutapani ole systemaattista, 
mutta työmenetelmäni voi ainakin osittain mieltää etnografisiksi.

Haluan ymmärtää miten me olemme täällä, omassa ajassamme ja jakaa par-
haat asiat. Haluan saada katsojat samaistumaan kuvieni tilanteisiin. Löydän 
muiden ottamista valokuvista merkityksiä ja ajaudun kuvien tarinoihin, vaikka 
tiedän niiden olevan vain omassa päässäni. Tämä edustaa minulle yhtä suurinta 
valokuvan kiehtovuutta. Voin luoda omat merkitykseni minulle tuntemattomien 

valokuvaajien kuville. Tuntematto-
mien valokuvien henkilöt ovat mi-
nun mielikuvitukseni päähenkilöitä.

Tässä Justine Kurlandin kuvassa 
on paljon elementtejä joista pidän. 
Kaunis, luonnontilainen miljöö, pai-
kan henkeen istuva toiminta ja liike, 
jota puro vielä korostaa. Sinänsä nor-
maalilta vaikuttava tilanne, mikä on 
kumminkin outo, koska saalista eivät 
kanna keski-ikäiset punaisiin liivei-
hin sonnustautuneet metsämiehet 
vaan punaiseksi tukkansa värjännyt 
teini. Tällainen kuva pistää mietti-
mään. Sitä jaksaa katsoa.

Justine Kurland:
12-Point Buck.

1999.

Koirat odottavat
metsälle lähtöä.
Sarjasta Hunter.
Kuusamo 2008.
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1.4 Stillit ja lavastettu kuva

”Elokuvien still-kuvaus on aivan oma lajinsa ja ymmärryksen tasonsa.”
–Peter Von Bagh

Haluan avata hieman historiaani still-kuvaajana ja niitä vaikutteita joita opiske-
lun varhaisessa vaiheessa sain, ja jotka ovat inspiroineet nykyistä työskentelyta-
paani. Siirryin koetun ja nähdyn dokumentoimisesta ja reportaasimaisesta valo-
kuvaamisesta yhä enemmän lavastettujen tilanteiden dokumentoimiseen ja ra-
kentamiseen. 

Pääsin ensimmäisen kerran mukaan elokuvatyöryhmän still-kuvaajaksi 
vuonna 2004 Mikko Kuparisen Laskettu Aika elokuvaan. Tein sen jälkeen ja sii-
tä innostuneena pariin muuhunkin ELO:n harjoituselokuvaan still-kuvia ennen 
koulun ulkopuolisen tuotantoyhtiön projekteja. 

Elokuvan maailma on kiehtova ja erilainen. Tiiviiksi hioutuvana yhteisönä se 

Lentoharjoitukset 
High Hopes 

-elokuvan 
kuvauksissa.

Ohjaaja Mazdak
Nassir. 2006.

Melodraama oli 
varhaisten 

elokuvastillien 
pääkieli.
Kuvaaja

tuntematon.
The Guilty
Man 1918.

on jotain aivan erilaista kuin valo-
kuvaajan normaali itsenäinen työ.

Still-kuvauksessa on olennaista 
kertoa kohtauksen olemus yhdellä 
valokuvalla. Se on aina haaste. Se 
oli myös kiehtova tapa tutkia, mi-
ten pienet valokuvan elementit 
vaikuttivat kuvan tunnelmaan. 
Katseet, pienetkin ilmeet ja toi-
minta. Mitä ne kertovat kohtauk-
sesta? Mitkä niistä kiteyttävät sen, 
mistä kohtauksessa oikeasti on ky-
se? Ja näenkö niissä itse jotain 
muuta kuin mitä kohtauksella ta-
voitellaan? Näiden asioiden huo-
lellinen puntarointi elokuvaajien 

ja ohjaajien kanssa on opettanut paljon.
Valokuvaaja on erikoisessa asemassa elokuvatuotannoissa. Elokuvaprojektit 

hiovat sen parissa työskentelevät ihmiset tiiviiksi joukoksi ja valokuvaajan , joka 
tulee ottamaan ”vain” stillejä avainkohtauksista, voi olla hyvinkin vaikeaa päästä 
mukaan joukkoon. 

Se on silti hieno mahdollisuus päästä työskentelemään osana suurempaa 
joukkoa, yhteisen lopputuloksen eteen. Se on jotain, mitä valokuvaajan työssä 
pääsee harvoin kokemaan. Elokuvatuotannossa jokainen työskentelee audiovi-
suaalisen kokonaisuuden eteen. Yhteisen maalin, valmiin elokuvan vuoksi.

Still-kuvaaja on poikkeavassa asemassa, koska hänen työllään ei ole suoraa 
merkitystä tuotannon lopullisen kohteen kanssa. Still-valokuvat ovat tärkeitä 
tuotannolle markkinoinnin ja promootion näkökulmasta mutta lopulliseen elo-
kuvaan ne harvoin vaikuttavat. Jossain harvinaisissa poikkeustapauksissa valo-
kuvaaja ottaa tekeillä olevasta elokuvasta sellaisen valokuvan, jota ohjaaja halu-
aa käytää pohjana jollekin elokuvan kohtaukselle, tai josta hän inspiroituu. Valo-
kuvia käytetään yleisesti pohjana elokuvan esituotannossa, kun elokuvan tun-
nelmaa ja kuvaustyyliä suunnitellaan. Ne voivat luoda tuotannon visuaalisen 
pohjan. Pysähtyneessä kuvassa oleva tunnelma halutaan liikkeeseen (Ettedgui 
1998, 184.)

 Stillit ovat tärkeä osa elokuvien markkinointia. Filmi-stillejä käytettiin elo-
kuvien mainonnassa jo mykkä-elokuvien aikaan. Joku tärkeä kohtaus, joka ker-
toi juonesta oleellisen valokuvattiin elokuvan lavasteissa ja asetettiin teatterin 
aulaan, missä katsojat näkivät ne jo ennen itse elokuvaa. Stillikuvia käytettiin 
tuolloin tukemaan joskus vaikeaselkoisia tarinoita. Teattereiden aulakortit, ik-
kunamainokset ja valokuvatarinat lehdissä tukivat elokuvien juonta ja korosti-
vat näyttelijöiden ominaisuuksia. Niillä oli myös tärkeä tehtävä selventää eloku-
van moraalinen sanoma, joka mykän filmin kyseessä ollessa saattoi helposti jää-
dä hieman hämärään (Edwards 2005, 11.)

Olleessaan kumminkin hieman ulkopuolinen muuhun elokuvan tuotantoryh-
mään verrattuna valokuvaajan asema elokuvan kuvauksissa on hieman jakomie-
linen. Toisaalta hän on etuoikeutettu päästessään kurkistamaan elokuvan teke-
misen maailmaan ja hyödyntämään kuvaus-, valaisu- ja lavastusryhmän ammat-
titaitoa oman työnsä parissa. Hän on silti rajatun roolinsa myötä helposti ulko-
puolinen tuotantoryhmässä, koska stillikuvaaminen ei useimmiten suoraan 
edistä elokuvan kohtauksien valmistumista. On helppo ajautua tuntemaan, ettei 
ole yksi pelaajista joka taistelisi joukkueen yhteisen maalin, valmiin elokuvan 
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eteen. Totuus on tietenkin aivan päinvastainen.
Valokuvaaja on ehkä hieman tarpeeton itse elokuvan valmistumisen kannalta 

ja tuotannon kokonaisuudessa still-kuvien ottamiselle on usein hyvin rajallinen 
aika. Silti hyvien still-valokuvien arvo tunnustetaan ja ne ovat olennainen osa 
elokuvan markkinointia. Kuvaajaa tarvitaan ottamaan ne tärkeät valokuvat, joi-
den avulla elokuvalle haetaan rahoitus ja joilla elokuva myydään.

Elokuvatuotannossa still-kuvaaja ottaa myös valokuvat, joita käytetään eri 
tavoin elokuvan sisällä rakentamaan juonta tai tunnelmaa, kenties lavasteena-
kin. Parhaimmillaan hänestä riippuu tehdäänkö elokuvaa tai löytääkö katsojat 
sitä. Avainpelaajan roolia stillille en sentään anna.

Still-kuvaaja saa olla paikalla niin teknisten harjoitusten kuin kuvauksenkin 
hetkellä, jolloin usein näyttelijöiden lisäksi paikalla ovat vain elokuvaaja ja oh-
jaaja. Tämä on tärkeää, koska still-valokuvaajan on tunnistettava käsilläolevasta 
kohtauksesta aina se hetki, joka kertoo olennaisen siitä ja mahdollisesti koko 
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elokuvasta. Eräänlainen avainkohta kohtauksen sisällä siis, ikäänkuin kohtauk-
sen ”keyframe”. 

Elokuvaohjaaja ja elokuvaaja Pirjo Honkasalo on sanonut, että elokuvasta pi-
tää pystyä kertomaan olennainen viidellä still-valokuvalla. Tämä on kenelle vain 
haastava tehtävä.

Still-kuvian ottaminen on silti hienoa työtä. Valokuvaajalla on sillä rajatulla 
hetkellä koko elokuvatuotanto käytössään. Näyttelijät ovat ammattilaisia ja tie-
tävät mitä valokuvaaja kohtauksesta haluaa, valomiehet lisäävät tai himmentä-
vät valoja pyynnöstä ja puvustajat sekä meikkaajat pitävät huolen, että näytteli-
jöiden iho ei kiillä liikaa tai vaatteet repsota. Olo on hyvinkin etuoikeutettu, kun 
ympärillä on ihmisiä jotka tekevät parhaansa, jotta valokuvaaja saa tehtyä oman 
työnsä parhaan taitonsa mukaan.

Onko elokuvien still-kuvaus opettanut minulle jotain valokuvien lavastamises-
ta? ”Tämä kaikki on vain illuusiota, aikuisten leikkiä” sanoi Hannu-Pekka Björk-
man ja nauroi päälle. Sitten hän vakavana osoitti minua leikkipistoolillaan.

Still-kuvat on aina lavastettuja, lavasteissa tapahtuvia asioita ja kohtauksia. 
Varta vasten valokuvaajalle luotuja elokuvan hetkiä, tai elokuvanteon tiimoilta 
ja harjoituksista syntyneitä dokumentteja.

Elokuvaympäristössä lavastamisen mahdollisuus on viety huippuunsa. Nyky-
ään pölykin on keinotekoista, ei aiheuta kuulemma astmaa näyttelijöille. Sitä saa 
tilata Ruotsista. Kaikki elokuvatuotannossa palvelee onnistuneen illuusion tar-
koitusta. 

Kohtausten lavastaminen on itsestäänselvyys joka noudattaa käsikirjoitusta 
ja jota ammattinäyttelijät tulkitsevat. Still-kuvaaja pääsee usein valmiiseen pöy-
tään.

Still-kuvan parissa ja elokuvatuotannoissa työskentely on opettanut että la-
vastamista on monenlaista. Näyttämöistä näyttelemiseen. Maskeerauksesta va-
laisuun. Kuvaustilanteessa lavastus voidaan naamioida aina kevyeen puuhaste-
luun. Se rikkoo jäykkyyden, liian asetelmallisuuden ja mahdollistaa näyttelijöi-
den kohtaukseen reagoinnin ja improvisoinnin. 

Elokuvamaailma on lavastetun kuvan yläkoulu. Niin liikkuvan kuvan kuin 
stillinkin. Paradoksaalista on, että parhaat still-kuvat syntyvät usein kuvaushar-
joitusten dokumentointina. Tämä on toimiva ja kuvausten aikataulun kannalta 
ekonominen vaihtoehto. Se ei vaadi tuotannosta omaa aikaansa ja on näinollen 
hyvin suotavaa. Pelkistetysti voisi ajatella still-kuvaajan työn olevan lavastettu-
jen tapahtumien dokumentointia.

Siihen voisi helposti tyytyä mutta voiko se olla jotain enemmän? Voiko valo-
kuvaaja tuoda mukaan oman näkemyksensä, voiko se mahtua mukaan loppuun 
asti mietittyyn ja käsikirjoitettuun tarinaan? Valokuvaaja Marja-Leena Hukka-
sen kirjassa Kaihon kultamaa Peter Von Bagh kirjoittaa Hukkasen still-kuvista: 
”Hänen ansiostaan edessämme on nyt kuvia, joita sellaisinaan ei elokuvassa ole 
mutta jotka vallitsevat kunkin elokuvan sielun.” (Hukkanen 1997, 18). 

Tämä on olennaista. Still-kuvan ei tarvitse olla kuin yksi suora ruutu eloku-
vafilmiltä. Mielummin ei. Valokuvaajan rooli voi elokuvatuotannossakin kasvaa 
pois suorasta kohtausten dokumentoinnista. Still-kuvan on ennen kaikkea näh-
tävä sisään elokuvaan, kerrottava olennainen. Kiteytettävä jotain olennaista elo-
kuvan olemuksesta olematta silti suora dokumentti filmiltä tai sen teosta. Still-
valokuvan olemus on jossain näiden välimaastossa, kummallisessa, kiehtovassa 
epätilassa. “Välähdyksiä elokuvantekijöistä työn ja vapaa-ajan vieton välimaas-
tossa, keskittymisen ja jonkun uskomattoman huulen kirvoittamassa tunnel-
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massa, roolissa ja yksityisimmillään – äärimmäisen lyhyinä hetkinä, joihin on 
tallennettu elokuvanteon intensiivisyys, hulluus , haltioittavuus.” (Hukkanen 
1997, 18). 

Still-kuvan ei tarvitse olla eikä se usein ole suoraan elokuvan kohtauksesta. 
Stilli-ruutua ei näe elokuvassa paitsi jos still-kuva on irrotettu digitaalisesta elo-
kuvatallenteesta, mikä nykyään on toki mahdollista. Tätä silti harvoin tehdään 
koska digitaalisesta videosta irroitettu yksittäinen ruutu kärsii liike-epäterävyy-
destä. Jos on mahdollisuus ja budjettia hankkia still-kuvaaja, tuottajat sen 
yleensä tekevät. Valokuvaajan katsetta ja kykyä nähdä olennainen arvostetaan. 
Siitä still-kuvassa on kysymys. Sen tulee kertoa kohtauksesta ja mieluiten koko 
elokuvasta olennainen. Kiteyttää ja olla kuin kuvallinen synopsis, mistä katsoja 
voi päättää kiinnostaako elokuva vai ei.

Stilleille koitetaan varata aikaa, mutta yleensä on tyytyminen harjoitusten ku-
vaamiseen. Still-kuvaajalla on elokuvatuotannossa loputtomasti aikaa kaikelle 
muulle kuin sille, mitä hän on tullut kuvauksiin tekemään. Aika ei silti käy pit-
käksi, kun ympärillä tapahtuu kaikkea kiehtovaa ja aina voi auttaa muita.

Still-kuvaaminen on minun kohdallani jo alkanut kasvaa ulos raameistaan 
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löytäessäni enemmän ja enemmän mielenkiintoisia lavastuksellisia yksityiskoh-
tia. Illuusio vetää minua puoleensa kuin kiiltävät esineet harakkaa ja sen suomat 
uudet mahdollisuudet valokuvassa tuntuvat rajattomilta. 

Still-kuvaaminen on hieno mahdollisuus päästä näkemään elokuvien taakse. 
Nähdä se huikea työmäärä mitä pienikin kohtaus saattaa vaatia ja kokea ryhmä-
henki, joka syntyy tiiviisti toistensa kanssa työskentelevien ihmisten välille. Elo-
kuvien toiselle puolelle näkeminen muuttaa elokuvien katsomiskokemusta. Al-
kaa miettiä, miten tuokin on tehty. Se saattaa häiritä elokuvan maailmaan up-
poamista, mutta myös opettaa arvostamaan lavastamista, joka onnistuessaan jää 
usein vaille huomiota. Hyvä lavastus, niinkuin elokuvavalaisukin, ei vie huomio-
ta itseensä vaan tukee elokuvan kohtausta. Se ei riko illuusiota vaan rakentaa 
elokuvan maailmaa.

Toiselle puolelle näkeminen on sen arvoista. On kuin pääsisi raottamaan esi-
rippua ja katsomaan salattuun maailmaan, joka ei koskaan teatterinsalin katso-
jille aukea. Se on tuottanut hienoja löytöjä ja antanut loputtomasti inspiraatiota 
omaan työskentelyyni. 

Elokuvan tekeminen pysyy normaalisti piilossa mutta sen näkyväksi tekemi-
nen, ”behind the scenes”- kuvaaminen, edustaa toimintaa, mikä kiehtoo minua 
valokuvassakin. Siitä inspiroituu.
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1.5 Fiktion rakentaminen

”Jos fiktio ei ole totta, se ei ole laadukasta.”
–Maria Peura

Luin Maria Peuran kirjaa Antaumuksella keskeneräinen ja ymmärsin jotain fik-
tiosta. Se rakentuu omien kokemusten pohjalta ja oman elämän kokemukset, tai 
kuullut tapahtumat, muiden kertomat, ovat sen rakennusmateriaaleja. Valoku-
vat ovat kuin takaumia kirjassa. Mitä pidempi aika niiden ottamisesta on kulu-
nut sitä fiktiivisemmiksi ne muuttuvat. Voiko niiden fiktiivisyyttä ruokkia jo ku-
vausvaiheessa ja miten se tapahtuu? Miten pääsen eroon ottamieni kuvien mi-
näkertojasta tai teen siitä jonkun toisen? Miksi pitäisi?

Otan valokuvia hetkissä joissa olen mukana. Enhän muutakaan voi. Kuvista 
voi tulla hienoja mutta tuntuu etten saa niitä irti asiayhteydestään, en pysty kat-
somaan niitä vain sellaisena mitä niissä näkyy vaan olen aina kahlehdittu sub-
jektiviseen ”näin minä näin tämän”- tapaan katsoa. 

Kiinnostavaa on fiktiivisyys, se, että kuva alkaa rakentaa tarinaa itsensä ym-
pärille. Jos olen liian lähellä ja omassa ympäristössäni, on siitä joskus kuvatessa 
vaikea irrottautua. Miten voin päästää irti kuvan välittämästä muistosta ja koke-
muksesta ja nähdä sen vain kiehtovana valokuvana, joka ruokkii mielikuvitukse-
ni rakentamaan sille tarinaa? Aika on osoittautunut toimivaksi apuriksi. On mu-
kava unohtaa kuvia ja sitten löytää niitä uudestaan.

Kuinka pääsen eroon minäkertojasta? Valokuvissani läsnä ovat kokemukseni 
ja kuvitelmani. Voinko ikinä ravistaa niitä pois? Jotkut vanhat valokuvani tuntu-
vat todella tuoreilta jos en heti muista tilannetta missä ne otin tai ketä kuvissa 
esiintyy.

Olen ottanut työkaluikseni uudelleen kuvaamisen ja kuvan tapahtuman 
ruokkimisen, joilla saan lisättyä fiktiivisen kerroksen totuuspohjalle ja tehtyä 
siitä jotain muuta kuin dokumentin. Miksi kuvaisin asioita niinkuin ne ovat sen 
sijaan että kuvaisin ne niinkuin ne voisivat olla. Tai miten ne mieluiten näkisin? 
Valokuvakin muuttuu versio versiolta kun sitä kuvaa uudestaan ja jatkaa ajatuk-
sen mukana samalla kun se kehittyy, jalostuu jokaisen uuden kuvan mukana 
kauemmas alkuperäisestä ”luomu”-kokemuksesta.

Näen tilanteen, joka näyttää ja tuntuu kuvaukselliselta mutta haluan enem-
män. Otan ensimmäisen kuvan ja toisen, tarkastan ja mietin valotusta. Usein al-
kuperäinen, huomioni kiinnittänyt tapahtuma, menee ohi ennenkuin ehdin ke-
hittää ajatustani siihen sopivasta fiktiivisestä ja visuaalisesta toiminnasta. Jos 
tilanne on ollut vahva ja valo herkullinen jatkan tekemistäni, yritän pysäyttää 
hetken, kelata hieman taaksepäin ja katsoa tilannetta uudestaan etsimen läpi. 
Seuralaisiltani tämä vaatii joskus pitkää pinnaa. 

Pyydän henkilön jonka puuhastelua olen seurannut palaamaan hetkeksi as-
kareensa pariin jotta saan siitä hyvän kuvan, vaihdan ehkä takin hänelle tai lai-
tan hatun päähän ja vaihdan kuvakulmaa. Yritän löytää jotain, millä irrotan sen 
alkuperäisestä kokemuksesta. Katson näkemääni hetkeä uudelleen, keinotekoi-
sesti ja uudesta kulmasta. Pyrin tällä tavalla keinotekoisesti ulkopuolisen silmin 
koettuun visuaaliseen kokemukseen. Joskus se helpottaa irrottautumaan sub-
jektiivisesta tulkinnasta ja näkemään valokuva sellaisenaan, omilla arvoillaan, 
ilman leimaavaa muistoa, kuin jonkun toisen ottamana.

Toisten ottamiin valokuviin on helpompi rakentaa fiktiivisiä tarinoita kun ei 
tiedä mitä niissä oikeasti tapahtui.

Valokuvassa on monta menneisyyden kerrosta ja monta fiktion kerrosta.
(Onko paras valokuva se jota ei ole otettu?)
Joskus parhaita valokuvan tekijöitä ovat hetket ja tapahtumat jotka koen sil-

loin kun minulla ei ole kameraa mukana. Tarpeeksi vahvasta kokemuksesta jää 
muistijälki, se on kuin kohtaus jota tiedän tulevani käyttämään ja joka toimii hy-
vänä luonnoksena valokuvalle. Se on kuin kohtaus, mikä jatkaa muodostumis-
taan mielessäni ja alitajuntani muokkaa. Haluan piirtää sen muistikirjaani, jat-
kaa sen kehittelyä ennen ensimmäisenkään valokuvan ottamista. 

Toteutuessaan nämä suunnitelmat harvoin tuottavat täysin luonnoksieni mu-
kaisia valokuvia – mikä ei välttämättä ole ollenkaan huono asia – mutta ne toi-
mivat ennenkaikkea lähtökohtana kuvaamiselle. 

Olen elänyt kuvaustilanteet mutta niihin saa etäisyyttä muuntamalla niitä 
mielessään fiktioksi, jonka voi myöhemmin valokuvata uudestaan. Se on kuin 
oman nimen antamista fiktiivisen romaaninsa henkilölle. (Peura 2012, 94.)

Onko tämä totta, tapahtuiko tämä oikeasti? Tapahtuiko tämä kuvaajalle juuri 
näin, millä tasolla tämä on minulle totta? Harvemmin tulen ajatelleeksi näitä va-
lokuvia katsoessa. Haittaako valokuvaan liitetty dokumentin olemus sen katso-
mista? Eikö valokuvaa voisi katsoa kuin taulua, joka ehkä esittää jotain mutta on 
silti keinotekoinen näkemys?

Mielestäni se, tapahtuiko joku asia oikeasti kuvaajalle on toisarvoista. Tärke-
ää on se tunnelma mikä muodostuu valokuvan katsojalle. Samaistuaksemme sii-
hen sen on silti jollain tasolla oltava totta, totuudellista. Totuuden tunnelma tu-
lee työstön kautta. ”Nopeasti kyhätty on aina teennäinen, oli idea miten hyvä ta-
hansa. Mikään mitä ei ole koettu eikä työstetty, ei ole totta. Jos kirjailija ei ole 
ryvettänyt itseään materiaalissaan, ei yksityinen laajene yleiseksi. Teksti jää 
etäiseksi.” Tämä pätee myös onnistuneisiin valokuviin. (Peura 2012, 94)

Jos valokuvaa lukee kuin kaunokirjallista teosta, todellisten tapahtumien sii-
tä etsiminen muuttuu tarpeettomaksi.

Elokuvakulisseissa 
kuvattua.

2013.
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1.6 Keinotekoinen – mutta uskottava 

Innostuin Jeff Wallin kertomuksesta The Storyteller valokuvan synnystä ja siitä, 
miten sattuma vaikutti kuvan lopputulokseen. Wall kertoo ihmisten yhdistä-
neen kuvan Edouard Manet’n Aamiainen ruohikolla -maalaukseen (Déjeuner 
sur l´herbe, 1863). Kaikki tapahtui puolivahingossa, kun hän ohjasi näyttelijöi-
tään istumaan valitsemiinsa paikkoihin ja yksi miehistä, ”kuuntelija”, asettui is-
tumaan niin, että nojaa kyynärpäätä polveensa ja kättään leukaan. Wall ei pyytä-
nyt häntä tekemmän sitä mutta se tapahtui, koska se oli miehen oma, luonnolli-
nen tapa istua. Se vain sattumalta muistuttaa elettä, minkä alaston nainen tekee 
Manet’n taulussa. (Burnett 2005, 30.)

Samankaltaisuuden tekee vielä mielenkiintoisemmaksi se, että Manet’n työ 
on myös lavastettu. Maalaus on näennäisen realistinen mutta Manet teki sen 
studiossa, käyttäen toista maalaustaan taustana. Kylpevä nainen taustalla on 
”sama” malli kuin etualalla istuva. Mallina oli Manet’n vaimo jolle on maalattu 
toisen mallin kasvot. Kylpijän väärä mittasuhde paljastaa, että hän ei ole ”oi-
keasti” mukana. Maalaus maalauksen sisällä siis. (www.everypainterpaintshim-
self.com/article/manets_le_dejeuner_sur_lherbe/. Katsottu 12. 3. 2013.)

Wallin valokuva vaikuttaa melkein pastissilta. Se olisi voinut olla suunniteltu 
mutta ei ollut. Se tapahtui ja yhdennäköisyys syntyi ja aiheesta johtuen se mer-
kitsee jotain. Toisaalta, vaikka se ei ollut suunniteltu ele, Wall tiesi tekevänsä jo-
tain mikä liittyy jotenkin tähän maalaukseen. Manetin julkaistessa taulunsa 
1863 se oli shokki. Se oli Manet’n lausunto taiteellisen vapauden puolesta. Wall 
jatkaa tätä perinnettä. (Burnett 2005, 31.)

Tässä on esimerkki siitä, mitä nautintoa asioiden löytäminen taiteellisen pro-
sessin aikana voi tuottaa. Sekä siitä miten muiden tulkinnat voivat taiteilijaa vie-
dä eteenpäin. Se on eräänlaista löytöretkeilyä, jonka uskon saavan meidät jatka-
maan työtämme.

Olen itse kohdannut vastaavaa. Otin ensin kuvan täysin oman tahtoni ja 
suunnitelman mukaan. Yli vuosi kuvan ottamisen jälkeen luen Helsingin Sano-

mien Kuukausiliitettä ja tajuan tehneeni pastissin maalauksesta, jota en ole kos-
kaan nähnyt.

Pieniä yhteneväisyyksiä muuhun taiteeseen, tapahtumiin, historiaan, mel-
kein mitä vain, joka syntyy osittain vahingossa, osittain yrittämällä. Eroa on 
usein vaikea määrittää ja se tekee valokuvasta kiinnostavan. Missä lavastus lop-
puu ja elämä alkaa?

Wall vertaa valokuvausprosessiaan Willem De Kooningin piirustustyyliin. 
Hän saattaa aloittaa yksinkertaisella muodolla, ellipsillä ja sitten kynä kuin va-
hingossa tekee jotain, mistä syntyy uusi muoto, johon hän taas vastaa seuraavilla 
viivoillaan.

Valokuvaajalle niinkuin maalarillekin aihe voi olla vain syy tehdä kauniita 
kuvia. Mielestäni varsin riittävä syy. Tuntuu usein, että yleisölle vain aihe on 
olemassa. Vaikkapa Hitchcockille taas elokuvan juoni oli vain pakollinen paha, 
”Macguffin”, joka mahdollisti tärkeämpien asioiden tarkastelun elokuvan kei-
noin. (Von Bagh 2012).

Sitä mitä valokuvalla voi sanoa, on kai turha edes yrittää tässä tiivistää.
Leikitään ajatuksella silti vähän. Miten ymmärrämme kuvan, jos siihen ei lii-

ty kirjoitettua tarinaa, kun se ei ole journalismin kehyksessä? Kun ei ole tarinaa, 
joka tekisi siitä journalismia. 

Sitä ei välttämättä ymmärrä, mutta sen näkee. Kun mukana ei ole tarinaa jo-
ka todistaisi tuon tarkoittavan tätä ja aiheutuvan tästä. Joudumme katsomaan 
kuvaa vain sen sisältämien ja näkemiemme ominaisuuksien kautta. Emme vält-
tämättä tiedä koskaan mistä on kyse, kun meillä on pelkkä kuva jota tulkita. Se 
antaa tulkinnanvapauden, jota ainakin minä arvostan. (Burnett 2005, 31.)

Vaikka journalistin väittämää tai todistamaa asiaa ei ole, pelkkä kuva voi silti 
toimia väitteenä. Se ei todista tai kiellä vaan on latautunut jännitteellä, josta ku-
van katsomisen nautinto syntyy.

”Valokuvan väittämä on esitetty katsojan koettavaksi, ei todennettavaksi.” 
Tässä on Jeff Wallin mukaan avain valokuvaukseen. (Burnett 2005, 31). 
Valokuvaan voi ja pitääkin siis liittää mahdollisuus tarkastella sitä täysin fiktiivi-

Jeff Wall: 
The Storyteller. 

1986.
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Carl Larsson: 
Karin vid 
stranden. 

1908.

Päijänne.
Sarjasta

En Plein Air.
2010.

senä asioiden esityksenä. Mikä on oikeasti lavastettu valokuva ja mikä ei? Kuka 
voi löytää eron? Tärkeää on se, mitä kuva välittää katsojilleen.

Pienillä melodramaattisilla vihjeillä, katseilla ja eleillä, katsoja voidaan tem-
mata mukaan valokuvan näennäisen tavallisen pinnan alle. Ei runojakaan vään-
netä auki rautalangasta. Wallin kuvat eivät kiinnity mihinkään selkeään narratii-
viin tai pyri kuvailemaan sosiaalisia ja historiallisia oloja. Meidän täytyy en-
nenmmin katsoa niitä laajemmassa, metaforisessa yhteydessä, kuin jonkin yksit-
täisen tapahtuman kuvailuna. Wall testaa valokuvan keinoin, voiko lavastettu 
valokuva vaikuttaa merkitykseensä enemmän kuin perinteinen dokumentaari-
nen valokuva? (Edwards 2005, 58.)

Wall kuvailee protagonistiaan: ”Miehiä, joilla on voimia, kykyjä ja taitoja 
mutta jotka eivät löydä luovaa käyttöä niille. Nämä miehet on heitetty roskaka-
saan luonnollisten kykyjen ja mahdollisuuksiensa kera.” (Burnett 2005, 32).

Valokuvan protagonisti on mielenkiintoinen asia. Mikä se on? Mitä se voi ol-
la? Onko se caspardavidfriedrichläinen kokijahahmo, jota kuvaaja voi itse esit-
tää tai johon hän ainakin lataa oman näkemyksensä kuvan tunnelmasta ja ryt-
mistä. Vai onko joku muu hahmo joka tekee jotain ja seikkailee valokuvassa? 
Voidaan toki ajatella, että jokainen ihminen valokuvassa on näyttelijä valoku-
vaajan omalla näyttämöllä. Vapauttava ajatus. Voiko valokuvan protagonisti sen 
sijaan olla näkymätön? 

Tässä on palattava valokuvan todistusarvoon. Valokuva todistaa aina jotain. 
Kuka silloin todistaa? Valokuvan katsoja todistaa, mutta ensimmäisenä on valo-
kuvaaja. Hänen rajauksensa, hänen konkreettinen näkökulmansa ja kokemuk-
sensa. Mistä ja miten hän katsoo sitä, minkä valokuvalla näyttää. Se on mielestä-
ni valokuvan todellinen protagonisti. Valokuvaajan näkökulma tekee parhaim-
millaan katsojasta osallisen valokuvan tapahtumaan. Valokuvan protagonisti. 
Tuo usein näkymätön hahmo, jonka silmillä valokuvaa katsomme. Muut kuvan 
hahmot ovat näyttelijöitä tai statisteja. Heihin voimme toki myös samaistua, 
mutta katsomiskokemus ei ole silloin niin vahva. Tästä puhuu myös käsikirjoit-
taja-ohjaaja David Mamet: ”Make the audience wonder what´s going on by put-
ting them in the same position as the protagonist.”
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2.1 Esinäytös 

”Elokuvallinen kuva rakentuu taidolle esittää oma mielikuva 
kohteesta havaintona siitä.”  –Andrei Tarkovski

Ihmisillä on voimakas tarve luoda ja tunnistaa asioita kerronnan kautta. Meillä 
on taipumus nähdä elämämme tarinana. Miten sitä voisi testata?

Tarinallisuus kuuluu läheisesti myös valokuvan luonteeseen. Sen perinteinen 
tehtävä on ollut jakaa näkemäämme ja kokemaamme mutta myös todistaa asioi-
ta, mikä on tnykyisen, digitaalisen kuvamanipulaation aikakaudella aina enem-
män kyseenalaista. 

Still-kuvausten myötä aloin laajentamaan kohtausmaista ajattelua omaan 
työhöni. Se syntyi alkuun tarpeesta harjoitella lisää still-kuvaamista tai se tuntui 
luontevalta tavalta toimia koska olin omaksunut sen elokuvausten myötä. An-
noin itselleni luvan rakentaa fiktiota mihin vain ja aloin kokeilla kuinka pitkälle 
voin itse lavastaa.

Olin harjoitellut vastaavaan tarinallisuuden ja sarjallisuuden liittämistä valo-
kuvaan jo aikaisemmin mutta vasta still-kuvan ja elokuvamaailman pariin pää-
seminen kasvatti nälkää viedä kokeiluja pidemmälle.

Ottaessani työkseni valokuvan kohteesta; tapahtumasta, maisemasta tai hen-
kilöstä, aloin leikitellä ajatuksella millaiseen kohtaukseen se olisi still-kuva tai 
minkälaisesta elokuvasta olisi kyse jos sitä markkinoitaisiin tällaisella valoku-
valla? Siitä syntyi lähestymistapa, joka johti hedelmälliseen valokuvaustoimin-
taan.

Miksi tein näin? Ehkä se oli alkuun vain kiehtova, uusi lähestymistapa. Halpa 
ja helppo ajatusleikki, joka sai kumminkin minut tuntemaan jotain enemmän. 
Se oli jotain mistä sain kiinni jos pää tuntui tyhjältä. Tunsin sen antavan jatku-
vuutta työskentelyyni, tuovan siihen kenties ajatustasolle hieman fiktiota. Se 
myös auttoi ajattelemaan valokuvan lähtökohtaisen dokumentin yli, vähän pi-
demmälle. Ja teki monesta tylsemmästäkin rutiinikeikasta uusia mahdollisuuk-
sia, seikkailuita.

Aloin mieltää sen keyframe-ajatteluksi. En yrittänyt keksiä pyörää uudelleen, 
vaan keyframe-lähestyminen valokuvaan tuntui todella antoisalta. Niin käytän-
nön valokuvaamisen kuin visuaalisuudenkin kannalta.

Tämän yksinkertaisen, elokuvalähtöisen ajattelun kautta kiinnitin entistä 
enemmän huomioni valokuvaan osana jatkumoa. Jatkumoa, jonka ei tarvinnut 
seurata todellisuutta. Fiktiivisen kohtauksen rakentaminen valokuvan ympärille 
auttoi katsomaan kuvia objektiivisemmin. 

Se on myös auttanut rikkomalla liiallista asetelmallisuutta. Auttanut irtautu-
maan valokuvaa varten ihmisten asettelusta, henkilökuvassakin. 

Se on auttanut keskittymään toiminnan tutkimiseen, joka voi kertoa kohteis-
taa hyvin paljon ellei enemmänkin kuin pysäytetty potretti. 

Still-kuvaukseen olennaisesti kuuluva harjoitusten kuvaus laajenee luonte-
vasti muun valokuvauksen puolelle. Mallin hakiessa paikkaa ja mukavaa asen-
toa, minä otan jo kuvia samalla, kun mittaan valotusta. Usein näistä, varsinaista 
kuvausta edeltävistä tilanteista, tulee parhaat ruudut.

Jukka ja Caroline
Hämeentiellä. 

2004.

2 keyframes
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Ihmisten luontaisen toiminnan seuraaminen ja sen ruokkiminen juontuu sa-
masta toimintamallista. Annan kuvattavalle näyttelijän roolin ja katson mihin se 
johtaa. En välttämättä kerro hänelle sitä mutta kunhan kuvaukseen on varattu 
riittävästi aikaa niin mielenkiintoinen toiminta tulee esiin valokuvattavaksi aset-
tumisen takaa. Ohjaan hienovaraisesti mutta vältän liiallista painostamista joka 
jäykistää kuvattavat. Parhaat henkilökuvani olen ottanut mallin oman luontai-
sen toiminnan äärellä. Tämä toiminta ja sen erilaiset ilmenemismuodot kertovat 
valokuvan kohteesta, oli hän sitten fiktiivinen tai ei, aina jotain enemmän kuin 
perinteinen potretti. 

Latu on kuin nahka, jonka käärme on luonut ja josta paljastuu, mistä se tuli ja 
ennen kaikkea, miten se eli hetki sitten. Siitä voi päätella myös mihin se seuraa-
vaksi luikertelee. Se paljastaa meille palan historiaa, tuo syvyyttä tarinaan eikä 
vain näytä yhtä pysähtynyttä hetkeä.

Hiihtäjien latu järven jäällä kertoo hetki sitten tapahtuneen, mutta tässä ta-
pauksessa se myös rakentaa kuvan hiihtäjien motiiveja. En nähnyt sitä heti mut-
ta tiesin kuvassa olevan jotain. Vasta alkaessani jälkikäsittelyssä tutkia perspek-
tiiviä, huomasin jotain kiinnostavaa. Saari kuvan keskellä toimii pakopisteenä 
latujen alkuperäiselle suunnalle. Kuvaan eri suunnista tulevat ladut ja hiihtäjät 
olivat hetki sitten linjalla, jolla oli sama pakopiste. Ne olivat siis menossa sa-
maan suuntaan, kohtaamassa toisensa ennen pitkää. 

Sitten tapahtui jotain. Jokin rikkoi romanttisen harmonian risteävät ladut ja 
hajotti yhteiseen pakopisteeseen tähtäävän perspektiivin. Kaunotar ja kulkuri 
eivät enää syöneetkään samaa spagettinauhaa. Visuaalinen harmonia hajosi. Ku-
vastahan tuli kiinnostava.

Todennäköisesti se oli vain huono ja upottava kohta joka pakotti hiihtäjät et-
Kukkia-järvi.

Maaliskuu 2012.

simään tukevampaa latupohjaa. Vasemmanpuoleisen hiihtäjän rankka neliveto-
tyyli viittaisi melko pehmeään keväthankeen. 

Oikeanpuoleinen hiihtäjä puolestaan näyttää tutkailevan tilannetta, arvioi 
toisen menoa. Onko ilmassa dialogia, sadattelua ainakin?

Tapahtuiko sittenkin jotain dramaattisempaa? Tapahtuihan. Onko vain mi-
nulla tarve ajatella niin?

Onko kamera kohtaukseen vaikuttava tekijä vai ”kärpänen katossa” tallentamas-
sa tapahtumia? Voisiko kamera olla kuvan tärkein tekijä muutenkin kuin tekni-
seltä kantilta katsottuna? Se edustaa aina kuvaajaa mutta siihen voi ladata lisää 
jännitettä antamalla sille osallistuvamman roolin. Voisiko se edustaa muuta 
kuin kuvaajaa? Olla henkilö tai asia joka laukaisee valokuvassa esitetyn kohta-
uksen. Voiko sillä olla kuvan tapahtumaan vaikuttava olemus? Edustaisiko ka-
meran näkökulma myös valokuvan sisäisen tapahtuman kannalta olennaisinta 
tekijää vain kuvan tallentajan sijaan? 

Mikä voisi sitten olla valokuvaajan laajennettu osa, rooli? Kuvaaja on muuta-
kin kuin operaattori, kuvaaja tuo merkityksiä. Tiedostettuja tai tiedostamatto-
mia. Mitä kaikkea se voi olla tai pitää sisällään? Testasin tätä pienimuotoisesti 
joskus. Kuvasin lenkkipolulla juoksevaa koiraa ja kaikki näytti kuvan ottamisen 
arvoiselta. Jostain syystä sain päähäni viheltää koiralle, odottaa kun se pysähtyy, 
nostaa korvansa ja kääntää päänsä minun suuntaani ja sitten vasta painaa lau-
kaisijaa. Tuli vähän halpamainen olo. Koirakin näytti hölmistyneeltä. 

Hetken mielijohteesta irrottauduin tarkkailijan roolista. Se oli kiehtovaa, 
vaikka tuntui hiukan sopimattomalta. Voisiko tällaista soveltaa käytäntöön vielä 
konkreettisemmin? Tunsin itseni teatterin kuiskaajaksi, joka kömpelösti nousee 
luukustaan ihmisten näkösälle ja tuhoaa illuusion. Työnsin sormeni virtaan ja se 
jakautui. 

Pitääkö kuvaajan lähtökohtaisesti rajata itsensä ulos kuvistaan, tuottaa ha-
vaintoja ympäriltään ja unohtaa itsensä, vain dokumentoida? Vai voiko hän vali-
ta toisen virranuoman jota seurata, ottaa se seikkailuna ja katsoa minne se joh-
taa. Kiehtovan prosessin vuoksi ja juuri sen takia, että ei voi ikinä tietää mitä 
matkalla löytää.

Valokuvaajan läsnäolo ja tunnelma mikä kuvaustilanteessa on, näkyy loppu-
tuloksessa aina halusi kuvaaja sitä tai ei. Haluan läsnäolon sijaan saada selvyy-
den siihen, mitä valokuvan ”katse” edustaa valokuvassa itsessään ja minkälaisen 
roolin kuvan tapahtumat katsojalle antavat?
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timberheist

”I was wasting time, and so I started making pictures happen. 
It borders between being set up or really happening. There’s that fine line.”
–Ryan McGinley

Löysin hienon paikan jo edeltävänä syksynä. Puita oli kasattu suureen pinoon hei-
nittyneen metsätien varteen. Paikkaa ympäröivät suuret kuusikot.

Olimme kävelyllä ja kannoin kameraa mukana. Otin paikasta kuvia ja aloin 
miettiä, miten sitä käyttäisin. Puukasa oli näyttävä, melkein neljä metriä korkea 
ja jylhä kuin linnoituksen rintavarustus. Ajatuksissani aloin heti rakentaa valoku-
vakohtausta paikkaan.

Aika kului. Kuva pyöri työpöydällä ja hahmottelin jotain siitä muistivihkooni-
kin. Miten käyttäisin paikkaa näyttämönäni. Miten siitä saisi hienon valokuvan. 

En tiennyt kenelle puut kuuluivat. Oletettavasti jollekin maanomistajalle. 
Jotenkin ajauduin mielikuvaan puuvarkaudesta. Tapahtuuko sellaisia nyky-

ään? Ajatus pyöri mielessä mutta sen realistinen toteutus ei tuntunut houkuttele-
valta. Jos varastaisin tuon kokoluokan tukkeja tarvitsisin ison kuorma-auton ja 
jonkun vinssin millä puita saisi nopeasti kyytiin. Se ei olisi käytännössä eikä visu-
aalisesti kiinnostavaa. Tai ainakin vaatisi budjetin, mitä minulla ei ole.

Näyttämöni ammotti siis tyhjyyttään koko loppusyksyn ja talven. Keväällä al-

koi kirkastua. Teimme puutöitä läheisellä mökillämme ja löysin ikivanhat kotti-
kärryt, jotka olivat todella hienot. Siirsimme niillä halkoja vajaan ja mottimittai-
sia puukalikoita sahapenkille.

Puhuimme jotain puiden hankkimisesta ja naureskelimme, kun muistimme 
suuren puukasan edellissyksyltä. Ehkä emme tilaa puita maanomistajalta vaan 
haemme suoraan sieltä. Ajatus oli käytännössä mahdoton. Matkaa oli liikaa ja 
vanhoilla kottikärryillä puita ei pysty lumisella metsätiellä liikuttamaan.

Ajatus ei toimisi käytännössä mutta valokuvahan voi olla täyttä fiktiota! Olisi-
ko siinä  kaipaamani tapahtuma? Voisiko siitä saada riittävän kiinnostavan, 
humoristisen jopa? Sitä on kokeiltava. Oli aika nostaa esirippu.

Selostin ideani ystävilleni ja näytin piirroksien avulla mitä suunnittelin. Ku-
kaan ei torjunut ajatusta pienestä metsäkävelystä kottikärryjen kera, kun lupasin 
tehdä itse raskaimmat työt ja ohjata kaikkia huolella.

Mökin kaapeista alkuasukkaiden vaatteita statisteille ja goretexit piiloon. Edes 
hieman ajattomuutta kuvaan. 

Pehmeäluminen metsätie kevättalvella osoittautui haastavaksi painaville kot-
tikärryille. Oli helpompi vetää niitä perässä kuin työntää.

Lunta oli enemmän kuin odotin ja metsässä vielä enemmän. Mietin jo homman 
siirtämistä keväämmälle. Paikalle päästyämme ongelmalta näytti myös lumen 
peittämä tukkipino. 

No, tänne asti on tultu. Kokeillaan. Kottikärryt paikalleen, sopivan näköinen 
rekvisiittatukki pois lumen alta ja statistit paikoilleen. Ohjaan vielä statisteille 
asentoja ja asusteita.

Tässä ei ole enää kyse visuaalisesti herkullisen tilanteen ja toiminnan esiin 
houkuttelemisesta. Tämä on täysin lavastettu valokuva. Vain säähän en pystynyt 
vaikuttamaan, mutta se oli puolellani. Olin miettinyt elokuvallisempaa valaistus-

ta, mutta totesin sen mahdottomaksi sähkön-
puutteen vuoksi. Siihen tarvitsisin akun tai 
aggregaatin. 

Ei mitään niin massiivista. Tämä on nyt 
kenttätesti. 

Kaikki ovat siis paikoillaan: Markus ylhääl-
lä vaaleassa takissa mustaa kuusikkoa vasten 
ojentamassa tukkia Matille, joka sai raamik-
kaana miehenä keskipaikan tukin ojentajana. 
Puimme Matille sinisen takin ja punaiset työ-
hanskat, jotta hänkin erottuisi taustastaan. 
Lisäksi Antti ”getaway driver”- hahmona kot-
tikärryn ratissa, valmiina pinkaisemaan pako-
salle maanomistajan yllättäessä. 

Kaikki tuntui olevan kohdallaan, poltin fil-
miä ja kennoa. Paikka on hieno, valo sopiva. 
Olen tyytyväinen sommitteluun. Kuva pysyy 
kasassa ja tukit rikkovat diagonaaleina 
perspektiiviä. Onko rajaus silti liian tiukka?

Tilanne näyttää silti liian tavanomaiselta. 
Siinä ei ole mitään erikoista. Tarvitseeko olla? 
Toiminnan mahdottomuus ei ehkä aukea. Kot-
tikärryt eivät varmasti liiku lumessa senttiä-
kään jos niihin kasaa tukkeja. Huomaako sitä? 
Riittääkö se? Missä se maanomistaja on?!

Timberheist.
Sarjasta Keyframes.

2012.

Timberheist-
luonnoksia.
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pelkääjän paikalla

”Valaistus tuo vain selvyyttä tilanteeseen. 
Näin me murhaamme metsätiellä ihmisen.” 
–Timo Kirves

Varsinais-Suomen loputtomat, autiot metsätiet vilisevät. Sora lentää ajokortitto-
man ystäväni nautiskellessa auton ajamisesta. Ketään ei tule vastaan.

Etsimme oikeanlaista kuvauspaikkaa. Haluan synkän tienpätkän näyttämöksi 
synkälle kohtaukselle, jota olen hahmotellut mielessäni ja paperilla ja johon olen 
saanut värvättyä ystäväni statisteiksi.

Alkuillasta lähtien olemme ajaneet metsäpalstoja seurailevia kuhmuisia sora-
teitä, etsien sopivia paikkoja ja odotellen illan hämärtymistä.

Hämärä on suunnitelmani yksi olennaisia tekijöitä koska olen päättänyt va-
laista valokuvan auton valoilla. Hämärän pitää olla juuri sopiva, jotta auton valot 
nousevat esiin ja rajaavat `näyttämöni” keskustan. Hämärä mutta ei liian pimeä, 
jotta taivaalla näkyy vähän sinertävää illan kajoa. Hämärä, joka tiivistyy pimey-
deksi kuvan reunoilla johon etsimme synkintä kuusikkoa synkän kohtauksen la-
vasteiksi. Aikaa ei ole hukattavaksi. Sopiva hämärän hetki ei ole kaukana.

David Mamet on kirjoittanut siitä, miten meidän on annettava yleisölle kokijan 
rooli, jotta tämä alkaa rakentaa elokuvaa päässään. En ole tekemässä elokuvaa 

Pelkääjän paikalla.
Sarjasta Keyframes.

2012.

Luonnoksia.

mutta haluan ladata jännitettä kuvaan silti mahdollisimman paljon. 
Tarkoitukseni on ottaa kuva pelkääjän paikalta, koska haluan selvästi asettaa 

kuvan kokijan, protagonistin, auton sisälle. Päähuomio on silti auton valoissa ta-
pahtuvissa asioissa. En kaipaa laajakulmaa tähän valokuvaan, aion kuvata koko 
auton läpi.

Auto jarruttaa narskuen soratiellä, valutetaan vapaalla vielä muutama metri. 
Tässä on täydellinen paikka: suora, selvästi erottuva ajokaista, sitä reunustava 
tumma kuusikko ja pieni pala taivasta tien päässä.

Takakontti auki, hattuhylly alas ja pari niskatukea pois. Jalusta heti pakoput-
ken eteen ja valovoimainen telelinssi osoittamaan suoraan auton läpi. Rajaus on 
tehtävä tarkasti. Välissä on vielä peruutuspeili ja tuulilasi sotkemassa tarkennus-
ta ja tuomassa vääristymiä. Kuljettajan on oltava paikallaan kädet ratissa, koska 
hän saa katsojan lisäksi olla valokuvan kohtauksen toinen todistaja, hän on juo-
nessa mukana.

Auton sisään lankeava viimeinen päivänvalo riittää näyttämään kuljettajan 
ratilla olevan käden. Hänen takaprofiilinsa piirtyy tummana valokuvan vasem-
paan reunaan. Hänen läsnäolonsa tuntuu tärkeältä, vaikka en ole vielä varma 
miksi. 

Kohtaus voi alkaa. Toinen statistini asettuu poikittain  maahan, kymmenen 
metriä auton eteen. Näyttelen ensimmäisessä versiossa itse toisen osan kunhan 
olen tarkentanut kameran ja säätänyt valotuksen ja itselaukaisijan oikeaan asen-
toon.  

Olen kerrannut piirrokseni ja muistiinpanoni. Olen hahmotellut kuvasta koh-
tausta, jonka päällä leijuu painostava väkivallan tuntu. (Elokuvahistorian sivu-
aineen Hitchcock-kurssilla oli syynsä tähän). 

Valo katoaa nopeasti ja tilanteen on edettävä. Takakontissa on rekvisiittää, jo-
ta varasimme mukaan; erilaisia takkeja, taskulamppu, jakkara ja työkaluja. Tar-
tun lapioon ja juoksen maassa uhrin roolissa makaavan ystäväni luo. Asetun sei-
somaan mielestäni uhkaavaan asentoon hänen päälleen. Ratissa istuva protago-
nisti-statisti huutaa, kun kamera on lauennut. Juoksen painamaan laukaisijaa ja 
heti takaisin näyttämölle. Vaihdan lennossa käteeni kirveen vaikka se vähän “nor-
maalilta” ja itsestäänselvältä tällaiseen kohtaukseen tuntuukin. Kumarrun taas 
ystäväni päälle. Päätän spontaanisti ottaa häntä toisella kädellä tukasta kiinni ja 
nostaa hänen päätään ylös maasta. Toivon, etten tukista liikaa.
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2.2 Keyframes – kohtauksia valokuvassa

”Everything you can imagine is real.” 
–Pablo Picasso

”What is drama after all, but life with the dull bits cut out.”
–Alfred Hitchcock

Kuinka paljon voin lavastaa toimintaa valokuvaan ilman, että se näyttää liian 
asetellulta. Haluan asettaa tämän haasteen omalle toiminnalleni valokuvaajana. 
Minun täytyy testata tätä jotta tiedän miten paljon voin rakentaa valokuvaa, il-
man että kuva jäykistyy liikaa ja menettää kiehtovan hetkellisyyden olemuksen-
sa. Missä on uskottavuuden rajapyykki?

Olen kiinnostunut tapahtumista jotka eivät ole olemassa mutta jotka ovat 
täysin mahdollisia. Ne ovat minun näkemykseni kuvitteellisen tapahtuman ku-
lusta. Näin voisi tapahtua. 

Tällaisia tilanteita varten tykkään tehdä piirroksia, hahmotella kohtausta, 
kuvakulmaa, paikkaa ja rajausta. On myös etukäteen selvitettävä, mitä laitteita 
ja rekvisiittaa kuvaustilanne vaatii.

Valokuvien rakentaminen tälle pohjalle ei eroa paljoakaan elokuvaamisesta. 
Kuvakäsikirjoitus ja luonnokset toimivat samaan tyyliin muistuttimena siitä 

mitä olin tekemässä ja mitä asioita on painotettava. Niiden on jätettävä tilaa itse 
kuvaustilanteelle. 

Se saa meidät parhaimmillaan unohtamaan kyseessä olevan liikkumaton va-
lokuva. Valokuva voi olla täyttä fiktiota mutta siitä välittyvä tunne(lma) on totta.

Koitan löytää yhtymäkohtia omaan Key Frame-ajatteluuni. Key Frame on 
elokuvaan ja animointiin liittyvä termi. Elokuvassa se voidaan ymmärtää yksit-
täisenkohtauksen pääkuvana, jota muut samasta kohtauksesta kuvatut otot tu-
kevat. Haluan käyttää sitä työssäni, koska se mielestäni kuvaa sitä, miten valo-
kuvaa ajattelen.  

Harri Laakso käsittelee väitöskirjassaan valokuvan ja elokuvan eroja. Hänen 
mukaansa valokuva kohdataan erilailla kuin elokuva eikä sitä ole sidottu mihin-
kään luonteenomaiseen paikkaan kuten elokuva, joka kokemuksena vastaanote-
taan useimmiten elokuvateatterin pimeydessä. 

Valokuva tulee luoksemme monenlaisissa hetkellisissä yhteyksissä: lehdet, 
vedokset, albumit, kuvat seinällä ja niin edelleen. (Laakso, 2003, 65).

 Elokuvan katsominen pimeässä teatterissa antaa katsojalle mahdollisuuden 
irrottautua arkisesta ja upota elokuvan maailmaan. Tämä ei kuitenkaan merkit-
se sitä, että elokuva olisi jotenkin todellisuudelle vieras. Päinvastoin. Juuri siksi, 
että fantasia on niin keskeinen osa ihmisen arkista toimintaa ja identiteetin ra-
kentamista, elokuvat voivat tuntua todellisilta, vaikka itse tarina saattaakin olla 
täysin kuvitteellinen.

Valokuva voi toimia samalla tavalla. Sitä voi katsoa tarinana jota sarjallisuus 
vielä kasvattaa.

Tietoisen ja tiedostamattoman rajalla oleminen näkyy siinä, että vaikka kat-
soja kuinka uppoutuisi elokuvan maailmaan, hän on kuitenkin selvillä siitä, että 
katsoo elokuvaa (Seppänen 2005, 61-62.)

Elokuvissa tilanteet vilisevät ohi. Valokuva puolestaan pysäyttää nämä tilan-

teet ja antaa katsojalle mahdollisuuden lähes olemattomien yksityiskoh-
tien löytämiseen, tarkasteluun ja analysointiin. 

Ero tiivistyy valokuvan pysähtyneisyydessä, sen sidonnaisuudessa tiet-
tyyn ottamisensa hetkeen, joka ei ole koskaan toistettavissa. Laakso painot-
taa myös Régis Durandin ajatusta asiasta, jonka mukaan hetkellisyys on 
keskeistä myös valokuvan katsomisen kokemukselle. ”Nopeus, jolla valo-
kuva kohdataan ( ja ohitetaan) kertoo kuitenkin paljon juuri katsojasta”, 
Laakso tiivistää. (Laakso, 2003, 65)

Aikasidonnaisuus määrittää valokuvaa vahvasti ja se on myös tekijä joka 
erottaa sen elokuvasta. Elokuva määrää oman tahtinsa, rajaa kohtausten 
keston katsomiskokemuksen tarpeisiinsa sopivaksi. Valokuvassa pystyn 
katsomaan tilannetta pidempään. Alan mielessäni rakentaa tarinaa ja jän-
nitettä kuvan tapahtumalle. saan vapauden ymmärtää omalla tavallani, mi-
tä kuvassa tapahtuu ja mistä on todella kyse. 

Luon siis mielessäni fantasian, joka psyykkisenä toimintona muistuttaa 
paljon elokuvaa. ”Itse asiassa fantasia on yksi elokuvan tarjoaman nautin-
non keskeinen elementti.” (Seppänen 2005, 61.)

Myös ajattelun laatu erottaa valokuvan elokuvasta. Valokuvan viive, se 
ei tunnu välittävän tuntemusta ”autenttisesta kestosta” kuten elokuva vaan 
tarjoaa aina ”siirretyn” kokemuksen ja tekee näkyväksi tavan, jolla ajatus 
yrittää materialisoitua kuvaksi. Valokuva on siis eräänlaista ajattelun esiin 

hämmennystä. 
Mielestäni juuri tämä ”ajattelun esiin hämmennys” on erittäin olennainen 

ominaisuus valokuvassa. Sitä ei sido elokuvan tavoin tekijän haluama merkitys-
ten suunta. Elokuvien kuvalliset jatkumot ja montaasit ohjaavat usein ajattelu-
amme ja tulkintaamme ohjaajan haluamaan suuntaan. Valokuva ikäänkuin pi-
dättää tuon oikeuden itsellään ja antaa kuvaajansa olla vain `hämmentäjä´ ja 
tiennäyttäjä matkalla omiin totuuksiinsa ja tarinallisiin assosiaatioihinsa, tari-
naan joka on katsojasta tai katsontakerroista riippuen usein hyvinkin erilainen 
(Laakso, 2003, 66.)

Tässä on valokuvan mahdollisuus. Se ei näytä meille asioita elokuvan tavalla, 
niinkuin ohjaaja haluaa, vaan hyvin rajattuna tapahtuman osana antaa meille 
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tilaisuuden ohjata omaa tulkintaamme. Luoda oma tapahtuma tuon hetken ym-
pärille. Se on tulkinnanvaraa. Mutta myös kokonainen maailma, jonka laajuus 
riippuu vain katsojan mielikuvituksesta. Mitä haluat nähdä, mitä kuva sinulle 
kertoo?

Meillä on luonnostaan tarve nähdä elämämme tarinana ja uskon meidän ali-
tajuisesti liittävän tarinallisuutta kaikkeen näkemäämme. Valokuvan tapaukses-
sa meillä on aikaa ja mahdollisuus kehitellä noita tarinoita pidemmälle. Tuoda 
niitä alitajuisen ulkopuolelle, maistella mahdollisuuksia. Kokata ilman reseptiä. 
Valokuva kertoo katsojansa kirjoittamaa tarinaa. 

Elokuvan katsomiskokemus on intensiivinen, mutta valokuvaakin katsoes-
saan ihminen voi kokea narsistisen identifikaation eli samaistua sen roolihah-
moihin. Kun roolihahmot eivät katso kameraan, vahvistuu katsojan vaikutelma 
ulkopuolisena tarkkailijana olosta, ikäänkuin hän heidän tietämättään seuraisi 
elokuvakohtauksen kaltaista kuvaa ja heidän edesottamuksiaan. ”Katsomisvie-
tin avittama mielihyvä edellyttää katsojan jäämistä elokuvan ulkopuoliseksi 
tarkkailijaksi.” Entä jos katsojalle antaakin suuremman roolin? Voiko hänestä 
tehdä yhden kuvan kokijoista, kohtaukseen katseellaan olennaisesti vaikuttavan 
tekijän?

Mitä tapahtuu, jos katsoja onkin yksi roolihahmoista mukana kohtauksessa, 
vaikka ei konkreettisesti kuvassa näykään? (Seppänen 2005, 54.)

Ihminen valokuvassa, maisemassa on mielenkiintoinen mutta onko se valoku-
van aliarvioimista? On vaikea irrottautua maisema-kokija -teemasta.

Entä kun tuon kuvaan toisen ihmisen? Mitä kuvalle tapahtuu silloin? Ovatko 
kuvan ihmishahmot automaattisesti kanssakäymisessä keskenään vaikka eivät 
olisi näennäisesti tietoisia toisistaan? He ovat kuvan tapahtuman ja tunnelman 
rakentajia. He ovat samalla näyttämöllä, valokuvassa, vaikka eivät olisi vuoro-
vaikutuksessa keskenään.

Alan rakentaa kohtausta heidän välilleen. Etsin jännitettä, joka voisi laueta 
tai joka on ehkä mennyt jo.

Meillä on taipumus nähdä elämä tarinana ja kaksi ihmistä valokuvassa nou-
sevat helposti tarinan näyttelijöiksi. 

Hitchcockin mukaan väkivaltainen rikos on ainoa asia, mikä saa katsojan he-
räämään katsomossa. Kontrastia tunnelmaan saa ohjaamalla ja kuvaamalla väki-
valtakohtaus kuin se olisi rakkauskohtaus ja toisaalta rakkauskohtaus kuin se 
olisi väkivaltaa.

Kuvan jännitteen määrää katsojalle suotava informaatio.
Kun jotain katselee tarpeeksi pitkään, sille alkaa kehittelemään tarinaa. Tun-

temattomille, joita näkee usein samoissa ruuhkabusseissa tai työmatkalla ale-
taan luomaan hahmoja mielessämme. Kuuluu ihmisluonteeseen rakentaa tari-
noita mielessämme.

Valokuva ilmaisee kuvaajan suhteen todellisuuteen. Kuva on jakamaton ja 
saavuttamaton. Se on sekä ihmisen tajunnasta että siitä todellisesta maailmasta 
riippuva, jota se pyrkii ilmaisemaan. (Tarkovski 1989, 137)

Kameran kanssa ajautuu monesti tilaan, joka muistuttaa vapaata assosiaatio-
ta ja musiikillista improvisaatiota. Antaa silmän ja mielikuvituksen johtaa ja 
ankkuroi itsensä todellisuuteen vain kameran tekniikasta riippuvilla säännöillä. 

Valokuvatessa etsin alitajuisesti tarinoita, draamallisia kuvia joihin voin uu-
destaan upota. Niiden rakentaminen on haastavaa ja tarvitsen sitä sillä tylsistyn 
nopeasti. Pidän suunnittelusta ja luonnostelen piirtäen kuvieni paikkoja, valoja, 
henkilöitä ja rajauksia. 

Valokuvassa on jotain, mikä vaatii hetken ehdoilla olemista. Voin lavastaa ku-
van kuin teatterinäyttämön, viimeistä valonsädettä ja näyttelijän hiussuortuvaa 
myöden mutta  tuntuu, että siitä silti puuttuu jotain.

Valokuvani ja minä tarvitsevat jotain mikä paljastaa itsensä vasta kuvausti-
lanteessa. Jonkun pienen virheen, esineen, tapahtuman tai ilmeen kuvan henki-
lölle, joka hajottaa staattisuuden ja inhimillistää tuon epäluonnollisen pysähty-
neen todellisuuden. Barthesin mukaan valokuvaajan tehtävä on luoda meille 
seikkailu, näyttää tie toiseen todellisuuteen, aikaan joka on ollut ja jonka valo-
kuvan väline on pysäyttänyt, vääristänyt. ”Valokuva on todellisuuden mutaatio, 
todellisuus jota ei enää voi koskea. ”(Barthes 1980, 93, 94). 

Mutta eikö se voisi olla muutakin, Jotain enemmän? Pitääkö valokuvaa aja-
tella aina jonain menneen melankolisena muistomerkkinä? Seikkailusta minä 
olen samaa mieltä. Mutta jos pystyisimme katsomaan valokuvaa lähtökohtaises-
ti fiktiona, unohtamaan siihen kuuluvan dokumentaarisuuden, voisimme päästä 
eroon barthesilaisen surumielisestä, ajankulun avaintodistaja valokuvaajasta. Se 
olisi todellista valokuvaajan vapautta.

Cold Blood 
& Dirty Work. 

Sarjasta 
Keyframes.

2011.



50 51

Voiko itse ottamiaan valokuvia nähdä koskaan fiktiivisinä?
Valokuvan tarina, jos siitä sellainen löytyy, on riippuvainen siitä, mitä emme 

näe tai siitä, mitä näemme mutta mitä valokuvan protagonisti ei tiedä. Minua 
kiehtoo Hitchcockin tapa luoda liikkuvaa kuvaa niin, että katsoja tietää aina jo-
tain enemmän kuin päähenkilö. Tiedämme, että pöydän alla on pommi mutta 
pöydässä istuvat eivät. Tässä kohtaa Hitchcock hidastaa kohtausta, venyttää jän-
nitystä mahdollisimman pitkälle ja katsoja syö loputkin kynsistään.

Voiko tämänkaltaista jännitettä onnistua lataamaan valokuvaan? Valokuvalla 
on omat rajoitteensa mutta sillä voi ruokkia ehkä jopa paremmin katsojan mieli-
kuvitusta koska elokuvaa katsoessa meille monesti näytetään, mitä meidän ha-
lutaan näkevän. Valokuvan tapauksessa jännitteen täytyisi olla jotain samankal-
taista kuin Edward Hopperin maalauksissa, joissa kuvan henkilö vie katseellaan 
katsojan ulos itse maalauksesta. Kuvan motiivi on aina sen ulkopuolella. Tämä 
tukee käsitystäni hyvästä valokuvasta avaimena johonkin suurempaan, tai avai-
menreikänä tirkistellä toiseen todellisuuteen, kenties johonkin intiimiinkin tari-
naan. 

Barthes puhuu valokuvaajasta ”operaattorina”, joka kamerallaan tallentaa 
katoavan hetken, mutta herättää katsojan, ”spektaattorin” kiinnostuksen, herät-
tää hänet ”eloon” ja synnyttää seikkailun, josta valokuvassa on kyse. Seikkailun 
periaate mahdollistaa valokuvan olemassaolon. Ilman seikkailua ei siis ole valo-
kuvaa. (Barthes 1980, 25, 26) Tällaisesta operaattorin roolista valokuvaajan on 
kai mahdoton irtautua, koska fiktiivisesti luotu hetki tai tapahtuma on näin kat-
sottuna yhtä katoavaista kuin dokumentaarisesti tallennettu.

Valokuvaustilanteen alkaessa kulkea omalla painollaan siihen syntyy ikään-
kuin imu, joka vetää sitä omaa tarkoitustaan ja päämääräänsä kohti. Tässä on 
mielestäni valokuvan tekemisen – ja katsomisen – suurin taika. Hetki, jolloin va-
lokuvan kohtauksesta kasvaa satu katsojan mieleen.  Silloin valokuva on kysei-
sen tarinan olennaisin hetki, keyframe.
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the cavemen

Palasin Itä-Helsinkiin, tuttuun kuvauspaikkaan Mustavuoren luolaan, kahden 
vuoden tauon jälkeen. Marraskuun ilma on kolea, mutta pakkasta ei vielä ole. Au-
rinko on kevyen pilviharson takana. Luolan pohjalla on vettä niin kuin muistan 
siellä aina näihin aikoihin vuodesta olleen. Luolan ovat löytäneet muutkin, jotka 
ikäväkseni eivät ole kunnioittaneet paikan omalaatuisuutta ja siellä vallitsevaa 
jylhää rauhaa. Täällä on juhlittu ja paikat on jätetty roskaiseksi. 

Olen kuvannut täällä usein eri tarkoituksiin valokuvaa ja videota, mutta mi-
nulla ei ole ennen ollut mahdollisuutta käyttää näin montaa ”statistia” apunani.

Luonnostelin kuvia taas ja mietin, mitä paikassa voisi tehdä niin, että kuvista 
saisi mielenkiintoisia. Kokemuksesta tiesin luolan pohjalla olevan usein vettä, joka 
heijastaa valoa luolaan. Minua kiehtoi ajatus tehdä kuvasta pelkistetty: luolan ro-
soinen suuaukko ja siluettimaisia hahmoja näyttämässä paikan mittasuhteita. 

Kollega lainasi minulle vielä kannettavat lamput, jotka ovat kevyempää mallia 
ja näin ollen mahdolliset viedä mukana tällaisille tiettömille ja vaikeakulkuisille 
seuduille. Ajatuksena oli valaista tilaa niiden ohjausvaloilla ja jatkaa kuvausta al-
kuillan viedessä luonnonvalon. 

Mustavuori on toiminut ensimmäisen maailmansodan aikaisena miehistösuo-
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jana ja varastona. Viime vuosisadan alussa rakennetut linnoitteet ovat jäljellä 
metsässä. Mielessäni alkoi pyöriä varastoihin ja piiloihin liittyvät tarinat. Paikka 
on karu, mutta myös kaunis. Se on pimeä, kostea ja kylmä, mutta siellä on jotain 
ikiaikaisen rauhallista. Käsinkosketeltavaa jylhyyttä. 

Mikä olisi siis ”kohtaus”, joka täällä tapahtuisi? Ensimmäiset ajatukset olivat 
riitteihin liittyviä, mutta lopultakin ehkä kiinnostavampi oli Kätkijät tai Etsijät, 
jota olen käyttänyt aiemminkin ja joka lopulta tuntuu tällaiseen piilopaikkaan so-
pivimmalta. 
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3.1 Tekemisen prologi

”On totta, ettei minusta ole koskaan ollut varsinaista apua auringolle 
sen nousuissa, mutta epäilemättä suuri merkityksensä on ollut jo sillä, 
että olen saanut olla niissä läsnä.”   –Henry David Thoreau

Valokuvaaminen on niin eksaktia, tietoa ja välineen hallintaa vaativaa tekemistä 
että virheet tekevät siitä hedelmällistä. Ne paljastavat ihmisen kameran takana.

Mikä on valokuvan tekemisen tapa, mitä teen kun kuvaan?
Luonnostelen aluksi mielessäni olevan ajatuksen valokuvasta. Ajatus pohjau-

Tehokeinona pöly, 
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isoin lens flare.

Suomusjärvi
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tuu usein paikkaan, jonka olen nähnyt tai jonka tiedän olevan olemassa. Se on 
ikäänkuin pohja, “näyttämö” jolle alan mielessäni ja luonnoslehtiöissäni raken-
taa suunnitelmaa valokuvasta. Helpointa on, jos tämä paikka on sellainen, missä 
tulee oleskeltua muutenkin kuin kuvatessa. Paikan ollessa lähellä ja täynnä ih-
misten luontaista toimintaa, on sitä helppo viedä eteenpäin ja valokuvaukselli-
sempaan suuntaan. Aina ei näin ole. 

Yöt-yhtyeen promokuvasta tuli mieleen virheiden arvostamisen lisäksi niiden 
hyväksi käyttäminen, tässä kuvassa linssissä olevia epäpuhtauksia ja pölyä hyö-
dyntäen. Tämä liittyy tilanteen ehdoilla valokuvan rakentamiseen. Jos paikka ja 
tunnelma, missä kuva otetaan sattuu olemaan nuhjuinen, sitä voi korostaa valo-
kuvassa esimerkiksi linssin epäpuhtauksilla. Lopputuloksen on oltava aina aihe-
sidonnainen. Kadun tuoksua ja tunnelmaa, pölyä, nokea ja likaa ei voi tehdä stu-
diossa yhtä kosketeltavaksi kuin kuvaamalla oikeasti kadulla. Lavastusta voi toki 
yrittää. 

Teknistä osaamista ja välineen hallintaa on monenlaista. Ei vain huippuka-
meralla saatavaa kuvan laadukkuutta, jälkikäsittelyn tarkkuutta ja loppuun asti 
ruuvattua kuvaterävyyttä. Joskus on tarkoituksenmukaista rikkoa kirkas ja oi-
kein valotettu valokuva samoin kuin käyttää liike-epäterävyyttä korostamaan 
liikettä. Puhuttaessa ammattikuvaajan työstä valokuvan tekninen laadukkuus 
on tietenkin tärkeää mutta valokuvassa on myös muita ”laatuja” kuin tekninen 
täydellisyys :

1. Tunnelma. On perusteltua valottaa valokuva ”väärin” oikeanlaisen tunnelman 
tavoittamiseksi. 
2. Sommittelu. Myös sommittelun harmonisuuden rikkominen on valokuvan 
tunnelman rakentamista.  
3. Valokuva voi olla tapa ymmärtää ja tutkia näkemäänsä ajan kanssa.
 4. Esteettinen kauneus valokuvassa on aina riittävä syy sen ottamiselle. 
5. Valokuva avaa jotain ajatusmalleja, joita emme ole ”nähneet”. 
6. Valokuva muistuttaa meitä jostain meille tärkeästä. Voimme kokea, haistaa tai 
maistaa jonkun rakkaan muiston sen avulla. 
7. Se voi toimia lepohetkenä raskaan arjen keskellä kuin hyvä kirja.

Kuten kaikessa tekemisessä ja oppimisessa, nähdäkseni myös valokuvauksessa 
virheiden tekeminen ja niistä oppiminen on yleistä ja tärkeää. Kuten kaikessa 
muussakin elämässä, virheiltä eivät valokuvaajatkaan välty. En minä ainakaan. 

Onneksi minäkin opin virheistäni. Olen jopa alkanut arvostaa niitä, nähdä ne 
mahdollisuutena. Olen huomannut, että virheitä voi oppia tekemään paremmin, 
niitä voi käyttää hyväkseen. Ne voivat kasvaa oivalluksiksi.

Virheet ovat valokuvauksessa mahdollisuus. Mahdollisuus oppimiseen mutta 
ennen muuta mahdollisuus seikkailuun, löytöretkeen nähdä asiat tuoreina ja 
uudessa valossa. 

Myös minun erehdyksistäni on kai useimmiten seurannut jonkinasteinen op-
piminen ja paremmin erehtyminen. Valokuvauksen parissa tekemieni virheiden, 
erehdysten ja ennenkaikkea kokeilun kautta olen löytänyt paljon. Teen tarkoi-
tuksella ”virheitä”. Valotan väärin, rajaan ulos kultaisesta leikkauksesta tai tar-
kennan ohi kohteen. Vältän harmoniaa. Kokeilumielessä. 

Virhe ei ole aina vahinko. 
Se voi olla myös työkalu. Se kasvaa uskalluksesta kokeilla uutta, jotain, mikä 

harvoin tulee hallitusti oppimisen kautta mutta voi jatkossa hyödyntää. Teknii-

Valokuva Minna 
Havukaisen ja 

Jyrki Parantaisen 
Kuolema-työpajassa 
kuvaamaani sarjaan. 

Kukkia-järvi
2010.

kat on hallittava jotta ne voi tarkoituksella hylätä ja huonoakin voi tehdä jos se 
tekee jotain muuta paremmaksi.

Uskon tällaisten hallittujen virheiden inhimillistävän valokuvaa ja toimivan 
ikäänkuin jäänsärkijänä valokuvan maailman – niin kuvaushetken kuin lopulli-
sen vedoksen – ja katsojan välillä.

Valokuvan kauneus on minulle suoraan verrannollinen sen välittämään tun-
nelmaan ja mielentilaan. Sen tavoittaminen kysyy herkkyyttä toimia kuvausti-
lanteen oman virran mukana. Mukauttaa itsensä vallitsevaan olotilaan. Tämä 
voi olla hyvinkin vaikeaa ja tuntuu joskus täysin mahdottomalta, kohteen ollessa 
minulle ennalta tuntematon tai sellainen, mistä en tiedä mitään. 

Itseni altiiksi tilanteelle antaminen on tärkeää. Silti sen myöntäminen, että 
tarvitsen muiden apua onnistuakseni valokuvan ottamisessa ja avun pyytäminen 
on joskus hyvin vaikeaa. Aina todella palkitsevaa mallieni innostuessa ideoista-
ni. 

Jos rupean tekemään järjellä ja varmistelemaan, olen usein aina väärässä. 
Mitään tunnelmaa ei voi pakottaa valokuvaan. Se täytyy houkutella esiin. 

Katson tärkeäksi löytää ja päästä samalle aaltopituudelle(ajatus- ja tunne-
tasolla) mallieni kanssa. Minun on tehtävä itseni tykö ja poistuttava pelkästä ka-
meran operaattorin roolista. Etsimen taakse ei voi piiloutua vaan on mentävä 
mukaan tilanteeseen. Tämä tietysti vaatii että kameran käyttö tulee lihasmuis-
tista ja erilaisten ihmisten kanssa tulee juttuun. Mallin kanssa ei tarvitse jakaa 
maailmankatsomustaan vaan yhteinen hetki, jonka tarkoitus on tuottaa onnistu-
nut valokuva. Se on molemminpuolinen etu.
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vintti

Aamun valo lankeaa sisään vintin pyöreästä ikkunasta. Haastavaa on, että näin 
kesäkuussa se tapahtuu kello puoli viisi aamulla. On juhannus ja päätin valvoa. 
Lataan kameraani 100-asaista rullafilmiä ja asetan jalustani paikkaan, jonka kat-
son oikeaksi. Tavoitteeni on tallentaa vintin kaunis tunnelma aamun ensimmäis-
ten valonsäteiden saapuessa. Haluan materialisoida valoa ja tutkia sen mahdolli-
suuksia. Mikä saa valon tuntumaan siltä että sitä voi koskea?

Testaan valoa kunhan se saapuu. Se on taas myöhässä. Kuuluu sen tyyliin, ei 
koskaan ajallaan. Teippaan ikkunaan vanhoja Hoyan suurennuskoneen suodin-
linssejä joita olen säilyttänyt jotain tämäntyylistä projektia varten. 

On kesä ja myös hyttyset sekä ampiaiset viihtyvät vintillä. Ärsyttävät ötökät. 
Auringonnousua odotellessani teippailen siis suodinlinssejä ikkunaan valotusmit-
tari kädessäni ja hyönteiskarkote valmiina. Lasken myös alas vintin sängyn päällä 
roikkuvan suuren hyttysverkon koska tiedän sen olevan erinomainen valonkerää-
jä. Kuin suuri hienosilmäinen nuotta, joka pyydystää valonsäteet laskostuville pin-
noilleen.

Aamun valon viimein saapuessa olen valmis kameroineni. Täynnä hyttysenpis-
toja ja nenässä ikävä hyönteiskarkotteen haju, mutta innoissani tulevasta kuin 
pikkupoika Linnanmäen portilla. 

Tällä kertaa ilma ja ikkuna olivat onneksi kuivat ja suodinlinssien teippaukset 
pitävät. Valon tavoitettua linssit, hylkään heti suunnitelman jalustakuvauksesta. 
Valoa on riittävästi. Se on pehmeää ja lämmintä. Pitkiä valoaaltoja valuu pyöreän 
ikkunan alalaidasta keltaoranssina harsona. Ne valaisevan vintin keskustan, hei-
jastuvat valkoiseksi maalatusta lautalattiasta katon rakenteisiin ja osuvat hyttys-
verkkoon. Valon tavoittaessa ikkunaan teipatut linssit olen jo unohtanut hyttyset, 
ampiaiset ja väsymykseni.

Punaisen linssin suodattama valo näkyy voimakkaimpana. Punainen säde kul-
kee huoneen poikki, materialisoituu hyttysverkossa ja jatkaa kulkuaan vintin ta-
kaseinään asti. Kuvaan valon ja suodinlissien loihtimien värisäteiden valaisemaa 
vinttiä ja hyttysverkkoa. Laitan myös kameran linssin värillisien valonsäteiden 
tielle.

On tärkeää päästä liikkeelle, tekemään valokuvia. Asioiden yhdistely ja valoku-
vallisen asian suunnittelu on itseään ruokkiva prosessi. Joskus se tuottaa löytöjä, 
teknisiä oivalluksia tai herkullisia teemoja, joita voi hyödyntää tulevissa kuvauk-
sissa. Pyrin lähestymään kaikkea puuhastelua valokuvausta kehittävänä ajatus-
toimintana.

Päijänne
2012.

Luonnos
kuvaan.
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3.2 Sattuman kautta

”Kaikessa suunnittelemassaan toiminnassa tekijä tahtoo 
ensisijaisesti tuoda ilmi omaa kuvaansa, joko luonnon pakosta 
tai omasta vapaasta tahdostaan.”  –Dante

Varsinais-Suomi lokakuun kosteassa pimeydessä. Lähdin mökille ja otin mu-
kaan kamerani sekä yhden ”kuuman valon”. Tiesin, että luonnonvaloa on tähän 
vuodenaikaan niukasti ja olin pyöritellyt taas muutamaa elokuvallista kohtausta 
mielessäni. Statisteja ei tällä kertaa ollut, mutta otin elokuvalampun silti mu-
kaan. Olin jättänyt mökille isäni vanhan diaprojisointikankaan, jolta olimme 
edellisellä reissulla katselleet elokuvia. 

Olin vähän epäillyt vanhan, 150 x 150 cm diakankaan elokuvaprojisointitaus-
tana toimivuuden suhteen. Epäilyistäni huolimatta se osoittautui varsin toimi-
vaksi valoa heijastavaksi pinnaksi ja näinollen alkoi päähäni syntyä sille uusia, 
silloin varsin tarkoituksenmukaiselta tuntuvia käyttötarkoituksia. 

Diakankaaseen liityy paljon muistoja lapsuuteni diashow-illoista, joita isäni 
järjesti koska kuvasi myös itse paljon. Kokoonnuimme perheen ja ystävien kes-
ken syömään ja katsomaan kesälomakuvia. Valokuvia riitti aina koko illaksi. 
Projisointikankaan hehku syrjäytti talvi-iltojen pimeyden, loi pohjan tarinalle 
jota kronologisesti esitetyt matkakuvat tarjosivat ja antoi mahdollisuuden palata 
noihin hienoihin hetkiin kesän keskelle. Ne olivat turvallisia yhdessäolon het-
kiä. Niiden kautta opin elämään valokuvan hetket uudelleen sekä ymmärsin nii-
hin liittyvät erilaiset tulkinnat. Minä en näekään aina samaa tarinaa kuin muut.

Diaprojisointikankaassa on esineenä jotain tavattoman hienoa. Alkuperäistä. 
Se edustaa ensikosketustani valokuvan elokuvan kaltaisuuteen, montaasiin ja 
mahdollisuuteen kokea valokuvat tarinoina. Valokuvasarjat muodostavat tari-
naa katsojan päässä samalla periaatteella kuin elokuvamontaasi.

Nuorempana en tietenkään kiinnittänyt huomiota siihen, että katsoin diapro-
jisoituja valokuvasarjoja kuin elokuvia. Se oli epäoleellista tai itsestäänselvyys. 
Se oli aivan luonnollista.

Tähän lisättynä isäni tasaisen innostunut kertojaääni diaprojektorin hurinan 
takaa ja minä olin kuin elokuvissa. Juonet olivat usein jotain aikuisten tylsiä, 
mutta kuvista pidin. Ne kertoivat lähes aina Pohjois-Norjan Lofooteista, missä 
nuoruuteni kesiä perheeni kanssa vietin. 

Minä lumouduin pimeässä hohtavista jylhistä maisemista ja elin uudestaan 
omaa, kokemusperäistä montaasiani.

Elokuvaohjaaja Sergei Eisensteinin montaasiteoria perustuu juuri tähän. On 
parempi käyttää leikkausta tarinankerrontaan kuin kameralla kohtauksen seu-
raamista. Onnistunut tarina syntyy sarjasta kuvia, joiden välinen kontrasti kul-
jettaa tarinaa katsojan mielessä.

Tällainen tapa on tehokkaampi, koska se hyödyntää katsojan mielikuvia, an-
taa katsojan kertoa tarinan itselleen (Mamet 1997, 16).

Ymmärrän vasta nyt näiden diasarjojen merkityksen itseeni valokuvaajana ja 
lähestymiseeni itse valokuvan katsomiskokemukseen. Sarjallisuus valokuvissa 
on ollut minulle nuoresta asti lähtökohtaisesti samanlaista kuin elokuvissa.

Mutta mitä tuo nuoruuden diakangas nykyään minulle edustaa? Voisiko siitä 
rakentua jotain muuta kuin muisteloita? Ei sitä sovi jättää varastoon pyörimään 
ennenkuin olen testannut sen mahdollisuuksia. 

Onko vanha projisointikangas siis aikansa elänyt vai voisiko se toimia lähtö-

Luonnoksia 
diakangas-

kuvaukseen. Kuva 
seuraavalla sivulla.

2012.

kohtana uudelle valokuvalle? Sitä on testattava.
Saan hämärän ajatuksen viedä se pellolle, pimeyteen. Se ei kuulu sinne mutta 

ehkä juuri siksi siinä on jotain mystisen outoa ja hienoa. Pimeys on rajatila jossa 
tavallinen maisema muuttuu salaperäiseksi ja jopa pelottavaksi. Sitä on pakko 
kokeilla. En tarvitse oikeutusta tällaiselle toiminnalle mutta uskottelen silti it-
selleni tarpeen testata sen valonheijastusominaisuuksia jotain tulevaisuuden ää-
rimmäisen tärkeää käyttöä ajatellen. Oikeasti minua kiinnostaa tarinallisuuden 
liittäminen siihen vielä kerran. Minusta tuntuu, että se ansaitsee sen. Se heijasti 
tarinoita lapsuuskotini pimeässä olohuoneessa, mutta voisiko se tehdä saman 
ulos, pimenevään iltaan vietynä?

Yksinkertaisen kaunis suunnitelma ei käytännössä usein ole sitä.
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projisoitumisia

Olen siis mökillä taas. Toiveikkaana odotan kevyttä ilta-aurinkoa, mutta harmaus 
vain kokeilee eri valööreita. Hämärä tulee liian aikaisin. Tämä vuodenaika on aina 
niin haastava valokuvaamiselle. Turhauttaa.

Odottaminen riittäköön. sateenuhka on ilmassa ja haluan toimia ennenkuin on 
täysin pimeää. 

Kolmekymmentämetrinen jatkojohto suoraksi pellolle, niin pitkälle kuin riittää. 
Vielä viisimetrinen jatkoroikka perään ja lampun oma sähköjohto siihen kiinni. 

Pääsin sentään ojan yli mutta pellon keskusta oli aivan liian optimistinen aja-
tus. 

Lamppu on onneksi tehokas. Se valaisee helposti koko pellon ja sen toisella puo-
lella olevat suuret puut. Naapureillakaan ei taatusti ole hämärää. 

Kannan projisointikankaan pellolle noin 15 metrin päähän lampusta. Valo vä-
henee suhteessa etäisyyden neliöön mutta sitä on silti liikaa, säädän lampun ”la-
donovet” tiukalle. 

Olen aina vierastanut salamavalon luontoon viemistä mutta elokuvalamppu-
han melkein kuuluu sinne. Se on kuin auton etuvalo pimeällä mökkitiellä.

Asetan kamerani jalustalle ja liikutan projisointikangasta pellolla.  Etsin kul-
maa jossa se heijastaisi valon parhaiten. Otan muutaman ruudun näin. 

Katson ottamiani kuvia kameran näytöllä. Siinä se projisointikangas nyt hoh-
taa. Teoria ja käytäntö eivät oikein kulje käsikädessä. Miten se onkin niin, että 

muistikirjaan hahmoteltu valokuva osoittautuu paikanpäällä ja käytännössä 
usein todella kunnianhimoiseksi suunnitelmaksi? En muista, että lopullinen kuva 
olisi ollut ikinä sellainen kuin miksi sen luonnoslehtiööni hahmottelin. Ehkä se on 
tarkoituskin. Ei tule valmiiksi pureskeltua. 

Voisi kai masentua siitä paperilla täydelliseltä näyttävästä suunnitelmasta, jo-
ka ei nouse lentoon, kun sitä yrittää toteuttaa käytännössä. Yleensä joku asia vain 
osoittautuu mahdottomaksi, tai sataa eikä aurinkoa ole. 

Luonnos on silti erinomainen lähtökohta. On voitto saada itsensä ulos kuvaa-
maan. Harvoin olen pettynyt lopputulokseen, vaikka se onkin jotain aivan muuta 
kuin oletin. Joskus se on todella jotain aivan muuta. 

Tämä todellisuus alkaa tuntua liian kolealta jo. Pää tuntuu tyhjältä kuin pelto 
ympärilläni. Jotenkin se on oudon lohdullista. Katson taas muistiinpanojani. Mikä 
johtoajatus pelkän projisointikankaan pellolle tuomisessa olikaan? 

Muistikirjani väittää: ”Valonlähteen lisäksi valokuvassa voisi näkyä kaikki ele-
mentit mistä lopullinen varjo rakentuu. Varjo on kumminkin enemmän kuin osien-
sa summa. Samaan tapaan kuin käsillä tehtävät varjokuvat. Varjolla ja valolla on 
oma totuutensa. Dialogi varjon kanssa.” Lisäksi on joitain töherryksiä valosta, 
varjosta ja projisointikankaan tapaisesta.

Mukana ei ole statisteja, joten juoksentelen yksin pitkin peltoa ja koitan kuu-
meisesti tajuta, mitä olin selvästi tajunnut noita muistiinpanoja tehdessäni. Mieli-

Valkokangas.
Suomusjärvi

2012.
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Esimerkkinä tämä ei kenties ole tyylipuhtain mutta kertoo mielestäni olennai-
sen siitä, mitä spontaani tilanteessa toiminta voi tuottaa. Näen sen kuin tuumai-
luna, jota puuseppä tekee työstäessään askarettaan ja tunnustellessaan muotoa, 
mihin sen veistäisi. Tekeminen kuljettaa itseään ja jokaisen lastun myötä loppu-
tulos hahmottuu. 

Kaksi- ja kolmiulotteisuus samassa kuvassa on aina kiehtovaa. Se on tehokei-
no, mitä tunnistan käyttäväni usein. Ulkopuolelta nähtynä valolla ja varjolla voi 
olla oma totuutensa. Parhaimmillaan ne käyvät dialogia keskenään. Pitkä valo-
tusaika ja itselaukaisimen käyttö ovat hieman vieraannuttavia tekijöitä, mutta 
käytännön syistä joskus ihan perusteltuja. Pimeydestä huolimatta mukana on 
pala taivasta.

Jälkeenpäin ajateltuna diakankaan heijastusominaisuuksien testaus, haasta-
vaan vuodenaikaan, tuntuu olevan kuin hitchcocklainen ”Macguffin”, piiloagen-
da. Ehkä minulla oli vain tarve viedä itseni ulos, luontoon. Testata toimintaani 
yksin pimeydessä, kokeilla voinko projisointikankaan avulla päästä samoihin 
tunnelmiin, upota tarinoihin kuin yli kaksikymmentä vuotta sitten vanhempieni 
olohuoneessa. Voinko tunnistaa tuon hetken, jolloin valokuvan tapahtuma alkaa 
rakentaa itseään ja seikkailu alkaa?

ala tummuu kilpaa illan kanssa. 
Pari ihmistä statisteina olisi ollut ihan hyvä asia. Nyt ei voi edes leikitellä ”ko-

kijoilla”, tai tehdä aina niin toimivaa murhakohtausta. 
Tylsyys. Lähdinpäs taas kokeilemaan onneani. Paleltaisko sormia jo tarpeeksi, 

onkohan sauna jo lämmin?
Katsotaan nyt vielä jos tämän saisi vietyä johonkin kiintoisaan suuntaan. Mi-

nähän vasta hahmottelen. Ei tämä eroa paljonkaan siitä mitä teen luonnoskirjan 
kanssa. Kynän sijasta nyt ajattelen ja piirrän valolla, yhdellä lampulla yritän hah-
motella näkemääni ja saada jonkun muodon luonnokselleni. Täytyy karistaa val-
miiksitekemisen vaatimus kun kyseessä ei ole mikään työkeikka.  

Tässähän veistelen merkityksiä. Kriittisyys sivuun ja tekemisen nautinto esiin 
siis. Tämä tähän ja tuo tuonne. Kuinkahan paljon lampusta saisi irti? Tekeminen 
alkaa kuljettaa itseään, kolea ilma unohtuu, hetkeen uppoutuu tai saviseen pel-
toon ainakin. Muutama ruutu vielä niin maailma näyttää taas erilaiselta. Merkit-
tävältä kukaties.

Saan kiinni varjokuva-ajatuksesta. Sen pystyn yksinkin toteuttamaan. Tuntuu 
vähän typerältä mutta kokeilen nyt, kun tänne tulin. Laitan valon suoraan kohti 
pellolla olevaa projisointikangasta, asetan kameran jalustalle ja itselaukaisijalla 
kymmenen metrin päähän. On jo pimeää. Asetan pitkän suljinajan, ainakin pari-
kymmentä sekuntia.

Itselaukaisija vilkuttaa, juoksen valon ja kankaan väliin, kyykistyn ja nostan 
kädet ylös saadakseni edes vähän ihmistä muistuttavan varjohahmon kankaalle. 
Asento on yllättävän vaikea ja ajatus paristakymmenestä sekunnista liikkumatta 
tuntuu liioittelulta.

On hiljaista kevyestä tuulenvireestä huolimatta. Kuulen kameran sulkimen 
avautuvan ja koitan jähmettyä paikalleni. 

Silloin vakiostatistini Sattuma, joskus myös harmillisena virheenä tunnettu 
veijari, päättää astua näyttämölle syksyisen tuulahduksen muodossa ja kaataa 
diakankaan. Vaistomaisesti säntään pelastamaan kangasta ja sadattelen tuuriani. 
Nostan kankaan pystyyn ja mietin ehtiköhän tuossa valottua vielä mitään. Kame-
ran aukko on edelleen auki, mutta kangas on nyt joka tapauksessa heilunut itsensä 
epäteräväksi. Päätän spontaanisti kantaa sen ulos kuvasta.

Valkokangas.
Suomusjärvi

2012.



66 67

valkoinen sateenvarjo

Syksyinen iltahämärä Esplanadin puistossa. Odotan kuvattavaani sateisen pime-
nevässä illassa. Minun pitää kuvata henkilö aikakauslehden artikkeliin, joka kä-
sittelee mielenterveysongelmia perheessä. Tehtäväni on valokuvata perheen nuori 
äiti, joka ei aiheen arkaluonteisuuden vuoksi halua, että häntä valokuvasta tun-
nistaa. Tässä on haastetta. 

Minulta on tilattu aikakauslehtiformaattiin istuva kokosivun pystykuva, jonka 
sommittelussa on tilaa tekstille. Olen hahmotellut kuvaa aikaisemmin ja miettinyt 
mitkä ovat keinoni toteuttaa tällainen valokuva. Miten rakennan kuvan joka ei 
vain kuvita artikkelia vaan tukee sitä, antaa jotain lisää ja on oma kontribuutioni 
aiheelle ja kokonaisuudelle.

Mallini on työtätekevä ihminen ja päivänvalossa kuvaaminen ei oikein onnistu, 
kun hämärä laskee jo kolmen aikoihin. Olisin kai voinut suunnitella kuvan ottami-
sen studioon, mutta jotenkin kaipasin taas ulos. Etsin kuvaukseen sopivia paikkoja 
etukäteen mutta nyt hieman epäilyttää. Vaikka on syksy, niin sadetta en taaskaan 
osannut ennakoida.

Valitsin Espan länsilaidan, koska siellä on kuvaani sopivat valot. Stockmannin 
tavaratalon parkkihallin ulosajoluiskan yläpäässä on liikennevalot, jotka ovat ta-
vallista matalammalla. Ne ovat suunnilleen normaalipituisen ihmisen olkapäiden 
tasalla. Olin löytänyt ne joskus ohikulkiessani ja tiesin, että juuri tällaiseen kuva-
ukseen ne voisivat sopia.

Alkuperäisessä, muistikirjaan hahmottelemassani suunnitelmassa ajatuksena-
ni oli tehdä mallistani siluettihahmo noiden liikennevalojen edessä. Se vaikutti 
mielenkiintoiselta lähtökohdalta ja antoi mahdollisuuksia erilaisilla valotusajoilla 
ja valojen värivaihteluilla pelaamiseen. Liikennevalot on monelle arkipäivän kol-
me pääväriä.

Minulla oli lähtökohta kuvaukselle. Nyt mallini voisi saapua ja sade lakata.
Odottelen läheisessä kahvilassa, jonka kulmille olimme tapaamisen sopineet. 

Ulkona syksy jatkoi pimenemistään ja sade oli tasaisen varmaa. Mikä olikaan se 
b- suunnitelma, mikä aina pitäisi olla? Minulla on salama mukana ja kaiketi voi-
sin kuvata mallin hätätapauksessa vaikka täällä kahvilassa. Käyttää jotain tun-
nelmallista kulmausta, pientä pöydän yllä roikkuvaa hehkulamppua ja sen läm-
mintä valoa. Ajatus tuntuu vastenmielisemmältä kuin sateen uhmaaminen.

Mallini saapuminen onneksi pakottaa minut ulos ahdistavista pieleenmenevän 
kuvauksen peloistani. Koska nyt ei ole onneksi mikään minuuttiaikataulu, voimme 
lämmitellä hetken, vaihtaa kuulumiset ja juoda kupit kahvia. Selostan mallilleni 
ajatukseni valokuvasta ja miltä se onnistuessaan näyttäisi. Yritän saada hänelle 
luottavaisen olon epämääräistä suunnitelmaani kohtaan. ”Odotetaan kato vihre-
ää valoa”. Kuppien tyhjentyessä siirrymme ulos. Sade ei ole mikään suihku, mutta 
tasaisesti se jaksaa tihuttaa.

Kuvaan suunnitelmani mukaisesti mallin siluettina liikennevalojen edessä ja 
löydän vierestä vielä valaistun mainostaulun ilman mainosta. Se antaa hienon 
valkoisen taustan siluetille ja päästää meidät liikennevalojen vaihtumiseen oudos-
ti rytmittyvältä valokuvaamiselta.  Olen suhteellisen tyytyväinen. Näistä varmasti 
saisi jo aivan toimivan kuvan artikkeliin.

Aikaa on ja mietin miten voisin viedä tämän vielä pidemmälle. Mitä löytyy ai-
van toimivan tuolta puolen. Sade on tihua ja tuulikin taitaa olla nousemassa. Keh-
taanko rääkätä malliani vielä hetken. Kipuraja ei ole kaukana. Tiedustelen hänen 
vointiaan ja jaksamistaan. Hän vaikuttaa reippaalta joten pyydän vielä pientä kä-
velyä ja muutaman kuvan ottamista puistossa. 

Meillä ei ole sateenvarjoja, mutta minulla on mukanani yksi Elinchromen sala-
mavalosettiin kuuluva valkoinen heijastin. Se on sateenvarjon mallinen, joten an-
nan sen kuvattavalle juuri siihen tarkoitukseen. 

Mallini kävelee tummaan iltaan valkoisen sateenvarjon kanssa ja näkyä katsel-
lessani tiedän minkälaisen kuvan haluan. Sitä on yritettävä ainakin. Asennan sa-
laman infrapunaohjaimen kameraani ja annan salaman mallin käteen. Pyydän 
häntä asettumaan selin minuun ja näytän miten hänen on pidettävä salamaa niin, 
että infrapunasäde kulkee esteettä salaman ja ohjaimen välillä . Hän on hieman 
kummissaan, mutta koitan vaikuttaa siltä kuin tietäisin mitä teen. Neuvon sulke-
maan silmät salamalta.

Ensimmäisistä ruuduista ei meinaa tulla mitään, kun infrapuna ei tahdo löytää 
tietään kamerastani salamalaitteelle asti. Patterit eivät saa pettää nyt. Kun sala-
ma viimein herää, olen hankaluuksissa oikean valotuksen löytämisen kanssa. Nyt 
on arvioitava ja haarukoitava valotusaikaa. Muutaman väläyksen jälkeen alan 
päästä jyvälle ja mallikin tuntuu ymmärtävän mitä haluan. Kuin tilattuna, pieni 
tuulenvirekin ilmoittautuu sopivasti assitentiksi ja nostaa mallini hiukset hienosti 
lentoon.

Kuva julkaistu
Olivia-lehdessä.

2010.
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nainen jonka talo paloi

Mitä teen? Kysymys on aina mielessä, epävarmuus hiipii mieleen, kun alkuinnos-
tus kuvauskeikan saamisesta menee ohi.

Mitä teen, missä, mihin päivän aikaan vai yölläkö? Onko valoa? tarvitsenko 
lisävaloja? Salamaa en halua, en ainakaan paljon, ehkä vähän täytteeksi, jos en 
muuta keksi.

Kuka se kuvattava on? Saankohan sen heti puhelimella kiinni ja kuinka kiirei-
nen mahtaa olla? Toivottavasti mukava tyyppi. Pystyn kuvaamaan kenet vain 
mutta minuuttiaikataululla juoksijat on hankalia. ei niistä saa kunnon kuvaa. ei 
niihin pääse käsiksi. Pönöttäjät.

Vai onkohan se joku julkkis tai muuten kameraan tottunut. Ne on hankalampia 
kuin normityypit, jotka arkailevat kuvattavina olemista. Niiillä on vakiintuneet 
valokuvailmeet ja maneerit joiden ohi ja yli pääseminen vaatii aina jotain äärikik-
koja. On vaan aina annettava sen julkkiksen vetää ne valokuvailmeensä, lauritäh-
kät ja sit jotenkin vaikka huijata, et tää oli tässä, voit sytyttää tupakan ja ampua 
vielä muutama ruutu, kun sen suojaus laskee. Pitää viedä Churchilliltä sikari 
suusta!

Mihin saisin sovittua kuvauksen. Mikä paikka tukee jutun aihetta. Onnistuiko-
han sitä löytämään jonkun uuden hienon spotin. Missä se tyyppi asuu, ehkä siellä 
on jotain hienoja paikkoja. Ehtisikö sitä käydä katselemassa paikkoja etukäteen. 
Tiedusteluretkellä valo on aina täydellinen ja spotti kaikinpuolin upea mutta kun 
kuvattavan vie sinne niin todennäköisesti sataa ja paikalla on kaivinkoneita. Jän-
nittää. Aina jännittää. 

Huomenna se kuvaus on. On vielä paljon tehtävää. Onhan kamera putsattu ja 
akut ladattu, muistikortteja riittävästi? Missä ne muistikortit taas on? Täytyy 
tyhjentää pari lisää. Mitä optiikkaa tarvitsen mukaan? Ota kaikki. Harmittaa 
kumminkin jos se 50-millinen ei ole mukana. 

Muistikirja esiin. Mitä rustasin sinne puhelun aikana? Asuikohan se tyyppi 
Maunulassa. Kuka asuu Maunulassa? Vai olikohan se Tuusula? Voiskohan siellä 
olla hienoja spotteja? Lehtiö esiin. Piirrä jotain. Mikä se juttu oli, mistä oli kyse. 
Jos piirrän hienot skissit, ehkä näytän ne kuvattavalle ja narutan sen mukaan jut-
tuun helpommin. Se on toiminut ennenkin. Ei voi heti piiskata, pitää juoda kahvit 
ensin. Jutustella mukavia. Kysy kuulumiset. Hymyile. Kuvaushetken tunnelma nä-
kyy aina valokuvassa. muista se.

Ensimmäiset viisi ideaa on aina kliseitä. Täytyy vaan kynän ja lehtiön kanssa 
ajelehtia yli niistä. Voi sitten nauraa myöhemmin ja herkutella ajatuksella jos olis-
kin vienyt sen Suvi-Anne Siimeksen vaan jonnekin synkkään pöpelikköön ja ku-
vannut kaukaa telellä. Olis se voinu olla ihan hieno. Erilainen. Jos eksyis kuvatta-
van kans ni ainakin ehtis viettää aikaa ja tutustua. Syventää juttua. 

Miten kuvata ihminen jonka talo on palanut? Ei piru. Valaisenko sen nuotiolla. 
Haha. varmaan pelkää tulta. Eikä. Äh. Tuleeko tästä surullinen potretti? Sillä so-
piikin lehteä myydä. Vienkö sen jonnekin palaneeseen taloon vai sotkenko nokea 
naamaan? Hiiltä. 

Suostuiskohan se siihen. ”Valokuvaaja traumatisoi kuvattavansa”. Tää on taas 
tätä. Jos on aikaa tällä voi herkutella loputtomasti, mauttomuuksiin asti ainakin. 
Mieli säntäilee ja ajatus ei löydä uomaansa. Pitää pysähtyä, käydä aineisto läpi, 
nukkua yön yli ja aamulla se idea tulee. 

Kuva julkaistu
Olivia-lehdessä.

2011.
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3.3 Valokuvaajan kompassi

Tuleeko idea? Ei se aina ole niin. Joskus joutuu menemään keikalle tyhjäpäise-
nä, kun ei ole onnistunut pusertamaan ajatusta ulos. Silloin hermostuttaa. On 
alaston olo vaikka tietää, että on selvinnyt pahemmistakin paikoista. Olisi edes 
joku idea jonka voisi hylätä kuvaustilanteessa. Rauhallisuus. Siitä se lähtee. 
Kuvattava näkee kuinka rauhallinen olen ja rauhoittuu itsekin. 

Kenen tahansa kanssa tulee toimeen, mutta on silti tehtävä kaikkensa sen 
eteen, että tilanne tuntuu kuvattavasta hyvältä. Ei väkinäistä jutustelua. Rehelli-
syys ja kahvi auttaa. Yhdessä tuumailu.  

Kuvauksen perusrunko. Onko minulla sellainen, mikä se on? Olenko rutinoi-
tunut? Enhän ole. Sitä en toivo. Rutiinin sanotaan tappavan luovuuden. Onko 
siinä perää? Kameratekninen rutiini antaa paremminkin aikaa luovuudelle. Ka-
mera naputtaa vierellä kuin uskollinen koira ja voin keskittyä kohteeseeni ilman 
ettää täytyy kiskoa sitä rakkinetta hihnasta kokoajan. Tekniikka ei mene tunteen 
ohi mutta eihän sitä unohtaakaan voi. Nykyään sentään muistan jo mitkä jutut 
on kamerasta katsottava kuntoon ennenkuin kuvaan ruutuakaan.

 Ehkä se kuvauksen perusrunko liittyy luottamuksen tunteeseen mikä tulee, 
kun kamera on tuttu ja ei ole joutunut tekemään kompromisseja laitteiston suh-
teen. Omalla kohdallani se varmastikin on näin. Työkalujensa tuntemus ja nii-
den hallinta rauhoittaa.

Kokemus. Onko se jo sitä? Ehkä. Voinko luottaa jo kokemukseeni siitä, että 
hoidan kunnialla minkä vain kuvauksen. Miellyttävä ajatus. Mutta tuoko koke-
mus mukanaan rutiineja, jotka liittyvät toimintamalleihin ja hankaloittavat mie-
likuvituksen ja tilanteen ehdoilla toimintaa? En halua päätyä tekemään aina sa-
manlaisia valokuvia. Menettää valppauttani kuvaustilanteelle ja vain suorittaa. 

Miten siis säilytän tekemisen tuoreuden? Toisaalta tekihän Hitchcockin uu-
destaan samoja kohtauksia Hollywoodin aikaisiin elokuviinsa, joita oli käyttänyt 
jo varhaisemmassa tuotannossaan Englannissa. Hän teki ne vain paremmin. Vei 
vähän pidemmälle. Ne olivat elokuvallisia kohtausmoduuleja, joita hän sovelsi 
aina uudestaan. Tällainen mahdollisuus on kannustava, mutta eihän toistoakaan 
voi loputtomiin jatkaa. Tarvitsen monipuolisia toimeksiantoja. Vireystilani huu-
taa niitä.

Niin miellyttävältä kuin tuntuukin kulkea tuttuja polkuja tai ajaa vanhoja reit-
tejä, se on kuolemaksi luovuudelle. Tutuilla teillä tapahtuu aina eniten kolareita, 
kun kuskin valppaus on herpaantunut ja uusia tilanteita ei osata ennakoida. 
Miten säilytän sen valppauden? Riittääkö aina uusi, tuntematon malli tai kohde 
pitämään huomioni tiellä, jota kuljen? Vai ajatus päämäärästä johon pyrin?

Mikä on valokuvaajan kompassi? Onko sellaista? Ehkä sitä ovat juuri ne va-
kiintuneet toimintamallit kameran ja valaistuksen käytössä. Luotettava suun-
nannäyttäjä pimeässä metsässä. Vai onko se intuitio, tuo magneettisella navalla 
villisti pyörivä kompassi? 

Kompassi ja kartta yhdessä ovat liikaa. Kompassi riittää. Sen kanssa uskaltaa 
tuntemattomille seuduille ja tietää, että löytää suunnan. Ilman karttaa kyseessä 
on kumminkin seikkailu ja eksymisen mahdollisuus on ilmassa. Jännitys, sitä 
tarvitsen.

Aikaa. Sitä on myös oltava. Sitä pitää vaatia. Vähintään tuntiin niiden on 
suostuttava, mielummin enemmän. Liian lyhyt aika ei tuota onnistunutta valo-
kuvaa. Malli ei ehdi rentoutua ja kuvauspaikkojen suhteen joutuu tekemään ikä-
viä kompromisseja.

Inspiraatio valokuvien rakentamiseen löytyy monella tavalla. Joskus muistan 

kohtauksen kirjasta tai elokuvas-
ta, joskus käyttökelpoinen ajatus 
hahmottuu jonkun vanhan kuvan 
tai maalauksen katsomisesta. Jos 
kokemus on tarpeeksi vahva tai 
osuu sopivasti yhteen jonkun ku-
vauksen kanssa, saan itseni liik-
keelle rakentamaan ja etsimään 
paikkaa toteuttaa tuo visio. Etu-
käteen mietitty teema esimerkik-
si henkilökuvalle auttaa minua 
lähtemään kuvausta tekemään. Se 
tuo varmuutta, kun on joku lähtö-
kohta. Usein hylkään sen, jos se ei 
kuvaushetkellä toimi. Se on silti 
lähtökohta, luonnos, joka antaa 
sykäyksen toiminnalle. 

Parhaat inspiraation lähteet 
ovat silti ne jotka löytyvät kuva-
uksen aikana. Ne voivat olla mel-
kein mitä vain. Vaikka joku valo 
joka paistaa lautakatoksen välistä 
tai outo, keltaiseksi maalattu as-
faltti toimistotalon edessä. Asiat, 
jotka loksahtavat kuvaustilan-
teessa paikalleen ja jotka joskus 
toimivat niin hienosti, että en 
malta odottaa kuvan näkemistä 

painettuna saati tilaajan kommentteja siitä. 
Kuvaustilanne on etsimistä. Parhaimmillaan mallin kanssa yhdessä löytöret-

keilyä ja leivänmurujen seuraamista metsäpolulla. Kuin sadun kuvittamista. Sa-
dun, jonka saan itse kirjoittaa.

Elokuvaohjaaja Victor Erice on sanonut, että ohjaajan täytyy seurata valp-
paasti myös niitä mielikuvia, joita ei voi järkeistää. Valokuvaajan työssä on mie-
lestäni kyse paljon juuri tästä. Ympäristön ja sen omia mielikuvia ruokkivien 
signaalien seuraamisesta. Se on jonkinlaista ”pimeänäköä”, aavistusta siitä, että 
valo jota etsii, piirtääkin kohteensa vielä kauniimmin tuon seuraavan mäen tai 
kulman takana. Se on etsimistä ja kuvaustilanteissa vaistojensa varaan heittäyty-
mistä. ( Von Bagh, 2010.)

Se voi olla myös sitä, mistä Roland Barthes kirjoittaa valokuvaajan toisena 
näkökykynä. Kuvaajan tulee antaa kohteelleen ääni. Olla välittäjä, joka välittää 
kohteen asian valokuvalla. Hyvä valokuva johdattelee ulos kehyksistään, jatkaa 
tarinaansa päässämme, kun emme enää katso sitä. Mielestäni tämä voi tapahtua 
jo kuvan katsomisen hetkellä. Kuvaajan tehtävä on joka tapauksessa ymmärtää 
kohteensa kyetäkseen välittämään meille jotain arvokasta, yllätyksestä riippu-
matonta. ”Valokuvaajan ’toinen näkökyky’ ei muodostu ’näkemisestä’ vaan läs-
näolosta.” (Barthes 1980, 53.)

Miten sitä kuvailisi paremmin? Se on tilanteessa niin syvällä olemista, että se 
tuottaa jotain, mitä ei voisi unissaankaan etukäteen suunnitella. Tai jotain valo-
kuvassa, mikä tuntuu siltä, että se voisi vain unessa olla mahdollista.

Kuva 
studiokuvaus-
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3.4 Näkyväksi tekijä – Claude Lévi-Straussin bricoleur

”It´s not what you do but how you do it.” 
–Remu Aaltonen

Kamera ei ole ainoa työkaluni. Osa kuvaajan työstä on tehtävä tietokoneella. En 
nauti siitä vaan yritän aina tehdä kuvasta niin onnistuneen jo kuvaustilanteessa, 
että jälkikäsittelyn tarve pysyy minimissä. Perusjutut kuntoon, vähän suolaa ja 
pippuria ja laatu tilaajan tai käyttötarkoituksen mukaiseksi.  Istumatyö ei tunnu 
pitkään hyvältä. On päästävä tekemään jotain käsillä, piirtämään, rakentamaan, 
kehittelemään. Voiko käsityöläisyyttä soveltaa valokuvaan? 

Olin vuosia sitten Haminassa ottamassa henkilökuvaa Ylioppilaslehteen. Minul-
la ei ollut valoja eikä salamaa mukana. Luonnonvaloakaan ei juuri ollut sateisen 
loppuvuoden hämärän vallitessa ja päivänvalossa saamani ruudut eivät mieles-
täni sopineet mallini tyyliin. 

Löysin lopulta kuvauspaikkana olleelta upseerikerholta vanhan kokoustiloja 
palvelleen piirtoheittimen, jonka lamppu oli vielä jonkinlaisessa kunnossa. Va-
laisin kiiltävän pöydän päässä istuvan, kaljupäisen miehen piirtoheittimen mel-
ko kovalla valolla. Kuvasta tuli aika hieno ja jälkeenpäin työkaverini ihmetteli-
vät, miten olin keksinyt valaista kuvan niin. 

Valokuvan rakentaminen idean, suunnittelun ja havainnon pohjalta on itse-
ään ruokkiva prosessi, joka johtaa usein odottamattomiin lopputuloksiin. Filo-
sofi Hannah Arendt on kirjoittanut, että ”jos toiminta ei paljasta tekijäänsä, se 
kadottaa ominaisluonteensa ja muuttuu pelkäksi suoritukseksi muiden joukos-
sa”. Suorittamisen sijaan kiinnostavaa on toiminta, joka luo jotain uutta. (Arendt 
1958, 182.)

Tällainen työskentely tuottaa valokuvia, joita minä haluan tehdä. Havainto 
ruokkii ideaa valokuvasta ja johtaa tekemiseen. Tämä saattaa parhaimmillaan 
kasvattaa lopputuloksen tarkentuneeseen havaintoon ja korostaa siitä syntynyt-
tä alkuperäistä ideaa. 

Tilanteeseen sopiva toiminta on tapauskohtaista ja paljastuu vasta kuvausti-
lanteessa. Miten sitä voisi määritellä ja voiko sitä ennakoida? Sen löytymistä voi 
helpottaa etukäteisvalmisteluilla ja sillä, että on jonkinlainen ajatus minkälai-
nen tunnelma valokuvassa pitäisi olla. Kuvaustilanteelle on annettava aikaa ke-
hittyä. Parasta on saada tutustua valitsemaansa paikkaan ja ihmisiin huolella en-
nen kuvausta. Tästä syystä harvoin käytän tuntemattomia ihmisiä omissa, ilman 
ulkopuolista tilausta tekemissäni kuvissa. Vakautta häiriötekijöille alttiiseen ku-
vaustilanteeseen luo se, että tuntee minkä kaltaiseen toimintaan mallinsa voi 
lietsoa ja tunnistaa taianomaisen hetken, jolloin heistä tulee statistien sijaan si-
sällöntuottajia.

Olli Haapion kirjassa Dokumentti – 11 valokuvaajaa Ben Kaila kirjoittaa: ”Toisin 
kuin monet käsityönä tehtävät kuvat, valokuva ei ole käden taidetta. Valokuvan 
kanssa joutuu rimpuilemaan, mikäli kuvaaja – välittämättä sen mekaanisuudes-
ta – haluaa ilmaista itseään.” (Haapio 1998, 46).

Jos valokuva ei olekaan käden taidetta sen perinteisessä, maalaus- ja kuvan-
veistotaiteeseen liitettävässä mielessä, se voi kuitenkin hyödyntää samoja toi-
mintamalleja. Se voi kasvaa luonnoksista ja puuhastelusta materiaalien kanssa. 
Valokuva voi olla tekemisen taidetta, rakentamisen taidetta. Kiinnostavan teke-
misen tallentamista ja näkyväksi tekemistä. Valokuvan lähtökohdat voivat poh-
jautua muuhunkin kuin havaintoon.

Kuvanveistäjä Jyrki Siukonen on kirjoittanut kirjassaan Vasara ja hiljaisuus 
mielenkiintoisesti antropologi Claude Lévi-Straussin bricoleur–käsitteestä. 
Tekijän, bricoleurin toimintamalleista ja työhuoneen tarjoamasta kokonaisuu-
desta, joka toimii ideoiden löytymisen ja jalostumisen paikkana. Tämä tekee 
materiaalien ja työkalujen kanssa työskentelystä käsitteellistä toimintaa 
(Siukonen 2011, 66-67.) 

Minkä hatun laitan mallilleni? Pitäisikö rakentaa lakanasta isompi heijastin 
avaamaan varjoja? Nikkaroisinko pidemmät tikkaat, jotta mallini pystyy kiipeä-
mään vintin ikkunalle asti? Joskus asiat voivat tuntua monimutkaisilta, mutta 
näen tämän kaltaisen toiminnan kutkuttavan haasteellisena luovana prosessina, 
joka parhaimmillaan tuottaa upeita visuaalisia löytöjä ja kiinnostavia valokuvia. 

Valokuvan kanssa työskennellessäni voin tehdä paikasta kuin paikasta työ-
huoneeni, käyttää niitä visuaalisia raaka-aineita ja työkaluja, jotka milloinkin 
ovat käsillä. Vertaan sitä mielelläni Siukosen näkemykseen kuvanveistäjän työs-
kentelystä. ”Työ on käsityövaltaista purkamista ja kokoamista, tavaroiden siirte-
lyä, uuden rakentamista. Se on myös jatkuvaa ajattelemista, tekemisessä ja teke-
misen äärellä tapahtuvaa pohdintaa ja kysymistä, työssä tuumailua”. Tärkeää on 
työn ääreen pysähtyminen, ”katsova ajattelu.” (Siukonen 2011,69.)

Kuva 
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Löysin bricoleur-käsitteen vasta pari vuotta sitten, vaikka se edustaa paljon 
sitä, miten olen aina touhunnut valokuvan parissa. Ensimmäisen kerran lukies-
sani bricoleurista tuntui kuin olisin törmännyt vanhaan kaveriin, jota en ole ai-
koihin nähnyt, mutta jonka kanssa keskustelu alkaa siitä, mihin se viimeksi jäi.

”Käytä sitä, mikä on käsillä” kertoo bricoleur-käsitteestä olennaisen. Mitä se 
käytännössä tarkoittaa jos sen liittää valokuvaukseen ja millaiseen työskente-
lyyn se voi johtaa? 

Haluan ajatella sitä rohkeutena toimia onnistuneen lopputuloksen eteen, 
rohkeutena ylittää omat ennakkoluulot ja etsiä uusia mahdollisuuksia. Painaa 
kuvaustilanteessa vielä pidemmälle silloin, kun tuntuu että kaikki mahdollinen 
on jo tehty ja ”eiköhän nämä jo riitä”. 

Haluan korostaa rohkeutta ja sinnikkyyttä, koska jokainen kuvaus on erilai-
nen ja vaikka valmistautuisi kuinka huolella, on aina varauduttava ennakoimat-
tomaan. Yritän aina muistuttaa itseäni, että perhoset vatsassa kuvauksen alla on 
hyvä asia. Ne virittävät aistini oikealle herkkyydelle ja auttavat kuvaustilanteen 
ennakointia. Rutiini on jotain, mitä haluan vältellä. Pelkkä suorittaminen tuot-
taa pönötyksiä valokuviin.

On tunnettava työkalunsa niin, että tekniikan monimutkaisuus ei häiritse, 
hommat sujuu ja voi keskittää huomionsa malleihin ja kuvaustunnelman luon-
tiin. Jouko Lehtola sanoi, että ihmisiä kuvattaessa puolet on psykologiaa ja lo-
put valokuvausta. Haapion kirjassa hän kiteyttää:  ”Lopputulos on kiinni kuvaa-
jan herkkyydestä katsella ympärilleen, erottaa mielenkiintoiset jutut ja olla läs-
nä siinä, mitä tapahtuu.” (Haapio 1998, 20.)

 Ympärilleen katselu on valokuvan lähtökohta ja mielenkiintoiset jutut ovat 
jokaiselle erilaisia ja henkilökohtaisia. Jos tekee asioita liian rutiinilla, voivat 
pienet ja  tärkeät, valokuvaa olennaisesti rakentavat elementit, jäädä huomaa-
matta. Silloin ei kyseessä ole enää jatkuva uuden etsiminen, vaan luulo siitä, että 
sen on jo löytänyt. 

Näen bricoleur-käsitteen valokuvassa liittyvän toiminnan tapoihin samoin kuin 
veistostaiteessakin. Kuvaustilanteessa se laajenee myös läsnäolemiseen. Brico-
leurin toimintaan olennaisesti liittyy mahdollisuus korvata alkuperäinen  työs-
kentelysuunnitelma jos työ kokee suunnanmuutoksen, jossa ”alkuperäinen idea 
vanhenee ja korvautuu paremmin aiheeseen sopivalla”. Toimitaan siis luovasti 
tilanteen mukaan, eikä jäädä väkisin kiinni ennakkosuunnitelmiin tai luonnok-
siin. Jos esimerkiksi kuvausta varten hankittu puku ei näytäkään hyvältä tai toi-
mi tilanteessa, pitää siitä uskaltaa luopua. Bricoleur kasvattaa keinojensa ja ma-
teriaaliensa kokonaisuutta ja hyödyntää kuhunkin tilanteeseen sopivia ratkaisu-
ja. Työskentelyssä parhaimmillaan tekeminen on yhtä ajattelun kanssa eikä kak-
si erillistä prosessia. (Siukonen 2011, 71.) 

Kuvaustilanne elää jatkuvasti, hakee muotoja ja suuntia. Valokuvaa suunni-
tellessa ja sitä kuvatessa yksi asia johtaa toiseen ja lopullisen kuvan idea syntyy 
usein vasta prosessin mukana. Lopullinen valokuva on aina riippuvainen ha-
vainnosta ja miljööstä, mutta siihen vaikuttaa olennaisesti itse kulloinenkin pro-
sessi ja sen kulku.

Voisiko valokuvaan liittää myös Lévi-Straussin ajatuksen bricolagesta ikään-
kuin materiaalisena käyttöesineenä? Hänen esimerkissään tammipölkky muun-
tautuu moneksi. Sitä voi käyttää pönkkänä, jos kuusilankku ei riitä tai sen voi 
asettaa jalustaksi, jolloin puun kauniit syyt ja kiilto ovat edukseen. (Siukonen 
2011,66.)

Bricolageen liittyy siis yhden asian muuntautuminen toiseksi jos sen käyttö-
tarkoitus muuttuu. Valokuva toimii samoin. Yksi kuva saa eri merkityksiä käyt-
töyhteytensä mukaan. Sen voi asettaa osaksi sarjaa, palaksi montaasia, jonka ra-
kenne ja kokonaisuus ratkaisevat sen merkityksen. Tammipölkyllä ei toisaalta 
alun alkaenkaan ollut mitään tiettyä tarkoitusta, mutta onko valokuvallakaan? 
Tietysti tilaustyöt ja huolella suunnitellut projektit voi lukea ulos tästä. 

Minua kiinnostavat myös valokuvat, jotka syntyvät omalla painollaan, ne jot-
ka pyörivät päässä ja etsivät keinoja toteutua etsimessäni. Aina en edes tiennyt 
etsiväni kuvaa, jonka onnistun ottamaan. Sellainen valokuva on kuin tuo kau-
niisti vanhentunut tammipölkky. Sille ei ole oikein mitään tiettyä käyttötarkoi-
tusta, mutta se on olemukseltaan niin kiehtova, ettei sitä raaski saunapuiksi lyö-
dä. Sen laittaa mieluummin takanreunukselle kuin takkaan. 

Myös valokuvamateriaalin tunnistaa joskus niin laadukkaaksi, että sen laittaa 
jonnekin varmaan talteen, kovalevyn ”ylähyllylle”, koska tietää, että sillä on 
käyttötarkoituksensa, vaikka se ei ehkä ole sitä vielä paljastanut.

Näen Claude Lévi-Straussin kuvauksessa bricoleurista yhtymäkohdan omaan 
työskentelyyni. ”Bricoleur on joku joka työskentelee käsillään käyttäen keinoja, 
jotka ovat epäsuoria verrattuna ammattimiehen (l´homme de l´art) käyttämiin”. 
Minulle valokuvaus juontuu intuition tuomasta ajatuksesta ja hetkessä elämi-
sestä, mikä ei voi eikä saa rajoittua jonkun muka oleellisen elementin puuttumi-
seen. Sitä mitä minulla ei ole, en tarvitse tai jos todella tarvitsen, niin teen sen 
jostain, mitä käsiini saan. Asiat on laitettava rullaamaan. Jos kuvassa ei ole tar-
peeksi valoa, rakennan jonkin valonlähteen. Jos mukana ei ole lamppuja ja kynt-
tilä ei riitä, lainaan auton, jossa on kaksi isoa etuvaloa, joilla tekee vaikka yöstä 
päivän. Siukonen kiteyttää Lévi-Straussin ajatuksen bricoleurista villin toimin-
nan edustajana rationaalisen maailman sisällä: ”Hän käyttää sitä, mikä on käsillä 
ja pärjää vallan mainiosti.” (2011, 42).
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4.1 Ulkoilmassa

”It’s all that reality – you are in the world that you’re painting. 
The light changes, the wind blows, things are constantly moving. 
You are forced to paint quickly and spontaneously.” –Sherrill Cooper

Valokuviani leimaavat luonnonvalo, tila, usein myös näkyvä horisontti ja ihmi-
nen askareissaan. Myös sääilmiöt sekä vuodenajat ovat tärkeitä valokuvan tun-
nelmaa rakentavia elementtejä, mutta paikka on ehkä tärkein. Mennä pois kau-
pungista, olla ”toisaalla”. Matka ihmisessä. Luonto on paikka ihmisessä. Ihmis-
luonto.

Valokuvaan paikkoja joissa luonto ja ihmiset kohtaavat. Näen valokuvat muo-
tokuvina tilanteesta, paikasta ja tunnelmasta. Osassa ihminen on etualalla ja hä-

4 en pLein air
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nen ilmeensä ja eleensä rakentavat ku-
van tapahtumaa. 

Näen työskentelyssäni yhteyksiä 
symbolismiin, jossa tärkeää ovat voi-
makkaat luontoelämykset ja niiden 
synnyttämät tunnetilat. On helppo yh-
distää tiettyjä tunnetiloja erityyppisiin 
maisemiin, luonnonilmiöihin ja vuoro-
kaudenaikoihin. Maisema voi olla väli-
ne tunteiden ja mielialojen ilmaisuun, 
vaikka harvoin mietin sitä kuvatessa. 

Maalaustaiteessa ulkona maalaami-
sen suosio kasvoi maalien kehittyessä 
tuubikäyttöisiksi ja maalaustelineiden muuttuessa helpommin mukana liikutel-
taviksi. Ne tekivät mahdolliseksi ulos menemisen ja siellä maalaamisen, mutta 
ennen kaikkea aiheen elävänä, luonnonvalossa tallentamisen, ”oikein näkemi-
sen”. Maalaus tapahtui usein valkoisen päivänvarjon alla, jotta kankaalle osuva 
luonnonvalo oli mahdollisimman tasaista. Ulkona maalaaminen vaikutti voi-
makkaasti maalausten väriskaaloihin, jotka muuttuivat suhteessa studiossa teh-
tyihin maalauksiin. Impressionistien myötä valon ominaisuuksien tarkastelu 
nousi aivan omiin sfääreihinsä, realistista aiheenkuvausta tärkeämmäksi. 

En plein air -kuvasarjani kuvaa ihmisiä luonnossa, olosuhteissa, joissa teknisen, 
ympäristöstä poikkeavan valaisun käyttö ei tue valokuvan tunnelmaa ja näin ol-
len vaatii kaiken mahdollisen luonnonvalon hyödyntämistä. Ylimääräisen valon 
tuonti kuvaustilanteeseen on ristiriidassa paikan oman tunnelman kanssa. Kuin 
veisi luontoon jotain sinne kuulumatonta. Luonnolliseksi valoksi voi toki miel-
tää niin nuotion loimun kuin kännykän hehkun. Autonvalotkin. Se on tapaus-
kohtaista.

Ratkaisevaa hetkeä enemmän tavoittelen valokuviini jotain sen ympäriltä; 
viitteitä ohjaamaan katsojan ajatuksen ulos valokuvan esittämästä hetkestä 
ja rakentamaan kohtausta sen ympärille sekä mahdollista dialogia henki-
löiden välille. 

En plein air -sarjaani ajatellen valokuvaan ihmisiä luonnossa, sivussa 
urbaanista, jokapäiväisestä ympäristöstämme. Luonnontilainen todellisuus 
on kiehtovampi ja tuo kuvaan jotain alkuvoimaista. Yritän pitää valoku-
vaustilanteen mahdollisimman rauhallisena ja yksinkertaisena. Tunnelmaa 
tukeva valo, miljöö ja henkilö, joka on alttiina tilanteelle. Se riittää.

Metodini on kuin luontokuvaus, jonka kohde onkin ihminen. Ihminen 
kohtaa maiseman – luonnollisena olentona omassa ympäristössään, omissa 
askareissaan. Ihmisenkin voi houkutella paikalle ”haaskalla”, kuin minkä 
tahansa luontokappaleen. Kahvitarjoilu yleensä riittää.

Mitä teemme mökeillä, luonnon helmassa, kun kukaan ei ole katsomas-
sa? Vanhemmillemme ja isovanhemmillemme ulkoilmassa vietetty aika oli 
oleellinen osa elinpiiriä. Kesämökki oli paikka, jossa vapaa-aika vietettiin 
hyödyllisissä askareissa: kunnostus- ja puutarhatöissä, kalastaen ja keräten 
sieniä sekä marjoja talven varalle. Nuoren sukupolven urbaaneille suoma-
laisille kesämökit ja luonto yleensä eivät enää ole vain arkista puuhastelua 
varten. Ne ovat paikkoja vapautumiselle.

En halua eristää ihmistä kaupunkimiljööstä, joka on meille jokaiselle 
luonnollinen nykypäivänä. Minua kiinnostaa ihmisen luontosuhde ja sen 

ilmeneminen erilaisina toimintamalleina. Luonnossa ihminen on eri kuin kau-
pungissa. Halkoja hakkaamalla selvitetään ajatukset. Juhannuksena pukeude-
taan vanhaan talvitakkiin ja heitetään kirvestä tikkatauluun. Uusi sukupolvi käy 
mökeillä, näyttää siltä, että roolipelaamassa.

Löysin siitä kiehtovan tavan tutkailla ympäröivää todellisuuttani ja jäsentää 
näkemääni haluamallani tavalla – järjestellä näkyvä maailma mieleisekseni. 
Mahdollisuuden tutkia näkemääni ajan kanssa ja ehkä ymmärtää jotain maail-
masta ja ajasta jossa elän. Mikä reaaliaikaisena vain vilahtaa ohi tavanomaisuu-
tena tai jää huomaamatta yksityiskohtana, voikin valokuvan omassa hetkessä ja 
todellisuudessa, rajatun hetken illuusiossa, kasvaa aivan uusiksi merkityksiksi.

Elokuvien suurkuluttajana ymmärsin pian myös valokuvaan liittyvän mah-
dollisuuden sen oman todellisuuden rakentamisesta. Valokuvan tuhat sanaa on 
usein silkkaa proosaa. 

Tämä on olennainen osa valokuvan kiehtovuutta. Sillä on kyky kertoa tari-
naa, mutta se, millaiseksi tarina muodostuu katsojan mielessä ei riipu vain tilan-
teesta, missä kuva on otettu ja mitä se dokumentoi. Valokuvan tarinalla on aina 
fiktiivinen puolensa. Se on kuvaajan tekemä rajaus, näkemys. Se ei koskaan ker-
ro koko totuutta. Pitääkö sen edes?

Valokuva on helposti tylsä, jos se vääntää rautalangasta sanomaansa tai on 
muuten liian alleviivaava. Sen voima on kyvyssä välittää tunteita, imaista katsoja 
mukaan maailmaansa, niin mielikuvitukselliseen kuin se onkin.

Valokuvasarjaa tulee katsoa kuin fiktiivistä elokuvaa. Tarina on kuvien välis-
sä, leikkauksessa ja montaasissa, jonka se onnistuessaan muodostaa. Tarinan 
kulkemista voi tehostaa kuvateksteillä, mutta mielestäni parempi on liittää sar-
jaan vain yksi, melko lyhyt teksti, joka antaa katsojalle oikean viitekehyksen, 
kuin alkutekstin – ”a long time ago, in a galaxy far far away...”

En plein air -sarjan valokuvat ovat dokumentteja tapahtumista – lavastettuja 
tai ei – joita olen todistanut. Niissä on kyse vallitsevan hetken ja tilanteen hal-
tuunottamisesta, mutta myös sen hyödyntämisestä omien fiktioideni tarpeisiin. 
Luulen, että jos lavastaisin paljon tai rakentaisin kuvani useista kuvista, en saisi 
valokuvauksesta samanlaista löytämisen ja hetkessä mukana olemisen riemua. 

Valokuvani ovat huomioita, usein matkalta löydettyjä ja joskus idean pohjalta 
esiin houkuteltuja. Ne ovat näkemyksiäni tapahtumista ja paikoista, joiden tun-
nelmaa tuen aina vallitsevalla valoa. Valokuvaan ihmisiä ja luontoa, ja niiden 
kohtaamista. Ihmisluontoa. Jatkettuja tarinoita elämästä, nähdystä ja koetusta. 
Sekä siitä, mitä valokuvat uusiksi tarinoiksi rakentavat. Olen kiinnostunut fikti-
osta jonka ne katsojan päähän rakentavat. Irrallisia kohtauksia, jotka yhdessä 
luovat uusia tarinoita, tai yksittäisiä valokuvia, jotka ajanmittaan muodostavat 
yhdessä luonnollisia sarjoja kuin tarpeesta olla keskenään. Ne kirjoittavat samaa 
tarinaa. 

Kuvatessani luotan tapahtumaan. Siihen, että asiat järjestyvät visuaalisesti 
oikein. Hankkiudun tilanteisiin, jotka ovat otollisia valokuvaukseen. Ohjaan 
mallejani, mutta pyrin tekemään sen hienovaraisesti, häiritsemättä tilanteen 
luontaista olemusta. Pyrin houkuttelemaan tunnelman ja tapahtuman esiin ja 
surffaamaan sen kyydissä niin pitkälle kuin tunnen sen kantavan.

Tällainen lähestyminen on herkullista. Usein malli tekee jotain odottamaton-
ta, mitä ei kuvan suunnitteluvaiheessa olisi voinut aavistaa. Tämä luo kuvausti-
lanteeseen aivan odottamattoman latauksen. Jotain, mitä olisi hyvin hankalaa 
tai mahdotonta lavastaa. Omalla kohdallani olen huomannut pidemmälle viedyn 
lavastamisen luovan liikaa staattisuutta ja tuhoavan hetken tunnelman. Kuinka 
voin yhdistää valikoidun, mieleisekseni asetellun miljöön ja hetken luoman jän-
nitteen?

 ”En plein air” on 
ranskalainen termi 

ulkoilmassa 
olemiselle. 

Se viittaa 1800-lu-
vun puolivälissä 
yleistyneeseen 

maalauskäytäntöön, 
jossa alustavien 
tutkimusten ja 

luonnosten sijaan 
lopulliset maalauk-
set tehtiin valmiiksi 

ulkona aiheen 
luona. Tyyli on 

keskeinen 
impressionismille 

ja oli teknisenä 
apuvälineenä tärkeä 

osa naturalismin 
kehityksessä. 

Wikipedia

  Winslow Homer: 
Artists Sketching 

in the White 
Mountains.

1868.
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4.2 Työnimestä työntekoon

Se oli heittolaukaus, aivan lonkalta vedetty. Tilanne tuli niin nopeasti, etten eh-
tinyt säätää kameraan riittävää suljinaikaa. Tilanteen uudelleenlavastaminen ei 
tuntunut mielekkäältä. Kuljimme eteenpäin. Sami käveli mutaista polkua edel-
läni, minä harpoin perässä kamerani kanssa. Olisi pitänyt säätää jotkut sportti-
asetukset kameraan. Mitä oikein ajattelin, kun otin valokuvia ja kävelin samalla? 
Valokuvaan tuli harmillinen liike-epäterävyys eikä se ole teknisesti onnistunut. 
Mikä kamerakerholainen kriteeri sekin on? Olli Haapion Dokumentti – 11 valo-
kuvaajaa kirjassa Hans Von Schantz luonnehtii valokuvan ominaisuuksia. Hän 
kuvailee salamalla pysäytettyä valokuvan hetkeä ”jäädytetyksi” ja pitkän valo-
tusajan tuomaa liike-epäterävyyttä plastisuudeksi.  ”Pyrin mahdollisimman 
plastiseen ja siten rakeettomaan kuvaan, jonka jäädytetyssä osassa olisi maksi-
maalinen terävyys, ja jonka liikkuneessa osassa toteutuisi plastisuuden vaati-
mus.” (Haapio 1998, 29.)

Plastisuus voidaan ymmärtää muovailtavuutena ja taipuisuutena. Sanakirjan 
mukaan se voi tarkoittaa myös veistoksellista, sulavaa ja kaunisliikkeistä. Tältä 
kantilta katsottuna liike-epäterävyys ei kuulosta ollenkaan epäonnistumiselta. 
Päinvastoin!

Harmittelin sitä silti jonkun aikaa ja tuskailin, etten voisi muka laittaa sitä 
”onnistuneiden valokuvien kansioon”. Jossain vaiheessa tajusin katsoneeni sitä 
niin paljon, pyöritelleeni sitä näytöllä edestakaisin ja innostuneeni yhä uudes-
taan sen mieleeni nostamista ajatuksista, että päätin lopettaa teknisestä laadusta 
ja tarkkuudesta harmittelun. Mitä sitten jos se vähän tärähti, voin elää sen kans-
sa. Tämä viimeistään selvitti, että tunnelma on minulle tekniikkaa tärkeämpi 
kriteeri. Kuvassa on paljon sellaista, mikä saa mielikuvitukseni liikkeelle, vie 
minut matkalle tarinaan joka voi olla aina erilainen. Mielestäni valokuvalle ei 
ole olemassa parempaa ominaisuutta.

Mutta missä raja tulee vastaan, milloin kuva muuttuu liian abstraktiksi, mil-
loin siitä tulee jotain muuta kuin hetki, mihin katsojana samaistun? Tämä on 
varmaan täysin katsojakohtaista mutta itselleni tärkeää on tarinallisuus. Siitä 
saan kiinni helpommin kuin pinnasta, missä on muotoja ja värejä. Voin toki 
nautti sommitteluista mutta haluan löytää valokuvasta maailman johon upota. 
Haluan lukea sen kuin sadun. 

On tuskallista ymmärtää, että valoa ei vain kertakaikkiaan ole tarpeeksi het-
ken valokuvaamiseen. Silloin on vain parempi istua hiljaa ja nauttia. Kaikkea ei 
kai tarvitsekaan valokuvata.

On sanottu, että valokuvassa luonnonvalon lähde voi olla määrittelemätön il-
man, että siihen kiinnittää turhaan huomiota. Keinovaloa on parempi käyttää 
kuin elokuvissa, niin sanotussa ”Russian lighting”-muodossa, jolloin valonläh-
de, oli se sitten kynttilä tai autonvalo, on näkyvissä. Poikkeuksia tietysti on mut-
ta siinä on totuuden siemen.En voi määrittää tarkasti kuvauspaikkani sää- tai 
valaistusolosuhteita. Mutta jos pystyn hyödyntämään niitä mallieni toiminnan 
kanssa ja näin lisäämään valokuvaan tunnelatausta, olen vähän lähempänä ta-
voitettani.

Mielestäni onnistuneessa valokuvassa on kuitenkin oltava jotain hallitsema-
tonta vapautta. Jotain mikä osoittaa katsojalle, että kuvaustilanne on saanut elää 
omalla painollaan eikä kuvaaja ole yrittänyt sitä liikaa johdatella. Tai ainakin 
sen sopisi uskotella niin. Paras valokuva ei ole kuin kotieläin joka tottelee soke-
asti isäntänsä käskyjä. Sen on oltava kuin puolikesy koira joka on isäntänsä ku-
vavirrasta pelastama mutta josta näkyy vielä pala villiä vapautta, jotain kahlitse-
matonta. Ehkä kuusamolaiset ovatkin oikeassa koirille määrittämissään rooleis-
sa? Puolikesyn koiran olemus onnistuneen valokuvan allegoriana ei ole ehkä 
tarkin mahdollinen, huvittava se on. 

Voiko aikaisemman kuvaushetken elää ja kuvata uudelleen? En tiedä onko se 
edes tarpeellista ja haluanko sitä. Harmittelen silloin tällöin, etten ottanut ka-
meraa johonkin mukaan, kun kuvattavaa olisi ollut. Olen luopunut yrityksestä 
löytää kuvaamattomia mutta kiehtovia tapahtumia uudestaan. Ne voi aina lavas-
taa. yrittää ainakin. Ymmärrän, etten voi luoda menneitä hetkiä uudestaan mut-
ta voin oppia niistä ja luonnostella niiden parhaat yksityiskohdat myöhempää 
käyttöä varten. 

Näiden luonnoksien avulla asetan itseni tilanteisiin, jotka elävät omalla pai-
nollaan ja joiden kehitymistä on palkitsevaa seurata ja tallentaa. Näistä luon-
noksista rakennan kuviini kaipaamani visuaalisen toiminnan, hetken ja viitteen 
tarinasta, joka voisi olla mahdollinen. Sen voi nähdä dokumettina mutta minulle 
se on maailma, jolla on oma todellisuutensa. 

Sininen reppu 
ja sateen uhka.

Sarjasta
En Plein Air.

2011.
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En Plein Air.
Kuvasalkku

2013.
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4.3 Seuraavat askeleet

”You´ve got to be able to do it the way you want to and know why it is that 
you’re doing it. And at least if you don´t know intellectually, 
you know emotionally that it´s right. It feels right to you.”
-Conrad Hall

Valokuvaus tapahtuu tunnistaessani sille otollisen hetken. Tunnistan sen, mutta 
en välttämättä osaa määrittää, mikä siihen johtava ärsyke on. En anna sen haita-
ta menoa.

Koin tarvetta kartoittaa vahvuusalueitani ja nähdä missä on vielä petrattavaa. 
Haluan kehittyä kuvaajana, kehittää tyyliäni ja löytää uusia keinoja kuvallisten 
ideoideni toteuttamiseksi. Opinnäytteen pohtiminen ja pala kerrallaan hitaasti 
rakentaminen, on pakottanut minut tarkastelemaan ja kyseenalaistamaan työs-
kentelyäni, metodeitani, mielenkiinnon kohteitani ja omia vahvuuksiani.

Koin tämäntyylisen lähestymisen omakseni, koska halusin ymmärtää itseäni 
kuvan tekijänä, nähdä selvemmin mistä työskentelyni perusteet hahmottuvat ja 

mihin olen matkalla. Tämän opinnäytteen tekeminen on selkiyttänyt valokuva-
kokonaisuudet, joiden parissa olen työskennellyt ja auttanut minua ymmärtä-
mään niiden riippuvuus- ja vaikutussuhteita toisiinsa.

Valokuvani eivät synny vain laukaisimen painalluksina ja ovat harvoin suoria 
dokumentteja näkemästäni. Ne ovat jatkettuja mielikuvia, valokuvallisia ajatuk-
sia, joista saan kiinni. Ne ovat ruokittua totuutta. 

Mielikuva hienosta valokuvasta ajaa tekemään sen. Etsimään palaset, joista 
sen kokonaisuus muodostuu. Toimintasuunnitelmat syntyvät tekemisen ohessa 
ja kasvavat tilanteiden mukana. Omaehtoisuus työnteossa ja tekemisen tarve 
johtavat uusiin oivalluksiin. Ne ajavat minua eteenpäin. Joskus se voi olla kaunis 
valo tai kiehtova toiminta. Se on sillä hetkellä toisarvoista. Monesti hienot kuvat 
syntyvät ”tässä on nyt jotain” -tyylisen kutinan myötä. Olen oppinut kunnioitta-
maan noita kutinoita ja alkanut pohtia niitä etsimen läpi. 

Kuvasarjani ovat kokonaisuuksia. Lauma, josta osa ei sopeudu uuteen maail-
maan, vaan vanhenee ja kuolee pois. Uudet tulokkaat, jotka vielä etsivät paik-
kaansa ryhmässä, kunnioittavat vanhempiaan, mutta myös haastavat niitä, tuo-
vat siihen uusia suuntia ja muotoja. Näitä valokuvallisia kokonaisuuksiani hah-
mottamalla ymmärrän tapaani tehdä valokuvia. 

Välillä tuntuu, kuin olisin valokuvauksen David Attenborough. Menen luon-
nolliseen tilanteeseen, istahdan alas ja aloitan tarkkailun. En kumminkaan mal-
ta pysyä roolissani, vaan menen liian lähelle ja vaikutan tapahtumien kulkuun. 
Saatan myös höpöttää kohteilleni olettaen, että ne ymmärtävät, mitä puhun. 

Pyrin siihen, että valokuvissani ihminen ei ole jalustalla, vaan osa suurempaa 
kokonaisuutta, yksi sen rakentava tekijä. Maiseman tarkoitus valokuvassani ei 
ole välittää katsojille kuvan ihmisen tuntemuksia tai päinvastoin, ihminen ei tee 
kuvan maisemasta merkityksellistä. Valokuvissani ihmiset ovat omassa ympäris-
tössään, vaikka arjen ulkopuolellakin, kuin eläimet metsässä. Omassa tilassa to-
teuttamassa luontaisia tarpeitaan ja askareitaan. Osana kokonaisuutta, ei enem-
pää ei vähempää. En toki pahakseni laita laajempiakaan tulkintoja.

Minulle tarinallisuus on tutkimusmatka valittuun teemaan, väittämän hake-
mista. Tämä kirjoitusprosessi on ollut monen mieltäni askarruttavan väittämän 
tutkimista. Samalla tavalla haluan ajatella valokuvausta tutkimusmatkana. Voin 
ideoida ja kehitellä kuvan tapahtumia, miettiä miljöötä ja henkilöiden välisiä ke-
mioita. Useimmiten lopullinen valokuva yllättää minut ja olen jopa alkanut 
odottaa tuota yllätystä onnistuneen kuvan kriteerinä. En halua etukäteen tietää 
miltä lopullinen valokuva näyttää, tai mistä jännite kuvaan rakentuu. Se veisi 
nautinnon kuvan tekemisestä. Suuri osa valokuvan kiehtovuutta perustuu mie-
lestäni tähän. Lopullista kuvaa on vaikea ennakoida, koska siihen vaikuttaa niin 
monta eri tekijää, joita en voi ikinä täysin hallita.

Usein käy niin, että päästessäni viimein kuvaamaan huolella suunnittelemaa-
ni kohtausta, kuvaus johtaakin aivan toisaalle. Tapahtuma valitsee itselleen so-
pivan, minusta riippumattoman sivupolun, jota seuraa ja luo aivan ennaltasuun-
nittelemattoman latauksen lopulliseen kuvaan.

Soutajat.
Pertteli.

2009.
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5.1 Ruokittu totuus

”Omia kuviaan täytyy rakastaa, se on kaiken kuvaamisen lähtökohta. 
Jos itse ei pidä kuvistaan, ei voi edellyttää, että muutkaan niistä pitäisivät.”
–Jouko Lehtola

Nautin vapaudesta rajata kohteitani ja olen käsitellyt niin henkilön olemuksen 
kuvalliseen tallentamiseen liittyviä asioita kuin myös itseni määrittämistä kuvan 
tekijänä.

Kuvaustapahtuma on usein työskentelyä ennakoimattomien muuttujien 
kanssa, ne hyväksyen ja niitä hyödyntäen. Valokuvan ottamisen hetki muodos-
taa täysin omanlaisensa maailman, jonka tunnelma näkyy vahvasti kuvan loppu-
tuloksessa, tuossa toisessa maailmassa. Valokuvaajan vastuualue teknisen am-
mattitaidon lisäksi liittyy juuri tähän kuvaustilanteen kontrolliin. 

Taiteilija maalaa aina omakuvaansa ja sama koskee valokuvaajia. Jokainen 
valokuva jonka otan, paljastaa jotain itsestäni. Ne, jotka valitsen suosikkieni 
joukkoon määrittävät suuntaani kuvaajana. Ne ovat itsetutkiskelun välineitä, 
joista luen toimintani seuraukset. Valitsen kuvat, jotka puhuvat omaa kieltäni ja 
joilla tuntuu olevan joku tarina, vaikka se ei heti selvältä tuntuisikaan.

Valokuvaajan ammatti on täynnä mahdollisuuksia. On kehitettävä epävarmuu-
den- ja paineensietokykyä, osattava tulla toimeen hyvin erilaisten ihmisten 
kanssa ja oltava luotettava laadukkaiden valokuvien tuottaja. Loputon kiinnos-
tus kaikkea ympärillä tapahtuvaa kohtaan on eduksi. 

On tärkeää saada näyttää asiat omalla tavallani, niin kuin ne itse koen. Suosin 
ulkokuvauksia, vaikka menetän osan kontrollista, koska en voi täysin hallita ku-
vauspaikkani sää- tai valaistusolosuhteita. Mutta pystyessäni hyödyntämään nii-
tä mallieni toiminnan kanssa, tuen valokuvan tunnelatausta ja olen vähän lä-
hempänä tavoitettani.

Tärkeintä on valokuvan tekemisen hetki ja mitä siinä on käsillä.  Tapahtuman 
luonnollisen suunnan aistiminen. Ympäriltä löytyvän hyödyntäminen ja luotta-
minen siihen, että aina jotain kiinnostavaa löytyy. Jos ongelmat pystyy näke-
mään mahdollisuuksina, lopputulos voi olla odottamattoman hyvä.

Ainoa mitä valokuvalla tulisi myydä, on ajatusmalli. Kuva on avain. Kuva on ik-
kuna, jonka avaaminen jää katsojan tehtäväksi. Se on viite maailmasta kuvan 
pinnan toisella puolella. Kuvan tunnelma vangitsee katsojansa, viettelee mu-
kaansa ajatukseen ja kuvan luomaan maailmaan, jonka täytyy aina ja vain syntyä 
katsojan päässä, mielikuvituksessa.

Tallennan hetkiä niiden kiehtovan tunnelman ja esteettisyyden tähden, säi-
lyttääkseni ne ja tehdäkseni niistä omiani. 

Koen tärkeäksi tekemisen ja omat kokeilut, niin tekniikan kuin sisällönkin 
suhteen. Seuraan intuitiota ja pyrin kehittämään kuvaustilanteiden tunnelmia. 
Yritän löytää herkkyyttä huomata ja rohkeutta seurata kuvaustilanteiden omaa 
painoa. 

Olen ymmärtänyt, että valokuvatessa tilanteen ehdoilla toimiminen, reagoin-
tikyky, on tärkeimpiä taitoja oppia, kun tavoitteeni on kehittää omaa ammatti-
taitoani. Lisäksi minulle on tärkeää, että katsojalle jää tulkinnanvaraa, ja mah-
dollisuus samaistua valokuvan esittämään tapahtumaan, kokea se omakseen.
Valokuvan keinoin pystyn analysoimaan omia mielenkiinnon kohteitani. Minul-
la on tarkastelijan osa mutta haluan rikkoa muottia. Huomioin tapahtumia ja 
tilanteita ympärilläni, mutta myös ruokin niitä protagonisti–hahmoilla, joita 
värvään käyttööni mistä voin. Näillä hahmoilla yritän saada enemmän irti tun-
nelmasta, tai rakentaa jonkun mielessäni pyörineen fiktiivisen tapahtuman. 
Kuvissani esiintyvien ihmisten henkilöllisyys on yhdentekevää. He voisivat pe-
riaatteessa olla eläimiäkin, mutta ihmisiä on helpommin tarjolla statisteiksi ja 
katsojankin on helpompi samaistua. Ihminen on toimiva elementti valokuvan 
staattisuuden rikkojana ja tunnelman korostajana.

 Valokuvissani ihmisten olemus ja tekemistä kuvaavat eleet, tekemisen välit-
tyminen, ovat tärkeitä. Ne ovat usein ilmeitä tarpeellisempia, suorempia ja ko-
rostavat selvemmin näkemystäni siitä, miten me olemme täällä tänään, tässä 
ajassa.  

Minulla ei ole tarvetta määrittää paikkoja, joissa kuljen, mutta haluan pystyä 
tekemään niistä jotain enemmän. Haluan rakentaa ihmistä apuna käyttäen näyt-
tämön ja kohtauksen sille. Kuvauspaikalla ei ole sinällään muuta merkitystä 
kuin se, miltä se kuvassani näyttää ja mitä se valokuvan omassa todellisuudessa 
edustaa. 

Vaikutan ympäristööni ottamalla valokuvia siinä. Miksi tyytyisin tarkkailijan 
osaan jos voin vaikuttaa näkemääni ja rakentaa siitä jotain kiinnostavampaa. 
Voin luoda paikalle tarinan, fiktiivisen sellaisen ja valokuvata sen parhaaksi nä-
kemälläni tavalla. Se on haaste. Se on paikan tarkoituksen pohtimista ja sen omi-
naisuuksien käyttämistä omien tarkoitusperieni saavuttamiseksi. Minua ei kiin-
nosta vain asioiden tallentaminen vaan niiden todentaminen. Totuudellisuuden 
tavoittelu fiktion keinoin.

Valokuva on fantasia, näkemys tapahtumasta ja mahdollisuus sen näyttämi-
seen, oli se sitten kuinka mielikuvituksellinen vain. Tarina jonka kuva mieleeni 
tuo on minulle tärkeä kriteeri puhuttaessa onnistuneesta valokuvasta. Mieliku-
vituksella ei ole rajoja mutta valokuva on sidottu välineeseen, paikkaan ja ai-
kaan. Se on myös sen voima. Toki valokuva, Kuten mielikuvituksen tuotekin, voi 
olla hyvin abstrakti ja näin ollen yrittää kieltää – tai ainakin kiertää – omat 
lainalaisuutensa.

Jotta mielikuvituksen tuote olisi uskottava ja saisi meidät tuntemaan jotain, 
sen täytyy suoda katsojalle samaistumisen mahdollisuus. Katsojan samaistumi-
nen valokuvan elementteihin, miljööseen, tapahtumaan, henkilöihin tai näiden 
yhdessä luomaan tunnelmaan, on valokuvan arvoa määrittävä asia.

Tavoitteenani valokuvissani on asettaa ihminen ajassaan ja paikassaan luo-
maan viitteitä tapahtumiin, joita valokuva ei välttämättä suoraan esitä, mutta 
joita se edustaa. Tapahtuuko näin? Katsojan tulkinnat valokuvalle ovat joka ta-
pauksessa aivan yhtä oikeat kuin tekijän sille antamat. 

Valokuvaus on tiukasti sidoksissa teknisten laitteiden sille asettamiin rajoihin. 
Yleensä tärähtänyt tai väärin valotettu valokuva mielletään epäonnistuneeksi. 
Entä jos tällaiseen valokuvaan onkin syntynyt jotain kiehtovaa tunnelmaa, joka 
herättää katsojassa ajatuksia. Toivon pystyväni viemään katsojan niin syvälle va-
lokuvan omaan todellisuuteen, että tekniset yksityiskohdat menettävät merki-
tyksensä ja se, onko kuva värillinen tai mustavalkoinen.

5 pohdintaa
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Valokuva itsessään voi ja pitää olla riittävän mielenkiintoinen.
Onnistunut valokuva voisi yhtä hyvin olla maalaus. Nekään eivät usein ole 

teknisesti täydellisiä vaikka hienoja olisivatkin. Kauniin kuvan tekotapa ja väli-
ne menettää merkityksensä. Onnistunut valokuva on aiheesta riippumaton. Se 
on jotain laajemmin, kuin mitä esittää.

Valokuvalle on leimallisen ominaista se, että sen ottaja on aina todistanut ta-
pahtumaa ja aikaansa jolloin kuvan on ottanut. Se on aina subjektiivinen näke-
mys. Lopulta kyse on vain mielipiteistä, siitä mikä meitä kiehtoo.

Valokuvan ottamista edeltävään ja sen aikana tapahtuvaan, liittyy paljon kä-
sillä tekemisen mahdollisuuksia, joista nautin. Ja jotka ovat tärkeitä minulle. Ne 
ruokkivat prosessia, motivoivat ja pitävät vireystilani korkealla.

Valokuvan suunnitteluprosessi voi olla yhtä herkullinen kuin itse kuvausti-
lanne. Tämä on olennaista omalle työskentelylleni. Jatkan siis bricoleur–ajatte-
lun soveltamista valokuvan parissa. Haluan, että valokuvaus on muutakin kuin 
tallentamista.

Valokuva on visuaalinen löytöretki, johon liittyy samankaltaista valmistautumis-
ta kuin kaikkiin suuriin seikkailuihin. Välineitä ja tarveaineita täytyy kerätä, 
taustatutkimusta kannattaa tehdä ja reittiä voi suunnitella etukäteen sen mu-
kaan, mitä toivoo löytävänsä. Koskaan ei voi täysin varautua siihen, mitä retkellä 
tulee vastaan ja mihin se lopulta johtaa. Tästähän seikkailuissa on kyse. 

Suunnitelmallisuus kuvissa on tietysti tärkeää, mutta ne pitää tehdä luon-
noksiksi eikä käsikirjoitukseksi. Kuvan ottaminen on oma tapahtumansa, maail-
mansa, joka noudattaa omia lakejaan. Sitä ei pidä kahlita turhan tiukoilla suun-
nitelmilla, jotka ovat kuin silmälaput vaunuja vetävälle hevoselle. Mielen on ol-
tava avoin vaikutteille, antaa intuition painaa laukaisijaa. Kaunein kuva on usein 
se, minkä ottamista ei ole ennalta suunniteltu. Se luo oman tapansa katsoa ai-
hettaan.

Kaikki kuvat eivät onnistu ja joskus on aikoja, kun kuvaaminen tuntuu hyvin 
raskaalta, päämäärättömältä. Yksinäisen työn mukana seuraa helposti epävar-
muus työn tarkoituksesta. Silloin arvostan elokuvamaailman työyhteisöä ja mal-
lejani, jotka lähtevät mukaan ideoihini ja auttavat minua eteenpäin.

Pitäisi pystyä tuhoamaan kuvatiedostoja, joille ei ole koskaan mitään käyttöä 
löytynyt. Kovalevyjeni gigat ja terat ovat täynnä raakakuvatiedostoja joita en kai 
koskaan tarvitse. Joukossa saattaa silti olla lupaavia aihioita, jotka odottavat 
käyttöään noiden sähköisten työhuonevarastojeni kätköissä.

Sitten tulee inspiraatio. Se ei iske kuin salama kirkkaalta taivaalta vaan paljastaa 
itsensä hämäränä visiona valokuvauksellisesta toiminnasta. Tulee mieleen aamu-
yön puoliunessa ja löytää muotonsa vasta, kun sitä pääsee työstämään. Se on 
ajatus hetken tallentamisen tärkeydestä joulukuun kuuraisen kirkkaana aamuna. 
Poikkeuksellisen kaunis valon tulokulma, joka pakottaa hörppimään aamukahvin 
hätäisesti ja pukemaan lämmintä päälle, että voi sännätä ulos.

Tartun kameraani ja haalin mukaani tavaroita, jotka sillä hetkellä tuntuvat tar-
peellisilta ja suuntaan ulos, luonnonvaloon. Ulkoilma ja luonnonvalo ovat työsken-
telyäni ruokkivia tekijöitä. Inspiraatio ei syty pölyisessä tietokoneluokassa tai kir-
jaston hämärässä, vaikka virikkeitä olisi kuinka. Tarvitsen ilmaa, tarvitsen tuoksu-
ja luonnosta ja äänimaailman, joka elää omaa elämäänsä, kun suljen silmäni.

Katson ympärilleni ja otan ensimmäisen kuvan. Ulkona on aina kiinnostavia 
yksityiskohtia ja niitä löytyy, kun malttaa hetken tutkia ympäristöään. Jäätynyt 
vesi ämpärissä rännin alla, kirveen iskujen jäljet hakkuupukissa, talon alta 
kurkistava kissa.

Vuodenaika tuoksuu nenässä. Loppuvuoden kirpeät aamut, kun lumi ei ole 
vielä satanut mutta yön jäljiltä maa on kuurainen. Mielikuvitus juoksee jonnekin.

Viulisti.
2012.

”You’re writing things that will benefit the world. To hell with that! 
I don’t write things to benefit the world. If  it happens that they do, swell. 
I didn’t set out to do that. I set out to have a hell of a lot of fun.” –Ray Bradbury
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Kiitos Mark Lwoffille, joka otti minut mukaan elokuvan maailmaan.

Kiitos ohjauksesta ja valistuneista huomioistanne: 
Merja Salo, Jyrki Parantainen, Yrjänä Levanto ja Jukka Vieno.

Kiitos Timo Kirveelle opastuksesta kaikille kymmenelle kanavalle.

Kiitos lähteideni kirjoittajille, joiden ansiosta tiedän, 
etten ole yksin outoine ajatuksineni.

Kiitos Hertalle, Jukalle sekä Veljilleni, luottostatisteilleni, myötäelämisestä 
ja pitkämielisyydestä ajatusten kuviksi saattamisessa. 

Kiitos vanhemmilleni, jotka antoivat minun leikkiä metsässä 
ja opettivat arvostamaan sitä.

Erityiskiitos Liisalle, joka uskoi minuun, kun en itse siihen kyennyt.

Helsingissä 22.3.2013

Olli Karttunen
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