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JOHDANTO

”Jokaisen tulisi pitää kirjaa kadotetusta
maaseudustaan. Thoreau sanoo, että peltojen
kartta on piirtynyt hänen sieluunsa.”
								

-Gaston Bachelard1

Tuo ranskalaisen, maaseudulla asuneen filosofin sitaatti lähestulkoon kiteyttää koko Kadonnut maaseutu -teossarjani. Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni taiteellisessa osassa olen kuvannut syntymäkotiani, perheenjäseniäni ja kotini maisemaa Etelä-Karjalassa Lemin Nisolan kylässä. Olen kuvannut
omia juuriani. Bachelardin sanoja mukaillen, olen tutkinut omaa syntymäkotiani; omaa maaseutuani,
jonka maalta pois muuttaessani kadotin, mutta löysin uudelleen kameran etsimen läpi. Olen yrittänyt
tallentaa kuviini paikan henkeä, joka näyttäytyy itselleni luontoon kiinnikasvamisena, sekä hieman
kömpelönä metsäläisyytenä.
Sarjani käsittää 14 pohjustettua valokuvaa. Lisäksi ripustuksessa oli mukana isäni Antti Haikon 11
–vuotiaana tekemä maalaus. Teos oli nähtävillä ”Summer School – Kesäkoulu” -ryhmänäyttelyssä
Helsingissä Suomen valokuvataiteen museossa 8.5.-27.8. 2013.
Opinnäytetyöni kirjallinen osuus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa olen tutkinut paikkasidonnaista taidetta. Esittelen valokuvataiteilijoita ja kuvataiteilijoita, joiden teokset ovat vahvasti paikkasi-

Bachelard 2003, s.88. Bachelard viittaa toisessa lauseessaan Henry David Thoreauhun, joka
vietti kaksi vuotta maaseudulla ja kirjoitti kokemuksistaan ”Walden - Elämää metsässä” –
kirjan.
1

6

donnaisia, toisin sanoen taiteellinen työ kasvaa erityisessä paikassa ja paikasta. Yhteistä tekijöille yhtä
lukuun ottamatta on, että taiteilijat ovat löytäneet omat paikkansa luonnon läheltä, eivät kaupungista.
Avaan esittelemieni taiteilijoiden kohdalla käsitteitä kuten paikka, merkityksellinen paikka, koti ja kodinomaiset paikat, sekä paikan henki. Pohdin, miten paikan henkeä voisi kuvata, mitä valokuva kertoo
paikasta, ja millainen on valokuvan oma paikka. Pohdin myös mahdollisia syitä paikkasidonnaisen
taiteen tekemiselle ja paikan merkitystä ihmiselle.
Ajattelen teoriaosuutta eräänlaisena paikkaan liittyvien käsitteiden käsikirjana tulevia paikkasidonnaisia töitäni varten. Aineistona olen käyttänyt humanistista maantiedettä käsittelevää kirjallisuutta,
erityisesti yhdysvaltalaisen maantieteilijän, Yi-Fu Tuanin artikkelia paikan tajusta, taiteilijoiden omia
lausuntoja, sekä heidän taiteellisia teoksiaan. Kirjallisen työni toisessa osassa kuvaan työni prosessia,
avaan omia intentioitani sekä suhteutan taiteellista työtäni tutkimaani aineistoon.
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1. Paikan käsikirja
1.1. Paikasta ja valokuvasta
Valokuva on aina ajan ja paikan yhteenkietoutuma. Minä olen suunnannut kiinnostukseni näistä kahdesta
elementistä paikkaan, vaikka tiedän, ettei aikaa ja paikkaa voikaan erottaa näin mustavalkoisesti toisistaan. Paikat ovat sekoitus aikaa ja tilaa. Käsittelen kuitenkin kirjallisessa osassa enemmän paikkaa kuin
aikaa.
Paikka on valokuvassa aina läsnä. Jokainen valokuva on otettu jossain paikassa, jossain päin maailmaa
(kuva 1). Joskus matkaamme tuhansia kilometrejä kuvataksemme tiettyä paikkaa, vaikkapa tiettyä rakennusta (kuva 2). Tällöin paikka on kohde, mutta usein paikka tulee kuvaan ikään kuin kaupantekijäisinä;
tapahtumaa ja ihmistä kuvatessamme paikka luo raamit, tapahtumaympäristön (kuva 3).
Silloinkin kun valokuvaaja tietoisesti haluaa poistaa viitteet paikasta, tuo mustan taustakankaan mukanaan ja kuvaa kohteensa salamavaloilla tätä vasten, paikka on jollain tavalla mukana, kuten Kenneth
Bambergin kuvassa ”Pou” (kuva 4).

Kuva 1. Nicéphore Niépce, 1826. Ensimmäinen säilynyt valokuva
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Kuva 2. John Thomson, APagoda on an
Island in the Estuary of the Min River, 1871

Kuva 3. Jacques-Henri Lartigue,
Zissou et Madeleine Thibault, Rouzat, 1911

Kuva 4. Kenneth Bamberg, Pou, 2012

Mitä tämä valokuva kertoo paikasta ja millainen paikka itse valokuva on? Voimme päätellä jotain
pojan etnisestä taustasta sekä pojan vaatetuksesta. Kuvauspaikka on mahdollisesti jossain päin Aasiaa,
vaikka tällaisten päätelmien esittäminen on nykypäivänä hataraa arvailua, johtuen ihmisten suuresta
liikkuvuudesta. Voimme kuitenkin ajatella kuvan olevan otettu jonkinlaisessa studiossa päätellen
taustasta ja salamavaloista. Valokuvaajina voimme lukea jotain valon suunnasta ja salamavalojen
määrästä. Voimme kuvitella asetelman, johon piirtyvät malli, valot ja tausta. Kuva ei kuitenkaan kerro
kuinka hyttyset pyörivät salamavalojen ympärillä, miltä temppelin äänet kuulostivat, puhumattakaan
ympärillä vellovasta hiostavasta kuumuudesta. Se ei näytä kuvaustapahtumaa pällisteleviä kymmeniä ihmisiä pojan vasemmalla puolella, eikä se näytä assistenttia oikealla puolella kannattelemassa
teipattua, viimeisiä vetelevää salamavalo-ständiä vapisevin käsin johtuen hankalasta työasennosta.
9

Tiedän tämän kaiken, sillä olin tuo vapiseva assistentti. Minulle taideteos ”Pou” on siis yhtälailla muisto
paikkakokemuksesta Pohjois - Thaimaassa, näkymä yläviistosta puolentoista metrin päähän vakavana seisovaan pikkupoikaan, joka pysyi minuutteja järkähtämättä paikallaan, vaikka sähköt hetkeksi kuvauksen
aikana katkesivatkin.
Kuitenkin, kun ensi kertaa näin gallerian seinälle ripustetun, puolitoistametriä korkean ja kehystetyn
”Pou”-nimisen taideteoksen, kuva näyttäytyi minulle eri tavalla. Kehyslasin takaa, kuin akvaariosta minua
tuijotti olento, melkein ihminen, jonka vakava katse vangitsi. Tuo olento eli omassa tilassaan, omassa
paikassaan. Ei Chiang Main esikaupunkialueella.
Valokuva ja valokuvan paikka toimii siis monella eri tasolla. Valokuva on muisto paikkakokemuksesta,
joka voi viedä paikan päällä olleen takaisin kyseiseen paikkaan. Ihmiselle, joka ei ole kokenut kuvaa
paikan päällä, kuva näyttäytyy erilaisena ja hän tulkitsee kuvaa omaa taustaansa vasten. Hän rakentaa paikasta kuvan mieleensä. Valokuva seinällä on myös taideteos, joka on omanlaisensa paikka ja todellisuus2.
Seuraavaksi lähden kartoittamaan paikka-käsitettä tarkemmin. Avaan myös paikkaan liittyviä muita käsitteitä eri taiteilijoiden teoksien kautta.

Mäki 2009, 179 (Mm. Teemu Mäki sanoo taideteoksella olevan oma
persoonallisuutensa ja identiteettinsä.)
2
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1.2. Paikka käsitteenä
Suomenkielen perussanakirjassa paikka määritellään kohdaksi avaruudessa. Se voi tarkoittaa myös
maaston kohtaa, aluetta, tienoota ja paikkakuntaa.3
Havainnollistetaanpa hieman: Kirjoitan tätä tekstiä ikkunan edessä, huoneessani, Hämeentie 135:ssä
Helsingissä, noin 25 000 tuhannen valovuoden päässä kotigalaksimme Linnunradan keskustasta.
Tämä on yleismaantieteellinen paikan määritelmä. Kartasta osoitettava tietty piste ja konkreettinen
sijaintikohta.
Paikka on kuitenkin muutakin. Maantieteilijä Sirpa Tani sanoo, että paikka syntyy, kun ympäristöön
liitetään merkityksiä ja tila täytetään muistoilla, tunteilla, haaveilla ja peloilla. Hän lisää, että paikka
on aina myös henkilökohtainen ja siksi jokainen kokee paikan eri tavalla.4 Knuuttila lisää, että paikka
voi yhtä hyvin olla olemassa oleva paikka, väärin muistettu, unohdettu kuin kuviteltukin. 5 Näin ollen
myös taideteos; maalaus, runo, romaani, elokuva, tai valokuva voi olla paikka, tai ainakin paikan ”pikkuserkku”, kuten yhdysvaltalainen maantieteilijä Yi-Fu Tuan mainitsee. 6
Edellä mainitut lauseet ovat humanistisen maantieteen näkökulmia paikasta. Humanistinen maantiede on 1970-luvulta asti tunnettu, eräs kulttuurimaantieteen näkökulma, jonka keskeisiä kysymyksiä
on, miten ihminen luo merkityksiä ympäristöönsä, kuinka abstrakti tila muotoutuu henkilökohtaiseksi
paikaksi 7.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1993, 386
Tani 1997, 211
5
Knuuttila 2006, 7
6
Tuan 2006, 20
7
Elo 1998
3
4
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1.3. Paikka tehdään merkityksen annolla
Paikan voidaan siis ajatella olevan enemmän kuin konkreettinen sijaintikohta.
Ympärillämme olevasta abstraktista tilasta syntyy paikka, kun sidomme uuteen tilaan merkityksiä ja
henkilökohtaisia tuntemuksia. Koemme paikan ja elämme paikan. Jokainen ihminen kokee paikan
eri tavalla. Näin ollen kahta samanlaista paikkaa maailmasta ei löydy.
Koen hyvin läheiseksi humanistisen maantieteen paikan käsitteen. Jotta tila muodostuisi paikaksi
minun on luotava paikka itse kokemalla se. Tässä tutkielmassa käsitän paikan merkitykselliseksi
tilaksi. Seuraavissa paikan käsikirjani luvuissa tarkastelen paikan ja kuvan suhdetta ja kysyn,
jos paikka on merkityksellistä tilaa, mitkä olisivat kaikkein merkityksellisimpiä paikkoja, ns. paikkojen paikkoja. Miten niitä valokuvassa kuvataan? Mitä kuvat näistä paikoista kertovat ja mitä kuvat
kertovat taiteilijasta, hänen sisäisestä maailmastaan? Aloitan käsittelemällä kotia merkityksellisenä
paikkana.

1.4. Koti, lapsuudenkoti ja paikan taju
Kotia voidaan pitää esimerkkinä merkityksellisestä paikasta. Lähes kaikille koti on se paikka, johon
vetäydymme ja aina uudelleen palaamme ulkomaailmasta. Toisille kodilla on suurempi merkitys
elämässä, toisille pienempi. Voimme tuntea koti-ikävää tai voimme vihata kotiamme, sillä koteja on
niin onnellisia kuin onnettomiakin. Kuitenkin lähes jokaisella on jossain elämänsä vaiheessa ollut
paikka, jota hän voi kutsua kodikseen.
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Tuan8 kirjoittaa, että koti ja nimenomaan lapsuudenkoti on esimerkki paikasta, jossa on vahva paikan
tunto. Paikan tunnolla hän tarkoittaa, että voimme aistia, tuntea paikan. Voidaksemme tuntea paikan
meidän tulee viettää siellä tarpeeksi aikaa, jotta paikan tajumme eli se, miten käsitämme paikan, ehtisi
syntyä. Lisäksi paikan on lakattava muuttumasta, jotta paikan tajumme ehtisi kehittyä. Lapsuuden koti
on kodeista erityisin, sillä lapsuus on aikaa, jolloin aistimme ovat terävimmillään ja mielikuvituksemme
vilkkaimmillaan. Paikan tajua Tuan luonnehtii haihtuvaksi tunteeksi ja tuoksuksi, joka on monitasoinen
ja monikerroksinen ihmisen persoonallisuuden tapaan. Kodin merkitys myös laajenee huoneesta koko
taloon, pihaan, kotiseutuun, kotikaupunkiin ja kotiplaneettaan, mutta kodin tuntu askel askeleelta heikkenee.
Kun kävelen lapsuudenkodissani yöllä, en tarvitse valoja. Tiedän jokaisen oven listan ja jokaisen portaan
askelman, muistan myös mikä niistä askelmista narisee. Tunnen jokaisen kiviröykkiön aitan takana, sillä
sinne kivien sekaan rakensimme sisarusteni kanssa majamme. Kun marssin talon ovesta sisään, talo toivottaa minut tervetulleeksi. Se tuntee minut ja minä tunnen sen. Olen itse kuvannut kotiani siitä lähtien,
kun sain ensimmäisen kamerani. En ole ainut valokuvaaja, joka on toiminut näin.

Kuva 5. Mikko Haiko,
Siskojen huone, 2012
8

Tuan 2006, 15-17
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1.5. Koti-albumi
Kun tarkastellaan kodin kuvaamista valokuvassa tulee albumikuva väistämättä eteen. Millaisen kuvan
kotialbumikuvat rakentavat paikasta? Jokaiselle henkilökohtaisen, jossa on silti samoja perhealbumin
kaavoja. Susan Sontag sanoo, että valokuvauksesta tuli perheriitti, kun ydinperheinstituutio alkoi hajota. Valokuva tuli pelastamaan ja palauttamaan vertauskuvallisesti perhe-elämän uhatun jatkuvuuden.
Albumissa suurperhe oli jälleen koossa. Albumi on ikään kuin muotokuvakertomus ja todistus perheen
yhteenkuuluvuudesta. 9
Selasin omaa kotialbumiamme. Erotin selvästi hääkuvat, syntymäpäiväjuhlat, rippijuhlat ja ristiäiset.
Jokaisessa kuvassa tietysti hymyillään kohteliaasti kameralle, poikkeuksena tietysti hautajaiskuvat. Myös
koti näyttäytyy siistinä paikkana, jota on siivottu juhlapäivää varten. Mutta eihän elämä ole pelkkää
syntymäpäivää. Onneksi albumissamme on myös niitä kuvia, jotka kertovat arjesta. Nuo kuvat siivittävät
tarinaa eteenpäin kohti seuraavaa juhlapäivää, kohti häitä tai hautajaisia. Elämää on siis juhlapäivien
välissäkin ja paikasta välittyy eletyn elämän ja kodin tuntu.

Kuva 6. Niilo Haiko, 1960-luku.
Haikojen ydinperhe on kokoontunut valokuvaan

9

Sontag 1984, 14-15
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1.6. Richard Billingham
Richard Billingham kuvasi oman kotialbuminsa 80-luvulla. Kuvissa seikkailevat alkoholisoitunut isä,
ylipainoinen äiti, kehonrakennusta harrastava veli, kissa ja koira. Kuvat ovat häpeilemättömiä kuvauksia perheen arjesta. Niissä tuntuu olevan jotain hyvin rehellistä. Minulle Billinghamin kuvat näyttäytyvät äärimmäisen humaaneina. Kuvat ovat kuin muistutus siitä, että koti on koti, oli se millainen
tahansa. Se on yhtä tärkeä ja rakas työttömällekin kuin miljonäärille. Itselleni Billinghamin kuvista
välittyy tällainen kodin tuntu ja jopa lämpö. Kuvissa on hyvin henkilökohtainen ote, kuvat eivät voisi
olla mistään muualta kuin tästä paikasta. Ne henkivät Tuanin käsitettä lainaten vahvaa paikan tuntua.
Koti näyttäytyy kaoottisena paikkana ja on täynnä elämää.

Kuva 7. Richard Billingham, Untitled, 1990-1996
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Kuva 8. Akseli Gallen-Kallela, Viittatie jäällä, 1887. Keuruu.

1.7. Kodinomaiset paikat eli ”omat paikat”
Myös kodin ulkopuolelta löytyy paikkoja, jotka voimme tuntea ja kokea omiksi. Seuraaville taiteilijoille
maailmalta löytynyt ”oma paikka” on tullut osaksi taiteellista työtä, aivan kuin taiteellinen työ kasvaisi
paikassa ja paikasta.
”I paint my own places best”
						-John Constable

Näin kirjoitti englantilainen John Constable (1776- 1837), romantiikan ajan maisemamaalari, joka maalasi kuuluisimmat työnsä Flatford Millin alueella Stouer-joen varrella, Suffolkissa 1810-1830-luvuilla.10
Noin kuusikymmentä vuotta myöhemmin nuori Akseli Gallen-Kallela kirjoittaa Keuruulta, Ekolan
torpasta Aino Slöörille:

10
11

Lukkarinen 2011, 143
Heinänen 2011, 54
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Asun nimittäin köyhässä metsätorpassa oikein
alkuperäisen talonpoikaisväen luona. ... Maalaan aamusta iltaan, osaksi ulkona, osaksi sisällä ja vieläpä
tulenvalossakin. ... Olen aivan kuin kotona täällä ja
minulla tulee olemaan vaikeata erota tästä elämästä
taas keväällä. ... Hyvin kaunis näköala ikkunastani,
järvi ihan vieressä ja metsä, joka näyttää yhtä loistavalta kuin jalokivimyymälä Pariisissa. 11
Edellä mainitut sitaatit kielivät mielestäni voimakkaasta paikan kokemisesta ja paikan pitämisestä tärkeänä. Gallen-Kallela sanoo olevansa Keuruulla kuin kotonaan. Constable ja GallenKallela ovat löytäneet paikkansa kotimaastaan. Valokuvaaja Tiina Itkosen täytyi matkustaa
kauemmas.
”Minä olen 1990-luvun alusta lähtien etsinyt omaa
Ultima Thuleani12, kaukaista pohjoista paikkaa.” 13
					

-Tiina Itkonen

Itkosen lumosi tarina polaarieskimoiden Meren äidistä ja hän löysi itsensä kertomuksen syntysijoilta Grönlannista 1995. Myöhemmin hän teki kaksi matkaa Pohjois-Grönlannin kyliin
vuosina 1998 ja 2002. Itkosen kuvat lumosivat minut, ne tuntuivat kodikkailta, tai ”kodilta”.
Maisemassa ja kuvissa ihmisten asumuksista oli jotain samanlaista rauhaa ja mutkattomuutta,
mitä olen omassa kodissani Lemillä tuntenut. Jopa seinien värit olivat samanlaisia.
Kuva 9. Tiina Ikonen,
Tiikala, Savissivik, 2002

12

Ultima Thule (lat.) = Antiikin aikana usein mainittu kaukainen saari
(ehkä Shetland) Myöhemmin yleisesti kaukainen pohjoinen maa. (Valpola, Suuri sivistyssanakirja 2000, 1234)
13

Itkonen 2004, 134
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”Muistot siirtävät minut takaisin Thuleen, Pohjois-Grönlantiin.
Kun suljen silmäni, olen Thulessa, ja hiljaisuus on täydellinen.
Valon siniset sävyt tanssivat lumessa, jäävuoret hehkuvat turkooseina. Hiljaisuuden katkaisee paukahdus. Jäävuori halkeaa
ja synnyttää uusia pieniä jäävuoria. ... Minun haluni palata
Grönlantiin on mieletöntä” 14

Paikka on tehnyt Itkoseen syvän vaikutuksen. Aivan kuin Pohjois-Grönlannista olisi tullut Itkoselle toinen
koti, jos ei fyysinen niin henkinen.

Kuva 10. Tiina Itkonen, Siorapaluk, 2002
14

Itkonen 2004, 134-136
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Tuan puhuu paikoista, joihin voi syntyä välitön kiintymys. Hän antaa esimerkin Kalifornian Kuolemanlaaksosta, omasta lempipaikastaan, jonka hän koki heti omakseen. Aluksi uusi paikka yllätti
outoudellaan, mutta paradoksaalisesti samaan aikaan hänet valtasi tunne, että hän oli tullut kotiin.
Pohtiessaan syytä tähän Tuan tuli siihen tulokseen, että aavikko yksinkertaisesti vastasi hänen syvimpiä arvojaan; yksinkertaisuutta, selkeyttä ja avoimuutta. Toisin sanoen hän näki paikassa ja maisemassa heijastuksen itsestään. Tällaisia paikkoja ovat monelle muulle vuoristot, merenrannat, metsät tai
vaikkapa maaseutu. 15
Kuvasin vuonna 2011 sarjan maisemia Breathings, jotka ”tuntuivat kodilta, ja joissa voi hengittää”
(kuvat 11 ja 12). Sarjassa oli kuvia kotoani Lemiltä, mutta myös kuvia Norjan vuonoilta. Norjan
kuvat ovat syntyneet pyörämatkan aikana. Muistan ajatelleeni nähtyäni ensimmäisen lumihuippuisen
vuoren pyöräni selästä, että olin tullut kotiin. En tosin tiedä, mitä syvimpiä arvojani tuo vuoristo vastaisi; humaaniutta, tilaa? Silti tunne oli vahva ja uudenlainen ja silti tuttu.
Yhtä kaikki mielestäni tällaisten maisemien ja paikkojen kuvaamisessa on suurelta osin kyse subjektiivisen maisema- ja paikkakokemuksen kuvaamisesta ja yrityksestä tallentaa sitä. Minun täytyy tunnustaa, että itse olin pitänyt maisemakuvia vain ”kauniina kuvina”, ennen kuin todella olin sellaisessa
maisemassa, mikä sai minut ajattelemaan maisemakuvia uudella tavalla.
Olin korkealla kalliolla Pohjois-Norjan vuonoilla. Laitoin teltan naruja kiinni. Join suomalaista Jallua,
söin norjalaista juustoa ja hengitin elokuun ilmaa. Lumihuippuinen vuorijono vastakkaisella rannalla
kylpi auringon viimeisissä säteissä. Suljin silmäni ja kuuntelin, kuinka Jäämeren aallot murtuivat
hypnoottisen tasaisin väliajoin mustaan rantakivikkoon. Silloin ymmärsin, ettei vuorijonoille mennä
varta vasten ottamaan kuvia, sinne mennään maiseman itsensä vuoksi. Maiseman kuvaamisessa
tärkeintä on, että näkee ja kokee paikan ja hetken, kun on luonnon kanssa kasvokkain. On maisemassa
ja hengittää sitä. Ja jos otan kuva, otan sen siksi, että edes jollain tavalla muistaisin elämyksen, mikä
kuvanottohetkellä tai hieman aikaisemmin on ollut. Eikä maailman onnistuneinkaan kuvakaan silloin
15

Tuan 2006, 19-20
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vastaa todellisuutta. Jotain siitä voi silti vuotaa valokuvaankin.
Edellä kuvatut ovat merkityksellisiä paikkoja, oikeita paikkojen paikkoja, jotka voimme tuntea ja joihin
voimme kiintyä. Tuan puhui paikan tunnosta ja paikan tajusta, sekä oman itsemme heijastelemisesta
paikkoihin. Voisiko se olla samaa kuin paikan henki?

Kuvat 11 ja 12. Mikko Haiko, Breathing III, 2011 (ylempi) & Breathing IV, 2011
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1.8. Genius loci eli paikan henki
-Oon kuvannu niiku sitä meininkiä siellä ja koittanu ottaa kuvan
aina kun tuntuu, että nyt tässä on jotain tälle paikalle ominaista.
-Genius loci, tunnetsä sen käsitteen? Paikan henki.
Yllä mainitun keskustelun kävin syksyllä 2012 kämppikseni Juho Pöystin kanssa. Yritin selittää hänelle
mitä olen kandityössäni tekemässä. Entinen arkkitehtiopiskelija Pöysti johdatti minut paikan hengen,
genius locin16 jäljille. Genius loci –sanapari on peräisin antiikin roomalaisilta. He uskoivat, että kaikella olevalla, paikoillakin, on oma varjeleva henkensä, jonka voi tiedostaa ja tuntea.17
Juho Pöystin mukaan arkkitehtuurissa genius loci –käsite tulee vastaan, kun ajatellaan, että rakennuksen tulisi kasvaa ja rakentua paikan hengestä. Rakennusta ei siis voi vain ”heittää” paikkaan tutustumatta siihen ensin.
Samaa mieltä on Johanna Vilkuna, jonka mukaan paikan hengestä nousevat ideat tulisi ottaa mukaan
asuinaluesuunnitelmia tehdessä 18.
Ville Lukkarinen kirjoittaa Pekka Halosen (1865-1933) lumoutuneen Kuhmoisten Kivikoskella paikan
hengestä. Halosen kirjeet kertovat hänen olleen paikasta aivan erityisen innostunut ja hän maalasikin
alueella vuodesta 1916 aina kuolemaansa asti. 19

Joillain paikoilla tämä paikan henki on varmasti vahvempi kuin toisilla paikoilla. Mietitäänpä paikan
hengen vastakohtaa; hengetöntä paikkaa. Voisiko sellaista olla? Marc Augé20 puhuu epäpaikoista (nonplaces) ja mainitsee esimerkkinä muun muassa jättömaat, moottoritiet ja lentokentät. Tällaiset paikat

Genius loki = paikan henki, ikivanhan uskomuksen mukainen paikan suojelushenki. Myöhemmin yleisesti ja kuvainnollisesti paikan yleislaatu. (Valpola, Suuri sivistyssanakirja 2000, 376.)
17
Kiuru
18
Vilkuna 1997, 176
19
Lukkarinen 2011, 142
20
Augé 1995
16
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ovat olemassa ikään kuin ilman tarkoitusta (jättömaat, reunalueet) tai ne ovat väliasemia eri paikkojen
välillä.
Kuitenkin myös niissä on omanlaisensa henki. Täysin hengetön paikka tuntuisi mahdottomuudelta.
Mutta onko asia niin yksinkertainen, että eri paikat ovat ”latautuneet” tällä mystisellä paikan hengellä?
Voiko paikalla olla mitään henkeä, ellemme ole aistimassa sitä? Mehän annamme paikalle merkityksen,
teemme paikan, niin kuin alussa kävin läpi. Heijastelemme paikkaan arvojamme. Silloin kun ihminen
tuntee kuuluvansa tiettyyn paikkaa, paikasta tulee osa häntä itseään 21.
Toisin sanoen paikka ja paikan henki on meissä. Mielestäni tästä erinomainen esimerkki on Pekka Halosen haastattelusta poimitut sanat:
”Luonto on tauluni luuranko, mutta tunnelma on sisältö,
pääasia. Tuleeko tunnelma ulkoapäin vai itsestäni sitä en niin
tarkoin tiedä.”
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Tämä on mielestäni avain paikan hengen ymmärtämiseen. Käsitän Halosen tarkoittavan tunnelmalla
nimen omaan paikan henkeä. Paikan henki on samalla sekä taiteilijassa, että paikassa. Ne ovat ikään kuin
symbioosissa keskenään ja taulu on tämän subjektiivisen kokemuksen kuvallinen representaatio. Seija
Heinänen sanoo, että Halosen työt muuttuivatkin maisemista aina vain enemmän mielenmaisemiksi 23.
Samalla tavalla valokuvaaja voi ajatella kuvaavansa paikan henkeä ja mielenmaisemia, kun hän ottaa kuvia
itselle merkityksellistä paikasta, tai omalta tuntuvasta paikasta. Jokaisen valokuvan voi ajatella olevan mielenmaisema tai omakuva, sillä kuvat kertovat myös niiden ottajastaan. Mitä merkityksellisempää paikkaa
kuvaamme, sen enemmän kuvaamme omaa itseämme ja kuvat kertovat myös valokuvaajan sisäisestä
maailmasta. Väitän, että merkityksellisten paikkojen kuvaamisessa on nimenomaan kyse paikan hengen
kuvaamisesta, joka on samalla sekä meissä, että paikassa.

Haarni, Karvinen, Koskela & Tani 1997, 17
Heinänen 2011, 73
23
Heinänen 2011, 13
21
22
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Kuva 13. Pekka Halonen, Kivikoski, 1931

1.9. Paikan piirtäminen vs. paikan valokuvaaminen
Ville Lukkarinen sanoo piirtämisen olevan oiva tapa paikkakokemuksen kuvaamiseen ja viittaa teoreetikkoihin, joiden mukaan piirtäminen asettaa piirtäjän aistimellisempaan suhteeseen kohteen kanssa
kuin maalaaaminen tai valokuvaus.24 Nyt valokuvaaja minussa nousee takajaloilleen. Voikin olla, että
piirtäessä katsomme paikkaa eri tavalla, keskitymme yksityiskohtiin tarkemmin. Kuitenkin valokuvalla on mielestäni yksi suuri valtti verrattuna piirtämiseen ja maalaamiseen. Se on etsin. Ja nimen
omaan katsominen etsimen läpi.
Rullafilmikameroissa, joilla yleensä itse kuvaan, katsotaan kuiluetsimen läpi. Silloin paikkaan tutustuu,
ja sen näkee aivan eri tavalla. Katsominen rinnan korkeudelta alas kuiluetsimen sameaan kuvaan
etäännyttää meidät kohteestamme tai maisemasta ja alamme tarkastella sitä uusin silmin. Toki piirtämisen tai maalaamisenkin kautta tämä etääntymisen tunne syntyy, mutta ehkä kuitenkin eri tavalla.
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Lukkarinen 2011, 145
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Kameran kuiluetsimeen katsominen on hieman samanlaista kuin seuraisin elokuvaa (kuva 14). Ja
kuten sanoin tämän luvun alussa ” Oon kuvannu niiku sitä meininkiä siellä ja koittanu ottaa kuvan
aina kun tuntuu, että nyt tässä on jotain tälle paikalle ominaista” , kun siis etsimessä tapahtuu jotain, mikä on paikalle ominaista, painan laukaisinta. Etsin toimii hieman kuin suurennuslasi, jonka
suuntaamme kohteeseen, tapahtumaan tai ilmiöön, joka kiinnitti huomiomme. Eristämme kohteet
ympäröivästä maailmasta etsimen ruutuun, painamme laukaisinta ja kaappaamme idean; kuvan digikameran kennolle tai filmiruudulle. Kuva ja idea oli siis todellisuudessa, meidän vain piti alleviivata se.

Kuva 14. Mikko Haiko, 2013.
Hasselbladin kuiluetsin

Teemu Mäki kiteyttää ajatuksen sanomalla, että taiteen sisällöt ja vertauskuvalliset fraasit löytyvät jo
arkitodellisuudesta, taiteessa ne vain tehdään huomiota kohdentamalla ja etäännyttämällä näkyviksi,
vahvistetaan ja saatetaan korostetusti tulkinnan, itsereflektion ja analyysin kohteeksi.25
Olen nyt käynyt läpi kaksi merkityksellisen paikan tyyppiä, kodin ja kodinomaiset paikat. Olen myös
käsitellyt paikan tajua, paikan tuntoa, jonka itse käsitän paikan hengeksi. Paikan valokuvaaminen on
samalla paikan kokemista ja paikan hengen kuvaamista, joka on samalla sekä paikassa, että paikan
kokijassa. Mutta mikä voisi olla valokuvatun paikan erityispiirre verrattuna Halosen maalauksiin tai
piirroksiin? Millainen on valokuvan paikka?

25

Mäki 2009, 359
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1.10. Valokuvan paikka
Yksi valokuvan erityispiirre on valokuvan suhde todellisuuteen. Valokuvan noema on ”tämä-on-ollut”
. Valokuva on tapahtunut todellisuudessa, kohde on todellakin ollut kameran edessä ja valonsäteet
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ovat heijastuneet kohteesta itsestään kameran kennolle. Kuva on dokumentti paikasta. Näin ollen
paikasta voi tulla lihallisempi, todempi. Minä loin Itkosen kuvien kautta tietynlaisen kokonaiskuvan
paikasta, tulkitsin kuvia omaa taustaani vasten ja heijastelin arvojani kuvaan ja jollain tavalla koin
kuvat ja paikan. Joku toinen voi kokea kuvat täysin eri tavalla. Ja Itkonenkin olisi voinut kuvata aivan
toisenlaisen paikan. Mehän näemme vain rajatun nurkan, emme koko seinää.
Metonymialla tarkoitetaan sitä, että jostain kokonaisuuden osasta tulee kokonaisuutta edustava
merkki. Valokuva on aina metonyyminen merkki, koska kuva rajaa, lohkaisee palan todellisuudesta.
Valokuvaaja siis päättää, mitä haluaa näyttää. 27 Omassa työssäni teen paljon metonyymisiä merkkejä,
teen niitä tahallani. Rakennan paikasta omanlaiseni ja unohdan täysin objektiivisuuden. Mutta voiko
mitään objektiivisuutta ollakaan? Varmasti Itkonenkin teki kuvavalintoja, rakensi tarinaa. Mikä on
totuus? Millainen paikka oikeasti oli?
Onko sillä mitään väliä?
Niin kuin opinnäytteeni alussa kävin läpi; ei ole olemassa kahta samanlaista paikkaa. Jokainen kokee
paikan eri tavalla. Joten oma subjektiivinen kokemus paikasta on oikeastaan ainoa totuus. Ehkäpä
kuvavalintojen teko, se miten haluamme paikan esittää ja nähdä, on nimenomaan se, miten paikan
koemme ja näin ollen yksi totuus tai ainakin lähellä sitä.
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Barthes 1985, 82-83
Seppänen 2005, 126
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1.11. Valokuva paikkana

Kuva 15. Andre Kertész, Viulistin sävelmä,
Abony, Unkari, 1921

Kuva siis rajaa ja lohkaisee palan todellisuudesta, vaikkapa seinästä tai maisemasta. Voiko valokuvan
paikka silti laajentua, levitä ympärilleen? Tietenkin useita kuvia nähdessämme meille muotoutuu jonkinlainen kuva paikasta, mutta voimmeko kokea valokuvan kuten paikan? Barthes puhuu punctumista,
yksityiskohdasta, joka pistää kuvasta esiin, kuin nuoli 28. Punctumin kautta kuvasta tulee seikkailu, se
”tapahtuu” katsojalle 29. Punctum voi saada myös salamanomaista laajentumiskykyä, esimerkkinä hän
käyttää Andre Kertézin kuvaa vuodelta 1921 (kuva 15), jossa pieni poika taluttaa sokeaa mustalaisviulunsoittajaa kuraisella tiellä. Kurainen tie on punctum, samassa Barthes tunnistaa koko ruumiillaan takapajuisen kylän, jollaisissa kauan sitten kulki matkoillaan Unkarissa ja Romaniassa.30 Näin punctum ikään
kuin jatkaa ja laajentaa kuvaa, ja valokuvan paikkaa. Itsekin katson maisemakuvia nykyään eri kantilta,
sillä olen kokenut maisemakokemuksia, jotka mainitsin aiemmin. Koen kuvat fyysisemmin, koska suhteutan kuvien paikan minulle tapahtuneisiin kokemuksiin.
Barthes puhuu myös ”sokeasta kentästä”, joka löytyy elokuvista; valkokangas on piilopaikka, josta poistuva ihminen jatkaa elämistään, ikään kuin toisessa todellisuudessa, sokeassa kentässä. Barthesin mukaan suurimmalta osalta valokuvia tällainen sokea kenttä puuttuu; kaikki mikä tapahtuu kuvan rajojen
Barthes 1985, 33
Barthes 1985, 25
30
Barthes 1985, 51
28
29

26

Kuva 16. G.W.Wilson, Kuningatar Victoria, 1863

sisäpuolella kuolee reunojen tuolla puolella lopullisesti. Kuitenkin, kun kuvasta löytyy punctum, sokea
kenttä syntyy. Barthesille sokea kenttä näyttäytyy George W . Wilsonin valokuvassa hevosen selässä
poseeraavasta kuningatar Victoriasta (kuva 16). Punctum löytyy, kun hän huomaa tallirengin pitelevän
hevosta suitsista ja hän alkaa miettiä mitä tapahtuisi, jos hevonen yhtäkkiä kavahtaisi pystyyn. 31
Valokuva ja valokuvan paikka voi siis laajentua ja kuvan sokea kenttä elää, jos vain löydämme Barthesin punctumin. Voisiko sokeaa kenttää kuitenkin maanitella näkyviin jotain muuta kautta? Mielestäni paikka laajentuu myös kun heijastelemme omaa taustaamme kuviin, mutta olisiko muitakin
keinoja kuin taustamme?
Kävin Kiasmassa. Siellä oli meneillään edesmenneen Jouko Lehtolan näyttely. Lehtolan ”O.D.Helsinki”
on kauempaa katsottuna kuvasarja rappukäytävistä ja yleisistä vessoista. Kuvia katsoessa tulee tunne,
että kuvaaja on halunnut näyttää jotain muuta, jotain mikä ei ole läsnä. Vilkaisu näyttelytekstiin paljastaa kuvien olevan paikoista, joissa narkomaaneja on kuollut yliannostukseen. Teksti on laukaisin,
jonka jälkeen kuvia katsoo eri tavalla. Voi melkeinpä nähdä hahmon piikittämässä, ja lyyhistymässä,
31

Barthes 1985, 61-63
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kuolemassa. Valokuvien raaka salamavalo vielä korostaa tätä hahmojen ”välähtelyä” (kuva 17). Mitä
Barthes sanoisi tästä? Eikö nyt kimaltele sokea kenttä silmissä?
Valokuva kertoo aina valokuvaajan näkemyksen paikasta. Katsoja heijastelee kuvaan omia kokemuksiaan ja arvojaan. Joskus, kun meillä on jo tietynlaisista paikoista paikkakokemuksia voimme elää
ja kokea paikan. Näin valokuva paikasta toimii ikään kuin runon säkeenä, sokea kenttä alkaa elää ja
voimme kokea kuvat. Mielestäni tekstin avulla voimme houkutella sokean kentän esilletuloa.

Kuva 17. Jouko Lehtola, ”18.11.1999, Pasila
railwaystation, public toilets, male, cause of
death: Heroin overdose”, 2002.
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1.12. YHTEENVETOA
Paikka muuttuu merkitykselliseksi kun koemme sen. Mitä pidempään olemme muuttumattomassa
paikassa, sen suurempi paikan taju meille kehittyy. Vahva paikan tunto liittyy usein kotiin ja nimen
omaan syntymäkotiin, kuitenkin voimme tuntea välitöntä kiintymystä ”omiin paikkoihimme”, kuten
luonnonpaikkoihin.
Kun alamme tuntea kuuluvuutta paikkaan, paikasta tulee osa meitä ja identiteettiämme. Voimme
myös tuntea paikassa paikan henkeä, joka on kuin heijastus itsestämme paikassa. Valokuvaamisen,
piirtämisen ja maalaamisen kautta voimme kuvata paikkojamme. Voimme tallentaa paikkojamme
sekä sanoa paikkojen kautta jotain. Mitä merkityksellisempiä paikkoja, mitä ”omimpia” paikkoja
kuvaamme, sitä enemmän kuvaamme paikan henkeä, joka on samalla meissä sekä paikassa. Valokuvalla on maalaukseen ja piirrokseen verrattuna suora suhteensa todellisuuteen, joten valokuvan
paikan voidaan ajatella olevan todempi, vaikka kuva paikasta on vain muuta paikkaa edustava merkki.
Valokuvan paikka voi laajentua, ”sokea kenttä” voi syntyä, kun heijastelemme kuviin arvojamme ja
taustaamme. Tätä laajentumista voidaan houkutella kuvista esiin tekstin avulla. Voimme ikään kuin
kokea paikan tai valokuvan uudelleen.
Mutta miksi kuvaamme paikkojamme? Miksi nykyihmiselle on tärkeää tallentaa omia paikkojaan?
Ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt. Ennen ihminen oli fyysisesti osa asuinpaikkaansa, nykyään ajatellaan enemmänkin niin, että erilaiset paikkakokemukset ovat osa ihmistä, sen sijaan, että ihminen olisi
osa paikkaa 32. Nykyihminen kantaa siis merkityksellisiä paikkoja mukanaan ja voi matkata kauak-
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Knuuttila 2006, 10
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sikin löytääkseen uusia merkityksellisiä paikkojaan, aivan kuten minä kannan mukanani syntymäkotiani
ja Norjan vuonoja tai Itkonen Pohjois-Grönlannin kyliään. Mutta miksi se on tärkeää?
Kenties siksi, että tarvitsemme edelleen jotain pysyvyyttä, tarvitsemme paikkoja, jonne voimme ankkuroitua. Pauli Tapani Karjalainen kirjoittaa :
”Eläminen on maailmassa olemista. Tähän piiriin, maan ja
taivaan väliin asettuvat meidän paikkamme. Kaikkia paikkoja
emme muista, osan niistä unohdamme. Mutta kaikkia paikkoja
emme voi unohtaa, sillä silloin unohtaisimme myös itsemme.
Emme tietäisi, keitä olemme, koska emme tietäisi mistä saavumme ja mihin lähdemme.”
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Meidän tulee kuvata paikkojamme, jotta muistaisimme keitä olemme.
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Karjalainen 1997, 240
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2. KUVAUSPROJEKTI:
LEMI, NISOLA
2.1. POEETTINEN PROLOGI
Se on Nisolan mäen vieressä, kuusi kilometriä Lemin kirkolta Savitaipaleen suuntaan. Ensin
päälle kolme kilometriä asvalttia, sitten pari kilometriä hiekkatietä Sairalan kylään päin.
Meillä on siinä vanha riihi ja lato, pari traktorin raatoa; International ja joku toinen. Piha on
täynnä maatalouskoneita ja vanhoja autonromuja, joita isäukko ei suostu hävittämään, kun niissä
on kuulemma niin hyvät moottorit. On kaikenlaista remonttia ja hitsausvehkeitä. Joskus pihalla tepastelee aitauksestaan karannut lammas, tai vasikka. Turha niitä on hätyytellä. Menevät kotiinsa
takaisin kunhan kerkeävät. Koiria ei enää ole, eikä sikoja, ei kalkkunoita, ei hanhia, ei vuohia, ei
viiriäisiä. Eläintarhasta on jäljellä lihakarjaa, kymmenkunta lammasta, muutama kissa ja kanoja.
Talo on kivitalo, vaalea. Sisältä monivärinen. Puulattia, maalattu, hiontaa vailla. Täällä meitä
asui parhaimmillaan seitsemän lasta samaan aikaan. Ikkunasta näkyy pelto, pellon keskellä on
vanha kiviraunio, jossa kasvaa pihlaja. Taaempana on Aittapellon lato. Sitten metsää. Vasemmalla
Matin suo ja Kivikon niitty. Oikealla hiekkatie kaartaa Nisolan mäkeä myöten Muukankylään ja
Kytölän vanhalle kyläkoululle.
Pekka-setä tulee Maunulta aina aamulla, hakee kanalasta, vanhasta pakettiautosta, munia,
istuutuu tuvan siniselle penkille ja laittaa radion auki. Siihen mie yleensä herään. Kymmenen
maissa veljeni Matti tulee navetasta, istuutuu talon kiviportaille ja polttaa tupakan.
Tällainen on minun syntymäkotini. Ei siellä oikein mikään ole järjestyksessä, eivätkä eläimetkään tahdo pysyä aitauksissaan, mutta lehmien ja lampaiden kanssa samassa karsinassa oli hyvä
kasvaa.
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2.2. Prosessin kuvaus
Istuin kahvipöydässä eräänä keväänä Haikonmäellä. Katselin hajamielisenä ulos ikkunasta pellolle ja
kuuntelin, kuinka setäni kertoi tarinaa Muukan Empusta, sukulaismiehestä, joka oli asunut kotitilallamme. Emppu oli sanonut Karille seuraavat sanat Karin ollessa vielä lapsi:
”Sit ku mie kuolen, miusta tulee sudenkorento
ja mie tulen teitä heinäpellolle katsomaan.”
Samassa yskin kahvia ulos keuhkoistani. Tuossa lauseessa oli jotain pysäyttävää. Siinä tuntui olevan kaikki
olennainen: elämä, kuolema, elämänasenne, toivo ja kiintymys ikkunasta näkyvään maisemaan. Ajattelin,
että jokin tässä paikassa saa ihmisen miettimään tuollaisia.
Veljeni Matti kiteytti asian myöhemmin traktorin kopissa sanoilla; ”Mikko, siun pitäs palata juurilles, ottaa
asioista selvää, Niiku back to the roots, man”.
Olen kuvannut syntymäkotiani, kotimaisemaa ja läheisiäni Lemin Nisolan kylässä oikeastaan siitä lähtien,
kun innostuin valokuvauksesta noin seitsemisen vuotta sitten. Samoihin aikoihin muutin opiskelujen
perässä Helsinkiin ja aloin nähdä kotipaikkani uusin silmin. Syntymäkodista tuli tärkeä, kuin tukikohta,
jonne pystyi palaamaan ulkomaailman myrskyistä. Maalle lähtiessä pakkasin mukaani aina myös kamerani.
Intoani valokuvaamiseen ruokkivat kirjastosta löytämäni Matti Saanion, Esko Männikön, Pekka Turusen
ja Jaakko Heikkilän kuvakirjat, jotka tekivät minuun suuren vaikutuksen . Ihastuin Saanion kykyyn olla
läsnä kuvattaviensa lähellä, Männikön vakavuuteen, sekä Turusen huumoriin. Ehkä tämä johtui taustani,
mutta tunsin ”ymmärtäväni” edellä mainittujen kuvat saman tien. Heijastelin kuviin omia kokemuksiani.
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Kuva 18. Esko Männikkö, Savukoski, 1994

Kuva 19. Matti Saanio, Suru ilman
mustia vaatteita, Jouni ja Taimi Aikio.
Hietikkolahti, Tsurnuvuo, Inarijärvi,
1961

Kuva 20. Jaakko Heikkilä, Mary keittiössä, Nazervan, Armenia, 2004
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2.3. Ensimmäinen näytös
Alussa projektillani ei ollut muotoa. Kuvasin Lemillä kaikkea, mitä olin nähnyt Kamera-lehteen kuvattavan. Ostin opintolainalla digitaalisen järjestelmäkameran ja hullaannuin rajattomasta kuvamäärästä.
Hautasin raw-tiedostot epämääräiseen ”Lemi”- kansioon edes katsomatta niitä ja juoksin kuvaamaan lisää
kukkia ja auringonlaskuja. Kuvaaminen oli urheilusuoritus.
Kun sitten aloitin viestinnän opinnot Metropolia Amk:ssa osallistuin ”Mustavalkokuvauksen perusteet”
-kurssille. Sain siitä vain kaksi opintopistettä, mutta todellisuudessa kurssi muutti elämäni ja päätin hakeutua valokuvauksen pariin. Kurssin vetäjä, valokuvaaja Mika Vuoto kannusti minua tekemään kotiseutututkielmaa kotikylästäni. Kuvasin kinokameralla peltoja, latoja, muutamaa kyläläistä ja perheenjäseniäni
(kuvat 20 - 23). Kuvani olivat dokumentaarisia, sävykkäitä ja vakavia, mutta niissä oli silti jotain ”pilkettä
silmäkulmassa”. Jälkikäteen katsottuna tämän kuvasarjan tunnelma ennakoi tulevan kuvasarjan suuntaa.
Filmiin siirtymisen jälkeen myös kuvaamiseni muuttui. Kuvaamisestani tuli jäykempää ja harkitumpaa.
Päätön muistikortille räiskiminen loppui. Harkinta korostui lisää, kun ostin ensimmäisen keskikoon
kamerani Yashica 124 G MAT:n. Nyt katselin maailmaa kuiluetsimen läpi ja ihastuin etsimen sameaan
kuvaan. Aivan kuin olisin seurannut elokuvaa, josta pystyin varastamaan hetkiä filmilleni. Pidin analogisessa työskentelyssä myös siitä, että sain ostettua aikaa kuvan ottamisen ja lopullisen kuvan näkemisen
välille. Keskityin paremmin kuvaamisen tapahtumaan, kun en tarkistellut digikameran näytöltä sommittelua tai histogrammia.
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Kuva 20. Mikko Haiko, Matti lähtee armeijaan, 2007
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Kuvat 21 ja 22. Mikko Haiko, Irja lukee lehteä, 2007 (ylempi), Sepon lato, 2008
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Kuva 23. Mikko Haiko, Nimetön, 2007
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2.4. Värit tulevat takaisin
Päästyäni Taideteolliseen korkeakouluun 2009 annoin aiheen levätä vähän aikaa. Kuitenkin ensimmäisenä vuotena värivedostuskurssilla kuvasin pienen sarjan Lemillä. Koin, että kuvissani oli erilainen
tunnelma väriin siirtymisen takia. Ne olivat enemmän tästä maailmasta ja se tuntui tukevan ilmaisuani.
Kolmantena vuonna kandiseminaarin alussa skannasin negatiiveja ja löysin ”Pelto marraskuussa” -kuvan
(kuva 24). Ohjaajieni Tuovi Hippeläisen ja Merja Salon sekä opiskelijatovereideni kannustuksen saattelemana ajattelin jatkaa sarjaani. Siirryin lähestulkoon kokonaan kuvaamaan värifilmille, mustavalkoista
kuitenkaan unohtamatta, ja otin myös digitaalisen järjestelmäkameran mukaan kameralaukkuun.

Kuvat 24 ja 25. Mikko Haiko, Pelto marraskuussa,
2010 (vas.) & Pelto keväällä, 2010 (oik.)
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2.5. Dokumentaaris-taiteellinen ristisiitos
Samoihin aikoihin luin Jouko Aaltosen kirjasta käsitteen ”henkilökohtainen dokumenttielokuva” 34
-käsitteen, joka tuntui vastaavan omaa työtäni, vaikka itse en kuvannutkaan liikkuvaa kuvaa. Kirjoitin opinnäyteseminaarissa powerpoint-esitykseni ensimmäiseen diaan ”dokumentaaris-taiteellinen
ristisiitos” ja seuraavaan diaan sanan ”toivo”. Pyörittelin mielessäni teemoja kuten juuret ja identiteetti.
Katselin kuviani ja mielestäni näin niissä melankoliaa ja toivoa. Tai ei melankoliaa, haikeutta enemmänkin. Ajattelin, että joissakin kuvissa nämä kaksi voimaa kamppailevat keskenään.

Aloin luopua puhtaasti dokumentaarisesta kuvasta ja objektiivisuudesta. Halusin alleviivata tietoisesti
joitain kotini piirteitä, kuten tilanteita, joissa tapahtuisi jotain paikalle ominaista. Saatoin järjestää
näkemäni tilanteen uudelleen, tai pyytää ihmisiä siirtymään mielestäni paremman taustan kohdalle.
Käänsin myös ”Pelto keväällä” -kuvan (kuva 25) toisinpäin, koska se tuntui oikealta ratkaisulta. Myöhemmin oivalsin, että tuo kääntö oli kirjaimellisesti myös käännekohta sarjani näkökulmassa. Aloin
siirtyä pois tapahtumien kuvaamisesta enemmän subjektiivisiin havaintoihin, kuvaamaan myös omaa
sisäistä maailmaani.
Keväällä 2012 en mielestäni ollut valmis jättämään työtäni. Halusin kuvata lisää, vielä yhden kesän,
sillä halusin saada vuoden kierron näkymään kuvissani. Päätin tehdä taloudellisen itsemurhan ja
kuvata koko kesän 2012 sarjaani Lemillä. Alkukesästä perhettämme kohtasi suru, sillä setäni, jolta
olin kuullut sudenkorento-lauseen menehtyi äkillisen sairauden murtamana. Olin keväällä ajatellut
kuvaavani häntä sarjaani varten. Nyt kuvasin hänen arkkuaan. Se sai ajattelemaan kuvasarjaani myös
uudelta kantilta; kuvieni albumikuva-taso nosti hetkeksi päätään. Kuvani ovat myös muistoja perheestäni, melkein albumikuvia.
Aaltonen 2006, 72-76. Eng. personal documentary tai first person cinema. Ransk.minä elokuva (le cinéma de
Je). Aiheena tekijä itse tai hänen lähipiirinsä, perhe, suku tai puoliso. Identiteetin ja minuuden teema keskeinen.
34
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Setäni kuoleman jälkeen selasin kotialbumeita ja aloin tehdä mielenkiintoisia löytöjä. Pengoin aitoista
vanhoja dokumentteja, kuten kirjeitä ja kortteja. Löysin valokuvia jopa sadan vuoden takaa. Olin
mykistynyt kun huomasin, että joku muukin oli kuvannut kynnöspeltoa (kuva 27). Joku muukin oli
kuvannut kuvia, joissa oli samaa henkeä kuin mielestäni omissa kuvissani. Löysin isoisäni veljen,
Niilo Haikon ottamia kuvia toisesta sedästäni Pekasta taluttamassa hevosta lippalakki päässään (kuva
26). Olin viikkoa aikaisemmin kuvannut setääni lippalakki päässään, karitsa taustalla ratamonlehteä
syöden. Tuntui huikealta päästä kertomaan jatkoa samalle tarinalle. Aloin hahmottelemaan mielessäni
videoteoksen tekemistä, joka koostuisi vanhoista ”aarteista” sekä omista kuvistani ja videotöistäni.
Tuon kesän ajoin traktoria, korjasin pyöröpaalainta ja lapioin paskaa kamera kaulalla. Perheenjäsenet
alkoivat kypsyä minuun, sillä saatoin pysäyttää traktorin keskelle peltoa, kesken töiden ja juosta kuvaamaan jonkin tilanteen. Varsinkin edesmenneen setäni vaimo ei millään käsittänyt, miksi en voinut
kuvata sarjaani töiden jälkeen. ”Nyt se kamera helvettiin” -lause kuului joka viikkoiseen smalltalkiin.
Kuvasin kesällä valtavasti kuvia sillä ajattelin, että jos vain kuvaan ja kuvaan, lopputuloksesta tulee
parempi. Olin väärässä. Aloin kyllästyä kuvaamiseen. Sitten loppukesästä, jo kuvaamisesta luopuneena
sain kuvan, mitä olin metsästänyt koko kesän. Satuin katsomaan taakseni kun ilta-aurinko laski Kytölän koulun taakse. Tuntui, että paikan henki olisi kirjaimellisesti laskeutunut kuvaan. Valo, lapsuus,

Kuva 26. Niilo Haiko,
1950-luku. Pekka
taluttaa hevosta Haikonmäellä
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Kuva 27. Kuvaaja tuntematon. Haikon kotialbumi

nuoruus, kesä, huolettomuus ja hetki. Veljeni katseessa tuntui myös olevan jotain pysäyttävää. Aivan
kuin olisin katsellut maalausta. Myöhemmin törmäsin sanaan pastoraali35, paimenrunous. Tuo kuva
(kuva 29), sekä hieman myöhemmin otettu kuva ”Lehmipolku” (kuva 28) loivat mielestäni mielenkiintoisen sillan noihin satojen vuosien takaisiin yksinkertaista maalaiselämää ihannoiviin renessanssikuviin.
Syksyllä 2012 editoin aineistoa ja rajasin kuvani 50:een. Näytin Merja Salolle kuviani ja hän mainitsi
mystisyyden kadonneen. Se oli totta, arjen kuvat olivat tulleet vallitsevaan rooliin. Sitä en halunnut.
Piti löytää tasapaino, melankolian ja toivon piti kamppailla, poeettisten, sisäisen maailman kuvien piti
kohdata ulkomaailman dokumentaariset, kertovat kuvat. Kokosin kuvista lattialle uudelleen pieniä
sarjoja toistensa viereen ja yritin löytää oikean tarinan.
Kokeilin käytännössä erilaisia kuvien yhdistelmiä hakiessani monesta eri paikoista näyttelytilaa sekä
apurahaa, mitään kuitenkaan saamatta. Valokuvataiteen opiskelijoiden 40-vuotisjuhlanäyttelyyn hain
17 kuvan sarjalla, jonka pystyisi kokoamaan yhdelle seinälle ikään kuin kuvakollaasiksi. Järkytyksekseni jury ilmoitti haluavansa koko sarjan. Silloin päätin myös, että teen kandidaatin työni näyttelyyn
tulevista kuvista. Skannasin negatiivit, käsittelin ja teetin kuvat keväällä 2013.

Kuvat 28 ja 29:
Mikko Haiko,
Lehmipolku, 2012 (vas.)
& Matti polttaa tupakkaa ja Antti ammuskelee, 2012

Pastoraali. Lat. pastor = paimen. Antiikin aikana idyllinen paimenrunoelma. Paimennäytelmä, varsinkin renessanssin aikana suosittu paimenrunouteen liittyvä näytelmätyyli. (Valpola,
Suuri sivistyssanakirja, 878)
35
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2.6. Kuvavalinnoista
Seitsemäntoista kuvan valitseminen useiden satojen kuvien joukosta aiheutti melkoista päänvaivaa. Ajan
kuluessa kuitenkin muutamat kuvat nousivat avainkuviksi, kuten ”Matti polttaa tupakkaa ja Antti ammuskelee” (kuva 29).
Päätin muodostaa kuvista monta pientä sarjaa isomman kokonaisuuden sisälle. Halusin saada vuoden
kierron näkymään kuvissani. Jaottelin kuvat kolmeen kategoriaan: tapahtuma maisemassa tai paikassa,
kodin sisätilat, sekä maisemat, kuten pelto. Halusin näyttää sisä- ja ulkotilat paikan raameina ja toivoin
tapahtumakuvien herättävän kokonaisuuden eloon.
Näyttelyssä karsin kokonaisuudesta vielä kolme kuvaa pois lähinnä sarjan yhtenäisyyden vuoksi (kuva 30).
Isäni maalauksen (kuva 32) toin näyttelyyn mukaan omien kuvieni rinnalle, sillä olen aina ajatellut, että
tuossa maalauksessa on jotain samaa kuin omissa kuvissani. Halusin tuoda myös jotain konkreettista kotini
seinästä gallerian seinälle. Maalaus vertautuu myös omaan kuvaani ”Uusivuosi”, jossa isäni ampuu raketin
ilmaan samassa maisemassa (kuva 31). Seinällä on siis kahden sukupolven kuvausta samasta paikasta.

Kuva 30. Näyttelydokumentaatiota Kadonnut maaseutu-sarjasta. Summerschool-Kesäkoulu, Suomen valokuvataiteen
museo, 2013. Kuvaaja: Aukusti Heinonen
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Kuva 31. Mikko Haiko, Uusivuosi, 2011

Kuva 32. Antti Haiko, Ukonilma, 1962

2.7. Teoriaosuudesta
Työni kirjallista osuutta hahmotellessani pyörin aluksi albumikuvauksen parissa. Vaikka kuvillani on
myös albumikuvan taso, aihe ei tuntunut vastaavan työtäni. Merja Salo ehdottikin aiheeksi valokuvan
paikkaa tai paikallisuutta valokuvassa, sillä työni oli hyvin paikallinen, kaikki kuvani ovat neliökilometrin säteeltä.
Aluksi minun oli vaikea ymmärtää ja hahmottaa, mitä valokuvan paikalla voidaan tarkoittaa. Paikkahan on valokuvassa aina. Jokainen valokuva on otettu jossain paikassa. Asiaan perehdyttyäni löysin
muita taiteilijoita ja valokuvaajia, jotka tuntuivat olevan hengenheimolaisiani, kuten Tiina Itkonen
ja Pekka Halonen. Näitä jokaista yhdisti taiteellisen työn tekeminen tietyssä paikassa tai taiteellisen
työn kasvaminen paikasta. Kohdistinkin tutkimuskysymykseni taiteilijoiden ”omiin paikkoihin”.
Myöhemmin kohtasin käsitteitä, kuten humanistinen maantiede ja paikan henki, joita vasten pystyin
peilaamaan omaa työtäni. Syntyi ajatus käsikirjamaisesta työstä, jossa avaisin vastaantulevia käsitteitä
ja josta olisi hyötyä tuleville paikkakeskeisille töilleni, niin taiteellisille kuin teoreettisillekin.
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2.8. Miksi nimi Kadonnut maaseutu?
Aluksi kuvasarjan nimeksi piti tulla ”Haikon Kartano, Lemi”. Se olisi luonut kontrastin jo tietämäämme
oikeaan Haikon kartanoon, joka sijaitsee Porvoossa. Se tuntui kuitenkin liian leimalliselta ja vitsikkäältä
nimeltä sarjalleni. Asiaan saattoi vaikuttaa myös lähiomaisen kuolema. Ehkä tummemmat sävyt korostuivat. Tulen luultavasti käyttämään nimeä kuitenkin esimerkiksi kuvan nimenä.
Lukiessani Gaston Bachelardin kirjaa ”Tilan poetiikka” 36 huomasin hänen puhuvan kadotetusta maaseudusta ja tarkoittavan, että jokaisen olisi hyvä muistella omaa kotiansa. Mietin aluksi nimeä ”Kadotettu
maaseutu”, mutta se tuntui liian uskonnolliselta ja jyrkältä. Kirjassa hän tarkoittaa mielestäni enemmänkin ”kadonnutta” kuin ”kadotettua”. Bachelard tuntui muutenkin puhuvan suoraan minulle. Hän
sanoo olevansa fenomenologi, joka elää alkuperästä. Tunsin suurta hengenheimolaisuutta tähän ranskalaiseen filosofiin, joka oli elänyt Ranskan maaseudulla ja ahdistui asuessaan Pariisissa.
Ymmärsin kuvaavani omaa, kerran ”kadottamaani” maaseutua. Pidin myös ajatusleikistä, että katsoja
voisi löytää kadonneen maaseudun kuvistani.
Kadonnut maaseutu –nimessä on myös poliittinen sävy. Onko maaseutu on kadonnut? Se ei ole kadonnut, mutta se on muuttunut. Olen nähnyt kuinka kyläkoulu lakkautettiin. Kaksi myymäläautoa
lakkasi käymästä. Talojen vanhat asukkaat kuolevat pois yksi kerrallaan ja pihat täyttyvät pujoista. Pientilat lakkautetaan ja tilakoot suurenevat. 15 lehmän navetat ovat vaihtuneet 200 lehmän tuotantotiloiksi.
Tuntuu, että maaseudullakin irtaannutaan luonnosta tehotuotannon sivutuotteena. Ihmiskunta on ajautumassa kauemmas luonnosta juuri silloin kun meidän pitäisi huolestua maapallomme tilasta.
Sana ”kadonnut” viittaa myös kadonneisiin hetkiin. Valokuvat ovat ohitettuja ajan ja paikan risteyksiä,
eikä hetkeä voi saada takaisin. Kuitenkin jotain hetkestä voi pelastaa säilömällä muiston kuvaan ja kerran
kadonneen voi löytää kuvasta uudelleen.

Bachelard puhuu teoksessaan poeettisista kuvista,
kuten runoista. Tilan poetiikan tärkein teema on koti.
36
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2.9. Katse taaksepäin
Olen kuvannut kotiani, kodin seiniä, tapahtumia, sekä perheenjäseniäni niin kuin Richard Billinghamkin. Olen tutustunut paikkaan uudelleen kameran etsimen läpi. Muutettuani pois Etelä-Karjalasta, syntymäkodistani tuli itselleni pohjoinen ”oma paikka”, kuten Tiina Itkoselle kylät Grönlannissa. Ehkä projektini voisi kiteyttää ajatukseen, että olen yrittänyt kuvata paikan henkeä, joka on
samalla minussa, että paikassa, sillä olen kasvanut paikkaan kiinni, aivan kuten Pekka Halonen Kivikoskeensa. Paikasta on tullut minulle tukikohta, jonne taiteellinen työni usein suuntautuu. Halosen
sanoja uudelleen päivittäen:
Paikka on valokuvani luuranko, mutta paikan henki varsinainen
aihe. Se, tuleeko henki sisältä vai ulkoa, sitä en niin tarkoin tiedä.
Prosessin aikana olen oppinut ennen kaikkea uppiniskaisuutta ja jääräpäisyyttä. Toisin sanoen olen
oppinut puolustamaan omaa työtäni ja luottamaan näkemykseeni ja intuitiooni.
Olen myös ymmärtänyt, että ajan kulumista kannattaa käyttää hyväksi työskentelyssä. Sisällöt ja
punainen lanka saattavat löytyä arkistosta vasta vuosien päästä. Aika kypsyttää kuvia.
Olen lisäksi huomannut, että turhautuminen kuuluu taiteelliseen työhöni ja on merkki siitä, että
kannattaa pitää taukoa aiheesta. Hukassa oleva inspiraatio kyllä löytyy uudestaan, kunhan sille antaa
mahdollisuuden palata.
Teoriaosuutta kirjoittaessa havaitsin, että tutkiminen ja kirjojen kahlaaminen tempaa mukaansa.
Parhaimmillaan aineistoon perehtyminen muistuttaa aarteen etsintää ja avaa uusia näkökulmia niin
omaan työhön kuin elämään yleensä.
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2.10. Seuraavat askeleet
Työstän edelleen kuvia yksityisnäyttelyä varten vuodelle 2014 sekä mahdolliseen kirjaan. Olen alkanut
myös kuvata Lemillä lisää lähes vuoden tauon jälkeen.
Työni teoriaosuudessa olen käsitellyt vain ns. onnellisia tiloja ja puhun kodista positiivisena asiana,
vaikka tietenkin koti voidaan kokea negatiivisena ja myös paikan hengen voi ajatella olevan vihamielinen.
Jatkossa voisin tutkia voidaan lisäksi Augén epäpaikkoja. Millainen paikan henki tällaisissa paikoissa on?
Tai millainen paikan henki on surrealistisissa paikoissa, rakennetuissa todellisuuksissa, kuten valtavissa
akvaarioissa ja sisätiloihin luoduissa keinotekoisissa lomaparatiiseissa?
Entä millainen paikka itse valokuva on ja onko valokuvan paikka erilainen verrattuna elokuvaan, maalauksiin tai runoihin? Minua kiinnostavat myös valokuvat, jotka ovat näennäisesti tyhjiä paikkoja, kuten
Jouko Lehtolan ”O.D.Helsinki”-kuvat, mutta joiden voi ajatella juuri kuvaavan poissaoloa. Paikkoja,
joihin voi kuvitella jonkin tapahtuneen.
Tulevaisuudessa mielenkiintoni säilyy niin ”omien paikkojen”, kuin epäpaikkojen etsinnässä. Ajattelen
salaa olevani humanistinen maantieteilijä, jonka tutkimusvälineenä toimii kamera ja tutkimuksien lopputuloksena lisää dokumentaaris-taiteellisia ristisiitoksia.

46

47

LÄHTEET
Aaltonen, Jouko 2006. Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa: dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.
Augé, Marc 1995. Non-places: Introduction to an antropology of supermodernity. Verso, London.
Bachelard, Gaston 2003. Tilan poetiikka. Suom. Roinila, Tarja. Nemo, Helsinki. Alkuteos La poétique
de l’espace
Barthes, Roland 1985. Valoisa huone. Suom. Lintunen, Martti & Sironen, Esa & Lehto, Leevi. Kansankulttuuri: Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki. Alkuteos La chambre claire. Camera
Lucida.
Elo, Satu Yliopisto-lehti 19/98. Artikkeli ”Mummokadulla ja puukkobulevardilla” http://www.helsinki.
fi/lehdet/yolehti/1998_19/mummot.html. Luettu 12.2.2013
Haarni, Tuukka & Karvinen, Marko & Koskela, Hille & Tani, Sirpa 1997. Johdatus nykymaantieteeseen. Teoksessa Haarni, Tuukka & Karvinen Marko & Koskela, Hille & Tani, Sirpa (toim) Tila, paikka
ja maisema. Tammer-Paino Oy, Helsinki, s. 9-34
Heinänen, Seija 2011. Matkoja maisemaan – Akseli Gallen-Kallela ja Pekka Halonen Keski-Suomessa.
Teoksessa Bonsdorff, von Pauline ja Heinänen, Seija ja Kaukio, Virpi (toim.) Tunne maisema. Maahenki Oy, Helsinki, s. 51-77.
Itkonen, Tiina 2004. Inughuit. Libris, Helsinki.
Karjalainen, Pauli Tapani 1997. Aika, paikka ja muistin maantiede. Teoksessa Haarni, Tuukka,
Karvinen, Marko, Koskela, Hille & Tani, Sirpa (toim) Tila, paikka ja maisema, Tammer-Paino Oy,
Tampere s. 227-241

48

Kiuru, Antti Paikan henki –genius loci http://www.helsinki.fi/lapinlahti/antti_kiuru.html. Luettu
20.9.2012
Knuuttila, Seppo 2006. Paikan moneus. Teoksessa Knuuttila, Seppo, Laaksonen Pekka ja Piela Ulla
(toim.) Paikka Eletty, kerrottu, kuviteltu. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä, s. 7-11.
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1993. Suomen kielen perussanakirja. Painatuskeskus Oy, Helsinki.
Lukkarinen, Ville 2011. Paikan haltuunottoa kynällä ja siveltimellä. Teoksessa Bonsdorff, von Pauline ja
Heinänen, Seija ja Kaukio, Virpi (toim.) Tunne maisema. Maahenki Oy, Helsinki, s. 141-159
Mäki, Teemu 2009. Näkyvä Pimeys. 2.painos. WSOY, Helsinki
Seppänen, Janne 2005. Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Vastapaino,
Tampere.
Sontag, Susan 1984. Valokuvauksesta, Karisto , Hämeenlinna 1984. alkuteos On photography 1977.
Tani, Sirpa 1997. Maantiede ja kuvien todellisuudet” Teoksessa Haarni, Tuukka, Karvinen, Marko, Koskela, Hille & Tani, Sirpa (toim) Tila, paikka ja maisema, Tammer-Paino Oy, Tampere s. 211-226.
Valpola, Ville 2000. Suuri sivistyssanakirja. WSOY, Helsinki
Vilkuna, Johanna 1997. Kaupungin eletyt ja institutionaaliset luonnot. Teoksessa Haarni, Tuukka, Karvinen, Marko, Koskela, Hille & Tani, Sirpa (toim) Tila, paikka ja maisema, Tammer-Paino Oy, Tampere,
s.163-178.
Yi-Fu, Tuan 2006. Paikan taju: aika, paikka ja minuus. Teoksessa Knuuttila, Seppo, Laaksonen Pekka &
Piela Ulla (toim) Paikka Eletty, kerrottu, kuviteltu Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä s.15-30.
49

