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”Lähtökohtana  voisi  mielestäni  olla  se,  että  katsojalle  esitetään  

mahdollisimman  vähän,  niin  että  hän  joutuu  tämän  vähäisen  perusteella  

muodostamaan käsityksensä lopusta, kokonaisuudesta. Tälle ajatukselle pitäisi  

käsitykseni mukaan elokuvataiteen rakentua.”

Andrei Tarkovski

Aluksi

Lähdin  työstämään  Planeetta-lyhytelokuvaa  vuonna  2008.  Ajattelin,  että  tekisin  sen 

nopeasti ja hyvin. Hankkisin rahoituksen, tuottajan, tuotantoyhtiön ja lopuksi kuvattaisiin 

hieno  elokuva  filmille.  Taustalla  oli  kaksi  osittain  samantapaista  fiktioelokuvan 

ohjauskokemusta  Turun  taideakatemian  ajoilta  (Salmiakki-abduktio,  2003  ja  Katsotaan 

mitä tulee, 2004). Ne mielessäni pyrin kehittämään kerrontaa hieman uuteen suuntaan ja 

ottamaan opikseni asioista, jotka edellisissä elokuvissa jäivät vaivaamaan.

Nyt vuonna 2012 elokuva on viimein kuvattu, leikattu ja viimeisiä viilauksia vaille valmis.  

Se valmistui itseni rahoittamana, tuottamana ja ilman tuotantoyhtiötä (kuten tietysti suurin 

osa  opiskelijaelokuvista),  ja  se  kuvattiin  digitaalisesti.  Elokuvan  tekeminen  on  täynnä 

kompromisseja, ja tällä kertaa elokuvan tekeminen oli vaikeampaa kuin koskaan aiemmin. 

Mutta  Planeetta valmistuu, ja olen siihen pääosin tyytyväinen, vaikka aina jotain jääkin 

vaivaamaan.  

Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osassa yritän valottaa  Planeetan tekemisen prosessia ja 

elokuvaa  tehdessä  käyttämiäni  elokuvaohjauksen  ja  -käsikirjoittamisen  metodeja,  sekä 

ajatuksiani  elokuvasta  taiteen  muotona.  Yritän  laajentaa  näitä  ajatuksia  myös  oman 

elokuvani  ulkopuolelle  –  miettiä  miten  käyttämäni  metodit  näkyvät  aiemmissa 

lyhytelokuvissani,  ja  toisaalta  miten  muut  elokuvantekijät  ja  elokuvateoreetikot  ovat 

käyttäneet  samantapaisia  tai  muulla  tavoin  mielenkiintoisia  metodeja  ja  lähtökohtia 

aiemmin. Keskityn tässä työssä pääasiassa pitkiin  fiktioelokuviin,  joihin nojautuen olen 

yrittänyt  rakentaa  myös  oman  lyhytelokuvani  ilmaisua.  Lyhytelokuviin  pätevät  usein 

erilaiset  lainalaisuudet  kuin  pitkiin  elokuviin,  mutta  pyrinkin  tässä  tekstissä  pohtimaan 
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niitä  kerronnallisia  keinoja,  metodeja  ja  ilmiöitä,  jotka  ovat  yhteisiä  pitkille 

esimerkkielokuville  ja  omalle  lyhytelokuvalleni.  Mukana  on  kuitenkin  lyhyemmän 

muodon  puolelta  yksi  musiikkivideo.  Yritän  myös  käsitellä  elokuvani  ja  käyttämieni 

esimerkkielokuvien teemoja visuaalisen kulttuurin näkökulmasta.

Tämä  teksti  jakautuu  kolmeen  osaan,  joissa  keskityn  näyttelijänohjauksen, 

käsikirjoittamisen  ja   tyylin  teemoihin.  Keskeisiä  metodeja  tai  elokuvantekoon liittyviä 

asioita joita käsittelen tässä työssä ovat fragmentaarisuus, naturalismi, dokumentaarisuus, 

amatöörinäyttelijät,  epäselvyys  sekä  tietyn  elokuvan  lajityypin  (scifi-  ja  B-elokuvan) 

konventioiden hyödyntäminen ja  rikkominen elokuvakerronnassa.  Visuaalisen kulttuurin 

alalta  työni  painopisteitä  ovat  science  fiction  -elokuvat  populaarikulttuurin  ja  taide-

elokuvan välimaastossa, sekä avaruusolioiden toiseus ja scifi-elokuvien yhteiskunnalliset 

ulottuvuudet.

1. NÄYTTELIJÄT KUVISSA

En  ole  varsinaisesti  näyttelijälähtöinen,  enkä  myöskään  käsikirjoituslähtöinen  tekijä. 

Alkuperäinen kiinnostukseni on piirtämisessä, ja sitä kautta juuri elokuvan kuvissa. Mutta 

elokuvat (siis se konventionaalinen elokuva, fiktio, joka erotetaan omaksi liikkuvan kuvan 

lajityypiksi  esimerkiksi  videotaiteesta  tai  kotivideoista)  perustuvat  yleensä  vahvasti 

käsikirjoitukseen ja  näyttelijöihin.  Kuvaa  on myös  ilman näyttelijöitä  –  vaikkapa kuva 

tyhjästä pöydästä – mutta vasta käsikirjoitus ja näyttelijät tekevät siitä elokuvaa niin kuin 
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suurin osa ihmisistä sen ymmärtää. Siksi olen pyrkinyt kiinnostumaan myös näyttelemisen 

ohjaamisesta  ja  kuva itsessään on jäänyt  vähän pienempään rooliin kuin mitä aiemmin 

kuvittelinkaan.  En  ole  itse  juuri  koskaan  varsinaisesti  näytellyt,  vaikka  tätä  usein 

suositellaankin  kaikille  näyttelijänohjausta  harjoittaville,  jotta  tietäisi  millaista  on  olla 

jonkun toisen ohjauksessa ja millaista näytteleminen ylipäätään on. 

Näyttelijät, oleminen ja naturalismi

Yhdysvaltalaisen  elokuvateoreetikko  David  Bordwellin  mukaan  klassisessa  elokuvassa, 

jonka juuret ovat klassisessa romaanikirjallisuudessa, realismi ja oletettu ”todellisuus” on 

käsinkosketeltava  yhtenäisyys  tapahtumissa,  sekä  jatkuvuus  ja  selkeys  roolihahmojen 

yksilöllisessä  identiteetissä  (Bordwell  1985,  206).  Tähän liittyy  myös  roolihahmon 

psykologisen  tilan,  hänen  tunnetilojensa  näyttäminen  joko  näyttelemällä  tai 

elokuvakerronnan keinoin. 

Niin  ikään  yhdysvaltalainen  näyttelijä  ja  näyttelijäntyön  ohjaaja  Judith  Weston  on 

kirjoittanut  kirjan  Näyttelijän  ohjaaminen,  jossa  hän  avaa  hyviksi  havaitsemiaan 

näyttelijänohjauksen  metodeitaan.  Kirjaa  luetutetaan  paljon  elokuvaohjauksen 

opiskelijoilla.  Hänen  kirjaamansa  näyttelemisen  metodit  lähtevät  venäläisen 

teatteriteoreetikko  Konstantin  Stanislavskin  ajattelusta  ja  Hollywoodin 

metodinäyttelemisestä. Weston korostaa näyttelijän rehellisyyttä ja aitoutta sekä toisaalta 

vähän  tekemistä,  oikeiden impulssien  seuraamista  ja  läsnäoloa.  Westonille  läsnäolo  on 

positiivinen määre: olla läsnä. Läsnäolon käsite sisältää Westonilla myös ajatuksen ei niin 

positiivisesta poissaolosta. Hänen mukaansa läsnä oleminen on arkielämässä harvinaista, 

koska tarkkailemme itseämme ja pyrimme noudattamaan sosiaalisia sääntöjä.  ”Läsnäolo 

tarkoittaa näyttelijälle vapautta, pelottomuutta, luottamusta,  sitä ettei  näyttelijä tarkkaile 

itseään.” (Weston 1999, 80-82.) 

Miksi sitten elokuvanäyttelijän olemisen tulisi pyrkiä Westonin tarkoittamaan läsnäoloon? 

Monet  näkevät  taiteen  tehtävänä  ihmisten  ajatusten  ja  tunteiden  herättämisen.  Ehkä 

minäkin  ajattelen  niin.  Silti  tuntuu  oudon  perustelemattomalta  pyrkiä  samanaikaisesti 

sellaiseen olemiseen, joka Westoninkin mukaan on arkielämässä harvinaista, ja pyrkiä silti 

säilyttämään ”uskottavuus”  ja  todenmukaisuus roolihahmon käytöksessä.  Ehkä kyse on 
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jonkinlaisesta  kompromissista  elokuvan  tallentaman  kuvan  todellisuudenkaltaisuuden  ja 

toisaalta teatterinäyttelemisen tunneilmaisultaan perinteisesti voimakkaidenkin tulkintojen 

välillä.  Eli  pyritään  pitämään  näyttelijäntyö  mahdollisimman  ”realistisena”,  samalla 

kuitenkin ilmaisten mahdollisimman paljon tunteita, sortumatta kuitenkaan niin sanottuun 

ylinäyttelemiseen.  Kyse  on  tietysti  arvostuksista.  Siitä  mitä  pidetään  hyvänä  ja 

tavoiteltavana näyttelemisenä,  tai  millaista  vaikutusta  katsojaan halutaan.  Ja  osittain on 

kyse myös perinteestä. Yleisöt ovat tottuneet tietynlaiseen ilmaisuun elokuvissa, vaikkakin 

näytteleminen onkin muuttunut vuosi vuodelta vähäeleisemmäksi ja sitä kautta ehkä myös 

naturalistisempaan suuntaan. Myös elokuva välineenä on muuttunut, mutta on mielestäni 

helppo  nähdä  suuri  muutos  vaikkapa  mykän  elokuvan  näyttelemisestä,  ensimmäisten 

äänielokuvien  näyttelemiseen,  sen  jälkeen  vaikkapa  James  Stewartiin,  ja  lopulta  Al 

Pacinon metodinäyttelemiseen, ja 2000-luvulla vaikkapa George Clooneyn viileään lähes 

ilmeettömään  olemukseen.  Kaikki  mainitut  esimerkit  ovat  oman  aikansa  realistisen 

elokuvan jollain tasolla samantyyppisiä miesnäyttelijöitä. Tietysti he ovat myös erilaisia 

näyttelijöitä, ja he näyttelevät erilaisissa käsikirjoituksissa erilaisia hahmoja, mutta polku 

on  silti  mielestäni  selvästi  näkyvissä.  Ehkä  Al  Pacinon  ja  George  Clooneyn 

näyttelijäntyössä ei  ole  enää niin  suurta  hyppäystä,  kuin aiempina  vuosikymmeninä,  ja 

tilanne  alkaa  olla  jollain  tavalla  vakiintunut  tähän niin  sanottuun metodinäyttelemiseen 

ainakin mainstream-elokuvassa.

Mutta aivan yhtä hyvin voitaisiin pyrkiä äärimmäiseen realismiin, aina arkipäiväisyyteen 

asti, jota kutsun tässä tekstissä naturalistiseksi näyttelijäntyöksi. Samalla voitaisiin luottaa 

siihen,  että  elokuva  itsessään  synnyttää  katsojassa  tuntemuksia  ilman,  että  näyttelijän 

täytyy pyrkiä tuomaan tunteensa esiin olemisensa lomassa. Naturalismiin pyrkimiselle ei 

ole mitään sen painavampia syitä kuin muillekaan tyylilajeille, mutta kuten myöhemmässä 

luvussa  ”Todellisuudesta  heijastuvan  valon  tallentaminen”  yritän  selittää,  elokuva  on 

ensisijaisesti  todellisuuden  tallentamisen  väline.  Tämä  todellisuuden  jäljittelemisen 

painolasti  tekisi  tietysti  kaikesta  fiktio-elokuvasta  vähemmän  tavoiteltua,  ja  nostaisi 

dokumentaarisen  elokuvan  lajityypiksi,  joka  parhaiten  pyrkii  näyttämään  meille 

todellisuutta.  Mutta  kuten  kaikki  muutkin,  minä  vedän  viivani  sattumanvaraiseen 

pisteeseen  ilmassa  ja  pyrin  kohti  naturalistista  näyttelijäntyötä  fiktiossa.  Siis 

teeskentelemällä saavutettua todellisuusefektiä, tai ainakin pyrkimystä johonkin sellaiseen, 

jos tuo päämäärä jäisi syystä tai toisesta saavuttamatta. Naturalistista näyttelijäntyötä voisi 
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tietysti  kutsua vaikkapa alinäyttelemiseksi,  mutta  se  riippuu tietysti  siitä mitä  arvostaa. 

Alinäytteleminen  ei  kuitenkaan  ole  mikään  naturalismin  välttämätön  vaatimus  tai 

päämäärä.

Elokuvaohjaaja  Sidney  Lumet  määrittelee  naturalistisen  elokuvan  kirjassaan  Elokuvan 

tekemisestä: se on niin lähellä dokumentaarista elokuvaa kuin käsikirjoitukseen perustuva 

elokuva  ylipäätään  voi  olla  (Lumet  2004,  70).  Naturalistinen  näytteleminen  eroaakin 

realistisesta siinä, että kun realismissa roolihahmon pitää olla yhtenäinen, johdonmukainen 

ja  uskottava,  naturalismissa näyttelijän  tulisi  olla  mahdollisimman samalla  tavalla  kuin 

ihmiset  ovat  ns.  arkitodellisuudessa.  Näyttelijäntyön  kannalta  itselleni  kiinnostavampaa 

onkin  juuri  tuo  arkitodellisuuden  oleminen ja  siihen  pyrkiminen.  Tietysti  tämä 

arkitodellisuuden käyttäytyminen vaihtelee paljonkin – usein juuri psykologisista tekijöistä 

johtuen – ja saattaa lähentyä vaikkapa hurmoksellista teatterinäyttelemistä tai olla täysin 

ilmeetöntä olemista. Ihmisten sosiaalinen normisto määrittää tätä käyttäytymistä, ja ei voi 

olla  yhtä  oikeaa  naturalistista  tapaa näytellä.  Käsikirjoituksen tapahtumat  antavat  myös 

omat  puitteensa  näille  pyrkimyksille.  Millaista  on  naturalistisesti  itkeä  kuolleen 

rakastettunsa perään? Tai miten soitetaan naturalistisesti uhkaussoitto poliisille ja yritetään 

sopia  tapaamispaikkaa  kiristettyjen  rahojen  luovutukselle?  Usein  fiktio-elokuvan 

tapahtumat  ohittavat  meidän arkielämän kokemusmaailmamme,  emmekä tiedä  millaisia 

vaikkapa psykoottiset ihmiset ovat ja kuinka he käyttäytyvät. 

Helka ja Kimmo
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Naturalistinen  näytteleminen  onkin  minulle  enemmän metodi  ja  lähtökohta  tehdä,  joka 

toivottavasti  myös  näkyy  lopputuloksessa  –  hyvässä  tai  pahassa  –  mutta  tavallaan  on 

vaikeaa määritellä sitä mikä sitten onkaan lopulta naturalistista lopputuloksessa. Se on yhtä 

vaikeaa  kuin  määritellä,  mitä  on  hyvä  näyttelijäntyö  ylipäätään.  Mutta  kun  Westonin 

metodissa pyritään esimerkiksi läsnäoloon ja rehellisyyteen, minun metodissani pyritään 

olemaan pyrkimättä mihinkään, olemaan vaan niin kuin muutenkin ollaan, ja arkipäiväinen 

poissaolokin (läsnäolemisen  vastakohtana)  on  aivan  sallittua.  Ehkä  tärkeintä  omassa 

metodissani on se, että näyttelijä tuo oman itsensä sellaisena kuin on, yrittämättä tekeytyä 

keneksikään toiseksi, ja toimii fiktiivisissä tilanteissa omana itsenään. Tämän voisi ajatella 

kaventavan käsikirjoituksellisia, roolituksellisia ja ohjauksellisia mahdollisuuksia, ja niin 

se osittain tekeekin, mutta toisaalta haluan luottaa siihen, että hyvällä roolituksella saadaan 

tarpeeksi kiinnostavia hahmoja aikaiseksi, ja näillä hahmoilla on tällöin yhtä pitkä historia 

kuin häntä näyttelevällä ihmisellä. 

Amatöörinäyttelijät ja dokumentaarisuus näyttelijäntyössä

Minua  on  aina  kiinnostanut  fiktiivisen  elokuvan  tekijänä  dokumentaarisissa  elokuvissa 

esiintyvien ihmisten olemisen tapa – heidän ”näyttelemisensä”. En kuitenkaan varsinaisesti 

halua tehdä valedokumentaaria: minua kiinnostaa dokumentaarinen olemisen tapa, mutta 

haluan  yhdistää  sen  kaikkiin  niihin  käsikirjoituksellisiin  ja  elokuvailmaisullisiin 

mahdollisuuksiin,  jotka fiktioelokuva  tarjoaa. Tähän ”dokumentaariseen”,  naturalistiseen 

olemiseen pystyvät monesti hyvin amatöörinäyttelijät.

Valtavirtaelokuvaa  tehdään  pääsääntöisesti  suhteessa  teatterin  perinteeseen.  Klassinen 

teatterinäytteleminen  on  jättänyt  jälkensä  länsimaiseen  ”realistiseen” 

elokuvanäyttelijäntyöhön,  vaikka  se  on  monesti  käytännössä  hyvin  erilaista  verrattuna 

elokuvanäyttelemiseen, jossa näyttelijä usein toteuttaa saman toiminnon useissa eri otoissa, 

kuvakulmissa  ja  vieläpä  mahdollisesti  ilman  vastanäyttelijän  läsnäoloa  kaikissa 

kuvaustilanteissa.  Yhä enenevässä määrin näyttelijät  joutuvat  näyttelemään sinisessä tai 

vihreässä  kroma-taustaisessa  studiossa,  kuvissa  joihin  myöhemmin  lisätään 

virtuaalilavastus  –  vaikka  olemassaolevilla  tapahtumapaikoilla  kuvataankin  ehkä  suurin 

osa  elokuvista.  Samalla  lähikuvissa  oleva  näyttelijä  voi  ilmaista  itseään  paljon 

pienieleisemmin kuin näyttämöllä.  Suomessa tämä ero teatteri-  ja  elokuvanäyttelemisen 
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välillä  on  yhä  selkeästi  näkyvää,  sillä  ”elokuvanäyttelijä”  on  harvinainen  ja  lähes 

mahdoton  ammatti  –  suurin  osa  näyttelijöistä  näyttelee  ensisijaisesti  leipätyökseen 

teattereiden näyttömöillä ja heidän koulutuksensa on suuntautunut tätä tarkoitusta varten. 

Ehkä sen takia  pidänkin yhdysvaltojen ja  monien muiden maiden elokuvanäyttelemistä 

melko  paljonkin  naturalistisempana  ja  realistisempana  kuin  suomalaista  keskimääräistä 

elokuvanäyttelijäntyötä.  Toinen tähän vaikuttava  tekijä  on  kulttuurierot,  introvertissa  ja 

stereotyyppisesti  hiljaisemmassa  suomalaisessa  kulttuurissa  elokuvanäytteleminen  on 

kauempana  arkiolemisesta  kuin  monissa  ekstrovertimman  sosiaalisen  käyttäytymisen 

maissa.

Amatöörinäyttelijöitä  ovat  käyttäneet  monet  tunnetut  elokuvaohjaajat,  kuten  Pier  Paolo 

Pasolini, Robert Bresson ja Vittorio de Sica. Sergio Citti, Pasolinin avustaja ja katuslangin 

tarkistaja  auttoi  Pasolinia  etsimään  sopivia  amatöörejä:  ”Pier  Paolon  filmien  henkilöt 

löysimme  yhdessä  kadulta,  tai  sitten  minä  yksinäni  huomasin  ne  ja  kerroin  hänelle 

löydöstäni.  Heti  kun  hän  oli  nähnyt  kasvot,  jotka  hänestä  tuntuivat  oikeilta,  hän  teki 

sopimuksen, ilman minkäänlaista koekuvausta, eivätkä nuo kasvot koskaan osoittautuneet 

ilmeettömiksi.”(Faldini, Fofi 1989, 49.) Elokuvaan Matteuksen evankeliumi Pasolini valitsi 

mieluummin tuntemattoman katalonialaisen pojan, jolla oli ilmeikkäät kasvonpiirteet, kuin 

Burt Lancasterin, jonka mukana olisi tullut ”miljardi liiraa” elokuvan budjettiin (Faldini, 

Fofi 1989, 56). Pasolini valitsi  elokuviinsa karismaattisen näköisiä ihmisiä. Tuntuu, että 

heidän ulkonäkönsä ja kasvonpiirteensä olivat tärkeämpiä, kuin heidän kykynsä näytellä, 

eläytyä rooleihinsa. Pasolinin henkilöt ovat monesti ”työväenluokkaisen näköisiä”, heidän 

kasvoissaan on arpia  tai  muita  ”virheitä”,  mutta  he  ovat  silti  yleensä  poikkeuksellisen 

kauniita tai karismaattisia omalla tavallaan.

Ranskalainen  elokuvaohjaaja  Robert  Bresson  kirjoittaa  teoksessaan  Merkintöjä 

kinematografiasta:  ”Ei  näyttelijöitä.  (Ei  näyttelijöiden ohjausta).  Ei  rooleja.  (Ei  roolien 

opiskelua). Ei näyttämölle panoa. Vaan elämästä otettujen mallien käyttöä. OLEMINEN 

(mallit)  ESIINTYMISEN  (näyttelijät)  sijasta.”(Bresson  1975,  124.)  Bresson  luopuu 

aktiivisesti näyttelemisestä ja kehittää oman teoriansa malleista.  Carl-Johan Malmbergin 

mukaan kyse on näyttelemisestä kieltäytymisestä, jonka Bressonin arvostelijat käsittävät 

usein  mykäksi  ja  ilmeettömäksi.  Papin  päiväkirjasta lähtien  Bresson  käyttää  kaikissa 

myöhemmissä  elokuvissaan  amatöörinäyttelijöitä.  Bresson  myös  käyttää  kaikissa 

11



elokuvissaan  eri  näyttelijöitä,  jotta  malli  ei  olisi  katsojalle  aiemmista  elokuvista  tuttu, 

kuten  on  tapana  tähtikulttia  ja  näyttelijän  tunnettuutta  hyödyntävissä  elokuvissa. 

”[Bressonin]  näyttelijöiden  ei  tule  representoida kuvitteellista  henkilöä,  vaan  olla 

todellisia.”(Malmberg, 116.)     

Bresson on erittäin  kurinalainen tässä  näyttelemisestä  kieltäytymisessä.  Hänen mallinsa 

ovat korostetun vähäeleisiä, ja ovatkin siinä suhteessa ”todellisempia” kuin keskimääräiset 

elokuvahahmot, mutta silti Bressonilla on erittäin vahva visuaalinen estetiikka, joka tuntuu 

samanaikaisesti myös epätodelliselta, koska se on niin riisuttua ja korutonta. Malmberg on 

huomannut, että katsoja ei koskaan astu päähenkilön sisäiseen maailmaan, eikä Bresson 

käytä koskaan subjektiivisia kuvia tai ääniä, jotka kuvaavat muistoja, kuvitelmia tai unia 

(Malmberg, 107). Myös näytteleminen on samalla tavalla suljettua: Bressonin mallit eivät 

juurikaan naura tai itke – toisaalta hänen elokuvissaan olevat tapahtumat ja henkilöiden 

luonteet eivät usein antaisi ainakaan nauramiselle aihetta. 

Bressonilla  tämä  näyttelemisestä  kieltäytyminen  liittyy  selvästi  myös  ajatukseen 

elokuvasta  teatterista  erillisenä  omanlaisena  taidemuotonaan.  Bressonille  teatterin  ja 

elokuvan yhdistäminen oli  kauhistus,  jota hän kutsui ”normaalielokuvaksi”. Teatterin ja 

elokuvan avioliitot merkitsivät Bressonin näkemyksen mukaan molempien tuhoa. (Bresson 

1975, 127.) Omaa metodiaan, varsinaista elokuvataidetta hän nimitti kinematografiaksi. 

Iranilainen Abbas Kiarostami on tunnettu ”todellisia tapahtumia” fiktioon yhdistelevästä ja 

”todellisia  henkilöitä”  näyttelijöinä  käyttävästä  elokuvanteosta.  Hänen  elokuvassaan 

Close-Up kerrotaan  miehestä  nimeltä  Hossain  Sabzian,  joka  tekeytyy  kuuluisaksi 

iranilaiseksi  elokuvaohjaajaksi  Mohsen  Makhmalbafiksi  ja  pääsee  näin  lähelle 

keskiluokkaista  perhettä,  joka  uskoo hänen tarinansa.  Sabzian  väittää  aikovansa kuvata 

heidän elämäänsä käsittelevän elokuvan. Myöhemmin he alkavat epäillä Sabziania ja tämä 

vangitaan  syytettynä  yrityksestä  ryöstää  perhe.  Kiarostami  kuuli  aiheesta  jo  ennen 

oikeudenkäynnin  alkamista  ja  hän  sai  luvan  kuvata  oikeudenkäynnin.  Sitä  edeltävät 

tapahtumat hän rekonstruoi oikean Hossain Sabzianin ja oikean perheen kanssa elokuvaksi. 

Elokuvan esiintyjät siis näyttelevät itseään ja heille itselleen tapahtuneita tapahtumia omien  

muistikuviensa  ja  Kiarostamin ohjauksen pohjalta.  Susanna Helke  kutsuu tätä  tyyliä  ja 

metodia  puolidokumentaariseksi  (Helke  2006,  164).  Close-Up on  tiivistys  todellisista 
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tapahtumista,  ja  Kiarostami  on  dramatisoinut,  valinnut,  ohjannut  ja  leikannut  sen 

elokuvaksi. Myös myöhempiä Kiarostamin elokuvia on tehty yhdistäen ”oikeita” ihmisiä, 

todellisia tapahtumia ja Kiarostamin sopiviksi katsomia fiktiivisiä aineksia. Vaikka Close-

Upissa olennaista on elokuvan tietynlainen dokumentaarisuus, dokumentaarisuuden vaade 

ei aina ole Kiarostamin tekemisen keskiössä.

Naturalistisella  tyylillä  tehtyjä  Iranilaisia  elokuvia  on  tehnyt  myös  Jafar  Panahi. 

Esimerkiksi  hänen  Talaye  Sorgh (Crimson  Gold,  2003)  elokuvansa  on 

kehyskertomukseltaan tavallaan tyypillinen rikoselokuva kultakaupan ryöstöstä. Elokuva 

on valaistu näyttävästi fiktioelokuvan konventioiden mukaan ja kuvaus on viipyilevää ja 

paikoin  asetelmallista.  Elokuva  kertoo  pizzalähettinä  työskentelevästä  Hossain 

Emadeddinista,  jota  näyttelee  saman  niminen  oikeassa  elämässäkin  pizzalähettinä 

työskentelevä  mies.  Hossain  kohtaa  työssään  valtavat  tuloerot  itsensä  ja  Teheranin 

rikkaiden  asuinalueiden  ihmisten  välillä,  ja  kokee  nöyryytyksen  yrittäessään  ostaa 

kihlatulleen  kaulakorun  kultakaupasta.  Hänen  näkemänsä  epäoikeudenmukaisuus  ajaa 

hänet  ryöstämään kultakaupan, mutta ryöstö päättyy epäonnisesti hänen jäätyä lukkojen 

taakse.  Hossain  ampuu  sekä  kultakauppiaan,  että  itsensä.  Ryöstö  ja  sen  seuraukset 

näytetään heti elokuvan ensimmäisenä kohtauksena,  ja loppuelokuva näyttää lakonisesti 

tapahtumat  ja  ajatukset,  jotka  johtivat  Hossainin  tähän  epätoivoiseen  tilanteeseen. 

Varsinkin päähenkilön eleetön ahdistuneisuus ja elokuvan rönsyävä ja arkinen dialogi on 

mielestäni  erittäin naturalistista.  Sen yhdistäminen asetelmalliseen ja  tarkoin  mietittyyn 

kuvaukseen tekee näyttelijäntyöstä vielä erottuvampaa. Kuvausten aikana Panahille selvisi, 

että  Emadeddin  sairastaa  skitsofreniaa.  Tämä  on  varmasti  vaikuttanut  myös  hänen 

näyttelijäntyöhönsä,  jossa  hänen  roolihahmonsa  on  Iranin  ja  Irakin  välisessä  sodassa 

altistunut  kemiallisille  aseille,  ja  kärsii  siksi  elokuvassa  oudoista  sairauskohtauksista. 

Elokuvan  käsikirjoitus  on  fiktiivinen,  mutta  perustuu  lehtiartikkeliin  ja  sitä  kautta 

tositapahtumiin (kuten tietysti monet muutkin täysin fiktiivisellä tyylillä tehdyt elokuvat). 

Susanna Helke kertoo väitöskirjassaan Nanookin jälki: tyyli ja metodi dokumentaarisen ja  

fiktiivisen  elokuvan  rajalla  mm.  ensimmäisenä  dokumentaarisena  elokuvana  pidetystä 

Robert  Flahertyn  Nanook,  pakkasen  poika (1922)  elokuvasta.  Elokuva  on 

mielenkiintoisella tavalla fiktiivinen. Elokuva kertoo Nanookista, joka on inuitti Kanadan 

arktisissa  osissa.  Nanookia  näyttelee  Allakariallak  niminen  mies.  Susanna  Helke: 
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”Allakariallak tovereineen ei näyttele fiktiivisten näyttelijöiden tapaan sanan varsinaisessa 

merkityksessä. Hän ei muunnu toiseksi vaan antaa elokuvan käyttöön oman historiallisen 

identiteettinsä – tiettyyn aikaan, paikkaan ja olemassa oleviin historiallisiin olosuhteisiin 

sijoittuvan  kohtalonsa.  […]  Elokuvan  tarinamaailmassa  Allakariallak  kuitenkin  myös 

irtaantuu historiallisesta ruumiistaan. Nanook on tarinahahmo, jossa elokuvan ja ohjaajan 

rakentamat  myyttiset  ainekset  kiteytyvät.”(Helke  2006,  45.)  Flahertyn  lähestymistapaa 

elokuvantekoon eivät kahlinneet dokumentaarisen elokuvan perinteet, sillä niitä ei ollut. 

Tietyllä tapaa hän teki fiktiivistä antropologista elokuvaa, jossa hän esitti oman ihanteensa 

osittain jo kadonneesta kulttuurista. Flahertyn ideaalisesta elokuvan maailmasta on karsittu 

esimerkiksi tuliaseet, joita inuiteilla oli jo tuohon aikaan käytössä metsästyksessä, ja ne on 

korvattu perinteisillä metsästysvälineillä. 

Elokuvan hahmoja käsikirjoitetaan yleensä erittäin fiktiivisesti, eli kirjoitetaan hahmolle 

paljon  erilaisia  ominaisuuksia,  ja  sitten  etsitään  näyttelijä,  joka  pystyisi  parhaiten 

näyttelemään  näitä  ominaisuuksia  ja  tuomaan  hahmon  esiin.  Joskus  tietysti  hahmot 

kirjoitetaan suoraan jollekin tietylle näyttelijälle, mutta harvoin tuo käsikirjoitettu hahmo 

vastaa  suoraan tuon näyttelijän persoonaa.  Myöskään elokuvassani  Planeetta näyttelijä-

Kimmo  ei  täysin  vastaa  elokuvan  Kimmoa,  vaikka  onkin  samanniminen  –  elokuvan 

Kimmo on kuitenkin avaruusolio.

Mutta jollain tapaa  Planeetta-elokuvan Kimmo on myös osittain dokumentaarinen esitys 

todellisen Kimmon persoonallisuuden ja käyttäytymisen piirteistä. Jokainen näyttelijä tuo 

näyttelemäänsä henkilöön osan itsestään.  Koska elokuvan Kimmo on ominaisuuksiltaan 

erittäin lähellä todellisuuden Kimmoa, on hänen hahmonsa dokumentaarisempi kuin ehkä 

fiktiivisissä elokuvissa yleensä. Susanna Helken mukaan historiallinen henkilö muuntuu 

elokuvan  kohteena  aina  joksikin  toiseksi.  Dokumentaarisessa  elokuvassa  vaikutelma 

historiallisesta henkilöstä on kuitenkin vahva. (Helke 2006, 138.) Rajankäynti fiktiivisen ja 

dokumentaarisen  elokuvan  välillä  on  häilyvä,  mutta  Planeetta on  kuitenkin  selkeästi 

fiktiivinen  elokuva,  vaikka  se  lainaakin  näyttelijäntyöllisiin  metodeihinsa 

dokumentaarisesta elokuvasta. Todellisuuden Kimmokin siis muuntuu elokuvan Kimmona 

automaattisesti joksikin muuksi.  Planeetta-elokuvan tyyli tasapainoilee dokumentaarisen 

näyttelemisen  ja  käsikirjoituksellisen  vieraannuttamisen  välimaastossa.  Ehkä  tästä 
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todenomaisuuden  ja  äärimmäisen  fiktiivisyyden  yhdistelmästä  syntyy  jotain 

mielenkiintoista.     

2. PLANEETAN KÄSIKIRJOITTAMINEN

Naturalistiseen olemiseen tähtäävä käsikirjoittaminen

Olin aiemmin vakuuttunut,  että elokuvan käsikirjoitus pitää kirjoittaa suoraan jollekulle 

näyttelijälle, jotta hänen luonnollinen hahmonsa pääsee esiin, kun hän näyttelee ”itseään”. 

Toteutin  tätä  käsikirjoituksellista  ja  näyttelijänohjauksellista  metodia  ”puhtaimmin” 

lyhytelokuvassani  Salmiakki-abduktio (2003),  jossa  toistin  fiktion  keinoin  todelliset 

tapahtumat eräässä Turkulaisen opiskelijakommuunin keittiössä. Mutta silläkään kertaa ei 

pyrkimys näyttelijäntyön todenkaltaisuuteen ollut päämäärä, vaan sen avulla halusin saada 

katsojassa  aikaan  naturalistisen  paikallaolemisen  vaikutelman  –  samalla  kuitenkin 

törmäyttäen tätä naturalistista maailmaa kolmen kohtauksen ”välissä” oleviin abstrakteihin 

pala-animaatioihin.

Käsikirjoitus perustui suurimmalta osin erääseen iltaan, jonka vietimme tuossa keittiössä 

lähinnä jutellen ja juoden teetä. Keittiössä oli todellisuudessa ainakin viisi ihmistä, joista 

kaksi  päätin  säilyttää elokuvassa.  Loput  kolme ihmistä  (itseni  mukaan lukien)  yhdistin 

yhdeksi  fiktiiviseksi  sivuhahmoksi,  jonka rooliin  valitsin  erään toisen ystäväni,  joka  ei 

ollut  tuona alkuperäisenä iltana paikalla. Tämän tein tiivistääkseni tuon illan useamman 

tunnin keskustelut muutamaan minuuttiin ja kolmeen kohtaukseen – sekä siitä syystä, että 

me kolme muuta emme tuntuneet oikeilta valinnoilta suhteessa keskustelun kummalliseen 
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kulkuun.  Elokuvanteko  on  tiivistämistä  ja  valintojen  tekoa,  ja  usein  noiden  valintojen 

perusteena on vain ohut ja häilyvä intuitio.

Salmiakki-abduktiossa käsikirjoituksen  kirjoittaminen  todellisten  tapahtumien  pohjalta, 

joissa  molemmat  päänäyttelijät  olivat  itse  olleet  mukana,  tuotti  mielestäni  erittäin 

naturalistista näyttelijäntyötä. Näyttelijät näyttelivät lähes täysin itseään ja toivat elokuvan 

dialogiin  mukaan  oman  elämänsä  henkilökohtaisiakin  tapahtumia,  joiden 

henkilökohtaisuus  ja  joissain  tapauksissa  merkittävyys  heille  itselleen  jää  elokuvassa 

selittämättä,  ja  piiloutuu  iloisen  jutustelun  taakse.  Näyttelijät  myös  korjasivat 

harjoitusvaiheessa  dialogin  tekstiä  omien  muistikuviensa  pohjalta,  eli  lisäsivät  tuolta 

alkuperäiseltä illalta muistamiaan yksityiskohtia ja sanamuotoja.

Samaa metodia olen toteuttanut myöhemmin väljemmin elokuvissa Katsotaan mitä tulee, 

sekä nyt Planeetassa. Katsotaan mitä tulee -elokuvassa dialogikohtaukset ja osa elokuvan 

muista  kohtauksistakin  oli  tapahtunut  aiemmin  tai  niitä  oli  suunniteltu  tehtäväksi. 

Esimerkiksi  elokuvassa  ollut  poliisiaseman  tuijottaminen  oli  ajatus,  jonka  elokuvassa 

näytellyt  ystäväni  esitti  minulle  yhtenä  iltana  käymässämme  keskustelussa  hauskana 

juttuna, jonka voisi joskus tehdä. Päädyimme toteuttamaan hänen ideansa osana elokuvan 

tarinaa.

Planeetta-elokuvan  näyttelijät  yritin  valita  samoista  syistä  kuin  Salmiakki-abduktiossa 

mahdollisimman aikaisin, jotta elokuvan käsikirjoitus voitaisiin kirjoittaa suoraan heille, 

vaikka ajattelinkin jo alunperin, että tällä kertaa käsikirjoitus tulee olemaan huomattavasti 

fiktiivisempi.  Jossain vaiheessa tapasin muutamia kertoja elokuvassa pääosaa näyttelevän 

ystäväni  Kimmon.  Hän  on  oikeassa  elämässä  gallerian  toiminnanjohtaja,  kokeellisten 

musiikkitapahtumien  tuottaja,  DJ,  performanssitaiteilija,  (teatteri-)  äänisuunnittelija  ja 

hektinen persoonallisuus, joka kertoo loputtomasti juttuja (ehkä tosia – ehkä joskus myös 

hyvän kertojan värittämiä), ja puhuu niin nopeasti, että siitä on vaikea saada selvää. Hän on  

haavoittuvainen, herkkä ja uhmakas. Vitsailin jossain vaiheessa, että elokuva pitää kuvata 

26 ruutua sekunnissa, ja hidastaa sitten 25:een, jotta Kimmon puheesta saisi selvää.

Pitkään olin tekemässä hieman eri elokuvaa, ja pyörittelin mielessäni erilaisia kohtauksia ja  

eri  tuttaviani  ja  aiemmin  käyttämiäni  näyttelijöitä  useita  kuukausia.  Jossain  vaiheessa 

hahmottelin mielessäni elokuvaa, jossa olisi kolme päähenkilöä. Lopulta päädyin vahvasti 
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Kimmoon,  sillä  hän  on  niin  mielenkiintoinen  persoonallisuus.  Kirjoitin  elokuvan 

päähahmon Kimmolle.  Ennen tarinaa  oli  siis  ajatus  Kimmosta  elokuvan  päähenkilönä. 

Tarina ja tapahtumat syntyivät Kimmon henkilöhahmon ympärille  ja  työryhmän kanssa 

käytyjen keskustelujen ja harjoitusten kautta. Ennen keskusteluja ja harjoituksia tiesin, että 

Kimmon  hahmon  lisäksi  elokuvassa  olisi  valopisteistä  muodostuvia  animaatiojaksoja, 

Kimmo olisi avaruusolio ja irtisanoutuisi töistään ilman erityistä syytä. Kimmo matkustaisi 

raitiovaunulla.  Elokuvan  lopussa  Kimmo  päätyisi  altaan  luokse  ja  koskettaisi  altaassa 

olevan veden pintaa.    

Planeetan käsikirjoitus  ei  kuitenkaan  lähtenyt  liikkeelle  Kimmon  elämän  tapahtumista 

(toisin kuin aikaisemmissa elokuvissani). Jossain vaiheessa minulla oli jotain kehitelmiä, 

joissa  elokuvan  Kimmo oli  DJ,  ja  hänelle  tapahtui  samankaltaisia  asioita  kuin  oikean 

elämän  Kimmolle.  Elokuvan  käsikirjoituksen  perustaminen  Kimmon  elämään  olisi 

kuitenkin  ollut  hankalaa,  sillä  en  tiennyt  juuri  mitään  Kimmon  elämän  päivittäisistä 

tapahtumista ja näin häntä vain harvoin. Tällaisen käsikirjoituksen laatimiseen olisi ollut 

mielenkiintoista  haastatella  näyttelijöitä,  ja  käyttää  näyttelijöitä,  jotka  jo  entuudestaan 

tuntevat  toisensa.  Kyse  olisi  tällöin  ollut  monilla  tavoin  dokumentaarisesta  elokuvasta, 

mutta tällä  kertaa  en halunnut lähteä siihen suuntaan, vaan olin enemmän kiinnostunut 

kokeilemaan mitä löytäisin omasta elämästäni ja oman pääni sisältä. Kimmosta tulisi siis 

enemmän minun alter-egoni.

Elokuvan toisen näyttelijän Helkan valinta elokuvaan oli paljon vaikeampaa. On piinaavaa 

miettiä  amatöörinäyttelijöiden  soveltuvuutta  elokuvaan,  koska  jos  pyytää  jotakuta 

koekuvauksiin, on siitä valinnasta lähes mahdotonta luikerrella eroon myöhemmin, ettei 

pahoittaisi kenenkään mieltä. Ei se tietenkään mahdotonta ole, mutta piinaavaa kuitenkin. 

Siksi minulta meni todella kauan, ennen kuin lopulta päädyin Helkaan. Olin nähnyt hänet 

vain ohimennen muutamaan kertaan, enkä juuri koskaan kuullut hänen puhuvan. Helkan 

rooli elokuvassa on pienempi kuin Kimmon – rooli on ehkä jopa hieman epäkiitollinen 

näyttelijälle – mutta hän toimii elokuvassa jonkinlaisena Kimmon peilinä. Heidän välillään 

ei  ole minkäänlaista  konfliktia,  ja  Helka on ikään kuin Kimmon alitajunnan ääni,  joka 

kuuntelee  ja  myötäilee.  Helkan  hahmo on  myös  melko  historiaton,  ja  olisi  ehkä  ollut 

hyödyllistä  rakentaa  hänestä  jollain  tavalla  moniulotteisempi  myös  käsikirjoituksellisin 

keinoin. Pitkään puhuttiin ”Helkan kohtauksesta”, jossa hän olisi yksin ja tekisi jotain, töitä  
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tai  opiskelisi  tai  jotain muuta, mutta lopulta hänen hahmonsa jäi edustamaan geneeristä 

ystävää, (oikeastaan  heidän  keskinäistä  suhdettaan  ei  määritellä  elokuvassa  millään 

tavalla). 

Kesken  kuvausten  kuulin,  että  näyttelijä-Helka  oli  käynyt  erään  ystävämme  kanssa 

”dyykkaamassa  roskiksia”  (eli  penkomassa  niistä  jotain  käytettäväksi  tai  syötäväksi 

kelpaavaa).  Sillä  kerralla  he  olivat  löytäneet  siistin  pahvilavallisen  jugurttia,  joka  oli 

mennyt  samana  päivänä  vanhaksi.  Kirjoitin  nopeasti  kohtauksen,  jossa  Helka  kiipeää 

valtavan  roskalaatikon  sisään  penkomaan,  ja  hän  ja  Kimmo  puhuvat  paljon  ”metsän 

eläimistä”  harjoituksissa  improvisoidun  dialogin  pohjalta.  Kohtauksessa  he  myös 

löytäisivät kirjoituskoneen, jolla Kimmo myöhemmin alkaa kirjoittaa. Kohtaus kuvattiin ja 

typistettiin  lopulta  leikkausvaiheessa  dialogittomaksi  tunnelmoinniksi  ilman 

kirjoituskoneen  löytymistä.  Helkan  hahmoon  se  kohtaus  toi  kuitenkin  tällaisenaankin 

hieman  lisää  toiminnallisuutta  ja  aktiivisuutta,  sekä  jonkinlaisen  oman  persoonan. 

Jälkikäteen ajateltuna olisi ehdottomasti pitänyt jälleen kerran hyödyntää dokumentaarista 

käsikirjoittamista  rohkeasti  loppuun  asti,  eli  Helkan  ja  Kimmon  olisi  pitänyt  löytää 

roskiksesta  pahvilavallinen  jugurttia,  syödä jugurtit  ja  sen  jälkeen  Kimmo olisi  voinut 

mennä vaikka kirjoittamaan sillä kirjoituskoneellaan. Tämä oli  ensimmäinen ajatukseni, 

mutta  kiireessä  menin  muuttamaan  kohtauksesta  sen  kiinnostavimman  sisällön 

toisenlaiseksi. 

Aiempi elokuvani Salmiakki-abduktio (2003)
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Helka toisissa harjoituksissa.

Roolihahmon sukupuolen vaikutus käsikirjoittamiseen

Valitsin tällä kertaa päähenkilöksi miehen. Aiemmissa elokuvissani Salmiakki-abduktiossa 

kaksi päähenkilöä – mies ja nainen – olivat yhtä tärkeissä rooleissa, Katsotaan mitä tulee 

-elokuvassa  päähenkilö  on  nainen.  Katsotaan  mitä  tulee -elokuvaa  käsikirjoittaessani 

kirjoitin  sitä  tietoisesti  ensin  miesnäyttelijälle  ja  sivuroolia  naisnäyttelijälle.  Jossain 

vaiheessa,  kun  käsikirjoituksen  runko  oli  jo  melko  valmis  vaihdoin  päähenkilön  ja 

sivuhenkilön näyttelijät keskenään. Vaikka ehkä tiesinkin jo alusta asti tekeväni niin, yritin 

käyttää  tätä  metodia,  jotta  omat  käsitykseni  sukupuolirooleista  eivät  vaikuttaisi  siihen, 

miten kirjoitan päähenkilön käyttäytymään tai millaisia tapahtumia hän tulee kohtaamaan. 

Koska  kirjoitettaessa  fiktiivistä  henkilöä  usein  ensimmäinen  määre  on  juuri  sukupuoli, 

tämä  valinta  tiedostamattomasti  tai  tietoisesti  vaikuttaa  siihen,  millaisia  tapahtumia 

käsikirjoittajan mielestä miehen tai naisen ”sopii” tai kuuluu kohdata. Koska olen itse mies 

Katsotaan  mitä  tulee -elokuvassa  pyrin  välttämään  omia  naisstereotypioitani  tällaisella 

”psykologisella  silmänkääntötempulla”.  Uskon,  että  samat  sukupuolistereotypiat  pätevät 

myös  useimpiin  naiskäsikirjoittajiin.  Planeetassa yritin  tehdä  saman,  mutta  Kimmon 

persoona tuntui sopivimmalta tähän rooliin, joten päädyin pitämään miespäähenkilön.
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Käsikirjoittaminen ja draaman epäily

Yritin  kirjoittaa käsikirjoitusta monella eri metodilla.  Alkuperäinen lähtökohtani oli  siis 

tehdä mahdollisimman dramaattinen, ehkä jopa melodramaattinen elokuva. Yritin miettiä 

dramaattisia tapahtumia. Päähenkilö kuolee, päähenkilöllä on mielenterveysongelmia, hän 

saa  potkut  työpaikastaan,  hän  varastaa  kaupasta  muropaketin.  Minua  vaivasi  kokoajan 

epäusko näitä draamallisia tapahtumia kohtaan. Draama tuntui tulevan ulkopuoleltani ja 

lukuisia  kertoja  toistettuna.  Lopulta  totesin,  että  en  pysty  keksimään  järkeviä  (tai 

järjettömiä) dramaturgisia tapahtumia, joihin itse ”uskoisin” tai joiden takana voisin seisoa. 

Ehkä  myös  epäilin  kykyäni  saada ne  tuntumaan  todelta.  Olin  aiemmissa  elokuvissani 

vältellyt  dramaattisuutta  ja  juonta.  Päädyin  samaan  ajatukseen  taas.  Vakuutin  itseni 

vanhasta ajatuksestani tehdä elokuva, jossa lähes irralliset kohtaukset seuraavat toisiaan ja 

näiden  välille  muodostuu samankaltaista  montaasia  kuin  kahden kuvan välille,  kun ne 

leikataan peräkkäin. Eli pyrin tekemään jonkinlaista assosiatiivista kohtausten montaasia, 

josta  lopulta  muodostuisi  tarina  katsojan  päässä.  Vielä  varsin  pitkään  harmittelin 

käsikirjoituksistani  puuttuvaa  juonta,  mutta  lopulta  annoin  periksi:  en  keksinyt 

pienintäkään  juonen  pätkää,  jota  en  olisi  jo  jossain  elokuvassa  nähnyt.  Tämä 

assosiatiivisten kohtausten montaasi muodostui elokuvani käsikirjoituksen (epävarmaksi) 

lähtökohdaksi,  joka  myöhemmin  muuttuisi  hivenen  dramaturgisemmaksi. Sillä  vaikka 

minua  vaivasi  epäilys  dramaattisuutta  kohtaan  olen  kuitenkin  erittäin  kiinnostunut 

populaarista  elokuvasta  ja  sen  tavasta  käyttää  dramaturgiaa.  Haluan,  että  elokuva  on 

jotenkin  ymmärrettävissä  kenelle  tahansa,  eikä  sen  katsominen  vaadi  esimerkiksi 

perehtyneisyyttä taide-elokuvaan.

Fragmentaarisuudesta, dramaturgiasta ja kerronnasta

”Lähtökohtana voisi  mielestäni  olla se,  että  katsojalle  esitetään mahdollisimman vähän, 

niin  että  hän  joutuu  tämän  vähäisen  perusteella  muodostamaan  käsityksensä  lopusta, 

kokonaisuudesta.  Tälle  ajatukselle  pitäisi  käsitykseni  mukaan  elokuvataiteen 

rakentua.”(Tarkovski  1989,  87.)  Perinteinen  tarinankerronta  nojaa  vahvasti  katsojalle 

esitettävän  tiedon  määrään  ja  säännöstelyyn.  Yleensä  tätä  tietoa  tuodaan  nähtäväksi 

tarpeeksi paljon, jotta katsoja ei kyllästy, ja toisaalta sitä säännöstellään, jotta tarina säilyisi 

jännittävänä ja yllätyksellisenä. 
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Bordwell  jakaa  elokuvakerronnan  useisiin  eri  lajityyppeihin.  Hän  esittelee 

elokuvakerrontaa käsittelevässä teoksessaan  Narration in the Fiction Film mm. klassisen 

kerronnan, taide-elokuvakerronnan ja  parametrisen kerronnan.  Taide-elokuvakerronnassa 

hänelle  keskeinen  on  rajatilanne  (boundary  situation),  joka  toimii  tapahtumien 

keskipisteenä,  ja  jonka  ympärillä  elokuvan  hahmot  tuovat  esille  psykologisia  tilojaan. 

Muita taide-elokuvalle Bordwellin mukaan tyypillisiä elementtejä ovat hahmojen kertomat 

tarinat vaikkapa lapsuudestaan, unelmistaan tai unistaan. Myös päämäärättömät kävelyt on 

yksi elementti,  josta tunnistaa hahmon tunteet. Taide-elokuva hylkää klassisen elokuvan 

kausaalisuuden.  (Bordwell  1985,  208.)  Monet  näistä  elementeistä  ovat  läsnä  myös 

Planeetassa – varsinkin päämäärättömät kävelyt – vaikka en konsultoinutkaan Bordwellin 

kirjaa ennen elokuvani tekoa. Olen tietysti tahallisesti tai tahtomattani ottanut vaikutteita 

monilta Bordwellinkin mainitsemilta ohjaajilta.

Bordwellin kolmas lajityyppi on parametrinen kerronta, jota hänen mukaansa olisi voinut 

kutsua myös mm. ”tyylikeskeiseksi” tai ”runolliseksi kerronnaksi” (Bordwell 1985, 274). 

Bordwell  liittää  parametrisen  kerronnan  kanssa  yhteen  musiikissa  50-luvulla  alkaneen 

sarjallisuuden,  uuden  ranskalaisen  romaanikirjallisuuden  (nouveau  roman),  jossa  aikaa 

pilkottiin pieniin palasiin ja yhdisteltiin, ja jossa rakenne nostettiin keskeiseksi elementiksi, 

sekä strukturalismin. Näillä kaikilla oli vaikutuksensa myös elokuvaan, ja näissä kaikissa 

paikallinen  rakenne  tai  tyylilliset  ratkaisut  ovat  suhteessa  suurempiin  rakenteisiin. 

(Bordwell  1985,  276.)  Yhdeksi  parametrisen  narraation  maamerkiksi  Bordwell  nostaa 

Alain Resnaisin ohjaaman ja  kirjailija  Alain Robbe-Grilletin  kirjoittaman  Viime vuonna 

Marienbadissa (1961).

Yksi  Planeetan lähtökohdista  oli  juuri  fragmentaarisuus.  Halusin  tehdä elokuvan,  jossa 

kohtaukset seuraavat toisiaan assosiatiivisesti. Jokainen kohtaus olisi katkelma ajasta, eikä 

välttämättä aina se tarinan kannalta oleellisin pätkä. Sitten nämä kohtaukset laitettaisiin 

peräkkäin  parhaaksi  katsottuun  järjestykseen.  En  tehnyt  tätä  kuitenkaan  ohjelmallisesti 

vaan  tietyn  tarinan  puitteissa,  joten  Planeetan fragmentaarisuus  ei  ole  täysin  vapaata. 

Planeetassa on kuitenkin loppujen lopuksi melko selkeä lyhytelokuvamainen dramaturgia, 

vaikka  asioita  ei  useinkaan  selitetä  yksityiskohtaisesti,  ja  tapahtumien  yhteydet  ovat 

enemmän  temaattisia  kuin  kausaalisia.  Perusrakenne  on  aikajärjestyksessä  kutakuinkin 

tämä:  Kimmo on avaruusolio,  hän saapuu maahan,  integroituu ihmisten  kulttuuriin,  on 
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töissä,  ahdistuu  ihmisten  elämäntapaan,  haluaa  irtisanoutua  töistä.  Lopullisessa 

leikkausversiossa  tarina  alkaa  Kimmon  työmatkalta  ja  vasta  myöhemmin,  pikkuhiljaa 

vihjataan hänen alkuperästään. Loput ajasta hän ilmeisesti  kuljeskelee ympäriinsä etsien 

jotakin  ja  jutellen  Helkalle.  Planeetassa  jätetään  selittämättä  näiden  kaikkien  asioiden 

yhteys, ja se Kimmon avaruusoliouskin jää aika viitteelliseksi.

Gummo (1998)  on  Harmony Korinen esikoisohjaus.  Elokuva  sijoittuu  Amerikkalaiseen 

pikkukaupunkiin  –  Xeniaan  Ohiossa  –  sen  jälkeen,  kun  tornado on  iskenyt.  Elokuvan 

hahmot ovat ”white trash”-luokkaa edustavia nuoria ja lapsia –  pikkukaupungin friikkejä. 

Hahmoina  nähdään mm.  puolialaston  vaaleanpunaiseen  pupuhattuun  pukeutunut  poika; 

kolme sisarusta, jotka etsivät kadonnutta kissaansa ja teippaavat rintansa ilmastointiteipillä 

suurentaakseen niitä;  kaksi kulkukissoja ilmapyssyillä metsästävää poikaa,  jotka ostavat 

kissojen metsästyksestä saamilla rahoilla liimaa imppaamiseen; sekä lukuisia sivuhahmoja, 

mm.  downin  syndroomainen  prostituoitu  tyttö,  ADHD-diagnoosin  saanut  tennispelaaja, 

sekä  muista  hahmoista  ja  tapahtumista  täysin  irrallinen  ilmeisesti  dokumentaarinen 

”albiinonainen”,  sekä  lukuisat  muut  hahmot.  Elokuva  koostuu  lähes  irrallisista 

fragmenteista,  joita  yhdistää  toisiinsa  useiden  eri  päähenkilöiden  erilaiset  kohtaamiset 

erilaisissa  oudoissa  tilanteissa.  Elokuvassa  ei  ole  varsinaista  juonta,  mutta  satunnaiset 

tapahtumat synnyttävät draamaa, ja elokuvan jännittävimmät kohtaukset tai huippukohdat 

sijoittuvat  perinteisen  dramaturgian  mukaisiin  kohtiin.  Fragmentaarisuuden  lisäksi 

Gummossa on  kiinnostavaa  hankaluus  sijoittaa sitä  mihinkään tiettyyn elokuvagenreen. 

Sitä voi aivan yhtä hyvin pitää nuortenelokuvana, videovuokraamoelokuvana, B-elokuvana 

tai taide-elokuvana. 

Harmony Korinen Gummo (1998)
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Samalla  tavalla  fragmentaarinen  on myös  Wong Kar  Wain  Chungking  Express (1994). 

Pitkässä  elokuvassa  tällaista  fragmentaarista  muotoa  on  helpompi  kuljettaa  kuin 

lyhytelokuvassa. Chungking Expressissä päähenkilö vaihtuu useamman kerran; oikeastaan 

elokuva on ainakin kolmesta toisiinsa osittain limittyvästä osasta koostuva episodielokuva, 

jossa on neljä tai viisi päähenkilöä. 

Ensimmäinen osa on lyhyt kertomus aurinkolaseihin ja sadetakkiin pukeutuneesta vaaleaa 

peruukkia  pitävästä  naisesta,  joka  näkee  uskomattoman  paljon  vaivaa  saadakseen 

kymmenisen  intialaista  salakuljettamaan  suuren  lastin  huumeita  vaatteidensa  sisällä. 

Intialaiset katoavat jälkiä jättämättä lentokentältä huumeet mukanaan juuri ennen keikkaa. 

Tässä osassa ei käytetä kertojanääntä, kuten kaikilla muilla elokuvan päähenkilöillä. 

Seuraavassa osassa näemme poliisin numero 223. Hänen tarinansa kerrotaan kertojanäänen 

avulla,  ja  se käsittelee pääasiassa hänen lopullista  eroaan tyttöystävästään ensimmäinen 

päivä huhtikuuta.  223 ostaa joka päivä yhden ananassäilykepurkin,  jonka parasta ennen 

päiväys on tuleva ensimmäinen huhtikuuta. Lopulta hän päätyy syömään kaikki ostamansa 

ananakset yhdellä kertaa ja lähtee baariin purkamaan pahaa oloaan erosta ja ananaksista. 

Baarissa hän kohtaa peruukkipäisen salakuljettajanaisen ja vie tämän lopulta huoneeseensa 

nukkumaan. 

Edellisten osien tapahtumiin lähes täysin liittymätön on elokuvan loppuosa, jossa poliisi 

numero  663  ja  pikaruokala  Midnight  Expressin  uusi  työntekijä  Faye  ehkä  rakastuvat 

toisiinsa tai sitten eivät. 

Fragmentaarisen rakenteensa lisäksi  Chungking Express  lainaa  Gummon tavoin useista 

genreistä hyödyntäen populaaria genre-elokuvaa. Wong Kar Wai oli aiemmin tehnyt kaksi 

rikos-action elokuvaa Hong Kongissa sekä Kiinan historiaan sijoittuneen wuxia-elokuvan 

Ashes of Time, jossa miekkaillaan, hypitään ja potkitaan yli-inhimillisesti (juuri tällaisia 

wuxia-elokuvat ovat).  Chungking Express  kuvattiin  Ashes of Timen ollessa kuvaustauolla 

käyttäen  osittain  samoja  näyttelijöitä.  Chungking  Express  etenee  kohtauksesta  toiseen 

assosiatiivisesti.  Monet  asiat  ja  esineet  toistuvat  elokuvassa useissa eri  kohdissa,  mutta 

tapahtumilla  ei  monestikaan  ole  selkeää  yhtymäkohtaa  toisiinsa.  Elokuva  on  melko 

epädramaattinen  ja  arkipäiväinen  lukuunottamatta  alkujakson huumeiden  salakuljetusta. 

Kuitenkin  arkipäivän  tapahtumista,  kuten  ananaspurkkien  syömisestä  tai  kirjekuoreen 
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jätetyn avaimen piilottamisesta on tehty merkityksellisiä. Lukuisat musiikkijaksot, joissa 

soi päähän tarttuvia hittejä, luovat voimakkaita tuntemuksia, joita pelkän tarinan avulla ei 

ehkä  syntyisi.  Planeetta-elokuvaani  yritin  lainata  Chungking  Expressistä juuri  tämän 

kohtausten assosiatiivisuuden ja toisaalta arkipäiväisyyden.

Kuvakäsikirjoitus käsikirjoittamisen apuna

Yritin aluksi kirjoittaa assosiatiivisia kohtauksia. En kuitenkaan keksinyt niitä. Koska en 

saanut  kirjoitettuna  tekstinä mitään järkevää aikaiseksi,  tein  ensin kuvakäsikirjoituksen. 

Yleensä kuvakäsikirjoitus tehdään vasta kirjoitetun käsikirjoituksen jälkeen, mutta halusin 

kokeilla tällaista kuvalähtöistä tapaa suunnitella tapahtumia. Ehkä se vapauttaisi elokuvaa 

myös  tekstilähtöisyydestä.  Tein  erilaisia  versioita  kuvakäsikirjoituksesta 

sarjakuvamuotoon.  Sarjakuvamuodolla  tarkoitan  kuvien  asettelua  sivulle  sarjakuvan 

tapaan,  jolloin  samalle  sivulle  mahtui  enemmän kuvia,  eikä kuvien  kuvasuhteella  ollut 

monesti  mitään  tekemistä  lopullisen  elokuvan  kuvasuhteiden  kanssa.  Pystyin  siis 

käyttämään esimerkiksi pystykuvia, joiden rajaus lopullisessa elokuvassa olisi kuitenkin 

täysin toisenlainen. Kuvia ei siis piirretty pelkästään kuvauksen suunnittelua varten, vaan 

niissä  oli  voimakkaammin  läsnä  sarjakuvallisuus,  leikkautuvuus ja  tarinankerronnalliset 

ulottuvuudet.  Iso  osa  piirtämistäni  kuvista  ja  kohtauksista  ei  päätynyt  lopulliseen 

elokuvaan,  mutta  kuvin  käsikirjoittaminen  toimi  minulle  vapauttavana  elokuvallisen 

ajattelun metodina. 
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Koska kuvakäsikirjoitusten tekeminen oli hidasta kokonaisrakenteen kehittelyn kannalta, 

aloin  tehdä  myös  muutamia  kohtausluetteloita  ja  viedä  käsikirjoitusta  eteenpäin 

kirjoittamalla välillä kohtausluetteloita, välillä piirtäen kohtausten kuvakäsikirjoituksia ja 

välillä kirjoittaen perinteistä tekstimuotoista käsikirjoitusta.

Käsikirjoittaminen ja dokumentaarisuus

Tuossa  vaiheessa  käsikirjoituksen  kirjoittamista  olin  osa-aikatöissä  (lopulta  yhteensä 

kolme vuotta), jona aikana elokuvani ei tuntunut etenevän mihinkään. Se oli ehkä täysin 

omaa syytäni,  mutta  ajattelin  silti  irtisanoutua työstäni,  jotta voisin keskittyä elokuvani 

valmiiksi  saattamiseen.  Jollain  tasolla  syytin  kuitenkin  työpaikkaani  elokuvani 

jämähtämisestä paikalleen, mikä oli osittain tottakin. Purin tämän turhautumisen dialogiksi,  

jossa  Kimmo  ilmoittaa  aikovansa  irtisanoutua  työstään.  Elokuvan  tässä  vaiheessa 

tuntematon  toinen  näyttelijä  kuitenkin  varoittaa  Kimmoa,  että  siitä  seuraisi  kolmen 

kuukauden karenssi. Näin oman elämäni (hyvin pieni) tapahtuma tuli osaksi käsikirjoitusta 

ja muodostui yhdeksi elokuvan tärkeimmistä kohtauksista.

Puolisoni kertoi minulle taas nähneensä unen altaasta. Hän saapui tilaan, jossa oli hämärää. 

Ilmassa oli höyryä. Uima-allasta ympäröivät uusklassiset pylväät, ja altaan toisella puolella 

oli ruuan tähteitä, viinilaseja ja lautasia korkeilla pöydillä. Pukuihmiset olivat syventyneet 

tuijottamaan  jonkinlaista  kolmiulotteista  elokuvaprojektiota:  altaan  keskellä  korkealla 

ilmassa juoksi jättikokoinen hevonen. Projektorin valo näkyi selvästi höyryisessä ilmassa.

Kuultuani  unesta  ajattelin,  että  tämä  näky  minun  on  varastettava elokuvani 

loppukohtaukseksi.  Lopulta  karsin  liian  tarkovski-pastissina  pitämäni  hevosen  ja  koko 

projektion, ja juhlat – sääli sinänsä, mutta minulla ei ollut tuotannollisia edellytyksiä niille 

tai  ainakaan en halunnut  lähteä tekemään niin isoa tuotantoa,  joka olisi  mahdollistanut 

tämäntyyppisen  tilankäytön,  lavastamisen  tai  joukkokohtaukset.  Jäljelle  jäi  siis  Kimmo 

saapumassa tilaan, jossa on allas. Tästä kohtauksesta tuli elokuvan lähtökohta – ja työnimi 

Allas – mutta silti tämäkään kohtaus ei päätynyt lopulliseen elokuvaan. Luopumisen tuska 

on elokuvaa tehdessä suuri,  oli  sitten kyseessä kohtaukset, joita ei ehditä kuvata, tai  ei 

tuotannollisista syistä ole mahdollista toteuttaa, tai jo kuvatut kohtaukset, jotka leikataan 
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pois.  Altaan  tapauksessa  oikeanlainen  allas  jäi  löytämättä,  samalla  kun  työryhmän 

aikataulut vaativat yhteensovittelua.

Planeetta-elokuvan  tarinalliset  tapahtumat  eivät  siis  kumpuakaan  päähenkilöä  esittävän 

Kimmon oikean elämän tapahtumista vaan minun elämäni tapahtumista,  subjektiivisista 

kokemuksista  ja  kuulemistani  tarinoista  –  aivan  kuin  klassisessa  käsikirjoittamisessa. 

Käyttämäni tyylilaji ei kuitenkaan tulisi olemaan klassista elokuvakerrontaa.

Dialogista

Elokuvan dialogi on syntynyt kirjoittamani lyhyen sananvaihdon ympärille. Kimmo sanoo, 

että hän aikoo irtisanoutua ja Helka toteaa hänen saavan siitä hyvästä kolmen kuukauden 

karenssin.  Tämän  jälkeen  siirrymme dialogiin,  joka  on  pääosin  syntynyt  näyttelijöiden 

improvisoimana  harjoituksissa.  Purin  näyttelijöiden  pitkät  improvisoidut  keskustelut 

paperille,  muokkasin  ja  yhdistelin.  Ja  tuloksena  oli  mm.  puhetta  metsän  eläimistä  ja 

sienestämisestä. Tästä dialogista ei kuitenkaan juuri mitään päätynyt lopulliseen leikattuun 

elokuvaan.  Tulimme  leikkausvaiheessa  siihen  tulokseen,  että  noin  kymmenminuuttinen 

elokuva ei tuntunut kaipaavan paljonkaan dialogia, vaan tilaa tapahtumien, paikkojen ja 

hahmojen ympärille.

Malmberg  Bressonin  vuorosanoista:  ”Mallin  ei  pidä  pohtia  vuorosanojaan;  muuten  on 

olemassa vaara että niistä tulee juuri vuorosanoja, jäljitelmiä, jotka puhuttuina vaikuttavat 

toisten  keksimiltä.  Käytännössä  Bresson  työskentelee  eräänlaisen  tunteenpurkauksista 

puhdistetun,  dramatiikasta ja tunteesta suhteellisen riisutun puheen avulla:  tunteen tulee 

käydä  ilmi  sanoissa,  olla  yhtä  sanojen  kanssa,  ei  tulla  ilmaistuksi  niiden 

avulla.”(Malmberg, 117.)

Planeetta-elokuvan  dialogi  on  lähes  riisuttu  dramatiikasta.  Se  on  välillä  liiankin 

hymistelevää,  eikä  siinä  tosiaan  ole  juuri  minkäänlaista  konfliktia.  Näyttelijöiden 

improvisoimasta dialogista kokoon parsittu ja kokonaan käsikirjoitettu dialogi on sovitettu 

yhteen,  jolloin  käsikirjoitettu  dialogi  toivottavasti  katoaisi  ja  muuttuisi  luonnolliseksi 

puheeksi.
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3. TYYLI

Epäselvyyden synnyttämät kokemukset

Fragmentaarisuus  ja  juonen  tapahtumien  niukkuus  saa  aikaan  epäselvyyttä.  Tämä 

epäselvyys  voi  pahimmillaan  häiritä  voimakkaasti  katsomiskokemusta  ja  ehkä 

parhaimmillaan  se  voi  luoda  katsojalle  tunteen  selkeydestä  –  käsitellä  asioita,  joita  on 

vaikea  sanallistaa.  Tarkoitan  jonkinlaisia  kokemuksia  mystisyydestä  tai  vaikkapa 

uskonnollisen kokemuksen kaltaisia kokemuksia. Kun juoni on epäselvä, katsoja yrittää 

täydentää sen kokonaiseksi tarinaksi. Jos tämäkään ei selitä tapahtumien kulkua tai niiden 

liittymistä  toisiinsa,  on  ehkä  paras  katsoa  elokuvaa  niin  kuin  runoja  luetaan.  Sarjana 

assosiatiivisia  kuvia  ja  kohtauksia,  joiden  merkitykset  ovat  vaikeasti  sanallistettavissa, 

mutta  jotka  synnyttävät  mahdollisesti  voimakkaitakin  tunnetiloja.  Elokuvan  kohtaukset 

eivät tällöin välttämättä kerro tarinaa vaan toimivat enemmänkin Eisensteinin montaasi-

teorian tapaisesti törmäten toisiinsa ja synnyttäen toivottavasti ajatuksia ja tunteita. Andrei 

Tarkovski  pyrki  monesti  synnyttämään  katsojassa  tällaisen  uskonnollisen  tai  pyhän 

kokemuksen.  Nykyohjaajista  ehkä  Roy  Anderssonin  (esimerkiksi  Sinä  elävä ja  Toisen 

kerroksen  lauluja)  ja  ainakin  Lars  von  Trierin  Melancholia sisältävät  tämänkaltaisia 

mystisiä tai runollisia elementtejä. 
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Planeetta-elokuvan Kimmon avaruusolious on epäselvää ja mystistä kovin konkreettisella 

tasolla.  Emme  tiedä  avaruusolioista  mitään,  joten  lopulta  emme  tiedä  päähenkilö-

Kimmostammekaan  juuri  mitään.  Kaikki  hänen  toimintansa  näyttäytyy  meille  hänen 

avaruusolioutensa kautta. Mutta edes hänen avaruusolioutensa ei ole varmaa. Realistisesta 

katsantokannasta Kimmo on hullu tai avaruusolio-jaksot ovat hänen uniaan. Itse pidän tästä 

epäselvyydestä, mutta itse olen aina uskonut Kimmoon: minulle hän on sataprosenttisesti 

avaruusolio, eikä elokuva sisällä yhtäkään unijaksoa.

Ääni ja musiikki

Gilles  Deleuzen  mukaan  äänet  voidaan  jakaa  ainakin  kolmeen  ryhmään:  sanat,  äänet, 

musiikki.  Nämä  äänikomponentit  kilpailevat  ja  tukevat  toisiaan,  ovat  päällekkäisiä, 

peräkkäisiä,  mutta  ne  muodostavat  yhtenäisen  äänijatkumon.  Ääni  on  kuvan  neljäs 

ulottuvuus ja sen komponentit  piirtävät polun visuaaliseen tilaan. Ääni on näkyvissä ja 

täyttää kuvan ulkopuolisen tilan. (Deleuze 2007, 235.)

Koska  elokuvani  käsikirjoituksesta  tuli  monista  syistä  johtuen  lähes  juoneton  ja 

epädramaturginen,  halusin  jonkun  toisen  keinon  vaikuttaa  katsojan  tunteisiin. 

Ensimmäinen näistä keinoista oli  epäselvyys, ja toinen musiikki – jota usein käytetään 

katsojan  tunteiden ohjailijana,  jonkinlaisena  merkkinä  siitä,  mitä  katsojan  tulisi  tuntea. 

Halusin  alusta  lähtien  laittaa  elokuvan  täyteen  musiikkia  ja  vieläpä  mahdollisimman 

tunteisiin vetoavaa musiikkia. 

Bresson,  joka  yleensä  pyrki  välttämään  musiikin  käyttöä,  käytti  elokuvassaan 

Kuolemaantuomittu  on  karannut Mozartin  C-mollimessua  etenkin  elokuvan  jaksoissa, 

joissa  vangit  kävelevät  tai  tyhjentävät  jätesankoja.  ”Bressonin  Kuolemantuomittuun 

valitsemassa  Mozartin  musiikissa  on  nähty  merkki  elämästä,  vapaudesta,  Jumalasta, 

Sallimuksesta, ykseydestä, veljeydestä ja uskonyhteydestä. […] Tälle mitä banaaleimmalle 

toiminnalle  Mozartin  messu antaa  suurta  ylevyyttä,  rituaalin  juhlallisuutta.”  (Toiviainen 

1989, 13.)
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Animaatiot

Olin  suunnitellut,  että  elokuvan  näyteltyjen  kohtausten  väliin  leikattaisiin  abstrakteja 

animaatioita.  Sinänsä  on  mietittävä  kummat  ovat  toistensa  välissä:  ovatko  näytellyt 

kohtaukset sittenkin animaatioiden välissä? Alkuperäinen suunnitelma oli, että animaatiot 

toteutettaisiin  kokonaan tietokoneilla  käyttäen valopisteitä,  jotka näyttäisivät aivan kuin 

epätarkoilta  katuvaloilta,  silloin  kun  kameran  linssin  tarkennus  on  ns.  pielessä.  Tämä 

osoittautui  kuitenkin  teknisesti  liian  hitaaksi  toteuttaa,  koska  tuon  epäterävyyden 

laskeminen  tietokoneella  vei  liian  paljon  aikaa.  Sain  idean  animoida  valopisteet 

tietokoneella  ja  kuvata  ne  ruudulta  kameralla,  jolloin  voisin  itse  kontrolloida  niiden 

epäterävyyttä tarkentamalla linssiä ”väärin”. Tästä oli myös se etu, että materiaali käytyään 

kamerassa  saman  prosessin  läpi  kuin  näytellyt  kuvat,  istuisi  paremmin  muuhun 

materiaaliin.

Animaatiot  ovat  siis  abstrakteja  tietokoneanimaatioita,  jotka  ovat  minulle  ensisijaisesti 

arvoituksellinen,  mystinen  elementti.  Koska  ne  ovat  epäteräviä,  niistä  ei  voi  tunnistaa 

mitään – tai ehkä ne toimivat jonkinlaisena mustetahratestinä, josta jokainen voi tunnistaa 

omat mielikuvansa. Minulle ne tuovat mieleen ensinnäkin kaupungin epätarkat katuvalot, 

joka on vuosikausia vanha elokuvallinen konventio ja kameran luoma optinen ilmiö, jota 

emme niin selvästi omilla silmillämme näe. (Myös tällaista katuvalomateriaalia kuvattiin 

elokuvaa  varten  vahvistamaan  tätä  mielikuvaa,  jotta  ei  olisi  selvää,  milloin  katuvalot 

loppuvat ja animaatio alkaa.)
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Toisaalta animaatioiden valopisteet  ovat minulle tähtiä, atomeita,  galaksien nopeutettuja 

liikkeitä.  Ne  ovat  muistumia  avaruusolennon  kotimaailmasta,  jonka  tapahtumia  tai 

olomuotoa emme kykene ymmärtämään. Elämää kaasuplaneetalla,  jonka elämänmuodot 

perustuvat  hiilen  sijasta  vaikkapa  vetyyn  ja  heliumiin  –  siis  scifiä.  Tällä  tavalla  ne 

näyttävät myös miten erilaiseen maailmaan Kimmo on tullut,  ja miten paljon hänen on 

pitänyt mukautua vaihtaakseen elämän ”epäterävinä valopisteinä” työkkärin karensseista 

murehtivaksi  ihmiseksi.  (Tässä  ajatuksessa  on  mukana  hieman  outoa  ja  näkymätöntä 

huumoria, jota olen yrittänyt elokuvan käsikirjoituksellisissa lähtökohdissa hyödyntää...)

Todellisuudesta heijastuvan valon tallentaminen

”Elokuvan  ja  kerronnan  olennainen  yhteenkuuluvuus  näyttää  siinä  määrin  selviöltä, 

kuitenkaan  se  ei  ole  mikään  itsestäänselvyys.  Ensialkuun  näiden  kahden liitto  ei  ollut 

mitenkään  ilmeinen:  elokuva  ei  syntymässään  saanut  ennaltamäärätysti  ja  hallitsevasti 

kertovaa  osaa.  [...]  Se syntyi  tallennuksen välineenä,  vailla  kutsumusta  kertoa tarinoita 

erityisin menetelmin.” (Aumont, Bergala, Marie & Vernet 1996, 78.)

Vaikka  elokuvani  eivät  olekaan  puhtaita  esityksiä  fiktioelokuvan  lajityypissä  olen  silti 

samalla  aina  kokenut  olevani  ennen  kaikkea  fiktio-ohjaaja.  Tekotapani  on  lähimpänä 

fiktioelokuvan  prosessia,  jolle  tyypillistä  on  näyttelijät,  dialogi,  käsikirjoitus, 

kuvakäsikirjoitus,  sekä  työryhmä,  johon  kuuluvat  ohjaajan  lisäksi  yleensä  vähintään 

kuvaaja, leikkaaja ja äänisuunnittelija. Luova vastuu on siis enemmän jaettua kuin monissa 

kuvataiteilijoiden tekemissä elokuvissa ja tapahtumat elokuvaa varten keksitympiä kuin 

monissa dokumentaarisissa elokuvissa (nämä ovat  tietysti  yleistyksiä).  Yksi  perinteinen 

tekijä,  joka  erottaa  usein  fiktion  dokumentaarisesta  elokuvasta  ja  videotaiteesta  on 

kuvauskaluston  ja  työryhmän  massiivisuus  suhteessa  kahteen  muuhun.  Planeetan 

tapauksessa elokuva tehtiin kuitenkin kevyellä kalustolla.  

Fiktio-elokuvan  suhde  todellisuuteen  on  mielenkiintoinen.  Toisaalta  kamera  ja 

sataprosenttinen ääni tallentavat todellisuudesta heijastuvaa valoa ja ovat sitäkautta ehkä 

teknisesti lähempänä havaittua todellisuutta kuin esimerkiksi maalaustaide. Toisaalta tästä 

todellisuudesta  tehdään valintoja.  Aluksi  kamera-  ja  ääniteknologia  pyrkii  tallentamaan 

valosta ja äänestä ihmisen kuulemat taajuudet. Tämä pyritään tekemään miellyttävästi tai 
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realistisesti  suhteessa  laitteet  suunnitelleen  insinöörin  kokemukseen  todellisuudesta. 

Tallennusvälineet  ovat  kuitenkin  teknisesti  rajoittuneita.  Kamera  ei  kykene  täysin 

jäljittelemään  silmää  ja  kokemusta  kehosta,  josta  käsin  silmät  katsovat. 

Tallennusvälineiden  tekninen  rajoittuneisuus  muuntaa  todellisuutta  toiseen  olomuotoon. 

Toiseksi  kuvasta  nähdään  yleensä  suorakaiteen  muotoinen  rajaus,  joka  jollain  tasolla 

pelkistää ihmisen näkökentän,  toisaalta kameranpaikka ja rajaus tekevät myös valinnan: 

mitä todellisuudesta näytetään.  Periaatteessa kuva on aina yhtä todellinen (ja  aina yhtä 

illusorinen).  Tarkka  kuva  ihmisen  kasvoista  ei  ole  sen  todellisempi kuin  epätarkat 

pölyhiukkaset pimeässä nurkassa, mutta kyse on tietysti myös katsomisessa tapahtuvasta 

tunnistamisesta.  Mitä katsoja tunnistaa todelliseksi? Kuvassa oleva epätarkkuus koetaan 

yleensä  ensisijaisesti  teknisenä  virheenä  tai  taiteellisena  valintana,  eikä  todellisuudesta 

tallentuneena  valona.  Verrattuna  ihmisen  silmään  kameralla  on  helpompi  jättää  kuva 

tarkentamatta  kuvassa  näkyvään  kohteeseen.  Ihmisen  silmä  pyrkii  refleksinomaisesti 

tarkentamaan kuvan, jolloin käsityksemme todellisuudesta on yleensä se, että todellisuus 

on tarkka. Tällöin epätarkka kuva näyttää virheeltä tai ”epätodelliselta”.

Lisäksi  kameran  tallentama  todellisuuden  kuvajainen  leikataan,  jolloin  kuvauspaikalla 

vallinnut  aika  pirstaloituu.  Salmiakki-abduktiossa käytettiin  pääosin  sataprosenttista  eli 

yhtäaikaa  kuvatun  kuvan  kanssa  taltioitua  ääntä,  jolloin  kuvan  ja  äänen  suhde  on 

naturalistisempi,  kuin  vaikkapa  elokuvassa,  jonka  kaikki  äänet  on  jälkiäänitetty. 

Leikkauksessa kuitenkin yhdistetään usein esimerkiksi kolme kertaa samasta tapahtumasta 

kuvattua  ottoa,  jolloin  yhdessä  otossa  äänitetty  dialogi  saattaa  jatkua  aivan  eri  aikaan 

kuvatun toisen oton kuvan päälle.

Todellisuudesta  heijastunut  valo  taltioidaan  ja  esitetään,  jolloin  kuvan  katsojalle  usein 

syntyy  illuusio  todellisuudesta.  Ehkä  tästä  onkin  usein  johdettu  ajatus  siitä,  että  myös 

kuvassa tapahtuvien tapahtumien tulisi olla jollain tavalla todellisuudesta johdettuja. Eli 

kuvassa esiintyvien ihmisten pitäisi joko olla ”todellisia” (tai dokumentaarisia) tai sitten 

heidän teeskentelynsä eli näyttelemisensä pitäisi tuntua mahdollisimman todelliselta, koska 

kuvakin  jo  itsessään  tuntuu  todelliselta.  Tietysti  kuvaa  kuvattaessa  todellisuuden 

esittämiseen  vaikuttaa  mm.  valaistus,  jo  mainittu  rajaus  sekä  myöhemmin  tehtävä 

värimäärittely, jolla kuva saadaan poikkeamaan todellisuudessa vallinneista olosuhteista. 

Joissain  olosuhteissa  tietysti  valaistuksen  tarkoitus  on  vain  se,  että  jotain  saataisiin 
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ylipäätään  näkymään  pimeässä  huoneessa.  Tämä  totuudenmukaisen  näyttelemisen 

vaatimus  on  kuitenkin  aivan  samalla  tavalla  valinta  kuin  mikä  tahansa  muu 

elokuvantekemisen parametreista. Ja näyttelijäntyön naturalistisuuden arviointi on täynnä 

kulttuurisia  konventioita  ja  normaaliuden  määrittämistä.  Bressonin  elokuvien 

näyttelijäntyö  voi  jollekin  katsojalle  näyttäytyä  naturalistisena,  toiselle  taas  täysin 

vieraannuttavana  ja  outona  näyttelemisenä.  Silti  naturalismiin  pyrkiminen  antaa 

elokuvantekemisessä  samanlaisen  kiinnekohdan  kuin  esittävän  taulun  maalaaminen  tai 

patsaan veistäminen. Ja kuten maalatessa on mahdollista tyylitellä, samoin on näyteltäessä.

Aiheen ja tyylin muotoutuminen

Ihan aluksi mielessäni oli tietty tunnetila, jonka halusin mukaan elokuvaani. Sen jälkeen 

aloin  miettiä  hahmoa  ja  yksittäisiä  kuvia,  sekä  kohtauksia.  Kun  oli  aika  määritellä 

elokuvan aihe halusin tehdä elokuvan mielenterveysongelmista. Ensimmäinen juonellinen 

ajatus  oli,  että  päähenkilön  kasvavat  mielenterveysongelmat  saavat  hänet  jättämään 

työpaikkansa,  joko hänen omasta aloitteestaan tai  sitten työnantajan aloitteesta.  Hänelle 

olisi tietysti myös tullut ongelmia perheensä kanssa. Olin kuullut tositapahtumista, jossa 

perheen toinen vanhempi menettää mielenterveytensä, ja alkaa epäillä, että hänelle tehty 

ruoka  on  myrkytettyä.  Halusin  yrittää  tehdä  voimakkaan  dramaattisen  juonellisen 

elokuvan,  jossa  päähenkilölle  käy  huonosti.  Päämääränä  oli  siis  alunperin  jonkinlaisen 

voimakkaan  tunteen  näyttäminen  –  jonkinlainen  melodraama.  Elokuvan  aihe  olisi 

yhteiskunnallinen,  mutta samalla  tietyllä tapaa subjektiivinen. Samalla  halusin elokuvan 

olevan minulle itselleni taiteellisesti kiinnostava – hyvä elokuva.

Tyylillisesti halusin jatkaa samantyyppistä naiivia ilmaisua, jota olin käyttänyt Salmiakki-

abduktiossa ja  Katsotaan  mitä  tulee -elokuvassa.  Näiden  kaikkien  kolmen  elokuvan 

naiivius  on  käsikirjoituksellista,  eli  niissä  kaikissa  ”tapahtuu  jotakin  hassua”  tai 

uskomatonta. Planeetan osalta tämän voi todeta siinä, että avaruusoliot ja -aluksethan ovat 

B-elokuvien, scifi-elokuvien elementtejä. 

Samantyyppistä  populaarikulttuurisen  naivismin  ja  taide-elokuvan  elementtien 

yhdistämistä edustavat esimerkiksi Michel  Gondryn elokuva  La Science des rêves (The 

Science of Sleep, 2006), sekä Spike Jonzen Being John Malkovich (1999). Elokuvat ovat 
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kuitenkin paljon surrealistisempia kuin omat elokuvani. He molemmat ovat musiikkivideo-

ohjaajia, jotka yhteensä vastaavat lähes ”kaikista hyvistä” musiikkivideoista, joita koskaan 

on tehty. Charlie Kaufmanin käsikirjoittaman ja Jonzen ohjaaman Being John Malkovichin 

lähtökohta  on  samaanaikaan  surrealistinen  ja  naivistinen,  eli  erään  New  Yorkilaisen 

toimistotalon  7½.  kerroksen toimistossa  hyllyn  takana on portaali  ”itseään”  elokuvassa 

esittävän näyttelijä John Malkovichin aivoihin. Gondryn elokuvassa La Science des rêves  

musiikkivideomaisuus on voimakkaasti läsnä. Koko elokuva on kuin pitkä unijakso, jossa 

esineanimaatiota  ja  pahvilavasteita  käytetään  liikkuvan  kuvan  ja  tarinankerronnan 

elementteinä. 

”Pahvilavastetyyli”  on  nähtävissä  monissa  Gondryn  musiikkivideoissa.  Niistä  yksi 

parhaista on Björkin Army of Me (1995) kappaleeseen tehty video, jossa Björkin esittämä 

hahmo  ajaa  suurta  (ilmeisen  lavastettua)  rekkaa,  joka  päästelee  savua  kymmenistä 

valtavista putkistaan. Rekka kuitenkin hajoaa ja sen konepellin alta paljastuu suu, jossa on 

paljon  rikkinäisiä  hampaita.  Björkin  poskeen  alkaa  sattua  ja  hän  hakeutuu 

hammaslääkäriin, joka osoittautuu isoksi mustaksi gorillaksi. Gorilla-hammaslääkäri ottaa 

Björkin suusta timantin, jonka Björk kuitenkin nappaa takaisin itselleen. Timantti kasvaa 

hänen  pakomatkallaan  jättimäiseksi  ja  hän  pudottaa  sen  lopulta  rekkansa  savuavaan 

suuhun, jolloin auto ilmeisesti korjaantuu. Loppujaksossa Björkin esittämä hahmo räjäyttää 

pommin museossa herättääkseen tällä tavoin siellä näytteillä olevan nukkuvan miehen.

Michel Gondryn ohjaama Björkin musiikkivideo Army of Me (1995)
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Michel Gondryn unenomaiset kuvat ovat kuin visuaalinen runo, joka esitetään viehättävän 

naiivisti,  luottaen  siihen,  että  videon  maailma  kestää  ja  vahvistuu  kerronnan 

”lapsellisuuksista”.  Samalla  kaikki  on esitetty  äärimmäisen sujuvasti  mikä  sopii  tietysti 

kaupalliselle musiikkivideolle. Gondryn naivistinen surrealismi on yksi vahva vaikuttaja 

esimerkiksi  Planeetan avaruusolion  sisältävälle  käsikirjoitukselle  tai  aiemmin tekemäni 

Katsotaan mitä tulee -elokuvan jaksolle, jossa mies muuttuu puuksi. Musiikkivideo on jo 

lajina yleensä kaupallinen taidemuoto, jonkinlainen vastakohta Army of Me:n loppujakson 

taidemuseolle, jonka Gondry ilmeisesti haluaa protestina räjäyttää videollaan. Ehkä videon 

tekijän  sanoma  on  vanhojen  arvojen  purkaminen  ja  olemassaolevien  esteettisten 

arvostusten alas repiminen.

4. SCIFI, AVARUUSOLENNOT JA TOISEUS

Efekteistä ja muttereista 

Tuo itselleni tavoitteeksi asettama ”omasta mielestäni hyvä elokuva” oli vaikea kriteeri, 

sillä pidän toisaalta siitä, että elokuva on populaarikulttuurinen tuote, helposti lähestyttävä 

ainakin  jostain  suunnasta;  toisaalta  pidän  myös  täydellisen  epäselvyyden  tuottamasta 

mystiikan tunteesta vaikkapa monissa videotaideteoksissa. Näitä kahta puolta yhdistäessäni 

toiseksi  käsikirjoitukselliseksi  lähtökohdaksi  muodostui  halu  tehdä  scifi-elokuva.  Tämä 

populaarikulttuurin genre on mielenkiintoinen sillä elokuvissa se  esiintyy vakavimmista 

taide-elokuvista  aina  suttuisiin  B-elokuviin.  Andrei  Tarkovski  teki  onnistuneesti  useita 

scifi-elokuvan genreen määriteltäviä elokuvia, kuten  Stalker ja  Solaris. Stalkerissa scifi-

elementit  ovat  minimalistisia  ja  lähinnä  käsikirjoituksen  tasolla.  Laser-aseet, 

avaruusalukset  ja  kaukaiset  galaksit  loistavat  poissaolollaan.  Sen  sijaan  elokuvassa 

keskitytään  seuraamaan  kolmen  miehen  matkaa  ja  mutterinheittelyä  pusikossa,  jonka 
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päämääränä  on  päästä  alueen keskellä  olevaan  huoneeseen,  jossa  toiveet  toteutuvat. 

Lavastuksellisesti  scifi  rajoittuu  joihinkin  puvustuksellisiin  ratkaisuihin,  juniin  ja 

rähjäiseen  joutomaahan.  Jossain  alueen  reunamilla  on  nähtävissä  hieman  futuristisia 

sotilaita  vartioimassa  alueelle  pääsyä.  Loppu scifi  tulee  käsikirjoituksesta  ja  dialogista. 

Alueen muuttuminen toisenlaiseksi tapahtuu elokuvakerronnassa ennen kaikkea dialogin 

tasolla.  Se  tapahtuu,  koska  elokuvan  henkilöt  sanovat,  että  alue  muuttuu.  Tämä 

arkipäiväisen  vaikkapa  puiston  tai  metsän  ”scifiyttäminen” on  kiinnostava  tapa  tutkia 

tuttua ja muuntaa se joksikin vieraaksi ja tuntemattomaksi.

Scifi  on  kiinnostavaa  myös  silloin,  kun sitä  käytetään  lajityyppinä  videovuokraamojen 

hittielokuvissa  ja  toisaalta  vaikka  vanhoissa  B-elokuvissa.  Usein  etenkin  vanhoissa 

varsinaisissa  B-elokuvissa  oli  pienet  budjetit,  joilla  tehtiin  halpoja  efektejä  vaikkapa 

avaruusolioista  tai  avaruusaluksista,  kuten  ikoniset  narujen  varassa  leijuvat  lentävät 

lautaset  Ed Woodin elokuvassa  Plan 9 from Outer  Space.  Tarkovskilla  puisto  muuttuu 

mystiseksi  alueeksi dialogin  tasolla  lähes  ilman  efektejä.  Huonojen  erikoisefektien 

scifielokuvissa  efektien  huonous  on  sopimuksenvaraista  kuten  viitteelliset  lavasteet 

teatterissa.  Efekteissä  tärkeintä  on  loppujen  lopuksi  tunnistettavuus,  eli  se,  että  ne 

tunnistetaan niiksi asioiksi, joita ne elokuvan tarinassa edustavat. Räjähdyksen voi tehdä 

tähtisadetikulla. Tarkovskin  Stalker välttää efektit tyylikkäästi, ja toisaalta aika on tehnyt 

myös vanhojen B-elokuvien efekteistä  tyylikkäitä. Samanaikaisesti  epätäydelliset  efektit 

paljastavat  elokuvan  luonnetta  –  tarinan  sopimuksenvaraisuutta  ja  tekevät  elokuvan 

katsomisesta tietoisempaa.

Tarkovskin Solariksessa efektikuvat planeetasta on tehty mm. päällekkäisvalotuksina.
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Brooks Landon kirjoittaa artikkelissaan ”Diegetic or Digital? The Convergence of Science-

fiction  Literature  and  Science-fiction  Film  in  Hypermedia”,  että  varsinkin  90-luvulla 

tehtyjen  (ja  monissa  tapauksissa  sitä  aiempienkin)  scifi-elokuvien  erikoisefektit  ovat 

elektronista simulaatiota, ja ne muodostavat oman kerronnan tason, jonka tehtävänä ei ole 

palvella  juonta.  Juoni  on  muuttunut  tekosyyksi  esitellä  tätä  tekno-narraatiota,  ja 

erikoisefektien tekotavat ovat muuttuneet monissa tapauksissa yleisölle kiinnostavammaksi 

kuin itse elokuvan kertoma tarina. (Landon 1999, 37-41.) Scott Bukatmanin mukaan scifin 

erikoisefektit ovat spektaakkeli,  joka pysäyttää kerronnan ja  haastaa yleensä kerrontaan 

keskittyneen  elokuvateorian  ja  -kritiikin.  ”Efektit  ovat  exhibitionistisia  ennemmin  kuin 

voyeristisiä. Ne on suunniteltu katsottaviksi.” (Bukatman 1993, 14.)

Olen  aina  ollut  kiinnostunut  scifistä  genrenä  ja  käyttänyt  scifiin  viittaavia  elementtejä 

aikaisemmissa  töissäni.  Lyhytelokuvassani  Salmiakki-abduktio kommuunin  keittiössä 

käydyn keskustelun keskeyttivät useamman kerran animoidut jaksot, joissa esitettiin muun 

muassa naivistisesti elokuvan päähenkilöiden abduktio (eli kaappaaminen avaruusolioiden 

alukseen)  pala-animaatiotekniikalla  (joka  on  ehkä  scifi-elokuvien  realististen  efektien 

antiteesi). Scifi genrenä tuo kepeästi mukanaan mahdollisuuden käsitellä isojakin asioita. 

Tämä samanaikainen kepeys, naivismi ja mahtipontisuus on kiinnostavaa.

Scifi- ja taide-elokuva, genrejen yhdistäminen

Planeetta päätyi  olemaan  lopulta  elokuva,  jossa  taide-elokuva  kohtaa  scifi-elokuvan. 

Kuten  B-elokuvien  tekijöillä  ja  Tarkovskilla,  minullakin  oli  rajalliset  mahdollisuudet 

efektien realistisuuteen tai monimutkaisuuteen. Lähdin kirjoittamaan käsikirjoitusta, joka 

voitaisiin kuvata omassa elinympäristössäni, mutta joka silti olisi scifiä tarinan tasolla – 

ainakin viitteellisesti.

Scifi-genren  tuominen  elokuvaan  myös  muokkasi  aihetta.  Enää  ei  ollut  selvää  oliko 

päähenkilö  Kimmo  mielenvikainen,  muukalainen  vai  jopa  profeetallinen  hahmo. 

Avaruusoliona halusin Kimmon toiminnan olevan pienieleisempää, sillä koin arkiset teot ja 

pienet seikkailut (esim. retki kaatopaikalle) riittävänä draamana suhteessa scifimäisyyteen. 

Olisi hauska ristiriita, että avaruussankarimme olisi jotenkin kyvytön toimimaan tai hänen 

tekonsa  eivät  olisi  kovinkaan  dramaattisia.  Sarjakuvahahmo  Teräsmies  on  kotoisin 
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Krypton-planeetalta,  mutta  maan  päällä  hänellä  on  yli-inhimilliset  voimat.  Kimmo on 

jonkinlainen anti-teräsmies, jonka voimat ovat ali-inhimilliset.

Kimmo  olisi  siis  avaruusolio,  mikä  on  tavallaan  kaukana  aiemmin  mainitusta 

käsikirjoituksen  tapahtumien  liittymisestä  näyttelijän  elämään,  jolloin  näyttelijä  voisi 

helpommin näytellä ”itseään”. Ajatus tuntui myös hieman kuluneelta, kuten tuo Teräsmies 

esimerkki  osoittaa,  mutta  kun  se  yhdistyi  mielessäni  lähtökohtaani  tehdä  elokuva 

mielenterveysongelmista, aloin uskoa, että tässä voisi olla elokuvan juonellinen lähtökohta.

David Bowie avaruusoliona elokuvassa The Man Who Fell to Earth (1976)

Avaruusolioiden toiseus

Ziauddin Sardar on toimittanut artikkelikokoelman ”Aliens R Us – The Other in Science  

Fiction  Cinema”,  johon  kirjoittamassaan  johdannossa  hän  korostaa  scifin  syntyneen 

länsimaisen teknis-tieteellisen yhteiskunnan tuotteena. Ensin kirjallisuuden lajiksi ja sitten 

populaarin elokuvan genreksi.  Sardarin mukaan avaruusolennot edustavat  yleensä scifi-

elokuvissa  toiseutta.  Avaruusolennot  osoittavat  mikä  ei  ole  inhimillistä  näyttääkseen 

paremmin  sen  mikä  on  inhimillistä.  Erilaisuus  ja  toiseus  ovat  avaruusolentojen  ydin. 

(Sardar 2002, 6.) Tämä länsimainen toiseuden pelkääminen ja määritteleminen on Sardarin 

mukaan lähtöisin jo ensimmäisistä muslimeita vastaan käydyistä sodista sen jälkeen, kun 

muslimit  olivat  valloittaneet  Espanjan  vuonna  711,  jatkuen  ristiretkistä  kerrotuissa 

tarinoissa  ja  myöhemmin  löytöretkien  aikaan  tapahtuneissa  vieraiden  kulttuurien 

kohtaamisissa. Sardar nostaa toiseutta kuvaaviksi ja länsimaista identiteettiä vahvistaviksi 

esimerkeiksi  Invasion of  the Body Snatchersin  (1956 ja  uudelleen tehtynä 1978),  jossa 

kylmänsodan  asetelmissa  (ja  hyvin  metaforisesti)  avaruudesta  tulee  ihmisen  sisälle 

asettuva  loinen,  joka  ottaa ihmiset  hallintaansa,  sekä  Independence  Dayn  (1996),  jossa 
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Yhdysvaltojen  johtava  asema  perustellaan  sotilaallisella  voimalla,  jolla  maa  pelastaa 

maailman ulkoavaruuden hyökkääjiltä. (Sardar 2002, 7-11.)

Elokuva The Day the Earth Stood Still (1951 ja uudelleen filmatisoituna 2008) on yksi 

suosituimmista  teoreettisen  tutkimuksen  aiheista  amerikkalaisissa  yliopistoissa  (Kuhn 

1999, 1). Elokuva on kiinnostava myös  Planeetan kannalta, sillä sen tarinan lähtökohdat 

ovat käytännössä samat. Avaruusolento saapuu maahan yksin toisesta galaksista. The Day 

the  Earth  Stood  Stillin päähenkilö  Klaatu  laskeutuu  avaruusaluksellaan  New  Yorkin 

Central  Parkiin,  jossa  hänet  ottaa  vastaan  pelokas  joukko  sotilaita  ja  poliiseja,  sillä 

seurauksella,  että  häntä  ammutaan.  Avaruusolento  vangitaan,  häntä  kuulustellaan,  hän 

pakenee.  Vuoden  1951  versiossa  Klaatu  pyrkii  valistamaan  maan  asukkaita  heidän 

otettuaan käyttöön ydinaseet ja yrittää saada heidät lopettamaan niiden käytön. Hänessä on 

profeetallisia piirteitä (Sardar 2002, 12). Sardarin mukaan elokuva syntyi Yhdistyneiden 

kansakuntien  perustamisen  jälkeisen  alkuinnostuksen  aikana  ja  se  heijastaa 

kansainvälisyyden ja pasifismin ilmapiiriä, joka tällöin vallitsi heti toisen maailmansodan 

jälkeen. Sardar tulkitsee kuitenkin tämän avaruusolennon toimivan peilinä länsimaiselle 

sivilisaatiolle,  ja  että  avaruusolennon  tuoma  opetus  on  lopulta  länsimaiden  omat 

alkuperäiset ideaalit, joista hän muistuttaa. Vuoden 2008 versio on erittäin samanlainen: 

muutamia hahmoja on pyöritelty ympäri, vaihdeltu ja yhdistelty, kohtaukset on kirjoitettu 

erilaisiksi, mutta runko on täysin sama. Ydinaseista varoittaminen on vaihdettu ihmisten 

aiheuttamaan ympäristökatastrofiin ja muiden lajien katoamiseen. Klaatu sanoo maapallon, 

sen  elinympäristön  ja  lajien  olevan  arvokkaampia  kuin  yhden  lajin  toilailut,  ja  hänen 

tuomansa (lähes raamatullinen) vitsaus on vähällä tuhota koko ihmiskunnan. 

Planeetan Kimmo on melko samanlainen profeetallinen hahmo kuin  The Day the Earth  

Stood Stillin Klaatu.  (Yksi  Planeetan vitsikkäistä  työnimistä  oli  Ruskeasuon oraakkeli,  

jossa tuo profeetallinen teema myös näkyy.) Kimmon pelastaa se, että ruuhkaisen Central 

Parkin  sijaan  hän  laskeutuu  Helsingin  Keskuspuistoon,  joka  on  nimestään  huolimatta 

käytännössä  metsää.  Hänen  laskeutumisellaan  on  silminnäkijöitä,  mutta  ihmishahmon 

ottanut  Kimmo  on  ilmeisesti  onnistunut  välttämään  vihamieliset  kohtaamiset  ihmisten 

kanssa ja sulautunut nopeasti kaupungin ihmisiin.  Nämä yhtäläisyydet elokuvien välillä 

ovat  puhtaasti  sattumia.  En ollut  nähnyt  The Day the  Earth  Stood Stillin kumpaakaan 

versiota  ennen  kuin  vasta  luettuani  scifi-tutkimusta  tätä  kirjallista  työtä  varten. 
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Yhtäläisyydet ovat kuitenkin jossain määrin hauskoja ja niiden avulla voidaan myös nähdä 

mikä erottaa Kimmon ja Klaatun. Klaatu jää yhteiskunnan ulkopuolelle, kun taas Kimmo 

integroituu  ja  hänestä  tulee  ehkä  liikaakin  ihminen,  kun  hän  kärvistelee  työpaikallaan 

ilmeisesti  tylsien  työtehtävien  parissa.  Kimmo  saarnaa  omia  epävarmoja  ajatuksiaan 

olohuoneessa  Helkalle,  ja  hänen  profeetallinen  visionsa  on  palkkatyön  vastustus  (tai 

”downshiftaus”, kuten nykyisin on tapana sanoa).

Hari on eräänlainen avaruusolio elokuvassa Solaris (1972)

Andrei Tarkovskin ensimmäinen scifi-elokuva  Solaris (1972, ja jälleen kerran uudelleen 

kuvattuna  vuonna  2002  Steven  Soderberghin  toimesta)  esittelee  myös  henkilön,  joka 

Kimmon ja  Klaatun tavoin  ottaa  ihmisen  hahmon:  hänen  nimensä  on  Hari,  ja  hän  on 

Solariksen päähenkilön Chris  Kelvinin kuolleen vaimon kopio. Elokuvassa ja alunperin 

Stanislaw  Lemin  samannimisessä  kirjassa  Solaris  on  elävä  valtameriplaneetta,  jonka 

yläpuolella  lentävään  tukikohtaan  Chris  saapuu.  Planeetta  kuitenkin  luo  asemalla 

oleskelevien ajatuksissa, muistoissa ja alitajunnassa olevista ihmisistä todellisia kopioita. 

Chrisin  mielestä  planeetta  poimii  Harin,  hänen  kuolleen  vaimonsa.  Pikkuhiljaa  Harin 

hahmolle kehittyy muisti ja mieli, ja hän alkaa ihmetellä oman mielensä epätäydellisyyttä 

ja  siinä  olevia  aukkoja.  Vaikka  Hari  näyttää  ja  tuntuu  ihmiseltä,  hän  ei  edes  omasta 

mielestään ole ihminen omassa epätäydellisyydessään. Hänen mekkonsa kertoo, että hän 

on vain Kelvinin epätäydellisten muistojen tuote – hänen mekkonsa on pakko leikata irti 

saksilla, koska Kelvinin mieli on unohtanut sen avautuvan selästä, tai ehkä mekko on niin 

tiivis osa Harin muistoa, ettei mekon riisuminen kuulu siihen. 
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Tarkovskin  elokuviin  perehtyneen  Nariman  Skakovin  mukaan  alkuperäisessä  kirjassa 

Stanislaw Lemin kirjoittama Hari ei vaihda sanaakaan tukikohdan muiden ihmisten kanssa 

ja ottaa muutenkin erittäin passiivisen roolin, kun taas Tarkovskilla Hari väittelee kiivaasti 

tukikohdan tiedemiesten kanssa.  Skakovin mukaan Tarkovski keskittyy enemmän Harin 

hahmoon ja antaa näin etusijan ”kuvitellulle, syyllisyyden ajamalle ja puhtaasti sisäistetylle 

'inhimilliselle' todellisuudelle” Lemin keskittyessä kuvaamaan näiden vieraiden ilmiöiden 

ulkoisia  ilmentymiä  ja  etsimään  mahdollisia  ratkaisuja  niiden  tuomiin  ongelmiin. 

Tarkovskin  kuvaus  on  inhimillisen  subjektiivinen  ja  Lemin  tieteellisen  objektiivinen. 

(Skakov 2012, 90.)

Kelvinin  ja  Harin  ensimmäisen  kohtaamisen  jälkeen  Kelvin  lähettää  Harin 

avaruuskapselilla pois tukikohdasta päästäkseen eroon hallusinaatiostaan. Solaris-planeetta 

ja Kelvinin mieli kuitenkin luovat Harin uudelleen. Hari ei lopulta kestä olemassaoloaan ja 

hän  yrittää  itsemurhaa  siinä  kuitenkaan  onnistumatta,  koska  hän  tulee  aina  ehjäksi 

uudelleen. Hari on Kimmoa toivottomampi tapaus – kuori, joka haluaisi olla kokonainen 

ihminen. Jollain tasolla samaa teemaa käsittelee myös Ridley Scottin Blade Runner (1982), 

jossa androidit (eli keinotekoisesti luodut ihmiset) haluavat muutoksia omaan ohjelmoituun 

neljän  vuoden  elinaikaansa.  Kimmon  ongelmat  ihmisyydessä  ovat  huomattavasti 

Solariksen Haria  ja  Blade  Runnerin androideja  pienempiä.  Kimmo  on  integroitunut 

ihmiseksi  niin  hyvin,  että  hän  haluaisi  vain  tehdä  vähemmän  palkkatöitä  ja  harrastaa 

enemmän – aivan kuin oikea ihminen. Samaan aikaan hänestä tuntuu, että hän on hukannut 

jotain  –  oman identiteettinsä  avaruusoliona  ja  oman kotinsa,  aivan  kuin  monet  meistä 

ihmisistä  olemme  hukanneet  oman  identiteettimme  ja  olemme  avaruusolioita  omissa 

kehoissamme  ja  elämissämme;  Planeetan ”sanoma”  onkin  tässä  kohtaa  melko 

suoraviivainen ja naiivi.

Eräässä  Solariksen kohtauksessa  Snaut  –  yksi  aluksen  tiedemiehistä  –  pitää  pitkän 

monologin, jossa hän sanoo, että ”ihminen haluaa laajentaa maapallon kosmoksen ääriin. 

Emme  tiedä  mitä  tehdä  vierailla  maailmoilla.  Me  …  tarvitsemme  peilin.”  Skakovin 

mukaan Snaut tarkoittaa tällä sitä, että tämä ihmisen itsekeskeisyys estää häntä luomasta 

”merkityksellistä kontaktia  toiseen” [elämänmuotoon tai vieraaseen kulttuuriin] (Skakov 

2012, 91). Kuten Ziauddin Sardar aiemmin huomautti on länsimaissa pitkällinen perinne 

toiseuden ja vieraan kuvaamiseen tarinoissa, jonka jatkumona scifin avaruusoliot ovat. On 
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ehkä  kuitenkin  mielenkiintoisempaa  kuvata  toiseutta  meissä  itsessämme  korvaamalla 

vaikkapa  Alien-elokuvien  hirviömäiset  avaruusoliot  ihmismäisillä  hahmoilla  kuten 

Solariksessa. Kyse on yrityksestä samaistua ja ymmärtää toiseutta fiktion keinoin.  

Identiteetti ja ruudut

Scott  Bukatman  käsittelee  kirjassaan  Terminal  Identity  (1993) scifiä,  televisioita, 

massakulttuuria  ja  tietokoneita,  ruutuja  ja  niiden  vaikutusta  identiteettiin.  Hän  pohjaa 

havaintojaan  mm.  Guy  Debordin  ajatukseen  spektaakkelin  yhteiskunnasta.  Kirja  on 

kirjoitettu  vuonna  1993  ennen  kuin  internet  toteutti  monet  niistä  ajatuksista,  joita 

Bukatman käsittelee lähinnä fiktion kautta. Näitä ajatuksia ovat mm. William Gibsonin 

kirjoissa toistuva kyberavaruus, eli  tietoverkko johon ihmisen mieli voisi konkreettisesti 

siirtyä  johtoja  pitkin.  Mielenkiintoista  tältä  kannalta  on  temaattinen  yhteys  internetin 

laajamittaisen käytön alettua tehdyssä Being John Malkovichissa (1999) oleva siirtyminen 

toisen  ihmisen aivoihin  tai  kehoon seinässä  olevan reiän  kautta.  Näinhän me nykyään 

toimimme internetissä, tosin keho, johon siirrymme on yleensä meidän oma virtuaalinen 

kehomme, meidän internet-persoonamme sosiaalisessa mediassa. Tältä kannalta Gibsonin 

kyberavaruus, ja Being John Malkovichin siirtyminen toiseen kehoon ovat oraakkelimaisia 

ennustuksia  nykypäivästä.  Tosin  Gibsonin  ja  hänen  edeltäjiensä  kehitelmät 

kyberavaruudesta ovat olleet voimakkaasti muokkaamassa nykyisenkaltaista internetiä ja 

ajatuksia  siitä,  mitä  sillä  voisi  tehdä.  Erotuksena  Gibsonin  kyberavaruudelle,  jota 

kansainväliset  kasvotonta pahuutta henkivät suuryritykset hallitsevat,  meillä  on internet, 

jonka  hallitsijoina  toimivat  iloisin  värein  ja  hassuin  lapsenomaisin  nimin  varustetut 

kansainväliset suuryritykset. 
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Arkielämää elokuvassa The Man Who Fell to Earth.

Bukatman  nostaa  esiin  mm.  Nicolas  Roegin  ohjaaman  The  Man  Who  Fell  to  Earth 

-elokuvan  (1976).  Elokuvassa  nähdään  David  Bowie  ensiroolissaan.  Hän  esittää 

avaruusolio Thomas Newtonia, joka on saapunut maahan vieraalta planeetalta, joka kärsii 

kuivuudesta.  Newton käyttää  oman planeettansa  osaamista  ja  teknologiaa,  ja  saavuttaa 

miljoonaomaisuuden patentoimalla keksintöjä. Hänen aikomuksenaan on rakentaa valtava 

avaruusalus, jolla hän kuljettaisi vettä maapallolta omalle planeetalleen, oman perheensä 

pelastukseksi.  Hän  on  todella  ulkopuolinen  tässä  maailmassa  ja  konkreettisesti 

naamioitunut  ihmiseksi  tekosilmillä  ja  ruumiinosilla.  Elokuvan nerokkuus piileekin sen 

roolituksessa: jollekulle on tullut mieleen, että David Bowie näyttää siltä, että hän on tullut  

ulkoavaruudesta. Bowie oli  tietysti  jo aiemmin rakentanut itselleen avaruudellisen alter-

egon  Ziggy  Stardustin  ja  koko  hänen  glam-rock  imagonsa  ja  olemuksensa  rakentui 

androgyyniyden ja vierauden – toiseuden – ympärille. Siinä mielessä koko elokuvarooli 

tuntuu  kuin  rakennetulta  Bowieta  varten.  Samantyyppistä  roolituksellista  keinoa  olen 

yrittänyt hyödyntää myös Planeetan Kimmossa. Thomas Newton integroituu täydellisesti 

kapitalistiseen  yhteiskuntaan  luomalla  omaisuutensa  massamarkkinatuotteilla.  Kimmon 

yli-inhimilliset kyvyt liittyvät ilmeisesti hänen pätevyyteensä ohjelmoida tietokoneita, tai 

sitten  hän  ei  kykene  hyödyntämään  kykyjään  tällä  planeetalla.  Lopulta  hänen  on 

luovutettava, koska hän ei pärjää tässä yhteiskunnassa, jonka säännöt on luotu  ihmisille. 

Myös Newton painiskelee ihmisten ymmärtämisen kanssa: kuten Bukatman huomauttaa, 

hän  yrittää  saada  kaiken  tietonsa  ihmisten  kulttuurista  amerikkalaisen  television 

välityksellä.  Hän  hankkii  yhä  lisää  televisioita  (”kuusi,  kaksitoista  ja  enemmän”)  ja 

ihmettelee,  miksei  se  kerro  hänelle  kaikkea  ihmisistä.  (Bukatman  1993,  47.) 

Kaikenkaikkiaan The Man Who Fell to Earth on ehkä vielä yhdenmukaisempi Planeetan 

juonen ja tunnelmien kanssa kuin The Day the Earth Stood Still.
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Lopuksi

Planeetta on elokuva toiseudesta ja  vieraudesta päähenkilönsä ja tapahtumiensa tasolla, 

sekä  ilmaisullisten  keinojensa  tasolla.  Se  kertoo  suhteellisen  tavallista  elämää  elävästä 

avaruusoliosta,  jonka  sisällä  on  outo  tunne  tänne  kuulumattomuudesta,  ja  outoja 

kysymyksiä  tämän  yhteiskunnan  annettujen  normien  välttämättömyydestä.  Vierauden 

tunnetta tukee elokuvan rikottu rakenne, fragmentaarisuus, tutusta ja turvallisesta fiktiosta 

poikkeava  dramaturgia.  Toiseus  ja  vieraus  on  siis  pyritty  laajentamaan  metodiksi, 

ilmaisuksi ja elokuvalliseksi sisällöksi. Kuitenkaan elokuva ei ole luoksepääsemätön vaan 

sen  vieraudessa  on  paljon  tuttua  ja  muusta  populaarikulttuurista  –  erityisesti  scifi-

elokuvista  –  tunnistettavaa  kuvastoa.  Sen  hahmot  ovat  inhimillisiä;  he  puhuvat 

dialogikohtauksissa,  aivan  kuten  fiktioissa  yleensäkin  on  tapana.  Planeetta on  scifi-

elokuva lähes minimaalisin efektein, vain koska päähenkilön väitetään olevan avaruusolio. 

Se jättää kuitenkin tilaa tulkinnalle, ja toisille se saattaa olla järkkyneen mielen kuvaus. 

Minä uskon kuitenkin elokuvan Kimmoon, minulle hän on ihmiseksi muuttunut valopiste 

toisesta galaksista.
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LIITE

Planeetan 8. käsikirjoitusversio, jonka pohjalta lähdettiin kuvaamaan. Elokuvan työnimenä 
oli tuolloin Allas. Kuvausten aikana käsikirjoitukseen lisättiin vielä muutamia kohtauksia ja 
lisää dialogia.

Allas
9 minuuttinen lyhytelokuva

Joonas Kiviharju
17.1.2012

1. int, avaruusalus(?)

Valonsäteet siivilöivät Kimmon kasvoja. Hän on keskittynyt. Ikkunasta vilistää ohi lisää 
valonsäteitä. Mikä paikka tämä on? Aluksen ohjaamo alkaa täristä holtittomasti.

2. ext, metsä, varhainen aamu

Metsä. Kaste peittää lehdet ja heinän. Kimmo rämpii metsässä. Savua nousee hänen 
takaansa. Hän ryömii ojassa, kävelee ja nostaa jalkansa pudonneen oksan yli. Hän nostaa 
lehden maasta ja katsoo sitä kädessään ensimmäistä kertaa.

3. ext, raitiovaunu

Kimmo seisoo raitiovaunussa ja katsoo. Hän kuuntelee musiikkia korvanapeilla. Hän 
ajattelee mielessään abstraktin näyn. Hän katsoo korvanappiensa johdon päätä ja siinä 
olevaa liitintä (ns. miniplugi).

Elokuvan nimi käy ruudussa. ALLAS.

4. int, koti

Helka laskee pienen kirjaillun rasian pöydälle. Kimmo istuu tuolissa. Helka sohvalla.

KIMMO
Mä ajattelin lopettaa työnteon. Pyytää potkuja tai jos se ei onnistu niin irtisanoutua.
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HELKA
Siitä tulee kolmen kuukauden karenssi. Sä et saa mitään rahaa.

KIMMO
Niin. Mutta mä teen sen silti. Ehkä tiistaina. Tai sitten keskiviikkona.

Kimmo kävelee jääkaapille.

KIMMO
Onks toi maito loppu?

5. ext, kaatopaikka

Kananmuna rikkoutuu. Kimmo ottaa munakennosta uuden kananmunan, heittää sen ilmaan 
ja lyö sitä kepillä, kuin pesäpallomailalla. Kimmo penkoo kaatopaikalla roskia. Hän 
juoksee ympäri kaatopaikkaa. Hengästyy.

6. int, metro

Metron liukuportaiden vieressä oleva hissi laskeutuu alas. Kimmo ja Helka istuvat 
metrossa eri puolilla vaunua.

HELKA
Löysitsä sen?

KIMMO
Minkä?

HELKA
Sen, mitä sä hait.

7. int, allas

Kimmo avaa oven ja astuu sisään suureen huoneeseen, jonka lattiat on kaakeloitu. Hänen 
edessään on tolppia ja niiden takana allas täynnä vettä. Hän kävelee lähemmäs, kumartuu 
ja koskettaa veden pintaa.
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