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Kuvassa tekijä äänittää keskustelua punavatsamakien tutkimisesta Ranomafanassa Madagaskarilla

JOHDANTO

Haluan kirjoittaa siitä, miltä tuntuu tehdä elokuvia katoavasta maailmasta. Olen viime vuodet tutkinut
teoksissani ihmisen ja luonnon suhdetta. Tässä tekstissä pohdin työskentelyäni viimeisten neljän vuoden
aikana: kuvataiteen maisterin lopputyöni ajoilta 2012 aina tähän kesään 2016.

Työskentelen kuvataiteen ja dokumenttielokuvan rajapinnalla. Vaikka en erityisemmin välitä lokeroida
tekemistäni, voisi sanoa minun työskentelevän dokumentaarisia metodeja hyödyntäen ja kokeellisuuden
kautta pyrkiväni uudistumaan ja kehittämään ajatteluani. Luonto ja politiikka kietoutuvat teoksissani
yhteen. Minulla on päiväkirjamainen tapa hahmottaa tapahtumien yhteyksiä. Tämä asioiden
kokoaminen ja yhdistäminen näyttäytyy välillä teoksissani myös päivän politiikan ja vuosimiljoonien
takaisten geologisten muutosten vuoropuheluna. 

Päivittäinen työskentelyni koostuu tieteellisen ja kriittisen tiedon hakemisesta ja ymmärtämisestä,
poliittisen analyysin ja ympäristöön liittyvän uutisoinnin kehityksen seuraamisesta. Koen
sukulaissieluisuutta tutkivien journalistien kanssa. Siihen nivoutuu jatkuva oman positioni pohtiminen
ja näkökulmani kyseenalaistaminen ja kehittäminen.

Olen kiinnostunut maailman ääristä ja ääri-ilmiöistä. Ihmisen sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan
seurauksena maailma muuttuu yhä yksitoikkoisemmaksi. Uhanalaisina ovat sekä kielet ja kulttuurit että
luonnon ekosysteemien runsaus. Tunnen, että kiinnostukseni kulkee aina karttalehden ulkopuolelle,
sinne, missä merkityt tiet loppuvat.

Teoksissani on usein yksinkertainen ja vähäeleinen kertojan ääni. Pyrin tekemään vuoroin
tuotannollisesti kevyitä ja välillä hyvinkin prosessiltaan pitkiä projekteja, kuvaamaan eri materiaaleille ja
haastan itseni tekemään eri tyylisiä teoksia.

2



Yhteistyö tutkijoiden kanssa on ollut keskeistä viime vuosien työskentelyssäni. Luonnontieteiden pariin
minua ajaa haaveni tutkijan urasta ja myös yli kymmenen vuoden takaiset maantieteen opintoni, jotka
jätin kesken alkaessani opiskella elokuvantekoa. Tunnen vahvaa yhteyttä tutkimuksen ja oman
työskentelyni välillä: kuin etsien jatkuvasti jotain totuutta, merkityksiä, jatkuvasti kehittyen.

Tekstin ensimmäisessä osiossa 'Hupenevien maailmojen äärellä' esittelen ensimmäisiä luontosuhdetta ja
luonnontieteitä käsitteleviä teoksiani. Niiden kautta pohdin, miten aloin pikku hiljaa kyseenalaistaa
omakseni tuntemaa katoavan maailman arkistoinnin ajatusta. Tämä ajatusmaailmani ja työskentelyni
kehittymisen käänne kulminoituu dokumentaarisen elokuvan ohjauksen lopputyöelokuvaani Se joka
etsii, jota pitkään työstäessäni suhteeni kuvaamaani materiaaliin ja elokuvan alkuperäiseen ideaan
muuttui.

Tekstin toisessa osiossa 'Mukaan tulevaisuuden maailmoihin' käsittelen mielessäni tällä hetkellä pinnalla
olevia ajatuksia, sellaisia, joita pohdin ja haastan tulevia teoksia työstäessäni. Kun ajatteluni kehittyy,
kulkevat myös teokseni kohti futurismia ja utopioita. Ne ovat teemoja, jotka ajavat minua uteliaana
eteenpäin omassa työskentelyssäni sekä antavat samalla minulle toivoa luonnon monimutoisuuden
säästymisestä sekä siitä, että elokuvalla on mahdollista muuttaa vielä kehityksen suuntaa. Kirjoitan
kaiken uudelleen ajattelemisesta, niin luontosuhteen kuin oman työskentelyni kannalta.

Luku 1. HUPENEVIEN MAAILMOJEN ÄÄRELLÄ

Aloitan esittelemällä kolme luonnontieteisiin nivoutuvaa projektiani sekä lopuksi kertomalla myös
uusimmasta teoksestani, jonka kautta pääsin kiinni luontoa käsittelevien teosten problematiikkaan.
Suurinta osaa teoksistani olen työstänyt pitkään, useampien vuosien ajan. Ne limittyvät toisiinsa,
vaikuttavat toisiinsa ja niiden työstäminen on muuttanut suhtautumista aikaisempiin teoksiin. Tästä
luonnon ja taiteen välisestä rajattomasta tutkimustyöstäni johtuen, olen liittänyt selvyyden vuoksi
teosten yhteyteen niiden työstön aloitusvuoden ja teoksen valmistumisvuoden, jotta niiden kehitystä on
helpompi hahmottaa.

KAMERA MATKUSTAA

Elokuussa 2010 ystäväni, kasviekologian opiskelija Saara Hartikainen lähti keräämään pro gradu
-tutkimuksensa aineistoa Iquitosiin Perun Amazonasille. Minut valtasi halu päästä mukaan asumaan
viidakkoon kuukaudeksi. Toiveeni ei kuitenkaan toteutunut, joten keksin helpommin toteutettavan
tavan päästä mukaan tutkijan matkaan: päätin lähettää kameran matkalle puolestani. Lainasin toiselta
ystävältäni hänen New Yorkista ostamansa vanhan super8-kaitafilmikameran. Opetin Saaran
käyttämään kameraa ja pakkasin mukaan myös laminoidut selkeät käyttöohjeet. Mukaan pakkasin myös
varapattereita, pienen vihon merkintöjä varten sekä tietysti filmikasetteja – hänen pitkää matkaansa
varten kuusi kappaletta.

Kehitin selkeän ja yksinkertaisen tehtävänannon projektia varten. Pyysin Saaraa kuvaamaan joka päivä
yhden kuvan eli yhden oton, pituudeltaan noin 20 sekuntia sekä pitämään kameran mahdollisimman
paikallaan. Kameran liikkumattomuuden tavoitteluun oli kaksikin syytä: toisaalta pyysin sitä
välttääkseni amatöörikuvaajille tyypillistä levotonta kamerankäyttöä, jota on raskasta katsoa, mutta
tavoittelin myös tarkkaavaisuutta ja keskittymistä juuri tiettyyn kameran osoittamaan suuntaan ja
valintaan. Pyysin häntä kuvaamaan ennen työpäivänsä alkua tai illalla sen päätyttyä. Halusin nähdä
välitiloja tutkimustapahtuman ulkopuolella.
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Saara vietti Amazonasilla eristyksissä 4 viikkoa ja tutki Iriartea deltoidea -palmun ekologiaa. Matka
metsään kesti Iquitosista kaksi päivää: ensin päivä jokilaivalla, sitten viimeisestä kylästä kävellen
kahdeksan tuntia viidakon halki. Tutkimusasema koostui katoksista, joiden alle oli levitetty tutkijoiden
riippumatot ja siellä työskenteli muutaman tutkijan lisäksi heidän apulaisensa sekä yksi kokki. Yhteyttä
ulkomaailmaan ei tutkimusasemalla ole. Saara heräsi joka päivä auringon noustessa ja teki avustajansa
kanssa töitä. Avustaja raivasi viidakkoveitsellä metsään linjoja, joiden molemmilta puolilta Saara laski
näkemänsä palmut ja kirjasi ylös niiden koot.

Kameravalintani oli selkeä juuri Saaran tutkimuspaikan takia. Vain filmikamera selviytyy varmuudella
äärimmäisen kosteassa ilmastossa ja toimii paristoilla paikassa, jossa generaattorin sähköä riittää vain
hätäpuhelinten ja gps-laitteiden ylläpitämiseen. 

Amazonas-filmimateriaalista paljastui kuvia aamuista tutkimusasemalla, perhosia ja ötököitä puiden
lehdillä, pakoon vilahtava viidakon eläin. Rankkasateen valuminen kaislakatolta toi mieleeni ajan
toisenlaisen kulumisen kaukana sivilisaatiosta. Saaran kuvaama materiaali eteni lopulta pitkien,
kanootin etuosasta kuvattujen jokimaisemien kautta Amazonin pääuomaan, jossa laivat kuljettivat
valtavia sademetsäpuiden tukkeja kohti satamia. Kaupunki näyttäytyi lähtöä edeltävinä päivinä lähinnä
hotellihuoneen ikkunasta ja viimeisessä kuvassa näkyy lentokone valmiina lähtöön kohti Eurooppaa.

Toiselle matkalleen kamera lähti tammikuussa 2012. Biologi Kaisa Jauhiainen kuvasi kerätessään pro
gradu -aineistoaan Kenian Taita-vuorilla sijaitsevalla tutkimusasemalla. Hän kartoitti tukimuksessaan
Coccocarpia-suvun jäkäliä. Tutkimusasemalla vietettyjen vapaiden hetkien lisäksi filmille päätyi myös
puissa kiipeileviä kasvitieteilijöitä sekä tutkimusjakson jälkeen tehty matka Intian valtameren rantaan.
Auton ikkunoissa vilisivät arkkityyppiset savannimaisemat suurine eläinlaumoineen ja kaukaisuudessa
siintävine sinisine vuorineen.

Maaliskuussa 2012 kamera ja filmit pakattiin postipakettiin ja ne lähtivät Norjaan meribiologi Maija
Tenningenin luo. Maija vietti kaksi viikkoa kalantutkimusalueella kerätessään aineistoa tutkimukseensa
ei-haluttujen kalojen kuolleisuudesta sillinpyynnissä. Filmillä näkyvät Norjanmeren vuonojen karut
rannat satamineeen ja siitä välittyy tunnelma pitkistä päivistä merellä.

Kaikkien kolmen tutkijan työskentelyä leimasi epävarmuus ja tietynlainen tutkimuksen
epäonnistuminen. Saaran tutkimuksessa Iriartea deltoidea -palmulaji sekoittuikin nuorena oletettua
helpommin toisiin palmulajeihin ja sen tunnistaminen oli epävarmaa. Kaisan tutkimia Coccocarpia-
suvun jäkäliä taas löytyi oletettua huonommin. Maijan tutkimat silliparvet olivat viikkoja kadoksissa ja
tutkimusryhmä kiersi laivallaan tylsistyneenä.

Teos sai nimekseen Remote: Quebrada Blanco / Wuyndanyi / Lyngdalsfjord. Nimessä esiintyy
mahdollisimman tarkasti kunkin tutkimuspaikan sijainti. Esitin teoksen kolmikanavaisena
installaationa, jossa jokaisen tutkijan kuvaama materiaali pyöri looppina omalla projisointipinnallaan.
Digitoidussa materiaalissa heidän kuvaamansa materiaali oli edelleen kronologisessa järjestyksessä.
Materiaali on äänetöntä. Näyttelytilaan oli asetettu tuoleja katsomista varten ja seinällä oli teksti, josta
selivisi projektin metodi sekä tutkijoiden nimet ja tutkimuskohteet.

Tässä projektissa nautin sen tuotannollisesta keveydestä ja siitä, että pysyin itse paikallani kameran
kiertäessä maailmaa. Sain suurta iloa filmin minulle kuljettamista kuvista. Kameran itsenäinen elämä toi
materiaaliin suuren kontrolloimattomuuden ja yllätyksellisyyden, jollaista on muuten vaikea tavoittaa.
Yhteistyön kautta suhde materiaaliin on kuitenkin aivan erilaista kuin löydetyssä, jonkun muun
muistojen filmimateriaalissa.
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Odotin filmien kehitystä jännityksen vallassa kuin tutkimustulosteni täsmentymistä. Teosta tehdessäni
koin myös melankolisen oivalluksen: nämä ovat katoavien maailmojen kuvia, katoavien metsien ja hiljaa
tukehtuvan meren kuvia. Koin arkistoivani teokseen paloja katoavaa maailmaa. Aloin opetella elämään
sen ajatuksen kanssa, että nämä luonnonympäristöt voivat kadota elinaikanani, että saatan joutua
todistamaan niiden tuhoutumisen. Asioiden tilan hahmottaminen ja hyväksyminen on itselleni
toiminut lähtökohtana ajattelun kehittymiselle. Se antaa myös mahdollisuuden ajatella asiat uudella
tavalla sekä löytää ihmisen ja luonnon suhteeseen käänteentekeviä ratkaisumalleja. 

Tutkijan ja taiteilijan työskentelyssä on paljon samaa. Sekä tutkimisessa että taiteen tekemisessä on
myös tiettyjä todellisuuspaon elementtejä. Koen olevani sopivasti yhteiskunnan laidalla, sivussa
keskiöstä ja omien aiheideni parissa. Kun tutkija tutkii jotain rajattua teemaa ja tiettyä lajia metsässä,
hän on kaukana päätöksenteon keskiöstä. Metsään voi tavallaan kadota: henkilö voi nauttia metsän
hiljaisuudesta, kauneudesta ja sen armoilla olemisesta. Kokemuksesta saa paljon enemmän kuin pelkät
tutkimustulokset, se on kokonaisvaltaista eikä kovin tehokasta. Monet ystäväni ovat luonnontieteilijöitä
tai taiteilijoita ja heitä yhdistää usein sama ajatus: kummatkaan eivät ole kovin vakuuttuneita siitä, onko
heidän työllään suurta merkitystä tai edistääkö se mitään. Tarkkailu on pienimuotoista ja hidasta. Kuten
taiteilijan, on tutkijankin työ jatkuvasti vaakalaudalla ja se on esitettävä kyllin vakuuttavasti saadakseen
tutkimukselle jatkuvaa rahoitusta. Tutkija ja taiteilija lähtevät liikkeelle puhtaasta kiinnostuksesta, vailla
tietoa vastauksista tai varmuutta tulevaisuudesta.
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Kuvia teoksesta 'Remote: Quebrada Blanco / Wundanyi / Lyngdalsfjord'

PIENIÄ TIIVISTYMIÄ AJASTA

Suuritöisempien elokuvaprojektieni väleissä olen työstänyt teoksia, joiden tuotanto on ollut keveämpää.
Tässä luvussa kirjoitan kahdesta tällaisesta teoksesta. Ne ovat syntyneet molemmat sodan ahdistuksesta,
Briefly Libyan sodan ja East River Ukrainan levottomuuksien sysääminä. Molemmissa teoksissa luonnon
rytmi yhdistyy politiikan nopeisiin liikkeisiin. Teoksissa on kummassakin tiettyä tulevaisuuteen
kurottavaa ennustavuutta ja uhkakuvia.

Keväällä 2011 leimahti Libyan sota. Koin pakottavaa tarvetta matkustaa Euroopan rajalle
ymmärtääkseni mitä on tapahtumassa. Päätin matkustaa Maltalle, joka oli kiehtonut minua jo pitkään.
Varustauduin jälleen kevyellä kuvausmetodilla ja kalustolla: päätin kuvata käsivaralla still-kuvia vanhalla
automaatti-filmikameralla. Kamera oli juuri sellainen, joka otettiin mukaan lapsuudessani
ulkomaanmatkalle. Siinä ainoa säätö oli salaman on/off.

Saavuin Maltalle maaliskuun lopulla, kun ensimmäiset Libyasta veneellä paenneet ihmiset löytyivät
Maltan rannikkovesiltä. Kirjoitin päiväkirjaa ja kuvasin Vallettan vanhaa linnoitusta ja puutarhoja. Olin
sopinut tapaamisen Maltan lintujensuojelujärjestön Birdlifen työntekijän kanssa ja haastattelin häntä.
Maltalla metsästetään muuttolintuja ympäri vuoden, laittomasti eli EU:n lintudirektiivin vastaisesti.
Malta pitää tästä traditiosta kiinni kynsin hampain. Lintuja ammutaan myös valtion ainoilla
pikkuruisilla suojelualueilla. Mielessäni tämä traditio ja kansallisuusaate kietoutuivat toisiinsa. Koin
matkan ahdistavana ja Maltan edustavan Euroopassa nousevaa fasismia. 

Still-kuvista koostuva pienieleinen lyhytelokuva valmistui 2014. Teoksessa Briefly Maltan matkan
päiväkirjamerkintäni yhdistyvät päivälleen Naton Libyassa suorittamiin ilmaiskuihin ja sodan kulkuun.
Tämän teoksen prosessin kautta aloin syvemmin pohtia luonnon rajattomuuden, nimeämättömyyden ja
vapauden ristiriitaa suhteessa yhä syveneviin ihmiskunnan aiheuttamiin sosiaalisiin ja ympäristön
kriiseihin. Mitä käy elämälle ihmisen käsissä.
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Ote teoksen Briefly voiceoverista:

March 30th: 
The first Libyan boat refugees arrive at the Pietà harbour in Valletta.
I leave the town behind.

Sea is cold. Cargo ships in the distance slowly disappear.
Small dead medusas lay on the sand, and one day I find a ray's egg.
…

I spot some of the typical beautiful Mediterranean birds on my way through the fields.
There's lots of illegal hunting going on. Hunters shooting the migrating birds
when they stop to rest on these islands on their way from Africa.
I see some hunters with their dogs and spot their hides and traps.

March 31st:
Nato took command of the coalition's air operations today.
...
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Kuvat teoksesta 'Briefly': Libyan Airlinesin suljettu toimisto ja Vallettan satama

Talvella 2015 valmistui tähän astisista teoksistani tuotannollisesti kevyin ja aikataulullisesti nopeiten
toteutunut. Lyhyeen videoteokseen East River tiivistyi kuitenkin paljon ajatteluani ihmisen toiminnasta
ja luonnon aikajänteistä. Teos on kuuden minuutin mittainen ja sen kuvamateriaali on kokonaan
youtubesta löydettyä, minulle tuntemattomien kuvaajien materiaalia. Ajattelen youtuben olevan kuin
viime vuosien valtava, järjestelemätön ja luokittelematon, villi arkisto. Kuvamateriaalin löysin
hakusanoilla east river, east river birds, east river islands, belmont island, un hq, jne. 

Teoksessa käsittelen Manhattanin luonnonhistoriaa ja ihmisten historiaa sekä tulevaisuutta keskiössä
YK:n laatikkomainen, ikoninen päärakennus. Aivan rakennuksen edessä joessa on pieni saari, Belmont
Island, joka on lintujensuojelualue.

Seisoin Williamsburgin puolella katselemassa YK:n päärakennusta maaliskuussa 2014, juuri silloin kuin
Ukrainassa puhkesivat levottomuudet. Palasin tuijottamaan rakennusta monta kertaa. Tunsin suurta
voimattomuutta sen edessä, että maailman päättäjät eivät pysty estämään Ukrainan ja Syyrian kaltaisia
järjettömiä sotia. Järjestö, joka perustettiin suojelemaan maailmanrauhaa, ei mitenkään kykene
tehtäväänsä – ja jos se ei kykene, kykeneekö enää kukaan.

Luin New Yorkissa ollessani Eric Sandersonin kirjaa nimeltä Mannahatta: A Natural History of
Manhattan1. Mannahatta on Manhattanin alkuperäinen nimi, lenapeiden kielellä. Kirja oli taianomaista
luettavaa: opin, että Union Squaren paikalla oli ollut majavalampi ja vain muutama lenapeiden kylä
täplitti suurta ja kaunista Mannahattaa. Kirjassa on mallinnettu kuvia siitä, miltä Manhattan näytti
luonnontilaisena. Siinä kirjoitetaan kauniisti myös jäljelle jääneistä pienistä luonnollisemmista alueista 
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sekä sitä, kuinka lajeja yritetään houkutella takaisin Manhattanille erilaisin puhdistus- ja
ennallistusprojektein. Esimerkiksi ostereita on saatu pysymään hengissä Manhattanin lähivesissä ja
paikoin on rakennettu myös keinotekoisia riuttoja vesieläimille.

Kirjassa käsitellään myös tulevaisuutta ja sitä miltä Manhattan tulee mahdollisesti näyttämään vuonna
2450: silloin autoja ei enää ole, suuret avenuet ovat muuttuneet kävelykaduiksi, puistoihin on
rakennettu eläimille keitaita, joita yhdistävät kävelykatujen varsilla kulkevat viherkäytävät ja purot.
Ruoka kasvatetaan Brooklynissa pelloilla sekä talojen katoilla, sillä kaikki pitää tuottaa lähellä.
Tuulimyllyt pyörivät talojen katoilla ja rakennuksissa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Meri- ja
jokialueet ovat elpyneet ja puhtaat. 

Kuva kirjasta Mannahatta: A Natural History of New York City (Eric Sanderson, 2013), Manhattan nyt ja ennen

Teoksessani kerrotut yksityiskohdat ovat tosia, niistä muodostuu suurten aikajänteiden tilkkutäkki.
Amerikkalaisen naisen ääni kertoo alueesta kuin turistien jokilaivaristeilyn omituinen opas:

About where the UN building now stands, there used to be three streams: 
Coble Kill, Kill of Schepmoes and Ash Brook. There used to be bears 
as late as in the 17th century, and the last wolves were shot in the 1720s.

Before there were any buildings, the sheltered bays on the eastern side of Manhattan were
covered in marine grass meadows.These meadows formed habitats for many small fish,
especially seahorses, and grazing sea turtles.

…
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Looking at the United Nations building, I think it is as helpless as I feel.

In the next four hundred years almost all the buildings of Manhattan 
will have been taken down and replaced with new ones.

Kuva teoksesta 'East River'. Delfiini yllättää melojan East Riverillä. Aluevesiin eksyy myös suurempia valaita.

Näissä kahdessa teoksessa konkretisoituu keräilijän luonteeni. Kerään jatkuvasti tietoa ja muistikuvia
sekä yhdistelen niitä. Nämä teokset kertovat myös tavastani katsoa maailmaa, sillä luen paikkoja niiden
luonnon ja eläimistön kautta, katsoen kauas historiaan.

TUTKIJOIDEN MATKASSA

Dokumenttielokuvaopintojeni taiteellisessa lopputyössä halusin haastaa itseni tekemään
luontoelokuvan. Se joka etsii on MA-lopputyöelokuvani dokumentaarisen elokuvan ohjauksen
opinnoissa. Halusin seurata luonnontieteilijöitä ja suojeluprojektia paikassa, jossa paine metsien
k a t o a m i s e e n o n s u u r i . H u o m a s i n l u o n n o n s u o j e l u l i i t o n t e k e v ä n e n s i m m ä i s t ä
kehityisyhteistyöprojektiaan Madagaskarilla ja otin projektin johtajaan Titta Lassilaan yhteyttä
toukokuussa 2013. Matkaan lähdettiinkin pian, jo syyskuussa 2013. Vietin kuvaajan kanssa kaksi
kuukautta Madagaskarilla, seuraten tutkijoiden työskentelyä Ranomafanan tutkimusasemalla sekä
Andasiben metsissä.

Ranomafanan tutkimusasemalla seurasin Hermania, joka tutki pienten kädellisten, hiirimakien, loisia ja
elinkaarta. John, joka oli työskennellyt tutkimusasemalla vuosikymmeniä, perehdytti meidät aseman
toimintaan. William järjesti aseman hyönteiskokoelmaa ja odotti omaa tutkimuslupaansa
kansallispuistoon.
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Andasibessa ihmisten ja metsän tulevaisuutta varjostaa vuorten keskellä piilossa oleva Ambatovyn
nikkeli- ja kuparikaivos. Kaivoksen louhintatyöt aloitettiin viisi vuotta sitten ja se on suurin ulkomainen
investointi Madagaskarin historiassa. Ambatovyn kaivoksen omistavat korealaiset, japanilaiset ja
kanadalaiset kaivosyhtiöt. Kaivosyhtiö rahoittaa sammakkotaloa, jonne on kerätty turvaan pieniä
sammakoita kaivosalueelta. Mantella aurantiaca on maailman uhanalaisin sammakkolaji ja niiden
esiintymisalue on pieni, kaivoksen läheisyydessä. Madagaskarilla on suuri kaivosbuumi, sen
mineraalivarat ovat valtavat.

Ote elokuvan voiceoverista:

Maailma hupenee. Nämä metsät katoavat ehkä jo minun elinaikanani. 
Maailmasta, jossa olen saanut seikkailla, jää jäljelle vain kansallispuistoja, 
kuin ulkoilmamuseoita. Näissä museoissa turistit kävelevät koviksi tallattuja polkuja. 
Ne jäävät näytteiksi maailmasta, joka oli. 
Niiden pienien mittojen sisälle eläimet on tuomittu vaeltamaan.

Taidan edelleen haluta olla tutkija. Nukkuisin teltassa viikkokausia, 
kahlaisin joessa kengät märkinä, olisin haavojen ja puremien peitossa. 
Istuisin puun alla ja tuntisin lemuriperheen kaikki jäsenet niiden kasvonpiirteiden
perusteella. Käyttäisin elämäni tämän metsän katsomiseen. 
Haluaisin olla mukana pelastamassa edes yhden lajin. Edes yhden kauniin ja elävän asian.
Että edes jotakin jäisi jäljelle. 
Se minkä pystyn säilyttämään, on vain tämä elokuva ja se ei ole paljon.

Me tehdään tavallaan samaa hommaa. Vanhoilla keinoilla ja välineillä yritämme jatkaa
kuten aina ennenkin, vaikka kaikki ympärillä on kasvanut ja kiihtynyt. 
Tutkiminen on hidas tie kohti suojelupäätöksiä. 
Kaikki on liian hidasta, ei missään suhteessa tähän tuhoon. Muutos vyöryy. 
Täytyy löytää uudet keinot, aivan uusi tapa katsoa. 

Elokuvani Se joka etsii alkoi pikku hiljaa kertoa yhtä paljon taiteen tekemisestä kuin
luonnonsuojelustakin. Se on tutkijoiden työn kuvaus, jossa pyrin hienovaraisella tavalla pohtimaan
tieteen - maailman yksityiskohdista ja monimuotoisuudesta fasinoitumisen - kauneutta, ja tutkimisen
paradoksaalisuutta suhteessa meneillään olevaan lajien ja elinympäristöjen tuhoon. Suojelupäätökset
syntyvät tutkimuksen kautta. Tutkimuksessa kestää vuosia. Seuratessani luonnontieteilijöiden hidasta
työskentelyä tulin tietoiseksi myös oman metodini vanhanaikaisuudesta. 

Luontoelokuvan tekeminen alkoi sekin tuntua yhä enemmän itseään toistavalta. Minulle maailman
luonto on avautunut Cousteaun elokuvien ja BBC:n luontodokumenttien myötä. Tuntuu, että David
Attenborough'n ääni selostaa minulle niitä kaukaisia maisemia, jotka olen mieleeni rakentanut
luontodokumenttien perusteella. Suureelliset luontodokumentit ovat onnistuneet viihdyttämisessä
mutta eivät luonnon pelastamisessa. Niistä tuntuu edelleen välittyvän kuva siitä, kuinka villi luonto on
suuri. Todellisuudessa villeyttä ei oikein ole enää missään.
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Kuva elokuvasta 'Se joka etsii': tutkija ottaa hiirilemurista mittoja Ranomafanassa marraskuussa 2013

BBC:n luontodokumenteissa tyypillistä on se, että ne loppuvat kuviin auringonlaskusta ja  paikalliset
ihmiset näyttäytyvät siluetteina punaista taivasta vasten. Samalla kerrotaan, kuinka ihmisen toiminta on
uhka tämän elinympäristön säilymiselle. Omassa elokuvassani halusin miettiä, miten näitä asioita voisi
käsitellä ja kuvata eri lailla. Päädyin rajaamaan elokuvani siten, että kuvasin ainoastaan tapaamiani
tutkijoita ja rinnastin lopulta heidän asemansa omaani. Samalla jätin syyttämättä yksittäisiä ihmisiä
tapahtuvasta tuhosta. 

Tämän elokuvan tekemisessä kesti pitkään, sillä kertojan äänen kirjoittaminen oli minulle haastava
prosessi. Yritin ensin tehdä vähäeleisen elokuvan, jossa vain tarkkailisin tutkijoiden työtä ja metsää
eläimineen. Minulla kesti kauan tajuta, etteivät suurten dokkarien selostuskeinot toimi omassa
elokuvassani. Elokuvasta tuli oma tunnustukseni: olen ahdistunut luonnon katoamisesta enkä tiedä,
miten suojelu tulee onnistumaan. Minulla ei ole antaa vastauksia ja ainoa ehdotukseni on kaiken
ajatteleminen uusiksi, niin talousjärjestelmän kuin luontosuhteenkin. Lopulta ymmärsin miten
elokuvan kertojan ääni täytyy tehdä. Sanon siinä hyvin suoraan sen mitä tunnen. Koen olevani
tutkijoiden kanssa tavallaan samalla viivalla. Samalla kun mietin luonnon tutkimisen kolonialistisia
juuria ja kuinka hämmentävän vanhanaikaista se edelleen on, pohdin omaa oikeutustani tunkeutua
maailman viimeisiin metsiin. Elokuvasta tuli tämän pitkän ajatteluprosessin kautta hyvin omakohtainen
eikä oikeastaan enää lainkaan luontodokumenttimainen.

Tämän elokuvan vuosien työstäminen ja erityisesti sen kertojan äänen kehittäminen selkeytti minulle
tekijyyteni kannalta olennaisia asioita. Vaikka kuinka yrittäisin nähdä oman työni osana jonkinlaista
maailman tutkimisen ja ymmärtämisen teoreettista jatkumoa, koen silti oman henkilökohtaisen
motiivini olevan entistä kirkkaampi: haluan vaikuttaa kehityksen suuntaan ja olla mukana tuhon
vastavoimana.
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Olen kuitenkin vasta matkalla ymmärrykseen ja ratkaisuihin, voi olla, että se matka on ikuinen. Oman
työskentelyni ja erityisesti jatkuvan yhteistyön ansiosta syntyneiden ajatusten kautta olen yhä
kiinnostuneempi vinksahtaneen luontosuhteemme muuttamisesta. Tämä järjestelmä on aivan liian
hidas. Mielestäni suojelun pitäisi olla nyt yhtä nopeaa ja agressiivista kuin kapitalistisen
liiketoiminnankin.

Tässä luvussa esittelemieni valmiiden teoksieni kautta olen päässyt pyristelemään irti ympäristötuho-
masentuneisuuden melankolisista sävyistä sekä luopunut osastani katoavien asioiden arkistoijana. 

Luku 2. MUKAAN TULEVAISUUDEN MAAILMOIHIN

Tässä luvussa käsittelen uusimpia teoksiani, jotka ovat vasta suunnitteluvaiheessa. Tulevissa teoksissani
etsin uusia tapoja kehitellä yhteistyötä sekä luoda uusia näkökulmia luontoaiheeseen ja sen käsittelyyn.
Olen yhä kiinnostuneempi skenaarioista ja ennustuksista sekä toki myös siitä, mihin ne perustuvat ja
kuka niiden vahvistamisesta hyötyy. Yritän samalla taistella kaikkia minussa vielä kiinni olevia luontoon
liittyviä sentimentaalisia pinttymiä vastaan.

ROTAN SILMIN

Idea teoksesta syntyi, kun katselin rotan vilistystä New Yorkissa metroaseman laiturilla.
Hampurilaispakkaus pomppi eteenpäin hurjaa vauhtia rotan raahatessa sitä piilopaikkaansa. Aloin
miettiä, kuinka ihmistä puistattavat sellaiset eläimet, jotka pärjäävät vähän liiankin hyvin ihmisten
rakentamissa elinympäristöissä. Varislinnut, pulut ja rotat. Luin metromatkoilla tuona keväänä
Elizabeth Kolbertin kirjaa The Sixth Extinction: An Unnatural History2. Hän seuraa tutkijoiden ja
luonnonsuojelijoiden työtä eri puolilla maailmaa ja kertoo siitä, kuinka ilmastonmuutos ja ympäristön
saastuminen näkyy heidän tutkimuksissaan. Kirjassa hahmottuu selkeästi, kuinka maapallomme historia
ennen ihmistä on käsittämättömän pitkä ja kuinka aika ihmiskunnan jälkeenkin jatkuu hämmentävän
kauas. Eräs tutkija oli esittänyt Kolbertille teoriansa siitä, kuinka rotat tulevat perimään maapallon
ihmisiltä.  Jos ihminen lajina pyyhkiytyisi maan päältä sodan, luonnonkatastrofin tai epidemioiden
seurauksena, rotta nopean sopeutumiskykynsä ansiosta ottaisi mitä luultavimmin ihmisen paikan hyvin
nopeasti. Ne alkaisivat kasvaa kokoa ja pikku hiljaa elää luolissa ja käyttää vaatteita. Myös Einstein
totesi: “If the rat were 20 kilos heavier it would definitely be the ruler of the world”.

Teoksessa pohdin sivilisaatiomme rapistumista ja ihmisen suhdetta eläimeen. Mietin, mikä
ihmiskunnan jälkeensä jättämistä asioista olisi kallisarvoisinta. Se on mielestäni kirjallisuus ja runous.
Niissä tiivistyy ihmisyys. Voiceoverissa luen rotille rakastamaani kirjallisuutta, kuten Marguerite
Duras'n viimeisiä kirjoituksia ja Bruce Chatwinin tarinoita. Teoksessa minimalistinen kuvamateriaali
rotista ja rottaharrastajista yhdistyy pohdintaan ihmiskunnan tulevaisuudesta, anarkiasta ja
talousjärjestelmistä. Nämä asiat tulevat teokseen ajankohtaisten uutisten ja New Yorkissa havaitsemieni
ilmiöiden välityksellä.

Kuvaan rottia kiipeilemässä ihmisten käsissä ja työpäydälläni. Ne kiipeilevät kirjojen päällä eivätkä 
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pysähdy kuuntelemaan, kun luen niille ääneen. Rottien häkkeihin on viritetty riippumattoja ja erilaisia
virikkeitä. Runollinen kuvamateriaali yhdistyy tietoihin rottien tutkimisesta. Voiceoverin kautta
kerrotaan, mitä pystytään päättelemään rotan älykkyydestä ja empatiakyvystä. Kokeissa on todettu, että
rotta vapauttaa ensin häkkiin suljetun lajitoverinsa ja vasta sitten käy hakemassa viereisestä häkistä
suklaapalan. Älykkäällä eläinlajilla on ihmisen ominaisuuksia ja sitä kautta tämän pienen eläimen
tarkastelu herättää ajatuksia myös oman lajimme erityispiirteistä.

Teos sisältää teoreettisen ja leikkimielisenkin ajatuksen ihmisen kulttuurin tiedon siirtämisestä
seuraavalle hallitsevalle lajille. Tämä apokalyptinen ajatus, fantasia maailmanlopusta on tyypillistä
ajallemme. Siihen kiteytyy jotain lohtua sen voimattomuuden edessä, mitä ihmiset tuntevat
maailmanpolitiikan kärjistymisen ja ympäristötuhon konkretisoituessa. Se on kuitenkin uni, josta tulisi
äkkiä herätä.

Rottien seuraamisen kanssa limittyvät ajatukset tietovuodoista, anarkiasta. Millaiset keinot voisivat
muuttaa ihmiskunnan kehityksen suuntaa? Voiko kapitalismin romahtamisesta seurata uusi parempi
yhteiskuntajärjestelmä? Liiketoiminnan ja korruptoituneiden hallitusten ohjaillessa ihmiskunnan
kehitystä, minulle on tullut olo, että muutos on mahdollista vain anarkistisin keinoin tai ehkä olisi
parempi sanoa, että vain anarkistiset teot voivat  sysätä liikkeelle suuria muutoksia. Räikeimmät viime
vuosien paljastukset ovat tulleet esiin tietovuotojen kautta. On tullut selväksi, ettei mikään ole suurempi
rikos, kuin valtaa pitävien valheiden paljastaminen.

Tämä teos on yritykseni käsitellä myös sitä tapaa, jolla antroposeeni näyttäytyy nykytaiteessa.
Antroposeeni on joidenkin tieteilijöiden määrittelemä, epävirallinen geologinen maailmankausi. Sillä
tarkoitetaan meneillään olevaa maailmankautta, jonka aikana ihminen on muokannut maapalloa
peruuttamattomasti ja ihmisen jäljet näkyvät geologisissa kerrostumissa pitkään. Viime vuosina
ympäristökatastrofia ja ihmiskunnan rajallisuutta on käsitelty usein perustutkimuksen kautta.
Taiteilijoiden teoksiin on astunut tutkimisen ja luonnon ihmeistä fasinoitumisen trendi, joka on
kytköksissä tutkijan työhön: esimerkiksi tutkijan, joka tutkii koko elämänsä madagaskarilaisten
muurahaisten lajiutumista, hyvin rajattua aihetta. Antroposeeni on mahdollista vangita vaikuttaviksi
kuviksi. Minua vaivaa perustutkimus-tyyppinen työskentelytapa, kantaaottamattomuus, jollaiseen
itsekin sorrun. Mielestäni perustutkimus ei ole sovellettavissa taiteeseen samaan tapaan kuin mikä sen
merkitys on tieteessä – vapaus, riippumattomuus, puhtaus. Taiteessa se, että vain tarkkailee
ympäristötuhoa ottamatta siihen kantaa, on minulle ongelmallista. Mielestäni suhtautuminen
ympäristötuhoon luonnollisena ilmiönä tai romantisoiden, on hyvinvoivien rikkaiden ihmisten
etuoikeus. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen, kuten puhtaan juomaveden, hupeneminen tulee
koskettamaan meitä rikkaita kaikkein viimeisenä. Luontoa ei koskaan saada suojeltua konfliktien ja
syvenevän eriarvoisuuden maailmassa ja siksi kaikki ympäristönsuojelupäätökset ovat tällaisessa
maailmanpoliittisessa tilanteessa heikkoja. Toki en tarkoita, etteikö luonnonsuojelulla olisi väliä.
Suojelulla pystytään lykkäämään tuhoa mutta sen toimivuus tulevaisuutta ajatellen on huteraa.

Rotta-teoksessa haluan ravistella omaa taipumustani vajota romanttiseen apokalyptiseen fantasiaan ja
miettiä toiminnan keinoja. Rotta symboloi tässä teoksessa siis suurempaa luontosuhteen ja
ympäristökatastrofin kuvaamisen ja käsittelemisen ongelmaa.
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Tulevasta teoksesta 'Rat': rotta kiipeilee kirjojeni päällä

REITTEJÄ NEW YORKISTA KUUBAAN

Työskentelin New Yorkissa keväällä 2014 kolmen kuukauden ajan Residency Unlimited -residenssissä.
Se on residenssiohjelma, joka tukee kuvataiteilijoita projektiensa suunnittelussa ja ennakkotyössä.
Residenssin aikana kuvasin Christopher Raxworthyn työskentelyä New Yorkin luonnonhistoriallisessa
museossa. Tutkijoiden työtilat ja museon suuret varastot sijaitsevat yleisöltä piilossa. Raxworthy on yksi
maailman tunnetuimpia matelija- ja sammakkoeläintutkijoita. Hän tekee tutkimustyötä Madagaskarin
metsissä sekä Länsi-Afrikassa. Haastattelin häntä hänen kokemuksistaan metsässä olosta. Haastattelin ja
kuvasin tutkijoita lisäksi Stony Brookin yliopistossa Long Islandilla. Patricia Wrightin johtama
tutkimusryhmä koostuu kädellistutkijoista, joista suurin osa tutkii lemureja Madagaskarilla. Kuvasin
super8-kameralla heidän työhuoneitaan, kiinnostuneena tutkijoiden urbaanista työympäristöstä
suhteessa heidän tutkimansa sademetsän yksinäisyyteen ja villeyteen.

Pääsin kuvaamaan myös Explorers Clubin taloa. Se on kirkkomainen rakennus Upper East Sidella.
Klubin johtaja esitteli minulle tiloja: Theodor Rooseveltin työhuone, seinällä paloja kuussa käyneistä
valloituslipuista ja lasikuvun alla astronautin hanskat. Klubi perustettiin New Yorkissa 1904 ja sen
tarkoituksena on edistää tutkimusmatkailua sekä koota seikkailijoita ja tutkijoita yhteen. Sen seinillä on
kuvia luonnonsuojelun suurnimistä, kuten Jane Goodall. Raxworthya on useaan kertaan pyydetty
jäseneksi mutta hän ei halua maksaa kalliita vuosimaksuja.

Minuun teki suuren vaikutuksen klubin Trophy Room. Huone on täynnä suuren Smithsonian-
Roosevelt tutkimusmatkan aikana 1908-1909 ammuttuja eläimiä. Huoneen keskellä on pöytä, jonka
ääressä Roosevelt suunnitteli Panaman kanavan, vitriinin hyllyillä Napoleonin karttakirjat. Ne ovat
konkreettisia todisteita ajalta, jolloin oli vielä olemassa suuria eläinlaumoja ja tutkimattomia seutuja.
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Vierailin tuona keväänä myös Bronxin eläintarhassa ja selasin Peter Beardin valokuvakirjaa3. Beard
muutti Keniaan 1955. Hän on useasti todennut, että hänen saapuessaan Afrikka oli paratiisi - kukaan ei
voinut tajuta, että suuri villeys tuhoutuisi niin nopeasti. Nyt se on parkkipaikka, hän sanoo. Beard
innostui Afrikasta jo lapsena, seisoessaan keskellä New Yorkin luonnonhistoriallisen museon Afrikka-
hallia. Pidän siitä, kuinka tarinat kietoutuvat yhteen elämässäni ja työskentelyssäni. Pienetkin teokseni
ovat pitkällisen taustatyön ja yllätyksellisen asioiden paikoilleen loksahtamisen tulosta.

Tapasin tutkija Raxworthyn jälleen elokuussa 2015 New Yorkissa ja hän kertoi minulle lähtevänsä
seuraavaksi Kuubaan. Kuuba on alkanut avautua myös tieteen tekijöille ja amerikkalaiset tutkijat ovat
saaneet mahdollisuuden yhteistyöhön kuubalaisten kollegojensa kanssa.

Raxworthy on osana tutkimusryhmää, joka kartoittaa itäisen Kuuban sademetsiä, erityisesti
Humboldtin kansallispuiston kartoittamattomia osia. Humboldtin kansallispuistosta vain 5% on
tutkittu. Sieltä oletetaan löytyvän suuria määriä tieteelle tuntemattomia lajeja. Metsästä oletetaan
löytyvän myös tikka, joka on nähty Kuubassa viimeksi 1980-luvulla. Sen nimi on Cuban Ivory-billed
Woodpecker ja se on louisianassa 1940-luvulla kadonneen tikkalajin alalaji. Raxworthy kertoi minulle,
että jos tikka löydetään Kuubasta, laji yritetään palauttaa takaisin Louisianaan.

Minua kiinnostaa myös suunnitelma Guantanamon vankilan ympäristön muuttamisesta
luonnonsuojelualueeksi. Guantanamo ja tikkaprojekti edustavat minulle suurvaltapolitiikkaa ja sen
kummallisia ilmenemismuotoja. Alan tutkia toden teolla amerikkalaisten ja kuubalaisten tutkijoiden
projekteja työskennellessäni residenssitaiteilijana New Yorkissa syksyllä 2017. Suunnittelen myös
lähteväni mukaan ryhmän tutkimusmatkoille Kuubaan.

Pidän Raxworthyn optimistisesta asenteesta. Hän näkee luonnonympäristöt uusiutumiskykyisinä
systeemeinä ja uskoo esimerkiksi koralliriuttojen lopulta toipuvan merten happamoitumisesta.
Raxworthy ajattelee aikaa suurissa luonnonhistoriallisissa jänteissä, tuhansissa ja miljoonissa vuosissa.

Tutkijoiden työtä seuratessani ja metsiä kuvatessani en voi välttyä kuulemasta välillä Werner Herzogin
ääntä päässäni. Vaikutuin suuresti nähdessäni ensimmäistä kertaa isolta kankaalta hänen elokuvansa
Fitzcarraldo4 j a Aguirre, Jumalan viha5. Ne on molemmat kuvattu Amazonin sademetsässä.
Fitzcarraldossa oopperaa rakastava liikemies yrittää siirtää laivaa vuoren yli mahdollistaakseen kumin
kuljettamisen. Aguirressa valloittajat etsivät myyttistä El Doradoa. Kummassakin elokuvassa ihminen
lopulta musertuu mahdottoman suunnitelmansa edessä. Herzog tarkkailee maailmaa hyvinkin
tieteellisen maailmankuvan ohjaamana, ilman jumalaa, usein ilman toivoa ja hämmennyksen keskellä.
Mutta hämmennystä suurempi on kuitenkin kyltymätön uteliaisuus, joka ajaa kaiken edelle. 

Emme tiedä maailmasta vielä lähes mitään. Tämä sisältää mielestäni toivoa. Menetämme tämän
maailman ja luonnon villeyden sellaisena kuin sen tunsimme mutta emme tiedä mitä tulee tilalle.
Ainakaan se ei katoa. Ihmiskunta katoaa mutta ei maailma.

Koen paikkani ja tekemisen mielekkyyden olemalla aktiivisesti mukana tutkijoiden matkassa. Se ei
pelkästään ole mielekästä vaan välttämätöntä: tunnen, että lamaannun paikalleni ympäristötuhon
edetessä, siksi minun on pakko kulkea toimijoiden mukana saadakseni uusia ajatuksia ja päästäkseni
lähemmäksi ratkaisua. Joudun etsimään innokkuuteni aina uudelleen jostain, kun olen hukkunut
tietotulvaan ja kysymyksiin. Dokumenttielokuvan yksi hienous on se, että on mahdollista päästä
melkein joka paikkaan. Tämä vapaa liikkuvuus on valtava etuoikeus, jota voi käyttää ajattelun ja
muutoksen edistämiseen.

16



Kuvassa tikka Louisianassa 1944, kun se nähtiin viimeisen kerran

LOPUKSI

Seuratessani tutkijoiden rinnalla maailman muuttumista, olen onnistunut pitämään mieleni
optimistisena. Maailmasta on vielä paljon opittavaa, kuten elokuvanteostakin. Ensimmäisen
dokumenttielokuvani kuvauksista on nyt yksitoista vuotta. Laura kuvasi ystäväni lapsen kuolemaa.
Samalla kun olen vuosien aikana työskennellyt ja kehittänyt metodejani, ovat teokseni kerrostuneet
ikiomaksi arkistokseni. Haluaisin hajottaa vanhoja teoksiani ja koota palasista uusia. Haluan tehdä yhä
hallitumpaa ja keveämpää elokuvaa.

Ajatukseni vaeltavat suurten globaalien kysymysten ja henkilökohtaisen välillä. Haluan kehittyä
kuvaajana, jotta voisin hallita teokseni tuotannon itse. Kirjoittaminen tuottaa minulle usein suurimman
i lon . Ehkä vuosien päästä kuvat katoavat ja teokseni ovat enää vain tekstiä. Matkaelokuvia,
matkakertomuksia, jatkuvassa liikkeessä.

Teokset ja ideat syntyvät tietyssä yksinäisyydessä. Ehkä juuri yksinäisyys asettaa minut marginaaliin. Se
marginaali erottaa minut tutkijoista. Olen usein yksin ja vailla otetta mistään. Metodi syntyy pitkän
prosessin kautta eikä sitä voi kopioida keneltäkään. 

Dokumentaarisuus on parhaimmillaan herkkyyttä ja kykyä säilöä maailma sisäänsä sanoina,
keskusteluina, ihmisten kasvoina, valon liikkeenä. Maailma piirtyy eteeni toisinaan häikäisevän
kirkkaina kohtauksina, joita yritän sitten myöhemmin saada kiinni teoksissani. 

Vastauksia ei ole. Voin ehkä edistää jotain, ehkä hidastaa jotain. Voin yrittää päästä lähemmäksi
totuutta. 
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Teosluettelo

Tekstissä käsittelemäni teokset aikajärjestyksessä valmistumisvuoden mukaan.

Remote: Quebrada Blanco / Wundanyi / Lyngdalsfjord (2012)
3-kanavainen videoinstallaatio; 17 min; mykkä
super8-filmi digitoituna

Briefly (2014)
video; 7 min
35mm-diafilmi digitoituna
kertojan ääni: Pietke Visser
äänisuunnittelu: Karri Niinivaara

East River (2015)
video; 7 min
youtube-kuvamateriaali
kertojan ääni: Mary Morgan

Se joka etsii (työn alla)
dokumenttielokuva; noin 50 min
kertojan ääni: Pietke Visser
kuvaus: Mikko Levoska
äänisuunnittelu: Meri Tikkala
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