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  Olen opinnäytetyössäni pyrkinyt avaamaan kukan sisältämiä kulttuurisia merkityksiä ja 
kohtaaman kukan sellaisena kuin se on. Halusin tutkia niitä luonnon konstruktioita, jotka 
ovat rakentuneet minun mieleeni: Pyrin irrottautumaan omista havaintovakioistani ja her-
kistymään ympäristön esteettiselle havaitsemiselle. Opinnäytetyöni taiteellisessa osiossa 
rajasin tutkivan katseeni kohteeksi aluksi arkiympäristöni luonnon. Taiteellisen prosessin 
edetessä rajasin aihetta niin, että keskityin ympäristön eliöistä kukkakasviin. Keskittymällä 
kukkakasviin, joka on osa luontoa ja osa yhteisön näkemystä luonnosta, minun oli helpompi 
lähestyä mieleni luonnon konstruktioita, kuin jos olisin tutkinut asiaa yleisellä tasolla.

   Tutkimusmenetelmänäni olen käyttänyt hermeneuttista fenomenologiaa. Opinnäytetyön 
taiteellisessa osiossa pyrin fenomenologisen reduktion avulla ymmärtämään tutkimus-
kohteeni luonteen. Tavoitteenani on ollut yhdistää erilaisia tietämisen tapoja ja sitä kautta 
ymmärtää jotakin luonnosta ja siitä miten minä olen suhteessa luontoon.

Opinnäytetyöni taiteellisessa osiossa olen käyttänyt syanotypiatekniikkaa. Tekniikka 
mahdollistaa valokuvan, maalaamisen ja piirtämisen samaan kuvaan hyvin monenlaisille 
pinnoille. Minua kiinnosti näiden tekniikoiden yhdistäminen samaan teokseen. 

Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa avaan taiteellisessa osiossa löytyneitä näkökulmiani 
kukkaan ja merkityksiä, joita kukan kuva on tutkimuksessani saanut. Tarkastelen sitä miten 
kokemukseni kukasta on muuttunut tutkimuksen aikana. Selvitän myös millaista uutta ym-
märrystä  olen saanut kukasta ja suhteestani kukkaan sekä omasta suhteestani ympäröivään 
maailmaan. Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa selvitän myös millaisia kulttuurisia kon-
notaatioita kukka on saanut länsimaisessa kulttuurissa ja miten nämä konnotaatiot näkyvät 
omissa kuvissani ja taiteen kentässä yleensä. 

Avainsanat  kukka, syanotypia, luonto, ympäristö
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Aluksi
”Maailma, jonka näemme, on maailmankuvamme.   Emme näe todellisuuden olioita vaan 
mielipiteemme niistä.” Lauri�Anttila,�1989�(Johansson�2004,�203)

Sysäys�opinnäytetyölleni�sai�alkunsa�eräästä�minulle�merkittävästä�kokemuksesta�
aiemmissa�opinnoissani.�Kun�aikoinaan�opiskelin�biologiaa,�harjoittelimme�erilaisten�solura-
kenteiden havaitsemista mikroskoopilla. Tehtävänämme oli piirtää se mitä mikroskoopista 
näimme.�Mieleeni�painui�tuon�hahmottamisen�oppimisprosessin�luonne.�Se�mitä�näin�
mikroskoopista�oli�minulle�uutta,�ennennäkemätöntä�ja�niin�outoa,�että�en�pystynyt�sitä�hah-
mottamaan.�Piirsin�paperille�tulkintani�siitä�mitä�näin.�Piirsin�sen�mihin�kiinnitin�huomiota�
luonnostaan ilman ymmärrystä siitä mitä näin. Se oli jotain aivan muuta kuin mitä solubio-
logian�opinnoissa�haettiin�ja�niin�minun�piti�opetella�näkemään,�niin�että�näkemälläni�olisi�
solubiologinen merkitys. Kun sen opin, katosivat myös pitkälle vaihtoehtoiset tulkinnat nä-
kemästäni. En kyennyt enää havaitsemaan mikroskoopista sitä, mitä olin aiemmin piirtänyt. 
Antero�Salminen�(Salminen�2005,�28-31)�puhuu�tästä�ilmiöstä,�jonka�koin�katsoessani�mikro-
skooppiin:

 ”Huikea informaation määrä tavoittaa silmämme ja muut aistielimemme, mutta vain 
tietyt aspektit siinä ovat sellaisia, jotka antavat tietoa ympäristön todella tärkeistä ominai-
suuksista. Siksi sisään tuleva informaatio täytyy eritellä, abstrahoida ja muokata uudelleen, 
jotta ihminen voisi orientoitua ympäristössään” … ”Monissa jokapäiväisen elämän käytännöl-
lisissä tilanteissa näemme vain sen verran yksityiskohtia ja vivahteita kuin on välttämätöntä 
esineen tunnistamista, nimeämistä ja käyttöä varten.

Havaintojen�vakioitumisessa�on�se�huono�puoli,�että�korvaamme�esineiden�visuaaliset�
ja�muut�aistittavat�ominaisuudet�esineiden�pelkillä�nimillä.�Tällöin�tuttu�muuttuu�tuntemat-
tomaksi�ja�käsinkosketeltava�jauhautuu�pölyksi.�Oppimisen�kautta�kehittyneet�visuaaliset�
yleistykset�ja�havaintostereotypiat�korvaavat�välittömän�näköhavainnon,�joka�kohdistuu�
juuri�tiettyihin�ajan�ja�paikan�kvaliteetteihin.�Havaintovakiot�–�normaalihavaintomme�–�voi�
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vaikeuttaa�ympäristön�esteettistä�havaitsemista.��Kehittyneessä�muodossaan�esteettinen�ha-
vaitseminen�on�erityisesti�taiteilijalle�ominainen�havaintotapa.”�

Halusin�opinnäytetyössäni�irrottautua�omista�havaintovakioistani�ja�herkistyä�ympäristön�
esteettiselle�havaitsemiselle.�Opiskellessani taideopintoja huomasin palaavani yhä uudelleen 
tiettyyn�aihepiiriin.�Minua�kiinnosti�toistuvasti�kuvata�ei-inhimillistä�elämää,�siis�jotakin�muuta�
elävää�olentoa�kuin�ihmistä.��Minua�kiinnosti�ei-inhimillisen�elämän�toisenlainen�maailmassa�
olemisen tapa. Aluksi maalasin ja piirsin kuvia linnuista, sammakoista, hyönteisistä, erilaisista 
kasveista. Olin kiinnostunut muodonmuutoksesta, erilaisista eläinten välisistä riippuvuussuh-
teista,�elämän�historiasta.�Käsittelin�kuvissani�niitä�aiheita,�jotka�kiehtoivat�minua�biologian�
opinnoissani.�Taiteen�kontekstissa�saatoin�lähestyä�näitä�aiheita�toisella�tavalla.�Kuvieni�kautta�
saatoin�ymmärtää�jotakin�sellaista,�mitä�luonnontieteellinen�lähestymistapa�ei�paljastanut�
(vrt.�Naukkarinen,�2003).�Myöhemmin�olen�oivaltanut,�että�näiden�kuvien�avulla�olen�etsinyt�
myös�omaa�suhdettani�näihin�olentoihin�ja�sitä�kautta�ympäröivään�maailmaan.�Nämä�kuvat�
voi�siis�ymmärtää�kuviksi�luonnosta.�Käsitys�luonnosta�on�vaihdellut�eri�kulttuureissa�sen�
mukaan�miten�kussakin�kulttuurissa�ihminen�on�sijoittanut�itsensä�suhteessa�ympäröivään�
maailmaan.�Elän�kulttuurissa,�jonka�luontokäsitys�määrittää�ihmisen�ja�ihmisen�valmistamat�
asiat�luonnon�ulkopuolelle.�Valistuksen�ja�romantiikan�ajan�perintönä�länsimaisen�kulttuurin�
ajatteluun�on�vakiintunut�kulttuuri-luonto-vastakkainasettelu.�Tämä�vastakkainasettelu�on�so-
siaalinen�konstruktio,�jolla�ei�ole�paljoakaan�tekemistä�reaalisen�todellisuuden�kanssa.�Ihmisen�
toiminta�muuttaa�ympäröivää�luontoa�ja�ihminen�muuttuu�toisten�eliöiden�toiminnan�sekä�
elottoman�luonnon�prosessien�seurauksena.�Me�opimme�näkemään�luonnon�kulttuuristen�ku-
vien�kautta.��Emmekä�pysty�ottamaan�kulttuurin�”silmälaseja”�pois�silmiltämme.�Voimme�siksi�
vain�arvailla,�miltä�maailma�näyttäisi�ilman�niitä.�Se�miten�näemme�ei-inhimillisen�olemassa�
olevan,�kuvastaa�sitä�kulttuuria,�jossa�elämme.�(vrt.�Ahonen�1997,�Becker�1999,�de�Waal,�2001,�
Roivainen�2001).�

Halusin�opinnäytetyössäni�tutkia�niitä�luonnon�konstruktioita,�jotka�ovat�rakentuneet�
minun�mieleeni.�Olen�kasvanut�sellaiseen�kulttuuriin,�jossa�luonto�ja�kulttuuri�on�asetettu�
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vastakkain.�Olen�myös�aiemmin�läpikäynyt�luonnontieteellisen�koulutuksen�ja�tarkastellut�
luontoa�luonnontieteellisen�lähestymistavan�kautta.�Vaikka�luonnontieteellisessä�lähestymis-
tavassa�pyritäänkin�objektiiviseen�tarkasteluun,�ovat�luonnontieteelliset�kuvaukset�luonnon�
toiminnasta�kuitenkin�kulttuurisia�konstruktioita,�joissa�näkyy�valistuksen�ajan�perinteet.�
Ne�eivät�siten�kuvaa�todellista�luontoa.�Vaihtamalla�tietojärjestelmää�luonnontieteellisestä�
taiteelliseen�toivoin�voivani�löytää�toisenlaisen�luonnon�konstruktion.�Tavoitteenani�ei�ollut�
vaihtaa�tiedon�lajista�toiseen�vaan�yhdistää�erilaisia�tietämisen�tapoja�ja�sitä�kautta�ymmärtää�
jotakin luonnosta ja siitä miten minä olen suhteessa luontoon. 

Opinnäytetyöni taiteellisessa osiossa rajasin tutkivan katseeni kohteeksi aluksi arkiympä-
ristöni�luonnon�ja�taiteellisen�prosessin�edetessä�rajasin�aihetta�niin,�että�keskityin�ympäristön�
eliöistä�kukkakasviin.�Keskittymällä�kukkakasviin,�joka�on�osa�luontoa�ja�osa�yhteisön�näke-
mystä�luonnosta,�minun�oli�helpompi�lähestyä�mieleni�luonnon�konstruktioita,�kuin�jos�olisin�
tutkinut�asiaa�yleisellä�tasolla.�Opinnäytetyöni�edetessä�oivalsin,�että�kukka�on�jotakin,�jonka�
olen�kohdannut�niin�varhain,�ettei�minulla�ole�muistikuvaa�sen�ensimmäisestä�näkemisen�
kokemuksesta.�On�hyvin�mahdollista,�että�olen�nähnyt�ensimmäisenä�jonkin�kulttuurisen�ku-
van�kukasta�ja�vasta�sitten�itse�kukkakasvin.�Arkiympäristömme�on�täynnä�näitä�kulttuurisia�
kuvia kukista: valokuvissa, maalauksissa, koruissa, tapeteissa, verhoissa, mekoissa, lautasen 
tai kupin koristuksena, tyynyissä, peitoissa… Kukan näkemisessä oppimisprosessini on ollut 
niin�varhainen,�etten�osaa�erottaa�oppimaani�ja�synnynnäistä�havaitsemista�toisistaan.�Kukan�
näkeminen�ei�ole�naiivi,�merkityksistä�vapaa.�Havaitsemisessani�on�aina�myös�muistia,�kaikkea�
sitä�mitä�olen�jo�kokenut�ja�mihin�kulttuuriin�olen�kasvanut.�Olen�kiinni�näkemiseni�kulttuu-
risessa tulkinnassa ja siksi sokea vaihtoehtoisille tavoille nähdä kukkakasvi. Valitsin aiheeksi 
kukan�myös�sen�vuoksi,�että�kukka�on�kuvataiteen�kentässä�merkityksistä�hyvin�latautunut.�
Kukka�nähdään�usein�klassisen�estetiikan�ideaalina.�Se�edustaa�kulttuurissamme�monelle�har-
moniaa�ja�tuottaa�mielihyvää.�Tällainen�klassisen�estetiikan�ideaalin�mukainen�kauneus�tuntuu�
olevan�nykytaiteessa�edelleen�jossain�määrin�suorastaan�provokatiivista.�Taideteos,�joka�on�
klassisessa�mielessä�kaunis,�halutaan�nähdä�harmittomana�normit�täyttävänä�taideteoksena,�
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mitä se ei mielestäni kuitenkaan aina ole.
Opinnäytetyöni�taiteellisessa�osiossa�päädyin�käyttämään�kuvissani�syanotypiatekniikkaa,�

sillä�se�mahdollisti�valokuvan,�maalaamisen�ja�piirtämisen�samaan�kuvaan�hyvin�monenlaisil-
le�pinnoille.�Minua�kiinnosti�näiden�tekniikoiden�yhdistäminen�samaan�teokseen�sillä�kuvan�
tekijyys korostuu eri tekniikoissa eri tavoin. Piirroksessa ja maalauksessa kuva on valokuvaa 
selkeämmin�lähtöisin�tekijästä�ja�saattaa�kuvata�jotakin,�joka�ei�ole�ympäristössä�vaan�kuvaa�
tekijän�sisäistä�maailmaa.�Valokuvauksen�teoreettisissa�erittelyissä�perusajatuksena�on,�että�
valokuva�on�kaksiulotteinen�kuva�todellisuudesta,�jonka�ymmärretään�syntyvän�mekaanisen�
automaattisesti�todellisuuden�kohteista�taittuvista�valonsäteistä�(Hietanen�2006,�17).�Valoku-
va luo illuusion todellisuudesta. Se koetaan usein dokumentaariseksi jäljennökseksi jostakin 
joka�todella�on,�vaikka�valokuva�on�tietenkin�tekijänsä�valintojen�ja�tulkintojen�tulosta.�Toi-
saalta syanotypiatekniikalla tehdyt valokuvat eivät luo kovin vahvaa illuusiota todellisuudesta. 
Valokuvaan�liitettävä�aitous�kiinnittyy�valokuvan�realistiseen�kykyyn�toistaa�kuvattu�kohde�
manipuloimattomana�filmille.�Syanotypiatekniikalla�tehtyjen�valokuvien�informaatio�on�pel-
kistettyä.�Kuva�muodostuu�sinisen�värin�valöörieroista.�Valokuvan�todellisuuteen�sitoutuva�
luonne johtaa kahteen tarkastelukulmaan: valokuva todellisuuden jäljentäjänä, luontoon 
kuuluvana,�toisaalta�valokuva�kuvaajan�ilmaisuna�ja�tulkittavana�kulttuurisena�tuotteena.�Va-
litsemalla valokuvien tekniikaksi syanotypian rajasin valokuvieni mahdollisia tulkintoja sillä 
tätä�vanhaa�valokuvatekniikkaa�ei�enää�käytetä�oikeastaan�muussa�kuin�taidekontekstissa�
(Hietaharju�2006,�108).��Käytin�myös�kirjontaa,�värivalokuvaa�sekä�tekstiä�ja�kuivattuja�kasveja�
teosten�osana.�Yhdistämällä�valokuvaan�tekniikoita,�joissa�tekijyys�välittyy�vahvasti,�halusin�
korostaa�valokuvieni�subjektiivista�luonnetta.��

Tutkimusmenetelmänäni�olen�käyttänyt�hermeneuttista�fenomenologiaa.�Opinnäytetyön�
taiteellisessa�osiossa�pyrin�fenomenologisen�reduktion�avulla�ymmärtämään�tutkimuskohtee-
ni, kokemukseni kukasta, luonteen. Taiteellisessa osiossa olen pyrkinyt sulkeistamaan kukan 
itsestään�selvän�olemuksen�ja�keskittymään�juuri�sen�hetkiseen�kokemukseeni�kukasta.�Opin-
näytetyöni kirjallisessa osiossa avaan taiteellisessa osiossa löytyneitä näkökulmiani kukkaan 
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ja millaisia merkityksiä kukan kuva on tutkimuksessani saanut. Tarkastelen sitä miten koke-
mukseni�kukasta�on�muuttunut�tutkimuksen�aikana.�Selvitän�myös�millaista�uutta�ymmärrystä�
minä olen saanut kukasta ja suhteestani kukkaan sekä omasta suhteestani ympäröivään 
maailmaan.�Opinnäytetyöni�kirjallisessa�osiossa�selvitän�myös�millaisia�kulttuurisia�konnotaa-
tioita�kukka�on�saanut�länsimaisessa�kulttuurissa�ja�miten�nämä�konnotaatiot�näkyvät�omissa�
kuvissani ja taiteen kentässä yleensä. Selvitän myös mihin taiteen kentän diskursseihin haluan 
kuvillani osallistua.  

Taiteellisen�opinnäytetyön�taustat�
”Harvinaisen paksu sumu. Tuntuu kuin olisin toisessa maassa, joka ei ole tästä maailmasta. 
Äänet ovat vaimenneet ja ympäröivä elämä on lähes kadonnut. Sumusta ilmestyy hahmoja ja 
katoaa jonnekin. Haluan pysyvän jäljen tästä kokemuksesta. Lähden kuvaamaan Kaivopuiston 
edustan jäälle. Lintupariskunta jäällä. Suurina, pitkäkaulaisina ja sumussa tumman epämää-
räisinä, ne ovat minulle lähes epätodellisia lintuja. Lähestyn varovasti aina välillä kuvaten ja 
odotan, että linnut nousevat siivilleen ja minulle tavoittamattomaan toiseen ulottuvuuteen. 
Jossain vaiheessa huomaan, että sivusta tulee myös toinen valokuvaaja. Pariskunta tarkkailee 
meitä ja siirtyy kävellen pari askelta poispäin, kun olemme liian lähellä. Tämä hidas lintujen ja 
ihmisten tanssillinen vuoropuhelu jatkuu, kunnes filmirullani on täynnä ja poistun hiukan vai-
vautuneena. Koen olleeni tunkeilija. Kuin paparazzi tunkeutumassa toisen yksityiseen elämään. 

� � � � ������15.2.2005�työpäiväkirjamerkinnän�pohjalta kirjoitettu�muisto 

Tämä�kohtaaminen�jäällä�sai�minut�ensi�kertaa�pohtimaan�suhdettani�kuvani�kohteeseen�
silloin�kun�kohteena�on�jokin�toinen�elävä�olento�kuin�ihminen.�Jäin�miettimään�miltä�oma�
käyttäytymiseni�näytti�näiden�lintujen�silmin�katseltuna.�Olin�lähtenyt�metsästämään�hyviä�
kuvia�(Suonpää�2002,�50).�Saaliikseni�sain�unohtumattomat�kuvat�ja�sittenkin�myös�jotakin�
muuta.�Linnut�toimivat�kuin�peilinä.�Oma�toimintani�näyttäytyi�kummallisena�rituaalinomaise-
na�tanssina�toisen�kuvaajan�kanssa.�Aivan�kuten�toisten�eläinten�toiminta�näyttäytyy��minulle�
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usein�outona,�epätarkoituksenmukaisena�toimintana.�Oma�toimintani�vaikutti�selvästi�lintujen�
olemiseen. En ollut ulkopuolinen tarkkailija vaan vuorovaikutuksessa näiden lintujen ja toisen 
kuvaajan�kanssa.�Tämä�herätti�minut�pohtimaan�laajemminkin�miten�olen�suhteessa�siihen�
mitä�kuvaan�ja�millaisia�ovat�kuvieni�motiivit.��Juha�Suonpään�väitöskirja�sai�minut�pohtimaan�
millaisia kuvia otetaan näistä toisista, siis niistä elävistä olennoista, jotka eivät ole ihmisiä. 
Minua�alkoi�kiinnostaa�myös�se�mitä�nämä�kuvat�itse�asiassa�kertovat�meistä�ja�kulttuuristam-
me.�Samaan�aikaan�luin�Salla�Tuomivaaran�Pro�Gradu-opinnäytetyötä,�jossa�tutkittiin�ihmisen�
ja�eläinten�välisten�suhteiden�sosiologiaa�(Tuomivaara�2003).�Innostuin�lukemaan�eläinsosio-
logian�teoksia�laajemminkin.�Nämä�teokset�olivat�minulle�uusia�tulokulmia�luontoon�yleisesti.�
Asenteeni�ja�ajattelutapani�luonnosta�muuttuivat.�Samalla�minussa�heräsi�kiinnostus�tutkia�
mistä�luontokokemus�koostuu.�(de�Waal�2001,�Baker�2001,�Ingold�1988).
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Miten kukka kiinnittyi tutkivan katseeni keskiöön

”Heidän lukemattomat olemisen tapansa − eliöiden 
maailmasta” -seminaarityössäni tutkin kuviani luonnosta, 
ei-inhimillisestä elämästä. Tarkastelin seminaarityössäni 
kuvissa tekemiäni valintoja, kuvien aihepiiriä ja millaisia mer-
kityksiä kuviin syntyi valintojeni seurauksena sekä pohdin 
mitä tekijöitä oli valintojeni taustalla. Opinnäytetyössäni 
halusin�jatkaa�seminaarityössäni�aloittamaani�tutkimusta.�
Valokuvasin ja piirsin sitä luontoa, joka on lähellä arkeani. 
Vuosina�2004-2007�vietin�erityisen�paljon�aikaa�lähellä�sil-
loista�kotiani�sijaitsevilla�Pikku-Huopalahden�viljelypalstoilla.�
Kukkien�houkuttelemana�siellä�oli�monenlaisia�hyönteisiä,�
joita�kuvasin.�Odottelin�täällä�myös�lintuja,�joita�oli�erityisen�
paljon�loppukesästä�marjojen�ja�siemenien�houkuttelemana.�
Iltahämärissä�väijyin�rusakoita,�mutta�aina�ne�huomasivat�
minut�ensin.�Linnutkin�lennähtivät�usein�niin�marjaverkkojen�
kuin kameranlinssini ohi. Näitä eläimiä odotellessani kuvasin 
ja piirsin kukkivia kasveja tai usein vain olin tässä puutar-
hassa�ja�aistin�kukkien�läsnäolon.�Kukkivat�kasvit�olivat�
aina�läsnä.�Ne�olivat�minusta�ihania,�mutta�opinnäytetyöni�
aiheeksi niistä ei oikein ollut. Ne olivat sieviä, melkeinpä 
pikkusieviä tai klassisen kauniita. Ne olivat kuvan aiheena 
jotenkin�niin�loppuun�kuluneita,�etten�oikein�osannut�tarttua�
niihin, vaikka ne kiehtoivat minua. Eräänä iltana, kun kuvasin 
viimeisessä auringonvalossa, kohtasin auringonkukan, joka 
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ikään kuin vastasi katseeseeni. Minua korkeampi tumma varjo ei ollut mitenkään sievä tai 
herkkä tai klassisen kaunis. Se oli pikemminkin voimakas ja toisenlaisuudessaan outo olento. 
Myöhemmin�valokuvaa�katsoessani�aloin�aavistaa,�että�käsitykseni�kukasta�oli�äärimmäisen�
latautunut�kulttuurisista�merkityksistä.�Tässä�oli�opinnäytetyöni�aloittava�ensimmäinen�her-
meneuttinen�kehä.�Esiymmärrykseni�kukasta�alkoi�muuttua.�

Kukassa�olevien�merkitysten�tarkastelua
Biologinen kukka 
Biologisesti�kukka�on�kukkakasvin�lisääntymiseen�erikoistunut�osa.�Hyvin�usein�se�kiinnittää�
kaiken�huomion�itseensä�niin,�että�muut�kasvin�osat�jäävät�huomaamatta.�Kukat�kiinnittävät�
huomiota muodollaan, väreillään ja tuoksullaan. Eräät kukkakasvit tehostavat kukkien vies-
tiä�niin,�että�kukkakasvin�monet�kukat�muodostavat�yhdessä�kukinnon.�Kukinnon�yksittäiset�
kukat�voivat�kukkia�eriaikaisesti.��Jos�koko�kasvi�kukkii�kerralla,�se�kuolee�kukkimisen�jälkeen.�
Kukka�on�siis�sekä�lisääntymisen,�että�kuoleman�merkki�(Salmia�2006,�24).�Minä�ja�kukkiva�
kasvi olemme eläviä olentoja. Meidän tapamme olla maailmassa on kuitenkin kovin erilainen. 
Kasvit elävät elämänsä yhdessä paikassa. Toisin kuin minä, ne voivat jatkaa kasvuaan loput-
tomiin,�elleivät�ne�kuki�(Salmia,�2006�s.�4�ja�24).�Kukkiessa�kasvin�jakautuva�solukko�kuluu�
loppuun. Silloin sen kasvu lakkaa ja se kuolee.

Ensimmäiset�kukkivat�kasvit�ilmestyivät�liitukaudella.�Osa�kukkivista�kasveista�kehittyi�
käyttämään�eläimiä�hyväkseen�lisääntymisessään.�Kukka,�joka�pystyi�kiinnittämään�pölyttä-
vien eläimien huomion, menestyi. Sellainen eläin, joka huomasi kukan, menestyi, sillä myös 
eläin hyötyi kukasta. Se sai energiapitoista ravintoa ja menestyi aiempaa paremmin. Kukasta 
tuli�kohde,�joka�palkitsee�tarkkailijansa�(vrt. Goody�1993,�3;�Pollan�2002�97-98,�Wilmer�2011,�
4-8).�Se�on�siis�esteettinen�objekti,�ehkäpä�hyvä,�kaunis�(Sepänmaa�1991,�16).�Voidaan�ajatel-
la,�että�kukka�on�esteettinen�objekti�mehiläiselle,�perhoselle,�koppakuoriaiselle�tai�linnulle.��
Ajattelen�tässä�esteettistä�kokemusta�laajempana,�taiteesta�riippumattomana�aistisuuteen�



17

perustuvana�kokemuksena.�Esteettinen�kokemus�on�täs-
sä�alkuperäisenä�kokemuksena,�esiobjektiivisena,�kaikkia�
objektiivisia�määrityksiä�ja�arvostelua�edeltävänä�koke-
muksena.�Ajattelen�tässä�Merleau-Pontyn�tavoin,�että�
havainto�ei�ole�älyllinen�akti�(Merleau-Ponty�2006).�Kukan�
muoto�on�kehittynyt�miellyttämään,�kiinnostamaan�yleen-
sä�jotakin�tiettyä�eläinlajia.�Kukkien�värit�ja�muoto�ovat�
tarkka esitys siitä, mitä mehiläinen, perhonen, koppakuori-
ainen tai lintu pitää puoleensavetävänä. 

Myös ihmisen mieltymyksessä�kukkiin�on�evoluuti-
opsykologinen tausta. Kukka on lupaus mahdollisesta 
syötävästä�marjasta�tai�hedelmästä.��Kyky�erottaa�kukka�
ympäristöstään�on�saattanut�olla�tärkeä�kyky,�joka�on�
auttanut�saamaan�riittävästi�ravintoa�(Arnkil�2007,�19). Ha-
vainnon�kohde�on�sävyttynyt�mielihyvällä�ja�siitä�on�tullut�
kaunis. Eikö olisi paradoksaalisella tavalla antroposentristä 
olettaa,�että�meidän�ja�toisten�eläinten�kukista�saamassa�
mielihyvässä�ei�olisi�mitään�yhteistä?�Mutta�jos�mehiläisten�
ja�ihmisten�kukkiin�liittyvällä�mielihyvällä�onkin�yhteinen�
perusta,�kukkakauneuteen�liittyvät�ihanteet�ovat�erilaisia.�
(vrt.�Pollan�2002,�99,�Willmer�2011, 105-122�Holm�1979,�50-
58).

Kulttuurinen kukka 
Kukan�näyttää�olevan�mahdotonta�olla�kukka�vain�biolo-
gisessa merkityksessä. Silloinkin kun ihminen kohtaa ne 
todellisina�luonnollisina�kukkina,�niihin�liitetään�kulttuurisia�
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merkityksiä. Käytämme kukkia koristeena, mausteena, tuoksun vuoksi, ihmissuhteiden aloit-
tamisessa,�ylläpitämisessä�ja�jopa�lopettamisessa,�niin�elävien�kuin�kuolleiden�ihmisten�kanssa�
ja�myös�jumaluuksien�kanssa.�(Goody�1996,�2).

Alkujaan�ihmisen�kulttuureissa�kukka�on�ilmeisesti�edustanut�lupausta�tulevasta�ruoasta.�
Esimerkiksi�jumalatar�Flora�huolehti�Keski-Italian�alueella�aluksi�viljakasvien�kukkimisesta�ja�
vasta�myöhemmin�Flora�edusti�kukkia�yleensä�(Goody�1993,�17).�Monessa�Aasian�kulttuurissa�
kukkia�on�uhrattu�ja�uhrataan�edelleen�jumalille�konkreettisen�ruokauhrin�sijaan.�Kukat ovat 
edustaneet ja edustavat edelleen useissa�kulttuureissa�ylellisyyttä.�Koska�ylellisyys�on�eri�kult-
tuureissa�vain�harvojen�saavutettavissa,�on�kukka�ylellisyyden�merkkinä�toisaalta�myös�vallan�
merkki.�Tämä�on�herättänyt�kaksijakoista�suhtautumista�kukkiin�uskonnosta�riippumatta�niin�
Kiinassa,�antiikinajan�Roomassa,�islamilaisessa�kulttuurissa�kuin�länsimaisessa�kulttuurissa.�
Euroopassa�varhaisten�kristinuskon�kirjoitusten�sisältämä�voimakas�ylellisyyden�kritiikki�johti�
jopa�kukkien�kulttuurin�heikkenemiseen�kristinuskon�alkuaikoina.�Tämä�johti�myös�kasvitieto-
uden�yleiseen�vähenemiseen.�Toisaalta�taas�1800-luvulla�kukkien�kulttuuri�kukoisti�kun�kukat�
vaurauden�merkkinä�levisivät�Euroopassa�myös�keskiluokan�keskuuteen.�(Goody�1993,�420-
422,�73;�Elliot�2005).

Kukan�ydinolemus�liittyy�lisääntymiseen,�seksuaalisuuteen.�Kukka�ja�kukan�kuvat�toimi-
vatkin�monissa�kulttuureissa�ihmisen�seksuaalisuuden�symbolina.�Esimerkiksi�lootus�edustaa�
muinaisessa�Egyptissä�ja�Intiassa�hedelmällisyyttä�(Frownfelter�2010,�24).�Kukka�symboloi�
monissa�kulttuureissa�naiseutta.�Kukkien�terälehdistä�on�löydetty�muistumia�naisen�sukue-
limiin.�Kukkaa�on�käytetty�usein�kuvaamaan�seksuaalisuutta,�yleensä�nimenomaan�naisen�
seksuaalisuutta�ja�lisääntymiskykyä.�Kukan�nuppu�on�merkinnyt�alkavaa�puberteettia.�Täydes-
sä�kukassaan�oleva�kasvi�on�kuvannut�naisen�hedelmällisyyttä.�Kuihtunut�kukka�on�kuvannut�
lisääntymisiän�ohittanutta�naista.�(Frownfelter�2010, 22-26).

Kukka�edustaa�monissa�kulttuureissa�käsitystä�kauneudesta.�Kukilla�on�koristeltu�kehoa�ja�
niitä�on�käytetty�asumusten�koristeena�monin�tavoin�jo�Mesopotamiassa.�Kukkien�kuvilla�on�
koristeltu�asumuksia,�astioita,�vaatteita,�huonekaluja�(Goody,�2006).��Kukkaa�onkin�käytetty�
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ilmentämään ihmiselämän herkkää ja haurasta puolta. Kukan kauneuden hauraus ilmentää 
monissa�kulttuureissa�käsitystä�feminiinisyydestä.�Usein�kukan�on�nähty�olevan�kaunis�vain�
hetkellisesti,�ennen�sen�kuihtumista.�Kukkimisen�lyhytaikaisuus�on�tehnyt�kukasta�luontevan�
symbolin ihmisen elämän ja sen ilojen rajallisuudelle. Tämä teema löytyy esimerkiksi Salomon 
viisauden kirjasta: ”Täyttäkäämme itsemme jalolla viinillä ja voiteilla, älköönkä kevään 
kukka menkö ohitsemme. Seppelöikäämme itsemme ruusujen umpuilla, ennen kuin ne 
kuihtuvat”�(Salomon�viisaus,�Apokryfikirjat,).�Toisaalta�juutalaisessa�ja�kristillisessä�perin-
teessä�kukan�lyhytaikainen�kauneus�on�nähty�synnillisenä,�tähän�maailmaan�keskittyvänä�
kauneutena,�jota�tulisi�välttää.

Kukalla on usein monia erilaisia ja suorastaan vastakkaisia symbolisia merkityksiä sa-
mankin�kulttuurin�sisällä.�Esimerkiksi�Narsissi�on�antiikin�Kreikassa�ollut�itsekeskeisyyden�
ja turhamaisuuden symboli ja toisaalta uudelleensyntymän ja kevään symboli. Tämä kukka 
kasvoi yhden mytologisen tarinan mukaan Narkissoksen kuolinpaikalla. Toisessa Kreikan my-
tologiassa Persephone toi mukanaan narsisseja palatessaan keväällä kuoleman valtakunnasta. 
Kukkien�rituaaliset�käyttötavat�omaksuttiin�Euroopassa�myöhemmin�kristinuskoon�liittyviin�
rituaaleihin. Esimerkiksi  narsissi on�monissa�maissa�pääsiäiskukka�kristillisessä�traditiossa,�jos-
sa�juhlitaan�Kristuksen�ylösnousemusta,�paluuta�kuoleman�valtakunnasta�(vrt.�Goody�2006,�
155-158).�Kukka�voi�olla�myös�rauhan�symboli.�”Flower�power”�(eli�kukkien�voima�tai�valta)�tun-
nuslause�nostettiin�Yhdysvaltojen�Vietnaminsodan�vastaisen�liikkeen�tunnukseksi�josta�rauhaa�
korostava�hippiliike�otti�kukat�omaksi�tunnukseksi�(Manderville-Gamble�2007,�3).�Myös�Portu-
galin�neilikkavallankumouksessa�1974�kukka�symboloi�nimenomaan�rauhanomaista,�aseetonta�
taistelua�(Maxwell�2009,�144–61).�Toisaalta�punainen�unikko�on�Isossa-Britanniassa,�Yhdys-
valloissa,�Uudessa�Seelannissa�ja�Australiassa�sotasankaruuden�symboli.�Mutta�koska�kukka�
nähdään�länsimaisessa�filosofisessa�traditiossa�feminiinisyyden�merkkinä,�on�kuvissa,�joissa�
on�sekä�sotilaita�että�unikkoja,�nähty�myös�homoeroottisia�viestejä�sillä�länsimaisessa�kult-
tuurissa�homoseksuaalisuus�yhdistetään�usein�feminiinisyyteen�(Elias�2008,�245-247).�Vaikka�
1800-luvulla�kukkien�symbolisista�merkityksistä�julkaistiin�jopa�luetteloita�Ranskassa,�Englan-
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nissa�ja�Yhdysvalloissa,�joissa�jokaisella�kukalla�oli�oma�selkeä�symbolinen�viesti,�symboliikka�
vaihteli�eri�luetteloissa,�eikä�tietty�symbolimerkitys�silloinkaan�läpäissyt�koko�yhteiskuntaa 
(vrt.�Greenaway�1846-1901; Loy�2001).

Kukka kuvataiteessa 
Kukka�taideteoksen�aiheena�mielletään�usein�harmittomaksi,�mutta�se�on�itse�asiassa�ää-
rimmäisen�latautunut.�Olipa�taitelijan�oma�näkökulma�kukkaan�mikä�tahansa,�katsoja�liittää�
kuvaan�todennäköisesti�monia�symbolisia�merkityksiä,�jotka�nousevat�katsojan�kulttuurista�
(Brandt�2000,�81).��Kuvataiteessa�kuvatulla�kukalla�saattaa�olla�päällekkäisiä�ja�keskenään�jopa�
ristiriitaisia�merkityksiä,�mikä�juuri�tekeekin�kukasta�kuvan�aiheena�niin�mielenkiintoisen.

Varhaisin�kukkamaalauksistaan�tunnettu�taiteilija�oli�kreikkalainen�Pausias,�joka�työskenteli�
300-luvulla�(Savikko�2012,�13).�Sekä�antiikin�Kreikassa�että�Roomassa�kuvattiin�kukkia�realis-
tisesti�seinämaalauksissa,�mutta�sen�jälkeen�kukka�ei�esiinny�länsimaisessa�taiteessa�ainoana�
teoksen�aiheena�ennen�1600-lukua.�Koristeaiheena�esimerkiksi�tekstiileissä,�lattiamosaiikeissa�
ja�kirjoissa�kukat�ovat�olleet�suosittuja�monissa�kulttuureissa�ja�eri�aikoina.�Vaikka�kukkamo-
tiivilla�on�ollut�koristefunktio,�on�sillä�ollut�usein�tämän�lisäksi�erilaisia�symbolisia�merkityksiä.��
Kuvataiteessa�kukkien�kuviin�liitetyn�symboliikan�lähteenä�on�usein�ollut�antiikin�klassinen�
mytologia.�Myös�Raamatun�ja�muiden�kristinuskon�tekstien�sisältämiä�kukkiin�liitettyjä�sym-
bolisia�merkityksiä�on�käytetty�länsimaisessa�kuvataiteessa�erityisesti�1200�-�1400�luvuilla.�
Lisäksi�lähteenä�on�käytetty�lääkekasvikirjallisuutta,�joka�pohjautui�antiikin�kirjallisuuteen�ja�
kansanuskomuksiin.�(vrt.�Meagher,�2007,�Savikko�2012,�Goody�1993).�Kukkaa�on�käytetty�ku-
vataiteessa�myös�seksuaalisuuden,�erityisesti�naisellisen�seksuaalisuuden,�metaforana.�Kukan�
kuvalla�saatetaan�kuvata�naisen�vaginaa,�vulvaa,�kohtua�jne.�jopa�niin,�että�monelle�nykytai-
teilijalle�kukka�naisellisen�seksuaalisuuden�metaforana�on�jo�klisee�(Frownfelter�2010,50-51).�

Hollantislaistaiteilijoiden�vanitas-maalauksissa�1600-luvulla�kukat�esiintyivät�länsimaisessa�
taiteessa�ensimmäistä�kertaa�kuvassa�pääosassa.�Maalauksissa�kuvattiin�eksoottisia,�usein�
eri�mantereilta�lähtöisin�olevia�kukkia.�Ajan�taiteessa�arvostettiin�kukkien�realistista�kuvaa-
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mista�ja�teknistä�taituruutta.�Kukilla�oli�kuitenkin�useitakin�symbolisia�merkityksiä.�Toisaalta�
kukat�kuvastivat�omistajansa�vaurautta.�Maalauksiin�kuvatut�kukat�olivat�usein�huomattavasti�
arvokkaampia�kuin�itse�maalaus.�Elettiinhän�tulipomanian�aikaa,�jolloin�Semper Augustus 
-tulppaanin sipuli maksoi saman verran kuin talo parhaalla paikalla Amsterdamissa. Tulppaanit 
olivat�kukista�arvokkaimpia,�mutta�myös�muut�eksoottiset�kukat�olivat�arvokkaita.�Toisaalta�
kukan�hauraus�ja�sen�kauneuden�hetkellisyys�symboloi�kaiken�maallisen�katoavaisuutta�ja�elä-
män�lyhytaikaisuutta�(vrt.�Liedtke�2003,�Pollan�2002,�59-100;�Thunholm�2000,�23).�

Kukkaa�on�kuvataiteessa�pyritty�myös�kuvaamaan�sellaisena,�miltä�se�näyttää�ilman�erityi-
siä�symbolimerkityksiä.�Impressionismista�alkaen�kukkaa�on�kuvattu�elinympäristössään.�Enää�
ei�välttämättä�myöskään�oltu�kiinnostuneita�kukan�mahdollisimman�realistisesta�kuvaamises-
ta�vaan�siitä�mitä�tapahtui�kuvattavan�kukan�ja�taitelijan�välissä.�Impressionisteista�erityisesti�
Monet’in�taiteessa�kukka-aihe�on�merkittävä.�Hänelle�Givernyn�puutarhan�hoito�ja tästä 
puutarhasta�maalatut�vaikutelmat�olivat�osa�samaa�kokemusta.�1800-luvun�lopulta�alkaen�
kuvataiteessa�kukkien�kuvissa�alettiin�kiinnostua�muodosta,�valööristä,�väristä�sekä�kompo-
sitiosta�ei�niinkään�itse�kukasta.�Erityisesti�Georgia�O’Keeffe käytti kukkaa paljon tutkiessaan 
muotoa,�valööria�ja�kompositiota�maalauksissaan.�1800-luvulla�mukaan�tuli�myös�uusi�tek-
niikka:�valokuvaus.�Valokuvaajista�esimerkiksi�Imogen�Cunningham�ja�Karl�Blossfeldt�olivat�
erityisen�kiinnostuneita�kukkien�kuvaamisesta�(Lorenz�1996,�Adam�2008)

Judy�Chigagon�The�Dinner�Party�–�installaatio�vuodelta�1979�oli�yksi�teoksista,�joka�aloit-
ti�kuvataiteessa�feminististen�teemojen�käsittelyn.�Taiteilija�kunnioitti�työssään�sellaisia�
luovuuden�muotoja,�joiden�parissa�naisten�on�perinteisesti�sallittu�työskennellä�kuten�teks-
tiilitaidetta�ja�posliinimaalausta.��Installaatio�on�kolmion�muotoinen�juhlapöytä�(3�x�14,63�
m),�johon�on�katettu�paikat�39�naiselle,�joita�taiteilija�kunnioittaa.�Installaation�lautasissa�on�
koristeaiheena�kukkia�ja�perhosia.�Niitä�aiheita,�joita�naisten�on�perinteisesti�sallittu�kuvata.�
Judy�Chigagon�teos�on�tarkoituksella�hyvin�koristeellinen.�Tällainen�estetiikka�yhdistettynä�
kukka-aiheeseen ja käsityötekniikoihin on jotakin aivan muuta kun mitä ajan taidemaailmas-
sa�arvostettiin.�Judy�Chigagon�teoksen�lautasten�kukilla�on�myös�symbolifuktio.�Kukat�ovat�
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naisen�sukuelimistä�muotoutuneita.�Jokainen�lautanen�on�erilainen.�Näin�hän�kommentoi�
myös naisen seksuaalisuuden perinteistä kuvausta kukkien symboleilla ja kääntää sen ikään 
kuin�päälaelleen�ja�tuo�myös�naisen�esiin�yksilönä.�Lautasen�koristeaihe�ja�kattaus�koko-
naisuudessaan�kertovat�jotain�siitä�naisesta,�jolle�paikka�pöydässä�on�katettu.�Teoksella�on�
pyritty�päättämään�naisten�sivuuttaminen�historiankirjoituksessa�(Lucie-Smith�2001,�195-198).�
Tämänkin�jälkeen�moni�taiteilija,�joka�käsitteli�työskentelyssään�feministisiä�teemoja,�vältti�
kukka-aihetta�sen�vahvan�”naiselle sopivaa puuhastelua”�-leiman�vuoksi.�Vasta�1980-1990�
luvuilla�naistaiteilijat�tarttuivat�laajemmin�tähän�teemaan�ja�alkoivat�käyttää�kukka-teemaa�
tutkiessaan�naiseutta�(Justesen�2000,�73).

Ympäristöteemojen�noustua�kulttuurissamme�keskustelun�aiheeksi,�ovat�useat�kuvataitei-
lijat�esittäneet�kannanottonsa�ympäristöilmiöihin�käyttäen�kukkia�tai�niiden�kuvia�teoksissaan.�
Kuten�esimerkiksi�Derek�Jarmanin�puutarha,�joka�on�rakennettu�ydinvoimalan�lähelle�tai�Tue�
Greenfortin�installaatio�”Julkinen kukkien pölyttäminen”,�jossa�Greenfort�rinnastaa�teokses-
saan�kulttuurin�ja�luonnon,�sisätilan�ja�ulkotilan,�luonnollisen�ja�keinotekoisen.�Kalle�Hamm�ja�
Dzamil�Kamanger�kuvasivat�ympäristötaideteoksessaan�Emigranttitarha�miten�kasvien�leviä-
miseen�ovat�vaikuttaneet�historian�tapahtumat�–�kaupanteko,�valloitukset,�tutkimusmatkat.�
George�Gessert�risteyttää�kukkia�omien�ja�myös�yleisön�kauneusihanteiden�mukaan.�Nämä�
esteettiset�päätökset�vaikuttavat�kukkien�elämään�ja�kuolemaan�(Gessert�2010,�35�ja�47)�
Teokset�tuovat�näkyviin�sen�miten�esteettiset�valintamme�vaikuttavat�toisiin�eläviin�olentoihin�
ja nostavat esiin kysymyksiä elämän arvosta. Herman de Vries tuo taiteessaan näkyviin sen 
ympäristön mihin me emme yleensä kiinnitä huomiota. Hänen pyhäkkönsä antavat rikka-
ruohoiksi�kutsutuille�kasveille�mahdollisuuden�elää�rauhassa.�Niitä�ei�pääse�koskemaan,�mutta�
niitä voi tarkastella. Rajaamalla nämä alueet de Vries tuo ne katsojan huomion kohteeksi. 
Luonto�ei�kuitenkaan�ole�objekti�vaan�se�on�autonominen�subjekti�joka�vaikuttaa�itse�muotou-
tumiseensa.�Se�on�kumppani�esteettisessä�dialogissa�(de�Vries�2012).

Kukka�on�nähty�klassisen�estetiikan�ideaalina�ja�sellaisena�se�haastettiin�kuvataiteessa�kun�
provokatiivinen�rajoja�rikkova,�ruma,�banaali�tuli�esteettisen�määritteeksi.�Vaikka�tämä�klassi-
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sen�kauneuden�haastaminen�asetti�kauneuden�ideaalin�vain�yhdeksi�mahdollisuudeksi�muiden�
joukkoon, niin taiteen kentässä voi havaita edelleen klassisen kauneuden ideaalin hyljeksin-
tää. Eräät nykytaiteilijat ovat töissään lähteneet kommentoimaan tätä ilmiötä. Esimerkiksi 
Tuula�Lehtinen�on�halunnut�tehdä�kukkamaalauksia�koska�kukkamaalauksia�ei�kuuluisi�tehdä�
(Thunholm�2000,�57). Heikki�Marilalle�kukka�on�taas�ollut�kiinnostava�siksi,�että�se�on�ollut�
aiheena�marginaalinen�maalaustaiteen�historiassa.�Hän�on�käsitellyt�1600-luvun�taiteen�kuk-
ka-asetelmamaalauksia uudella tavalla, jossa materiaalien ja maalauseleiden merkityksellisyys 
korostuu.

Paikan�merkitys�kukan�kokemisessa�
”Ympäristö antaa meille ruumiin. Maa antaa jalat, valo silmät.” (Krohn�1994,�213) 

”Havaitseminen on kontaktin saamista ja ylläpitämistä ympäristöön. Siksi havaitsija 
ja ympäristö ovat erottamaton pari. Niitä ei voida ymmärtää erossa toisistaan.”�(Salminen�
2005,�105).�Minun�ympäristöni�on�kaupunki.�Siellä�minä�kohtaan�luonnon.�Kaupunkiympäris-
töä pidetään yleensä hyvin ihmiskeskeisenä. Olemme etääntyneet ympäröivästä luonnosta 
ihmisen rakentamaan ja säätelemään ympäristöön. Tässä ympäristössä ovat kuitenkin vah-
vasti�läsnä�myös�muut�elävät�olennot�kuin�ihminen.�Sekä�todellisina�fyysisinä�olentoina�että�
mielissämme�(vrt.�Haapanen�2001,�110-123;�Häyrynen�2001,�32-51;�Roivainen�2001,�138-151).�
Luonto on olemassa kaupungissa. Se on vain toisenlainen kuin mielikuvamme luonnos-
ta�koskemattomana�ihmisen�vaikutuspiirin�ulkopuolella.�Kaupungissa�elää�lukemattomia�
olentoja. Osan niistä olemme kutsuneet kaupunkiin kuten teiden varsien puut ja pensaat, 
kukkaistutusten�ja�parvekelaatikoiden�kukat,�huonekasvit�ja�erilaiset�lemmikkieläimet.�Osa�
on�tullut�kutsumatta�elämään�rinnallamme�kaupungissa�kuten�marjoja�syövät�pikkulinnut,�
puistonurmikolla lepäävät kanadanhanhet, kiveyksen välistä tunkevat rikkaruohot, illan hämä-
rissä�kuljeksivat�rotat,�vessan�yhtäkkiseen�valoon�jähmettyneet�sokeritoukat�ja�villapuseron�
rei’ille�pureksivat�turkiskuoriaiset.�Me�ihmiset�vaikutamme�näiden�olentojen�elämään,�mutta�
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myös�ne�vaikuttavat�meidän�elämäämme�kaupungissa.�Olen�kuvannut�arkisia�kohtaamisia�
niiden elävien olentojen kanssa, jotka jakavat kaupunkiympäristön kanssani. Opinnäytetyöni 
edetessä�huomasin�kuitenkin�hakeutuvani�aina�uudestaan�tiettyihin�paikkohin,�eräänlaisiin�
puutarhoihin.

Puutarhan olemus
”Kun joku maisema lumoaa minut, tiedän varsin hyvin, että minä en sitä luo, mutta tie-
dän myös, että ilman minua suhteet, jotka virittyvät silmieni edessä puiden, lehvistöjen, 
maan ja ruohon välille eivät olisi lainkaan olemassa”  (Sartre�1999,�54).
Puutarha on mielestäni mielenkiintoinen rajapinta, jossa ihminen ja luonto kohtaavat. Puu-
tarha�on�ihmisen�rakentama�ympäristö.�Toisaalta�puutarha�elää�ja�muuttuu�myös�omilla�
ehdoillaan�ihmisen�tahdosta�riippumatta.�”Kautta historian puutarhat ovat edustaneet eri 
tavoin aikakautensa ja maantieteellisen sijaintinsa määrittämää maailmankuvaa. Ne 
ovat täyttäneet monenlaisia tehtäviä, joissa luonnon merkitys henkiselle hyvinvoinnille 
kietoutuu maailman haltuunottoon kulttuurillisin keinoin. Puutarhat ovat paikkoja hil-
jentymiselle, sekä itsen että ympäristön kokemiselle. Samalla ne tarjoavat näyttämön 
taidon ja tiedon voimannäytteille. Puutarha on aina jossain mielessä mikrokosmos, si-
säisen ja tai ulkoisen todellisuuden pienoismalli.” (Elfving�2005,�7).�Länsimaisen�kulttuurin�
puutarhat�ovat�saaneet�mytologisen�ja�myös�historiallisen�alkunsa�Lähi-Idästä,�josta�Mesopo-
tamian�puutarhatraditio�on�epäilemättä�ollut�Eedenin�puutarhan�alkulähde�(Goody�2003,�45).�

”Puutarhan olemus nivoutuu erottamattomasti aikaan. Samat hitaat, vuodesta toi-
seen toistuvat muutokset ovat osa puutarhan elämää. Puutarha ja sen kasvit uhmaavat, 
hallaa lunta, kaikkea sitä mikä Suomessa merkitsee puutarhan – näennäistä – kuolemaa.” 
(Ruoff�2004,�124)�Puutarha�ei�ole�koskaan�lopullinen.�Se�on�jatkuvassa�muutoksen�tilassa.��
Vuodet�ovat�erilaisia�ja�suosivat�erilaisia�kasveja.�Siellä�missä�oli�aluksi�auringon�paahdetta�
voi�muuttua�ajan�myötä�varjoisaksi�paikaksi�kasvien�kasvaessa.�Paahteessa�pärjäävät�kukat�
katoavat�ja�tilalle�tulevat�varjon�kasvit.�Puutarhataide�on�katoavan�taiteen,�lyhytaikaisten�tai-
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delajien�kenties�tärkein�edeltäjä.�Onnistunut�yhteiselämä�puutarhan�ja�kaiken�elollisen�kanssa�
edellyttää�sopeutumista�siihen,�että�mikään�ei�ole�pysyvää. Puutarhataide ilmentää myös 
kulttuuripiirinsä�kollektiivista�luontosuhdetta.�Siinä�missä�eurooppalainen�puutarha�rakentuu�
ihmisen�arki-�ja�juhlatoimintojen�ympärille,�jolloin�esteettiset�muodot�lähtevät�käytännöllisistä�
tarpeista,�on�itämainen�puutarha�tarkoitettu�selvemmin�käsitteellisen�ajattelun�kohteeksi�tai�
virittämään�erilaisia�tunnetiloja�(kts.�Sinisalo,�1997).

Puutarhoissa�tapahtuu�paljon�sellaista�mikä�on�aivan�uutta�luonnossa.�Michael�Pollan�
(2002,�203-204)�kertoo�kirjassaan�”Halun�kasvioppi”�kuinka�kasvien�uudet�mutaatiot�ja�ris-
teymät�eivät�jäisi�henkiin,�jos�puutarhuri�ei�tekisi�uutuuksille�tilaa.��Mutaation�tai�risteymän�
on vaikeaa löytää jalansijaa vakiintuneessa ekosysteemissä kuten niityllä tai metsässä. Kaikki 
mahdolliset�ekologiset�lokerot�on�jo�täytetty.�Puutarhassa�sen�sijaan�vallitsee�avoin�tilanne,�
jossa�uudella�mutaatiolla�tai�risteymällä�on�paremmat�mahdollisuudet,�jos�se�sattuu�kiinnit-
tämään�ihmisen�huomion.�Eräät�kukat�ovat�olleet�eri�aikoina�ja�eri�kulttuureissa�arvostettuja�
tai sama kasvilaji, esimerkiksi tulppaani tai ruusu tai pioni, on saanut uusia piirteitä, jotka ovat 
olleet�aikansa�suosittuja�puutarhoissa�ja�sitten�kadonneet�ihmisen�suosion�hiipuessa.�(vrt.�Elli-
ot�2005,�Pollan�2002).�Koska�puutarha�on�eräänlainen�ihmisen�ja�luonnon�rajapinta,�on�myös�
puutarhassa�kohdattu�kukka�erityislaatuinen.�”Puutarhassa�kukat�eivät�sovita�viestejään�vain�
mehiläisen tai lepakon tai perhosen outoihin käsityksiin hyvästä ja kauniista, vaan myös mei-
dän�ihmisten.”�(Pollan�s.�92-93).

Ensimmäinen puutarha – puutarha, jossa minusta tuli osa luontoa
Ensimmäinen puutarhani oli Pikku-Huopalahden Korppaanpuiston reunalla olevien vilje-
lypalstojen�muodostama�puutarha.�Minua�veti�puoleensa�tuon�puutarhan�kukkarunsaus.�
Täällä pääsin ulkopuolisenakin keskelle kukkamerta toisin kuin lähellä olevalla Ruskeasuon 
siirtolapuutarhassa,�jossa�kukat�olivat�aitojen�takana�vieraan�saavuttamattomissa.�Piirsin�ja�
valokuvasin�viljelypalstoilla�kasveja�vuosina�2004-2007.�Kävin�usein�puutarhassa�sellaiseen�
vuorokauden�aikaan,�että�puutarhurit�ovat�poissa�–�töissä,�koulussa,�asioitaan�toimittamassa.�
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Vain hoivatut kasvit ja halutut ja vähemmän halutut eläinvieraat ovat paikalla. Viimeisenä 
kuvauskesänä�hoivatun�puutarhan�ja�luonnon�raja�näkyi�selvästi.�Vehreää�puutarhaa�ympäröi�
ruskeankeltainen ruohikko ja puutarhaa reunustavien puiden lehdet kärvistelivät ruskeina. 
Niille�ei�vesi�riittänyt.�Kuvasin�tätä�puutarhaa�vain�kesäisin.�Minun�mieleni�maisemassa�tuo�
puutarha�kukkii�ikuisesti.�Siellä�keräävät�hunajaa�kimalaiset�ja�mehiläiset,�kukkakärpäset�ja�
muut�höttiäiset.�Siellä�mutustaa�rusakko�hyvällä�ruokahalulla�ihmisten�hoivaamia�kasveja.�Osa�
kukista�oli�niin�suuria,�että�kukan�varsi�ei�jaksanut�kannatella�niitä�ilman�ihmisen�tukea.�Mi-
nulle�ne�olivat�joskus�sanomattoman�kauniita,�joskus�taas�äärimmäisen�kummallisia�ihmisen�
keinotekoisia luomuksia ja suorastaan rumia.

Tämä�puutarha�oli�minulle�paikka,�jossa�luontosuhteeni�muuttui.��Aloittaessani�olin�tark-
kailija,�erillinen�luonnosta.�Kuvatessani�kukkia�ja�niissä�mettä�hakevia�hyönteisiä�huomasin,�
jossain�vaiheessa�sijaintini�muuttuneen.�Minä�olin�kimalaiselle�ympäristö,�osa�luontoa.�Tässä�
puutarhassa�tutkiva�katseeni�myös�keskittyi�lopulta�kukkaan.�

Toinen puutarha – puutarha, jossa löysin ajan
Vuoden�2007�lopussa�muutin�Vuosaareen�ja�seuraavana�keväänä�löysin�uuden�puutarhan�
kotini�läheltä.�Tämä�puutarha�ei�ehkä�kaikille�ole�puutarha.�Se�näyttää�koskemattomalta�
luonnontilaiselta�tunturilta,�joka�on�eksynyt�keskelle�Helsinkiä.�Se�on�kuitenkin�ihmisen�teke-
mä�kasvitarha�kuten�muutkin�puutarhat.�Tämän�ihmisen�tekemän�tunturin�laelta�60�metrin�
korkeudesta�näkyy�yhdellä�suunnalla�valtava�satama,�mutta�kun�kääntää�päätään�toisaalle,�
niin�siellä�näkyvät�metsät�silmänkantamattomiin.�Täyttömäki�on�rakennettu�osittain�vanhan�
kaatopaikan�päälle.�Sen�alla�on�myös�vanha�raskasmetalleilla�pilaantuneen�maan�betonointi-�
ja�loppusijoituspaikka.�Täyttömäkeen�on�rahdattu�maaperä�parista�saaresta,�jotka�hävitettiin�
sataman�takia.�Sinne�on�siirretty�satamatöiden�alta�myös�tervaleppälehto.�Maamassojen�mu-
kana�tulivat�maassa�olevat�siemenet.�Luonnonkasveja�on�kerätty�rannikoilta�ja�niistä�on�otettu�
pistokkaita.�Täyttömäelle�on�siirretty�paljon�Helsingin�historiaa.�Kiviä�on�kuljetettu�Helsingin�
eri rakennustyömailta. Yksi polku on tehty Vallilan vanhasta Teollisuuskadusta. Paikan suun-
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nittelijalle�ja�rakentajalle�Jani�Toivoselle�Vuosaaren�täyttömäki�on�turvapaikka,�jos�joku�alue�
tuhoutuu�kaupungissa�(vrt.�Pyykkönen�2007).�Valokuvasin�ja�piirsin�kasveja�useimmiten�hyvin�
läheltä.�Niin�läheltä,�että�paikkani�muuttui.�Maailma�näyttäytyi�niin�erilaiselta�kun�tarkastelin�
sitä kukan lehdillä olevan hyönteisen näkökulmasta. Tästä maailmasta saatoin hetkessä hy-
pätä�aivan�toisenlaiseen�maailmaan�vain�katsettani�kääntämällä.�Alapuolellani�oli�Vuosaaren�
satama�ja�kun�käänsin�katsettani�näin�Helsingin�kaupungin.�Sataman�äänet�kuuluivat�kui-
tenkin�vain�vaimeasti�ja�jos�käänsin�katseeni�poispäin,�koin�olevani�kaukana�ihmisistä�vaikka�
olinkin kaupungin laitamilla. Kuvasin parin vuoden aikana tästä puutarhasta satoja kuvia. Nyt 
kiinnostuin�myös�siitä,�mitä�puutarhassa�tapahtuu�kun�kukat�eivät�enää�ole�kukassa.�Jatkoin�
kuvaamista niin pitkälle kunnes kasvit katosivat talveen ja palasin varhain keväällä takaisin. 
Vaikka�suurin�osa�ottamistani�kuvista�oli�edelleen�kesän�ajalta,�kiinnostuin�eniten�syksyn�ku-
vista.

Kolmas puutarha – tekojen puutarha 
Vuonna�2010�vietin�ensimmäisen�kesän�puutarhassa,�jota�kutsun�omaksi�puutarhakseni.��Se�
on�50-luvulla�rakennetun�rintamamiestalon�piha.�Tämä�puutarha�on�luonteeltaan�yksityinen�
puutarha.�Sitä�ympäröi�aita�merkkinä�siitä,�että�tähän�puutarhaan�voi�tulla�vain�sen�omistajan�
luvalla. 

Tässä�puutarhassa�valmistin�syanotypioita�kesästä�syksyyn�siihen�saakka�kun�valo�riitti.�
Syntyneet�syanotypiat�herättivät�minussa�uusia�kysymyksiä,�jotka�vaativat�uusia�kuvia.�Jatkoin�
siis valokuvaamista ja piirtämistä tässä puutarhassa. Tämän puutarhan kukkiin minä myös 
vaikutin.�Minua�kiinnostavat�kukat�saivat�lisääntyä�ja�ne,�jotka�eivät�minua�miellyttäneet,�jou-
tuvat�väistymään�muiden�kukkien�tieltä.�
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Taiteellisesta�työskentelystä,�mistä�kuvat�syntyvät?
Opiskellessani taideopintoja minulla oli tarve työstää kuvissa itselleni merkityksellisiä aihei-
ta.�Kuvan�tekeminen�oli�minulle�maailman�tutkimista.�Kuvissa�palasin�yhä�uudelleen�tiettyyn�
aihepiiriin.�Minua�kiinnosti�ei-inhimillisten�olentojen�toisenlainen�maailmassa�olemisen�tapa.�
Opintojeni alkuvaiheessa keskityin aluksi piirtämiseen ja maalaamiseen. Aiemmin minulle niin 
luonteva kuvallisen ilmaisun väline, valokuva, ei oikein nyt sopinut ilmaisemaan sitä mitä hain.  
Valokuva tallensi aivan liikaa minulle epäolennaisia asioita. Kaipasin pelkistetympää ilmaisua. 
Valokuvista�ei�myöskään�välittynyt�oma�kokemukseni�näistä�olennoista.��Aluksi�käytinkin�valo-
kuvaa�lähinnä�muistiinpanovälineenä�tai�lähtömateriaalina�piirroksiin�ja�maalauksiin.�Monien�
valokuvien jälkeen löysin minulle sopivan valokuvailmaisun tavan ja niin valokuvasta tuli yksi 
taiteellisen ilmaisun muoto maalaamisen ja piirtämisen ohella. 

Opinnäytetyötä�aloittaessani�suunnittelin�käyttäväni�valokuvaa,�piirtämistä�ja�maalaamis-
ta�samassa�kuvassa.�Mutta�työskennellessäni�valokuvasta�löytyikin�aina�uusia�ajatuksia,�joita�
halusin�toteuttaa.��Eikä�syntyneeseen�kuvaan�jäänytkään�tilaa�piirrokselle�tai�maalaamiselle.�
Piirroksella�tai�maalauksella�ei�ollutkaan�mitään�sanottavaa�valokuvalle.�Lopulta�käytin�työs-
kentelyssäni lähinnä valokuvaa ja muut tekniikat jäivät vähemmälle. 

Valokuvien valmistaminen kukkien keskellä vei työskentelyäni eteenpäin. Kolmas puutar-
ha,�jossa�valmistin�suuren�osan�opinnäytetyöni�kuvista,�on�siksi�erityisen�merkityksellinen�
paikka�minulle.�Valmistuneet�kuvat�herättivät�ajatuksia�ja�kysymyksiä,�joihin�etsin�vastauksia�
tarkastelemalla kolmannen puutarhan kukkia. 
Kolmannessa�puutarhassa�tapahtunutta�taiteellista�prosessia�kuvaa�hyvin�seuraava�työpäivä-
kirjamerkintä:

”Auringossa tummuneesta kuvapinnasta peseytyy hitaasti esiin kukan pinta valkoisena. 
Se näyttää minusta kuin se olisi jokin tuntematon maisema. Katson saman lajin kukkaa puu-
tarhassa ja siinä vierailevia kimalaisia se muistuttaa minua kuvaushetkestä toisessa ajassa ja 
toisessa paikassa….Ukkosmyrsky on katkaissut kukan varren. Poimin sen.
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 Sisällä katselen kukan kuvaa. Menen ulos ja asetan kukan kukan kuvan päälle. Otan siitä 
valokuvan. Kukka ja sen kuva valokuvassa. Puutarhakukka. Ihmisen kuva kukasta. Kukka on 
kukka on kukka.” 

� � � � � � � �������Työpäiväkirjamerkintöjä�19-21.7.2010

Kuvieni�kukat�olivat�omien�havaintojeni�kokemusteni�ja�kuvautumisen�kautta�läsnä�tässä�kol-
mannessa puutarhassa, joka oli toisessa ajassa ja paikassa. Tästä vuoropuhelusta syntyi uusia 
kuvia. Lopulta�auringonvalo�ei�riittänyt�kuvien�tekemiseen�ja�jatkoin�parin�kuukauden�tauon�
jälkeen�syanotypioiden�tekemistä�UV-lamppujen�avulla.�Nyt�dialogi�oli�toisenlaista.�Minä�näin�
kuvan�kanssa.�Kukka�tuli�läsnä�olevaksi�uudella�tavalla.�Samalla�koin�voimakkaasti�siirtymän�
ajassa�ja�tilassa:

”Olen hämärässä autiossa rakennuksessa. On marraskuu, auringonvalo on jo kadonnut 
kun pääsen kuvantekoon. Olen kaukana kesästä ja auringonvalosta. Kuva kukasta saa mieleni 
liikkeeseen. Olen kuin löytöretkeilijä. Menen syvemmälle kuvaan. Se palauttaa muiston ke-
säisestä kokemuksesta, mutta samalla kuitenkin etäännyn valokuvaamisen hetken ja paikan 
kokemuksesta. Saatan löytää jotakin aivan uutta, jota en tuona valokuvaamisen hetkellä edes 
huomannut. Löydän toisenlaisen maailman, saavun toiseen tilaan, jossa on jotakin muuta.”

� � � � � � � � Työpäiväkirjamerkintä�25.11.2010

Taiteellisen�työskentelyni�kulkuun�vaikutti�voimakkaasti�kaikki�se�kirjallisuus,�mitä�luin�otta-
essani selvää siitä mitä muut ovat ajatelleet aiheesta nimeltä kukka. Työskentelyni aikana 
herkistyin�myös�näkemään�kukan�kulttuurisen�kuvaston�ympärilläni.�Myös�se�vaikutti�työs-
kentelyyni.  Työskentelyni edetessä kävin itse läpi eräänlaisen muodonmuutoksen. En enää 
havainnut�samalla�tavalla�kuin�ennen.�Katseeni�kautta�kuvista�tuli�kuvia�jostakin�toisesta,�alati�
läsnäolevasta,�mutta�saavuttamattomasta�maailmasta.�Maailmasta,�jonne�pääsee�vain�jos�on�
toinen. Tätä prosessia en voi jakaa kuvieni katsojan kanssa. Se mitä katsoja kuvistani näkee, 
on jotakin aivan muuta. ”Tieto, traditio ja ymmärrys ovat kuvan seuralaisia aivan kuten 
kokemustieto.”�(Eskola�2001�s.42)
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Syanotypia taiteellisen prosessin lähtökohtana 
Syanotypia�on�vuodelta�1842�peräisin�oleva�sinikopiomenetelmä,�jossa�rautasuoloilla�herkis-
tetylle�huokoiselle�materiaalille�valotetaan�kuva.�Valokuva�menetelmänä�näyttää�jäljentävän�
ulkoisen�todellisuuden�periaatteessa�totuuden�mukaisesti.�Se�vastaa�empiristisen�tieteen�
ideaalikäsitystä�suorasta�välittömästä�havaitsemisesta.�Ikään�kuin�totuus�maailmasta�siirtyisi�
ihmisen�sisälle�ajattelun�ja�silmien�kautta�(Johansson�2004,�s.203�viittaa�Kofman).�Vaikka�ny-
kyvalokuvaa�ei�pidetäkään�enää�näkyvän�objektiivisena�esityksenä,�se�toimii�todellisuuden�
näennäisenä�kopiona�ja�todisteena�tai�se�pysäyttää�tietyn�hetken�ja�tallentaa�sen�kuvaksi�
(Johansson�2004,�204).��Syanotypia�on�yksi�vanhimmista�valokuvatekniikoista.�Siinä�valo-
tetaan kuva rautasuoloilla herkistetylle huokoiselle materiaallille. Kuville on tunnusomaista 
voimakas preussinsininen sävy, joka tulee kuvassa käytetystä valolle herkästä reagenssista.
Vaihtoehtoisesti�kuvat�ovat�sävyltään�punaruskeita,�mikäli�kuvia�on�lopuksi�käsitelty�parkki-
happoliuoksella.�Menetelmä�toistaa�vain�valöörit,�ei�värejä.�Botanisti�Anna�Atkins�valmisti�tätä�
tekniikkaa�käyttäen�ensimmäisen�valokuvilla�kuvitetun�kirjan�(Atkins�1843-1853).�Nykyisten�
valokuvatekniikoiden�rinnalla�syanotypian�kyky�toistaa�näennäisesti�todellisuutta�on�kuitenkin�
vähäinen. Minulle syanotypiatekniikka on jotakin valokuvan ja maalaamisen tai piirtämi-
sen�välimaastossa.�Lähden�reaalisen�olemassa�olevan�todellisuuden�tuottamasta�kuvasta,�
joka syntyy kun luonnon olio heijastaa valoa tai estää valoaaltojen, hiukkasten saapumisen 
kameran�valokennolle.�Näistä�rajapinnoista�muodostuu�todellisuuden�olion�jättämä�jälki.�Sy-
anotypiassa jätän osan valokennoon saapuneesta jäljestä pois. Heijastetun  valoaallon pituus 
jää�pois.�Mieli�voi�nyt�keskittyä�valoisuuden�erojen�aistimiseen.�Syanotypian�intensiivinen�
sininen�väri�muuttaa�myös�koetun�todellisuuden�toisenlaiseksi.�Syanotypian�vaatima�kuvan�
kontrastisuus�vaikuttaa�siihen�että�yksityiskohdat�eivät�toistu�tarkasti�kuten�valokuvassa�
yleensä.�Näin�sain�häivytettyä��viitteet�tunnistettavasta�ympäristöstä.�Syanotypian�outo�kukka�
on�siksi�jossakin�toisaalla.�Syanotypian�käsin�maalattavalla�valoherkällä�emulsiolla�voin�hel-
posti�saada�aikaan�monimuotoista�elävää�jälkeä.�Myös�se�miten�paksusti�emulsiota�sivellään�
pinnalle�vaikuttaa�lopputulokseen.�Minä�koen,�että�syanotypiatekniikalla�tulee�näkyviin�juuri�
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se,�että�valokuva�ei�ole�näkyvän�kopio�ja�että�tämä�kuva�on�todellisuuden�representaatio.�
”Kylläisyys tarkoittaa värin havaittua kromaattisuuden määrää, sitä kuinka paljon 

visuaalisesti havaittuna jotain kirjon sävyistä suhteessa mustaan, harmaaseen tai val-
koiseen…keltainen voi olla yhtä aikaa hyvin kylläinen ja vaalea, mutta sininen ei koskaan. 
Kylläisenä sininen on väistämättä aina melko tumma.”�(Arnkil�2007,�70)�Niinpä�syanoty-
pioissa varjo on aina se, joka on sävyltään intensiivisin ja valokohta taas se, joka on tyhjä 
sinisen�sävystä.�Osassa�töistä�olen�käyttänyt�kalvossa�positiivikuvaa,�niin�että�kohde�tuleekin�
lopullisessa�kuvassa�esiin�negatiivina.�Joissakin�töissä�olen�painanut�kasvin�suoraan�valo-
herkän�paperin�pinnalle.�Myös�tällaisessa�kasvin�fotogrammissa�kasvi�kuvautuu�negatiivina.�
Kasvin varjo on nyt täynnä valkoista. Valkoinen paperi on tyhjä itse kasvista, siis sinisen sä-
vystä. Ympäröivä tyhjä tuo intensiivisessä sinisyydessään esiin kasvin rajat. ”Sininen on niin 
neurologisesta näkökulmasta kuin eri pääväriteorioiden mukaan eräs perusväreistä, jota 
tarvitaan muiden värien sekoittamiseen”�(Arnkil�2007,�72-73).

Kuitenkin�kuvasta�näkee�vielä,�että�siinä�on�jälki�jostakin�todella�olemassa�olleesta.��Se�ei�
siis ole pelkästään minun mielikuvani tuotos. Se on kuva luonnosta, jossa näkyy minun nä-
kemiseni,�minun�mielikuvani�toisesta�olennosta.�Valitsin�syanotypian�myös�siksi,�että�valolle�
herkkää�reagenssia�voidaan�levittää�mille�tahansa�pinnalle,�joka�imee�rautaliuoksen.�Itse�olen�
kokeillut�sitä�erilaisille�papereille�ja�kankaalle.�Kankaalle�käytettynä�olen�voinut�yhdistää�sy-
anotypiaan�kirjontaa.�Itselleni�on�ollut�merkityksellistä�myös�se,�että�kuvan�voi�muodostaa�
kuvapinnalle auringonvalon avulla. Samansukuisessa valossa, jossa itse näkemiskokemukseni 
on�tapahtunut.�Osa�lopullisista�kuvista�on�valmistettu�keinotekoisen�uv-lampun�valonlähteen�
avulla, koska auringonvalon määrä on ollut talvella liian vähäinen. Syanotypiatekniikka toimii 
parhaiten�kuvissa,�joissa�on�voimakas�kontrasti.�Tämä�on�ohjannut�valokuvaamistani�ja�myös�
lopullisia kuva-aiheita. Kuvat ovat pelkistyneet ja ympäristö, joka jo työskentelyn alussa oli 
minua�vähemmän�kiinnostava,�on�oikeastaan�kadonnut�tai�jäänyt�hyvin�viitteelliseksi.�Kuvat�
ovat�varsin�rajattuja�ja�tila�on�kadonnut.��Ne�ovat�usein�korostetun�tasomaisia,�kuvapinnassa�
olevia.�Tila�on�pieni�ja�toisaalta�kuitenkin�intensiivinen�sininen,�jossa�ei�ole�kiinnekohdetta,�
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sallii�myös�avaran�tilan�kokemisen.�Olen�maalannut�valoherkän�emulsion�niin,�että�paperille�
jää�emulsiosta�vapaat�reunat.�Siveltimen�jäljet�jäävät�näin�näkyviin.�Tämä�tuo�kädenjälkeni�
näkyväksi.�Kuvaan�tule�näin�näkyviin�konkreettisesti,�että�kyseessä�on�käteni�jälki.�Minun�
muovaamani�tulkinta�ei�objektiivinen�todellisuuden�dokumentointi.�Siveltimen��aikaansaamat�
valoemulsion�pehmeät�rajat�ja�negatiivin�tarkka�geometrinen�raja,�joka�muistuttaa�ihmisen��
rakennetun�ympäristön�geometrisuutta�tai�ajattelun�tarvetta�luokitella�laittaa�laatikkoon�jotta�
maailman�voisi�hahmottaa,�tekevät�kuvaan�minua�kiinnostavan�kontrastin.�Ne�ovat�kuin�karte-
siolaisen�ajattelun�sisältämä�dualismi�villi�luonto�ja�ihmisen�ajatteleva�katse.

Kameran�linssin�kuvaama�kuva�on�yksisilmäinen�näkemisen�tapa,�joka�tuottaa�tietynlaisen�
tila-ajattelun.�Emme�kuitenkaan�näe�yhdellä�jähmettyneellä�silmällä�vaan�kahdella�jatkuvasti�
liikkeessä�olevalla�silmällä�(Johansson�2004,�206).�Kun�valokuvaan�sinänsä�tallentuu�yksi�hetki�
ikuiseksi,�hidastaa�tämä�sommittelutapa�ajan�kulun�kuvaa�katsoessa.�Olen�useimmiten�rajan-
nut�kuvista�pois�suoranaisesti�ihmisen�jäljen.�

Syanotypiatekniikan�tuottama�intensiivinen�väri�muutti�kasvin�arkikokemuksesta�joksikin�
muuksi�ja�vapautti�minut�katsomaan�tätä�kasvia�uudella�tavalla.�Kuvien�kasvit�eivät�ole�enää�
niitä,�jotka�kohtasin.�Ne�muuttuivat�joksikin�muuksi.�Syanotypiatekiniikassa�kadottaa�kuvan�
valmistusprosessissa�kuvan�toistotarkkuutta.�Tämä�pehmentää�kuvaa�ja�tekee�siitä�maalauk-
sellisemman.�Joissakin�töissä�valoon�reagoivaa�väriä�on�ollut�epätasaisesti.�Jos�väriä�on�liikaa�
se�lähtee�pesuvaiheessa�pois.�Jos�hankaa�tässä�vaiheessa�paperia,�syntyy�siihen�pesujälkiä.��
Nämä�tekemisen�jäljet�tuovat�kuvaan�uutta.�Jotakin�mitä�kuvaushetkellä�ei�ollut�eikä�jäljenty-
nyt kameraan. Tässä kädenjäljessä syanotypia lähestyy mielestäni maalaamista.

Kirjonta taiteellisessa prosessissa
Syanotypiatekniikka mahdollistaa valokuvan tekemisen erilaisille pinnoille. Koska pinnan 
kiiltoaste,�pintastruktuuri,�materiaalin�tiheys�ja�karkeus,�lakkakerrosten�paksuus,�väriaineen�
karkeus�–�kaikki�vaikuttavat�värin�ilmeeseen,�jopa�sen�sävyyn�ja�vaaleuteen,�halusin�kokeilla�
erilaisia�pintoja.�(Arnkil�2007,�59).�Syanotypiatekniikka�vaatii�huokoisen�pinnan,�joten�se�rajasi�
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tietyt�pinnat�pois�kokeiluistani.�Keskityin�lopulta�erilaisiin�papereihin�ja�kankaaseen.�Kangas�
kiinnosti�pintamateriaalina,�koska�halusin�työstää�kuviani�myös�ompelemalla.�Minua�kiinnosti�
ajatuksena�se,�että�kirjonta�ja�ompelu�ollut�perinteisesti�naisille�varattua�tekemistä,�kuten�
kukka-aihe�taiteessa�on�länsimaisessa�kulttuurissa�varattu�perinteisesti�naiselle�(Brandt�2000).�
Kummassakin on korostunut taitaminen, siis tekniikka.  Omassa koulutuksessani kuvataide 
ja�käsityöt�ovat�olleet�tiukasti�erillään�toisistaan.�Koulukäsityö�ja�myös�myöhemmät�käsityön�
opintoni�perustuivat�vahvasti�taitamiseen,�siis�tekniikkaan,�hyvin�tehtyyn.�Itse�en�ole�ollut�
taitava, siis hyvä käsityön tekijä. En ollut erityisen kiinnostunut teknisestä taituruudesta.  
Koin,�että�käsityöopinnoissa�luovuudelle�jäi�hyvin�vähän�tilaa.�Oma�kuvallinen�työskentelyni�
suuntautui siksi pääosin muihin tekemisen tapoihin. Vaikka opiskelin Taideteollisessa korkea-
koulussa�myös�tekstiilitaidetta,�se�oli�erillisenä�osa-alueenaan.��Vasta Anu�Tuomisen�ja�Ulla�
Jokisalon�työt�kaatoivat�mieleeni�rakentuneita�käsityön�ja�taiteen�välisiä�raja-aitoja.��Erityisesti�
nämä taiteilijat ovat saaneet minut oivaltamaan kuinka käsityötekniikat voivat toimia taiteel-
lisen ilmaisun välineenä ja kuinka niitä voi myös yhdistää niin valokuvaan kuin piirtämiseen ja 
maalaamiseen. Olen kirjonut kankaalle niitä rakentamiani merkityksiä, jotka ovat minulle osa 
kankaalle�kuvaamaani�kasvia.�Kukkien�kirjomisen�on�myös�ele�jonka�kautta�liityn�oman�sukuni�
naisten�luovan�ilmaisun�traditioon.�Opinnäytetyöprosessin�aikana�koin�yllättäen�saavani�uu-
denlaisen�yhteyden�äitiini�ja�hänen�äitiinsä�käsillä�tekemisen�kautta.�En�ole�koskaan�tavannut�
mummoani. Olen tutustunut häneen vain tarinoiden, kirjeiden, valokuvien ja hänen tekemien-
sä�kirjontatöiden�kautta.�Kirjonta�jäi�kuitenkin�opinnäytetyössäni�vähemmälle.
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Näyttely�Kukka�kukin�–�kuvia�kukasta� 
Galleria�Araliksessa
Kukkivien kasvien ja niillä vierailevien hyönteisten piirtäminen ja valokuvaaminen ovat olleet 
minulle�erilaisia�tapoja�olla�läsnä.��Ne�ovat�auttaneet�minua�pysähtymään,�havaitsemaan�
toisin.�Kun�nämä�olennot�ovat�olleet�talvella�poissa,�olen�näiden�kuvien�kautta�palannut�koh-
taamiseeni.�Olen�katsellut�muistojani�näiden�tirkistysreikien�läpi.�Yhdessä�kuvat�muodostavat�
minun mielikuvieni puutarhan. Kokemani maailma tulee näissä näkyväksi eri tavoin. 

Minulle�tämä�opinnäytetyö�on�ollut�luonnontieteellisen�ja�taiteellisen�tiedon�yhdistä-
mistä.�Olen�pyrkinyt�tekemään�näkyväksi�sen�kulttuurisen�tiedon�jonka�kautta�määrittelen�
kukan�ja�joka�määrittelee�kukan�näkyväksi�minulle.�Töiden�nimeämisessä�olen�käyttänyt�ku-
vaamieni�kukkakasvien�tai�hyönteisten�luonnontieteellisiä�nimiä.�Ne�on�näin�luokiteltu�omiin�
luokkiinsa.�Kuvissa�ei�kuitenkaan�näyttäydy�kasvin�tai�hyönteisen�prototyyppi.�Niissä�näkyy�
kasvin�yksilöllisyys�ja�elämän�erilaiset�vaiheet�sekä�oman�huomioni�kiinnittyminen�johonkin�
tiettyyn�yksityiskohtaan.�Kuvat�samasta�biologisesta�kukkakasvista�on�sijoitettu�näyttelytilaan�
hajanaisesti,�niin�kuin�nämä�kasvit�usein�ovat�omalla�elinpaikallaan�muiden�kasvien�joukossa.�
Näyttelyn�katsojan�on�etsittävä�näyttelyn�töiden�joukosta�itse�nimen�mukaan�samaan�luok-
kaan kuuluvat kukat ja luotava itse mielessään kokonaisuus näistä hajanaisista huomioista. Eri 
kuvissa�tämä�biologinen�kukka�näyttäytyy�hyvin�erilaisena,�usein�vain�nimi�kertoo,�että�kyse�
on�tähän�tiettyyn�luokkaan�kuuluva�kukka.�Katsoja�saa�siis�rakentaa�oman�kuvansa�kukasta�
mielessään.  

Näyttelyn�töiden�joukossa�on�myös�neljä�puutarhaksi�nimettyjä�töitä.�Näissäkin�puutar-
ha-nimellä nimetyt kuvat lähestyvät puutarhaa ja kukkaa erilaisista näkökulmista.  Myös 
näyttelykokonaisuus�Aralis-galleriassa�muotoutuu�eräänlaiseksi�puutarhan�representaatioksi.�
Luokittelu�nimeämisen�perusteella�on�vain�yksi�tapa�luokitella�näitä�kuvia�kukasta.

Näyttelyn�töistä�ainoastaan�kaksi�on�kehystetty.�Näitä�poikkeuksia�lukuun�ottamatta�ha-
lusin�jättää�paperin�pintastruktuurin�näkyviin.�Kehystämättöminä�töissä�on�myös�mielestäni�
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luonnosmainen ilme. Muutamat luonnokset kukista sopivat mielestäni näin paremmin syano-
typioiden�kanssa�yhteen.�Koin�myös�että�kehystämättöminä�työt�muodostavat�yhdessä�tilan�
Aralis galleriaan. Paperin valkoinen jatkuu seinissä, jossa syanotypiat ovat ikkunoita tai aukko-
ja�puutarhaan.�Eri�katsomistavat�näyttävät�kukan�ikään�kuin�erilaisissa�valaistuksissa,�monin�
erilaisin sävyin ja kuitenkin samana sinisen eri valööriasteikkona. Kukka ihmisen näkemänä.
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Kukka tilassa
Näiden kukkalamppujen ympärillä voi kiertää kuten hyönteiset kiertävät lamppuja pimeäl-
lä,�loputtomiin.�Ei�ole�alkua�eikä�loppua�eikä�tämä�kuvan�ympärillä�kiertäminen�ehkä�johda�
mihinkään.�Toisessa�lampussa�on�kuvia�kukasta,�joka�on�muotoutunut�viehättämään�pölyt-
täjähyönteisiä.�Toisessa�lampussa�taas�on�ihmisen�kuva�kukasta�sellaisena�kuin�se�viehättää�
ihmistä.�Kukan�kuvat�ovat�kuin�tirkistysreikinä�todellisuuteen,�niin�kuin�lampun�valo�näyttäy-
tyy�reittinä�ulos�sitä�kiertävälle�hyönteiselle,

Bombus II ja Digitalis purpurea & Ebilobium angustifolium, syanotypia kankaalle 60 x Ø 60 cm
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Minua�kiehtoo�lupiinin�vahvan�geometrinen�muoto,�joka�on�sekä�kukinnossa�että�yksittäisessä�
kukassa.�Jokaisen�yksittäisen�kukan�muoto�toistuu�isomman�mittakaavan�tasossa,�kukinnos-
sa. Tämä kukka on eräänlainen kukan ideaali. Tässä kukassa on symmetria, jota on me usein 
tavoittelemme�kulttuurimme�kuvissa,�esineissä�ja�rakennuksissa.�Sen�harmonisessa�symmet-
riassa on kuitenkin jokin kohta, joka rikkoo symmetrian. Yksi kukinto, joka on lähempänä ja 
eri�asennossa�kuin�muut.�Yksi�kukinnon�kukka,�joka�on�asettunut�eri�suuntaan�kuin�muut.�Yksi�
terälehti,�joka�on�toisessa�asennossa�kuin�muut.��Minusta�se�tekee�kukasta�ja�kukan�kuvasta�
mielenkiintoisen, elävän. 

Eristämällä kukan ympäristöstään tuon esiin sen mikä katoaisi kasvimassaan. Pelkistä-
misen�kautta�tapahtuu�merkityksen�laajeneminen.�Kukka,�joka�on�irrotettu�ympäristöstään,�
edustaa�muutakin�kuin�itseään.�Tyhjä�tila�kukan�ympärillä�on�merkittävä�osa�kuvan�kompo-
sitiota.�Tämä�kuva�on�rakennettu�neljästä�negatiivikalvosta,�jotka�olen�asettanut�valoherkän�
emulsion päälle. Kaksi ensimmäistä niistä ovat kopioita samasta kuvasta. Ne eroavat valööril-
taan�hiukan�toisistaan�ja�olen�asetellut�negatiivit�kuvapinnalle�eri�tavoin,�josta�syntyy�ainakin�
hetkeksi�vaikutelma,�että�kyseessä�on�kahden�eri��kukan�kuva.�Päällekkäin�asetetut�negatii-
vikalvot�eivät�läpäise�valoa�niin�hyvin�kuin�yksittäinen�negatiivikalvo.�Tästä�syntyy�kuvaan�

Lupinus polyphollus IV, syanotypia paperille, 25 x 70 cm
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terävärajaisia�vaaleita�alueita.�Asettelin�kalvot�niin,�että�nämä�alueet�ovat�erikokoisia�ja�muo-
dostavat�kuvaan�oman�rytminsä.�Olen�levittänyt�valoherkän�emulsion�siveltimellä�ja�jättänyt�
reunat vapaaksi emulsiosta. Tästä muodostuu kuvan sivuille rajapinta, jossa kädellä tehty 
siveltimenveto�tulee�näkyviin.��Emulsio�on�levittynyt�akvarellipaperille�epätasaisesti.�Liian�
paksusta emulsiopinnasta väri lähtee huuhteluvaiheessa pois myös sellaisesta kohdasta, joka 
on reagoinut valon kanssa. Tästä syntyy mielestäni mielenkiintoinen elävä pinta ja olen koros-
tanut�sitä�hankaamalla�huuhteluvaiheessa�akvarellipaperia�niin,�että�olen�saanut�vaalennettua�
pintaa�joistakin�kohdista.�Negatiivikalvojen�muodostama�rytmitys�ja�emulsion�valöörivaihtelut�
muodostavat�kuvaan�minua�kiinnostavan�jännitteisen�tilan,�jossa�lupiinit�ovat�osittain�tunnis-
tettavana�kukkana�osittain�kiinnostavana�muotona,�joka�ei�enää�viittaa�selvästi�kukkaan.�

Puutarha III koostuu useasta syanotypiakuvasta. Ne ovat kaikki lähikuvia kukasta joista on 
häivytetty�paikan�yksityiskohdat.�Minua�kiinnosti�näissä�kuvissa�miten�monessa�kuvassa�kuvi-
en�tyhjä�pinta�muuttuu�syväksi�tilaksi�kuvaa�tarkastellessa.�

Puutarha III, sekatekniikka, 150 x 350 cm
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Esimerkiksi�tähän�kuvaan�syntyy�tila�kolmen�kukan�välille.�Vain�vasemmalla�etualalla�oleva�
kukan�kuva�on�tarkka.�Kaksi�muuta�ovat�jo�niin�epäselviä,�että�ne�hahmottaa�kukiksi�kuvassa�
olevien�toisten�kukkien�avulla.�Kuva�on�niin�jyrkkä,�että�kukista�ei�erotu�yksityiskohtia.�Vasem-
malla�etualalla�oleva�kukka�voisi�olla�kukan�fotogrammi.�Todellisen�kukan�varjokuva,�kun�se�
on�painettu�kiinni�valoherkkään�pintaan.�Toiset�kukan�kuvat�herättävän�epäilyn,�ettei�näin�voi�
olla.�Keskellä�oleva�muita�selkeästi�matalammalla�oleva�kukka�tuo�kuvaan�huikean�tilan�tun-
nun.�Kyseessä�on�itse�asiassa�negatiivivalokuva.�Päädyin�negatiivikuvaan,�koska�se�oli�minusta�

Puutarha III, osa



moniselitteisempi�kuin�positiivikuva.�Syanotypi-
an�sinisen�värin�levittyminen�epätasaisesti�luo�
lisäksi maalauksellisen pinnan, joka on kontras-
tissa�etualan�kukan�teräviin�rajaviivoihin.�Kukka�
leikkautuu�irti�kuvasta�ja�tulee�hyvin�lähelle�kat-
sojaa. Samalla se on tyhjä, valkoinen pinta, joka 
pakenee määrityksiä.

Myös�tässä�työssä�olin�kiinnostunut�tilavaiku-
telmasta, joka syntyi näiden kolmen kukkakasvin 
välille.�Prosessissa�sattumalta�syntynyt�syano-
typiareagenssin pyyhkiytyminen pois oikeasta 
alakulmasta�korostaa�tilavaikutelmaa.�Alhaalta�
päin kuvatut kukkien siemenkodat saavat ne 
tuntumaan paljon arkikokemusta suuremmilta 
tai�niitä�katsoessa�kutistun�paljon�pienemmäk-
si kuin yleensä tunnen olevani ja katson niitä 
pienen�olennon�näkökulmasta.�Epätasaisesti�
levittynyt�syanotypiareagenssi�luo�oudon�maise-
man, joka on avoin monille tulkinnoille. 

Puutarha III, osa
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Kukka ajan merkkinä
Kuvasin�lupiineja�keväästä�loppukesään�ja�seurasin�niiden�muuttumista.�Yhden,�valkokukkai-
sen,�siirsin�puutarhassa�toiseen�paikkaan.�Poistin�syntyneet�siemenkodat,�estääkseni�lupiinin�
leviämisen.�Syksyllä�se�näytti�kuolevan�ja�katoavan,�mutta�seuraavana�keväänä�se�ilmestyi�
samalle�paikalle.�Tähän�kuvasarjaan�kuvasin�lupiinin�kukinnon�eri�vaiheita.�Minua�kiinnosti�sen�
muutos ajassa. Monista kuvista valitsin nämä kolme syanotypiaan, koska niissä oli paras kont-
rastisuus�ja�niissä�kukka�on�tunnistettavissa.��

Lupinus polyphollus III, syanotypia paperille, osa
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Kuvasin�kahtena�vuonna�Vuosaaren�jätemäen�kukkivia�kasveja.�Minulla�on�lukemattomia�ke-
säisiä valokuvia näistä kasveista.  Lopullisessa työssä vain vasemman yläkulman syanotypiassa 
on�kaksi�kesällä�otettua�kuvaa�kukasta.�Ne�ovat�muita�kuva�pienempinä.�Eivät�pääosassa�vaan�
melkein�huomaamattomina�syksyisten�kuvien�keskellä.�Muut�kesällä�ja�myös�keväällä�otetut�
kuvat�jätin�pois.�Syksyllä�otetut�kuvat�kukkakasveista�kiinnostivat�minua�enemmän�kuin�ku-
vat kasveista silloin kun ne ovat täydessä kukassa. Kun kukkiminen lähenee loppuaan katse 
yleensä�ohittaa�kukat.�Huomion�herättävät�värit�ovat�haalistuneet.�Kukan�symmetria�on�kato-
amassa.�Elämä�näyttää�kadonneen.�Kuvasin�näitä�kukkia�ajatuksenani�tuoda�kuvin�esiin�mikä�
on kukan olemus sellaisena hetkenä, kun en sitä yleensä katso.  Näissä kuvissa kukka on ajan 
merkki. Kuvien kukka tuo esiin myös elämän rajallisuuden. Kohta nämä kukat katoavat näky-
vistä,�kuolevat.�Samalla�näissä�kukissa�on�lupaus�tulevasta.�Kukan�kuvissa�elämä�näyttäytyy�
kiertokulkuna�ja�jatkuvana�muutoksen�tilana.�Monet�puutarhalehdet�ja�kirjat�neuvovat�pois-
tamaan tällaisen kukan pois rumentamasta ympäristöä. Nähdään kuihtuminen ja kauneuden 
katoaminen.�Minulle�nämä�kukat�ovat�kauniita.�Kun�värit�ovat�poissa,�pystyn�keskittymään�
niiden�muotoon.�Näiden�kukkien�olemuksessa�näkyy�eletty�ympäristö.�Näen�juuri�tietyn�ku-
kan,�joka�on�elänyt�tietyn�elämän.

Puutarha III, sekatekniikka, 150 x 350 cm  ja Puutarha III osa



Puutarha III, osa
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Puutarha IV�työssäni�olen�yhdistänyt�kuvia�toisesta�puutarhasta,�Vuosaaren�täyttömäestä,�
keväällä�kesällä�ja�syksyllä.�Yhteen�kuvaan�on�koottuna�kokemukseni�tästä�puutarhasta�sy-
anotypioina�valokuvista�ja�piirroksista.�Osa�kuvista�on�valotettu�Hahnemuehle-paperille�ja�
osa�japaninpaperille.�Japaninpaperille�valotetut�kuvat�olen�repinyt�niin,�että�ne�muistuttavat�
siveltimenvetojani�valoherkällä�emulsiolla�Hahnemuehle-paperille.�Japaninpaperille�valote-
tut�kuvat�on�liimattu�Haehnemuehle-paperille�valotettujen�kuvien�keskelle.�Tunnen�ihollani�
auringon paahteen kesäisenä päivänä. Kun itse katson näitä kuvia, kuulen tuulen, joka pu-
haltaa syksyllä pois viimeiset terälehdet. Aika on luonnollinen osa ympäristökokemusta. Se 
on�alati�muuttuvaa�paikan�elämistä.��Tällaisia�paikkoja�ei�voikaan�lopullisesti�kartoittaa.��Siksi�
olen�halunnut�jättää�kuvaani�paljon�tyhjää.�Paikan�kartoittamattomia�alueita.�Ennalta�tunte-
mattomia�tai�jo�unohdettuja.�Kuvat�on�valotettu�eri�valotuksilla�ja�sen�vuoksi�ensimmäisenä�
valotetut�kuvat�ovat�haalistuneet�ultraviolettivalon�vaikutuksesta.�Minulle�se�on�kuin�paikan�
muistikuvan�unohtumista.�Viimeisimmät�tai�erityisesti�merkitykselliset�kokemukset�nousevat�
voimakkaasti�esiin�muistojen�joukosta�ja�niiden�yksityiskohdat�erottuvat�selvästi�kun�taas�pa-
himmin�haalistuneista�muistoista�ei�saa�enää�oikein�selvää.�Uusi�kokemus�yhdistyy�vanhoihin�
kokemuksiin�ja�muuttaa�kuvaa�toisenlaiseksi.�Kokonaista�kuvaa�ympäristökokemuksesta�ei�
ole,�eikä�mikään�kuva�ole�lopullinen.�Teoksen�paperi�on�monista�käsittelyistä�kulunut.�Siinä�
näkyy�konkreettisesti�kokemani�aika.

Kun�määrittelen�suhdettani�tähän�ympäröivään�ulkopuoliseen,�määrittelen�myös�itseäni.�
Minuuteni�ei�ole�mitään�pysyvää,�vaan�alati�muuttuva�jatkumo�minuuksia,�jotka�muototuvat�
eletyn�kautta.�Minun�olemiseni�muotoutuu�tässä�tilan�ja�ajan�yhtymäkohdassa�ja�kuitenkin�
olevani�pysyvä�olento.�Minä�muutun,�mutta�niin�hitaasti,�että�harvoin�havahdun�siihen.�Myös�
ympäristöni�muuttuu,�mutta�kykenen�havaitsemaan�ainoastaan�sellaisen�muutoksen,�joka�ei�
ole�minulle�liian�nopeaa�eikä�liian�hidasta.�Muutoksen�hitaus�näyttäytyy�minulle�pysyvyytenä.�
Jatkuvasta�uusiutumisesta�syntyy�pysyvyyttä.�Eletystä�ympäristöstä�tulee�minulle�henkilökoh-
tainen asia.
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Puutarha IV
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Kukka kuvana luonnosta
Suomen�luonnonvalokuvaajien�järjestämän�Vuoden�luontokuva�2012�kilpailun�kritee-

reistä sanotaan seuraavaa: ”Kilpailun tavoitteena on kertoa luonnon moni-ilmeisyydestä, 
sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja 
oivalluksista. Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa va-
lokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto. Kilpailun 
sääntöjen mukaan kilpailuun ei voi osallistua fotomontaaseilla eikä kuva saa yhdistää 
muuten kuin panoraamana, yhdistämällä samasta kohteesta eri valotuksilla saadut kuvat 
tai laajentamalla terävyysaluetta yhdistämällä samasta kohteesta eri tarkennuksilla ote-
tut valokuvat. Yhdistelmissä kaikkien kuvien tulee olla otettu 12 tunnin sisällä. Kilpailuun 
voi osallistua vain digitaalisilla tiedostoilla.” 

� � � � � � � � � www.vuodenluontokuva.fi

Luontokuvan�taakse�kätkeytyy�yhteiskunnallisia�prosesseja,�jotka�tuottavat�luontokuval-
le�kulttuurilliset�merkitykset�(Suonpää,�2002,�36-37).�Luontokuvaksi�ovat�rajautuneet�tietyn�
tyyppiset kuvat luonnosta. Kuvan dokumentaarisuus, aitous koetaan tärkeäksi. Aitous ei 
kuitenkaan�tarkoita�autenttisuutta�vaan�kuvasta�pyritään�häivyttämään�kuvaajan�toimenpi-
teet�luontokuvan�sopimuksen�varaisten�sisäisten�sääntöjen�puitteissa�(Suonpää�2002,�141).�
Luonnon pitäisi usein olla myös villiä, vapaata ihmisen vaikutuksesta. Minun kuvani eivät 
mahdu�sovittuun�luontokuvan�konventioon.�En�korosta�kuvaamisessani�kilvoittelua,�vai-
vannäköä. Harvinaisen eläimen, kasvin tai muun eliön kuvaan ikuistaminen ei ole minulle 
tärkeää.�Luontokuvaajien�puheessa�vaivannäkö�korostuu�ja�tiettyjen�eläimien�kuvaaminen�
on�arvostetumpaa�kuin�toisten,�kasveista�puhumattakaan�(Suonpää,�2002,�73).�En�matkusta�
kauas�erämaihin�tai�eksoottisiin�paikkoihin�kuviani�varten,�vaan�etsin�aiheeni�läheltä,�arkisesta�
ympäristöstäni. Kuvaamani kasvit eivät ole harvinaisuuksia. En siis kuvaa jotakin harvinaista 
erityiskokemusta�kaukana�jossakin.�Kuvieni�luonto�on�tässä�lähellä�jokaisen�tavoitettavissa�
eikä se vaadi sen kummempia ponnistuksia.  Kuvat eivät kuitenkaan ole luonteeltaan arkisia.  
Pyrin näin nostamaan huomion kohteeksi sellaista minkä usein ohitamme arkisessa luonnon 

http://www.vuodenluontokuva.fi
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kohtaamisessa.�Sellaista�mitä�konvention�mukaisissa�luontokuvissa�ei�yleensä�näy.�
Työ�koostuu�useista�Vuosaaren�täyttömäellä�kuvaamistani�kukkien�syanotypioista�ja�vä-

rivalokuvista�koostetusta�panoraamakuvasta�Vuosaaren�täyttömäestä.�Panoraamakuvassa�
on hyvin toisenlainen paikka kuin syanotypioiden luoma mielikuva paikasta.Lisäsin kuvien 
kontrastisuutta�ja�tämä�toi�vahvemmin�esiin�rakenteen�hennoimmat�yksityiskohdat�ja�samalla�
poisti�taustan�häiritsevät�visuaaliset�huomiopisteet.�Tässä,�kuten�muissakin�kuvissa�halusin�
häivyttää�paikan�olemuksen,�niin�että�kuva�on�yleisluontoisempi�kuva�kukasta.�Paikka,�Vuo-
saaren�täyttömäki�(toinen�puutarha),�ei�kuvista�näy.��Mittakaava�on�sellainen,�että�siitä�ei�voi�
tunnistaa�paikkaa.�Mitään�yksityiskohtia�kukan�ympäristöstä�ei�ole�myöskään�näkyvissä.�Yh-
dessä nämä kukat muodostavat kokemuksen puutarhasta, joka on toisenlainen kuin kokemus 
Vuosaaren�täyttömäellä.�Tämä�on�minun�henkilökohtainen�puutarhani.�Näistä�kuvista�heijas-
tuu�puutarha,�joka�on�minun�mielessäni.�Kuvan�paikka�on�pikemminkin�mieleni�paikka.�Jotakin�
minun sisälläni.
Puutarha III, sekatekniikka, 150 x 350 cm
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Kuvakulmat�vaihtelevat�vapaasti�ja�kun�nämä�kuvat�on�koottu�yhteen,�ne�muistuttavat�
luonnollista�tapaa�havaita�ympäristö.�Näkökulma�ei�ole�staattinen�vaan�muuttuu�liikkuessani�
ja minulle muodostuu moninainen kuva ympäristöstä ja kukasta. Kun vaihdan näkökulmaa 
niin,�että�katselen�kukkia�maanrajasta�saavun�toisenlaiseen�maailmaan.��Muutun�paljon�
pienemmäksi,�kuten�ihmemaan�Liisa.�Kukkien�säännöllinen�rakenne�muuttuu�yhtenäiseksi�
verkostoksi jonka läpi kurkistan. Tämä on minun kokemukseni tästä paikasta. Vasenpaan ala-
kulmaan�olen�lisännyt�valokuvakoosteen,�joka�on�kuvattu�Vuosaaren�täyttömäen�huipulta.�
Tällaisena�se�on�helpommin�tunnistettavissa,�paikannettavissa.��Valokuvakoosteen�paikka�on�
sama�kuin�syanotypioissani,�mutta�ei�kerro�oikeastaan�mitään�omasta�kokemuksestani.

Epilobium angustifolium  I, sekatekniikka, 30 x 110 cm
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Kasvitieteessä�kuvaa�luonnosta�rakennetaan�säi-
lömällä�luokittelemalla�ja�havainnoimalla�jotakin�
luonnon osatekijää kuten vaikkapa kukkakasvia. 
Tässä�työssä�olen�jäljitellyt�kasvitieteen�tapaa�
rakentaa kuvaa luonnosta. Olen tallentanut tar-
kastelemani�kukan�kuivattuna�paperien�väliin.�En�
ole�kuitenkaan�säilönyt�kasvia�kasvitieteellisten�
oppien�mukaan�tarkasti�jokaista�lehteä�levitellen�
ja�asetellen�kukkakasvia�niin,�että�jokainen�yksit-
täinen rakenne säilyisi, vaan olen taitellut kukan 
summittaiseti�niin,�että�se�mahtuu�paperille.�Olen�
ikään kuin lokeroinut kukan lokeroon, johon se ei 
oikein mahdu. Takana oleva syanotypia ei sisällä 
kuvaa kukasta. Se on kuin oikean puolen kuvan 
keskustasta kadonnut väri. Oikeassa reunassa 
on�monesta�negatiivista�ja�positiivista�koottu�
kuva samasta kukasta, maitohorsmasta. Siinä on 
kukinnon�negatiiveja�ja�kukinnosta�irroitettuja�yk-
sittäisiä�kukkia.��Päällekkäiset�kuvat�eivät�ole�enää�
läpäisseet valoa ja niin kuvan keskelle on muodos-
tunut vaaleita suorakulmioita: Ekologisia lokeroita 
tai�ihmisen�kukalle�asettama�luokka.�Itse�kukka�
katoaa näistä lokeroista. Se on jotakin muuta kuin 
sille�tehty�lokero.�Keskelle�olen�sijoittanut�muis-
tiinpanoni�eräästä�maitohorsmasta�Vuosaaren�
täyttömäellä.�Yhdessä�nämä�kuvat�ovat�eräs�koke-
mus, eräs tulkinta luonnosta.

Epilobium angustifolium  I, osa
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Kukka feminiinisen merkkinä
Koen,�että�tässä�ajassa�ja�kulttuurissa,�jossa�elän,�monia�feminiinisyyteen�liitettyjä�määrei-
tä�(herkkyys,�passiivisuus,�ruumis,�luonto,�kauneus,�koristeellisuus,�kepeys)�hyljeksitään.�
Kulttuurissamme�ne�nähdään�arvoltaan�vähäisempinä.�Tämä�näkyy�myös�taiteen�kentässä.�
Taiteilijalta,�erityisesti�naistaiteilijalta�odotetaan�feminiinisyyden�odotusten�kyseenalais-
tamista.�Esimerkiksi�Annamari�Vänskä�kuvaa�Taide-lehdessä�Heta�Kuschkan�taiteilijakuvaa�
tyttömäisen�kikattavaksi�ja�kaipaa�Yours�Truly�–näyttelyyn�naiseen�liitetyn�feminiinisyyden�
kritiikkiä. �(Vänskä�2006).�Vaikka�arvostan�feministisen�taiteen�naisiin�kohdistuvien�odotusten�
kritiikkiä,�on�se�itselleni�vierasta.�Minulle�merkittävämpiä�ovat�olleet�ne�taiteilijat�ja�opetta-
jat,�jotka�ovat�näyttäneet�minulle�feminiinisyyden�arvokkaana,�kuten�Kaari�Martikainen�ja�
Senja Vellonen.  Kuitenkin vasta tehdessäni tämän opinnäytetyöni kirjallista osiota oivalsin 
miten�vahvasti�feminiininen�tematiikka�on�osana�opinnäytetyötäni.�En�ole�halunnut�tunnistaa�
tätä�puolta�töissäni�koska�olen�kokenut�sen�vähäarvoiseksi.�Vasta�kirjoittaessani�tätä�olen�
ymmärtänyt�tematiikan�merkittävyyden�itselleni.�Esittelen�tässä�kohtaa�joitakin�töitä,�mutta�
feminiinisyys�näkyy�pakostakin�myös�aiheessani,�kukassa�ja�siinä�miten�olen�kuvannut�sitä.�
Kuvissa�on�herkkyyttä�ja�haurautta,�joka�kulttuurissamme�mielletään�feminiiniseksi.�Työsken-
telyni�aikana�minulle�selvisi,�että�ensimmäisten�julkaistujen�syanotypioiden�tekijä�oli�Anna�
Atkins,�joka�kuvasi�kasveja.�Minulle�se�että�hän�oli�nainen�ja�botanisti�ja�kiinnostunut�samasta�
aihepiiristä�on�jollakin�tavalla�merkittävää.�(Atkins�1843-1853,�Luiggi�2012)

Tästä�kukasta�tiesin�kauan�ennen�kuin�näin�sen�tai�sen�kuvaa.�Äitini�sairasti�sydänsairautta�
ja�hänellä�oli�lääkkeenä�digoksiinia.�Hän�kertoi�minulle,�että�kyseinen�lääkeaine�löydettiin�roh-
tosormustinkukasta.�Sormustinkukan�lehtiä�käytettiin�perinteisesti�parantamaan�vesipöhöä.�
Tarkkaa�vaikutustapaa�ei�kuitenkaan�tunnettu�ja�annokset�osoittautuivat�usein�kohtalokkaiksi.��
Englantilainen�lääkäri�William�Withering�selvitti�1700-luvulla,�että�sormustinkukka�vaikutti�
ensisijaisesti�sydämeen,�joka�puolestaan�tehosti�munuaisten�toimintaa�niin,�että�ne�poistivat�
vesipöhöä�aiheuttavan�nesteen.�Witheringin�tutkimukset�johtivat�lopulta�vaikuttavan�aineen�
digoksiinin�löytämiseen.�Nykyiset�lääkkeet�ovat�syrjäyttäneet�monet�vanhat�rohtokasvit,�mut-
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ta�digoksiinia�käytetään�edelleen�lääkkeenä�(Mabey�1990).�Kasvi�sisältää�tätä�ainetta�suurina�
pitoisuuksina ja, jos sitä syö, se on hyvin myrkyllinen. Näin kukan ensimmäistä kertaa vasta 
äitini�kuoleman�jälkeen.�Vieläkin,�kun�näen�kukan,�minun�on�vaikea�nähdä�sitä�vain�yhtenä�
kukkana�muiden�joukossa.�Tähän�työhön�olen�ommellut�sydämen.�Sydän�on�kulttuurissamme�
käytetty�symboli�rakkaudelle.�Olen�kuitenkin�ommellut�sydämen�kuvan�niin�kuin�se�esitetään�
anatomian�oppikirjoissa�lääketiedettä�opiskeleville.�Sydämen�ompeleminen�yhdisti�tähän�
kuvaan�myös�isoäitini,�jota�en�koskaan�tavannut�sillä�hän�kuoli�sydänsairauteen�jo�äitini�lap-
suudessa. Eräällä tavalla tämä kuva kukasta onkin kuva sukuni naisista kolmessa polvessa. 
Näyttelyssä�katsoja�ei�todennäköisesti�ole�nähnyt�kuvaa�niin�kuin�sen�itse�koen,�sillä�he�eivät�
jaa�kokemustani.�En�halunnut�liittää�tietoa�kokemuksestani�tähän�työhön�näyttelyssäni,�sillä�
se olisi rajannut kuvan näkemisen. Halusin pitää kuvan avoimena katsojan omille tulkinnoille. 

Digitalis purpurea , syanotypia kankaalle, 60 x Ø 60 cm
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Tämä�kasvi�on�kuvattu�toisessa�puutarhassa�Vuosaaren�täyttömäellä�heinäkuussa�2009.�
Löysin nämä kupin tai maljan kaltaiset kasvin rakenteet täynnä siemeniä. Täydellisessä sym-
metrisyydessään�ne�muistuttavat�ihmisen�valmistamia�esineitä.��Ehkäpä�esineiden�valmistajat�
ovatkin saaneet idean tästä symmetrisestä muodosta. Koska en tunnistanut tätä kasvia sen 
kyseisessä�elämänvaiheessa,�kuvani�sen�kukasta�oli�vapaa�muistista.�En�tuntenut�tätä�kasvia�
ja saatoin kuvitella millaisia kukkia näistä siemenistä syntyy.   Kirjoin nuo kuvitellut kukat mu-
kaan�kuvaan.�Koen,�että�tällä�tekemisen�tavalla�olen�osa�sitä�pitkää�naisten�käsillä�tekemisen�
perinnettä,�johon�en�aiemmin�ole�oikein�päässyt�käsiksi.�Kukkien�kirjominen�on�ollut�perin-
teisesti�naisille�hyväksytty�ilmaisukeino�(Brown�2008).�Kuten�Judy�Chigago�tai�Anu�Tuominen�
myös�minä�kunnioitan�tätä�naisten�tekemisen�perinnettä.���Näkemääni�yhdistyi�kuitenkin�tieto�
kodasta,�tietystä�kasvin�rakenteesta.�Havaintoni�tästä�kyseisen�kasvin�kohtaamisesta�liittyi�
osaksi opiskelemaani. Ennen tätä olin nähnyt tämän tyyppisen rakenteen vain oppikirjan si-
vulla,�mutta�havaintoni�yhdistyi�nyt�osaksi�oppimaani�biologiasta�luokittelua.��Halusin�tuoda�
tämän�tiedon�työssäni�näkyviin.�Kirjoin�kuvittelemani�kukat�kukkien�kasvitieteellisinä�repre-
sentaatioina.�Nämä�kaaviot�konstruoivat�todellisuutta.�Ne�asettavat�kukan�oman�luokkansa�
edustajaksi.�Kuvat�esittävät�kukan�toimintaperiaatteen.�Ne�ovat�eräänlaisia�rakennekaavioita�
kukasta.�Jotakin�oleellista�jää�puuttumaan.�Se�moninaisuus,�mikä�elämässä�on,�ei�mahdu�näi-
hin kaavioihin.

Kolmannessa puutarhassa näin kuinka rikkaruohoruusukkeesta nousi pitkän varren pää-
hän�hehkuvan�magentanpunainen�kukka.�Luokittelin�sen�oppimani�mukaan�puna-ailakiksi.�
Seurasin�tämän�kukan�muodon�hidasta�muuttumista.�Kesän�edetessä�kukan�emi�pullistui�
tutun näköiseksi maljaksi täynnä siemeniä. Nyt en enää voi kuvitella millaisia kukkia näistä 
siemenistä�syntyy.�Mielessäni�on�kuva�näkemästäni�kukasta.�Olen�oppinut,�että�kasvi�levisi�
Suomeen heinänviljelyn mukana. Se on yksi yleisimmistä ruohoista niityillä, pientareilla, pi-
hamailla ja erilaisissa lähimetsiköissä. Puutarhassa se on toisille koristeellinen kukka ja toisille 
rikkaruoho,�arvoton�ja�suorastaan�haitallinen�kasvi.�Minua�kiinnosti�tämä�hyvin�erilainen�ko-
kemus kukasta ja se miten kohtasin ja opin tuntemaan tämän kukkakasvin edustajat.  Keräsin 

  1 Kota: usean emilehden (kasvin naaraspuolinen lisääntymislehti) muodostama kuiva, aukeava hedelmä.
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puna-ailakin siemenkodat1�ja�ravistin�siemenet�
perennapenkkiin�jalostettujen�puutarhakukkien�
joukkoon. Nyt odotan minne kaikkialle kukat il-
mestyvät�ensi�vuonna.�Tekoni�on�sukua�Joseph�
Beysin�maataideteokselle�“7000�Eichen�–�Stadt-
verwaldung�statt�Stadtverwaltung“�eli�”7000�
tammea�-�kaupungin�metsittäminen�kaupungin�
hallinnoinnin�sijaan”�(oma�käännös).�Joseph�Beysin��
tavoitteena�oli�yhdistää�lisätä�ympäristötietoisuut-
ta�taiteen�keinoin.��Joseph�Beysin�teokseen�”7000�
tammen�istutus”�verrattuna�työni�mittakaava�on�
minimaalinen. Työni on myös luonteeltaan yksi-
tyinen, sillä kukat sijaitsevat puutarhassa, joka 
on�yksityisaluetta.�Tavoitteenani�on�ollut�lähinnä�
ymmärtää itse ympäristön merkitystä ja omaa 
paikkaani ympäristössäni, ei niinkään lisätä yh-
teisön�ympäristötietoisuutta.�Tämä�työ�on�siis�
sisäänpäin�kääntynyt�kun�taas�Joseph�Beysin�työ�
suuntautuu�yhteisöön.�Joseph�Beys�istutti�tam-
mia,�jotka�ovat�monessa�kulttuurissa�arvostettuja�
kasveja. Tammi on pitkäikäinen puu. Se voi elää 
useita�satoja�vuosia�ja�sillä�on�monessa�kulttuu-
rissa�erityisarvo.�(Porteous�1928,�149-190).�Minä�
kylvin�paljon�lyhytikäisemmän�kukan�siemeniä.�
Tätä kukkaa pidetään koristeellisena, muita arvoja 
sillä ei ole nähty olevan. Puna-ailakki on Suomes-
sa yksi yleisimmistä niityn kukkakasveista. Sillä ei 

Flora, sekatekniikka, 75 x 52 cm
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ole�sellaista�harvinaisuusarvoa�kuten�tammella�on�monissa�maissa.�Taiteen�traditiossa�näen�
Josebh�Beysin�työn�maskuliinisena�työnä�sen�monumentaalisuuden�ja�julkisen�luonteen�vuok-
si�kun�taas�oma�tekoni�voidaan�nähdä�feminiinisenä.�Flora�on�minulle�käsitetaiteen�kenttään�
kuuluva�teos.��Teoksen�käsitetaiteellinen�luonne�saattaa�jäädä�huomaamatta�puuttuvien�
dokumenttien�ja�tekstiosuuden�vuoksi.�Esittelen�tässä�itse�asiassa�keskeneräisen�prosessin.�
Varsinainen�teos�on�minulle�tila-ajallinen�tapahtumasarja,�joka�ei�ole�vielä�päättynyt.

Puutarha II:ssa minua on kiinnostanut se, miksi kukka on  meistä koristeellinen ja mi-
ten�kukan�näkee�kun�sitä�katsoo�koristeena.�Tämä�työ�on�saanut�alkunsa�posliiniastiaan�
maalatusta�kukkaornamentista.�Olen�tehnyt�syanotypiapositiivin�ja�–negatiivin�osasta�orna-
menttikuviota.�Ornamentin�kukat�ovat�niin�vahvasti�tyyliteltyjä,�että�niistä�minun�oli�vaikea�
löytää�minulle�tuttua�elävää�kukkaa,�niiden�biologista�esikuvaa.�Negatiivikuva�peilaa�alku-
peräistä�kuvaa�ja�osoittaa,�että�kukan�voi�nähdä�toisin.�Positiivi-�ja�negatiivikuvat�ovat�tässä�
työssä�samanarvoiset.��Kuvasta�ei�voi�sanoa�kumpi�ornamenteista��on�positiivikuva�eli�kuvaa�
”todellista”�ja�kumpi�on�negatiivikuva.�Vaikka�kuvat�ovat�toistensa�vastakohtia,�ne�näyttävät�
kumpikin ihmisen kuvan kukasta, eivät kukkaa itseään. Kukan tosiolemus jää hämärän peit-
toon,�epäselväksi.�Siihen�ei�voi�tarkentaa.�Kukka�on�luokiteltu�ja�rajattu�omaan�laatikkoonsa.�
Se�on�ihmisen�tapa�ymmärtää�maailma.��Kuvan�ylä-�ja�alareunaan�olen�asettanut�syanoty-
pianegatiiveista�irti�leikkaamiani�kukkien�ja�kukkien�siemenkotien�valokuvanegatiiveja�ja�
positiiveja�toistaen�kukkaornamentin�tapaa�yhdistellä�erilaisia�kukkia.�Nämä�kukkien�kuvat�
muodostavat�eräänlaisen�ornamenttireunuksen�kuvan�ylä-�ja�alalaitaan.��Kuvan�yläosan�kukan�
siemenkota�muistuttaa�muodoltaan�laitojen�kukkaornamentin�keskuskukkaa.�Muodon�saman-
kaltaisuus�saa�aikaan�sen,�että�siemenkota�näyttäytyy�kukkana�ja�kuva�tästä�kasvista�irtautuu�
siitä havainnosta, miten tämän kasvin näkee luonnossa. Kuvan voikukkien siemenpallot, ovat 
lähes�geometrisia�muotoja.�Jos�kukka�on�tuttu,�katsoja�voi�tämän�kukan�edelleen�tunnistaa.�
Alareunan�keskuskukat�on�sijoiteltu�niin,�että�ne�muistuttavat�sitä�havaintoa,�jonka�niityllä�
tästä kukasta saa. Tämä kukka tai oikeastaan kukinto on hyvin symmetrinen. Samaa symmet-
riaa�löytyy�kukkaornamentista.��Alareunan�vasemmassa�kulmassa�reunuskukkana�oleva�kukka�



55

on�irrotettu�kukinnosta.�Kuvasta�voi�hahmottaa,�että�kyseessä�on�valokuva�kukasta,�mutta�se�
on täysin irrallaan siitä kukkakasvista, jonka osa se on.  Vasemman alakulman siemenkodan 
kuvan�leikattu�reunus�näkyy�selvästi.�Se�lisää�vaikutelmaa�siitä,�että�kyseessä�on�piirros�tai�
maalaus kukasta. Ylä- ja alareunan kukat on aseteltu koristeeksi kuvan reunoille, kuten kukkia 
sirotellaan�koristelemaan�juhlakattauksia�tai�kuten�tekstien�ympärille�lisätään�kukkaornament-
ti�koristeeksi.�Koristelu�on�jotakin�sellaista,�joka�mielletään�kulttuurissamme�feminiiniseksi.�
Se�on�jotakin�kepeää,�kaunista.�Koristeleminen�on�naisille�sallittua�ja�jopa�odotettua,�koska�se�
katsotaan�feminiinisyyden�ilmentymäksi.�Sitä�ei�kuitenkaan�usein�arvosteta.�Koristelu�mielle-
tään ylimääräiseksi, turhaksi.  Kukka on kuvassa luokiteltu koristeeksi. Kukka on kuvassa, siksi 
että�se�on�kaunis.�Riittääkö�se�kuvan�sisällöksi?�Voiko�kukka�olla�tärkeä�siksi,�että�se�on�kaunis?

Flora, sekatekniikka, 75 x 52 cm
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Kukka vuoropuhelun osapuolena  
”Häikäisevän kirkas kesän päivä. Istun jälleen kerran siirtolapuutarhan kukkapenkkien 
välissä. Seisovassa ilmassa mikään muu ei kuulu kuin vieressäni lentävän kimalaisen hil-
jainen pörinä. Yritän ennakoida mihin kukkaan se lentää seuraavaksi, mutta sen toiminta 
näyttäytyy minulle sattumanvaraisena. Mikä kukka on sille houkuttelevin? 

 Onko se todella sitä? En tiedä. Olen aivan lähellä, mutta me emme kohtaa. Olen tälle 
kimalaiselle Umwelt  osa elotonta ympäristöä. Paikka, johon voi hetkeksi laskeutua ja py-
rähtää sitten taas seuraavaan ruokaa tarjoavaan kukkaan. Katson sen maailmaa sivusta, 
omastani. ” 

� � � � � � � � �Työpäiväkirjamerkintä�26.6.�2006

Kimalaisen�vieraus�on�niin�suurta,�etten�voi�sitä�tavoittaa.�Meidän�katseemme�eivät�voi�
kohdata.�Yhtymäkohtia�on�liian�vähän.�Tiedän�kimalaisista�joitakin�asioita.�Kuten�vaikkapa�sen,�
että�niiden�verkkosilmissä�jokainen�pikkusilmistä�rakentaa�yhden�osasen�nähdystä�kuvasta�
tai�pikemminkin�jokainen�oman�pikku�kuvansa�omasta�suunnastaan.�Tiedän,�että�ne�näkevät�
asioita,�joita�minä�en�voi�nähdä�ja�minä�taas�näen�niille�näkymättömiä�asioita.�(vrt.�Viitala�
2005,�Nachtigall�&�Blüchel�2000).�Mutta�en�voi�ymmärtää,�miten�maailma�näyttäytyy�verk-
kosilmillä�katsellen.�Olemme�samaa�Animaliaa�(Eläinkuntaa),�siis�monella�perustavalla�tavalla�
samanlaisia,�mutta�ymmärtämiskykyni�loppuu�tämän�olennon�tuntemattomuuteen.�Meidän�
katseemme�eivät�voi�kohdata.�Yhtymäkohtia�on�liian�vähän.�Samasta�kokemuksesta�puhuu�
Leena�Krohn:�”Näissä�olennoissa,�niin�kaimaanissa�kuin�muurahaisissa,�kohtaan�todellisen�
läpitunkemattoman�vierauden.�miten�vähän�yhteistä�meillä�onkaan,�vaikka�elämme�samassa�
ajassa�ja�samassa�paikassa�ja�hengitämme�samaa�ilmaa.”�(Krohn�1994).�

Minua�kiehtoo�tarkastella�näitä�niin�toisenlaisia�olentoja,�jotka�elävät�samassa�tilassa�kuin�
minä,�mutta�joiden�kokemusmaailma�on�minulle�käsittämätön.�Vaikka�en�käsitäkään�näiden�
olentojen�kokemusmaailmaa�alan�niitä�katsellessani�käsittää�oman�kokemusmaailmani�olevan�
vain�yksi�olemassa�olevista�moninaisista�vaihtoehdoista�ja�että�tämä�kokemusmaailma�ei�ole�
neutraali vaan lähtöisin ruumiistani ja aiemmista kokemuksistani.
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Kuvat tummasta pörröisestä kimalaisesta ihanien kukkien keskellä. Nämä kuvat kertovat 
ehkä enemmän minun katseestani kuin kimalaisesta tai kukasta. Mitä on minun katseeni 
takana, kun katson toisenlaista elämää kuin omani? Mitä minun katseeni kertoo minusta 
yksilönä,�ihmisenä,�eliönä,�jolla�on�aivan�tietynlaiset�biologiset,�psykologiset�ja�kulttuurilliset�
edellytykset�maailman�ymmärtämiseen�tietyllä�tavalla?�Voinko�tämän�kautta�kuvitella�toisen�
katseen, joka katsoo maailmaa toisin? Kimalaisen ja minun katseeni kohde on yhteinen, Kuk-
ka.�Se�on�lumonnut�kimalaisen�ja�houkuttelevin�kukista�menestyy.�Se�kykenee�lisääntymään.�
Se�saa�jälkeläisiä�ja�täyttää�maan.�Mutta�kukka�on�myös�ihmisen�silmilleni�kaunis,�vaikka�minä�
olenkin ylimääräinen tulokas.

Bombus I, syanotypia paperille, 18 x 39 cm
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Vuosaaren�jätemäelle�on�kerätty�pois�rakennusten�tieltä�erilaisia�niittykasveja�joiden�katsomi-
seen en väsy. Palasin yhä uudestaan kuvaamaan kukkia ja niissä vierailevia kimalaisia. Kun olin 
kuvannut�kimalaisia�näissä�kukissa,�löysin�vanhan�pöytäliinan,�jonka�kukkakuviot�muistuttivat�
kokemaani�kukkaa.��Pöytäliinan�kukat�olivat�tyyliteltyjä�kuvia�kukasta.�Ihmissilmäni�näkivät�
niissä tutun kukan. Pöytäliinan kukkien symmetria on täydellisempi kuin niityn kukkien. Ki-
malainen tuskin tunnistaisi näitä kukkia kukiksi. Ne ovat ihmisen kukan ideaali. Osa kukista 
mukautuu�ja�muuttuu�kohti�ihmisen�kukan�ideaalia�ja�menestyy�ihmisen�avustuksella.�Kukat�
muuttuvat�suuremmiksi�ja�näyttävämmiksi,�mutta�saattavat�kadottaa�tuoksunsa,�eivätkä�tuo-
ta�enää�mettä,�jonka�vuoksi�kimalaiset�vierailevat�kukassa.�Voiko�tällainen�kukka�viehättää�
kimalaista?�Mikä�olisikaan�kimalaisen�kukan�ideaali?�Voiko�kukka�viehättää�sekä�kimalaista�
että�ihmistä�vai�onko�tehtävä�valinta?�Katoaako�maailmasta�silloin�jotakin?

Tein syanotypian kankaalle, jossa kimalaisten lento näkyy kuin sarjakuvana tai elokuvan 
kuvaruutuina.�Ompelin�kankaalle�kukkakuvioisesta�kankaasta�irrottamani�kukat.�Kukkien�

Bombus II, syanotypia kankaalle, 60 x Ø 60 cm
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terälehdet�ovat�irrallaan�kankaasta�ja�tulevat�ulos�pinnasta.�Osa�kukista�ylittää�kuvan�rajat.�
Kukat tulevat ulos kuvasta. En ollut erityisen kiinnostunut viimeistellystä jäljestä. Ompelujälki 
oli luonnosmaista, karkeaa ja kaukana kangaskukkien symmetriasta. Työhön tulee valo kuvan 
takaa. Se tekee kangaskukista erityisen tummia. Ne kuuluvat eri maailmaan kuin syanotypian 
kukat.  Pöytäliinakankaaseen ompelin yhden syanotypian kimalaisesta lentämässä samalla 
kukkaniityllä.�Työssäni�niitty�on�tuo�vanha�pöytäliinakangas.�Kimalainen��lentää�erillään,�ikään�
kuin�kuplassa,�tällä�ihmisen�niityllä.�Kimalaisen�kukkaniitty�ja�ihmisen�kukkaniitty�eivät�kohtaa.�
Tässä�vaiheessa�minulla�oli�selvillä�missä�tilassa�pidän�näyttelyni.�Halusin�jotakin�tilan�keskel-
le�niin,�että�se�ei�kuitenkaan�pysäyttäisi�katseen�liikettä�tilassa.�Olin�ajatellut,�että�haluaisin�
käyttää�takaa�suunnattua�valoa�jollakin�tavalla�japaninpaperille�ja�kankaalle�tehdyille�syano-
typioille.��Näyttelytilan�valaistus�ohjasi�minua�tekemään�tästä�työstä�ympyräkehän�kattovalon�
ympärille. Minulle tässä ripustuksessa on monta merkitystä. Se tuo mieleeni syklisen aikakäsi-
tyksen.�Työtä�voi�katsoa�niin,�ettei�sillä�ole�alkua�tai�loppua.�Toisaalta�mieleeni�tulee�se�kuinka�
hyönteiset�kiertävät�pimeällä�lamppua�löytämättä�ulospääsyä.�Niille�valo�näyttäytyy�aukkona,�
joka�johtaa�pois�tilasta.�Minulle�tämä�on�metafora�siitä�kuinka�tietämiseni�ympäristöstäni�on�
sidottu�siihen�kuka�olen.�En�voi�irrottautua�katsomaan�ympäristö-
äni toisesta, vaikka kimalaisen, näkökulmasta.  Työn ompelujälki 
on kömpelöä. Se ei ole taitavaa, hyvin tehtyä. Sellaisena se rikkoo 
kankaan kukkien ja syanotypiakukkien toistuvaa symmetriaa. 
Yläreuna�on�pingotettu�tasaiseksi�ympyräksi,�mutta�alareuna�on�
vapaana epämääräisen muotoinen. Kun katsoo sisäpuolelle, sieltä 
näkyy�selkeästi�epätasainen�ompelujälki�ja�roikkuvat�langanpäät.��
Minua�kiinnostaa�tässä�työssä�se,�että�se�on�monen�asian�välissä,�
mutta�tässä�näyttelyssä�työ�jäi�yksittäiseksi,�eikä�ihan�toimi�näyt-
telykokonaisuudessa. 

Bombus II, syanotypia kankaalle, 60 x Ø 60 cm
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”Lähden iltakävelylle kotini lähellä olevalle Pikku-Huopalahdelle. Otan mukaani pienen digi-
kameran, jos vaikka vastaan tulisi jotakin jonka haluan tallentaa myöhemmin katsottavaksi. 
Kameran kuvatarkkuus on hyvin pieni. Pienempi kuin nykyisissä kännykkäkameroissa. Kuvan 
pikselit tulevat näkyviin kun vähänkin suurentaa. Sen kuvat ovatkin minulle oikeastaan ku-
vallisia muistiinpanoja. Elokuun iltojen pimeys tekee tuloaan ja kun saavun puutarhaan on 
jo hämärää. Kukkien hahmot erottuvat vielä, mutta värit ovat kadonneet. Pysähdyn minua 
suuremman hahmon eteen. Mahtava tumma hahmo, joka saa minut jotenkin arastelemaan.  
Koen toisen olennon läsnäolon niin voimakkaana. Tässä on jotakin yhtä elävää ja olemassa 
olevaa kuin minäkin. Hyvin toisenlaista, mutta se kurottuu minua kohti. Aistii minut kuten 
minä aistin sen. Siinä on jotakin villiä, hallitsematonta voimaa. Se ei ole nyt ainoastaan kat-
seeni kohde.  Se on kääntänyt kukkansa kohti minua. Minusta tuntuu kuin se katsoisi minua 
auringonkukan silmillään. Ei sillä tietenkään silmiä ole, mutta koen sen olevan yhtä vahvasti 
läsnä kuin minä aistivana olentona. Kun seisahdun, hetken meidän maailmamme kohtaavat. 
Kuvittelen hahmoon tuntemani auringonkukan  värit. Kamera ei niitä näe. kuvaan tallentuu 
vain auringonkukan ääriviivat. Muuten pimeä tuntematon.” 

� � � � � � � � ����Työpäiväkirjamerkintä�5.7.2007

Jo�ennen�tuota�kesää�ja�tuon�kesän�jälkeen�olen�viettänyt�aikaa�eri�puutarhoissa�erilais-
ten�kasvien�seurassa.�Palaan�kuitenkin�jatkuvasti�tuon�kohtaamisen�muistoon.�Jollakin�tavalla�
se�muutti�minua.��Taneli�Eskolan�kohtaamisessa�Virossa�olevan�ikivanhan�tammen,�Tamme�
Laurin, kanssa oli jotakin samaa. Tätä auringonkukkaa ei voi kuitenkaan palata tapaamaan uu-
destaan.�Se�on�kuollut�jo�kauan�sitten.�Sen�muisto�elää�kuitenkin�vahvana�mielessäni.�

Elokuussa�2011�yhtenä�viimeisimmistä�kuvista�tein�syanotypian�Huopalahdessa�elokuussa�
2007�kohtaamastani�auringonkukasta.  Se on muotokuva tapaamastani yksilöstä, henkilöstä 
sanoisin, ellei se inhimillistäisi tätä olentoa liikaa.  Koko yksilön käsite on hankala kasvin koh-
dalla, kun moni niistä kykenee jatkamaan yhteyden katketessa kahtena erillisenä yksilönä. 
Kasvi ei voi vastata katseeseeni. Se ei koe kipua kuten minä. Kuitenkin se kokee kasvun ja 
kuoleman kuten minäkin. Tämän kohtaamisen jälkeen en enää nähnyt kukkia vain katseeni 
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Helianthus annuus,  syanotypia paperille  kullattu kehys 22 x 18 cm
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kohteena tai osana ympäristöä vaan eräänlaisina yksilöinä, joilla on omat pyrkimyksensä ja 
oma�tapansa�kokea�maailma.���Niin�vieras,�etten�voi�sitä�käsittää.�Onhan�minun�jo�vaikea�ym-
märtää, mitä on olla olento, jonka yksilöys voi jakautua moneksi. Moni kasvi jatkaa elämäänsä 
kun�se�jaetaan�paloiksi.�Kuitenkin�kun�katson�tätä�pientä�kuvaa,�koen�vahvasti,�että�minä�en�
vain�katso�vaan�olen�myös�”katseen”�kohde.�Tästä�kukasta�on�tullut�vuoropuhelun�osapuoli.��
Kun�katson�sitä,�käsitän�että�oma�tapani�kokea�maailmaa�on�vain�yksi�monista,�ei�ainoa�mah-
dollinen.�(vrt.�Rogoff�1995,�27-28)

Henrietta�Lehtonen�asettaa�Sub�Rosa-näyttelyssä�esillä�olleessa�videoteoksessa�luonnon�
kukat�ja�jalostetut�ja�keinotekoisesti�kasvatetut�kukat�vastakkain.”The seller in the seed store 
refuces to sell me….Do you have seeds of Gigantic Cow Chervil? She turns as if she was 
going to take seeds from the shelf but she changes her mind and says: -Don’t you sow the 
Gigantic Cow Chervil it’s poisonous and spreads averywhere…it’s nice on some other kind 
of place, somewhere far away, but not here” (Lehtonen�2000�43).

Minä�käsittelen�samaa�tematiikkaa�Lupinus polyphollus töissäni. “Pohjois-Amerikasta 
tuotu komealupiini (Lupinus polyphollus) jakaa mielipiteitä. Se värjää kesäkuussa pien-
tareet sinisen, punaisen ja valkoisen ja violetin kirjaviksi kukkameriksi. Komealupiini 
tuotiin  koriste- ja rehukasviksi Eurooppaan 1800-luvun alkupuolella. Helposti siemenistä 
lisättävää kasvia on levitetty ahkerasti puutarhoihin ja mökeille. Hyvin paljon sitä on 
levitetty tahallisesti teitten varsille. Kuivilla tienpientareilta se ryöstää elintilan ketokas-
veiltamme” (Väre 2011, 39).

Tässä�kolmiosaisessa�työssä�olen�kuvannut�komealupiinia�(Lupinus polyphollus�)�kolmesta�
erilaisesta�näkökulmasta.�Muistan�tämän�kukan�jo�lapsuuteni�tienvarsilta,�jolloin�lapsen�silmin�
ihastelin�sen�näyttäviä�kukintoja.�Se�oli�jotakin�muuta�kuin�ne�mitättömän�pienet�niittyku-
kat,�jotka�huomasi�vasta�kun�katsoi�oikein�läheltä.�Vieläkin�minua�miellyttää�sen�pelkistetty�
muoto.�Sen�kookas�hahmo�kiinnittää�väistämättä�huomioni.�Moni�muukin�on�ihastunut�tä-
hän�kukkaan.�Se�on�aikanaan�levinnyt�puutarhoista�tienpientareille,�joutomaille,�niityille�ja�
kedoille,�jopa�metsiin�(Kupari�2011,�42).�Helppohoitoisena�ja�näyttäviä�kukkia�tekevänä�tämä�



komealupiini�tuotiin�1800-luvulla�Eurooppaan�Ka-
liforniasta�puutarhojen�koristukseksi�(Salo�ja�Salo�
2010,�134).�Nykyisin�tähän�kukkaan�on�vaikea�olla�
törmäämättä.�Kuvieni�lupiinit�kuvasin�Vuosaaresta,�
jossa�ne�näkyivät�kauas�violettina�laaksona�aivan�
täyttömäen�alla�ja�puutarhastani,�jossa�kasvit�ovat�
vuosia�saaneet�kasvaa�vapaasti�ihmiskäden�koske-
matta.�Ensimmäisessä�osassa�olen�kuvannut�lupiinia�
sen kukkimisen eri vaiheissa. Tässä kuvan osassa 
lupiini on minulle ajan merkki.

�Komealupiini�on�niin�elinvoimainen,�että�leviää�
muiden�kasvien�kustannuksella.�Ne�mitättömän�
pienet�niittykukat,�joita�olen�oppinut�arvostamaan,�
ovat vaarassa kadota. Vieläkin eräissä puutarhakir-
joissa�tätä�kasvia�suositellaan�sen�näyttävyyden�ja�
kestävyyden vuoksi. Se nähdään jopa hyödyllisenä 
puutarhan�kasvina�siksi,�että�se�kykenee�juurinys-
tyröillään keräämään maaperästä typpeä toisten 
puutarhakukkien�käyttöön.�Alueen�luontaiset�kasvit,�
nuo rikkaruohot, katoavat. Ne eivät kestä maa-
perän�lisääntynyttä�typpimäärää.�Mitä�enemmän�
olen�viettänyt�aikaa�puutarhoissani,�sitä�enemmän�
lupiinien�pelkistettyyn�toistoon�perustuva�kaune-
us�on�alkanut�näyttäytyä�minulle�yksitoikkoisena�
ja�tylsänä.�Se�on�hetkessä�katsottu�ja�koettu.�Siitä�
puuttuu�kaikki�se�yllättävyys�ja�löytämisen�ilo,�joka�
on�monilajisten�kukkien�täyttämässä�niityssä.�Työn�

Lupinus polyphollus III, syanotypia paperille, 3x50 x 70 cm
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toisen�osan�lupiinit�seisovat�niittykukkien�nimistä�tehtyjen�varsien�varassa�rujoina.�Kolman-
nessa�osassa�olen�piirtänyt�lupiinin�syanotypiakuvien�väliin�Vuosaaren�täyttömäeltä�tekemäni�
luonnosten�pohjalta�sellaisia�niittykukkia,�jotka�lupiini�syrjäyttää�niityiltä.�Kukat�näkyvät�
vain�läheltä�katsottaessa,�kun�taas�kuvan�lupiinit�näkee�jo�kaukaa.�Näin�työ�toistaa�minun�
lapsuuden�kokemukseni�lupiineista.�Kuvan�alle�olen�kirjoittanut�puutarhakirjan�tekstin�kome-
alupiineista, jossa se nähdään erinomaisena kukkana.

Minun on ollut hyvin vaikeaa löytää kuvallista ilmaisua sille, miten näen lupiinin. Tämä 
kolmiosainen työ on eräänlainen luonnos siitä. En koe löytäneeni vielä kuvallista ilmaisua ko-
kemalleni.�Kuitenkin�koen�tarvetta�etsiä�kuvallista�ilmaisua.�Kuva�on�avoimempi�tulkinnoille�
kuin�teksti�ja�sellaisena�lähempänä�omaa�kokemustani�lupiinista.

Tässä�työssä�on�valokuvia�ja�fotogrammeja�lupiinista.�Olen�työstänyt�teosta�maalaamalla.�
Valokuvanegatiivit�ovat�niin�jyrkkiä,�että�työstä�ei�voi�erottaa,�missä�on�todellisen�kasvin�jät-
tämä�varjo�ja�missä�valokuvanegatiivin,�kasvin�representaation,�jättämä�varjo.�Olen�sijoittanut�
kuvaelementit�niin,�että�kuvasta�on�vaikea�nähdä�miten�päin�sitä�tulisi�katsoa.�Se�on�avoin�
useille�näkökulmille,�kuten�lupiinin�voi�nähdä�monella�tavalla.��Olen�täyttänyt�kuvapinnan�
lupiinin�kuvilla�niin,�ettei�kuvassa�ole�juurikaan�tyhjää�tilaa.�Minulle�se�kuvaa�lupiinin�kykyä�
vallata�elintilaa�itselleen�muiden�kasvien�kustannuksella.�Työ�ei�minulle�kuitenkaan�näyttäydy�
vastenmielisenä, ennemminkin kauniina, luokseen kutsuvana, eikä luotaan työntävänä. Niin 
kuin�lupiini�minulle�näyttäytyy�kauniina�ja�elinvoimaisena,�vaikka�tiedän,�että�sen�vuoksi�en�
voi nähdä toisia kukkia. Tieto ei vaikuta kokemukseeni lupiinista. Se on minulle edelleen kau-
nis.�Luonnollinen�maailmasuhteeni�on�kuitenkin�järkkynyt.�Minulle�on�herännyt�epäilys,�että�
lupiini�ei�ole�hyvä�(Varto,�2001).�Ei�ainakaan�tässä�ympäristössä,�jossa�sitä�katson.�Se�ehkä�
muuttaa�tätä�ympäristöä�tavalla,�joka�ei�ole�hyväksi.�Voinko�siis�jäädä�tarkkailijaksi.�Voinko�pi-
täytyä�sen�tuottamassa�esteettisessä�elämyksessä.�En�olekaan�ulkopuolinen�tarkkailija.�Minun�
toimimiseni�tai�toimimatta�jättämiseni�muuttaa�sitä�ympäristöä,�jossa�olen.

Lupinus polyphollus I, syanotypia paperille 70 x 50 cm
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Puutarha I, syanotypia paperille  50 x 70 cm 

Puutarha on monelle vihreä olohuone. Tällaisessa puutarhassa kaikki on järjestyksessä ja 
oikeilla�paikoillaan.�Tällaisen�puutarhan�ylläpito�vaatii�paljon�työtä,�sitä�enemmän�mitä�vä-
hemmän�puutarhuri�ottaa�huomioon�ympäristön�ehdot,�luonnon.�Tällaisessa�puutarhassa�
kukat�ovat�kuin�irtileikattuja�kiiltokuvia.�Kun�kukka�ei�ole�enää�kaunis,�se�leikataan�pois�
rumentamasta�vihreää�olohuonetta.��Osa�kukkivista�kasveista�elää�ja�voi�hyvin�tällaisen�
puutarhurin puutarhassa. Niitä juotetaan ja ruokitaan. Talvella ne kuljetetaan lämpimään 
odottamaan�seuraavaa�kesää.�Osa�kukkivista�kasveista�on�niin�sitkeitä,�että�ne�selviävät�vaikka�
eivät�miellytäkään�puutarhurin�silmää.�Kaikesta�puutarhurin�työstä�huolimatta�ei�tämäkään�
puutarha�pysy�samanlaisena.�Jotta�voi�elää�puutarhan�kanssa,�on�hyväksyttävä�muutos.�On�
tehtävä�sovinto�sen�kanssa,�että�kaikki�elollinen�on�alituisessa�muutoksen�tilassa.�



67

Kukka, jonka olen nähnyt
”Auringossa tummuneesta kuvapinnasta peseytyy hitaasti esiin kukan pinta. Se näyttää 

minusta kuin se olisi jokin tuntematon maisema.  Asetan kukan kukan kuvan päälle. Otan siitä 
valokuvan. Kukka ja sen kuva kuvassa. Puutarhakukka. Ihmisen kuva kukasta. Kukka on kukka 
on kukka.” 

� � � � � � � � ����Työpäiväkirjamerkintä�21.7.2010 
Yksi Steinin tunnetuimmista lauseista runossa Sacred Emily kuuluu: ”Rose is a rose is a 

rose is a rose.” (Stein�1922).�Steinin�runossa�sana�ruusu�herättää�kuvia�ja�tunteita,�jotka�as-
sosioituvat�tähän�sanaan.�Se�voi�tuoda�ajatuksen�todellisesta�ruususta,�mutta�myös�kaikesta�
siitä,�mitä�liitämme�ruusuun.�Mielikuvat�muuttuvat�sen�elämismaailmamme�mukana.�Sama�
tapahtuu�kukan�kuvaa�katsoessa.�Kukan�näkemisen�kokemus�muuttuu.�Muistikuvat�näke-
misestä�ovat�reikäisiä.�Kukan�katsomisen�kokemus�on�fragmentaarista,�sattumanvaraista�
kerroksellista. Se on sirpaleinen, erilaisista vaikutelmista koostunut. Kuvassa on aukkoja kuten 
mielikuvani kukastakin on reikäinen.

Capsella bursa-pastoris I, sekatekniikka, 30 x 66 cm



68

Tutustuin�tähän�kukkivaan�kasviin�biologian�kasvintuntemuskurssilla.�Sillä�on�huomaamatto-
man�pienet�kukat,�mutta�se�jäi�mieleen�helposti�geometrisen�symmetrisistä�liduistaan,�jotka�
muistuttavat�lusikkaa�tai�laukkua�tai�niitä�sydämiä,�joita�piirrellään�merkitsemään�romanttista�
rakkautta.�Ennen�kasvintuntemuksen�kurssia�se�katosi�minulta�maisemaan.��Tämän�kurssin�
jälkeen näin sen.  Minulle tämä kasvi on kaunis. Se on kukka, joka viihtyy siellä missä ihmiset 
ovat.�Toisille�se�on�rikkaruoho,�epätoivottu�vieras�puutarhassa.�Lakkaakohan�se�joskus�ole-
masta�minulle�kaunis?�Piirsin�ja�valokuvasin�kuvasin�lutukan�Vuosaaren�täyttömäellä.�Valotin�
syanotypian�kolmannessa�puutarhassa.�Valokuvanegatiivin�päälle�asetin�puutarhasta�poi-
mimani lutukan. Syanotypiaan on kuvautunut lutukan varjo ja siitä otetun valokuvan varjo. 
Kuvasta�on�vaikea�hahmottaa�missä�kukan�varjo�loppuu�ja�mistä�valokuva�alkaa.�Viereen�olen�
asettanut�kuvan�siitä�miten�olen�nähnyt�erään�lutukan�kesällä.��Näyttelyssä�sijoitin�tämän�työn�
viereen�työn,�jonka�osana�on�puutarhasta�ylös�kaivettuja�lutukoita�ja�sitä�kuvaavia�sanoja.�

Tähän�työhön�käytin�maasta�juurineen�kaivettuja�lutukoita.�Koko�kasvia�ei�näy,�vain�juu-
ren�ja�verson�kärjet.�Juuret�sijoitin�versojen�yläpuolelle.�Työn�kehykset�muodostavat�ikään�
kuin�maan�rajan.�Kasvien�taakse�olen�kirjoittanut�syanotypiapaperille�tälle�kasville�annettu-
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ja�suomalaisia�nimiä,�jotka�kuvaavat�sen�erilaisia�ominaisuuksia.�Työssäni�käsittelen�samaa�
tematiikkaa�kuin�Herman�de�Vries�Bella�Donna�–työssään�(de�Boer�2009,�30).��Siinä�on�Bella-
donna-kasvi paperilla ja kasvin ympärillä sen eri kielisiä nimiä. Kummassakaan työssä ei näy 
koko�kasvi.�De�Vriesin�työssä�näkyy�se�osa,�jota�yleensä�katsomme.�Omassa�työssäni�olen�tuo-
nut�näkyviin�juuret.��Herman�de�Vriesin�työssä�kasvi�on�kuivattu�litteäksi�paperille.�Minä�olen�
kiinnittänyt�kasvin�niin,�että�sen�kolmiulotteinen�muoto�on�säilynyt.�Työ�on�neliön�muotoinen.�
Lutukka�on�luokiteltu�omaan�laatikkoonsa.�De�Vriesin�työssä�on�yksi�Belladonna.�Koska�näky-
villä�on�vain�yksi�kasvi,�siitä�tulee�kyseisen�kasvin�prototyyppi.�Katsojana�saatan�olettaa,�että�
kaikki�bellandonnat�näyttävät�tältä.�Omassa�työssäni�on�neljä�eri�kasviyksilöä.��Kuitenkin�niistä�
on�näkyvissä�vain�osa.�Loppu�jää�katsojan�kuvittelun�varaan.�Kuvassa�olevat�lutukat�on�kuivat-
tu.�Ne�ovat�kuolleita.��Muutos,�joka�on�elämälle,�ajalle�ominaista�puuttuu.�

Capsella bursa-pastoris II,  
sekatekniikka, 22 x 22 cm
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Tämä teos koostuu syanotypiasta ja värivalokuvas-
ta. Kummassakin kuvassa olen kuvannut lupiinia. 
Värivalokuvan lupiinista näkyvät vain lehdet. Ne 
ovat nuutuneen näköiset. Ne eivät edusta sitä 
kauneuden ideaalia, joka usein liitetään kukkaan. 
Lupiinin�kukka�on�rajattu�kuvasta�pois.�Kukka�on�
”leikattu�pois”.�Huomio�kiinnittyy�siihen�kasvin�
osaan joka jää, kun kukka poimitaan. Mitä tapahtuu 
kasville�kun�kukka�on�poimittu?�Lehtien�ja�varren�
takaa pilkistää syanotypia itse kukasta, kukan rep-
resentaatio.�Varret�kannattelevat�kukan�kuvaa.�
Kukka�on�ympäristössä,�mutta�se�on�irrotettu�sii-
tä.  En näytä katsojalle kukkaa sen kaltaisena kuin 
sen havaitsee ympäristössä. Syanotypiassa näytän 
kaksi osaa kukinnosta. Valolle herkkä reagenssi on 
maalattu�paperille�sen�ala-�ja�yläosaan�niin,�että�
siveltimen�jälki�näkyy.�Tämä�tuo�näkyviin�sen,�että�
kuva�on�tehty.�Kyseessä�ei�ole�objektiivinen�doku-
mentaatio�kyseisestä�kukkivasta�kasvista.�Kukkivien�
varsien�vinous,�reagenssin�sijoittelu�ja�sen�epätasai-
suus�tuo�kuvaan�liikettä.�Ikään�kuin�lupiinin�kukinnot�
huojuisivat tuulessa. Ne ovat omassa kuvan todelli-
suudessaan, joka on eri kuin värivalokuvan lupiinin. 
Teoksen katsoja taas näkee kukan eri ajassa ja to-
dellisuudessa. 

Lupinus polyphollus II, sekatekniikka, 17 x 16 cm ja 30 x 45 cm
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Rohtosormustinkukan�lehtiruusukkeita�ilmestyi�
pihalleni. Vasta seuraavana vuonna sen kukkiessa 
osasin luokitella tämän kasvin muiden rohtosor-
mustinten�joukkoon,�Tämän�jälkeen�nähdessäni�
lehtiruusukkeen�kuvittelen�sen�seuraavan�vuoden�
kukan.�Tässä�kuvassa�on�lehtiruusukkeen�foto-
grammi.�Lehtiruusukkeessa�on�kukkaa�muistuttava�
muoto.�Näyttelytilassa�muiden�kuvien�joukossa,�
kuvan voi hyvin nähdä kukan kuvana. Myös leh-
tiruusukkeen�sijoittelu�kuvapinnalle�mahdollistaa�
tällaisen�tulkinnan.�Kukan�kuva�se�onkin,�mutta�nyt�
kuvassa on toinen osa kukkakasvista. Rohtosor-
mustimen�todellinen�kukka�ja�kukkien�muodostama�
kukinto�taas�näyttää�hyvin�erilaiselta.�Tämä�kasvi�
näyttäytyy�aivan�erilaisena,�kun�en�näe�sen�ku-
kintoa.�Kuvan�lehtiruusuke�kiinnittää�huomion�
kontrastisuudellaan�se�vie�huomion�muusta�ku-
vapinnassa olevasta, niin kuin kukan kukkiessa en 
kiinnitä�huomiota�maan�rajassa�olevaan�lehtiruu-
sukkeeseen.�Herman�de�Vries�on�työssään�Quercus�
käyttänyt�tammen�lehtiä�(Cees�de�Boer�2009,�33). 
Myös�hänen�työstään�välittyy�hyvin�erilainen�vaiku-
telma tammesta kuin silloin kun kohtaan tammen 
luonnossa tai kun katson Taneli Eskolan kuvaa Tam-
me�Laurista�(Eskola�2001)

Lupinus polyphollus II, sekatekniikka, 17 x 16 cm ja 30 x 45 cm
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Tässä�kuvasarjassa�on�rohtosormustinkukka�(Digitalis purpurea)�eri�tavoin�nähtynä.�Kuva-
sarja�antaa�kokonaisuutena�erilaisen�kuvan�kukasta�kuin�yksittäiset�kuvat.��Kukka�on�jättänyt�
jäljen kuvaan monella tavalla. Olen yhdistänyt kuvasarjaan valokuvan ja syanotypioita 
valokuvanegatiiveista�tehtynä�ja�fotogrammina.�Ensimmäisenä�vasemmalla�on�valokuva�roh-
tosormustinkukasta�rohtosormustinkukkaa�esittävän�syanotypian�päällä.�Syanotypiassa�on�
rohtosormustinkukan�kukinnon�lähikuva.�Näin�läheltä�katsottuna�kukinto1�muodostaa�tilan�
tai�maiseman�johon�rohtosormustimen�kukinto�asettuu.�Valokuva�on�tulostettu�karkealle�
huokoiselle paperille, joka on tekstuuriltaan hyvin samankaltainen syanotypioissa käytetyn 
akvarellipaperin�kanssa.�Näin�värivalokuva�muistuttaa�syanotypiaa.�Valokuvassa�on�siis�kuva�
kukasta, joka on kukan kuvan päällä tai kukan kuvassa. Valokuvassa oleva syanotypia on toi-
sintona�lähellä�oikeaa�reunaa.��Ilman�valokuvaa�kukasta�kuva�on�enemmän�maisemallinen.�
Oikeaan�reunaan�olen�järjestänyt�rohtosormustinkukan�lehtiruusukkeesta2 irrotetut lehdet 
järjestykseen�koon�mukaan.�Kuva�muistuttaa�kasvikirjan�lehtirakenteesta�kertovia�kaavakuvia.�
Kuva�on�hyvin�kaukana�siitä,�miltä�tämän�kasvin�lehdet�näyttävät�kun�sen�näkee�omassa�elin-
ympäristössään.�Kuva�on�fotogrammi�lehdistä,�siis�kyseisen�kasvin�lehtien�varjo.�Olen�myös�

Digitalis purpurea II, sekatekniikka 30 x 100 cm

1 Kukinto - useiden kukkien muodostama kasvin osa 
2 Ruusuke - tiheä lehtiryhmä varren tyvellä tai latvassa
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irrottanut�kaksi�kukinnon�kukkaa�ja�järjestänyt�ne�
symmetrisesti�allekkain.�Olen�kuvannut�kukat�niin,�
että�takaa�suodattuva�valo�tuo�esiin�kukan�sisällä�
olevan�rakenteen.�Kuva�kukasta�muistuttaa�nyt�
enemmän�kasvitieteellistä�kaavakuvaa�kukasta�
kuin arkihavaintoa kyseisestä kukasta. Vasemmalla 
puolella on kuva koko kukinnosta. Koko kasvia ei 
näy, eikä myöskään ympäristöä. Kuvasarjassa ei ole 
mitään, jonka avulla katsoja voisi arvioida kyseisen 
kasvin�kokoa�tai�miten�kyseinen�kasvi�asettuu�ym-
päristöön. Yhdessä kuvasarjan syanotypioista näkyy 
vain�valon�jättämä�jälki�paperille,�ei�kuvaa�kukasta.�
Minulle�se�on�kuin�havainnon�jättämä�muistijälki�
katoava�ja�aina�uudelleen�tulkittava.�

”Havaintomme on vuorovaikutteista ym-
päristön kanssa. Havainto ei ole puhdas: se on 
värittynyt suhteessa psykologiaan, sosiaaliseen 
kontekstiin, kulttuuritekijöihin ja traditioon 
– laajemmin sanottuna koko elämiskenttään.”  
(Hellakoski�1996,�55)

Piagen mukaan ”Ihminen ei voi havaita 
mitä tahansa milloin tahansa-minkä tahansa 
assosiaation mahdollisuuden tai aistidatan il-
maantuessa havaintokenttään. Uusi rakentuu 
aiemmalle strukturasistiselle kehitysajattelulle 
ominaisen jatkuvuusperiaatteen mukaisesti.”  (sit.�
Tuominen�2004,�3).

Digitalis purpurea II, osa
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Lopuksi
…mutta kaikkein vaikeinta on tottua erääseen toiseen ilmiöön, joka leimaa täällä kaupunkilais-
ten valtaosan elämää. Tämä ilmiö on muodonmuutos, ja minulle ainakin se on niin ytimiään 
myöten outo, että sen ajatteleminenkin tekee oloni epämukavaksi. On näet niin, että täkäläi-
set elävät kaksi tai monta peräkkäistä elämää, jotka saattavat olla keskenään aivan erilaisia, 
vaikka seuraava sukeutuukin edellisestä minulle käsittämättömällä tavalla. Mekin muutum-
me, mutta vähä vähältä. Me olemme tottuneet tiettyyn pysyvyyteen ja meillä on useimmilla 
enemmän tai vähemmän vakaana säilyvä henkilöllisyys. Toisin on täällä. Minulle on jäänyt 
arvoitukseksi, mikä oikeastaan on yhteys kahden peräkkäisen elämän välillä. Kuinka henkilö, 
joka muuttuu niin täydellisesti, voi enää sanoa olevansa missään mielessä sama kuin ennen? 
Miten hän voi jatkaa? Miten hän voi muistaa?

Täällä voit törmätä tuntemattomaan, ja hän tulee luoksesi kuin vanha tuttava ja alkaa 
muistella jotain taannoista hupaisaa sattumaa, jonka muka olette yhdessä kokeneet. Kun ky-
syt: -Milloin? hän nauraa ja vastaa: -Silloin kun olin toinen

� � � � � � � � � � ����(Krohn�1985,�38).
Jos�haluan�kohdata�kukkakasvin,�on�minun�mentävä�sen�luo.�Se�millaisena�kasvin�kohtaan�

riippuu�ajankohdasta.�Kasvi�voi�näyttäytyä�hyvinkin�erilaisena.�En�välttämättä�ymmärrä,�että�
olen jo aiemmin tavannut kohtaamani kukkakasvin.  Vaikka kohtaamani kasvi joskus katoaa 
näkyvistä,�näyttää�kuolleelta,�se�ei�välttämättä�kuole�kokonaan�vaan�ainoastaan�sen�osa�kuo-
lee.

Olen�opinnäytetyössäni�pyrkinyt�avaamaan�kukan�sisältämiä�kulttuurisia�merkityksiä�ja�
kohtaaman kukan sellaisena kuin se on.  Mikä siis on kukan todellisuus? Onko kukalla itseis-
arvo?�Kuvissani�kukan�subjektista�tulee�tarkasteltava�objekti,�mutta�ainakin�minulle�tämän�
opinnäytetyön�prosessin�aikana�kukasta�on�tullut�subjekti.�Tämän�prosessin�lopussa�kukka�
ei�ole�minulle�enää�objekti,�jota�kuvaan�vaan�autonominen�identiteetti.�Se�on�osapuoli�es-
teettisessä�dialogissa,�jota�olen�käynyt�opinnäytetyössäni.�Gertrud�Steinin�runoa�mukaillen�
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kukka�on�kukka�on�kukka�on�kukka�(Stein�1922,�178).�Kukkakasvin�maailmassa�olemisen�tapa�on�
erilainen�kuin�minun,�ihmisen.�Maailmassa�oleminen�on�kaiken�alkuehto,�jolloin�mitään�ajatte-
luprosessia�ei�voida�aloittaa�puhtaasta�tietoisuudesta�(Merleau-Ponty,�sit.�Hero�1996,�22).�Entä�
jos�maailmassa�olemisen�tapani�olisi�erilainen�kuin�tämä�ihmisen?�Millaiseksi�ajatteluprosessi�
muotoutuisi?

Tarkastelemalla kukkaa olen saanut selville jotakin omasta näkemisen tavastani ja mistä 
kukalle�antamani�merkitykset�nousevat.�Ennen�opinnäytetyöni�aloittamista�tutkin�seminaari-
työssäni�valokuviani�eläimistä�ja�kasveista.�Kirjoitin�kasvien�kuvaamisesta�seuraavalla�tavalla:�
”Kasveja kuvatessani kohtaan vielä suurempaa vierautta kuin hyönteisissä. Se on jo niin 
suurta, että en enää edes koe sitä vieraudeksi. Oleminen on jo niin toisenlaista. Usein 
näen kasvit massana, en erillisinä olentoina. Kasvikuvissani minua kiehtovat toistuvat 
muodot, rakenteet ja symmetria. Tällöin kasvit näyttäytyvät minulle elottomina arkkiteh-
tonisina muotoina. Kasveissa minua kiinnostaa myös mittakaavan muutos. Menemällä 
hyvin lähelle kasvia kuviini tallentuu hyvin toisenlainen tilakokemus, kuin millaisen voin 
kokea ihmisenkokoisena.” 

� � � � � � � � � � ��(Tammi�2006,�14).

 Nyt kun tutkimusmatkani tämän opinnäytetyön muodossa on lopussa, en tunnista enää 
tuon�ihmisen�kokemusta�kukasta�omakseni.�Jotakin�on�liikkunut�minussa.�Niin�hitaasti�ja�
huomaamatta,�että�en�ole�huomannut�itsessäni�tapahtunutta�muodonmuutosta.�Suhteeni�ku-
vaamiini�kasveihin�on�muuttunut.�Kukat,�jotka�ovat�olleet�katseeni�kohde,�eivät�ole�enää�vain�
kohteita. Tässä opinnäytetyöprosessissa minun ja eräiden kukkien välille on muodostunut 
sidos. En ole enää ulkopuolinen tarkastelija. Näistä kukista ja paikoista, joissa olen kohdannut 
ne,�on�tullut�minulle�merkityksellisiä.�Itse�asiassa�minun�paikkani�ympäristössä�on�muuttunut.�
Olen siirtynyt ulkopuolelta havainnoimasta sisälle ympäristöön osaksi havaitsemaani ympäris-
töä.  Tästä ympäristön kokemisesta puhuu myös Merleau-Ponty: 

”Näkyvänä ja liikkuvana ruumiini kuuluu olioiden joukkoon, se on yksi niistä, se on 
osa maailman kudosta ja sillä on olion yhtenäisyys. Mutta kun se näkee ja liikkuu, se pi-
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tää muut oliot kehässä ympärillään, ne ovat hänen liitännäisenään tai jatkeenaan, ne ovat 
painuneet hänen lihaansa, ne ovat osana hänen täyttä määrittymistään, koko maailma 
itsessään on samaa rakennusainetta kuin hänen ruumiinsa.” 

         (Merleau-Ponty 1960, 22).

Luin�kyseisen�tekstin�jo�opintojeni�alussa,�mutta�vasta�nyt�koen�sen�omakohtaisesti�omak-
seni.�Tietoni�on�nyt�kokemuksellista,�itse�elettyä.�Juuri�tämä�on�taiteellisen�tutkimuksen�
ydin.�Sitä�ei�voi�tavoittaa�muuten�kuin�olemalla�itse�osa�taiteellista�prosessia.�”…en vieläkään 
voi etäännyttää käsiteltävää tapausta välittömästä havainto- ja kokemuspiiristä, enkä 
voi tarkastella sitä ulkopuolelta, puristaa sitä tutkimuksen kohteeksi pihteihin, enkä 
läpivalaista sitä kuten mikroskoopin preparaattia. En voi etääntyä siitä, enkä jäädä ulko-
puolelle.”�(Eskola�2001).

 Tuija Hellakoski on sanonut: ”Estetiikka sitoo ihmisen kokemuksen kautta kohteeseen. 
Merkityksellistä on imaginaarisuus. Mielikuvat ympäristöstä (environmental image) ovat 
tarkkailijan ja ympäristön välisen dialogin tulosta. Ympäristön moninaiset elementit vali-
koituvat ja järjestäytyvät rakenteeksi, identiteetiksi ja merkitykseksi” (Hellakoski�1996,�57).

Kuvataiteellinen työskentely on mahdollistanut minulle dialogin ympäristöni kanssa ta-
valla,�jota�en�olisi�voinut�muuten�tavoittaa.�Ympäristökasvatus�keskittyy�tällä�hetkellä�usein�
vahvasti�tietoperustaiseen�oppimiseen.�Koska�silloin�jää�kokemuksellinen�ja�aistimuksellinen�
tieto�saavuttamatta�ei�saatu�tieto�muuta�toimintaamme.�Kuvataiteellinen�lähestyminen�osana�
ympäristökasvatusta�voisi�mahdollistaa�dialogin�ympäristön�kanssa�ja�luoda�uutta�ymmärrys-
tä ympäristöstä ja ihmisestä osana ympäristöä. Aalto Yliopistossa toimii tutkimusryhmä, joka 
pyrkii�kehittämään�ympäristökasvatusta�käyttäen�kuvataiteellista�lähestymistä�osana�ympä-
ristökasvatusta�(www.naturearteducation.org).
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Näyttelyn�teosluettelo� 
Galleria�Aralis�3.-15.10.2011

1.Puutarha I, syanotypia�paperille�50�x�70�cm
2.�Lupinus polyphollus�I,�syanotypia�paperille 70�x�50�cm
3. Lupinus polyphollus�II,�sekatekniikka�17�x�16�cm�ja�30�x�45�cm
4. Flora, sekatekniikka�75�x�52�cm
5. Epilobium angustifolium��I,�sekatekniikka�30�x�110�cm
6.�Capsella bursa-pastoris I, sekatekniikka�30�x�66�cm�
7. Capsella bursa-pastoris II, sekatekniikka 22�x�22�cm
8. Puutarha II, syanotypia paperille 50�x�70�cm
9. Digitalis purpurea I,�syanotypia�paperille�70�x�50�cm
10. Puutarha III, sekatekniikka�150�x�350�cm
11. Helianthus annuus,�syanotypia�paperille,�kullattu�kehys�22�x�18�cm�
12. Digitalis purpurea II,�sekatekniikka�30�x�100�cm
13. Bombus I,�syanotypia�paperille�18�x�39�cm
14. Lupinus polyphollus�III,�syanotypia�paperille��3�kpl�50�x�70�cm
15.Digitalis purpurea & Ebilobium angustifolium,�syanotypia�kankaalle��60�x�Ø�60�cm
16.Bombus II,�syanotypia�kankaalle�60�x�Ø�60�cm�
17. Lupinus polyphollus�IV,�syanotypia�paperille��25�x�70�cm
18. Puutarha IV,�syanotypia�paperille��70�x�50�cm
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