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Tiivistelmä 
Elokuvaaja on havainnoitsija. Hän tarkastelee ympäröivää maailmaa, tulkitsee sitä ja tallentaa 
näkemänsä kamerallaan. Katse määrittää, miten kuvattu ihminen tai tapahtuma representoidaan 
kameran edessä. Se, miten elokuvaaja tallentaa ihmisen kameran edessä, kertoo kameran kantajan 
oman moraalisen kompassin.  
 
Elokuvaajan rooli on dokumenttielokuvassa monimuotoinen. Se ulottuu visuaalisesta 
tarinankerronnasta ja henkilökohtaisesta katseesta elokuvaajan sosiaalisiin taitoihin sekä kykyyn 
käydä dialogia dokumenttiohjaajan ja kameran edessä olevien henkilöiden kanssa. Elokuvaaja on 
diplomaatti, jonka missiona on tallentaa hetkiä koetusta todellisuudesta 
 
Olen tähän kirjalliseen työhön lanseerannut käsitteen kuvaajan katse. Sen tarkoituksena on eritellä 
niitä kykyjä ja taitoja, joita elokuvaajalta voidaan edellyttää dokumenttielokuvan parissa 
työskentelyyn. Käsite koostuu kolmesta kohdasta: Kuvaajan arvoista, kuvaajan valinnoista 
kuvaustilanteessa ja kuvaajasta sosiaalisena toimijana. Nämä kolme kohtaa ovat muodostuneet 
haastatteluiden perusteella, joita olen käynyt elokuvaajien Pia Lehdon, Måns Månssonin ja JP-Passin 
kanssa. Olen tämän lisäksi haastatellut dokumenttiohjaaja Mia Halmetta, jonka ohjauksellinen 
näkemys tuo dialogia kuvaajan ja ohjaajan väliseen suhteeseen.  
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1. Johdanto 
 
          
         ”Puhtainkin dokumentti on fiktiota. Sillä on 
         rakenne ja dramaturgia, eikä se saavuta 
         todellisuutta sellaisenaan.”   
         (Ylä-Kotola 1998,s.17.)  
 
           – Jean Luc-Gorard 
 
Godardin luonnehdintaan tiivistyy dokumentaarisen elokuvan paradoksi. Dokumen-
taari ei ole sellaisenaan osa todellisuutta; se on sitä vasta, kun katsoja katsoo 
elokuvaa ja mieltää sen osaksi ”todellisuutta”. Todellisuuden ja moraalin konflikti on 
olennainen seikka todellisuuden tallentamisesta keskusteltaessa. Dokumenttiohjaaja 
ja tuottaja Timo Korhonen toteaa elokuva- ja lavastustaiteen laitokselle kirjoit-
tamassaan väitöskirjassa Hyvän reunalla – dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka 
(2013, s. 16), kuinka dokumenttielokuvan ytimessä on moraalinen pohdinta siitä, 
mitä me teemme ihmisille, kun teemme dokumenttielokuvia.   
 
Dokumenttielokuvassa jokainen kuva on päätös. Valinnat voivat perustua yhdessä 
ohjaajan kanssa sovittuun lähestymistapaan kuvattavan henkilön kohdalla, mutta 
pääsääntöisesti kyse on intuitiosta. Korhonen toteaa, että luomisen tuoksinassa ei 
ole aikaa pohdiskella, on vain yhteys siihen, mitä tapahtuu. (Korhonen 2013, s. 27.) 
Tietoiset- ja alitajuntaiset reaktiot ovat osa kuvaustilannetta, jotka heijastuvat 
kuvaajan työhön visuaalisina ja tarinankerronnallisina valintoina. Näillä on suuri 
vaikutus elokuvaan, mutta ne myös kertovat kuvaajasta. 
 
Korhonen paneutuu etiikkaan todeten, että etiikan koetinkivi ovat teot, eivät sanat. 
Tämä tiivistää Korhosen väittämän, jonka mukaan dokumenttielokuvat ovat tekoja, 
joista voi päätellä tekijän moraalin. Eettiset valinnat syntyvät siitä moraalista, mikä 
tekijällä on jo. (Korhonen 2013, s. 27.) Elokuvaohjaaja ja professori Alan Rosenthal 
toteaa kirjassaan New Challenges For Documentary (1988) seuraavasti:  
 
         ”Naiivi suhtautumisemme siihen, että kame-
         ra ei koskaan valehtelisi ajatuksella, jossa 
         valokuvaaja kertoo kuvallaan aina totuuden 
         tapahtuneesta, ei yksinkertaisesti pidä paik-
         kaansa. Kuvantekijät näyttävät meille maa-
         ilmankuvansa kuviensa kautta, tarkoittivat 
         he sitä tai ei”.  (Rosenthal 1988, s. 73.) 
   
Tämä kirjallinen työ keskittyy elokuvaajan työnkuvan tarkasteluun dokument-
tielokuvan kontekstissa. Kirjallisen työni aineisto koostuu dokumenttielokuvan 
moraalia ja etiikkaa käsittelevistä kirjoituksista sekä kolmen kuvaajan että yhden 
dokumenttiohjaajan haastatteluista. Haastattelemiani kolmea kuvaajaa Pia Lehtoa, 
Måns Månssonia ja JP Passia yhdistää vankka tausta dokumenttielokuvan parissa. 
Heidän lisäkseen olen haastatellut dokumenttiohjaaja Mia Halmetta, koska näen 
dokumenttielokuvan onnistumisen kiteytyvän yhteistyöhön ohjaajan kanssa. Ryhmä-
työn kulmakivenä on kommunikaatio, jonka vaikutukset heijastuvat yhdessä ja 
itsenäisesti tehtyihin valintoihin; mihin suunnata kamera, millä hetkellä sekä mitä 
kameralla näyttää.  
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Dokumenttielokuva tarjoaa tärkeitä kokemuksia elokuvaajalle ja on täten mainio 
ympäristö erilaisten taitojen, kuten reagointikyvyn, yksintekemisen, sosiaalisten 
taitojen sekä kontrolloimattomuuden oppimiseen ja käsittelemiseen. Nämä ovat 
yleishyödyllisiä työkaluja muissakin elokuvaajaa työllistävissä konteksteissa.  
 
Tämän pohjalta olen lanseerannut käsitteen kuvaajan katse, jonka tarkoituksena on 
kietoa yhteen kuvaajan roolia heijastelevia tekijöitä.  Katse muotoutuu kolmesta 
osasta: kuvaajan arvoista, kuvaajasta havainnoijana ja kuvaajasta sosiaalisena 
toimijana. Nämä kolme osaa muodostavat rungon elokuvaajan työlle dokument-
tielokuvassa.  
 
Pyrkimyksenäni on kertoa elokuvaajan monipuolisesta roolista dokumenttielokuvan 
tekijänä ja tulkitsijana, jossa kokemukset nähdystä toimivat ammatillisen- ja 
taiteellisen identiteetin pohjana.  
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2. Valokuvan katse 
 
         ”Olen ollut todistajana, ja nämä valokuvat 
         toimivat testamenttina siitä. Tapahtumia, 
         joita olen ollut tallentamassa ei pidä unoh-
         taa ja antaa toistua.” (Nachtwey 2011) 
 
           - James Nachtwey 
 
Ennen kuin laukaisinta tai rec-nappia on painettu, on kamera jo vallan käytön 
kappale. Kun kamera saapuu tilaan, tilanteen tunnelma useimmiten muuttuu. Ihmis-
ten tietoisuus kameran läsnäolosta muuttaa käyttäytymistä senkin jälkeen, kun 
kuvattavat ovat jo sisäistäneet ja hyväksyneet tämän (Good & Lowe 2018, s. 78). 
Kameran osoittaminen johonkin suuntaan on aina vallankäyttöä. Katse kameran 
etsimen läpi asettaa kuvaajan automaattisesti ylästatukseen, jossa on valta 
määrittää kuvattavan kohteen representaatio. Tämän jälkeen kuva olettavasti 
julkaistaan ja valta siirtyy katsojalle.  
 
Tämän takia olennaiseksi suhteeksi muodostuu yhteys kuvattavan ja kuvaajan 
välillä. Voidaan puhua emotionaalisesta siteestä, joka kuvaajalla on päähenkilönsä 
kanssa. Empatiakyky ja vastakkaisten mielipiteiden ymmärtäminen ja tarkas-
teleminen objektiivisesti auttaa kuvaajaa rakentamaan luottamussuhteen kohteensa 
välille ja vapauttamaan tunnelmaa.  
 
Kuvajournalistin havainnoiva maailma tarjoaa katsojalle näkemyksen siitä, millaisena 
maailma ympärillämme näyttää ja mitä se kertoo. Jennifer Good ja Paul Lowe ovat 
kirjassaan Understanding photojournalism (2018) eritelleet kuvajournalismin kautta 
valokuvan katsetta eri kategorioihin, joissa jokainen katse paljastaa tekijän 
moraalisen kompassin ja position suhteessa kuvattavaan.  
 
Objektiivinen tallentaja viittaa katseeseen, jossa valokuvaajan pyrkimyksenä on ku-
vata tapahtumat mahdollisimman totuudenmukaisesti (Good & Lowe 2018, s. 133). 
Katse ei siis ilmaise tekijän omaa henkilökohtaista suhdetta kuvattavaan. Tätä kat-
setta mukailee myös tarkkaileva katse, jossa pyrkimyksenä on tutkia maailmaa 
pienen etäisyyden päästä. Yhdysvaltalaisen katuvalokuvaajan Garry Winograndin 
toteamus katuvalokuvauksen pohjimmaisesta pyrkimyksestä on osuva: Se pyrkii 
hänen mukaansa näyttämään valokuvan silmin, miltä ympäröivä maailma näyttää, 
jos kaikki olisi valokuvattavaa (Brody 2018). 
 
Kun valokuvaaja kuvaa pidempää valokuvaesseetä, jonka pyrkimyksenä on seurata 
kuvattavaa tai vallitsevaa ympäristöä, katse muovautuu tarinankertojamaiseksi. 
Goodin ja Lowen (2018, s.134) mukaan kyse ei ole niinkään perinteisestä tarinan- 
kerronnasta vaan siitä, mihin kuvaaja kamerallansa osoittaa. Tarkoituksena on ku-
vasarjan kautta kertoa yhteiskunnalle, mihin sen pitäisi kiinnittää oma katseensa.  
 
         ”Minulle valokuvaus ei ole tapa määrittää 
         todellisuutta, jonka luulen tietäväni. Se on 
         tutkimusta – yhdet silmäparit, mieli, sydän 
         kulkevat läpi oikean maailman reaaliajassa 
         yrittäen kertoa, mitä ihmisille tapahtuu. Ker-
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         toa tarinoita, joita yhteiskuntamme tarvitsee 
         tietävän, jotta se voi toimia kunnolla.  
         (Nachtwey 2019) 
 
           - James Nachtwey 
            
Valokuvan katseen ytimessä on valokuvaajan rooli todistajana. Good ja Lowe (2018, 
S. 134) puhuvat kuvajournalistista todistajana, jonka asema on erityinen. Hän 
välittää kuviensa kautta oman todistuksensa näkemistään tapahtumista yleisölle. 
Rooli on merkittävä, koska kuvantuottajana tehdyt valinnat ovat suorassa suhteessa 
siihen, mitä katsoja näkee ja mitä katsojan ei tarvitse nähdä ja kokea. Todistajan 
katseeseen liitetään vahvat kuvalliset teemat, kuten sota, nälänhätä ja sosiaalinen 
eriarvoistuminen. Kaikessa visuaalisessa työssä tulkinta määrittelee usein katsojan 
näkemystä. Tulkitsevassa katseessa valokuvaaja tekee päätöksiä esteettisin ja käsit-
teellisin perustein. Hän ei välttämättä enää tukeudu muihin katseen tyyppeihin, vaan 
sen sijaan muovaa rooliansa ja tuotoksiansa tyyli edellä. (Good & Lowe 2018, s. 8.)  
 
Niin valokuvalla kuin dokumenttielokuvalla on pyrkimys heijastaa ympäröivän yhteis-
kunnan tuntoja ja tunnelmia. Jokaisen työn takana on henkilökohtainen pyrkimys –
agenda esittää ja osoittaa oman huomion merkittävyys. Valokuvaajille kuvan 
merkitys maailman muuttajana on tärkeä agendan premissi (Good & Lowe 2018, 
s.113). On mielenkiintoista, että haastattelemillani elokuvaajilla ei ole suoraa yritystä 
ilmaista omaa premissiään, vaikka se on rivien välistä tulkittavissa. Ehkä juuri 
aatteelliset vaikuttimet korostavat heille dokumenttielokuvan tekemisen tärkeyttä. 
Tämän kiteyttää yhdysvaltalainen viestinnän professori Julianne Newton:  
 
         ”Jos emme usko kuvaan, meidän ei tarvitse 
         käsitellä sen sanomaa.” (Good & Lowe 
          2018, s.113) 
 
            - Julianne Newton 
 
Kuvaajan katseen ja kameran vallan yhtälö luovat kausaliteettisuhteita, joiden vaiku-
tus visuaaliseen representaatioon on valtaisa. Sen vaikutus kuvattuun ihmiseen, ym-
päröivään ympäristöön sekä katsojan tulkintaan teoksesta on merkittävä. Historiasta 
löytyy lukuisia esimerkkejä, miten visuaalinen representaatio jostain tallennetusta on 
muovannut suurempaa käsitystämme tapahtuneista. Ranskalainen sosiologi ja 
yhteiskuntateoreetikko Jean Baudrillard kirjoitti esseekokoelman ”The Gulf War Did 
Not Take Place” (1995), jossa hän nosti esiin ”Nintendo War” käsitteen. CNN:n 24/7 
pyörittämä kuvamateriaali dronejen infrapunakameroista tai helikopterikuvat 
palavista öljykentistä värittivät amerikkalaisen mielen Persianlahden sodasta. 
Baudrillard kritisoi vahvasti sodan representaatiota, joka hänen mielestään muistutti 
maisemaltaan enemmän fiktiota kuin sotaa (Good & Lowe 2018, s 113: Baudrillard 
1995. s. 28.)  
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2.1. Valokuvaaja katseen määrittäjänä 
               
Kuvajournalismin kohdalla puhutaan usein kärsimyksestä ja sen kuvittamisesta. Ku-
vajournalismin peruspohjan luomat aiheet, kuten köyhyys, nälänhätä, sairaudet, 
väkivalta ja kärsimys ovat vahvan eettisen keskustelun kohteena (Good & Lowe, 
2018, s.133). Niin kuvajournalismin parissa työskentelevät valokuvaajat kuin 
dokumenttielokuvan parissa työskentelevät ohjaajat ja kuvaajat ovat eettisesti 
herkässä ammatissa. Timo Korhonen katsoo dokumenttielokuvan ohjaajan ammatin 
lukeutuvan eettisesti herkkien ammattien joukkoon, sillä ne täyttävät Juha Räikän 
asettamat kolme kriteeriä ammatin eettisestä herkkyydestä: Miten paljon itsenäisiä 
valintoja ja valtaa ammattiin kuuluu, mikä on ammatin etäisyys arkipäivän moraalista 
ja miten tunneperäisesti ammatinharjoittajan työn tuloksiin suhtaudutaan. (Korhonen 
2013, s. 40-41.) Vaikka kriteerit koskevat erityisesti ohjaajan työtä, ovat nämä yhtä 
lailla relevantteja huomioita kuvaajan työtä tarkasteltaessa. 
 
Katseen ja eettisen ajattelun keskiössä on kuvan näkökulmasta sisällöllinen es-
tetisointi. Amerikkalaisen kirjailija Ingrid Sischyn artikkeli New Yorkerissa (1991) 
käsittelee katseen estetiikka valokuvaaja Sebastiao Salgadon valokuvien kautta. 
Hänen mukaansa kuvan kauneus kutsuu kohti ihailua eikä varsinaista toimintaa. 
Dokumenttiohjaaja Mia Halme toteaa, että valokuvassa kaikki tuntuu osuvan juuri 
kohdalleen niin kuin on haluttukin. Esimerkiksi Salgadon valokuvissa elementit, 
kuten kompositio, kuvakulma ja valon olemus ovat täydellisessä harmoniassa 
keskenään. Ehkä kyse on kontrollista, joka on Halmeen mukaan vahvemmin läsnä 
valokuvaamisessa kuin dokumenttielokuvan teossa (Halme 2020). Henri Cartier-
Bressonin ajatus hetkestä on eräänlainen kontrollin huipentuma. Valokuva tarvitsee 
1/50 sekunnin tapahtumasta onnistuakseen.  
 
Kuvaajan rooli kuvaustilanteessa on aina suhteessa kuvaajan katseeseen. Kuvaajan 
reagointi ja puuttuminen tilanteisiin kuvaushetkellä on varsin kontekstisidonnaista, 
kuten valokuvaaja James Nachtwey antaa John Paul Caponigrolle myöntämässään 
haastattelussa ymmärtää.  
 
         ”Mikäli sotilas haavoittuu, häntä hoitavat 
         omat sotilaat tai lääkintämies, jolloin se- 
         kaantumiseni tilanteeseen on tarpeetonta. 
         Olen paikalla todistajana ja todistukseni 
         tapahtuneista tekee minusta aktiivisen osa-
         puolen. On selvää, että kun olen ainoa hen-
         kilö, joka voi auttaa, päätän laskea kame-
         rani alas.” (Caponigro 2000) 
 
           - James Nachtwey 
 
Haastattelemistani kuvaajista Pia Lehto on dokumenttielokuvan kuvauksissa törmän-
nyt tilanteeseen, jossa hänen on täytynyt lopettaa kuvaaminen ja astua tilanteeseen 
väliin. Kyseessä oli ryhmä pikkupoikia, jotka olisivat muuten sytyttäneet talon tuleen 
(Lehto 2019) Yleisesti voidaan ajatella, että kuvan tuottaminen niin kuvajournalismin 
kuin dokumenttielokuvan kontekstissa on läheisessä suhteessa historian tut-
kimiseen. Molemmat pitävät sisällään eettisiä ja moraalisia valintoja, mitä kerrotaan 
– tehdään valinta, johon samalla sisältyy kannanotto. (Korhonen 2013, s. 40.) 
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2.2. Kuvajournalismin suhde dokumenttielokuvaan 
 
Valokuva on reliikki, jossa aika on pysähtynyt, mutta johon voi aina palata. Elokuva 
on puolestaan litania kuvia, jotka katsoja todistaa hetkessä ja jättää taakseen. Kuvan 
tuottaminen, katse ja kuvaajan rooli ilmentävät kuvajournalismin vahvaa yhteyttä 
dokumenttielokuvan kontekstiin. Jennifer Goodin ja Paul Lowen määrittelemissä 
kuvajournalismin katseissa löytyy paljon samaa, mistä Timo Korhonen puhuu 
omassa väitöskirjassaan; katse ja kameran valta ovat oleellisesti suhteessa ku-
vaajan henkilökohtaiseen läsnäoloon kuvaustilanteessa sekä kuvaajan moraaliseen 
kompassiin. Eettiset valinnat syntyvät siitä moraalista, mikä tekijällä jo on (Korhonen 
2013, s. 27). Kuvan muodostamista itsessään voi pitää intellektuellin ajattelun 
tuotoksena. Ranskalainen elokuvaaja Raoul Coutard toteaa: 
 
         ”Kuvat niin elokuvassa kuin yksittäisinä va-
         lokuvina ovat intelektuelleja kompositoita 
         nähdyistä kokemuksistamme.”  
         (Cohn 2004) 
 
           - Raoul Coutard 
 
Haastattelemillani kuvaajilla ei ole vahvaa suhdetta kuvajournalismiin tai valo-
kuvaamiseen. JP Passi toteaa perehtyneensä Hannes Heikuran valokuviin. Hän 
kertoo lahjoittaneensa Heikuran valokuvakirjan Chernobyl tv-sarjan pääkuvaajalle 
Jacob Ihrelle visuaalisen referenssin muodossa. (Passi 2020.) Måns Månsson 
tiedostaa valokuvamaailman olemuksen inspiraationlähteenä ja myöntääkin, että 
katseella on paljon samoja elementtejä kuin dokumentaarisessa kuvaamisessa 
(Månsson 2019). Pia Lehto kokee valokuvan etäännyttävämpänä kuin liikkuvan kuva 
(Lehto 2019).  
 
Kuvaajan rooli on erilainen kuvajournalismissa kuin dokumentaarisessa elokuvassa. 
Valokuvaaja tekee itsenäisesti päätöksiä oman näkemyksensä mukaisesti vailla 
ulkopuolisia mielipiteitä. Elokuvan tekeminen on taas ryhmätyötä, jossa sosiaaliset 
suhteet ovat onnistuneen tuotoksen edellytys. Pyrkimykseni on tällä kappaleella 
herättää lukijassa pohdintaa valokuvan katseesta ja suhteesta elokuvaamiseen 
dokumenttielokuvassa. Kuten luvussa 2.1 Korhonen toteaa, on dokumenttielokuvan 
parissa työskentely eettisesti herkkä ammatti. Näen kuvaajan työn kuuluvan tähän 
samaan kategoriaan, koska kamera on aina suhteessa ympäröivään tilaan ja ih-
misiin.  Elokuvaaja Tuomo Hutrille elokuvan tekemisen kipinä on lähtenyt halusta 
muuttaa maailmaa (Hutri 2020). Uskon, että tämä on monen kuvaajan hen-
kilökohtainen syy, miksi tehdä elokuvia.  
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3. Dokumenttielokuvan katse         
 
         Kameran katseessa sekoittuu kaksi erillistä 
         operaatiota:  koneen tuottama mekaaninen 
         kuva ja metaforinen inhimillisen prosessin 
         tuottama katse maailmaan (Korhonen 2013,
          s. 95).  
 

– Bill Nichols 
 
Dokumenttielokuvan katse on tiukasti määritelty etiikkaan ja tyyliin. Korhonen esittää 
amerikkalaisen elokuvateoreettikko ja -kriitikko Bill Nicholsin näkemyksen, jossa 
kameraan on kiinnitetty eräänlainen subjektiivinen yhteys, joka representoi kameran 
pitäjän eettistä koodistoa. Fiktioelokuvassa kohdataan narratiivinen tila ja kysymys 
tyylistä, kun taas dokumenttielokuvassa kyse on arvoja koskevasta tilasta ja 
etiikasta. (Korhonen 2013, s. 95.) Katseen voi nähdä henkilökohtaisena moraalina ja 
eettisten arvojen summana.  
 
Ohjaaja Mia Halme määrittelee katseen rajauksena, joka alkaa dokumenttielokuvan 
suunnitteluvaiheessa, kun kerätään aineistoa tulevaa elokuvaa varten. Rajaus 
määrittelee hänen mukaansa elokuvan syvyyden. (Halme 2020) Timo Korhonen on 
eritellyt kirjassaan Hyvän Reunalla (2013) dokumenttielokuvan katseen piirteitä ja 
siihen linkittyvää etiikkaa Bill Nicholsin ja Vivian Sobchakin teorioiden pohjalta. 
Ensimmäisenä katseena Korhonen esittelee sattumanvaraisen katseen. Tällä vii-
tataan tapahtumiin, jossa kameran ollessa käynnissä jotain ennalta-arvaamatonta 
tapahtuu kameran edessä. Kuvaajan alkuperäinen kuvaamisen kohde muuttuu 
yllättävän tapahtuman seurauksena. Sattumavarainen katse näyttäytyy kuvassa 
muun muassa yleisenä kuvan epäterävyytenä, mahdollisten hallitsemattomien 
zoomausten käyttämisenä ja rajauksen epämääräisyytenä. (Korhonen 2013, s. 96.)  
 
Toisena katseen tapana Korhonen puhuu avuttomasta katseesta. Se paljastaa 
tekijän kyvyttömyyden puuttua vallitsevaan tilanteeseen, jota hän on alkanut kuvata. 
Usein tällaisissa tilanteissa kameran ja kohteen välissä on jonkinlainen fyysinen 
este, joka erottaa elokuvan tekijät kuvattavasta. (Korhonen 2013, s. 96.) Vaaralle 
altistuva katse ilmentää materiaalinsa puolesta sitä, että kuvaaja on itse vaarassa. 
Tämä katse on Korhosen mukaan yleinen sodassa tai muun kaltaisen kriisin aikana 
kuvatussa materiaalissa. Sitoumus toisten puolesta on niin vahva, että se ylittää 
kuvaajan henkilökohtaisen turvallisuuden tarpeen.  (Korhonen 2013 s. 97.) 
 
Asiaan puuttuva katse on yhteydessä ohjaajan haluun saavuttaa muutos. Elokuvan-
tekijä ja kohde jakavat saman moraalisen tilan, jossa he käyvät dialogia yli kameran 
linjan. Sen saavuttamiseksi hän on valmis kääntämään katseensa kohti tilannetta, 
joka hänen mielestään vaatii muutosta. (Korhonen 2013, s. 97.) Humaani katse ker-
too puolestaan ohjaajan kunnioituksesta kuvattavaa kohtaan. Se asettuu rauhal-
lisesti tilanteeseen ja yhdentyy kuvattavan katseeseen. Tekijöiden ja kuvattavan vä-
lille syntyy side, joka kantaa elokuvassa empaattisena vuorovaikutuksena. 
(Korhonen 2013, s. 97-98.) 
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Viimeisenä katsomisen tapana Korhonen erittelee kliinisen katseen, jossa tekijä 
toimii sitoutumattomana tallentajana – informaation kerääjänä. Kyse on ohjaajan oi-
keudesta kuvata. Tässä ajatus pohjautuu journalistiseen ammattietiikkaan, jossa 
Korhosen mukaan toimijoiden tulee olla riippumattomia heistä, joiden kanssa työs-
kentelevät. (Korhonen, 2013, s. 98.) 
 
Haastattelemani kuvaajat suhtautuvat dokumenttielokuvan katseeseen ja sen 
määrittelyyn paljon käytännönläheisemmin. JP Passi toteaa katsomisen tavan mää-
rittelevän hetken, jolloin kameran tulisi käydä:   
 
         ”Mikäli kohteen tietämättä häneen kohdistuu 
         sellainen katse, jossa kuvattava ei haluaisi 
         näyttäytyä, on syytä miettiä, onko se oikea 
         hetki kuvata. Mietin tätä siitä näkökulmasta, 
         miten haluaisin itseni tulevan kuvatuksi”. 
         (Passi 2020). 
                  – JP Passi 
 
Måns Månssonille katse on abstraktimpi käsite:  
 
         ”On vaikeaa määritellä katsetta yleisellä ta-
         solla. Minulle se ilmenee kameran välityk-
         sellä, jossa kameran katse kertoo rakkau-
         desta kuvattavia kohtaan. Riippumatta on-
         ko kyseessä dokumenttielokuva tai fiktio”. 
          (Månsson 2019.)  
             
           – Måns Månsson 
 
Pia Lehto ilmaisee katseen liittyvän rajaukseen: 
 
         ”Se määrittää, mitä näytämme ja kerromme 
         päähenkilöstä.” (Lehto 2019) 
 
                 – Pia Lehto 
 
Lehdon ja Passin kommentit ovat tärkeitä suhteessa dokumenttielokuvan accessiin 
eli siihen, kuinka dokumentaristi on rakentanut suhteensa elokuvan päähenkilöön ja 
tätä kautta saanut luvan kuvata häntä. Korhosen mukaan ihmisen suostumus doku-
menttielokuvan henkilöksi riippuu siitä, hyväksyykö hän tekijän tavoitteet ja elokuvan 
päämäärän (2013, s. 43). 
 
Mia Halmeen mielestä monipuolisen dokumenttielokuvan luomiseksi on tärkeätä 
näyttää hahmojen monet puolet:  
  
         ”Kukapa meistä ei haluaisi, että elokuvan 
         päähenkilönä minusta  näytetään vain par-
         haat puolet. Päähenkilöiden inhimillisyys
         syntyy siitä, että pääsemme näkemään  se-
         kä hyvät hetket, että ne hetket, jotka halu-
         aisimme olla näyttämättä muille”.      
          (Halme 2020) 
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                 – Mia Halme 
 
Dokumenttielokuvassa ohjaaja on dokumenttielokuvan moraalisen linjan johtaja ja 
täten elokuvan katseen määrittäjä:  
 

”Ohjaajana asetan moraaliset ja eettiset 
standardit.”  (Halme 2020)  
 
   – Mia Halme 

 
Valinnat ovat dokumenttielokuvan tekemisen ytimessä. Korhonen ilmaisee, että do-
kumenttielokuvan ohjaajan tulee vastata kysymyksiin: Millaisen päähenkilön valitsen, 
miten häntä kuvaan, mitä valitsen kuvatusta materiaalista ja miten rakennan siitä ta-
rinan. (2013, s. 15.) Kyse on kuvaamisen ja näyttämisen eettisestä päätöksestä:  
 

”Eettinen päätös, mitä kuvataan tapahtuu 
 kuvaustilanteessa, mutta eettinen päätös, 
 mitä näytetään tapahtuu leikkauspöydällä”. 
 (Halme 2020)  

 
  – Mia Halme 

 
Dokumenttielokuvan prosessi on usein ennakoimaton, jonka seurauksena ennakko-
suunnitteluvaiheessa tai välttämättä edes kuvausvaiheessa ei ole vielä selvää, miten 
materiaalia tullaan leikkaamaan (Korhonen 2013, s. 43). Ennakoimattomuus 
vaikuttaa myös kuvaajan työskentelyyn ja tätä kautta valintoihin. Toisaalta todel-
lisuuden tarjoamat muutokset kuvausvaiheessa voivat tuoda hedelmällisiä tari-
nallisia elementtejä elokuvaan mukaan. 
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4. Kuvaajan katse 
 
Professori Brian Winston määrittelee dokumenttielokuvan todellisuuden lunasta-
miseksi (Ward 2005, s. 5). Tässä yhteydessä toimii kuvaaja, joka välittää näkemänsä 
totuuden kameran kautta. Englantilainen akateemikko ja elokuvatutkimuksen 
emeritus professori Elizabeth Cowie puhuu kirjassaan Recording Reality, Desiring 
The Real (2011) näkemisestä ja näkemisen ymmärtämisestä, jossa katse on 
näkemisen fyysinen ja sitä kautta aivoissa prosessoidun informaation tuotos (2011, 
s.8). Cowie jatkaa, että kamera ei toimi dokumenttielokuvassa ainoastaan kaikki-
näkevänä silmänä vaan ennemmin proteesinomaisena kapistuksena, jonka tarkoitus 
on toimia apuvälineenä. Se on lisäosa, jonka mukaan havainnoimme todellisuutta, 
jota oma näköaistimme ei rekisteröi (Cowie 2011, s.2). Kuvaaja panee merkille 
katsellaan jotain, joka sinkoutuu hermosignaaleina aivoihin. Välillä ihminen tekee 
kuitenkin asioita ennen kuin on ehtinyt täysin prosessoida, mitä on tullut tehtyä tai 
nähtyä. Elokuvajaohjaaja Kirsi Nevanti kuvailee asiaa seuraavasti kirjassaan In Real 
Life (Or Elsewhere) (2013):  
 
         ”Hyvät vaistot kertovat yleensä sinulle mitä 
         tehdä ennen kuin mieli ehtii käsitellä, mitä 
         oikeastaan tapahtuu.” (2013, s. 27) 
 
           – Kirsi Nevanti 
  
Puhuin luvussa kolme dokumenttielokuvan katseesta, joka on havainnollistava tapa 
tarkastella dokumenttielokuvan eettistä- ja moraalista positiota suhteessa tekijään 
omaan moraaliin. Dokumenttielokuvassa ohjaaja saattaa toimia myös kuvaajana, 
jolloin katse kiinnittyy suoraan kameraan. Väitän, että tämä katse kiinnittyy kameraan 
myös silloin, kun ohjaajalla on kuvaaja työskentelemässä hänen kanssaan. Siksi 
tarkastelen dokumenttielokuvaa kuvaajan näkökulmasta.   
 
Näen kuvaajan katseen yhdistelmänä teknistä kompetenssia, jossa kuvaaja hallitsee 
sekä isot että pienet kokonaisuudet. Hän osaa tulkita sosiaalisen vuorovaikuttamisen 
vaikutuksia kuvaustilanteessa ja pystyy määrittelemään oman asemansa suhteessa 
kuvattavaan tilanteeseen. Näen kuvaajan katseen myös asenteena, jossa avoimuus 
ja kontrolloimattomuus ovat hyväksyttyjä määritelmiä. Se on tapa katsoa, olla, 
tiedostaa ja olla tiedostamatta. Kuvaajan katse ei siis ole samalla tavalla eettistä 
koodistoa heijasteleva katse vaan pikemminkin monenlainen summa – siinä yhdistyy 
eettisiä ja moraalisia arvoja sekä yhtä lailla henkilökohtaisen katseen tuoma 
visuaalinen viitekehys. 
 
Kuvaajan katsetta ei olla aikaisemmissa elokuva-alan julkaisuissa erikseen käsitelty, 
sillä dokumenttielokuvan katsetta tulkitaan lähes poikkeuksetta ohjaajan näkemyk-
sen kautta. Kuvaajan roolilla on kuitenkin oleellinen merkitys dokumenttielokuvan 
kannalta. Mia Halme toteaa haastattelussa, että hänellä on todella tarkat kriteerit 
sille, mitä hän kuvaajalta edellyttää (Halme 2020).  
 
Olen eritellyt kuvaajan katseen kolme keskeistä ominaisuutta, jotka mielestäni 
heijastelevat kuvaajan ominaisuuksia ja tapaa työskennellä dokumenttielokuvassa. 
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Ensimmäisenä käsittelen kuvaajan arvoja, sillä näen arvomaailman heijastavan 
kuvaajan halua olla mukana dokumenttielokuvassa. Toisena elementtinä kuvaajan 
katseessa on havainnointi. Havainnointi on yhteydessä sekä valintoihin mitä kuvata, 
mutta pitää sisällään myös kuvaajan visuaalisen katseen. Kolmantena elementtinä 
on kuvaaja sosiaalisena toimijana. Tämän viittaa kuvaajan sosiaalisiin taitoihin, jotka 
ovat suhteessa tunnelman ja luottamuksen luomiseen päähenkilön ja kuvausryhmän 
välillä. Tämä määrittää dokumenttielokuvan syvyyden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 15 

4.1. Kuvaajan arvot 
 
Edellisessä kappaleessa tiivistin kuvaajan katseen olevan oman eettisen ja mo-
raalisen koodiston tuote, jota sanelevat henkilökohtaiset arvot. Timo Korhonen 
kirjoittaa, kuinka arvot ohjaavat ihmisen valintoja ja kuinka ne edeltävät ja motivoivat 
arviointia ja toimintaa. Tässä Korhonen tukeutuu sosiaalipsykologi Shalom Schwar-
tzin luomaan ja sosiaalipsykologi Klaus Helkaman soveltamaan arvoympyrään. 
Schwartzin arvoympyrä on jaoteltu kymmeneen arvotyyppiin, jotka koostuvat 40 
arvosta, kuten kunnianhimosta, luovuudesta, vapaudesta sekä anteeksianta-
vaisuudesta. (2013, s. 227-228.)  
 
Jokaisen haastattelemani kuvaajan tai ohjaajan moraalikompassin aistii sekä heidän 
sanoistaan että töistään. Moraalikompassi luo arvopohjan, jonka perusteella tekijät 
tekevät valintojaan elokuvan teon aikana. Kun tarkastelee Måns Månssonin, JP 
Passin sekä Pia Lehdon IMDB:stä (Internet Movie Database) löytyviä tietoja 
tekijöiden kuvaushistoriasta, voi huomata, että monet kuvatuista dokumentti-
elokuvista sijoittuvat Schwarzin ja Helkaman määritelmien mukaiselle akselille ”itse-
ohjautuvuus (luovuus, vapaus, omien tavoitteiden valitseminen, uteliaisuus, 
riippumattomuus, itsekunnioitus) – universaalisuus (tasa-arvo, maailmanrauha, yh-
teys luontoon, viisaus, sosiaalinen oikeuden mukaisuus, laajakatseisuus) – hyvän-
tahtoisuus (rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, anteeksiantavuus)”. 
 
JP Passin kuvaamat Kovasikajuttu (2012) sekä Tokasikajuttu (2017) koskettavat ar-
voiltaan sekä universaaleja että hyväntahtoisuuden arvoja. Måns Månssonin ku-
vaama dokumenttielokuva Acali – ihmiskokeita lautalla, on puolestaan vahvasti itse-
ohjautuvan arvotyypin mukainen elokuva. Pia Lehdon Tills Cancern Skiljer Oss Åt 
puolestaan viestii universaalin ja hyväntahtoisuuden arvotyypin käsityksiä. 
 
Arvot heijastavat tekijän taiteellisia tuntoja dokumenttielokuvassa ja vaikuttaa täten 
valintoihin. JP Passille dokumenttielokuva on vastuuvapautus-lauseke taiteellisten 
vapauksien ottamisessa. Passin mukaan tämä johtaa kysymykseen elokuvan arvo-
valinnoista:  
 

   ”Jos arvo- tai moraalivalintoja esiintyy fiktio- 
    tai dokumenttielokuvan tekemisessä, on se 
   merkki siitä,  että elokuvalla on silloin jotain 
   suurempaa  sanottavaa. Tämän tosin ym-
   märtää vasta, kun on operoinut todellisuu-
   den kanssa.” (Passi 2020) 
 

– JP Passi 
 
Arvojen sisällyttäminen elokuvan tekemiseen on tärkeää. Kuten Tuomo Hutri luvussa 
2.2 sanoo, kipinä elokuvanteolle on lähtenyt halusta parantaa maailmaa. Måns 
Månsson toteaa, että dokumenttielokuvan tekeminen on hetkessä elämistä ja siksi 
usein niin palkitsevaa (Månsson 2019). Näen tämän kiteytyvän asenteena, joka hei-
jastelee kuvaajaa todellisuuden tallentajana.  
 
Mia Halmeen mielestä henkilökohtaiset arvot ovat dokumentaarisen elokuvan teossa 
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olennaisia, koska tekijöiden täytyy tiedostaa itse, mitä he edustavat (Halme 2020). 
Luvussa kolme Halme toteaa, että kriteerit kuvaajaa valittaessa ovat tarkat. Näihin 
kriteereihin sisältyy myös arvopohjaisia perusteita. Tärkeimpänä arvopohjaisena 
perusteena Halme edellyttää kuvaajalta suurta sydäntä. Hänen mukaansa rajaava ja 
ihmisiä tuomitseva mieli irtaannuttaa kuvaajan työn prosessista pois. (Halme 2020.) 
 
Måns Månson puhuu edellisessä luvussa rakkaudesta ja kuinka kameran katse 
kertoo rakkaudesta kuvattavia kohtaan. Månsson kuitenkin näkee eräänlaisen 
rakkauden myös rajoittavana tekijänä, sillä hänen mukaansa se vaikuttaa minkälaisia 
kuvia elokuvaa varten halutaan tehdä:  
 
         ”Mikäli haluat tehdä voimakkaita kuvia, tulee 
         kameran rakastaa kameran edessä olevia 
         ihmisiä. Tämä on täysin riippumaton siitä 
         tehdäänkö fiktiota vai dokumenttielokuvaa. 
         Toisaalta jos oma katseemme on myötä-
         tuntoinen ja välittävä, haluaisinko silloin tal-
         lentaa hetkeä, jossa päähenkilö kohtaa  jo-
         tain kauheata ja kärsii.” (Månsson 2019.) 
 
           – Måns Månsson 
 
Sekä ohjaaja että kuvaaja elävät vahvasti mukana päähenkilön elämässä. Pia Lehto 
kokee, että moraalisesti vaikeinta kuvaajalle ovat hetket kuvauspäivän päätteeksi, 
jossa kuvaaja irtaantuu kuvattavan elämästä ja palaa omaan rytmiinsä. Lehto kertoo 
kokemuksestaan Balkanilla, jossa hän oli kuvaamassa dokumenttielokuvaa pakolais-
kriisistä.  
 
         ”Päivän päätteeksi purin kameran ja läh-
         dimme ohjaajan kanssa takaisin hotelliin.
         Tuntui oudolta palata palata hotelliin, kun 
         tiedosti, että elokuvan päähenkilöt jäivät 
         takaisin pakolaisleiriin.” (Lehto 2019.)  
 

– Pia Lehto 
 

Kuvaajan arvot yhtyvät usein ohjaajan arvoihin. Kukaan haastattelemani kuvaaja ei 
ole urallansa törmännyt tilanteeseen, jossa kuvaustilanteen lomassa omat arvot 
olisivat olleet törmäyskurssilla ohjaajan arvojen kanssa. Toisin sanoen eettisiä 
ristiriitoja ei ole tapahtunut. Mia Halmeella on varsin selkeä näkemys siitä, miten hän 
toimisi, mikäli kuvaaja kieltäytyisi kuvaamasta jotain, minkä ohjaaja näkee tärkeäksi 
ottaa talteen:  
 
          ”Ottaisin kameran itselleni, koska kokisin, 
         että tämä pitää kuvata. Olisin tehnyt jo sen
         ratkaisun. Olen se eettisempi taho. Luotan
         omaan eettisyyteni, koska olen vahvemmin
         emotionaalisesti sisällä tilanteissa kuin ku-
         vaaja.”  (Halme 2020)  
 
               – Mia Halme 
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Haastattelemieni kuvaajien arvopohja heijastelee asennetta, jossa empaattisuus ja 
myötätunto ovat tärkeimpiä elementtejä dokumenttielokuvan työstämisessä. Hal-
meen kiteyttämät kuvaajan arvot heijastuvat jokaisen haastateltavan ajatuksissa.   
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4.2. Kuvaaja havainnoitsijana ja valintojen tekijänä  
 
         ”Arvostan, että kuvaaja osaa lukea tilanteen 
         draamankaarta. Haen emotionaalista tapaa 
         lähestyä kohtauksia, ja näissä tapauksissa 
         kuvaaja tietää mihin suuntaan hän kameral-
         laan osoittaa. Se on intuitiivista reagointia 
         tilanteisiin.” (Halme 2020.)  
 
               – Mia Halme  
 
Mitä kuvata on moniulotteinen kysymys. Siinä eettiset ja moraaliset tunnot kie-
toutuvat yhteen kuvaajan visuaalisen silmän ja kuvaaja-ohjaaja suhteen ympärille. 
Se on myös varsin kontekstisidonnainen käsite, sillä jokainen tilanne on oman-
laisensa. Kaikki linkittyy kuvaajaan havainnoitsijana – tätä seuraa toimiminen. En-
siksi kuvaaja tietää, miksi jotain tapahtumaa tai tilannetta halutaan kuvata. Toiseksi 
kuvaaja aistii hetken, jolloin kameran tulee käydä: 
 
         ”Jos kuvaaja ei tiedä miksi kuvaa niin ei se 
         materiaalikaan voi olla substanssirikasta. 
         Kuvaaminen kuvaamisen vuoksi ei toimi: 
         nappia painetaan, kun tuntuu siltä, että sitä 
         pitää painaa”. (Passi 2020.) 

 
– JP Passi 

 
Kuvaaja on havainnoitsijana tallentamassa todellisuutta, jossa intuitio kohtaa ha-
vainnon ja vaiston. Ohjaaja ja elokuvaaja Pirjo Honkasalo toteaa dokumentti-
elokuvassa Pirjo Honkasalo, elokuvaohjaaja (2012), kuinka hän on työstänyt 
dokumenttielokuvan palapelin päässään ennen elokuvanteon aloittamista. Hän 
tietää, mitä kuvia elokuva tarvitsee. Omien sanojensa mukaan Honkasalo saattaa 
jättää kuvaamatta paljonkin sellaisia asioita, jotka ovat visuaalisesti kiinnostavia. 
Nämä eivät sopisi mukaan tarinaan, josta hän kertoo. (Joutsi & Suomalainen 2012.) 
 
Kuvaaja jättäytyy usein ohjaajan taakse, sillä lähtökohtana on sopivan etäisyyden 
ylläpitäminen kuvattaviin. Tämä tarjoaa kuvaajalle objektiivisemman näkökulman 
siitä, mitä hän näkee henkilöissä kameran edessä. Måns Månsson ajattelee, että 
kuvaajan tulee havainnoida ja katsoa ympärilleen, sillä dokumenttielokuvan ku-
vauksissa eletään hetkessä eikä metsästetä jotain tiettyä hetkeä (Månsson 2019). 
JP Passi ilmaisee asian osuvasti toteamalla, että mikäli ajattelusta tekee liian 
rationaalista, olisi kuvaaja liimautunut takaseinän tapettiin kiinni (Passi 2020). 
 
JP Passi mainitsee kokemuksistaan Pelastajat tv-sarjan parissa. Kyseessä oli varsin 
direct cinema -henkinen kuvaus Helsingin pelastuslaitoksen arjesta ja työstä. Tämä 
tarkoitti Passin työn kannalta sitä, että hänen piti tehdä nopeita päätöksiä jokaisen 
tilanteen aikana, minne kohdistaa kamera; mitä kuvata ja mitä jättää kuvaamatta. 
Passi operoi ennakoimattomassa ja kontrolloimattomassa ympäristössä, jossa ka-
meran katse mukaili Nicholsin määrittelemää sattumanvaraista katsetta. Välillä Passi 
kohtasi pelastustehtäviä, jossa hänen piti valita kuvaamisen lopettamisen ja toisen-
laisen visuaalisen kerronnan väliltä. Passi toimi kuvaaja-ohjaajana ja oli itse 
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vastuussa kuvatusta materiaalista. (Passi 2020) 
 
Passin esimerkki on varsin tyypillinen tapaus havainnoivan dokumenttielokuvan kon-
tekstissa, jossa kuvaajan valintojen merkitys korostuu. Månssonilla on varsin selkeä 
mielipide, mikä ohjaajan rooli tällaisessa kontekstissa on:  
 
         ”Valta on kuvaajalla havainnoivan doku-
         mentin tekemisessä. Mitä ohjaaja voi sellai-
         sessa hallitsemattomassa tilanteessa teh-
         dä? Kuvaaja ja ohjaaja voivat toki keskus- 
         tella keskenään ennen kuvausta, mitä oi- 
         kein ajavat takaa tarinallisesti ja ehkä visu- 
         aalisesti, mutta tilanteet ovat useasti täysin
         ohjaajan kontrollin ulottumattomissa”.  
         (Månsson 2020) 
            
           – Måns Månsson 
 
 
Månsson jatkaa: 
 
         ”Mikäli ohjaaja ei itse kuvaa taikka äänitä 
         ääntä, ja kyseessä olisi perinteinen havain-
         noiva dokumenttielokuva, en näe mitään 
          syytä, miksi ohjaajan tulisi ohjata tällaisissa
         tilanteissa kuvaa. Ohjaajan ainoa tehtävä 
         kuvauksiin liittyen on neuvotella access työ- 
         ryhmällä ja sitten antaa kuvaajan tehdä jut- 
         tunsa. Tämän jälkeen leikkauspöydällä voi-
         daan arvioida, olivatko aikaansaannokset  
         onnistuneita.” (Månsson 2020) 
 
            – Måns Månsson 
 
 
Månssonin ydinajatuksena on kuvaaja itsenäisenä havainnoitsijana. Månssonin mie-
lestä ohjaajan tulee luottaa kuvaajaan ja antaa hänelle itsenäinen vastuu toteuttaa 
näkemäänsä. Månsson mainitsee omakohtaisen kokemuksensa, jossa ohjaaja ei 
ollut samassa tilassa Månssonin kanssa vaan odotti viereisessä huoneessa. Tämä 
antoi Månssonille vapauden kuvata henkilöä omien mieltymyksiensä mukaisesti. Oh-
jaajan näkökulmasta vallan antaminen kuvaajalle riippuu paljolti luottamuksen ta-
sosta ja yhteisestä kemiasta. Asiaan vaikuttaa myös, millä tavalla kohtaus halutaan 
kuvata. Kyse on Halmeen mukaan siitä, että kuvaajan täytyy olla emotionaalisesti 
yhtä sisällä tapahtumissa kuin ohjaajankin: 
 
         ”Arvostan, että kuvaaja osaa lukea tilanteen 
         draamankaarta. Haen emotionaalista tapaa 
         lähestyä kohtauksia, ja näissä tapauksissa 
         kuvaajan täytyy tietää, mihin suuntaan hän 
         kamerallaan osoittaa. Se on intuitiivista rea-
         gointia tilanteisiin.” (Halme 2020) 
        
           – Mia Halme 
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Havainnointi perustuu intuitiiviselle herkkyydelle valita oikeat hetket kuvata. Pirjo 
Honkasalo toteaa, että kameran kanssa kuvaaja aistii toisen ihmisen inten-
siivisemmin kuin normaalisti. Kuvaaja on kuin kohotetussa tilassa (Joutsi & Suo-
malainen 2012). Måns Månsson mainitsee, kuinka monesti ohjaaja voi olla täysin 
tietämätön ja irrallaan tunteellisesta kokemuksesta, joka välittyy kameran etsimen 
läpi kuvaajalle. Pahimmassa tapauksessa jokin hieno hetki jää tallentumatta, koska 
ohjaaja on jo huutanut ”poikki”. (Månsson 2019) Tämä voi pahimmillaan vaikuttaa 
Passin mukaan ohjaajan ja kuvaajan luottamukseen. Kuvaajan liiallinen ohjaaminen 
sekä flow-tilan keskeyttäminen, voivat johtaa passivoitumiseen ja kuvaajan 
itseluottamuksen häviämiseen.  
 
         ”Jos ohjaaja tarttuu olkapäistä kiinni ja alkaa 
         ohjailemaan niin menetän täysin luottamuk-
         sen omiin vaistoihini ja intuitiooni.” (Passi 
         2020) 
 
           – JP Passi   
       
Passi lisää asian olevan tapauskohtaista. Pia Lehto toteaa asiaan liittyen, että 
tällaisessa tilanteessa kuvaajalla voi olla vaikeuksia hypätä käynnissä olevaan 
tilanteeseen mukaan. Varsinkin, jos ohjaajasta aistii, ettei hän ole kartalla siitä mitä 
haluaa. (Lehto 2019) Mia Halme esittää oman näkemyksensä ohjaajan roolista ku-
vaustilanteessa:  
 
         ”Päähenkilö, ohjaaja ja muu työryhmä muo-
         dostavat triangelin. Ohjaaja tosin toimii täs-
         sä kuvattavan henkilön ja muun työryhmän 
         välissä ikään kuin ihmiskilpenä. Sydän on 
         lähellä päähenkilöä”. (Halme 2020)  
          
           – Mia Halme 
 
Halme toteaa itse kontrolloivansa kuvaustilanteita vaihtelevalla syklillä riippuen 
tilanteesta. Halme jatkaa, että arvostaa kuvaajassa kykyä havainnoida ja sitä kautta 
poimia visuaalisia yksityiskohtia mukaan elokuvan visuaalisen kieleen. Nämä voivat 
olla välillä täysin kontekstin ulkopuolisia assosiaatioita, jotka istuvat kuitenkin ta-
rinaan mukaan. (Halme 2020) 
 
Kuvaajan havainnointikyky nähdä asioita, rakentaa kerroksellisia kuvia ja tallentaa 
ne kameraan, tekevät kuvaajasta havainnoitsijan. Havainnoinnin ja tiedostamisen 
kautta syntyvät valinnat. Välillä kuvaaja joutuu tasapainottelemaan päätöksiensä 
kanssa, sillä kameran edessä olevan henkilön tunteet määrittelevät ehdot, joiden 
puitteissa toimia. Loppupeleissä valinnat kietoutuvat ohjaajan motiivien ympärille, 
joita kuvaaja yrittää omalla työllään tulkita. 
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4.3. Kuvaaja sosiaalisena toimijana 
 
Kolmantena elementtinä kuvaajan katseeseen liitän ajatuksen kuvaajasta so-
siaalisena toimijana. Käsite tarkastelee kuvaajan sosiaalista roolia suhteessa ka-
meran edessä olevaan. Kyse on ihmissuhdepelistä, jossa kuvaaja tunnistaa 
asemansa luottamuksen rakentamisessa kuvattavaa ja ohjaaja kohtaan.  
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen lähtökohtana toimii ohjaajan työ accessin rakentajana. 
Accessillä tarkoitetaan dokumenttiohjaajan tekemää alustusta ja työtä, jossa 
kuvattavat ovat antaneet suostumuksensa esiintyä kameran edessä. Accessin voi 
määritellä luottamussuhteen lunastamisena. Måns Månssonille access on edel-
dokumenttielokuvan ja totuuden kuvittamisen edellytys. Månssonin mielestä ku-
vaajan rooli on tämän suhteen rakentamisessa toissijainen, vaikka myöntääkin, että 
kuvaajan roolilla on vaikutusta:  
 
         ”Ohjaajalla on vastuu hyvistä suhteista ku-
          vattavaan. Kuvaajan ei tarvitse  välttämättä 
         ylläpitää samanlaista suhdetta, sillä ohjaa-
         jalla on menetettävää accessin suhteen. 
         Kuvaaja tosin pystyy tasapainottamaan tätä 
         oman  preesensinsä esiin tuomisella.” 
         (Månsson 2020)  
 
           – Måns Månsson 
 
Månsson jatkaa, että prosessi päähenkilöitä lähestyttäessä on hierarkiamainen, 
koska kunnioitus kameran edessä olevia todellisia ihmisiä kohtaan on vahva. 
Månsson kokee, että tällä on hänen kokemustensa perusteella vahva vaikutus 
siihen, kuinka helposti ihminen tottuu kameran läsnäoloon. Se on hänen mukaansa 
keskeistä dokumenttielokuvan accessin rakentamisen kannalta. Månsson huomaut-
taa, että accessin rakentaminen voi olla ohjaajalle pitkän työn tulosta, joka tällöin 
saattaa tehdä ohjaajasta varovaisen (Månsson 2020):  
 
         ”Olen ollut joissakin tilanteissa, joissa ohjaa-
         jat ovat halunneet lopettaa kuvaamisen, 
         koska pelkäävät puskevansa kuvattavaa
         liikaa omien mukavuusalueidensa ulkopuo-
         lelle. Tämä voisi tarkoittaa kuvausten päät- 
         tymistä.” (Månsson 2020)  

 
    – Måns Månsson  
      

JP Passin mielestä kuvaaja toimii tässä välimaastossa diplomaattina, jonka tarkoi-
tuksena on vahvistaa ohjaajan mandaattia ja samalla ymmärtää kuvattavaa (Passi 
2020). Tätä kautta korostuu kuvaajan persoonallisuus. Mia Halme näkee kuvaajan 
persoonan olevan vahvasti linkitettynä kuvaustilanteeseen: 
 

 ”Kuvaajan tulisi pelata omalla roolillaan.          
Milloin sulautua osaksi tapettia ja olla huo-
maamaton. Milloin omata hyvät sosiaaliset 
vuorovaikutustaidot ja auttaa sekä päähen-
kilöä että dokumenttielokuvan ohjaajaa au-
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kaisemaan tunnelman. Luoda ja edistää 
luottamuksen syntyä. Toisaalta kontakti voi 
sytyttää jotain, joka ei ole sitä mitä elokuva 
vaatii.” (Halme 2020) 

           
           – Mia Halme 
 
Halme näkee, että kuvaajan tulee tunnistaa roolinsa sosiaalisessa funktiossa ja 
ymmärtää, miten se vaikuttaa. Hän kertoo erään dokumenttielokuvansa päähenkilön 
ja kuvaajan suhteesta seuraavasti:  
 
         ”Päähenkilö koki, että jos kuvaaja ei anna it-
         sestään mitään henkilönä niin miksi hänen 
          pitäisi sitten avautua tässä kameran edessä
         Hän halusi saada kuvaajasta jonkinlaisen 
         kuvan ihmisenä eikä vain tyyppinä kameran 
         kanssa.” (Halme 2020) 
 
           – Mia Halme 
 
Halmeen mielestä kuvaajalla on vastuu tunnistaa tällaiset tilanteet, vaikka myön-
tääkin, että on myös ohjaajan vastuulla puhua kuvaajan persoona sisään (Halme 
2020). JP Passi ilmaisee samansuuntaisia ajatuksia. Ideaalitilanteessa ensikohtaa-
minen kuvaajan ja kuvattavan kanssa tapahtuu Passin mukaan ennen kuvauksia, 
vaikka hän toteaakin, että näin harvemmin tapahtuu. Passin kokemusten perusteella 
kuvaaja usein ilmestyy paikalle ilman sen kummallisempaa tutustumista kameran 
edessä oleviin.  
 
         ”Tällä tavalla punnitaan, kuinka paljon sitä 
         näyttäytyy kameran jatkeena vai ihmisenä 
         kameran kanssa. Itse ajattelen asian niin, 
         että tässä minä nyt olen eikä välitetä kame-
         rasta.” (Passi 2020) 
 
           – JP Passi  
 
Passi tunnistaa kuvaajan roolin edellä luvussa 4.2 siteeratussa Halmeen trian-
gelissa, mutta jatkaa, että kuvaajalla ei kuitenkaan ole samankaltaista roolia ja 
velvoitetta kuin ohjaajalla esimerkiksi motiivien ilmaisemisen suhteen. Pia Lehdolla 
on samankaltaisia tuntemuksia kuin Passilla. Lehto toteaa olevansa henkilönä peh-
meä, jolloin sulautuminen tilanteisiin on luontevaa ja mutkatonta. Hän pyrkii näyt-
täytymään enemmän ihmisenä kuin mysteerisenä hahmona, jolla on kamera. (Lehto 
2019) 
 
Lehdon mielestä kuvaajan tulisi viettää ainakin yksi päivä elokuvan päähenkilön 
kanssa vain keskustellen niitä näitä ilman velvoitteita tuottaa materiaalia elokuvaa 
varten. Tällöin hänen mielestään elokuvassa päästäisiin heti syvemmälle, sillä 
henkilökohtaiset rajat työryhmän ja kameran edessä olevan henkilön kanssa oltaisiin 
määritelty. Ikävä realiteetti on kuitenkin se, että yleensä tuotannolliset resurssit tai 
aikataululliset esteet eivät mahdollista tätä: 

 ”Ei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta ja    
  aikaa hypätä kelkkaan pitemmällä pohjal-   
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  la, sillä vuokra pitää yksinkertaisesti mak- 
  saa.” (Månsson 2020) 

          
           – Måns Månsson 
 
Passi huomauttaa, että orientoitumishetki kuvattavien kanssa ennen kuvauksia ei ole 
sinänsä välttämätön asia toteuttaa, kuten Passi luvussa 2.1 viittaa, koska ennalta 
arvaamattomuudessa voi myös piillä hyviä elementtejä elokuvaa varten. Passi 
täsmentää, että hänen kuvaamassaan Kovasikajuttu (2012) dokumenttielokuvassa 
Passin ainoa kontakti elokuvan päähenkilöihin ennen kuvauksia oli vierailu Pertti 
Kurikan Nimipäivät yhtyeen keikalla Tavastialla. Passi jatkaa, että juuri alun tuoma 
vimma kuvausprosessin aikana kannattaa käyttää hyödyksi, sillä tässä vaiheessa 
”aihe on kuuma”. Kyseinen dokumenttielokuva koostuu pitkälti ensimmäisten parin 
kuvauspäivän aikana kuvatusta materiaalista. (Passi 2020) 
 
Kuvaaja on dokumenttielokuvan sosiaalisessa triangelissa keskeisessä asemassa, 
jossa Passin esittämä diplomaattisuus on hyvä viittaus kuvaamaan kuvaajan roolia. 
Kyse on avoimuuden ja empaattisen katseen välittämisestä kameran edessä oleville 
henkilöille. Kuvaaja voi omalla toiminnallaan mahdollistaa turvallisen ja luottamuk-
sen tunteen, joka auttaa dokumenttielokuvaa pääsemään syvemmälle.  
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5. Ohjaajan ja kuvaajan suhde  
        
 

  ”Jos arvelet jonkun tehneen väärin, niin ky-
  sy itseltäsi: mistä tiedän sen olevan vää- 
  rin? Jos hän on todella tehnyt väärin, hän 
  on sillä tuominnut itse itsensä ja väärin te- 
  kemällä ikään kuin itse kynsinyt omia sil-
  miään. Se, joka tahtoisi, ettei paha ihminen
        tekisi väärin, on minusta kuin se, joka ei 
  tahtoisi viikunapuun tuottavan mehua viiku-
  noihin, etteivät pikkulapset saisi kirkua,   
          hevoset hirnua ja muuta sellaista välttämä-
  töntä. Jokainen tekee taipumustensa mu-
  kaisesti. Muuta ne, jos niin taitava olet!” 
  (Raivio, 1951, s. 102) 
   
    – Marcus Aurelius 

 
 
Luvussa 4.3 käyn läpi kuvaajan roolia sosiaalisena toimijana. Tämä tarkastelu kui-
tenkin rajoittuu koskemaan lähinnä kuvaajan suhdetta kuvattavaan henkilöön eikä 
ota huomioon kuvaajan suhdetta ohjaajaan. Mielestäni tämä suhde on elokuvan-
teossa kaikkein tärkein riippumatta puhutaanko fiktio- tai dokumenttielokuvasta. 
Dokumenttielokuvan kohdalla suhdetta on tärkeää tarkastella, koska Bill Nicholsin 
määritelmän mukaan elokuvan katse koostuu tekijöiden omasta moraalisesta 
kompassista.  
 
Ohjaajan ja kuvaajan suhteen kuvaaminen on elokuvan tekemisen ytimessä. Lu-
vussa neljä käsittelemäni kuvaajan katse ei olisi sellainen ilman suhdetta ohjaajaan. 
Jokaisen haastattelemani kuvaajan ajatukset heijastuvat ohjaajaan ja siihen 
yhteistyöhön, jota he tekevät. Esimerkiksi Måns Månsson esittää omia näke-
myksiään siitä, mikä ohjaajan rooli tulisi olla dokumenttielokuvan kuvaustilanteessa. 
Pia Lehdon ilmaisu ohjaajasta, joka ei tiedä, mitä haluaa, on ikuinen dilemma 
kuvaajille. JP Passin kokemukset liian kontrolloivasta ohjaajasta ja tätä kautta 
intuition murentamisesta kuvaustilanteessa, vaikuttavat vahvasti tallennettuun 
sisältöön. Mia Halmeen ajatus kuvattavan, ohjaajan ja muun työryhmän 
muodostamasta triangelista kuvaa ase-telmaa, jossa kuvaaja tasapainottelee. 
 
Pyrin tässä luvussa ilmaisemaan sekä ohjaajan että kuvaajan tuntemuksia 
yhteisestä suhteesta, ja siitä miten se vaikuttaa luovaan tekemiseen. Suhde kohtaa 
elokuvaa tehtäessä niin luovia kuin eettisiä haasteita. Minkälaisia velvollisuuksia ku-
vaajalla on elokuvan ohjaajaa kohtaan ja mitä taas ohjaajalla kuvaajaa kohtaan? 
Miten kuvaaja näkee ohjaajan suhteen kuvattavaan ja vallitsevan valtadynamiikan 
heidän välillään?  
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5.1. Ohjaajan suhde kuvaajaan  
 
Kuten edellä todettua on ohjaajan ja elokuvaajan suhde olennainen osa elokuvan 
luomisprosessia. Kamera-assistentti Joonas Schwank on todennut, että hänelle oh-
jaaja ja elokuvaaja edustavat elokuvanteon johtajuutta, joilla on koko konsepti 
mielessään, kuinka toteuttaa teos. Samalla tämä suhde määrittää pitkälti, min-
kälainen luovan tekemisen energia vallitsee kuvauksissa. (Schwanck 2018) Ingmar 
Bergman puolestaan kuvaa omaelämänkerta kirjassaan Laterna Magicassa (1987, s. 
64) suhdettaan kuvaaja Sven Nyqvistiin luottamukselliseksi ja turvalliseksi aistillisen 
mielihyvän tuotokseksi. Vaikka ohjaajan ja elokuvaajan suhde on työn kontekstissa 
erityyppinen fiktioelokuvassa kuin dokumenttielokuvassa, pätee molempiin samoja 
tapoja toimia – molemminpuolista tukeutumista ja turvan antamista luovassa pro-
sessissa.  
 
Dokumenttielokuvassa ohjaajan ja kuvaajan suhde on moniulotteinen. Kuvaajan 
tehtävänä ei ole vain tilanteiden tallentaminen, kuten luvussa neljä Kuvaajan Katse 
käy ilmi. Kuvaaja on aktiivinen toimija monella saralla, ja häneen kohdistuu 
odotuksia. Mia Halmeelle kuvaajan kriteerit ovat selvät: Halme painottaa sosiaalisen 
ja avarakatseisuuden lisäksi kuvaajan teknisiä kykyjä toteuttaa visuaalista työtä 
hyvin pienellä, mutta välillä isollakin tyylillä. Halme lisää, että kuvaajan tulee 
varautua kontrolloimattomuuteen ja kykyyn olla vuorovaikutussuhteessa henkilöön, 
joka saattaa tehdä jotain yllättävää. (Halme 2020)  
 
Halmeen triangeliajatuksessa ohjaaja on ihmiskilpenä kuvattavan ja työryhmän vä-
lissä. Vaikka Halme mieltää suhteen kuvaajaan tärkeäksi, hän painottaa, että 
ohjaajan tuntosarvet ovat kuvaustilanteessa aina aktiivisesti suunnattuna kohti eloku-
van päähenkilöä eikä kuvaajaa kohti. Siksi Halme edellyttää kuvaajalta oma-
aloitteisuutta. (Halme 2020) 
 
 
         ”Ohjaajan adrenaliini on erilainen kuin ku-
         vaajalla. Olen yrittänyt oppia siihen, että 
         kuvaaja tarjoaa ideoitaan ja tuo omia näke-
          myksiään esille. Jos tuntuu siltä, että ku-
         vaaja on henkisesti ulalla, vailla energiaa 
         ja simahtamassa, toisin sanoen mitään yrit-
         tämistä tai tilanteen kaipaavaa luovaa kup- 
         livuutta, niin sitten  menen tökkimään.” (Hal-
         me 2020)  
 
           – Mia Halme  
 
Dokumenttitilanteita ei voi suunnitella ennalta ja tämän takia Halme uskookin, että 
dokumenttikuvaamisen voi sisäistää erillisenä tekemisen taitona verrattuna fiktion 
parissa työskentelyyn. Halmeen mukaan on yleistä, että dokumenttielokuvan 
ohjaajat keskustelevat erilaisista kuvaajista ja heidän kyvyistään työstää dokumentti-
elokuvaa. Tämä on Halmeen mukaan yleistä. (Halme 2020) 
 
Halme painottaa esimerkkinä kuvaajan kykyä hakea assosiatiivisia kuvallisia 
vertauskohtia tarinan ulkopuolelta ja liittää ensisilmäyksellä varsin erilaisen 



 
 

 26 

kontekstin asiat osaksi omaa elokuvaa. Tämä hänen mukaansa juontaa juurensa 
kuvaajan tiedostuneisuudesta siitä, mitä ollaan kerätty talteen ja mihin suuntaan 
tarina on mahdollisesti etenemässä. Siitä huolimatta kaikki ei aina onnistu ja kuvaaja 
ei välttämättä ole samalla intensiteetillä mukana kuin ohjaaja. Halme toteaa, että 
jokaisella kuvaajalla on hänen silmissään vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka tulevat 
esiin kuvaustilanteissa. (Halme 2020) 
 
Eettisten kysymysten suhteen Halme on ehdoton. Aivan kuten edellisessä luvussa 
referoin, Halme pitää itseään ohjaajan asemassa eettisempänä tahona. Hän on 
omien sanojensa mukaan emotionaalisesti niin syvällä kuvaustilanteessa, ettei halua 
antaa kuvaajalle vastuuta päättää eettisten rajojen vetämisestä. (Halme 2020) 
Leikkauspöydällä tehty päätös, mitä näytetään, on lopullisen dokumenttielokuvan 
kannalta suuri päätös, mutta ilman päätöstä mitä kuvata, ei leikkauspöydällä olisi 
lainkaan materiaalia. Siksi keskusteluyhteyden ylläpitäminen on tärkeää ohjaajan ja 
kuvaajan välillä.  
 
Ohjaajana Halme kunnioittaa elokuvan päähenkilöitä ja haluaakin tämän vuoksi teh-
dä kuvausryhmän mahdollisimman näkyväksi elokuvan päähenkilöille. Halme 
painottaa ison kameran käyttöä kuvauksissaan, jotta kuvattaville ei jää tunnetta 
salakuvaamisesta. Halmeen mielestä kuvaaja olisi mahdollisimman hyvä integroida 
aikaisessa vaiheessa mukaan projektiin, jotta hän ehtisi tavata elokuvan päähenkilöt, 
näyttäytyä heille ja samalla tutustua kuvauslokaatioon päällisin puolin. (Halme 2020) 
 
Halme toteaa, että monesti haasteet elokuvaajan kanssa työskentelyssä piilevät 
dokumenttielokuvan luovan työn taustalla eikä niinkään esimerkiksi sosiaalisten 
taitojen kohdalla. Kuvaustilanteessa turhautuminen johtuu yleensä siinä, että kuvaaja 
ei Halmeen mukaan ole samalla tavalla tilanteiden tasalla, kuten ohjaaja. Tämä 
hänen mukaansa heijastuu esimerkiksi kohtauksien kuvaamiseen, jossa Halmeen 
vahva oma visio yleensä puskee kuvaajaa eteenpäin. Toisaalta Halme kertoo, 
kuinka elokuvaaja Peter Flinkenberg auttoi dokumenttielokuvan Ikuisesti sinun 
(2011) kuvauksissa Halmetta jaksamaan eteenpäin, mikäli ohjaajan energiat ja 
jaksaminen olivat vähissä. (Halme 2020) 
 
Halme tunnistaa kontrolloivansa kohtauksia ajoittain ja samalla myös kuvaajan työtä. 
Tässä on kyse kohtauksen rytmistä ja tilanteiden dramaturgiasta, jolloin Halme 
miettii ohjaajana kohtauksen kattamista. Kohtauksien kattamisessa ei ole kuitenkaan 
tarkoitus kerätä tarpeellinen määrä kuvia leikkaamista varten, kuten Halme täs-
mentää. Hän viittaa omaan emotionaalisen ajatukseen siitä, miten kohtauksen voisi 
itse näyttää ja kuvata:  
 
 
         ”Välillä itse kuvaaminen on vapauttavaa, 
         koska  saan toimia omien aistieni mukaan.” 
         (Halme 2020)  
            
           – Mia Halme 
 
 
Dokumenttielokuvan kuvaamisessa kuvaajan tärkein työ on olla tietoinen siitä, mitä 
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halutaan ja miten se saavutetaan. Kuvaajan tulee olla sekä sosiaalisesti kyvykäs että 
tekniseltä kompetenssiltaan moniosaava. Kuvaaja voi olla henkilö, joka puskee 
ohjaajaa eteenpäin, keventää tunnelmaa ja antaa tarvittavaa itseluottamusta. 
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5.2. Kuvaajan suhde ohjaajaan 
 
Jos ohjaajan suhdetta kuvaajaan voidaan pitää yhteisen luottamuksen ja 
arvostuksen tuloksena, on se sitä samaa myös kuvaajan näkökulmasta. Kuvaajat 
keskustelevat keskenään ja vaihtavat kokemuksia erilaisten ohjaajien kanssa 
työskentelystä. Haastattelemillani kuvaajilla on monipuolisia kokemuksia erilaisten 
ohjaajien kanssa työskentelystä. JP Passi määrittelee kuvaajan diplomaatiksi, jonka 
tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää hyvät suhteet niin ohjaajan kuin kuvattavaan 
henkilöön.  
 
Kaikkien kolmen kuvaajan mielestä tärkeimpänä mittarina on ohjaajan antama 
luottamus. Tällöin ohjaajalla on luottamus siitä, että kuvaaja pystyy tekemään 
itsenäisesti visuaalisia ja sitä kautta narratiivisia päätöksiä elokuvan suunnasta. 
Måns Månsson toteaa, että toivoo ohjaajalta vapautusta toteuttaa katsettaan 
vapaasti ilman turhia keskeytyksiä (Månsson 2019). Månsson, Lehto ja Passi 
puhuvat henkilökohtaisen vaiston tuomasta flowsta, jossa kuvaaja tekee intuition 
perusteella valintoja. Kuten Passi luvussa 4.2 toteaa, ohjaajan vääräaikainen 
sekaantuminen kuvaajan työhön voi herpaannuttaa keskittymistä.  
        
Månssonin mielestä ohjaajan ja kuvaajan tulisi keskustella motiiveistaan ja 
tavoitteistaan ennen kuvauksia, jotta vallitsee yhteinen ymmärrys siitä, mitä tehdään.   
Samalla Månssonin mukaan kontrolli tulisi jättää minimiin, sillä tilanteita leimaa usein 
ennalta-arvaamattomuus, joka on ohjaajan kontrollin ulkopuolella. (Månsson 2020) 
Lehdon näkemys painottaa sekin tätä. Hän toteaa, että dialogin käyminen ohjaajan 
kanssa on hyvin kontekstisidonnaista, sillä lähestymistapa on jokaisella ohjaajalla 
omanlaisensa. Lehto tähdentää, että kuvaajan tulee myös vaatia ohjaajalta vas-
tauksia:  
 
         ”Ennen kuin aloitamme, vaadin, että ohjaaja 
         ilmaisee, mitä hän haluaa kyseiseltä tilan-
         teelta, jota kuvaamme. Olen tylsistynyt sii-
         hen, ettei ohjaaja tiedä, mitä haluaa.” (Leh- 
         to 2020)     

 
  – Pia Lehto 

 
Lehdon mielestä kuvaajan tulee myös pitää silmällä ohjaajaa, joka välillä saattaa 
joutua liian syvälle omien ajatuksiensa pariin (Lehto 2019). Tämä heijastuu kuvaajien 
eettiseen kompassiin, jota he seuraavat työssään. Yhteinen tuntemus on, että 
kuvauksen kohteena olevilla henkilöillä on velvollisuus ja itsemääräämisoikeus, mil-
loin he haluavat lopettaa kuvaamisen ja tätä toivetta kuvausryhmän tulisi noudattaa. 
Passi toteaa, että hänen moraaliset rajansa kuvata jotakin henkilöä kulkee 
kutakuinkin siinä, miten hän ajattelee omista rajoistaan ja siitä, miten itse haluaisi 
tulla näytetyksi (Passi 2020).  
 
Modernit elokuvakamerat ovat mahdollistaneet kuvatun materiaalin kartuttamisen ja 
kuvaussuhteet ovat moninkertaiset verrattuna filmiaikaan. Tämä on myös kuvaajien 
mielestä vaikuttanut valintojen tekemiseen dokumenttielokuvan yhteydessä, jossa 
oletus saattaa nykyään olla se, että jokainen hetki käytetään kuvaamiseen. Kaikki 
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kuvaajat ovat yhtä mieltä siitä, että kameran tulisi käydä vasta, kun tälle löytyy 
narratiivinen peruste. Haastateltavat mainitsevat tuskastuttavana seikkana sen, että 
kuvataan kuvaamisen vuoksi. Passin kommentti luvussa 4.2, jossa hän toteaa, että 
jos kuvaaja ei tiedä miksi kuvaa, niin materiaali ei myöskään ole substanssirikasta, 
on osuva kiteytys siitä, miten oleellista kuvaajan näkökulmasta on ohjaajan avoi-
muus sanoittaa motiiveja ja pyrkimyksiä kuvaajalle. Passi jatkaa:  
 
         ”Ainaiset keittiokuvat, jossa kahvi valuu kah-
         vinkeittimessä ja henkilö istuu ruokapöydän
         ääressä kääntämässä Helsingin Sanomien
         sivuja, kyllästyttää. Se on kuvaajan visuaa- 
         listen kerrontakykyjen aliarvioimista.” (Passi 
         2020) 
 
           – JP Passi 
 
Ohjaajan ja kuvaajan suhteissa yhteisen luottamuksen rakentuminen vie aikaa ja 
vaatii kilometrejä. Yhteiset kokemukset kerryttävät tasoja, joissa sekä työ- että 
henkilökohtainen suhde limittyvät. Månsson puhuu yhteisestä sitoutuneisuudesta 
ohjaajan ja kuvaajan suhteessa:  
 
         ”Kuvauspäivän päätteeksi katsomme ohjaa- 
         jan kanssa dailiesit läpi. Se on ehdottoman 
         tärkeää yhteistyöllemme, jotta näemme  yh-
         dessä, mitä on tullut tehtyä.” (Månsson  
         2019) 
 
           – Måns Månsson 
 
Lehdon mielestä ohjaajan kanssa yhteisesti vietetty aika auttaa löytämään yhteisen 
kielen. Passi kokee, että suhteen laatu vaikuttaa tekemisen ilmapiiriin ja sitä kautta 
työpanokseen, jonka kuvaaja antaa:  
 
         ”On kivaa ja nastaa tehdä aidoilla motiiveilla 
         ja hyvällä meiningillä. Jos on paska ilmapiiri 
         niin sitä saattaa tehdä vain minimillä. Tai 
         ainakin se vaikuttaa motivaatioon, jolla on 
         mukana.” (Passi 2020) 
 
           – JP Passi 
 
Kuvaaja on diplomaattinen toimija: keskusteleva, rakentava ja ratkaisukeskeinen. 
Passin, Lehdon ja Månssonin mielipiteistä huokuu vahva ymmärrys, miten kuvaajan 
tulee toimia ja ottaa huomioon ohjaajan tarpeet visionsa toteuttamisessa. Kuvaaja ei 
pelkästään katso asioita omasta ruudustaan käsin. Jokainen kuvaaja myös tunnistaa 
ne ei toivotut piirteet ja tilanteet, joihin ohjaajan kanssa työskentelyssä voi törmätä. 
Siksi Passin toteamus kuvaajasta diplomaattina on osuva. Kuten Mia Halme toteaa, 
ovat ohjaajan tuntosarvet kohti kuvattavaa. Kuvaajan tuntosarvet taas ovat kohti 
ohjaajaa.  
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6. Kuvaajan katseen vaikutuksesta fiktioelokuvaan 
 
            
          ”Kaikki tuntuu niin feikiltä.” (Käki  
          2020) 
 

 – Hannu Käki  
 
Keskustelin toukokuun toisena päivänä elokuvaaja Hannu Käen kanssa kuvaajan 
tuntemuksista dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan välimaastossa. Keskustelu 
pohjautui JP Passin näkemykselle dokumenttielokuvasta vaikuttajana fiktioelo-
kuvassa. Käki kertoo tuntemuksistaan, kuinka vaikealta on ajoittain ollut työskennellä 
fiktion parissa, mikäli takana on ollut pitempi jakso dokumenttielokuvan kuvauksia. 
(Käki 2020) Näihin tuntemuksiin vaikuttavat monet seikat: rakennettu miljöö, fiktion 
tekemisen kaavamaisuus ja konventionaalisuus. Tämä on toki täysin riippuvainen 
jokaisen projektin luonteesta ja laadusta.  
 
Dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan suhde on ollut läheinen elokuvan alkuajoista 
lähtien. Lumiéren veljesten lyhytelokuvat 1800-luvun lopulla olivat ensimmäisiä 
dokumentaarisia katsauksia ympäröivään arkeen – työläiset pääsevät työpaikaltaan 
ja juna saapuu asemalle. Peter Von Bagh kirjoittaa kirjassaan Paljastava Silmä – 
luokat taistelevat – elokuvat kertoivat (1973, s. 158), kuinka kaikessa elokuvassa on 
piilevänä tai ilmiasuisena sekä dokumentaarinen että fiktiivinen puoli, jossa kamera 
tallentaa aina jotain edessään olevasta todellisuudesta. Kameran pystyttäminen 
sisällyyttää subjektiivisen jännitteen.  
 
Kaikki haastattelemani kuvaajat ovat aloittaneet uransa dokumenttielokuvan parissa. 
Tämän lisäksi usealla pitkän uran tehneellä elokuvaajalla sekä ohjaajalla on tausta 
dokumenttielokuvan parissa. Elokuvaajista Chris Menges, Roger Deakins, Raoul 
Coutard sekä ohjaajista Krzysztof Kieslowski aloittivat kaikki dokumenttielokuvan 
parissa ennen fiktion puolelle siirtymistään. Kuvaajille on luontaista työskennellä 
molempien tyylien parissa, mutta esimerkiksi Kieslowskille siirtyminen fiktion 
tekemiseen oli seurasta hänen tuntemuksistaan, joissa dokumentaarinen ilmaisu on 
ihmisen olemassaolon paljastamisessa ja läsnäolossaan julmempaa kuin fiktiossa 
(Korhonen 2012, s. 25).  
 
Ranskalaisen elokuvaajan Raoul Coutardin ura on mielenkiintoinen esimerkki ku-
vaajan uran rakentumisesta; kaksi vuotta Ranskan armeijassa Indokiinassa, jonka 
jälkeen hän työskenteli paikan päällä seuraavat vuodet kuvajournalistina ja report-
terina. Benjamin B:n julkaisemassa artikkelissa Raoul Coutard, Cinema revolutionary 
(2016) American Cinematographerissa käy ilmi, kuinka Coutardin kokemukset 50-
luvun Indokiinassa loivat pohjan kuvaajan uralle.  
 
Coutardin yhteistyötä monien uuden aallon ohjaajien kanssa 60-luvulla leimasi krii-
tikko Alexandre Astrucin 1948 esittämä ajatus ”caméra-stylo”, jossa kameran tulee 
olla kuin kirjoittajan kynä – liikkua vapaasti. Lisäksi Coutardin kokemukset 
valokuvaaja Ernst Haasin kanssa työskentelystä auttoivat häntä ymmärtämään 
kuvan ja valon merkityksen, vaikka yleinen käsitys on, että Coutardin kontribuutio 
Ranskan uuden aallon elokuvalle ja sen visuaaliselle ilmeelle, oli nimenomaan 
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valaisun mini-moiminen. (Benjamin B 2016) Kuvaaja Dick Pope kirjoittaa Association 
Française des directeurs de la photographie Cinématographique (2016) muisto-
kirjoituksessa Coutardin kuoleman jälkeen, kuinka Coutard oli vallitsevan valon 
hyödyntämisen mestari.  
 
British Film Instituten uudelleen julkaistussa Le Nouvel Observateur lehden artik-
kelissa vuodelta 1965 Coutard kertoo, kuinka yhteistyö Jean-Luc Godardin kanssa 
muovautui. Godardia kiinnosti yksinkertainen tapa tehdä, joka tarkoitti, että kuvaa-
jalla ei ollut aikaa keskittyä tuntikausiksi valaisuun (Cournot 2016): 
 
         Godard ei sanonut kameramiehelle: ”To- 
         teuta kuvaus tällä ja tälla tavalla, tässä kul-
         massa valoa vasten jne.” Itseasiassa hän 
         sanoi: ”Haluan sinulta vain yhtä asiaa. Sinun 
         pitää uudelleen löytää tapa tehdä asioita yk- 
         sinkertaisesti.” (Cournot 2016) 

 
           – Raoul Coutard 

 
Englantilainen elokuvaaja Chris Menges kertoo dokumenttielokuvassa Shooting from 
the Heart (1988), kuinka seikkailut erilaisten dokumenttielokuvien kuvauksissa ym-
päri maailmaa vaikuttivat hänen tapaansa käsitellä fiktiota. Mengesin kanssa paljon 
yhteistyötä tehnyt elokuvaohjaaja Ken Loach toteaa Mengesistä ja hänen taustansa 
tuomista vaikutteista seuraavasti:  
 
         ”Kun Chris työskenteli elokuvassani ope-
         roijana, olin vaikuttunut hänen eleettömästä 
         ja hiljaisesta sympatiastaan kuvattavia koh-
         taan. Sen lisäksi hänen suhtautumisensa
         improvisoimiseen on juuri sitä, mitä tarvit-
         sen työskentelyyni. Hän on opettanut minua
         tutkimaan ja katsomaan luonnonvaloa; mi-
         ten se käyttäytyy ja muuttuu.” (Turner 1985) 
 
           – Ken Loach  
 
Elokuvaaja Nigel Walters siteeraa British Cinematographer lehdessä (2016) 
julkaistussa kirja-arvostelussa Camerimagen julkaisemaa juhlakirjaa, jossa Menges 
kertoo, mitä dokumenttielokuva hänelle merkitsee:  
 
         Dokumenttielokuvan kautta oppii vangitse-
         maan hetken ja äänen.  Dokumenttielokuva  
         opettaa myös havainnoimaan, miten olla ta-
          kaalalla ja mikä valta luonnonvalolla ja sy-
         villä tunteilla on itse tekemisessä.  On har-
         vinaista saavuttaa samanlaista syvyyttä, mi- 
          tä dokumenttielokuva saavuttaa. He ketkä 
         ovat työskennelleet dokumenttielokuvan pa- 
         rissa,  ovat äärettömän rikastuneita. (Wal-
         ters 2016) 

  
 
 – Chris Menges 
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Kun peilaan haastattelemieni kuvaajien taustoja Coutardin tai Mengesin koke-
muksiin, ainoastaan JP Passilta löytyy vastaavan kaltaisia direct cinema ja cinéma 
vérité tyylisiä kokemuksia. Passi kuvasi vuosina 2007-2008 Pelastajat tv-sarjaa, joka 
oli Passin mukaan suora hyppy syvään päätyyn. Kuvaaminen edellytti Passilta sitou-
tumista pelastajien arkeen usean kuukauden ajaksi. Passi kohtasi sarjaa tehdessään 
monia moraalisia valintoja, jotka ovat vaikuttaneet hänen näkemykseensä fiktio-
elokuvan työstämisestä. (Passi 2020): 
 
         Moraalivalinnat ja niiden laajuuden olen 
         ainoastaan sisäistänyt todellisuuden kanssa 
         operoinnin myötä, jossa ei ole rajattomia 
         resursseja tarjolla, kuten fiktioelokuvassa.” 
         (Passi 2020) 
           
           – JP Passi 
 
Passi jatkaa pohdintaa fiktio- ja dokumenttielokuvan suhteesta:  
 
         ”Parhaiten oppii tunteen ja sen visuaalisen 
         kontekstin, kun on oikeissa tilanteissa: ko-
         kee itkun, surun, naurun ja ilon todellisessa 
         ympäristössä. Ihan sama mikä tahansa  tun-
         ne kyseessä. Ja kun on olemassa se koke-
         mus tunteesta, on sen toistaminen keinote-           
           koisessa miljöössä luontaisempaa. On ole-
         massa referenssipinta. Ei visuaalinen vaan 
         emotionaalinen muistijälki.” (Passi 2020) 
           
           – JP Passi 
 
Passin kommentissa ollaan siinä ytimessä, mitä dokumenttielokuva ja muut 
elämänkokemukset voivat antaa kuvaajalle. Kuten Coutardin ja Mengesin tapauksis-
sa voi havaita, kuvaajaksi kasvaminen on monivaiheinen ja usein sattumia täynnä 
oleva prosessi, jossa kuva ja eletty elämä kulkevat käsikädessä. Tekijän itsekokema 
todellisuus eikä muista elokuvista opittu totuus representoida visuaalisesti tunteita ja 
tunnelmaa, voi tarjota ainutlaatuisia referenssejä muita projekteja varten. Måns 
Månsson näkee näiden kokemusten olevan ehdottoman tärkeitä kuvaajan 
kehittymisen kannalta: 
 
         ”Kuvaajat eivät eroa toisistaan tuottamansa 
         lookin tai värimaailman kautta. Heidät erot- 
         taa toisistaan katse, kuinka he katsovat ka-
         meran etsimen läpi.” (Månsson 2020) 
 
           – Måns Månsson 
 
Måns Månssonin mukaan voimakkaat kuvat syntyvät ainoastaan, jos kamera 
rakastaa edessä olevia hahmoja. Månsson kokee, että kuvaajalla on velvollisuus 
luoda kunnioittava ja rakastava katse niin näyttelijään kuin oikeaankin ihmiseen. 
Kaikesta huokuu se, että oli kameran edessä sitten oikea ihminen tai näyttelijä, on 
kuvaajan velvollisuus tehdä kyseisen henkilön olo miellyttäväksi. 
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7. Yhteenveto 
 
Elokuvaamisen rajaaminen pelkästään kuvantuottamiseen kameran digitaaliselle 
sensorille tai filmin emulsiolle on karkea ja pelkistetty ilmaisu. Elokuvaajan yleis-
sivistys on oleellinen osa elokuvan tekoa, sillä kuvan tuottaminen ei ole pelkästään 
visuaalista maalaamista. Kuva on aina suhteessa ympäröivään maailmaan ja täten 
reflektio tekijän mielenmaisemasta. Dokumenttielokuvassa korostuu käsillä teke-
misen taito, joka sekoittuu aistilliseen kokemukseen nähdystä ja koetusta. Se 
kanavoituu valintoina ja päätöksinä tekemisen tuoksinassa. Dokumenttielokuva on 
näiden nähtyjen ja koettujen emootioiden jäsentämistä.   
 
Tähän kontekstiin sijoittuu kuvaajan katse. Se on käsite, jossa yhdistän kuvaamisen 
monimuotoisuutta. Toisin sanoen viittaan siihen, kuinka kuvantekeminen ei ole 
pelkästään kohteen tai kohtauksen tallentamista vaan pikemmin katseen ja sitä 
kautta jokaisen henkilökohtaisen vision nähtäväksi tekemistä. Niin kuvajour-
nalismissa kuin elokuvan sarallakin katsetta on helppo määrittää ja sanoittaa 
jälkikäteen. Sen ympärille on mahdollista rakentaa teorioita ja käsitteitä, mutta 
loppujen lopuksi katse on heijastus hetkestä.  
 
JP Passi, Pia Lehto sekä Måns Månsson puhuvat kuvaajasta intuitiivisena toimijana.  
Intuitiiviset reaktiot ovat osa kuvaajan katsetta. Tähän linkittyy kuvaajan katseessa 
määrittelemäni kohta kuvaajan valinnat. Tässä intuitiivisessa tilassa kuvaaja tasa-
painottelee roolissaan ohjaajan ja kuvattavan välillä sosiaalisena pelaajana.  Kuten 
JP Passi sanoo, kuvaajan rooli ei rajoitu kameran varteen. On luontevaa todeta, että 
kuvaajan katseessa yleismaailmallisen käsityksen ja emotionaalisen myötäelämisen 
merkitys ennen työskentelyä, sen aikana ja sen jälkeen, on tärkeää. Se määrittää 
valintojen merkitysten tiedostamista.  
 
Kuvaajan katse kehittyy ja muovautuu ajan myötä. Siksi väitän, että kuvaajan katse 
heijastaa elämänkokemusta. Elämässä koetut hetket ja tunteet muovautuvat osaksi 
katsetta.  
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