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Tämä opinnäyte käsittelee elokuvan lopetusta. Tarkasteluun asettuu lopun, eli viimeisen näytöksen 

kliimaksin jälkeinen pieni draamallinen yksikkö: elokuvan aivan viimeinen kohtaus tai kohtaukset. 

Lopetuksella on jo luonnostaan lähes pyhä asema elokuvakerronnassa, sillä se on viimeinen tarinan 

tapahtuma, jonka käsikirjoittaja kirjoittaa katsojalle nähtäväksi. Voisiko onnistuneelle lopetukselle 

määritellä tiettyjä tekijöitä? Opinnäyte koostuu kolmesta esseestä, joissa tarkastellaan Arrivalin 

(Yhdysvallat 2016), Titanicin (Yhdysvallat 1996) sekä Taru sormusten herrasta-trilogian viimeisen 

osan Kuninkaan paluun (Uusi-Seelanti-Yhdysvallat 2003) lopetuksia. Elokuvat on valittu 

analysoitavaksi sillä perusteella, että niiden lopetukset laukaisevat opinnäytteen kirjoittajassa aivan 

erityisen katarttisen reaktion.  

   Esseiden ja koko työn punaisena lankana toimii trauman psykologinen ilmiö. On spekuloitu, että 

traumat ovat kaiken psyykkisen sairastamisen taustalla, ja siksi traumaa voi käyttää työkaluna 

tutkimaan ihmisen hyvinvointia – ja täten onnellisen elämän saloja. Mitä valittujen elokuvien 

lopetukset kertovat päähenkilöiden Louisen, Rosen ja Frodon kyvystä tai kyvyttömyydestä pärjätä 

traumojensa kanssa? Millaisia selviytymisstrategioita käsikirjoittajat ovat heille luoneet? 

Todellisessa elämässä traumaattiset tapahtumat ovat usein muistin ja muiden kognitiivisten 

toimintojen korruptoimia, mutta elokuvassa traumatisoituvan päähenkilön traumatapahtuman 

hetket ovat taltioitu kirkkaasti näkyville ja seurattavaksi. Tämä tekee elokuvasta oivallisen 

taidemuodon trauman mekanismin tarkasteluun; vaikka henkilöhahmo onkin käsikirjoittajan 

luoma konstruktio ja kuvitteellinen potilas. 

   Opinnäyte hyödyntää kirjallisuuslähteinä trauman mekanismeja avaavia kliinisen psykologian 

asiantuntijoiden artikkeleita (mm. Haaramo & Palonen (toim.) 2002), alalla tunnettuja 

käsikirjoitusoppaita (mm. McKee 1998; Field 2005; Seger 2010; Vogler 2007; Yorke 2013), sekä 

erityisesti lopetuksia tutkivia elokuvateoreettisia teoksia (mm. Neupert 1995; MacDowell 2013; 

Kunkle (toim.) 2016). Työssä pohditaan lopetuksen ja trauman ohella päähenkilön halun ja tarpeen 

merkitystä tarinankerronnassa, Sankarin matkan rakennetta ja sitä, miksi usein peräänkuulutettu 

päähenkilön muutoksen kaari saattaa tuntua psykologisessa kontekstissa epärehelliseltä. 

 

Avainsanat  käsikirjoittaminen, lopetus, elokuva-analyysi, trauma, päähenkilön kaari, tulkinta 



 

 

 

Aalto University, P.O. BOX 31000, 00076 AALTO 

www.aalto.fi 

Master of Arts thesis abstract 

 

Author  Anni Pulkkinen 

Title of thesis  “And they lived… died… or something in between…?” – Interpreting film endings 

Department  Department of Film, Television and Scenography 

Degree programme  Screenwriting 

Year  2020 Number of pages  63 Language  Finnish 

Abstract 

This thesis delves into film endings – in the context of the work, ending means the small dramatic 

unit which commences after the final act’s climax and finishes the entire narrative. Ending is the 

very last bit of a story that the audience sees, and so the impactful placement gives it a naturally 

special weight in storytelling. Could there be any common factors defined as to what makes an 

ending satisfying? This thesis consists of three essays, which study closely the endings of three 

chosen films. Those are Arrival (USA 2016), Titanic (USA 1997) and The Return of the King (New 

Zealand-USA 2003), the final film in The Lord of the Rings trilogy. The films have been chosen on 

the basis that their endings trigger a strong cathartic reaction in the writer of the work. 

   The chosen films differ greatly when it comes to theme, subject or setting, but all the main 

characters are traumatized. It has been argued that trauma is at the root of all psychological 

illnesses. Therefore, it can be used as a tool to figure out whether having a life free of trauma could 

be the way to exist as a balanced, happy, complete human being. The essays are set to find out how 

Louise, Rose and Frodo cope with their traumas, based on how their respective films end – or if they 

are able to do so, at all. 

   In real life, trauma recovery process is often disturbed by the inadequate functioning of memory 

and other cognitive skills. In film, every moment of the main character’s possible traumatic 

experience can be clearly seen and followed, which makes film an excellent medium to study trauma 

theory. This work draws its theoretical frame from articles written by psychological experts which 

open up the mechanisms of trauma (e.g. Haaramo & Palonen (edit.) 2002), commonly used 

scriptwriting books (e.g. McKee 1998; Field 2005; Seger 2010; Vogler 2007; Yorke 2013), and a 

couple of works which study specifically film endings (e.g. Neupert 1995; MacDowell 2013; Kunkle 

(edit.) 2016). In addition, the thesis touches on how a main character’s arc of change should be built 

by the writer in order for it to have an echo of psychological truth. 

 

Keywords  screenwriting, endings, film analysis, trauma study, character arc, interpretation 



 

 

2.1   Lopetus    4

2.2   Katharsis   11 

2.3   Trauma    13 

 

3   ”Do you want to make a baby?”; Arrivalin  17 

3   valintatilanteita 

 

4   “I’ll never let go, Jack

4   sekä vihjeet kuolemasta 

 

5   ”One Ring to rule them all”; Taru sormusten herrasta 42 

     ja Sankarin murheellinen matka   

 

6   Lopuksi     52 

 

Lähteet     59 

 

 

 

 

 



1 

 

 1 JOHDANTO

 

Runoilija T. S. Eliot tiesi, millä tavoin maailma loppuu; ei paukahtaen vaan kitisten1. Eliotin 

ajatusta mukaillen tämä opinnäyte tutkii elokuvan käsikirjoittamista lopetuksen näkökulmasta: 

tarkasteluun asettuu se osa, jolloin toiminnallinen kliimaksi on ohi, ja hahmot ovat viimeisinä 

hetkinään vähintään symbolisella kuolinvuoteella. Lopetus on siis viimeisen näytöksen kliimaksin, 

eli lopun seurausta. Olen kiinnostunut tämän pienen draamallisen yksikön lähitarkastelusta, sillä 

huomaan jatkuvasti viehättyväni elokuvista, joilla on onnistunut tai mieleenpainuva lopetus. Se 

herättää halun katsoa elokuva uudelleenkin – teoksella on siis ollut minulle erityistä painoarvoa. 

Mikään muu yksittäinen rakenteellinen osa kuten vaikka alku, katalyytti, midpoint tai kliimaksi ei 

herätä minussa vastaavaa kiehtoutumista. 

 

Alkuideanani oli, että valikoisin kolme elokuvaa, joiden lopetukset ovat tehneet minuun syvän 

vaikutuksen. Analysoisin tarkkaan näiden elokuvien viimeisten kohtausten käänteet, dramaattiset 

ratkaisut ja narratiiviset keinot. Otaksuin pääseväni tällaisella metodilla pätevään tulemaan siitä, 

millaisista elementeistä hyvä lopetus rakentuu. Kun olin valinnut elokuvat ja tehnyt niistä 

rakennepurut, huomasin, että näin pelkistetyllä kaavalla suoritettu tehtävä osoittautuisi 

mahdottomaksi. Jotta voi analysoida elokuvan lopetuksen edes vähäisellä pieteetillä, on 

analysoitava myös alku ja keskikohta: lopetuksen tulkitseminen vaatii auttamatta ymmärtämystä 

edeltävistä tapahtumista2, sillä loppu on niiden seuraamusta, ja lopetus taas lopun seuraamusta. 

 

Opinnäytteeni koostuu kolmesta esseestä. Kukin essee keskittyy tarkastelemaan yhtä elokuvaa siinä 

valossa, mitä sen lopetus kertoo päähenkilönsä kohtalosta. Valitut kolme elokuvaa ovat Arrival 

(Yhdysvallat 2016), Titanic (Yhdysvallat 1997) ja Taru sormusten herrasta-trilogian (Uusi-

Seelanti–Yhdysvallat 2001–2003) viimeinen osa Kuninkaan paluu. Ensimmäinen essee, ”Do you 

want to make a baby?”; Arrivalin valintatilanteita ruotii päähenkilö Louisen kohtaloa: elokuvan 

lopussa hän oppii näkemään tulevaisuuteen, ja lopetuksessa hän myöntyy synnyttämään tyttären, 

jonka tietää kuolevan nuorena. ”I’ll never let go, Jack ; Titanicin täydellinen rakkaus sekä vihjeet 

kuolemasta-essee pohtii, mitä Titanicin fantasiamainen lopetus kertoo Rosen mielenmaisemasta. 

Kolmas essee, ”One Ring to rule them all”; Taru sormusten herrasta ja Sankarin murheellinen 

matka seuraa, kuinka Frodo vapautuu Kuninkaan paluun lopetuksessa tuhoutuneesta psyykestään ja 

uhmaa siten perinteisen Sankari-myytin konventioita. 

 
1 Eliot 1925, 123.  
2 Neupert 1995, 31. 
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Esseistinen tutkimukseni on luonteeltaan hermeneuttista ja psykoanalyyttista, ja täsmällisimmin 

tarkastelutapaani voisi kutsua psykologiseksi elokuva-analyysiksi. En ole kliinisen psykologian 

asiantuntija, mutta jokaisessa käsikirjoittajassa asuu ihmistulkki, joka kaivautuu mielen salaisiin 

onkaloihin. Kirjoittajana suhtaudun hahmoihin kuin he olisivat oikeita ihmisiä, jotka tekevät oikeita 

päätöksiä – siitä huolimatta, että henkilöhahmo on viime kädessä kirjoittajan luoma konstruktio ja 

kerronnan dramaturginen työkalu. Opinnäytteen kirjallisuuslähteinä hyödynnän alalla tunnettuja 

käsikirjoitusoppaita (mm. McKee 1998; Field 2005; Seger 2010; Vogler 2007; Yorke 2013), 

elokuvateoreettisia teoksia, jotka käsittelevät nimenomaan lopetuksia (mm. Neupert 1995; 

MacDowell 2013; Kunkle (toim.) 2016), sekä trauman ilmiötä avaavia psykologian asiantuntijoiden 

tutkimusartikkeleita (mm. Haaramo & Palonen (toim.) 2002). 

 

Kirjoittaminen on itselleni huomattavasti mielekkäämpää, kun tiedän, mitä päähenkilölle pitäisi 

lopetuksessa ainakin suurin piirtein tapahtua. Edes hento käsitys päähenkilön viime hetkien 

henkisestä olotilasta antaa pisteen, jota kohti työskennellä. Olen aina luullut, että minua viehättävät 

avoimet lopetukset; sekä niiden katsominen että kirjoittaminen. Määritelmäni avoimelle 

lopetukselle on, että katsojalle jää tulkinnanvaraiseksi, onko päähenkilö saanut sittenkään 

toivomaansa – tähän sisältyy kysymykset sekä halun että tarpeen täyttymisestä. Ymmärsin 

opinnäytettä kirjoittaessa, että itse asiassa minuun vetoavatkin äärimmäisen suljetut lopetukset. 

Tavoitteeni on tuoda täsmentyneitä oivalluksiani työssä ilmi. 

 

Yksi tapa tutkia lopetuksia voisi olla esimerkiksi se, että googlaisin ”kaikkien aikojen parhaat 

elokuvaloput”, valikoisin listauksissa useasti esiintyviä nimikkeitä ja tutkisin, miten nämä 

lopetukset on rakennettu. Valitsin kuitenkin analysoitavaksi kolme minulle merkittävää ja 

lopetukseltaan poikkeuksellisen onnistunutta elokuvaa, koska yksi työn tavoitteista on vahvistaa 

omaa tekijyyttäni ja käsikirjoittamisen taitoani. Henkilökohtaisesti mielekkäät elokuvavalinnat 

tukevat tätä pyrkimystä. Arrival, Titanic ja Kuninkaan paluu ovat suuren luokan Hollywood-

tuotantoja, ja siihen yhteneväisyydet loppuvatkin; niitä ei yhdistä vaikkapa aikakausi, genre tai aihe. 

Mutta: niiden päähenkilöt ovat kaikki traumatisoituneita. Joidenkin tutkijoiden mukaan lähes kaikki 

psyykkinen sairastaminen on lähtöisin traumoista3, joten traumasta ”paranemista” voisi pitää 

avaimena ihmisen hyvinvointiin. Koska elokuvat yrittävät viestiä, ei sen vaatimattomampia asioita 

kuin että miten elämää tulisi elää ja kuinka ihmisistä tulisi onnellisempia, trauma toimii koko työn 

 
3 Schulman 2002, 172. 
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punaisena lankana. Osoitan, kuinka päähenkilön trauma toimii työkaluna elokuvan lopetusta ja siten 

koko sanomaa tulkitessa. Löyhästi ilmaistuna tutkimuskysymykseni on: ”Millaisia elementtejä 

onnistuneessa lopetuksessa kuuluu olla?” 

 

2 MITÄ ANALYSOIN, KUN ANALYSOIN? 

 

Suhtaudun hienoisella varauksella pyrkimyksiin teoretisoida elokuvantekoa, sillä syntyyhän 

elokuvan merkitys aina yksittäisen katsojan henkilökohtaisena kokemuksena4. Kuinka kukaan guru 

voi opastaa kirjoittamaan hyvän elokuvan, tai kriitikko määritellä, mikä on hyvä elokuva, kun 

katselukokemus on subjektiivinen tapahtuma? Tämä opinnäyte on ronskin poikkitaiteellis-

tieteellinen kaunokirjallinen tuotos, ja kolme esseetä voi mieltää Louisen, Rosen ja Frodon 

fiktiivisiksi terapiaistunnoiksi. Tarinat sekä psykoterapia ovat tapoja yrittää ymmärtää lajiamme: 

miksi olemme olemassa? Miten voisimme parantaa elämisen kokemustamme? Tavoitteenani on 

päästä päähenkilöjen ytimeen, oli se elämänkatsomuksesta riippuen sielu tai jokin muu.  

 

Painotan, että en esseissä seuraa kenenkään tietyn psykoanalyytikon tai käsikirjoitusteoreetikon 

valmista dogmaa, vaan tarkoituksenani on muiden oppeja hyödyntämällä täsmentää omaa 

draamallista ajatteluani sen suhteen mikä tekee lopetuksesta onnistuneen, ja tehdä traumasta työkalu 

jota voin käyttää tulevaisuudessa henkilöhahmojen rakentamiseen. Käsitykseni psyykestä on 

muovautunut oman elämäni tarinasta, ja dramaturginen ajatteluni on peräisin sadoilta minua 

edeltäneiltä käsikirjoittajilta ja käsikirjoituksen opettajilta. Työ puhuu minun totuuteni: millaiseksi 

käsitän ihmisyyden ja tarinoiden ulottuvuudet.  

 

Elokuvan subtekstin taso on eräänlainen aukko, jossa katsoja täydentää itsekseen sen, mitä tekstissä 

ei varsinaisesti tapahdu tai mitä ei sanota ääneen. Jos päähenkilö jää elokuvan kohtauksessa junan 

alle ja kuolee, ja se tapahtuu sekä tarinan että narratiivin tasoissa uskottavasti, katsojan on 

hyväksyttävä, että näin asia on: tuo hahmo todella jäi junan alle ja menehtyi. Konkreettiset 

draamalliset tapahtumat ovat faktoja, joista on turha kiistellä. Jos onnettomuutta seuraa kohtaus, 

jossa sama junan alle jäänyt hahmo onkin yhtäkkiä äitinsä sylissä seitsemänvuotiaana, ja elokuva 

päättyy tähän hetkeen – sitten voidaan jo alkaa puhua tulkitsemisesta. Olisiko kyseessä uni, toive, 

symbolinen taivaskuva; joku muu, mikä? Mitä informaatiota tai tunnetta elokuvan tekijät haluavat 

välittää tulkinnanvaraisilla kohtauksilla? 

 
4 Neupert 1995, 27.  
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On toivottavaa, että kaikella käsikirjoitukseen päätyneellä materiaalilla on jokin tarkoitus, miksi se 

on elokuvassa. Ja se, mikä jää kirjoittajalta tarkkaan määrittelemättömäksi, on tilaa, johon katsoja 

reflektoi omia subjektiivisia kokemuksiaan. Tulkitseminen on auttamatta katsojan oman 

elämäntarinan värittämää. Se on havainnoimista, merkkien tunnistamista, kerronnan aukkojen 

täydentämistä ja hypoteesin tekoa5. Yleensä katsoja näkee elokuvasta sen, mitä haluaa. Minuutta 

puhuttelevat tapahtuvat nousevat suureen painoarvoon, ja epäkiinnostavat tai tulkintaa kumoavat 

kohdat jäävät vähemmälle huomiolle. Katsoja on katsova; teoksen aktiivinen vastaanottaja. Sanoisin 

haastavani itseäni tulkitsemaan valitsemieni elokuvien tekstiä mahdollisimman puolueettomasti, 

mutta tulkitseminen ei jo perusluonteensa vuoksi voi olla täysin puolueetonta. Tarjoan oman 

näkökulmani valitsemilleni elokuville erityisesti kirjoittajana, mutta myös ihmisenä. 

 

Arrivalista on julkaistu monituisia Internet-analyyseja, Titanic tulee säännöllisesti mainituksi 

käsikirjoituskirjallisuudessa, ja Taru sormusten herrasta-tutkimuksesta voisi rakentaa Nooan arkin, 

mistä kuuluu kiitos niin kaunokirjalliselle alkuperäisteokselle kuin elokuvaversioilleen. 

Tutustuessani teoksista jo kirjoitettuun materiaaliin pohdin monesti, olisiko minun syytä vaihtaa 

opinnäytteen aihetta tai elokuvia. Osa sisäsyntyisinä pitämistäni havainnoista oli jo tehty, ja esitetty 

vielä taitavammin, kuin miten itse olisin osannut muotoilla. Pidän kuitenkin arvokkaana sitä, että 

samalla kun elokuva voi vedota massiiviseen yleisöön, se voi myös tarjota jokaiselle yksittäiselle 

katsojalle äärettömän henkilökohtaisen kokemuksen. Sitä me elokuvantekijät toivomme: 

tavoittelemme maagista tasapainoa universaalin ja yksityisen kosketuspinnan välillä. 

 

2.1 LOPETUS 

 

Internet pursuaa ”Näin kirjoitat ikimuistoisen lopun – kuusi vinkkiä!”-tyyppisiä artikkeleita6, mutta 

kaipaan alkuun täsmällistä tietoa siitä, miten lopetus määritellään, ja millaisia ominaisuuksia siihen 

perinteisesti liitetään. ”Tapahtumat ja juoni ovat siis tragedian päämäärä, ja päämäärä on kaikkein 

tärkein asia”7; loppu ja lopetus ovat riivanneet kirjoittajia jo antiikin ajoista lähtien, mikäli 

Aristoteleen sätintää Runousopissa on uskominen. ”Tärkein kriteeri pohdittaessa tragedian 

tasapainoisuutta on juoni; toisin sanoen, solmiutuminen ja avautuminen ovat yhdenvertaisia. Monet 

 
5 Neupert 1995, 28-29. 
6 Esimerkiksi Miyamoto 2018, 7 Ways to Master the Endings of Your Screenplays; Sevi 2019, 10 Keys to Great 

Screenplay Endings; Lee 2019, The Recipe for Writing Great Movie Endings. 
7 Heinonen ym. 2012, 188. 
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sitovat hyvin, mutta avaavat huonosti. Molemmat osat on kuitenkin hallittava kiitettävästi.”8 

Solmiutuminen on Aristoteleen kielenkäytössä tarinan kutomista ja etenemistä, tarinankerrontaa, ja 

avaaminen kudotun verkon selvittämistä, toisin sanoen lopettamista. Mistä elokuvan päättyminen 

koostuu, ja kuinka kirjoittaja voisi varmistaa, että lopetus tyydyttää katsojan? 

 

Käsikirjoitusguru Syd Field vertaa Screenplay: The Foundations of Screenwriting-teoksessa 

käsikirjoittamista ruoanlaittoon: jotta voi valmistaa tietyn aterian, ainesten on oltava tiedossa jo 

hyvissä ajoin ennen kokkaamisen aloitusta. On tärkeää, että kirjoittajalla on jo ennen ensimmäisen 

käsikirjoitusversion syntyä ajatus siitä, miten tarina päättyy. Field erottelee lopun ja lopetuksen niin, 

että ratkaisu (”resolution”) on kolmatta näytöstä kasassa pitävä dramaattinen konteksti, ja sitä 

seuraa loppu (”end)”, joka on elokuvan päättävä kohtaus, kuva tai jakso9 – eli lopetus. Field 

painottaa, että kirjoittajan pitää kuitenkin kuunnella kirjoitusprosessin aikana intuitiotaan siinä, 

millainen lopetus tarinalle sopii. Mikäli kirjoitustyön aikana prosessi viettääkin toiseen suuntaan 

alkuperäisestä ajatuksesta, niin: ”Se on luultavasti parempi loppu.”10 

 

Toinen guru Robert McKee käyttää Story: Substance, Structure, Style and the Principles of 

Screenwriting-teoksessa ratkaisun termiä lyhyestä, elvyttävästä kohtauksesta, joka on tarinan 

viimeinen osa11. Ratkaisu voi olla vaikka juhlat joissa selviää, miten kukin hahmo on toipunut 

kolmannen näytöksen kliimaksin eli lopun tapahtumista. Ratkaisu on kuin kirjan viimeinen rivi, eli 

elokuvassa kameran hidas liike, joka sallii katsojan kerätä itsensä ja poistua elokuvateatterista 

arvokkaasti.12 McKeen mukaan lopun ja lopetuksen muodostama päättyminen voi olla luonteeltaan 

suljettua tai avointa: suljetussa muodossa päähenkilössä on tapahtunut peruuttamaton muutos, ja 

kaikkiin tarinassa esitettyihin kysymyksiin on saatu vastaus. Mikäli kaikkiin kysymyksiin ei saada 

vastausta, elokuva päättyy avoimesti. Silti myös avoimessa muodossa edeltävät tapahtumat ovat 

tarjonneet rajaavia vaihtoehtoja, joiden perusteella katsoja voi tulkita, mitä hahmoille kävi. Tämä 

mahdollistaa sen, että katsojalle syntyy vähintään tunne elokuvan sulkeutumisesta.13 

 

Käsikirjoituskonsultti Linda Seger pitää kliimaksia eli loppua tarinan päätöksenä. Hän huomauttaa 

Making a Good Script Great-teoksessa, että draaman jännite katoaa, kun pääkysymykseen saadaan 

 
8 Heinonen ym. 2012, 209. 
9 Field 2005, luku 1: What Is a Screenplay? 
10 Field 2005, luku 6: Endings and Beginnings. 
11 McKee 1997, 290. 
12 McKee 1997, 313. 
13 McKee 1997, 47. 
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lopussa vastaus. Seger kuvailee lopetusta kahdesta viiteen sivua pitkäksi ”loppuvenyttelyksi”, joka 

on tärkeää pitää mahdollisimman lyhyenä, sillä yleisö häkeltyy liiallisesta kliimaksin jälkeisestä 

informaatiosta.14 Kjell Sundstedt on kirjannut ylös Kirjoita elokuvaksi-teoksessa dramaturgi Ola 

Olssonin ajatuksen lopetusta vastaavasta häivytyksestä, jonka tehtävänä on loppuvenyttelyn 

tunnelman tavoin pehmentää tarinan laskeutumista: ”Elokuvan tarina loppuu, mutta toivon mukaan 

se jatkuu elokuvayleisössä, kun he lähtevät elokuvateatterista.”15 Kutsuipa lopetusta siis lopuksi, 

ratkaisuksi tai häivytykseksi, joka tapauksessa sen täsmällisestä draamallisesta funktiosta on 

kirjoitettu merkillisen vähän. Lähimpänä selvästi ilmaistua tarkoitusta hipoo Into the Woods: How 

Stories Work and why We Tell Them -teoksen kirjoittaneen englantilaisen tuottajan John Yorken 

ajatus siitä, että lopetus kommunikoi, millaisia rangaistuksia tai palkintoja päähenkilön 

käyttäytyminen mahdollistaa – mikä on hänen psyykensä ansaitsema viimeinen tuomio 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Piirtämäni kuva ilmaisee sitä, kuinka viimeisen näytöksen loppu ja lopetus muodostavat 

yhdessä koko elokuvan päättymisen. Lopetus on tarinan lyhyehkö loppuhäntä, Olssonin kuvailema 

pehmeä laskeutuminen ja siirtymävaihe, joka antaa katsojalle aikaa poistua turvallisesti tarinan 

maailmasta. Segerin loppuvenyttelyn hengessä lopetus vastaa kiihkeän urheilusuorituksen jälkeistä 

raukeaa rentoutumisen hetkeä, jolloin lihasjännitys katoaa kehosta ja jäljelle jää endorfiinit; 

 
14 Seger 2010, luku 2: The Three-Act Structure: Why You Need It and What to Do with It. 
15 Sundstedt 2009, 153-154. 
16 Yorke 2013, 17-19. 
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draaman kaari ei rajoitu vain taiteeseen. Lopetus on lopun vahvistamista, ja siinä usein jatketaan 

päähenkilön tarpeen käsittelyä. Lopun ja lopetuksen rajanveto on yksilöllistä jokaisen elokuvan 

kohdalla. Alun perin suunnittelin analysoivani valitsemieni elokuvien aivan viimeistä kohtausta, ja 

se siitä. Jos tutkisin proosakirjallisuutta, vertautuisi tämä romaanin viimeiseen virkkeeseen. 

Kuitenkin näin virtaviivaisen jyrkkä rajanasettelu olisi, jollei mahdotonta, niin hyödytöntä. 

 

Minulle lopetus on viimeisen näytöksen kliimaksin sekä päähenkilön ”kotiinpaluun” jälkeinen 

viimeinen dramatisoitu tapahtuma, joka voi muodostua useammasta tai sitten vain yhdestä 

kohtauksesta. Käsitän kohtauksen draamalliseksi yksiköksi, josta ei leikata kesken toiseen paikkaan 

tai aikaan. Jokin tietty tapahtuma esitetään loppuun saakka. Titanicin lopetus käsittää elokuvan 

kaksi viimeistä kohtausta, joista ensimmäisessä nähdään vanha Rose hytissään, ja sitä seuraavassa 

kohtauksessa hän tekee fantasiapaluun Titanicille. Kuninkaan paluun lopetus koostuu niin ikään 

kahdesta kohtauksesta: Frodo lähtee Harmaissa Satamissa haltijoiden laivalla Valinoriin, ja sitten 

Sam palaa Kontuun perheensä luo. Arrivalin lopetusmontaasissa leikataan ristiin eri ajoissa, ja 

montaasin kohtaukset punotaan yhteen Louisen voice-overin avulla. Lopetuksen ajatus toteutuu 

jokaisessa: pääkysymykseen on vastattu aiemmin lopussa eli toiminnallisessa kliimaksissa, ja 

päähenkilöiden sisäiset tuntemukset nousevat keskiöön17. 

 

Kaikkia elokuvia, ovat ne fiktioita tai dokumentteja, hyviä tai huonoja, pitkiä, lyhyitä, trillereitä tai 

musikaaleja, yhdistää kaksi asiaa: niillä on alku, ja niillä on lopetus. ”The End”-planssi poistui 

vakiintuneesta käytöstä toisen maailmansodan päätyttyä18, mutta lopetuksella on muita lukuisia 

vakiintuneita narratiivisia ilmaisutapoja kuten musiikilliset vihjeet, voice-overin käyttö, hahmoista 

hitaasti etääntyvät kamera-ajot, tai kehystäminen (”bracketing”), eli lopetuksessa palataan yleensä 

silmukkamaisesti alusta tuttuun tilanteeseen joko hahmojen, paikan tai tietyn toiminnon avulla. 

Yleistä lopetuksen kuvastoa ovat auringonlasku tai sulkeutuva esine, kuten kirjan kansi tai talon 

ovi.19 Arrivalissa Louise ja Ian sulkevat toisensa halaukseen, Titanicissa kamera nousee hitaasti 

lasikattoon ja kuvaruutu kirkastuu valkoiseksi, ja Kuninkaan paluussa Sam sulkee kotinsa oven.  

 

James MacDowell määrittelee teoksessaan Happy Endings in Hollywood Cinema: Cliché, 

Convention and the Final Couple lopetukselle neljä tekijää, jotka soveltuvat sen kokonaisvaltaiseen 

tarkasteluun: mitä elokuvan lopetus yrittää viestiä? Nämä tekijät ovat hahmojen onni (”happiness of 

 
17 Dunne 2007, 72. 
18 Jagodzinski 2016, 269. 
19 MacDowell 2013, 65-66. 
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characters”), moraaliset seikat (”matters of morality”), arvomaailman vahvistuminen (”affirmation 

of values”) sekä jatkon merkit (”promises of continuation”), ja hyödynnän niitä esseissäni. Vaikka 

MacDowell tutkii lopetusta niin kutsutun onnellisen Hollywood-lopun ja perinteisen loppuparin 

(”final couple”) näkökulmasta, soveltuu neljän kohdan teoria minkä tahansa tarinan lopetuksen 

tarkasteluun, kun loppuparin määritelmän irrottaa romanttisesta kontekstista. Tässä auttaa Peter 

Dunnen käsite päähenkilön ”puuttuvasta onnen geenistä”: kutsuttakoon häntä kumppaniksi (”co-

protagonist”)20. Kumppani voi olla romanttisen halun kohde, kuten Jack Roselle, mutta Louiselle ne 

ovat avaruusoliot eli heptapodit jotka opettavat hänelle uuden tavan elää, ja Frodolle 

matkakumppani Sam, joka tukee häntä joka käänteessä Tuomiovuoren uumeniin. 

 

Hahmojen onni tarkoittaa katsojan tulkintaa siitä, ovatko päähenkilö ja kumppani lopetuksen 

viimeisessä kuvassa onnellisia tai vähintään tyytyväisiä kohtaloonsa. Onni ilmenee monissa 

muodoissa, eikä se aina edellytä ikuisen autuasta yhteiseloa. Solmittu liitto kuin erokaan ei itsessään 

takaa onnea tai tyytymättömyyttä; MacDowell käyttää esimerkkinä Tuulen viemää, jossa Scarlett on 

tullut jätetyksi, mutta on silti tulkittavissa onnelliseksi – onhan huominen vain uusi mahdollisuus 

tavoitella Rhettin rakkautta. Jopa kumppanin kuoleman hetki voi olla onnellinen. Ratkaisevaa on, 

ettei kumpikaan osapuoli ole surullinen eron vuoksi.21 Yksinkertaiselta tuntuva kriteeri muuttuu 

kummallisen monimutkaiseksi konseptiksi, jos elokuvan lopetus ei pääty täysin selkeästi joko 

onnea symbolisoivaan palkinnon saamiseen kuten häihin, tai onnettomuutta symbolisoivaan 

rangaistuksi tulemiseen kuten kuolemaan. Vaikuttaa helpommalta arvioida, milloin jokin elokuva 

päättyy onnellisesti, kuin milloin lopetus on onneton tai jotain niiden väliltä. 

 

Moraaliset seikat viittaavat perinteisiin perhearvoihin. Mikäli kumppanit eivät jatka yhteiseloa, eikä 

eroa esitetä hyvänä ratkaisuna, johtuu ero todennäköisesti olosuhteiden pakottamasta moraalisesta 

valinnasta: toisella on perhe tai muu velvoite, joka estää onnen. Katsoja kuitenkin tuppaa 

välittämään enemmän päähenkilön yksityisestä, vaikka turmiollisesta onnesta, kuin ehdottoman 

moraalisesti oikeasta käytöksestä. Vanhentunut ajattelutapa juontuu Hollywoodissa 33 vuoden ajan 

vaikuttaneesta Haysin ohjeistosta, joka asetti elokuville sisältövaatimuksia: tarinoissa tuli rangaista 

syrjähypyt ja muut irstaudet, ja palkita päähenkilö perheellisyyden hyveen asettamisesta etusijalle. 

Nykyään päähenkilön ei tarvitse taipua ydinperheen ideaaliin, vaan jos elokuva on asemoinut 

vaikka romanttisen rakkauden suurimmaksi pääarvoksi, kerronta asettuu puoltamaan rakastajan 

 
20 Dunne 2007, 41. 
21 MacDowell 2013, 26-36. 
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valitsemista.22 Kuitenkin elokuvissa nähdään monesti vähintään symbolisia perhemuodostelmia, 

sillä yleensä päähenkilö toivoo löytävänsä jonkinlaisen ympäristön tai yhteisön, johon hän voisi 

tuntea kuuluvansa ja jota hän voisi pitää kotinaan. Valitsemissani elokuvissa perheeseen liittyvät 

moraalivalinnat nousevat lopetuksissa keskiöön: Louisen, Ianin ja tyttären kohtalo herättää 

moraalisen kysymyksen, Rosen moraali on kyseenalaistettavissa koska hän priorisoi Jackin oikean 

perheensä ylitse, ja Frodon päätös lähteä Keski-Maasta muodostuu moraaliseksi valinnaksi 

suhteessa perheellistyneeseen Samiin, joka jää Kontuun kaiken yhdessä koetun jälkeen. 

 

Arvomaailman vahvistuminen linkittyy moraalivalintoihin. Vahvistuuko vai tuhoutuuko tarinan 

pääarvo lopussa? MacDowell havainnollistaa, kuinka Romeon ja Julian hyvä ja puhdas rakkaus 

vahvistuu, koska hahmot valitsevat mieluummin yhteisen kuoleman kuin erinäisen elämän, mutta 

tarinaa pidetään silti tragediana. Elokuvilla on monesti useita arvoja, mutta pääarvon on oltava 

selkeästi luettavissa tekstistä. Lopetuksessa pääarvon konkreettinen ilmentymä saavutetaan, tai sen 

tavoittelussa epäonnistutaan. Romeo ja Julia on tragedia, koska vaikka rakkaus on tarinan pääarvo, 

jää konkreettinen palkinto eli yhteinen rakkaudellinen elämä kuolleiden hahmojen 

ulottumattomiin.23 Päähenkilöiden kuolema on rangaistusta muiden hahmojen synneistä eli siitä, 

etteivät heidän sukunsa anna rakkauden kukoistaa turhien ja vanhentuneiden kaunojen ylitse. 

 

Robert McKee pitää arvoja elokuvataiteen sieluna: ”Kirjoittaja muotoilee tarinan sen havainnon 

ympärille, että mikä on elämisen arvoista, mikä kuolemisen, mitä on hölmöä tavoitella, mikä on 

oikeudenmukaista ja totuudellista – mitkä ovat tärkeimmät arvot.”24 McKee kertoo Platonin 

ehdottaneen kirjoittajien karkottamista muinaisesta Ateenasta, sillä he kätkevät arvonsa taiteen 

viettelevään muotoon eivätkä väittele avoimesti ja rehdisti, kuten filosofit. McKeen mukaan oikein 

onnistuneella tarinalla on niin suuri vaikutusvalta, että kirjoittaja voi sen avulla myydä 

arvomaailmansa katsojalle, vaikka tämä pitäisikin arvoa moraalisesti vastenmielisenä.25 Koska 

traumatisoitunut ihminen kantaa usein traumansa aiheuttamaa yksinäisyyden taakkaa, voisi sanoa, 

että jakamisen kyky on traumatisoituneen pääarvo – joskin sen potentiaali on jäänyt täyttymättä. 

Traumatisoituneelle olisi elintärkeää voida luoda uusia terveellisiä suhteita muihin ihmisiin ja 

jälleenrakentaa luottamusta maailmaa kohtaan. Pureudun esseissä yksityiskohtaisesti siihen, miten 

Louise, Rose ja Frodo ovat ratkaisseet jakamisen tarpeen kysymyksen. 

 
22 MacDowell 2013, 36-51. 
23 MacDowell 2013, 51-54. 
24 McKee 1997, 17. 
25 McKee 1997, 129. 
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Elokuvan lumous piilee jatkuvuuden mahdollisuudessa, ja jatkon merkit vihjaavat, miten hahmot 

jatkavat elämäänsä kliimaksin ja kaiken kokemansa jälkeen. Vaikka päähenkilö kuolisi tarinansa 

päätteeksi, todennäköisesti lopetuksessa silti näytetään, kuinka yhteisö tai luonto hänen ympärillään 

jatkaa elämää. Katsojan lohduksi riittää, että menetyksen tai kuoleman jälkeen on silti olemassa 

suunta jonnekin eteenpäin – ”taiteessa ikuisuus on mahdollista”.26 Voiko elokuva koskaan 

absoluuttisesti päättyä niin, ettei lopetukseen sisältyisi minkäänlaista lupausta elämän jatkosta? 

Ehkä jos viimeinen kuva olisi universuminlaajuinen loppuräjähdys – mutta silloinkin optimistinen 

katsoja voi ajatella, että toki jossakin kohtaa tulevaisuudessa tapahtuu uusi alkuräjähdys. 

Fundamentaalinen selviytymisen vietti tekee meistä kaikista optimisteja. 

 

Elokuva on tarkoituksellisesti ajallisesti järjestelty kuvien ja äänten joukko, mikä jo lähtökohtaisesti 

pakottaa katsojan suhteuttamaan näkemänsä aiempaan sekä ennakoimaan tulevaa. Elokuvan 

päättyessä ja päätyttyä katsoja alkaa itsenäisesti luoda syy-seuraus-suhteita näkemänsä tarinan 

tapahtumille. Vaikka lopetus tapahtuisi äkkinäisesti tai pääkysymykseen ei olisi vastattu, katsoja luo 

silti merkityksen elokuvalle sen perusteella, miten ja millaisia narratiivisia keinoja siinä on 

käytetty.27 Elokuvanteko ei ole siis ainoastaan työryhmän vastuulla, vaan katsoja osallistuu 

prosessiin. Vaikka lopetus olisi irrallisten luontokuvien tai ihmisvarpaiden montaasi, niin 

neutraalitkin kuvat vailla itsestään selvää linkkiä tarinan sisältöön saattavat tulla luetuksi osaksi 

teemaa.28 Vaikka tekijät eivät olisi pyrkineetkään upottamaan tarinaan sanomaa, katsoja pyrkii siitä 

sellaisen kuitenkin lukemaan. 

 

McKeen mukaan tosielämän kaoottisuudesta on vaikea löytää järkeviä vastauksia siihen, mikä on 

oikein ja väärin – viisaus ja ymmärrys syntyvät mahdollisesti kauankin tapahtumien jälkeen. Tarinat 

viehättävät ihmisiä, koska ne tarjoavat palkitsevan, nykyhetkessä aktivoituvan tunnekokemuksen29: 

katsoja pystyy koostamaan johtopäätöksensä näkemänsä tarinan tarkoituksesta lopetuksen jälkeen. 

Todellinen elämä muistuttaa enemmän vuodesta toiseen jatkuvaa televisiosarjaa kuin elokuvaa, 

jonka voi jakaa kouralliseen näytöksiä. Elokuvan sanoma on siten helpommin yksinkertaistettavissa 

ja sisäistettävissä, ja siksi fiktiivisten hahmojen edesottamuksia on hauska myötäelää ja arvostella. 

 

 
26 MacDowell 2013, 35. 
27 Neupert 1995, 180-181. 
28 Neupert 1995, 118-119. 
29 McKee 1997, 110-111. 
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2.2               KATHARSIS 

 

Lopetus on viimeinen draamallinen tapahtuma ja viimeistelevä silaus, jonka katsoja näkee. 

Parhaimmillaan se niittaa yhteen koko tarinan ajan kerrotun kudelman, ja siksi voisi sanoa, että 

lopetuksella on jo luonnostaan pyhä asema tarinankerronnassa. Jotkin lopetukset ovat 

mitäänsanomattomia, jotkin tuntuvat sopimattomilta, ja monenkin elokuvan lopetus on saanut minut 

ajattelemaan: ”Onpa hienosti kirjoitettu.” Miksi tietyt lopetukset tuntuvat paremmilta, kuin toiset? 

Naisen valtaa käsittelevä The Favourite oli lopetuksineen pitkään harkintalistallani analysoitavaksi, 

Hevoskuiskaajan lopetus kummittelee mielessäni aina öisin ollessani ihmissuhdevaikeuksissa, ja 

Jokerin loppukohtauksessa olisi rutkasti tulkittavaa epäluotettavan päähenkilön vuoksi. Ehdin jo 

tehdä rakennepurun The Favouritesta, kun tajusin että vaikka ihailin sen lopetusta, jotain olennaista 

jäi puuttumaan. Sama puute ilmenee esimerkiksi Gone Girlissä, jonka ensimmäisen ja viimeisen 

kuvan muodostama narratiivinen silmukka tarjoaisi herkullisen päähenkilön kaaren analysoitavaksi 

– vaikka edellä mainittujen teosten lopetukset herättävät minussa innostusta, kunnioitusta ja 

mielenkiintoa, ne eivät saa minua itkemään. Väitän, että lopetuksen onnistuneisuutta voi selittää, jos 

ei varsinaisesti mitata katharsiksen ilmiön avulla. 

 

Kun opinnäyte oli vasta aihio mielessäni ja minulta kyseltiin mitä aikoisin työssäni käsitellä, 

vastasin puoliksi vitsaillen että haluan vain kirjoittaa siitä, miksi pidän lempielokuvistani niin 

paljon. Se on osittain totta, sillä mieluummin analysoin minulle tärkeitä elokuvateoksia, kuin 

satunnaisia Netflix-ruletin nimikkeitä. Opinnäytteeseen päätyneet elokuvat eivät ole mitä tahansa 

elokuvia. Monet lopetukset, ja myös monet elokuvakohtaukset liikuttavat minua. Hachikon, I am 

Legendin ja Marley ja minän koirakuolemat avaavat kyynelkanavat. 500 Days of Summer: mutta 

miksi Summer meni naimisiin toisen kanssa? Narnian tarinat: Velho ja leijona: miten Aslan pystyy 

uhraamaan itsensä? Jurassic Park: se hetki, kun dinosaurukset nähdään ensi kertaa. Nuoren naisen 

muotokuva: se hetki, kun Héloïse muistelee. Gladiaattori: vihdoin Maximus on vapaa. Avengers: 

Endgame: vihdoin Tony Stark on vapaa. Blondin kosto: vihdoin Elle on vapaa.  

 

Mutta pyyhin nenäni, sammutan television ja jatkan arkisia askareitani. Olen havainnut, että 

kaikista parhaat elokuvat saavat minut itkemään aivan erityistä itkua, ja erityisesti lopetuksen 

aikana. Määrittelen eron hyvän ja loistavan elokuvan välillä seuraavasti: kun olen nähnyt elokuvan, 

voinko samana päivänä vielä istua itse alas kirjoittamaan kesken olevaa käsikirjoitusta? Jos vastaus 

on kyllä, niin silloin kokemus ei tuhonnut minua; ja tuhoutuminen on tätä asiaa koskien pelkästään 

positiivinen määre. Jotkin elokuvat ja niiden lopetukset saavat minut suunniltani, koska ajattelen, 
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etten ikinä osaisi kirjoittaa mitään yhtä arvokasta ja oivaltavaa. Loistava elokuva raahaa osan 

sielusta näytille koko maailman eteen. Sellaisen lopetuksen aikana ja jälkeen käperryn 

sikiöasentoon. Kehoni on liian pieni kaikelle sille, mitä tunnen, ja kyyneleet yrittävät vuodattaa tätä 

hurjaa tunnetta ulos, jotta mahtuisin paremmin itseeni. Arrivalin, Titanicin ja Kuninkaan paluun 

lopetukset herättävät minussa reaktion, jota voinee nimittää katharsikseksi. 

 

”Tragedianhan ei pidä pyrkiä tuottamaan millaista nautintoa tahansa, vaan vain sille ominaista. 

Koska runoilijan täytyy saada aikaan myötätunnon ja pelon tunteista aiheutuva mielihyvä 

kuvaamistaitonsa avulla […]”30 Kiistelty katharsiksen termi esiintyy alun perin Aristoteleen 

Runousopissa. Mystisen tunteiden puhdistuksen tarkasta luonteesta on tehty monta tulkintaa, joista 

emotionaalis-kognitiivinen todellisuuskokemus tuntuu itselleni läheisimmältä. Kyseisen 

näkökulman mukaan fiktiivisen hahmon koettelemuksia seurattuaan katsoja ”tunnistaa oman 

rajallisuutensa kohtalon edessä. Katharsis tuo katsojalle lisää tietoa hänestä itsestään, ja hän 

tunnistaa juonessa myös oman tarinansa. Tämä on lähellä sitä ”kauhistuttavaa jumalyhteyttä”, johon 

runoilija Friedrich Hölderlin (1770–1843) liitti katharsiksen.”31 Katharsiksen laukaiseva elokuva 

onnistuu koskettamaan minussa jotain sellaista kipukohtaa, joka on kaiken muun paitsi taiteen 

löytämättömissä, ja joka vapautuu hetkellisesti olemassa olevaksi. 

 

Antiikin Kreikassa draamalla oli pyhä asema, ja näytelmiä esitettiin lähinnä sadonkorjuujuhlissa 

suurille yleisöille. Tarinoiden ajateltiin vapauttavan katsojia turhasta kateuden, katkeruuden ja 

mielipahan kuonasta. Myyttisestä tarinankerronnasta kirjoittanut Christopher Vogler kuvailee 

nykyaikaista katharsista yllättäväksi tunneryöpyksi, jonka viihde, taide tai psykologinen havainto 

herättää. Käsikirjoittajat tavoittelevat sitä tietoisesti, ja se on ehkä jopa kaiken draaman 

tarkoitusperä.32 Itkureaktio ei sinänsä ole katharsiksen kriteeri, mutta minussa puhdistautuminen 

ilmenee kyynelinä. Suosikkielokuvieni uudelleenkatsomisen arvo on minulle todella korkea, mutta 

koska ne kerta toisensa jälkeen aiheuttavat minussa sisältä tuhoutumisen kokemuksen, katson niitä 

vain silloin kun tiedän, että minulla on aikaa ja henkistä kapasiteettia potea tuntemuksiani rauhassa. 

Voglerin mukaan katharsista ei olekaan tarpeen kokea joka päivä, sillä se merkitsee hyvin radikaalia 

elämänkatsomuksen mullistumista; katharsiksen laukaiseva tarina opastaa ihmiselle uuden tavan 

suhtautua elämään33, vaikka tämä suuren ymmärryksen hetki olisikin vain hetkellistä. Katharsis on 

 
30 Heinonen ym. 2012, 199. 
31 Heinonen ym. 2012, 168–169. 
32 Vogler 2007, 341-349. 
33 Vogler 2007, 361. 
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kunniavieras, jota pitää vaalia. Muutaman hellän, herkästi rikkoutuvan hetken ajan tuntee tietävänsä 

vastauksen siihen, mitä pohjimmiltaan haluaa elämältään. Uskon, että analyysiini päätyneiden 

elokuvien katharsis aiheutuu siitä, mitä niiden lopetukset kertovat päähenkilöidensä traumoista. 

 

2.3 TRAUMA 

 

Elokuvat etsivät psyykkisiä totuuksia. Draama tutkii henkilön sielua, ja käsikirjoittaja tutkii 

henkilöä. Jokaisessa ihmisessä on haavoja, jotka vaikuttavat hänessä, ja jokaisessa hyvin 

kirjoitetussa hahmossa on haavoja, joita kirjoittaja hyödyntää yrittääkseen sanoa jotain merkittävää 

siitä, mitä elämä on tai millaista sen ainakin kuuluisi olla. Trauma on yksi tapa ymmärtää 

päähenkilön sisäistä haavaa. Se valikoitui mielenkiinnon kohteekseni kun tajusin, että Louisella, 

Rosella ja Frodolla on jokaisella oma traumansa. Traumatisoituneina henkilöinä he jakavat kaikki 

saman ongelman: onko mahdollista elää hyvää elämää traumakokemuksen jälkeen? 

 

Yleisesti ottaen trauma merkitsee syvälle alitajuntaan painuvaa, ahdistavaa kokemusta, joka 

vaikuttaa ihmisessä pitkään sen tapahtumisen jälkeen. Niin kutsuttujen universaalitraumojen (esim. 

syntymäahdistus ja separaatioahdistus)34 lisäksi trauma voi olla lähtöisin yksittäisestä tapahtumasta 

kuten läheisen menettämisestä, vakavan onnettomuuden kokemisesta, tai väkivallan tai vaikean 

nöyryytyksen kohteeksi joutumisesta35. Traumatisoivien ärsykkeiden ja ihmisen psyykettä 

suojaavien ärsyke-esteiden välillä on yksilöllisiä eroja, ja siksi kuka tahansa ihminen ei 

automaattisesti traumatisoidu mistä vain rankastakaan vastoinkäymisestä. Traumakokemus saattaa 

ylittää henkisen sietokyvyn niin rajusti, ettei mieli pysty käsittelemään sitä. Käsitys trauman 

mekanismista pohjautuu edelleen Freudin ajatukseen, jossa ”totaalisen avuttomuuden kokeminen 

tilanteessa, josta emme pääse pois, murskaa turvallisuuden illuusiomme ja palauttaa meidät 

arkaaisten kokemusten armoille.” Ratkaiseva tekijä siinä, muotoutuuko kokemuksesta trauma vai 

jääkö se vain ”tavalliseksi” menneisyyden ikäväksi tapahtumaksi on se, onko ihmisellä trauman 

tapahtumahetkellä edes vähäistä kykyä suojautua traumaärsykettä vastaan.36 

 

Traumaattisen tapahtuman hetkellä ihminen taantuu varhaisen kehitysvaiheen kaltaiseen tilaan, 

jossa tunnereaktioita säätelevän mantelitumakkeen ja muistia sekä tiedonkäsittelyä hallitsevan 

 
34 Schulman 2002, 174–175. 
35 Schulman 2002, 170. 
36 Saraneva 2002, 51–53. 
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hippokampuksen kehittyminen ovat yhä kesken.37 Äkillinen stressihormonien piikki vahingoittaa 

aivosoluja, heikentää muistia ja aiheuttaa biokemiallisen epätasapainon, joka voi kestää jopa 

vuosikymmeniä. Tyytyväisyyttä ja turvallisuutta tukevien välittäjäaineiden tuotanto häiriintyy, ja 

traumatisoitunut voi yliherkistyä.38 Trauma on häiritsevä kokemus, sekä tapahtuessaan että 

aktivoituessaan uudelleen. Muinaisessa terapiaistunnossa terapeuttini kuvaili tätä uudelleen 

aktivoitumista ”liskoaivojen käynnistymiseksi”; pienenkin uhan edessä vanhat kokemukset ja 

suojamekanismit nostavat päätään.  

 

Traumatisoitunut on oman menneisyytensä vanki. Tiedostamattomaan painunut trauma aktivoituu 

nimittäin toisinaan uudelleen39. Vaikeasti traumatisoituneen ”on jatkuvasti palattava tietoisesti tai 

tiedostamattaan trauman ajankohtaan ja olosuhteisiin yrittääkseen aukaista solmun, purkaa 

mielikuvituksen ja luovuuden lukon, jonka trauma on aiheuttanut. Vasta kun hän on tässä 

onnistunut, vasta kun hän on ymmärtänyt taustalla olevat mielikuvat sekä kuinka todelliset 

traumaattiset tapahtumat ovat niihin vaikuttaneet, voi kehitys positiiviseen suuntaan lähteä 

liikkeelle.”40 Ihminen menettää traumatisoituessaan kyvyn ajatella symbolisesti, ja dissosioi itsensä 

kokemuksesta, minkä vuoksi trauma voi jäädä käsittelemättä. Sisäistämiseen ei yksinkertaisesti ole 

työkaluja, sillä ”vain sanojen ja käsitteiden avulla voi tiedostaa ja ymmärtää.”41 Tämän vuoksi 

jakamisen kykyä voi pitää traumatisoituneen pääarvona, ja se luo traumatisoituneelle päähenkilölle 

käsikirjoittajan luomisprosessin näkökulmasta ilahduttavan yksinkertaisen tarpeen: käsitellä 

traumaansa muiden kanssa, tai ainakin sen aiheuttamia tunteita.  

 

Freudilaisen ajattelun mukaan ihmiseläintä ajaa eteenpäin seksuaalivietti eli libido, joka tavoittelee 

elämän yksinkertaisia lainalaisuuksia: lisääntymistä ja henkiinjäämistä. Varhaisessa 

kehitysvaiheessa tapahtuvat traumatilanteet vahingoittavat libidoa, mikä aiheuttaa psyykkisen 

vaivan eli neuroosin.42 Carl Jung puhuu puolestaan komplekseista, alitajunnassa vaikuttavista 

mielikuvista ja intensiivisistä tunteista, ”jotka tulevat esiin riippumatta ihmisen aikeista tai 

tahdosta.”43 Jungin minä on psyyken tietoinen osa, joka käyttää järkeä ja kykenee itsesäätelyyn. 

Itseen sisältyy sekä tietoinen minä että tiedostamaton puoli, joka on myös luovuuden lähde. Vauva 

on sekoitus minää sekä Itseä, mutta kasvaessaan ihminen tulee tietoiseksi ajatuksistaan, kehostaan 

 
37 Huopainen 2002, 205–206. 
38 deMause 2002, 106–109. 
39 Schulman 2002, 170. 
40 Serenius 2002, 43. 
41 Schulman 2002, 167. 
42 Noschis 2011, 66-67. 
43 Noschis 2011, 123. 
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ja identiteetistään, jolloin minä ja Itse erkanevat. Psyykkinen eheys ja siten koko olemassaolon 

tarkoitus on löytää jälleen Itse, ja tätä prosessia kutsutaan itseytymiseksi.44 Elokuva-analyysini 

seuraavat Louisen, Rosen ja Frodon itseytymisen yritystä trauman viitoittamalla tiellä. 

 

Jung oli eri mieltä Freudin kanssa siitä, että ihminen on libidonsa orja ja neuroosit ja traumat 

lähtöisin varhaiskasvun aikaisista seksuaaliperäisistä traumoista. Jung esitti, että kompleksi voi 

syntyä minkä tahansa kahden vastakkaisen toiveen ristiriidasta, jonka voi tiivistää yhdeksi 

symboliksi.45 Teorialla on yhteneväisyyksiä draaman kulkuun: päähenkilö kipuilee konkreettisen 

halun ja henkisen tarpeen välillä, ja ongelma symbolisoituu valintojen hetkinä. Kaiken 

tarkoituksena on tehdä päähenkilöstä, ihmisen kuvasta jotenkin parempi. Vaikka suuret ajattelijat 

ovatkin ehkä eri mieltä psyyken yksityiskohtaisista mekanismeista, niin tiedostamattomassa 

lymyilevät demonit ovat kaikkien mielenkiinnon kohteena. Tiedostamattomaan pääsy tuntuu olevan 

haluttu matkakohde – mutta miksi? Koittaako sitten nirvana, kun ja jos ihminen onnistuukin 

ratkomaan neuroosin, kompleksin tai traumansa syvällisimmän merkityksen? Toisin sanoen: onko 

psyyken kuvauksen kannalta paras tai ainakin katsojaa rohkaisevin elokuvan lopetus sellainen, jossa 

päähenkilö onnistuu itseytymään? 

 

Ihmisillä on usein sokeita pisteitä omille vioilleen, emmekä edes pystyisi kertomaan itsestämme 

täyttä totuutta. Elokuvahahmo on taasen käsikirjoittajan luoma työväline, ja mikäli hän 

traumatisoituu elokuvassa, yleisö voi muodostaa oman tulkintansa hänen käytöksensä perusteella. 

Itseytymisen psyykkinen prosessi kulkee subtekstin tasossa, ja katsoja seuraa, millaisia ratkaisuja 

päähenkilö tekee. Elokuvahahmo on kuin eläintarhaan lukittu tiikeri, jota ihminen pääsee 

tarkastelemaan paljon lähempää, kuin mikä olisi todellisissa olosuhteissa mahdollista. Tässä 

opinnäytteessä käsiteltävissä elokuvissa päähenkilöille tapahtuu maailmaa mullistava koettelemus, 

joka laukaisee heissä traumaattisen prosessin. Elokuva on oivallinen taidemuoto trauman 

mekanismin tarkasteluun, koska vaikka tosielämässä trauma painautuu ihmisen tiedostamattomaan 

ja vaatii mahdollisesti vuosikausien työstöä osaavan ammatti-ihmisen kanssa, elokuvassa edes 

muisti ei pääse korruptoimaan traumaattista tapahtumaa. Tarinankuljetuksen ja trauman kanssa 

pärjäämisen kannalta olennaiset asiat on taltioitu kirkkaasti näkyville. 

 

Traumasta voi pahimmillaan kasvaa koko minuutta uhkaava mörkö. Kumulatiivisesti lisääntyvä 

trauma syntyy ”monen pienen tapahtuman yhteisvaikutuksesta, vaikka yksikään tapahtuma ei 

 
44 Noschis 2011, 124-125. 
45 Noschis 2011, 131. 
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sinänsä olisi traumaattinen. Yleensäkään traumaa ei pitäisi hahmottaa yksittäisenä tapahtumana 

vaan sarjana.”46 Alkuperäistä traumaa muistuttavat, uudet negatiiviset kokemukset kerryttävät 

traumapesäkettä, ihmisen keskeistä konfliktia47. Elokuvassa tärkein konflikti tapahtuu Linda 

Segerin mukaan päähenkilön sisällä. Konfliktin pitää olla ulkoistettu, näkyväksi tehty, jotta katsoja 

pystyy seuraamaan sitä, ja jolloin se symbolin tavoin projisoituu toiseen hahmoon tai kohteeseen.48 

Christopher Vogler puhuu päähenkilön sisäisestä haavasta, jonka paranemista katsoja seuraa.49 

Hänen mukaansa hahmo jolla ei ole sisäistä konfliktia, on epäkiinnostava. Päähenkilöllä pitää olla 

trauma tai syvä moraalinen ristiriita, jonka elokuva yrittää ratkaista.50 

 

John Yorke kuvailee tarinaa psyyken kuvaukseksi siten, että päähenkilön halu ja tarve ovat 

keskenään ristiriidassa, ja hän on kehittänyt puolustusmekanismeja voidakseen elää itsensä kanssa. 

Tarinan tehtävänä on todistaa, etteivät hatarat puolustukset kannattele ketään kauaa, ja hahmon on 

siis muututtava. Matkan aikana päähenkilö tunnistaa, hyväksyy ja mieluiten vielä ratkaisee 

tiedostamattomassa piilevän ongelman.51 Halu on tiedostettu konkreettinen kohde, jota päähenkilö 

tavoittelee, ja tarve tiedostamaton, traumaperäinen neuroosi, jonka ratkaiseminen on avain 

eheytymiseen ja itseytymiseen. Kultainen päätepiste eli itseytyneisyys on seesteinen olemisen tila, 

jossa tiedostamattoman ongelmat eivät enää aiheuta vaikeuksia ihmisen elämässä. 

 

Traumatisoituneelle voi olla tärkeää saada vatvoa traumaansa ”tavalla, joka voi olla hyvin 

väsyttävää ympäristölle”52. Jotkin lopetukset laukaisevat minussa katharsiksen, joka muistuttaa 

traumareaktiota, ilman että oma tai läheisteni psyyke olisi uhattuna. Saan surra turvallisesti 

fiktiivisten henkilöiden puolesta samoja asioita, joita suren itsessäni. Selvitän esseissä Louisen, 

Rosen ja Frodon traumat, ja pohdin heidän selviytymisstrategioitaan. Argumentoin sen puolesta, 

että valitsemieni elokuvien päähenkilöt ehkä näennäisesti onnistuvat eheytymään, mutta 

syvemmällä tasolla he eivät siihen kykene, ja siksi heidän kaikkien tarinat ovat tragedioita. 

Tarkastelen yksilöllisesti jokaisen päähenkilön trauman ja elokuvan lopetuksen suhdetta, ja 

ensimmäiseksi potilaaksi asettuu Arrivalin Louise. 

 

 
46 Saraneva 2002, 60-61. 
47 Saraneva 2002, 70-71. 
48 Seger 2010, luku 11: Finding the Conflict. 
49 Vogler 2007, 92. 
50 Vogler 2007, 88-89. 
51 Yorke 2013, 142-147. 
52 Serenius 2002, 44-45. 
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3 ”DO YOU WANT TO MAKE A BABY?”; ARRIVALIN 

VALINTATILANTEITA 

 

Eric Heissererin käsikirjoittama ja Denis Villeneuven ohjaama tieteiselokuva Arrival (Yhdysvallat 

2016) pohjautuu Ted Chiangin kirjoittamaan The Story of Your Life-lyhytnovelliin. Elokuvassa 

keski-ikäisen kielitieteilijän Louisen harmaa arki keskeytyy, kun Maapallolle laskeutuu kaksitoista 

valtavaa muukalaisalusta. Louise palkataan osaksi erikoisryhmää, jonka tehtävänä on opetella 

kommunikoimaan heptapodeiksi nimettyjen muukalaisten kanssa. Hän onnistuukin luomaan niihin 

yhteyden, ja alkaa kokea kummia näkyjä edesmenneestä tyttärestään. Louise oppii heptapodien 

kielen ratkaisevalla hetkellä juuri ennen lajienvälistä sotaa. Käy ilmi, että heptapodit käsittävät ajan 

eri tavalla kuin ihmiset, ja Louiselle kehittyy kyky nähdä tulevaisuuteen. Maailma pelastuu ja 

katsoja ymmärtää, että näyt kuolleesta tyttärestä ovat Louisen tulevaisuutta, eivät menneisyyttä. 

Lopetuksessa Louise ja hänen kollegansa Ian viettävät yhteistä iltaa. Ian ehdottaa lapsentekopuuhia. 

Louise myöntyy, vaikka tietää, että heidän tyttärensä tulee menehtymään traagisen nuorena. 

 

Olen lukenut sekä novellin että elokuvan käsikirjoituksen, mutta analyysini pohjautuu valmiin 

elokuvan tekstiin, sellaisena kuin se on valkokankaalle päätynyt. Tulkitsen Arrivalia 

psykoanalyyttisen, filosofisen sekä käsikirjoituksellisen käsitteistön avulla. Elokuvan lopetuksen ja 

Louisen trauman lisäksi essee pohtii toisen näytöksen lopussa tapahtuvan twistin mekanismia, 

päähenkilön muutoksen kaaren epäselvää olemusta sekä sitä, millaisia vaikeuksia katsojalle koituu, 

mikäli käsikirjoittajan ja ohjaajan näkemykset elokuvan sanomasta ovat keskenään ristiriidassa. 

 

Alkumontaasissa katsoja tutustutetaan Louisen perhe-elämään: hän synnyttää Hannah-tyttären, elää 

tämän kanssa tavallista arkea, ja lopulta Hannah menehtyy teini-ikäisenä sairaalassa, ilmeisesti 

syöpään. Montaasin jälkeen alkaa varsinainen tarina: Louise tekee töitä yliopistolla päivänä, jona 

heptapodit laskeutuvat Maahan. Yliopisto evakuoidaan, ja Louise saapuu tyhjään kotiin. Hänen 

äitinsä kysyy puhelimessa kuulumisia, ja Louise vastaa innottomasti: ”Tiedät minut. Kuten 

ennenkin. Voin ihan hyvin.” Alusta saakka elokuva uskottelee, että Louisen staattinen elämäntyyli 

johtuu käynnissä olevasta suruprosessista. Kun Louise palaa seuraavana päivänä töihin autiolle 

yliopistolle, heptapodien Maahan laskeutumisen syytä ratkova eversti Weber saapuu hänen 

puheilleen. Weber soittaa pätkän heptapodien mystistä äännähtelyä ja pyytää Louisea kääntämään 

kieltä. Louise pitää tehtävää mahdottomana, sillä hänen on päästävä samaan huoneeseen olioiden 

kanssa voidakseen tulkita niiden puhetta. Weber sanoo menevänsä toisen kielitieteilijän luo; ja 

Louise huomauttaa, että tämä toinen kielitieteilijä ei ole yhtä hyvä työssään, kuin hän. 
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Louise on saanut kutsun seikkailuun ja kieltäytynyt siitä, sillä hän haluaa tehdä työn omilla 

ehdoillaan. Kieltäytyminen palkitaan, kun yöllä sotilashelikopteri laskeutuu hänen pihalleen. Toinen 

kielitieteilijä tosiaan osoittautui virhevalinnaksi, ja Weber haluaa Louisen ryhmäänsä. Louise 

nousee kopterin kyytiin ja tapaa teoreettisen fyysikon Ian Donnellyn. Weber kertoo, että Louise ja 

Ian ovat tutkimusryhmän johtajia, ja heidän pitää ottaa selville miksi heptapodit tulivat Maahan. He 

pääsevät armeijan tukikohtaan, jossa tehdään laajaa kansainvälistä yhteistyötä heptapodien vuoksi. 

Lääkärintarkastuksessa Louiselta kysytään onko mahdollista, että hän on raskaana. Louise pudistaa 

päätään arasti, ja katsoja luulee säikähtäneen reaktion johtuvan siitä, että hän muistaa edesmenneen 

Hannahin. Pian Louise ja Ian viedään heptapodien alukseen. Weber rohkaisee Louisea, jota 

alukseen nouseminen ahdistaa, ja sitten he kohtaavatkin heptapodit: jättimäiset lonkero-otukset, 

jotka kommunikoivat omituisin äännähdyksin suuren lasin takaa. Ensimmäinen näytös päättyy.  

 

Seuraavalla visiitillä alukseen Louise ottaa avuksi mukaan kirjoitustaulun. Hän kirjoittaa esittelyn 

itsestään: ”IHMINEN” – ja älynväläys palkitaan, kun toinen heptapodeista tuottaa lonkerollaan 

ympyrämäisen mustekoukeron. Louise on onnistunut löytämään alkeellisen tavan kommunikoida 

niiden kanssa. Louise yrittää purkaa heptapodien merkkikieltä ryhmänsä kanssa, mutta kiinalainen 

kenraali Shang aiheuttaa tukikohdassa huolta osoittaessaan uutisissa vihamielisyyttä heptapodeja 

kohtaan. Poliittisen tilanteen painostamana Louise keksii kirjoittaa heptapodeille nimensä 

nähtäväksi, mutta ne eivät juuri reagoi. Hän riisuu massiivisen suojapukunsa vastoin käskyjä ja 

painaa kätensä lasille, joka erottaa heptapodit ihmisistä. Myös Ian riisuu suojapuvun ja he 

esittäytyvät heptapodeille, nimeten nämä Abbotiksi ja Costelloksi. 

 

Louise kokee tukikohdan pihalla ensimmäisen näyn Hannahista. Tämä on elokuvan midpoint. John 

Yorke kuvaa sitä hetkeksi, ”jona päähenkilö saa vahvan ’huumeen’, muttei tarvittua tietoa, kuinka 

käyttää sitä […] Tämä muutos on piste, josta ei voi enää kääntyä takaisin.”53 Christopher Vogler 

nimittää midpointia kriisiksi, ja se on tarinan luonnollinen keskikohta, jolloin Sankari kiipeää 

vuoren huipulle tai tavoittaa metsän sydämen – tai matkaa sielunsa ytimeen. Kaikki edeltävä tähtää 

tähän hetkeen, ja kaikki tuleva on kotiinpaluuta. Kriisissä sankari käy vähintään symbolisesti 

kuoleman rajamailla, ja syntyy sen jälkeen uudestaan.54 Arrivalin midpointissa Louise on 

ymmärtänyt kuinka heptapodien kanssa pitää kommunikoida, ja hän on koskettanut niiden aluksen 

lasia. Hän alkaa muuttua heptapodien kaltaiseksi. Katsoja luulee, että pihalla koettu näky 

 
53 Yorke 2013, 59. 
54 Vogler 2007, 159. 
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Hannahista on menneisyyden traaginen muistikuva. Louisen roolissa olevan Amy Adamsin 

näyttelijäntyö ei anna mitään aihetta epäillä, että kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun Louise 

näkee välähdyksen Hannahista. Vähäeleinen reaktio toistuu myös seuraavissa flash-forwardeissa.  

 

Louiselle tulee kiire ratkaista heptapodien tarkoitusperät rauhanomaisesti. Ryhmä onnistuu 

kehittämään ohjelmiston joka kääntää heptapodien kirjoitusta kömpelösti, ja kun Louise kysyy 

suoraan mitä heptapodit tekevät Maassa, vastaukseksi muodostuu: ”Tarjota ase.” Tukikohdassa 

riidellään lauseen merkityksestä, ja kansainvälinen hätätila puhkeaa, kun Kiina ja Venäjä 

katkaisevat yhtäkkiä kommunikaation muiden maiden kanssa. Muutamat tukikohdan kapinalliset, 

pelokkaat sotilaat ryhtyvät vastaiskuun heptapodeja vastaan, ja asentavat pommin niiden alukseen. 

Tästä tietämättömät Louise ja Ian nousevat alukseen, ja Louise yrittää saada täsmennystä siihen, 

mitä heptapodit tarkoittavat aseella. Hän painaa kätensä lasiin ja oppii itse kirjoittamaan 

heptapodien merkkikieltä, kokien samalla näyn Hannahista. Heptapodit heittävät Louisen ja Ianin 

ulos alukselta juuri ennen, kuin pommi ehtii laueta. 

 

Shang vaatii heptapodien poistumista Maasta, tai hän aloittaa sodan. Louise ja Ian tajuavat, että 

heptapodit ovat antaneet jokaiselle maalle omat vihjeet niiden läsnäolon syystä. Jotta mysteeri 

ratkeaa, on ihmisten tehtävä yhteistyötä. He esittelevät löydöksensä johtajille, jotka suhtautuvat 

siihen nuivasti. Ian käyttää puheessa fraasia, jonka Louise yhdistää aiempaan näkyynsä Hannahista. 

Tämä on ensimmäinen vihje siitä, että aikajanassa on meneillään jotain kummaa. Hämmentynyt 

Louise nousee yksin heptapodien alukseen. Hän tapaa vain Costellon, sillä Abbott kuoli pommin 

aiheuttamassa räjähdyksessä. ”Louisella on ase. Käyttää ase”, Costello kehottaa, ja kertoo että 

heptapodit laskeutuivat Maahan, koska kolmen tuhannen vuoden päästä he tarvitsevat itse ihmisten 

apua. Louise kysyy, miten heptapodit voivat tietää tulevaisuuden. Hän kokee jälleen näkyjä 

Hannahista, ja sanoo: ”En ymmärrä. Kuka tämä lapsi on?” Costellon vastauksen myötä elokuvan 

twist paljastuu: ”Louise näkee tulevaisuus. Ase avaa aika.” Toinen näytös päättyy. 

 

Louise tuupertuu tukikohdan pihalla huolestuneen Ianin syliin. Hän aikamatkustaa hetkeen, jossa 

Hannah kysyy, miksei isä enää halua olla hänen kanssaan. ”Minun syytäni. Kerroin jotain, mihin 

hän ei ollut valmis. No… usko tai älä, tiedän jotain, mikä tulee tapahtumaan. En osaa selittää miten. 

Minä vain tiedän. Kun kerroin isällesi, hän suuttui kauheasti. Sanoi minun tehneen väärän valinnan. 

Se liittyy hyvin harvinaiseen sairauteen. Sitä ei voi pysäyttää. Kuten ei sinuakaan.” Louise palaa 

nykyhetkeen, ja kertoo Ianille ymmärtävänsä nyt, miksi hänen aviomiehensä jätti hänet – vaikka 

jättämisen hetki on kronologisessa aikakäsityksessä vasta tulevaisuutta. 
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Tukikohta evakuoidaan, ja Shang on hyökkäämässä heptapodeja vastaan. Louise kokee näkyjä 

tulevaisuudesta: hän kirjoittaa heptapodeista kirjan, ja opettaa heidän kieltään yliopistolla. Louise 

ymmärtää nyt virheettömästi heidän kirjoitustaan ja tajuaa että kieli on lahja, eikä ase. Hän yrittää 

vedota Weberiin, joka ei usko häntä. Louise kokee uuden näyn: vietetään kansainvälisiä juhlia, 

joissa hän tapaa Shangin. ”Te olette tämän yhdistymisen syy”, Shang sanoo. Puolitoista vuotta 

sitten Louise soitti hänen yksityiseen numeroonsa, jonka Shang kertoo Louiselle. Louise palaa 

nykyhetkeen ja varastaa satelliittipuhelimen, jolla hän ottaa yhteyden Shangiin. Samalla hän matkaa 

tulevaisuuteen, jossa Shang kertoo Louiselle vaimonsa kuolinsanat. Louise kertoo sanat 

nykyhetkessä Shangille, joka peruu sotatoimenpiteet. Heptapodit poistuvat Maasta. 

 

Lopetusmontaasi alkaa samalla kuvalla kuin elokuvan alku: Louisen kodista. ”Niinpä, Hannah… 

tästä sinun tarinasi alkaa. Päivänä jona he lähtivät”, kertoo Louisen voice-over. Montaasissa on 

useampi aikataso, joita leikataan ristiin. Seuraamme Louisea ja Iania kun he ovat heptapodien 

lähdön jälkeen tukikohdan pihamaalla; sekä illanviettoa, jona Hannah saa alkunsa. ”Huolimatta 

siitä, että tunnen matkan ja sen määränpään, otan sen vastaan ilolla”, Louise kertoo. ”Ja toivotan 

tervetulleeksi sen jokaisen hetken.” Tukikohdan pihalla, ennen perheen alkua, Louise kysyy Ianilta: 

”Jos voisit nähdä koko elämäsi alusta loppuun, muuttaisitko asioita?” Ian vastaa, että ehkä puhuisi 

enemmän tunteistaan. Louisen talossa Ian kysyy: ”Haluatko tehdä lapsen?” Näemme välähdyksiä 

perhearjesta. Louise tietää, että hän ja Ian menevät naimisiin, ja kun Louise kertoo Hannahin 

sairaudesta Ianille, tämän mielestä Louise teki väärän päätöksen, kun päätti hankkia lapsen. He 

eroavat, ja Hannah kuolee nuorena. ”Kyllä. Haluan”, Louise vastaa silti. Elokuva päättyy.  

 

Arrivalin tärkein yksittäinen narratiivinen sekä tarinallinen elementti on twist, jossa katsojalle 

paljastuu, ettei Louise ole vielä edes synnyttänyt Hannahia. Taidokas leikkaus ja huolellisesti 

säännöstelty informaatio mahdollistavat twistin kätkemisen. Twistin juuret ovat Aristoteleen 

peripeteiassa, toiminnan suunnan kääntymisessä vastakkaiseksi55, ja sen toisia nimiä ovat keikautus 

tai vaihto. Twist saadaan aikaan ”luomalla vaikutelma siitä, että tarina liikkuu tiettyyn suuntaan sen 

edetessä todellisuudessa aivan päinvastaiseen suuntaan. Mitään ei paljasteta katsojalle liian varhain, 

mutta merkit ja vihjeet istutetaan kuitenkin tarpeeksi aikaisin, jottei ratkaisu tuntuisi liian 

epäuskottavalta.” Se ”onnistuu parhaiten, kun katsojalle tarjotaan elokuvaan väärä lukutapa, joka 

hetkellisesti vastaa kaikkiin katsojalle herääviin kysymyksiin. Käsikirjoittaja häivyttää kaikki 

 
55 Yorke 2013, 28-29. 
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perustelut olla uskomatta väärää informaatiota.”56 Onnistunut twist paljastuu vasta silloin, kun 

käsikirjoittaja haluaa sen itse paljastaa. Mikäli kuitenkin ”katsoja arvaa tai osaa lukea keikautukset, 

hän menettää shokeeraavan tunnevaikutuksen mutta saattaa saada älyllistä nautintoa siitä, että arvasi 

oikein.”57 Linda Seger täsmentää, että twistin paljastumisen pitää saada katsoja arvostamaan 

älykästä yllätystä, eikä soimaamaan itseään tyhmyydestään, kun ei hoksannut twistiä aiemmin.58  

 

Twist ei ole pelkkä yllättävä käänne, vaan hahmo(i)lle että yleisölle tapahtuva paljastuksen hetki, 

joka mullistaa koko tarinan merkityksen, sillä sen myötä katsoja järjestelee näkemänsä elokuvan 

rakenteen mielessään uusiksi59. Twist-elokuvalla on siten kaksi eri katselukokemusta saman 

elokuvan aikana: elokuva rakentuu keskeisen tyhjiön ympärille, ja paljastus on sen puuttuva 

palanen60. Paljastuksen tuoma mullistus tarjoaa katsojalle nautinnollisen ymmärryksen hetken, jota 

voi pitää Hegelin täydellisenä tietona61; se on yhteyttä suureen totuuteen, jossa kaikella on 

täydellinen selitys. Arrivalin tapauksessa katsoja lukee Hannahista koettujen välähdysten 

merkityksen väärin, koska on nähnyt alun montaasin, ja ihmiselle ominaisen lineaarisen 

aikakäsityksen myötä päätellyt sen menneisyydeksi. Twistin paljastumisen hetkellä kaikki loksahtaa 

paikoilleen ja elokuvalle syntyy uusi taso: heptapodien antama lahja muuttaa pysyvästi Louisea ja 

koko ihmiskuntaa, sillä hän päättää opettaa kieltä eteenpäin. 

 

Psykoanalyyttisen näkökulman mukaan katsoja pääsee twistin omaavan elokuvan 

katselukokemuksessa osalliseksi fantasmaattista jahtia62, joka koostuu halun (”desire”) sekä 

viettiyllykkeen (”drive”) toiminnasta. Siinä missä elokuvien päähenkilöt haluavat rakkautta, 

hyväksyntää ja muita palkintoja, katsoja haluaa nähdä hyvän elokuvan, jota katsoessaan hän kokee 

nautintoa. Viettiyllyke on jonkin perusvietin kuten suvunjatkamisen tai vallanhalun tai muun 

selviytymisstrategian toimintaa, jota ihminen toteuttaa tavoitellessaan halun kohdetta – elokuvaa 

katsoessa nautinnon tunne itsessään voi olla viettiyllyke. Elokuvaa katsoessa dramaattisen 

kysymyksen ratkeamisesta eli lopusta sekä lopetuksesta tulee katsojan halun kohde, kun hän tahtoo 

tietää: mitä elokuvassa käy? Viettiyllyke pakottaa halun aina etsimään uutta kohdetta, joka 

tyydyttäisi sen täysin. Jokainen uusi kumppani, työpaikka tai elokuva on yritys löytää se maaginen 

jokin, joka tekisi ihmisen lopullisesti onnelliseksi. Viettiyllyke usuttaa halua ikuiselle matkalle: 

 
56 Vacklin & Rosenvall 2015, 41-42. 
57 Vacklin & Rosenvall 2015, 93. 
58 Seger 2010, luku 4: Act Two – How to Keep It Moving. 
59 Engley 2016, 61-63. 
60 Engley 2016, 67-68. 
61 Engley 2016, 72. 
62 Engley 2016, 65. 
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uuden kohteen on oltava ennalta tuntematon, tai se ei herätä halua. Täydellinen, lopullinen onni ei 

kuitenkaan ole koskaan mahdollista, sillä halu siirtyy aina uuteen kohteeseen, kun edellinen on 

saatu ja todettu epätyydyttäväksi. Sellainen elokuva, jonka loppuvaiheilla tapahtuu twist, onnistuu 

tyydyttämään katsojan, koska se johdattaa häntä tiettyä halua eli odotettua loppua kohti, mutta 

ratkaisevalla hetkellä antaa toisen selityksen tilalle. Huiputettu katsoja tuntee olonsa älyllisesti 

tyydytetyksi.63 Hurmos on hetkellistä, mutta se riittää. 

 

On spekuloitu että ihmisen ensimmäinen ja syvin haava syntyy siitä, kun vauva haluaa ja tarvitsee 

ravintoa pysyäkseen hengissä, mutta koska rintaruokinnan aikaansaama kylläisyys ei kestä ikuisesti 

vaan nälkä tulee aina uudelleen, rinnasta tulee sekä rakkauden että vihan kohde.64 Psykoanalyytikko 

Jacques Lacanin mukaan halun ilmiö syntyy varhaiskasvuvaiheessa, kun pieni lapsi ensi kertaa 

toivoo huoltajan toteuttavan jonkin toiveen, mihin tämä ei täydellisesti kykene. Lapsi ei niinkään 

luule olevansa kaikkivoipa, vaan alkeellinen psyyke pettyy huoltajan epäonnistumiseen, ja tästä 

syntyvä sisäinen tyhjiö odottaa lopun elämää turhaan kohdetta, joka tekisi hänet ikuisesti 

onnelliseksi.65 Vielä ei kukaan taiteilija, psykologi tai filosofi ole osannut kertoa, kuinka ihminen 

voisi murtautua halun ja viettiyllykkeen oravanpyörästä. Käsikirjoittaja käyttää jahdin luomaa 

luontaista uteliaisuutta hyödykseen. Myönnän joskus tekeväni suoratoistopalveluista katsomieni 

elokuvien kohdalla niin, että vaikka elokuva lässähtäisi ensimmäisen näytöksen jälkeen eikä 

minulla oikein olisi aikaa tai kiinnostusta katsoa sitä kokonaan, pikakelaan silti elokuvan 

lopetukseen. Jos olen nähnyt alun, haluan tietää, mitä hahmoille käy. Hyvä käsikirjoittaja osaa 

ruokkia katsojan halua koko tarinan ajan, sekä palkita hänet tyydyttävällä lopetuksella.  

 

Näin Arrivalin ensi kertaa elokuvateatterissa vuonna 2016. Oli harmaa ja sateinen ilta, ja 

kotimatkalla tunsin olevani yhä elokuvan vankina. En edes hävennyt itkusta punaisia silmiäni, ja 

tunsin olevani hyvin elossa. Kesti muutaman vuoden ennen kuin katsoin elokuvan uudestaan, sillä 

se oli ollut niin järisyttävä kokemus – ja olin aivan yhtä myyty. Arrivalin twist on järkytys sekä 

Louiselle että katsojalle, sillä se pakottaa katseen rohkeasti eteenpäin. Kuinka Louise pystyy 

operoimaan ihmisenä, kun hän saa kyvyn nähdä tulevaan? Mitä hänen uusi, ihmisyydelle täysin 

vieras kykynsä merkitsee lopetuksen ja trauman näkökulmista? Kyvyn merkitys avautuu ennen 

kaikkea determinismin käsitteen avulla. Determinismi on filosofinen oppi, jonka mukaan elämä 

noudattaa syy-seuraamusketjuja, eikä mikään voisi tapahtua eri tavalla. Elämä etenee sekunti 

 
63 McGowan 2016, 136-139. 
64 Quinlivan 2015, 18-19. 
65 Vighi 2016, 90. 
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sekunnilta, joten kaikki valinnat ja toiminta ovat jatkumoa jo olemassa olevalle. Tämä 

kyseenalaistaa sen, onko ihmisellä vapaata tahtoa eli vaikutusvaltaa kohtaloonsa. Arrival on fiktiota, 

mutta koska siinä esiintyvä tiede on niin suuri osa elokuvan tarinaa, teemaa, päähenkilöä ja 

lopetusta, on sitä tarkasteltava syväluotaavin ja tarpeen tullen kriittisin silmin. 

 

Louisen näyt tulevasta keskittyvät enimmäkseen Hannahiin, mutta mitä hänen kykynsä tarkoittaa? 

Näkeekö hän mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vai siirtyykö hän sinne itse? Pystyykö hän matkaamaan 

nykyhetkestä vaikka tasan 20 vuoden päähän? Voiko hän palata menneeseen? Onko hän kahdessa 

paikassa samaan aikaan? Miten kyky aktivoituu; päättääkö Louise siirtymisestä itse, vai tapahtuuko 

se assosiatiivisesti? Näkeekö hän vain mahdollisen tulevaisuuden? Erityiseen painoarvoon nousee 

hetki, jolloin Louise on oppinut uuden kykynsä ja aikamatkustaa tukikohdassa vallitsevasta 

kaaoksesta tulevaisuuden rauhanjuhliin, joissa hän tapaa Shangin. Heptapodit lähtivät Maasta 

puolitoista vuotta sitten. Shang kertoo Louiselle vaimonsa kuolinsanat, ja nykyhetken Louise saa 

niiden avulla Shangin luopumaan sodasta.  

 

Ongelmalliseksi osoittautuu tekijöiden ratkaisu sen suhteen, että Louise järkyttyy rauhanjuhlissa, 

kun Shang paljastaa heidän olleen aiemmin tekemisissä. Hetkessä on selvää, ettei Louise ole ikinä 

aiemmin puhunut Shangin kanssa. Shangin paljastus – ja siten myös Louisen oma menneisyys – 

tulee hänelle yllätyksenä. ”Minä soitin sinulle, enkö niin?” hän kysyy. Miksi hän on shokissa? Jos 

Louise soitti Shangille jo puolitoista vuotta sitten, niin luulisi hänen tietävän tarkkaan, mitä silloin 

tapahtui. Kuinka joku unohtaisi, että tosiaan, pelastin kerran koko maailman yhden puhelun avulla? 

Tekstin perusteella kyvyn on siis toimittava niin, että kun nykyhetken Louise siirtyy tulevaan, hän 

”korvaa” tulevaisuuden Louisen mielen sekä kehon, eikä ole vain tarkkailijana läsnä tulevaisuuden 

Louisen mielessä. Muutoinhan hän ei pystyisi suorittamaan fyysisiä tekoja, esimerkiksi puhumaan. 

 

Jotta voi ymmärtää Louisea, on ymmärrettävä hänen kumppaniaan heptapodia. Heptapodit 

nimittävät tulevaisuuden tietämisen kykyä lahjaksi, joten se on heidän mielestään positiivinen asia. 

Heptapodit ovat paras tiedonlähde siitä, miten kaikkinäkevää elämää on paras elää. Katsoja tai 

Louise eivät pääse kovin lähelle heptapodien sielunmaisemaa, jos heillä sellainen on. Louise ei opi 

mitä he syövät, miten he lisääntyvät, tai mikä on heidän mielipiteensä Aristoteleesta. Costello 

kertoo että heptapodit laskeutuivat Maahan, sillä 3000 vuoden päästä heitä kohtaa suuri uhka, 

jolloin ihmiset auttavat heitä. Ketju on seuraava: heptapodit tietävät kohtaavansa 

kaukotulevaisuudessa vaaran. Ennaltaehkäisevänä toimena he matkustavat Maahan. Heptapodit 
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tietävät koko ajan, kuinka vierailu Maapallolla päättyy, sillä he ovat nähneet sen tapahtuvan jo 

ennen kuin lähtivät matkaan kotiplaneetaltaan. He tietävät, että juuri Louise on avain ratkaisuun. 

 

Mutta: heidän on annettava Louiselle aikaa. Kuten terapeutti, heptapodit voivat auttaa Louisea 

matkalla valaistumiseen, mutta he eivät voi aloittaa kielen opettamisen prosessia kommunikoimalla 

paperin ja kynän tarvetta ja selittämällä koko tarinaa auki ensikohtaamisen aikana – sillä asiat eivät 

vain tapahtuneet niin. Tämä on determinismiä: asioiden on annettava tapahtua omalla painollaan. 

Heptapodit tietävät, että tilanne ratkeaa, sillä Louise oppii heidän kielensä – aivan kuten ne tietävät, 

että Abbott kuolee kapinallisten sotilaiden pommi-iskussa. Jotkin uhraukset ovat välttämättömiä. 

Heptapodit laskeutuvat Maapallolle, koska he ovat jo tehneet niin; tragedioista huolimatta.  

 

Silti lopetusmontaasissa Louise kysyy Ianilta, muuttaisiko hän mitään, mikäli näkisi elämänsä kulun 

alusta loppuun. Se on painokas repliikki, joka paljastaa Louisen miettivän, miten hänen pitäisi 

suhtautua uuteen ajatusmaailmaansa. Käsikirjoitus ja Louise siis näyttävät ajattelevan, että hänellä 

tosiaan on valinnanvapaus ja mahdollisuus muuttaa asioita – eli hän on aktiivinen, itsenäinen 

toimija. Tämä puolestaan kapinoi determinismiä vastaan. Ohjaaja Villeneuve pukee käsityksensä 

kyvyn merkityksestä sanoiksi: ”Lyhytnovellissa ideana on, että heptapodit näkevät elämän 

[kirjoitettuna] näytelmänä. He tietävät mitä tulee tapahtumaan, joten heillä on mahdollisuus valita – 

joko he tekevät sen kuolemantylsistyneinä, tai syleilevät sitä ja yrittävät tehdä parhaansa, kuten 

näyttelijä lavalla.” Villeneuve noudatti tätä logiikkaa tehdessään elokuvaa ja kertoo, että hänen ja 

käsikirjoittaja Heissererin näkemykset Arrivalin lopetuksen merkityksestä eriävät toisistaan. 

Heissererin mielestä Louise valitsee hankkia Hannahin; Villeneuven mielestä Louise hyväksyy 

kohtalonsa. ”Eric ja minä olemme eri taiteilijoita”, Villeneuve toteaa.66 Ristiriitaisten vihjeiden 

vuoksi elokuvan tekstin lähiluku asettaa sen tieteenkuvan ja myös sanoman epämääräiseen valoon. 

 

Kuten Louise yrittää tulkita heptapodien mystistä kuvakirjoitusta, katsoja yrittää tulkita elokuvan 

merkkien tarkoitusta. Ehkä Louise ei itse ymmärrä kykyään täysin, tai elokuvantekijät eivät ole 

miettineet sisältöä riittävästi. Se on kuitenkin laiskaa tulkintaa. Yksi mahdollinen selitys löytyy 

siitä, että heptapodien kielen oppiminen on niin traumaattista, että se muuttaa pysyvästi Louisen 

kognitiivisia kykyjä. Todetusti traumatapahtuma järkyttää aivojen kemiallista toimintaa, ja mikä 

olisi traumaattisempaa kuin oppia yhtäkkiä ja pyytämättä kokonaan uudenlainen ajatusjärjestelmä? 

Trauma voi aiheuttaa ”muistamattomuuden mustan aukon”, ja ”myös ajattelu- ja 

 
66 Bishop 2016, Arrival director Denis Villeneuve on the politics of the year’s best sci-fi film. 
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informaationkäsittelyprosesseissa esiintyy häiriötä, mm. ajattelun pätkimistä.”67 Mikäli minun olisi 

pakko tulkita tyydyttävä selitys logiikka-aukolle, se löytyy Louisen traumatisoitumisesta. Joka 

tapauksessa Arrivalin väitteestä on kaksi tulkintaa, ja jokainen katsoja saa valita omansa: jos 

elokuvan haluaa nähdä pohjautuvan deterministiseen filosofiaan, niin kun Louise lopetuksessa 

suostuu Hannahin alullepanoon, hän ei sinänsä valitse synnyttää sairasta lasta, vaan jo tietää 

synnyttävänsä tämän. Kyse on kohtalon hyväksymisestä. Jos Arrivalin haluaa ajatella puolustavan 

vapaata valintaa, tulevaisuus on muokattavissa oleva vaihtoehto, ja Louisen myöntyvä vastaus 

merkitsee että hän valitsee synnyttää Hannahin, vaikka tietää tämän kohtalosta. 

 

Tai ehkä vaikka ihminen näkisi omaan tulevaisuuteensa, on vapaa valinta yhä olemassa, sillä 

näkemisen hetkellä ymmärtää, että on jo kerran tehnyt jonkin tietyn valinnan. Elämä toteutuu koko 

ajan, mutta se ei tee valinnoista merkityksettömiä. Kuinka usein ihmisellä on varaa tehdä mitään 

todella yllättävää? Eikö kaikki päätöksenteko perustu ihmisen perusluonteeseen, ja ole siten jopa 

itsestään selvää? En muista, että olisin tehnyt tiukassa paikassa valintaa, joka olisi yllättänyt itseni. 

Ehkä muut ovat yllättyneet, mutta en minä. Omat valinnat voi aina jälkikäteen selittää itselleen 

parhain päin, mitä monimutkaisimmin oikeutuksin. Valinnanvapauden pohdinta kutkuttaa minua 

suuresti, sillä käsikirjoittaja luo ammatissaan elämänkaaria, joiden tapahtumat ovat 

sattumanvaraisia, mutta niiden pitää vaikuttaa siltä, ettei toisinkaan olisi voinut käydä. Kaiken on 

oltava uskottavaa, mutta uskomatonta. Miten kirjoittaja tekee valintoja, ja mihin hahmojen 

käyttäytyminen perustuu? On puhuttava muutoksesta.  

 

Robert McKee selittää päähenkilön muutoksen kaaren pääarvon avulla. Päähenkilön suhtautuminen 

alussa esiteltyyn pääarvoon muuttuu loppua kohden. Tästä muodostuu muutoksen kaari, ja 

lopullisen arvomaailman muutoksen pitää olla peruuttamaton.68 Muutosta ei tule selitellä dialogissa 

tai narratiivisin keinoin, vaan sen pitää ilmetä tarinan draamallisissa tapahtumissa69. Linda Segerin 

mielestä ”hahmon kehittyminen on välttämätöntä hyvälle tarinalle”. Kyseessä voi olla ulkoinen 

muutos, tai sitten hahmo voi oppia uuden asenteen: entinen sitoutumiskammoinen haluaakin 

sitoutua uuteen rakkaaseen, kasvutarinassa nuoresta tulee itsevarmempi, tai materialisti oppii 

arvostamaan muita, ihmisläheisempiä hyveitä. Päähenkilö tarvitsee muiden apua muuttuakseen, ja 

Segerin mukaan toinen hahmo on usein muutoksen käynnistävä katalyytti tai uuden asenteen 

ihannekuva. Muutos ilmenee valintoina ja tunnereaktioina tilanteisiin, joihin päähenkilö joutuu. 

 
67 Schulman 2002, 171-172. 
68 McKee 1997, 41-42. 
69 McKee 1997, 308. 
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”Useimmat tarinat tarvitsevat vähintään viisi tai seitsemän tapahtumaa luodakseen edes pienen 

muutoksen kaaren. Monesti tarvitaan enemmän.” Muutoksen kaari auttaa katsojaa pitämään 

päähenkilöä samastuttavana, ja siten elokuva kerää enemmän yleisöä ja tuottaa enemmän rahaa.70 

 

John Yorke pitää päähenkilön sisäisen heikkouden päihittämistä kolmiulotteisen tarinankerronnan 

edellytyksenä. Päähenkilö tavoittelee halun kohdetta, mutta ymmärtääkin tarpeensa. Trauma 

paranee, ja hän eheytyy.71 Matkan varrella tarinassa kohdataan esteitä, ja esteiden aikaisissa 

valintatilanteissa päähenkilön on päätettävä, toimiiko hän vanhan puolustusmekanismin mukaan vai 

opetteleeko hän uuden selviytymisstrategian72. Suurimman valinnan hetki, joka on todennäköisesti 

joko midpoint tai viimeisen näytöksen kliimaksi, tuo sisäisen muutoksen näkyväksi. Muutos on 

”erottamattomasti yhtä dramaattisen halun kanssa: jos hahmo haluaa jotakin, hänen pitää muuttua, 

jotta voi saada sen”.73 Tarinan alussa hahmo ei ole edes tietoinen paranemisen tarpeestaan, mutta 

matkan aikana hän syntyy uudestaan ja tulee oman itsensä herraksi.74 Syd Field määrittelee hyvän 

hahmon rakennukseen neljä palikkaa, joista muutoksen kaari on yksi. Hän muistuttaa, ettei 

päähenkilön tarvitse muuttua, jos se ei sovi tarinaan, mutta muutos ”näyttää olevan tärkeä osa 

ihmisyyttä, erityisesti tässä kulttuurillisessa ajassa.” Muutos on välttämätön osa elämää, ja me 

kaikki haluaisimme oppia olemaan parempia ihmisiä.75 

 

”Suotta ei teatteri ole Dionysoksen, muutoksen jumalan, suojeluksessa.”76 Mikäli kirjoitusoppaita 

on uskominen, niin ainakin kaupallisen elokuvan päähenkilön pitää muuttua. Peter Dunnen mukaan 

katsoja pettyy, jollei päähenkilö muutu, sillä jos sankari pystyy muuttumaan, antaa se toivoa siitä 

että ehkä yleisö kykenisi itse samaan77. Lopetus esittelee päähenkilön kaaren päätepisteen. 

Kyseenalaistan muutoksen konseptin, sillä se on mielestäni liian yksinkertaistettu, ja epätarkka. 

Pohdin asiaa, koska koen että suurin haasteeni käsikirjoittamisessa liittyy ehdottomasti päähenkilön 

luomiseen. Minun on helppo synnyttää käänteitä ja dialogia on helppo niinkin yksinkertaisilla 

merkinnöillä kuin Hahmo A ja Hahmo B; mutta olisi vaikeaa kehittää henkilöhahmoja, jos en 

tietäisi mitä heille tapahtuu. Siksi minua kiinnostaa tutkia, mistä Louisen kaari rakentuu. 

 

 
70 Seger 2010, luku 12: Creating Multidimensional and Transformational Characters. 
71 Yorke 2013, 10-12 & 30-31. 
72 Yorke 2013, 81-83. 
73 Yorke 2013, 45-46. 
74 Yorke 2013, 50-51. 
75 Field 2005, luku 4: Building a character. 
76 McLeish 1998, 166. 
77 Dunne 2007, 22-23. 
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Arrivalin alku vihjaa, että Louise on lapsensa kuolemaa sureva äiti. Hän asuu yksin suuressa 

talossa, vailla merkittäviä ihmissuhteita. Mutta huolimatta siitä, että Louise on irrallaan 

ympäröivästä maailmasta, hän pelaa alusta saakka omilla säännöillään. Tämän ominaisuuden hän 

säilyttää lopetukseen saakka. Louise on utelias, kärsivällinen ja aina valmis ottamaan haasteen 

vastaan. Kun Weber ilmestyy yliopistolle heptapodien äänitteen kanssa ja sanoo menevänsä toisen 

kielitieteilijän puheille, kun Louise ei suostu kääntämään kieltä liian vähäisen informaation takia, 

Louise kehottaa häntä tarkistamaan toisen kielitieteilijän osaavuuden, tietäen että hän on itse paras 

vaihtoehto työhön. Louise pelaa uhkapeliä, ja hän voittaa. Kun Louisea tullaan noutamaan 

helikopterilla ja Ian intoilee heptapodien tapaamisesta ja mahdollisesta älykkyydestä, Louise pitää 

päänsä kylmänä: ehkä pitäisi ensin puhua niille, ennen matemaattisten ongelmien antamista.  

 

Weberin on suorastaan maaniteltava Louise nousemaan heptapodien alukseen ensi kertaa. Louise on 

arka, jopa pelokas. Kandidaatin opinnäytettä kirjoittaessa havaitsin, että monesti tieteiselokuvien 

naishahmot ovat ylikompensoivan voimakkaita ja tunteettomia, mikä on ikävää – naisten ei 

tarvitsisi ruveta maskuliinisuuden mannekiineiksi ollakseen ihailun arvoisia. Louise ei vaikuta 

voittamattomalta, vaikka jonkun huonomman kirjoittajan kynsissä hänestä olisi voinut tulla ”vahvan 

naisen” negatiivinen stereotyyppi. Louise on haavoittuvainen, ja niin on myös katsoja joka toivoo, 

että hän löytää rohkeuden hypätä alukseen. ”Nyt mentiin, Louise!” kannustaa pieni sisäinen ääneni 

Louisen epäröidessä. ”Me pystymme tähän!” 

 

Naissankarin myyttisestä matkasta kirjoittaneen Maureen Murdockin mukaan raju elämänmuutos 

lähettää naissankarin tuonpuoleiseen, ja hän saattaa näyttäytyä muille surullisena, 

tavoittamattomana sieluna. Hylätyksi tullut sankari unohtelee asioita, eikä tapaa ystäviään.78 Arrival 

esittää Louisen yksinäisenä, Ianista ja työryhmästä huolimatta. Louise ei uskoudu kellekään 

kummista näyistään. Katsoja luulee suojamuurin johtuvan meneillään olevasta suruprosessista, 

mutta twistin luoma paljastus antaa hänen käyttäytymiselleen uuden kontekstin: Louise elääkin 

”vain” tunnekatoista, ehkä jopa masentunutta elämää, ja on perusluonteeltaan varautunut. Sitten kun 

Louise astuu yksin heptapodien alukseen kliimaksissa, hän samaan aikaan saa uuden suunnan 

elämälleen, että traumatisoituu. Koko muu elokuva tapahtuu synkissä, maanläheisissä sävyissä, 

mutta hetki jona Louise pääsee heptapodien lasin taakse, on jopa transsendentaalisen kirkas. 

Palattuaan tuonpuoleisesta Louise ei ole enää ihminen – muttei myöskään yksi heptapodeista. 

 
78 Murdock 1990, 87-88. 
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Heptapodit syntyvät erikoisen kykynsä kanssa, kun Louise joutuu omaksumaan uuden 

elämänkatsomuksen keski-iän paikkeilla. Nimitän uutta tilaa post-ihmisyydeksi. 

 

Tulevaisuudessa Louise opettaa heptapodien kieltä yliopistolla, jakaen heidän lahjaansa eteenpäin, 

mutta luentosaliyleisö ei pidä ketään lämpimänä iltaisin. Hän ei elokuvan tekstissä puhu kellekään 

siitä, miltä kyvyn saaminen tuntuu, tai pitääkö hän sitä tosiaan lahjana. Louise ottaa paikkansa 

näytelmässä, jossa hänen juonensa on tragedia. Herää kysymys siitä, miksei hän kerro Ianille 

Hannahin kohtalosta aiemmin? Yhdessä näyistä Hannah suree sitä, ettei isä enää katso häntä 

samalla tavalla. Louise tietää perheen hajoavan jo ennen vanhempien ensisuudelmaa, eikä kerro 

lapsen toiselle vanhemmalle tämän sairaudesta. En ole tarpeeksi meritoitunut psykoanalyysin 

saralla diagnosoidakseni, millaisen ihmisen tämä valinta – jos se on valinta ollenkaan – Louisesta 

tekee, mutta katsojana mietin surulla sitä, kuinka yksin hän joutuu olemaan taakkansa kanssa. 

Arrival väittää, ettei edes post-ihminen voita vikojaan. Louise ei perusluonteensa vuoksi pysty, 

halua tai voi avautua muille. Louise aloittaa post-ihmisten aikakauden, mutta sulkeutuneisuus riivaa 

häntä aina, koska elokuva ei anna merkkejä muutoksesta sen suhteen. 

 

Louisen tarve olisi löytää yhteys muihin ihmisiin, mutta se ei toteudu henkilökohtaisella tasolla. 

Louisen halu, heptapodien kielen oppiminen toteutuu, mutta samalla hänelle lankeaa isompi taakka: 

hyväksyä se, että post-ihmisenä hän astuu tietoisuuden korkeammalle tasolle. Elokuva ei tarjoa 

vastauksia siihen, hyödyntääkö Louise kykyään muuhun kuin sen opettamiseen, tai millainen hänen 

sisäinen maailmansa on kyvyn saamisen jälkeen. Näkyjen hetkinä Louisen käytös on 

dissosiatiivista, ja sirpaloituneen muistin toimintaa ilmentää narratiivinen valinta aloittaa ja lopettaa 

elokuva Louisen voice-overilla. Hän puhuttelee Hannahia, mutta ajassa, jossa Hannah on jo kuollut. 

Louisen voice-overin tehtävänä on syventää katsojan ymmärrystä elokuvan tapahtumista ja 

erityisesti sen aikakäsityksestä, mutta hahmorakennuksen eli Louisen psyyken kannalta se tarkoittaa 

kummallisuuksia. Louisea ei kuvata esimerkiksi Hannahin hautakivellä, joten mistä ja milloin 

Louise puhuu? Ratkaisu johtuu todennäköisesti siitä, että elokuva on adaptaatio, josta 

silmukkamainen rakenne ja puhe ovat peräisin. Olisikohan käsikirjoittaja Heisserer päätynyt 

samaan ratkaisuun, jos tarina olisi ollut hänestä, elokuvantekijästä lähtöisin? 

 

Hyväksikäyttäen MacDowellin lopetuksen neljän osa-alueen teoriaa, mitä Louisen kohtalosta 

voidaan tulkita? Ensiksikin elokuvan lopetus päättyy siihen, että Louise ja Ian halaavat tukikohdan 

pihalla. Louise on iloinen, koska hän tietää mitä hyvää he tulevat kokemaan, mutta myös surullinen, 

koska tietää menettävänsä sen. Lopetuksen sävy jää kunkin katsojan päätettäväksi. Minusta hän 
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kokee katkeransuloisuutta. Aivan kuin eteen olisi katettu maailman täydellisin ateria, mutta tietää, 

että sen syömisen jälkeen koko loppuelämän tarjoilu on raakoja perunoita. Louisen ja Ianin halaus 

on perinteinen romanssin signaali, ja yleisessä Hollywoodin traditiossa romanttinen onnellinen 

lopetus on katsojan palkinto, sillä kaupallinen elokuva haluaa olla hyvä kohde, jota katsoja tahtoo 

kuluttaa kerta toisensa jälkeen. Positiivinen lopetus pitää elokuva-alaa hengissä.79 Arrivalin 

konventioita rikkova särö syntyy siitä, että vaikka Louise ja Ian saavat toisensa, sekä katsoja että 

Louise tietävät, miten ja miksi romanssi aikanaan päättyy. 

 

Moraalin kannalta Arrival päättyy näennäisen onnellisesti: Louise suhtautuu Hannahin saamiseen 

ilolla, vaikka tietää tämän kuoleman koittavan ennenaikaisesti. Vaikka elokuvan voisikin lukea 

kantavan abortinvastaista sanomaa, mihin liittyy omia moraaliseikkoja, joka tapauksessa elämän 

juhlistaminen on moraalisesti oikein. Perheajatuksen kannalta Arrival päättyy samaan aikaan 

yhdistymisen hetkeen, että eroon. Panoksena on vieläkin moraalisemmin väärä taso: jotta elokuva 

toimisi täysin moraalisesti oikein, Louisen pitäisi kertoa Ianille Hannahin kohtalosta, ennen kuin 

myöntyy lapsen hankintaan. Arrivalin pääarvo on kyky empatiaan ja yhteistyöhön, mihin Louise ei 

kykene henkilökohtaisissa suhteissaan. Elokuva ei siis vahvista sisäistä arvomaailmaansakaan.  

 

Koko elokuvan ajalta viimeinen kuva jonka Louisen elinajasta näemme, on alkumontaasissa nähty 

hetki, jossa hän kävelee pitkin sairaalan käytävää Hannahin kuoltua. Voi olettaa, että Louise tulee 

suhtautumaan tulevaisuudessa kaikkiin elämän tragedioihin yhtä hyväksyvästi kuin Hannahin 

menettämiseen. On vaikea sanoa, millaista surua post-ihminen tuntee. On elähdyttävää, että kun 

lääkäri kertoo Hannahin menehtyneen, Louise puhkeaa itkuun. Se todistaa, että vaikka hän tiesikin 

Hannahin kohtalosta kauan ennen, menetyksen kipu ei silti ole vähäisempää. Ihminen voi varautua 

pahimpaan mahdolliseen ja silti surra sinä nimenomaisena hetkenä, kun menetyksen aika koittaa. 

Sellaisia me ihmiset olemme; me tunnemme. Tältäkin kantilta lopetus on katkeransuloinen. 

 

Heisserer kuvailee reaktiotaan Chiangin novelliin: ”Olin emotionaalisesti tuhottu, mutta koin myös 

ylentyneeni. Pääni oli täynnä ideoita.”80 Samastun vahvasti. Mitä jos se, mikä tapahtui Louiselle, 

tapahtuisi minulle? Louise ymmärtää, että ihmisen pitäisi kyetä iloitsemaan pienistä hetkistä, eikä 

katkeroitua suurista menetyksistä. Toisaalta hänellä on apunaan maaginen kyky seikkailla ajassa. 

Hänen ei tarvitsisi kituuttaa muistojen varassa, vaan hän ehkä kykenee pikakelaamaan seuraavaan 

hyvään hetkeen, tai palaamaan entiseen. Ehkä olisi armollisempaa, jos ihmisellä ei olisi muistoja, 

 
79 Neupert 1995, 71-72. 
80 VanDerWerff 2016, Arrival’s screenwriter tells us how it took more than 100 drafts to think like an alien. 
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joihin tarttua niin vahvasti. Nykyhetkellä on haitallinen taipumus jäädä ajan kultaaman 

menneisyyden varjoon. Harry Potter ja viisasten kivi-romaanissa professori Dumbledore lausuu 

erään kirjallisuuden suosikkilainauksistani kautta aikojen: “Ei ole hyvä rypeä haaveissa ja unohtaa 

elää, muista se.”81 Vaeltaako Louise ikuisesti nykyhetken, menneisyyden ja tulevan välillä, 

hiljaisessa ja alistuneessa surussa? Tämä on tietysti vain spekulaatiota, mikä on harmillista, sillä 

toivon että elokuva olisi katsojan uteliaisuutta miellyttääkseen ja sanoman tulkintaa helpottaakseen 

täsmentänyt kyvyn logiikkaa.  

 

Louisen täydellistä tietoa muistuttava post-ihmisyyden tila voisi olla ihmisonnen tavoite, halun ja 

viettiyllykkeen lopullinen kohde. Mutta on kertovaa, että silti Louise antautuu tavalliselle 

ihmiselämälle. Ehkä tunne-elämä on lopulta tärkeämpää kuin filosofinen euforia. Louise elää alussa 

turvallista ja surullista elämää. Hänellä on seuranaan viinipullo, televisio ja työ. Suojelemalla 

itseään ennaltaehkäisevästi elämän menetyksiltä, ei alkuunsakaan ole elossa. Mietin kuitenkin, että 

mitä jos Arrivalin näyt esittäisivät Louiselle tulevaisuuden, jossa hänellä on edessään pelkästään 

murheita? Mitä jos Louise ei olisi onnistunut luomaan suhdetta Ianiin, eikä Hannahia olisi koskaan 

ollutkaan? Jos hänen olisi pitänyt hyväksyä rakkaudeton, lapseton, työntäyteinen ja koko ajan 

kuoleman tiedostava kohtalo – pitäisikö katsoja sitäkin rohkeana, vai herättäisikö se ainoastaan 

pettymystä elokuvaa kohtaan? 

 

Louise on periksiantamaton. Hän haastaa Weberiä alusta saakka, tekee uutterasti töitä heptapodien 

kanssa vaikka edistys on hidasta, ja puhuu koko ajan yhteistyön puolesta. Lopussa hän soittaa 

Shangille luvatta, oman henkensä uhalla. Onko hän hyvä vai paha? Arrival sanoo, ettei sillä ole 

väliä; ihminen vain on, päiviensä alusta niiden loppuun saakka. Kun Ian ehdottaa 

lopetusmontaasissa Louiselle vauvan tekoa, ja Louise vastaa: ”Kyllä”, hän tekee sen täydellä 

tietoisuudella. On kummalla tavalla kiveen kirjoitettua, että Hannah tulee olemaan hänen 

tulevaisuudessaan. Elokuvan twist satuttaa, koska katsoja ymmärtää silloin että menetyksestä 

johtuva suru on vasta edessäpäin, eikä menneisyyttä, ja sekin pitää vielä kohdata rohkeasti. On 

ihastuttavaa, ettemme näe Louisen, Ianin ja Hannahin yhteisestä perhe-elämästä pieniä välähdyksiä 

enempää. Ei suuria juhlia tai onnistumisia, vaan tylsää, mutta todellista yhdessäoloa. Näine 

hyvineen Arrival on oodi pitkästyttävälle arjelle ja rakkaiden menettämisen hyväksymiselle.  

 

 

 
81 Rowling 1997, 233. 
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4  ”I’LL NEVER LET GO, JACK”; TITANICIN TÄYDELLINEN 

RAKKAUS SEKÄ VIHJEET KUOLEMASTA 

 

Pakkomielteistä hipova kiinnostukseni lopetuksiin on lähtöisin James Cameronin käsikirjoittamasta, 

ohjaamasta ja osin tuottamasta Titanicista (Yhdysvallat 1997). Muutama vuosi sitten osallistuessani 

modernia elokuvaa käsittelevälle elokuvahistorian kurssille lankesi opiskelijoille tehtäväksi 

kirjoittaa essee valitsemastaan elokuvasta, mistä tahansa näkökulmasta. Opettajamme kysyi ennen 

erään luennon alkua, olimmeko ehtineet miettiä, mistä kirjoittaisimme. En ollut, mutta kun tuli 

vuoroni vastata, sanoin lonkalta analysoivani Titanicin feministisestä näkökulmasta. Esseen 

kirjoittaminen oli minulle käänteentekevä hetki, jolloin ymmärsin, kuinka tärkeää ja antoisaa 

elokuvatekstin lähiluku voi olla. Osa tuosta esseestä on päätynyt sellaisenaan tähän tekstiin, mutta 

laajennan havaintojani suuremmalla tarkkuudella, kuin mihin silloin kykenin. 

 

Jos minun pitäisi laatia täydellisen elokuvan testi, menisi se suurin piirtein näin: jos olisin 

tekovaiheessa päässyt vaikuttamaan elokuvaan, olisinko muuttanut siitä mitään? Tämän testin ovat 

koskemattomuuden arvosanoin läpäisseet vain muutama elokuva, ja Titanic on niistä yksi. Siinä jos 

missä on opittavaa. Elokuvan tarina on sinänsä simppeli: rikkauksia havitteleva aarteenetsijä Brock 

Lovett etsii meren pohjassa makaavan Titanicin hylyltä suunnattoman arvokasta Heart of the 

Ocean-timanttikaulakorua, joka katosi laivan upotessa. Korun sijaan hän löytää eräästä hytistä 

alastonpiirroksen naisesta, joka poseeraa koru kaulassaan. Piirroksessa esiintyvä, Titanicilta 

selviytynyt ja vanhaksi elänyt Rose näkee piirroksen uutisissa ja saapuu vieraaksi Brockin 

sukelluslaivalle. Hän kertoo traumaattisesta menneisyyden kokemuksestaan, jonka on pitänyt 

salassa yli 80 vuoden ajan. Titanicin traagisella neitsytmatkalla 17-vuotias Rose pyristeli 

yläluokkaista kasvatustaan vastaan ja kohtasi alaluokkaisen Jackin, mutta romanssi päättyi Jackin 

kuolemaan laivan törmättyä jäävuoreen. Kun vanha Rose on saanut tarinansa kerrottua, hän hiipii 

yön pimeydessä sukelluslaivan kannelle, kaivaa kaulakorun taskustaan, ja pudottaa sen veteen. 

 

Elokuvan lopetus koostuu kahdesta kohtauksesta. Ensimmäisessä Rose nukkuu rauhallisesti 

sukelluslaivan hytissä sen jälkeen, kun hän on käynyt luovuttamassa Heart of the Oceanin 

valtamerelle. Hytin hyllyllä on Rosen mukanaan tuomia tärkeitä valokuvia hänen elämänsä 

huippuhetkistä; hän on matkustellut ympäri maailmaa ja nauttinut elämästä täysin ottein. Nukkuvan 

Rosen kautta matkaamme merenpohjaan, jossa Titanicin aavemainen hylky ehostuu jälleen 

menneisyyden yltäkylläiseen loistoon. Roselle avautuu ovi Titanicin aulaan, jossa uppoamisessa 

menehtyneet sielut jo odottavat häntä. Enkelimäinen, nuori Jack odottaa enkelimäistä, nuorta Rosea 
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saman kellon alla, jossa he kerran kohtasivat. Rose suutelee Jackia. Kuva kohoaa aplodien 

saattamana ylös Titanicin lasikattoon, ja kaikki muuttuu valkoiseksi.  

 

Cameron on mystifioinut viimeisen kohtauksen fantasiamaisen merkityksen: ”Minulta kysellään 

siitä koko ajan. Onko Rose kuollut vai näkeekö hän unta? ”Sinä päätät.””82 Lopetuksesta on siis 

johdettava kaksi tulkintaa: joko Rose uneksii paluusta Titanicille, tai sitten hän kuolee ja nousee 

symboliseen Titanic-taivaaseen. Seuraan tässä esseessä johtolankoja kuolemaan johtavalta reitiltä ja 

pohdin, mitä Rosen traumatisoituneen psyyken kannalta tarkoittaa, että hän päätyy tarinansa 

viimeisessä kuvassa jälleen Jackin syleilyyn. 

 

Kahden miljardin lipputulot, kansainvälinen fanibuumi ja Oscar-pystien huippulukema viittaavat 

siihen, että Titanicissa on pakko olla jotain erityisen katsojiin vetoavaa. Christopher Vogler 

nimittää sitä harvinaiseksi ja todennäköisyyksiä uhmaavaksi “kvanttitapahtumaksi”, pysyväksi 

kulttuurilliseksi monumentiksi83. Suosiota ruodittaessa nousee Leonardo DiCaprion ja teinityttöjen 

yhtälö jatkuvasti esille. Ensimmäisellä teatterilevityskierroksella alle 25-vuotiaat naiset muodostivat 

noin 60 % Titanicin katsojaluvusta, ja reaktioita testaavissa ennakkonäytöksissä teinitytöt myös 

kertoivat pitäneensä elokuvasta eniten84. Cameron kertoo Reflections on Titanic-dokumentissa: 

”Median luoman myytin mukaan elokuvan menestys pohjautui siihen, että 14-vuotiaat tytöt kävivät 

katsomassa sen uudestaan ja uudestaan, koska olivat rakastuneita Leoon. Se oli tietysti osatekijä. 

Mutta mielestäni he ohittivat erittäin tärkeän pointin, joka on se että teinitytöt rakastavat elokuvaa, 

koska se kertoo heistä. He samastuvat Roseen.” 

 

Olin viisivuotias Titanicin tullessa ensi-iltaan. Se on ollut jotenkin hassusti aina olemassa koko 

tiedostavan olemassaoloni ajan, samaan tapaan kuin Muumit tai Martti Ahtisaari. En muista, milloin 

ensi kertaa varsinaisesti katsoin Titanicin, mutta olen monesti esseetä kirjoittaessa miettinyt että jos 

näkisin sen nyt tuorein silmin, jännittäisinkö Jackin kohtaloa? Hänen hukkumisensa on iskostunut 

niin syvälle populaarikulttuurin perintöön, että minun on mahdotonta kuvitella jännitteistä 

katselukokemusta, jossa luulisinkin Rosen ja Jackin saavan toisensa elokuvan päätteeksi. Muistan 

tosin sen, koska ensi kertaa huomasin Titanicin herättämän katharsiksen. Ikää oli noin kolmetoista 

ja pyyhimme ystävieni kanssa kyyneliä poskiltamme leffaillan jälkeen. DiCaprio ei aiheuttanut 

viisarissani värähtelyjä, edes sankarillisessa kuolemassaan – karvaat liikutuksen kyyneleet 

 
82 Cameron & Frakes 1998, 153. 
83 Vogler 2007, 236-237. 
84 Nash & Lahti 1999, 64-66. 



33 

 

hämmensivät minua; Titanic oli iskenyt johonkin sellaiseen kohtaan sieluni sopukassa, mitä en 

rajallisessa maailmankatsomuksessani vielä osannut tai sen paremmin välittänyt analysoida. 

 

Lukutapani Titaniciin on muuttunut vuosien varrella moneen otteeseen. Elokuvakoulun 

ensimmäisenä lukuvuonna vuodatin pikkujouluissa pienessä nousuhumalassa kanssaopiskelijalle 

tuntojani siitä, miksi Titanic on mielestäni niin upea elokuva. Kiihkeät tuntemukseni liittyivät 

tuolloin hetken merkityksellisyyteen, ja toistelin taglinea joka on mielestäni vieläkin yksi historian 

hienoimmista: Nothing on Earth could come between them. Se on nokkeluudessaan brutaalin irstas. 

Jos Rose ja Jack olisivat tavanneet missä tahansa muualla, yhteiselo olisi onnistunut. Silloin Titanic 

puhutteli minua menetettyjen mahdollisuuksien nimissä: kuinka traagista onkaan, että voi tavata 

ihmisen, joka voisi olla Se Oikea, mutta onni tuhoutuu olosuhteiden takia. Seuraava lukutavan 

muutoksen vaihe koitti parin vuoden päästä, kun kiinnostuin feminismistä. Tällä kertaa minua 

inspiroi tarina siitä, kuinka nuori nainen kirjaimellisestikin sylkee patriarkaatin kasvoille, ja selitin 

mielelläni illanistujaisissa siitä, miksi Rose on aliarvostettu feministinen ikoni. 

 

Titanic kuvaa monellakin tapaa varallisuuden ja sukupuolen hierarkioita. Kontrastiset asetelmat 

alkavat jo siitä, millä tavoin Rose ja Jack astuvat laivaan. Jack voittaa liput kolmanteen luokkaan 

sattumalta pokeripelissä, ja hänelle kyseessä on onnenpotku ja suuri seikkailu. Kontrolloiva Cal-

sulhanen taasen taluttaa Rosen laivaan käsipuolessaan, ja vanhan Rosen voice-over kertoo: ”Se oli 

unelmien laiva kaikille muille. Minulle se oli orjalaiva joka vei minut kahleissa Amerikkaan.” 

Tarinan aikana paljastuu, että Rosen isä jätti hänet sekä äitinsä Ruthin varattomiksi, ja heille jäi 

käteen vain kunniallinen sukunimi. Järjestetty avioliitto pröystäilevän Calin kanssa on Rosen ainoa 

keino selviytyä yläluokassa – kunnes hän tapaa Jackin ja ymmärtää tarpeensa. 

 

Elokuvan katalyytissä ahdistunut Rose yrittää hypätä mereen Titanicin kannelta, mutta paikalle 

sattunut Jack estää hänen aikeensa. Jack saa Calilta morsiamensa pelastamisesta kiitokseksi kutsun 

yläluokan illallisille, ja siitä illasta alkaa Rosen ja Jackin yhteinen seikkailu. Mikä Rosea oikeastaan 

vaivaa elokuvan alussa? Hänellä on läheisiä ihmisiä ja turvattu tulevaisuus – käsikirjoitus kuvailee 

Rosea ennen itsemurha-aietta: hän on ”angry, furious! Shaking with emotions she doesn’t 

understand… hatred, self-hatred, desperation.”85 Jack on köyhä, mutta hänellä on sitä, mitä Roselta 

puuttuu: vapautta. Jack opastaa kuihtuneen Rosen elämän iloihin, ja he eivät harrasta pelkästään 

seksiä, vaan myös muita kehollisen vapauden iloja kuten sylkemistä, tanssimista ja juoksemista. 

 
85 Cameron & Frakes 1998, 32. 



34 

 

Ruth yrittää suitsia Rosen takaisin siveään rooliin kieltämällä häntä tapaamasta Jackia vastedes. 

Samassa kohtauksessa Ruth nyörittää tyttärensä korsettia äärimmilleen. Blu-rayn näyttelijöiden 

kommenttiraidan mukaan Ruthia ei ole tarkoitettu ilkeäksi antagonistiksi, vaan leskeksi jääneen 

Ruthin toiveet naittaa Rose rikkaalle Calille henkilöi naisten alisteista asemaa. Tuohon aikaan 

naisilla ei ollut äänioikeutta, eivätkä edes yläluokkaiset naiset pystyneet toimimaan päättäjinä 

omissa elämissään.  

 

Rose torjuukin Jackin, kun tämä etsii hänet yläluokan kannelta ja vetää salaa syrjään muista. Jack 

kertoo välittävänsä Rosesta, siitä suuresta sisäisestä palosta jota Ruth ja Cal yrittävät sammuttaa. 

Rose istuu jälkeenpäin teellä äitinsä ja muiden hienostorouvien kanssa. Viereisessä pöydässä eräs 

äiti ojentaa pientä tytärtään: ryhti suoraksi, ruokaliina kauniisti syliin. Rose näkee tytössä 

menneisyytensä, nykyisyytensä ja mahdollisen tulevaisuutensa. Rose on osa hyvin käyttäytyvien, 

mutta huonosti voivien tyttölasten perinnettä; hän on ympäristönsä tuotteistama objekti, jonka 

elämä on silkkaa koreografiaa. Rose tekee päätöksen murtautua kahleistaan, ja etsii Jackin laivan 

kannelta. He suutelevat kultaisessa auringonlaskussa, ikonisessa elokuvataiteen hetkessä. 

Ensisuudelma muuttuu erikoistehosteiden avulla meren pohjaan vaipuneeksi hylyksi, ja tämä 

maaginen liuku on Titanicin pääkuva; ”keskeinen tilanne, jakso tai yksittäinen kuva, joka on tärkeä 

sen kannalta, mitä haluaa kertoa.” Se voi Kjell Sundstedtin mukaan olla myös käsikirjoittajan 

yksityinen työkalu, eikä sen aina tarvitse päätyä valmiiseen elokuvaan.86 Pääkuvan myötä paljastuu 

Titanicin sanoma: kaikki kaunis katoaa vain, jos sitä ei muistella.  

 

Brockin sukellusveneellä 101-vuotias Rose paljastaa hartaasti kuuntelevalle yleisölleen, ettei 

Titanic nähnyt päivänvaloa kyseisen auringonlaskun jälkeen. Menneisyyden tarinassa nuori Rose 

pyytää Jackia piirtämään itsensä alasti, Heart of the Ocean-koru kaulassaan. Alun mysteerin eli 

alastonkuvan syntyperä on ratkennut. Piirroshetken jälkeen pari pakenee heitä etsivää Calin 

palvelijaa Lovejoyta laivan tulenkatkuiseen pannuhuoneeseen; rakastavaiset ovat astuneet himon 

maille tuonpuoleiseen, eikä mikään voi estää välttämätöntä tapahtumasta. He piiloutuvat 

autokannelle ja rakastelevat. Jälkihekumassa Jack makaa haavoittuvaisena pää Rosen sylissä. Cal 

löytää alastonkuvan kassakaapistaan, ja päättää lavastaa Jackin varkaaksi. Rose ja Jack päätyvät 

yläkannelle jolloin Rose päättää, että kun laiva saapuu New Yorkiin, hän lähtee Jackin mukaan. 

Jäätä tähystävät merimiehet huomaavat parin intohimoisen suudelman – ja harhautuksen myötä 

tajuavat liian myöhään ajautuvansa päin jäävuorta. Tämä on elokuvan midpoint.  

 
86 Sundstedt 2009, 50-51. 
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Laiva alkaa upota, ja Cal juonittelee Jackin putkaan. Cal johdattaa Rosen ja Ruthin pelastusveneille, 

mutta kun Ruth marisee että täytetäänhän veneet luokan mukaan, Rose kieltäytyy nousemasta 

kyytiin ja hylkää yläluokkaisen arvomaailman. Hän sylkee Calin kasvoille ja lähtee vapauttamaan 

Jackin. He kohtaavat vaikeuksia, kunnes Cal ja Jack maanittelevat yhdessä Rosen pelastusveneen 

kyytiin. Kun venettä lasketaan, Rose katsoo ylös sinne missä Jack on, ja hyppää takaisin laivaan. He 

pelastuisivat tai kuolisivat yhdessä. Elokuvan pääarvo eli valinnanvapaus kulminoituu. Ihmisen 

todelliset arvot paljastuvat kriisin hetkellä, ja uppoavalla laivalla on vaikea muistaa, miksi pitäisi 

alistua muiden toiveisiin. Rose, jolla ei alussa ollut valtaa, sanelee nyt oman kohtalonsa. Mutta 

onko tässäkään tapauksessa kyse muutoksesta?  

 

Linda Segerin mukaan henkilöhahmot käyttäytyvät kuvailevasti (”descriptive”) tai ohjailevasti 

(“prescriptive”). Kuten tosielämän ihmiset, kuvailevat hahmot ovat pelokkaita ja päättämättömiä, 

eivätkä he aina pysty tavoittelemaan halujaan. Ohjailevat hahmot ovat puolestaan kykeneviä 

tekemään rohkeita ja suuria valintoja – he ovat fiktiivisiä sankareita, jollaisia me katsojat 

haluaisimme olla. Kuvaileva hahmo on katsojan heijastus itsestään, ja ohjaileva hahmo ideaali, jota 

kohti pyrkiä. Segerin mukaan monessa elokuvassa käy niin, että kuvaileva, arka hahmo oppii 

olemaan ohjaileva, rohkea ihanne.87 Rosessa on uhman oireita jo alusta saakka. Titanicissa 

nautitulla seurapiiripäivällisellä hän puhaltaa tupakansavua äitinsä kasvoille, pilkkaa Calia ja puhuu 

skandaalimaisesti freudilaisesta fallosteoriasta. Hän on niin kyllästynyt vapautensa riistoon, että 

yrittää katalyytissä lunastaa sen äärimmäisin keinoin, heittäytymällä meren jäiseen syleilyyn. 

Kapina tarvitsee sytykkeen, mutta aines on koko ajan olemassa. Rose moittii eräässä kohtaa Jackia 

siitä, ettei hän tarvitse ketään pelastamaan itseään. Rose on aktiivinen toimija Jackin sekä 

vapaamman elämän tavoittelussa, ja pikemmin kuin muutoksesta, olisi täsmällisempää puhua 

statuksen kehittymisestä. 

 

Myyttitutkija Joseph Campbellin mukaan naisen ei tarvitse tehdä löytöretkeä sisimpäänsä tullakseen 

sankariksi ja siten eheäksi ihmiseksi, sillä nainen on jo täydellinen sankariolento. Maureen 

Murdock, joka rakentaa Campbellin tutkimuksen päälle ja tarkastelee myyttejä naisen 

näkökulmasta, tuo esiin ajatuksen ongelmallisuuden. Yksikään nainen ei halua olla ikuisesti 

odottava Penelope, matkan itseisarvoinen päätepiste, vaan naisellakin on aina kehittymisen varaa.88 

Murdock kirjoittaa myös satujen perinteestä, jossa prinssi löytää passiivisen sankarittaren, jolloin 

 
87 Seger 2010, luku 8: Making It Commercial. 
88 Murdock 1990, 2. 
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kaikki kääntyy maagisesti paremmaksi. Moni tarina asettaa naisen etsimään miestä joka olisi isä, 

rakastaja ja pelastaja, ja jonka jumalallinen ilmestyminen saa kaikki ongelmat unohtumaan – mutta 

romanttinen rakkaus on valheellinen täydellisyyden lupaus89 ja turhaan tavoiteltu kohde, joka ei 

kuitenkaan ikinä pystyisi täyttämään odotuksia. Pelkkä mies ei tee naista kylläiseksi.  

 

Perusteluni sille, miksen aivan pohjimmiltaan pidä Titanicia rakkaustarinana on, että jos Jackin 

hahmo korvattaisiin naisella tai muunsukupuolisella henkilöllä, ja kumppanien välille syttyvä suhde 

muutettaisiin platoniseksi tiiviiksi ystävyydeksi, vapauden teema säilyisi samana. Pääasiana Rosen 

kehityksen kannalta on löytää aito yhteys toiseen ihmiseen, jotta hän siteen kannustamana löytää 

oman elämännälkänsä. Vapahtajan roolissa Jack Dawson on toki vertaansa vailla! Kaksikon 

ensikohtaamisessa Rose pyytää häntä poistumaan paikalta, jotta voisi tappaa itsensä rauhassa, mihin 

Jack tekee pöyristyttävän vastalausunnon: ”En voi. Olen nyt sekaantunut tähän. Jos hyppäät, tulen 

perässäsi.” Jopa kuolemansa hetkellä Jack käyttää viimeisen hengenvetonsa muistuttaakseen Rosea 

siitä, että hänen pitää jatkaa elämistä. Jack jättää Roselle täydellisen muiston ehdottomasta 

rakkaudesta. Ikuinen, pyyteetön uskollisuus johtuu vain siitä, että Rose on Rose. Onko sinänsä 

ihme, että neljässä päivässä tapahtuva teini-ikäisten kiihkeä rakkaustarina on tavoittanut valtavan 

suosion, sekä herättänyt kiukkua? 

 

Kehystarina on ”varsinaisen tarinan ympärille sijoittuva aputarina. […] Henkilö voi esimerkiksi 

muistella nuoruuttaan. Nykyajassa tapahtuva kehyskertomus antaa perspektiiviä ja etäisyyttä itse 

varsinaiselle tarinalle. Kehyskertomus aloittaa ja lopettaa elokuvan, toisinaan siihen palataan myös 

kesken kerrontaa […]”90 Elokuvateoreetikko Vivian Sobchack analysoi, että Titanic herättää 

katsojassa suuren tunnereaktion juuri kehystarinan käytön vuoksi. Elokuvataide on mahdottoman 

luomista näkyväksi. Kun vanha Rose kertoo sukelluslaivalla Titanicin tapahtumista, hän sekä 

katsoja pystyvät konkreettisesti palaamaan menneisyyteen narratiivisten keinojen avulla. 

Kehystarinan ansiosta jopa traumaattinen laivan uppoaminen sekä Jackin hukkuminen ikään kuin 

kumoutuvat91, sillä palaaminen hetkeen jolloin kaikki oli vielä hyvin, on mahdollista. Vaikka olen 

nähnyt Titanicin kuinka monta kertaa, toivon aina sitä katsoessani, ettei laiva tällä kertaa 

törmäisikään jäävuoreen. Optimismi kumppanien yhteisestä elämästä elää niin kauan, kun katsoja 

näkee sen kuvina edessään. Rosen muistelu sekä elokuvataide itsessään ovat täydellisen kohteen, 

kultaisen hetken tavoittelua. Ihmisen ainoa pakollinen tehtävä tässä todellisuudessa on kuolla, mutta 

 
89 Murdock 1990, 57-58. 
90 Aaltonen 2019, 92. 
91 Sobchack 1999, 191-192. 
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vanha Rose pystyy lisäksi elokuvan magian avulla palaamaan takaisin elinvoimansa huipulle. Hän 

on samaan aikaan lähellä kuolemaa, sekä itsenäisyytensä alkua. 

 

Elokuvan lopetus alkaa kamera-ajolla, joka näyttää katsojalle valokuvia Rosen elämän varrelta. 

Titanicin käsikirjoituksesta käy ilmi, että alun perin kuvakollaasi sisälsi kuvia Rosen perheestä; 

mukana oli muun muassa kuvat aviomiehestä, heidän poikansa valmistujaisista sekä Rosen 70-

vuotissyntymäpäivistä, joissa hän poseeraa runsaan jälkikasvunsa keskellä. Cameron ei lopulta 

kuitenkaan halunnut näyttää katsojalle hänen perhe-elämäänsä vaan osoittaa, että Rose eli sellaisen 

elämän, kuin mitä kerran kertoi Titanicilla Jackille toivovansa: hän on päässyt seikkailemaan ja 

toteuttamaan luovuuttaan. Cameronin mukaan perhe-elämä tuli tarpeeksi vahvasti ilmi Rosen 

tyttärentyttären Lizzyn avulla, joka pitää kehystarinassa huolta Rosesta.92 Rosen aviomiestä ei edes 

nimetä elokuvassa, ja ylipäänsä hänen olemassaolonsa mainitaan sivulauseessa vain yhden kerran. 

 

Kuvakollaasin jälkeen vanha Rose makaa sängyssä silmät kiinni. Kamera sukeltaa Titanicin 

hylkyyn, ja Rose ja Jack saavat toisensa, niin kuin piti – ja niin kuin todellisuudessa ei tapahtunut. 

Fantasia on joko unta, tai Rose kuolee. Minusta elokuvan teksti, ja erityisesti kehystarinassa saatu 

tieto Rosen henkilöhahmosta viittaa vain ja ainoastaan siihen, että kyseessä on Rosen kuolinhetki. 

“Mutta nyt tiedätte, että oli Jack Dawson joka pelasti minut sanan kaikissa merkityksissä”, vanha 

Rose kertoo sukelluslaivalla Jackista. ”Minulla ei ole edes kuvaa hänestä. Hän on olemassa vain 

muistoissani.” Käsikirjoitus kuvailee Jackia piirroskohtauksessa: “We have seen this image of him 

before, in her memory. It is an image she will carry the rest of her life.”93 Rakkaudelle on yhtä 

monta määritelmää kuin ihmisiä planeetalla. Rose rakastui siihen lyhyeen hetkeen, jonka vietti 

Jackin kanssa Titanicilla, sillä se herätti hänessä vapauden vietin. Kun Rose pelastuu tragedian 

jälkeen New Yorkiin, hän alkaa taiteilijaksi, menee naimisiin toisen miehen kanssa ja perustaa 

tämän kanssa perheen – eikä hän ikinä puhu Jackista kellekään. Jopa se, että Rose on ollut 

Titanicilla, tulee Lizzylle täytenä yllätyksenä. Mistä Rosen puhumattomuus kertoo? 

 

Suruelokuvaa (“mourning film”) tutkinut Richard Armstrong kirjoittaa, että monesti nais- sekä 

suruelokuvan genressä (mies)rakkaudenkohteen kuolema on välttämätön seuraamus 

(nais)päähenkilön yhtä välttämättömästä rakkauden vietistä. Menetys kruunaa maallisen romanssin, 

sillä siitä tulee kuolematon muisto.94 Naiseus esiintyy aktiivisen rakastamisen sijaan muistojen 

 
92 Cameron & Frakes 1998, 153. 
93 Cameron & Frakes 1998, 74. 
94 Armstrong 2012, 53. 
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vaalimisena; passiivisena mutta silti intohimoisena, lähes pyhänä omistautumisena, prinsessojen ja 

Penelopen perinnettä kunnioittaen. Séance, elokuvan narratiivisin keinoin ilmaistu yhteys 

kuolleiden maailmaan ilmaisee kuinka rakkaus luo ikuisen siteen ihmisten (miehen ja naisen) 

välille, ja tämä side on elämässä kaikista arvokkainta95 – tämän tyyppisissä elokuvissa rakkaus on 

usein pääarvo. Titanicissa Rose on vaalinut Jackin muistoa hartaasti selviytymisensä jälkeen, mutta 

samalla elänyt trauman painotaakan kanssa. Se on ymmärrettävää: Titanicin ensimmäisellä ja 

viimeisellä matkalla Rose joutui tajuamaan lähipiirinsä kohtelevan häntä kauppatavarana. Rose 

yritti itsemurhaa. Cal osoittautui väkivaltaiseksi. Rose harrasti ensimmäistä kertaa seksiä. Rose 

hylkäsi äitinsä pelastusveneeseen. Cal yritti ampua Rosen. Titanic upposi. Jack hukkui. Rose aloitti 

uuden elämän tuntemattomassa kaupungissa, uudella sukunimellä ja vailla turvaverkkoa. On pieni 

mahdottomuus, ettei kaikki tämä olisi traumatisoinut häntä. Vanha Rose sättii pelastusveneille 

selviytyneitä matkustajia, jotka eivät suostuneet palaamaan hakemaan hukkuvia: ”Jälkeenpäin ne 

700 ihmistä veneissä pystyivät vain odottamaan. Odottamaan kuolemaa, tai odottamaan elämää. 

Odottamaan synninpäästöä joka ei koskaan tulisi.” Entä Rosen oma synninpäästö? 

 

Rakkaan menettäminen on suruelokuvassa yleensä alkutrauma, joka toimii tarinan katalyyttina96, 

mutta Jackin kuolema on vasta alkua Rosen elämälle. Kehystarinassa Rose vihdoin keventää 

taakkaansa, sekä puhumalla traumastaan että luovuttamalla Heart of the Ocean-korun vetiseen 

hautaansa. Uhrilahjat on annettu, ja Rose on vihdoin valmis, ei ainoastaan luopumaan menneestä, 

vaan myös kuolemaan itse. ””Unohdettu” täytyy uskaltaa muistaa, jotta voi todella unohtaa ja 

ajatella muuta uskaltaakseen mennä eteenpäin, miten paradoksaaliselta se sitten kuulostaakin.”97 

Suruterapian prosessiin kuuluu yhtenä vaiheena ymmärrys, jolloin menetys vihdoin lopullisesti 

hyväksytään98. Rose on vasta yli 100-vuotiaana valmis hyväksymään kaiken hänelle tapahtuneen. 

Se onkin hänen dramaattinen tarpeensa, ja siinä onnistuessaan hän saa palkinnon, eli taivaselämän 

Jackin kanssa.  

 

Rose selviytyi Titanicilta ja loi itselleen ainakin ulkopuolisesti onnelliselta vaikuttavan elämän. Silti 

hän palaa lopetuksen fantasiassa Titanicille, sillä se on Rosen oikea onnellinen loppu. Jos hän tekisi 

sovinnon menneisyytensä kanssa, fantasia olisi hänestä ja hänen lapsenlapsistaan, tai mistä tahansa 

muusta. Mutta hän palaa menneeseen, sillä tragediasta huolimatta se on hänelle rakkaampaa kuin 

 
95 Armstrong 2012, 50-51. 
96 Armstrong 2012, 37. 
97 Serenius 2002, 45. 
98 Armstrong 2012, 67. 
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mikään, mitä sen jälkeen tapahtui. Jack on Rosen ensimmäinen ja viimeinen rakkaus. Rakkaudesta 

haaveillessa harvoin miettii abstraktia 20 avioliittovuoden meriittiä tai ylipäänsä sitä, mitä tapahtuu 

papin aamenen jälkeen. Fantasiointi ei ole pelkästään sen kuvittelua, miltä tuntuu esteetön pääsy 

saavuttamattomana pidettyyn kohteeseen, vaan sitä, kun ihminen haaveilee tavoittelemisen 

prosessin vaiheista. Se on esteiden voittamista ja sen tarkan hetken kuvittelua, kun kohde on 

vihdoin oma. Täydellistä kohteen voittamisen hetkeä tapahtuu todellisuudessa hyvin harvoin, joten 

elokuvien onnellisiin liittoihin päättyvät lopetukset tuotteistavat toiveen kulutettavaan muotoon.99 

Lopetus on katsaus Rosen syvimpään toiveeseen. Kohtaus ei edes yritä tavoitella realismia: vaikka 

hytissä tapahtuva lopetuksen ensimmäinen kohtaus näyttää Rosen vanhana sängyssään, hän palaa 

viimeisenä hetkenään nuorena Titanicille Jackin luo. Koska taivaaseen pääsy on ideologinen 

palkinto, hän on yhdistymisen hetkellä nuoruuden kukoistuksessa. He ovat ajan ja muutoksen 

ulottumattomissa. 

 

Elokuvan teksti tarjoaa kuolemasta muitakin vihjeitä: Jack lupaa hetkeä ennen hukkumistaan, että 

Rose kuolee vanhuksena vuoteessaan. Laivan upotessa irlantilaisäiti kertoo hytissä lapsilleen satua 

Tír na nÓgista, ikuisen ilon paratiisista. ”Ja niin he elivät onnellisina 300 vuotta ikuisen nuoruuden 

ja kauneuden maassa.” Tapahtumapaikkana meri, kuten kuolema, on hiljaisuutta ja yksinäisyyttä. 

Rose on saapunut Titanicin sekä Jackin haudalle kuolemaan. Mahdollinen on myös ketju, jossa 

vanha Rose näkee ensin lopetuksen fantasiaunen, ja sen jälkeen kuolee; ”Unet kuljettavat ihmistä 

kuolemaa kohti […] kuoleva pääsee syvälle itseensä, myös omaan ruumiillisuuteensa, koska unen 

muisti ulottuu kauemmaksi kuin valvetilan muisti. Tietoisuus laajenee. Kuoleva tunnistaa unissaan 

kuoleman läheisyyden, kauhun ja tuhoutumisen uhkan, eksyksissä olonsa, rakkauden kykynsä ja 

tarpeensa ja eheytymisen mahdollisuuden.”100 Ehkä Rose kuvittelee lopetuksessa oman 

synninpäästönsä. Ehkä hän on katunut sitä, ettei kuollut aikanaan yhdessä Jackin kanssa – hän ei 

olisi ensimmäinen traumatisoitunut, joka potee selviytyjän syyllisyyttä. 

 

Elokuvan aivan viimeinen kuva, eli ruudun valkoisella täyttävä lasikatto tarkoittaisi tässä 

tapauksessa Rosen nousua taivaaseen. Vaikka Cameron on yrittänyt julkisissa ulostuloissaan 

mystifioida Titanicin lopetuksen, kertoo hän omin sanoin: ”Kun rakastaa jotakuta, ei rakkauden voi 

kuvitella päättyvän… ettei muka kohtaisi häntä jälleen.”101 En tiedä, onko Cameron uskossa, mutta 

Titanicin lopetus on kuitenkin kuvaus taivaasta. En ole itsekään uskossa, mutta puhun taivaasta 

 
99 Manon 2016, 24. 
100 Siltala 2002, 292. 
101 Cameron & Frakes 1998, 153. 
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symbolisena käsitteenä; ihmisen syvimpänä onnen paikkana tai olemisen kokemuksena. Titanic on 

kiehtova hengellisyyden kuvaus kertoessaan, että elämä on matka, jonka jälkeen ihminen pääsee 

kokemaan täydellisen onnen hetken, tai ehkä lunastamaan pysyvän paikkansa siellä. Katsojana 

pohdin kovasti, mikä olisi minun oma palani taivasta. 

 

Entä MacDowellin neljän kohdan teoria? Rosen ja Jackin, sekä myös muiden hukkuneiden 

kasvoilla on haltioitunutta onnea, kun he saavat toisensa. Moraalisten tekijöiden kannalta on 

hankala sanoa, mihin tulemaan Titanic päätyy – tunnelma viittaa siihen, että liitto on oikeutettu, 

mutta Rose on ollut vähintään henkisesti epäuskollinen ”oikealle” aviomiehelleen. Jatkuvuuden 

merkkien kannalta olen uskoakseni perustellut, miksei Rose herää seuraavaan päivään. Rakkaus on 

yksi Titanicin arvoista, mutta lopetus jättää pääarvon eli vapauden vahvistamatta. Kuollessaan Jack 

kehotti Rosea elämään vapaana, mutta Rose ei kyennyt ottamaan vapautta elämänfilosofiakseen. 

Silloin hän olisi aidon oikeasti rakastunut aviomieheensä, ja päästänyt Jackista lopullisesti irti. Rose 

on jäänyt traumansa sisään. ”En ikinä luovuta. Lupaan sen”, hän vannoo Jackin hukkuessa, ja se on 

sekä ihanteellinen että epäterveellinen lupaus. Kehystarinan lopussa Rose luopuu Heart of the 

Ocean-korusta eli Titanicin ja trauman taakasta, mutta elokuva ei vapauta häntä huolettomaan 

loppuelämään vanhana rouvana, vaan lopetus palauttaa hänet menneeseen. 

 

”Naisen sydän on syvä salaisuuksien meri”, vanha Rose tietää. Minusta tuntuu katsojana osittain 

kurjalta, että Rose, joka 17-vuotiaana koki neljän päivän romanssin Jackin kanssa, pitää Jackia 

ultimaattisena palkintona aviomiehensä ja muiden saavutustensa ylitse. Toisaalta Robert McKee 

rohkaiseekin kirjoittajia tavoittelemaan yllättäviä, jopa sopimattomia totuuksia102. John Yorke 

mukailee ajatusta, sillä hänen mukaansa liian poliittisesti korrekti draama usein epäonnistuu 

katsojan tavoittamisessa. Ihmisen synkkien toiveiden sensuroiminen estää psykologisen 

kosketuspinnan synnyn. Jos elokuva itsetarkoituksellisesti toteuttaa sivistyneitä toiveita ja ihanteita 

lopun ja lopetuksen muodossa, se on lähinnä propagandaa.103 Kiinnostavimmat, todellisimmat 

konfliktit syntyvät siitä, kun ihmisen viettipohjassa piilevät tarpeet ja rauhaisa yhteiselo muiden 

kanssa ovat ristiriidassa. Psykoanalyyttiset löydökset viittaavatkin siihen, että ihminen elää koko 

ajan neuroottisessa tilassa, jossa alkukantaiset vietit kamppailevat yhteisönormeja vastaan.104 Rose 

säilytti kunniallisesti salaisuutensa vanhuuden päiviin saakka, mutta lopetus on hänen oma 

yksityinen paikkansa, johon muilla ei ole asiaa. 

 
102 McKee 1997, 177. 
103 Yorke 2013, 208. 
104 Yorke 2013, 130-132. 
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Titanic onnistuu vangitsemaan syvän psyykkisen totuuden – tai ainakin toiveen – ihmisen 

rakkauskäyttäytymisestä. Se vetoaa ihmisyyden ihanteeseen: katsoja haluaa samastua Rosen ja 

Jackin rakkauden kykyyn. Voisin itse rakastaa yhtä miestä tänään ja samastua Roseen; kymmenen 

vuoden päästä voisin rakastaa toista, ja silti samastua Roseen, mutta sillä kertaa ihan oikeasti. 

”Tämä on sitä aitoa rakkautta”, on sekä havainto että lupaus, jonka teemme löytäessämme uuden 

rakkauden kohteen – mutta Rosen ja Jackin rakkaus on todella ikuista, koska he eivät päässeet 

pettymään arkeen ja toistensa huonoihin puoliin. Mielessäni soi Anne Mattilan kappale Perutaan 

häät: ”Kuvittele mut tilaamaan postimyynnistä verkkareita, kuvittele sitä puhtaaksipestyä elämän 

sileetä pintaa…” 

 

Tosin yhden seikan voi tulkita puoltavan sitä, että lopetuksessa olisi kyse unesta eikä kuoleman 

hetkestä. Elokuvan lopputeksteissä soiva ikoninen tunnuskappale, Celine Dionin esittämä My heart 

will go on alkaa lyriikoilla: ”Every night in my dreams, I see you, I feel you…” Tämä 

fantasiakohtauksen jälkeen sijoitettu lyriikka antaisi narratiivisena keinona ymmärtää, että jos 

fantasia on unta, niin Rose näkee saman unen jokaisena yönään. Rose on siis nähnyt Jackista 

romanttista unta 30240 kertaa, vaikka hän perustaakin perheen toisen miehen kanssa, eikä puhu 

Jackista ikinä kellekään. Koska on psyykkisesti mahdotonta nähdä joka yö samaa unta, pitäydyn 

kuoleman tulkinnassani – mutta kummin tahansa, joka tapauksessa Rosen rakkaus Jackia kohtaan 

on koko elämän kestävää, tai ikuista. 
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5 “ONE RING TO RULE THEM ALL”; TARU SORMUSTEN 

HERRASTA JA SANKARIN MURHEELLINEN MATKA 

 

Fran Walshin, Philippa Boyensin ja Peter Jacksonin käsikirjoittama, että jälkimmäisimmän ohjaama 

Taru sormusten herrasta-trilogia (Uusi-Seelanti–Yhdysvallat 2001–2003) on modernin 

fantasiaelokuvan kulmakivi. J.R.R. Tolkienin alkuperäisteoksiin perustuvassa eeppisessä tarinassa 

seurataan Frodo-hobitin ja hänen kirjavan kumppanikavalkadinsa edesottamuksia Keski-Maassa. 

Trilogian aloittavassa Sormuksen ritarit-elokuvassa Frodosta tulee Sormuksen kantaja, myyttinen 

Sankari, jonka pitää tuhota pahan Sauronin takoma Valtasormus. Frodo aloittaa kohtalokkaan 

matkan Sormuksen saattueen kanssa kohti Tuomiovuorta, jossa Sormus pitää tuhota, mutta 

elokuvan lopuksi hän ja hänen kumppaninsa Sam eriytyvät muista. Kaksi tornia tuo heidän 

ryhmänsä kolmanneksi jäseneksi Klonkun, joka piti Sormusta ennen hallussaan. Sormus teki 

Klonkun hulluksi, ja hänen hyvä persoonallisuutensa Smeagol heräilee välillä Frodon osoittaessa 

hänelle ystävyyttä. Frodo säälii ja ymmärtää Sormuksen riuduttamaa Klonkkua, mutta Sam 

suhtautuu häneen vihamielisesti. 

 

Kuninkaan paluussa Klonkku onnistuu käännyttämään Frodon Samia vastaan. Frodo käskee Samia 

lähtemään takaisin kotiin. Sormusta takaisin halaja, petollinen Klonkku johdattaa Frodon 

jättiläishämähäkin luolaan, ja Frodo jää kiinni Sauronin kätyreille. Uskollinen Sam kuitenkin 

pelastaa hänet niiden kynsistä, ja heidän matkansa Tuomiovuorelle jatkuu. Kun he vihdoin pääsevät 

sinne, Frodo ei elokuvan kliimaksissa pystykään tuhoamaan Sormusta. Klonkku anastaa sen 

häneltä, ja heidän taistellessaan Sormuksen omistajuudesta Klonkku putoaa Tuomiovuoreen, jolloin 

Sormus lopulta tuhoutuu. Linda Seger käyttää Kuninkaan paluuta esimerkkinä elokuvasta, joka jää 

jaarittelemaan senkin jälkeen, kun kliimaksi on jo ohi105. Se on sinänsä ymmärrettävää, sillä 

erilaisin tavoin laskettuna elokuvalla on ainakin seitsemän eri kohtaa, joissa sen voi ajatella 

päättyvän; on saavutettu jokin piste, joka tuntuu sulkevan koko tarinan. On saattueen 

jälleenkohtaamista, Aragorn-kuninkaan kruunajaista ja hobittien paluu idylliseen Kontuun.  

 

Konnussa Sam menee naimisiin ihanan Rosien kanssa, josta on pitkään haaveillut. Tätä seuraa 

aikahyppy. Sam ja Rosie ovat saaneet lapsia, ja Frodo on saanut valmiiksi kirjan Sormuksen 

saattueen seikkailuista. Itse lopetus koostuu kahdesta kohtauksesta. Frodo, Sam, sekä heidän 

ystävänsä Merri ja Pippin saattavat Frodon Bilbo-setää Harmaisiin Satamiin. Keski-Maan 

 
105 Seger 2010, luku 2: The Three-Act Structure: Why You Need It and What to Do with It. 
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haltijoiden viimeinen laiva on lähdössä Valinoriin, kuolemattomille maille. Kyytiin nousee 

haltijahallitsijoita, Bilbo sekä Gandalf-velho, joka oli osa saattuetta. Gandalf kutsuu Frodon laivaan 

heidän kanssaan. Sam, Merri ja Pippin järkyttyvät, sillä he eivät tienneet Frodon lähdöstä. Frodo 

jättää heille hyvästit ja nousee kannelle, helpottunut hymy kasvoillaan. Lopetuksen toisessa ja koko 

trilogian päättävässä kohtauksessa Sam palaa Kontuun perheensä luo, ja Frodo kertoo voice-

overissa rohkaisevasti, kuinka Samilla on vielä paljon elettävää ja koettavaa Keski-Maassa. 

 

Käytän analyysini pohjana elokuvien tekstiä, jättäen siis Tolkienin kirjoitukset sivuun, vaikka ne 

avartaisivat esimerkiksi Valinorin luonnetta ja siten selittäisivät paremmin, mikä Frodon kohtalo 

lopulta tarkalleen on. Ja vaikka henkilökohtaisena preferenssinäni on katsoa trilogia pidennettyinä 

versioina, tämä essee on kirjoitettu teatterilevityksessä olleiden elokuvien pohjalta. Massiivisessa 

trilogiassa on valtavasti merkittäviä hahmoja sekä kaksi pääjuonta, joista toinen kietoutuu Frodon ja 

toinen Aragornin ympärille, mutta pysyn tiukasti Frodon, Samin ja Klonkun matkassa. Hyödynnän 

eri kirjoittajien ajatuksia myyttisestä Sankarin matkasta, sekä jungilaiseen arkkityyppiajatteluun 

pohjautuvaa henkilöorkestraatiota. Trilogia on Tolkienin kiihkeä puhe teollistumista vastaan, ja siitä 

on johdettavissa vaikka mitä metaforisia tasoja. Otan omassa näkökulmassani selville, mitä 

ydinkolmikon suhde toisiinsa ja Valtasormukseen kertoo traumasta. Käsiteltävät hahmot ovat 

hobitteja, mutta viittaan heihin ihmisinä, mitä tulee mielen toimintoihin.  

 

Jung otti vuonna 1919 käyttöön arkkityypin termin, joka viittaa ”kuvia edeltävään rakenteeseen, 

malliin tai alkukuvaan”. Ne ovat kulttuuriin ikuistuneita hahmoja106, kuten voitokkaita tai traagisia 

sankareita, uskollisuuttaan vaihtelevia muodonmuuttajia, sankaria lahjovia viisaita oppaita, 

hoivaavia liittolaisia, hauskoja narreja, matkan käännekohdissa vaikuttavia portinvartijoita sekä 

varjomaisia, väkeviä vastustajia. Elokuvakerronnassa hahmon ei tarvitse pysyä koko ajan yhtenä 

tiettynä arkkityyppinä, vaan funktiot ovat kuin naamioita, joihin kirjoittaja heidät vaihdellen 

pukee.107 Jungilaisessa itseytymisen prosessissa ihmisen on kohdattava kaikki sisäiset 

arkkityyppinsä eheytyäkseen108. Frodo on trilogian alussa iloluontoinen ja viaton Sankari, jonka 

Sormus suistaa pimeyteen, ja hänen itseytymisensä matka jää ikävästi puolitiehen.  

 

Myyttitutkija Joseph Campbellin mukaan kaikki muinaisten kulttuurien tarinat mukautuvat yhden ja 

saman monomyytin kaavaan: ”Sankari lähtee tavallisesta maailmasta yliluonnolliseen maailmaan: 

 
106 Noschis 2011, 84-85. 
107 Vogler 2007, 23-24. 
108 Noschis 2011, 116-117. 
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hän kohtaa mahtavia vastavoimia, ja ottaa ratkaisevan voiton; Sankari palaa mystiseltä 

seikkailultaan uuden voiman kanssa, joka on myös lahja yhteisölle.”109 Christopher Vogler on 

jatkanut useamman painoksen saaneessa The Writer’s Journey: Mythic Stucture for Writers-

teoksessa Campbellin työtä ja erotellut monomyytistä elokuvallisen kahdentoista vaiheen rakenteen, 

jossa lopetusta vastaa Paluu Eliksiirin kanssa. Myyttisessä kerronnassa Sankari palaa tarinan 

päätteeksi kotiin ja aloittaa uuden elämänvaiheen Eliksiirin valaisemana110: Eliksiiri on 

”taikajuoma, jolla on parantava voima”. Se voi olla esine tai jokin oppi joka hyödyttää koko 

yhteisöä – tai joskus pelkkä tieto siitä, että yliluonnollisessa maailmassa voi vierailla 

tuhoutumatta.111 Eliksiiri pitää jakaa muiden kanssa, tai Sankarin itsekkyys johtaa koko yhteisön 

kuolemaan. Viimeisessä vaiheessa Sankari siis joko palkitaan rohkeudesta ja anteliaisuudesta, tai 

häntä rangaistaan ylpeydestä ja itsekkyydestä112. Voglerin mukaan todellinen Sankari joutuu tarinan 

lopussa eli kliimaksin huipulla uhraamaan jotakin edustamansa periaatteen tai yhteisönsä edun 

puolesta. Voima ja rohkeus ovat vain toissijaisia ominaisuuksia uhraamisen kykyyn verrattuna, ja 

äärimmillään uhraus on Sankarin oma henki.113 Psyyken kuvassa Sankari on Freudin ego: minä, 

yksilöllinen identiteetti, joka eroaa muusta ryhmästä. Sankarin arkkityyppinen matka on kuvaus 

siitä, kuinka ego etsii lopullista, kokonaista muotoa.114 Tarinan lopetus kommunikoi, onko hän 

löytänyt itseytymisen kultaisen päätepisteen vai ei. 

 

Sam, Frodon kumppani voidaan arkkityyppisessä roolissa nimetä myös joko Liittolaiseksi tai 

Oppaaksi. Sam edustaa vaikeuksia uhmaavaa optimismia ja pyyteetöntä uskollisuutta Sankaria 

kohtaan. Koska Frodo epäonnistuu tarinassa Sormuksen tuhoamisessa ja hänen kohtalonsa taipuu 

traagisen puolelle, on populaarikulttuurissa vallinnut pitkään keskustelua siitä, onko Sam sittenkin 

trilogian oikea Sankari. Ainakin hän saa perinteisen Sankarin onnellisen perheellisen lopun. Hän ja 

Frodo ovat ystäviä, vaikka Sam on myös Frodon ”palvelija”, joka puhuttelee Frodoa herraksi – 

tosin Sam ei saa palkkaa palveluksestaan. Sam on tarinan moraalinen hyvä, joka suhtautuu tyynesti 

haasteisiin silloinkin, kun toivoa ei juuri ole näkyvissä. Kumppani on Sankarin ”lisäosa”, ja Samin 

kautta myös Frodo inhimillistyy. Mielen funktiona kumppani edustaa suurta sisäistä voimavaraa, 

joka on toistaiseksi jäänyt käyttämättä115. Lopussa Sam on Itse, matkasta ehjin nahoin ja mielin 

selvinnyt kokonainen psyyke. 

 
109 Yorke 2013, 51-55. 
110 Vogler 2007, 215. 
111 Vogler 2007, 18-19. 
112 Vogler 2007, 220-222. 
113 Vogler 2007, 29-33. 
114 Vogler 2007, 29-30. 
115 Vogler 2007, 75. 
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Varjo on tukahdutettua, torjuttua tai tiedostamatonta pimeää energiaa. Hän on yleensä Sankarin 

vastustaja ja edustaa kaikkea sitä, mistä Sankari ei itsessään pidä.116 Klonkku on vallan 

viettiyllykkeen pimeä kuvaus. Sormus on saanut hänestä yliotteen vuosien saatossa, ja sen läsnäolo 

pitää häntä yhä hallussaan. Klonkku edustaa myös Muodonmuuttajan arkkityyppiä, sillä välillä 

hyvän Smeagolin persoonallisuus nousee esiin. Kuninkaan paluu alkaa takaumalla, jossa Smeagolin 

ystävä löytää Sormuksen joesta, ja Smeagol tappaa hänet saadakseen sen itselleen. Smeagol 

vetäytyy aarteensa kanssa vuorille, ja sen lumous kuihduttaa hänet Klonkuksi. Sormus on hänen 

pakkomielteensä, aina kunnes Frodon Bilbo-setä varastaa sen häneltä, ja mutkien kautta Sormus 

päätyy Frodon haltuun. Trilogia leikittelee jatkuvasti jännitteellä, voiko Klonkku jättää pahan 

taakseen ja tulla pysyvästi hyväksi Smeagoliksi, mutta lopulta Sormus saattaa hänet tuhoon. 

 

Sam ja Klonkku edustavat psyyken ääripäitä ja vastakkaista suhtautumista Sormukseen, sekä siten 

itse elämään. Voi joko päihittää Sormuksen vietin ja tulla henkilöksi joka kykenee näkemään hyvää, 

tai sitten Sormus turmelee ja saa näkemään pelkästään pahaa. Taru sormusten herrasta kuvaa 

itseytymisen prosessia Sormuksen avulla: kumppani on kultainen päätepiste, Varjo epäonnistunut 

eheytymisyritys, ja Frodo jotakin siltä väliltä. Sormus on kaikkea sitä, mitä heikko mieli janoaa: 

valtaa ja selviytymistä muiden kustannuksella. Sormuksen kantajaksi pääsevä (tai joutuva) saa 

lahjaksi pitkän iän, mutta Sormus pitää häntä armottomassa otteessaan. Herransa Sauronin käsissä 

Sormus uhkaa tuhota kaiken hyvän maailmassa, ja Sauronin orjuuttamat Nazgulit eli sormusaaveet 

kuulevat sen kutsun, etsien sitä alati. 

 

Sormusta käyttäessään Frodo joutuu aavemaailmaan. Rajan ylittäminen kommunikoidaan 

visuaalisesti: kuva muuttuu kelmeäksi ja epätarkaksi. Se mikä on tavallisesti valoa, on pimeää, ja 

toisinpäin. Frodo pystyy näkemään aavemaailmassa Nazgulien luurankomaiset hahmot. Ne eivät ole 

eläviä, mutteivät kuolleitakaan. Aavemaailma on traumatisoituneen pahin uhka, sillä se edustaa 

jatkuvaa vierailua vääristyneeseen kauhun maailmaan. Tarinan edetessä Sormuksen houkutus käy 

Frodolle yhä suuremmaksi, ja kauhun paikasta tulee kiehtova. Frodo menettää kiinnostuksensa 

todelliseen maailmaan. Hän ei tunne nälkää, ja ajan- ja paikantaju katoaa. Frodo kohtaa Nazgulit 

ensi kertaa Sormuksen ritareissa, ja heidän johtajansa sivaltaa Frodoa miekallaan Viimapäällä. Siitä 

lähti Frodo on haavan merkitsemä: hän on käynyt rajan toisella puolella, eikä tule pääsemään 

kokemuksestaan yli, vaikka katsoja sitä toivookin. 

 
116 Vogler 2007, 65. 



46 

 

 

Frodoa riivaa selittämätön halu palata aavemaailmaan kerta toisensa jälkeen. Kaikki Keski-Maan 

pahuuden voimat ovat yhteydessä Sormukseen ja siten Frodoon, joka on ylivirittynyt niiden 

taajuudelle. Frodo hyväilee Sormusta obsessiivisesti, Samilta salassa. Häntä vaivaa toistamispakko: 

tiedostamaton pyrkimys hallita traumaa hakeutumalla jatkuvasti tilanteisiin, joissa voi elää 

traumakokemuksen uudestaan ja sijoittaa sen uuteen kohteeseen117. Toistamispakko on yritystä 

hallita traumaansa etsimällä tilanteita, joissa kokemus voisi toistua, mutta tällä kertaa niin, että 

ihminen säilyttäisi itsensä hallinnan. Frodo yrittää parantua ja tulla itsensä herraksi, mutta 

Sormuksella on kuitenkin voimakkaampi oma tahto, eikä Frodo enää Kuninkaan paluussa kykene 

puolustautumaan siltä. Sormus edustaa kuolemanviettiä, alitajunnasta puskevaa tuhoutumisen 

kaipuuta. Frodossa kamppailee kaksi ristiriitaista toivetta: selviytyä tehtävästään ja tuhota Sormus, 

sekä heittäytyä sen viettelyksille ja antaa sen tuhota itsensä. 

 

Frodon matka traumaan rakentuu vaiheittain, eikä Frodo juuri puhu tunteistaan kellekään. Koska 

hän ei avaudu, se saa hänet kokonaan valtaansa. Kuninkaan paluussa Klonkku käyttää Sormuksen 

luoman heikkouden hyväkseen. Hän vakuuttaa Frodolle, että Sam aikoo varastaa Sormuksen 

itselleen. Sam ehdottaakin että voisi kantaa Sormusta vähän aikaa, koska tajuaa sen turmelevan 

vaikutuksen. Silloin Frodo käskee hänet takaisin kotiin kohti Kontua. Frodo aavistaa jo 

sisimmässään, ettei voi tuhota Sormusta, joten hänen on helpompaa projisoida pelon ja 

itsesyytösten tunteet syyttömään Samiin. 

 

Viha ja suru ovat täysin luonnollisia ja terveellisiä tuntemuksia. Jos negatiiviset ajatukset 

tukahdutetaan liian pitkään, niistä muotoutuu aggressiivisen energian Varjo118, joka uhkaa ihmisen 

henkistä hyvinvointia. Puhumattomuuden problematiikka on jälleen läsnä. Frodo patoaa kaiken 

sisälleen, joten trauma vangitsee hänet – kuten Klonkun joka palvoo Sormusta, itsekeskeisyyden 

symbolia. Kaikki pyörii vain oman itsen ympärillä. Frodon ystävyys ei riitä kannattelemaan 

Klonkun tulevaisuudennäkymää, jossa Sormusta ei olisi, ja hän voisi tulla pysyvästi Smeagoliksi. 

Kun Klonkku johdattaa Frodon jättiläishämähäkki Lukitarin luolaan, tämä ymmärtää tulleensa 

petetyksi, ja onnistuu taistelemaan tiensä ulos. Klonkku hyökkää hänen kimppuunsa, mutta Frodo 

saa kiedottua sormensa Klonkun kurkun ympärille. He ovat tismalleen samanlaisessa asetelmassa 

kuin silloin aikanaan, kun Klonkku tappoi ystävänsä Sormuksen takia. Mutta Frodo vetäytyy, sillä 

hän tajuaa olevansa matkalla kohti Klonkun kohtaloa. Hän hellittää otteensa ja selittää, miksi 

 
117 Schulman 2002, 168. 
118 Vogler 2007, 68. 
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Sormus on tuhottava – mutta Klonkku on jo järkeilyn ulottumattomissa, ja putoaa alas vuorta pitkin 

yrittäessään tappaa Frodon. 

 

Frodo kokee muutaman selväpäisen hetken, kun hän ja Sam löytävät toisensa mutkien kautta ja 

pääsevät Tuomiovuorelle. Siellä Frodo kuitenkin kietoo kätensä Sormuksen ympärille julistaen: 

”Sormus on minun.” Taakka oli lopulta liian raskas kannettavaksi. Frodo yrittää poistua paikalta, 

mutta hengissä selvinnyt Klonkku hyökkää jälleen hänen kimppuunsa. Kamppailun tuoksinassa 

Klonkku putoaa Sormus kädessään Tuomiovuoren laavaan. Frodokin putoaa alas kielekkeeltä, ja 

Sam joutuu maanittelemaan häntä pysymään kiinni elämässä. Yhteistuumin he saavat kiskottua 

Frodon turvaan. Sormus on tuhottu ja Keski-Maa pelastettu, mutta millä hinnalla? 

 

Viimapään osumasta lähti Frodoa vaivaa näköalattomuus, joka on ominaista syvästi masentuneelle 

ja traumatisoituneelle. Aavemaailma valloitti hänet hitaasti mutta varmasti. Tuomiovuorelle nousun 

aikana Frodo kuvailee Samille: “En muista ruoan makua tai veden ääntä tai nurmikon kosketusta. 

Olen alasti pimeydessä. Minun ja tulisen pyörän välissä ei ole verhoa, ei mitään. Näen hänet jo 

hereilläkin.” Tarpeeksi vaikea trauma palauttaakin ihmisen ”elämän varhaisimpaan 

kauhukokemukseen, syntymätraumaan, jonka kauhu ei ole ajateltavissa. […] Fyysinen kuolema on 

usein pienempi paha kuin ajallisesti rajaamaton kauhukokemus, joka lähinnä tuo mieleen Raamatun 

kuvauksen helvetistä.”119 

 

Frodo halusi pitää Sormuksen, ja sekä omien että muiden odotusten petos on uuden trauman 

syntyhetki. Trauma on ”yksilöllinen kokemus totaalisesta avuttomuudesta […] Avuttomuudella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä luovuttamista, joka viime kädessä vie kuolemaan.”120 Frodo eli liian 

kauan toivottomuuden vankina uskoen, ettei hän selviäisi matkasta hengissä. Kontuun palattuaan 

hän joutuu elämään tietäen, ettei päihittänyt sisäistä varjoaan. Epäonnistuminen hämmentää 

katsojaa. Vastoin totuttua Sankarin tarinan rakennetta Frodo ei pysty sulautumaan takaisin vanhaan 

kotiin ja yhteisöön kliimaksin jälkeen. Hän on itsekäs – mutta tarina ei myöskään suoranaisesti 

rankaise häntä. Kielekkeellä roikkuessaan hän kyllä haluaisi luovuttaa ja pudota kuolemaansa, 

mutta Sam kiskoo hänet turvaan. 

 

Samin huolenpidosta huolimatta Frodo on matkan aikana yksin Sormuksen kanssa. Aavemaailma 

on paikka, jota ei jaeta muiden kanssa. Frodon voi rinnastaa vankiin, joka joutuu selviytymään 

 
119 Saraneva 2002, 54. 
120 Saraneva 2002, 53. 
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eristyksissä, vailla tietoa vankeutensa pituudesta. Psykoanalyytikko Kristina Saranevan mukaan 

vangeiksi jääneiden yleisiä ja tärkeitä selviytymisstrategioita ovat sisäiset mielikuvat ja rituaalit, 

jotka ylläpitävät muistoa omasta ihmisarvosta. Toimintakyvyn säilymisen kannalta on olennaista, 

että vanki kykenee edes mielikuvien tasolla pitämään yllä tärkeitä ihmissuhteitaan ja 

elämänarvojaan. Jatkuvan uhan alaisena eläminen kuitenkin saattaa johtaa siihen, että kyky 

mielikuvituksen käyttöön häviää, ja vanki jää täysin vankilan vaihtoehtoistodellisuuden armoille.121 

Traumatisoituneelle, symbolisen ajattelukyvyn menettäneelle Frodolle aavemaailmasta tuli 

todellisuutta, ja Konnussa hänen pitäisi jälleensyntyä takaisin normatiiviseen maailmaan. Hänen 

ystävänsä Sam, Pippin ja Merri onnistuvat tulemaan jälleen osaksi yhteisöä, vaikka he kohtasivat 

myös suuria kauhun hetkiä Sormuksen saattueen koitoksissa – mutta Frodo olikin Sormuksen 

kantaja. ”Yritä ymmärtää. Sormus on minun taakkani. Se tuhoaisi sinut”, hän sanoo Samille ennen 

kliimaksia. Frodo oli erityinen, vaikka elokuva ei perustelekaan, miksi. Tämä vastaa kaikkien 

ihmisten kokemusta omasta erityisyydestään: miksi olemme juuri me, juuri meidän taakkoinemme? 

 

Frodo sanoo lopetuksen voice-overissa: ”On asioita, joita aika ei voi parantaa. Jotkut haavat ovat 

liian syvällä ja liian sitkeässä.” Neljän vuodenkin jälkeen Viimapään haamukipu vaivaa häntä yhä. 

Frodo näki Sormusta kantaessaan vain pimeyden, eikä pysty enää yhdistämään ajatuksiaan ja 

tunteitaan mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Kuten dissosioituneella skitsofreenikolla, tiedostamaton 

pääsi hänessä hallitsevaan asemaan.122 Frodoa voi vangin lisäksi verrata myös kidutuksen uhriin: 

kiduttaja eli Sauron pyrkii ”purkamaan” uhrinsa poistamalla hyvyyden käsitteen lopullisesti tämän 

mielestä, ja korvaamaan sen pahalla. Todellisuuden rajojen rikkominen johtaa uhrin 

psykoosinomaiseen tilaan. Sormuksesta tuli Frodolle tärkeintä, ja osa itsestä alkoi samastua 

Sauroniin. ”Kidutuksen tavoite on ihmisen tuhoaminen psyykkisesti ja fyysisesti […] Kyse on 

perusluottamuksen (basic trust) hävittämisestä ja psyykkisten struktuurien romuttamisesta. […] 

Näin pystytään tuhoamaan uhrin perusluottamus elämään ja itseensä. Uhri tuntee syvää häpeää ja 

syyllisyyttä jälkeenpäin johtuen trauman tuottamista häiriöistä yliminän ja ihanneminän 

toiminnassa.”123 

 

Jos Frodo olisi ollut yksin matkassa, Keski-Maa olisi syöksynyt pimeyteen. Hänen itsekurinsa ei 

riittänyt Sormuksen tuhoamiseen, joten tarinankerronnan logiikan mukaan hän ei ansaitsisi 

onnellista lopetusta. Kohtaloksi lankeaa kompromissi: Frodon elämän matka jatkuu Valinoriin. 

 
121 Saraneva 2002, 56-58. 
122 Noschis 2011, 74-76. 
123 Saraneva 2002, 55. 
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Vastustan suunnatonta kiusausta tulkita Valinoria Tolkienin kirjoitusten avulla, vaan nojaan 

elokuvien välittämään vähäiseen informaatioon. Valinor mainitaan Kahdessa tornissa, Elrond-

haltijan vetoomuksessa Aragornille tyttärensä Arwenin puolesta: ”Anna hänen lähteä Meren yli 

länteen, viedä rakkautensa Kuolemattomille Maille. Siellä se kukoistaa ikuisesti.” Pientä osviittaa 

paikan luonteesta antaa Kuninkaan paluussa tapahtuva Gandalfin puhe Pippinille keskellä Minas 

Tirithin taistelua, kun Pippin pelkää, että kohta hänen elämänsä loppuu. ”Loppuu? Matka ei lopu 

tähän. Kuolema on vain yksi polku, jota pitkin meidän kaikkien täytyy kulkea. Maailman harmaa 

sadeverho vetäytyy ja kaikki muuttuu hopeiseksi lasiksi. Sitten sen näkee. Valkoiset rannat ja 

tuonpuoleisen. Kaukainen vihreä maa auringon kivutessa taivaalle.”  

 

On epäselvää, kuvaileeko Gandalf puheessaan juuri Valinoria. Tässä tullaan katsojan 

henkilökohtaiseen tapaan tulkita elokuvan tekstiä. Mielestäni asia on näin, sillä emme näe 

Valinorista mitään kuvitusta koko trilogian aikana, vaikka haltijoiden muuttovirta sinne on oma 

sivujuonensa. Kävisi kovasti järkeen, että elokuvantekijät ovat halunneet Gandalfin monologissa 

loihtia katsojalle mielikuvan Valinorista. Se tapa, jolla Gandalf kuolemaan lipumista kuvaa, herättää 

vahvan assosiatiivisen yhteyden mahdolliseen haltijoiden laivan kulkuun, joka tavoittaa valkoiset 

rannat ja kaukaisen vihreän maan horisontissa. 

 

Kun näin trilogian ensi kertaa esiteini-ikäisenä, Aragornin ympärillä liikkuva juoni kiinnosti minua 

huomattavasti enemmän, kuin Frodon sisäinen kamppailu Sormuksen kanssa. Varttumisen myötä 

aloin kuitenkin kiintyä yhä enemmän Frodon tarinaan. Hänestä on hieman hankala saada otetta, sillä 

hän vaikuttaa persoonattomalta muihin hahmoihin verrattuna. Hän on merkillisen sukupuoleton ja 

sidokseton hahmo, eikä hänessä ole juuri muita tunnistettavia ominaispiirteitä kuin se, että hän 

kantaa Valtasormusta. On jälleen pohdittava päähenkilön sisintä sekä muutoksen kaarta. 

 

Hobitit esitellään Sormuksen ritarien montaasissa maanläheisenä kansana, joka nauttii syömisestä, 

juomisesta ja heimolaisuudesta. Bilbo puhuu voice-overissa kyläyhteisön merkityksestä, mutta 

Frodo tavataan kukoistavan vihreässä metsässä, lukemassa yksin kirjaa. Alkukättelystä hän on 

oman tiensä kulkija, erilainen kuin muut hobitit. Erityisyys on ominaista Sankarille, mutta on 

odottamatonta, ettei yksinäisyyden tila korjaudu tarinan aikana. Frodolla ei ole romanttista juonta 

eikä hän pahemmin uskoudu Samillekaan henkilökohtaisista tunteistaan, ja hänen erikoisuutensa 

vain korostuu, kun häntä vertaa kumppaniinsa Samiin. Sam täyttää tarinan loppuessa perinteisen 

miehen kohtalon perheellistyessään, mutta Frodo ei saa – tai joudu kokemaan – normatiivista 

miehen elämää. Frodon viettipohja on määrittelemätön. Mikä häntä ajaa eteenpäin? Mikä on hänen 
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henkilökohtaisen tason tarpeensa – onko hänellä sellaista? On ymmärrettävää, ettei elokuvan 

jokaisella hahmolla ole helposti analysoitavaa sielunmaisemaa, mutta Frodo on sentään päähenkilö. 

 

Hän jää mysteeriksi katsojalle, ja siksi onkin jollain tapaa sopivaa, että Frodon on kohdattava 

kuolema – hän on ratkaisematon arvoitus, se osa ihmisessä, joka edustaa lapsenomaista seikkailun 

tarvetta ja jonka täytyy kuolla, kun astutaan aikuisuuden maailmaan. Samista tulee aikuinen, mutta 

Frodo luopuu ystävistään ja kodistaan ja lähtee mystiseen taivaaseen, jonne haltijat poistuvat 

potemaan kuolemattomuuttaan. Frodo on helpottunut, kun hän nousee haltijoiden laivaan. Sam, 

Merri ja Pippin itkevät laiturilla, mutta käsikirjoitus kuvailee; “finally released from his pain, care 

falls from his face ... he is the young FRODO we first met so long ago.” Sam itkee eron aikana, 

mutta kun tämä palaa kotiin perheensä luo, on hänen ilmeessään enää ripaus haikeutta. Ero on 

sujunut yhteisymmärryksessä, ja siten elokuva viestii katsojalle, että tarina on saanut oikeanlaisen 

päätöksen. Moraalitekijöiden kannalta trilogia päättyy Samin perhe-elämään, mikä lohduttaa 

katsojaa: mahdollisista yksilöiden traagisista lopuista huolimatta elämä jatkuu, aina.  

 

Trilogian sanoma on hyvin ristiriitainen pääarvon suhteessa päähenkilöön. Tarinan pääarvona on 

rohkeus: niin kauan kuin löytyy rohkeutta, on toivoa. Ihmisten kyky käydä vallassa olevia huonoja 

toimintatapoja vastaan on elämän kehittymisen edellytys. Sam pitää aiheesta palopuheen Kahdessa 

tornissa: ”Tämä on niin väärin. Meidän ei edes pitäisi olla täällä. Vaan kun ollaan. Ihan kuin niissä 

suurissa tarinoissa. Niissä tärkeissä. Täynnä vaaroja ja pimeyttä. Ja joskus ei halunnut tietää loppua, 

sillä miten se voisi olla onnellinen? Miten maailma voisi selvitä niin paljosta pahasta? Mutta sekin 

väistyy aikanaan, se varjo. Pimeydenkin on väistyttävä. Uusi päivä koittaa. Ja aurinko paistaa 

entistä kirkkaammin. Ne tarinat jäivät mieleen. Ne tärkeät. Vaikka oli liian pieni tajuamaan, miksi. 

Mutta Frodo-herra, minä taidan tajuta. Nyt minä tiedän. Niiden tarinoiden henkilöt eivät koskaan 

kääntyneet takaisin. He vain jatkoivat, koska jokin oli heille tärkeää.” Frodo kysyy, mikä heille on 

tärkeää. ”Se että tässä maailmassa on hyvääkin. Ja että siitä kannattaa taistella.” 

 

Frodon rohkeus kuitenkin petti ratkaisevassa paikassa. Hän ei tuhonnut Sormusta, eikä edes palaa 

takaisin hobittien yhteisöön, vaan hän matkaa jälleen kuoleman rajan taakse Valinoriin. Se tuntuu 

katsojan palkitsemisen kannalta epäreilulta, mutta onneksi on Sam, joka edustaa kaikkea hyvää mitä 

elämässä on tarjolla: toveruutta, peräänantamattomuutta, lohtua ja anteeksiantoa. Sam uskoo 

kurjassakin paikassa, että pimeyden jälkeen koittaa uusi aamu. Hän ymmärtää Frodon taakan, ja 

toteaa epätoivoisella loppuspurtilla Tuomiovuorelle: ”En voi kantaa sitä puolestanne, mutta voin 

kantaa teidät. Mennään!” Siksi hänet palkitaan tavallisen ihmisen unelmalla: onnellisella perheellä. 
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Sam välttyy traumatisoitumiselta luontaisen hyvyytensä vuoksi – mutta kuinka moni meistä 

tavallisista katsojista osaa olla koko ajan kuin Sam? 

 

Frodo kysyy lopetuksen voice-overissa: ”Miten entisen elämän rihmat poimitaan? Miten jatkaa 

eteenpäin kun sydämessään alkaa ymmärtää että entiseen ei ole paluuta?” Valinorista on annettu 

katsojalle vähän mutta tarpeeksi informaatiota, jotta sen assosioi taivaaksi. Frodo siirtyy 

positiiviseen kuolemattomuuden aavemaailmaan, mutta silti aavemaailmaan. Hän ei tule enää 

takaisin elämään, jota muiden on vain kestettävä. Kukaan ei ”voi aina olla kahden vaiheilla”, kuten 

Frodo lempeästi kertoo Samille. Kun itken Kuninkaan paluun lopetusta, itken sitä, ettei edes aika 

paranna kaikkia haavoja, sillä se on monen traumatisoituneen pahin pelko. 

 

”Sinun on oltava eheä vielä monta vuotta”, Frodo kertoo Samille. Hänen itse on sallittua kuolla, 

sillä hän teki jo oman osansa. Voiko sanoa, että Frodo kesti Sormuksen taakan? Tavallaan kyllä, 

tavallaan ei. Siksi lopetus samaan aikaan rankaisee häntä sekä palkitsee hänet. Valinorissa on 

fantasiagenrelle ominaisesti kuolemanjälkeistä elämää, mutta ihmiskatsojana tulkitsen 

elokuvatrilogian sanomaksi, että syvästi traumatisoituneen paras tapa vapautua traumastaan on 

tehdä itsemurha. Yritykset palautua toimintakykyiseksi yhteisön jäseneksi ovat parhaimmillaankin 

räpiköintiä. Täten Taru sormusten herrasta vaikuttaa rohkeuden ja ystävyyden puolustuspuheelta, 

mutta päätyy asettamaan Frodon lohduttomaksi esikuvaksi jokaiselle, joka kokee 

sopeutumattomuutta ympäröivään maailmaan. Jos Frodo ei kyennyt palautumaan takaisin onnen 

tyyssijaan Kontuun, niin mihin sitten? Jos traumatisoitunut ihminen ei pysty elämään omassa 

mielessään, joka on hänen ainoansa, niin missä sitten…? 
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6 LOPUKSI 

 

Tämän opinnäytteen tavoitteena oli ottaa kolmen elokuva-analyysin avulla selvää siitä, millaisista 

elementeistä onnistunut lopetus rakentuu. Toivoin kirjoitustyötä aloittaessani löytäväni hyvälle 

lopetukselle yhteisiä, selkeitä tekijöitä, jotka voisi ottaa huomioon elokuvan käsikirjoitusvaiheessa; 

ehkä sisällön tulisi olla täysin visuaalista ennemmin kuin dialogiin perustuvaa, tai dialogin kuuluisi 

olla lähtöisin jostakin aiemmin tarinan aikana nähdystä tai sanotusta merkittävästä hetkestä, jonka 

päälle lopetuksen dialogi rakentuisi. Tai ehkä siinä tulisi esiintyä vain päähenkilö ja kumppani, tai 

tapahtumapaikan pitäisi olla jollain tavoin tuttu alkukohtauksesta, tai ainakin jotenkin reflektoida 

sitä. Löysin ehdottomien ehtojen sijaan trauman funktion päähenkilön kaaressa, kaaren merkityksen 

tarinankerronnassa, ja siihen liittyvän lopetuksen katkeransuloisen vivahteen tuoman nautinnon.  

 

Christopher Voglerin mukaan tarina, ”kuten lause, voi päättyä vain neljällä tavalla: pisteeseen, 

huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, tai kolmeen pisteeseen.”125 Ehdottaisin tähän yhtä lisäkategoriaa, 

sillä Arrival, Titanic ja Kuninkaan paluu tuntuvat päättyvän kolmoispisteen ja kysymysmerkin 

yhdistelmään: ”…?” Analysoimieni elokuvien lopetukset ovat keskenään hyvinkin erilaisia. Arrival 

päättyy useaa aikatasoa ristiinleikkaavaan montaasiin. Montaasi tekee silmukan elokuvan 

avanneeseen kuvastoon, mikä luo elokuvaan kehämäisen päätöksen tunnun. Psykologisella tasolla 

Arrivalin kaarta on tarkasteltava kokonaisuutena: tarinan alussa sulkeutuneen Louisen ongelma on 

se, ettei hänellä ole merkittäviä ihmissuhteita. Elokuvan aikana hän traumatisoituu oppiessaan 

heptapodien kyvyn nähdä tulevaisuuteen, ja ymmärtää, että hänen tulevaisuudessaan on iloa tyttären 

muodossa. Mutta koska hän ei puhu traumansa merkityksestä aviomiehelleen, ja vastaa 

lopetuksessa myöntävästi tämän ehdotukseen hankkia lapsi, hän samaan aikaan saa että menettää 

perheensä. Hän ei opi pois sulkeutuneisuudestaan. Elokuvan emotionaalinen ydin piilee 

ymmärryksessä, että läheisten ihmisten menettäminen on pakollinen osa hyvää elämää. 

 

Titanic päättyy muutoin realistisesti kuvatussa elokuvassa ainoaan päähenkilön sisäistä maailmaa 

ilmaisevaan fantasiakohtaukseen. Traumateorian mukaan olisi luonnollista ajatella, että Rose, joka 

on kantanut hiljaisuudessa traumaansa 84 vuoden ajan, pääsee vihdoin kuoleman lepoon kerrottuaan 

tarinansa eteenpäin. Elokuvan alussa nuori Rose on sulkenut itsensä Louisen tavoin muulta 

maailmalta, kunnes Jack tavoittaa häneen yhteyden. Tämä yhteys kannattelee Rosea hänen 

päiviensä loppuun saakka. Rose saa synninpäästön kerrottuaan traumastaan, ja etenee elämän 

 
125 Vogler 2007, 224-225. 
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seuraavaan vaiheeseen: kuolemaan. Viimeinen kuva, valkoinen kirkas lasikatto, edustaa nousua 

vähintään symboliseen taivaaseen. Titanic on kuvaus siitä, että elämää on mahdotonta arvottaa 

ulkoisesti: Rose elää traumansa jälkeen erittäin hyvää elämää, mutta silti hän tekee fantasiassa 

paluun Jackin syliin, menneisyyden trauman tyyssijaan. Neljän päivän onni oli hänen 

huippuhetkensä, sillä vasta lähellä kuolemaa hän heräsi henkiin. 

 

Kuninkaan paluun lopetus toteuttaa perinteisempää kronologista kerrontaa. Päähenkilö Frodo 

epäonnistui tehtävässään tuhota Sormus, ja lopetuksen ensimmäisessä kohtauksessa hän poistuu 

Keski-Maasta haltijoiden laivalla Valinoriin, haltijoiden mystiseen tuonpuoleiseen. Frodo ei onnistu 

sulautumaan takaisin Konnun yhteisöön, toisin kuin kumppaninsa Sam, jonka luontainen hyvyys 

ansaitsi hänelle palkinnoksi perhe-elämän ihanuuden. Frodo säilyy samanlaisena trilogian alusta 

lopetukseen saakka: hän on erilainen kuin muut hobitit, oli jo ennen kuin hänestä tuli Sormuksen 

kantaja. Ehkä Frodo onnistuu itseytymään Valinorissa, mutta onko sillä enää väliä? Katsoja ei tiedä, 

millaista elämää Valinorissa on tarjolla, sillä elokuvatrilogia välittää siitä kovin vähäistä 

informaatiota. Elokuva päättyy Samin talon sulkeutuvaan oveen: mittava saaga on tullut lopulliseen 

päätökseen, ja Sam jatkaa elämistä heidän molempien puolesta. Kontu on meidän maailmamme, ja 

me katsojat olemme Sam. Meidän pitää opetella hylkäämään pahuuden vietti, jota Sormus edustaa. 

 

Tulkintani Arrivalin, Titanicin ja Kuninkaan paluun lopetuksista ovat emotionaaliselta 

merkitykseltään melko lohduttomia. Ehkä joku toinen voisi pitää niitä rohkaisevan positiivisina. 

Esittämäni väitteet eivät pyri absoluuttiseen varmuuteen siinä mielessä, ettei elokuvien lopetuksia 

voisi tulkita toisin; mutta toivon, että tulkintojani ei ainakaan voi osoittaa vääriksi.  

 

Lopetuksen rakennuspalikoiksi näyttää keskiöön nousevan kolme tärkeää työkalua: ensinnäkin 

lopetuksessa on tärkeää James MacDowellin kuvaamat jatkon merkit, eli katsojan tekemä arvio 

siitä, millaista päähenkilön elämänlaatu on lopun kliimaksin sekä myös lopetuksen jälkeen. 

Millaisia vihjeitä kirjoittaja on elokuvan aikana antanut siitä, millaisessa henkisessä tasapainossa tai 

tasapainottomuudessa päähenkilö elää tarinan jälkeen? Ymmärsikö päähenkilö ennen kaikkea 

tarpeensa merkityksen? Tapahtuuko lopetuksessa jokin päähenkilön tekemä viimeinen ratkaisu tai 

tilanteen tai tunteen kuvaus, joka antaa katsojan ymmärtää, onko päähenkilö itseytynyt? 

 

Toinen huomioitava elementti on John Yorken ajatus lopetuksen draamallisesta tehtävästä. 

Päähenkilö edustaa tarinassa jotakin käyttäytymisen mallia, ja tarinan lopetus on tämän 

käyttäytymisen viimeinen, ja siten myös lopullinen tuomio. Lopetuksen tapahtumat ja sävy antavat 
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katsojan ymmärtää, millaisia moraalisia valintoja elämässä kannattaa tehdä, päähenkilön esimerkin 

avulla. Pohdin kovasti Kuninkaan paluuta: joku katsoja voisi hyvinkin olla sitä mieltä, että Frodon 

lähtö Valinoriin on todellinen palkinto, ja Samin kohtalo perheenisänä on painajaismainen 

rangaistus. Kulttuuriin sisäänleivotut arvot ja yksilölliset mieltymykset voivat ilman muuta olla 

ristiriidassa sen kanssa, mitä kirjoittaja haluaisi työllään sanoa. McKeen tapaan uskon, että hyvä 

kirjoittaja osaa kirjoittaa elokuvan, joka viettelee katsojan puolelleen, vaikka tämän oma 

henkilökohtainen maailmankatsomus pohjautuisikin erilaisiin arvoihin. 

 

Viimeinen työkalu on Ola Olssonin huomio siitä, että elokuva ei pääty lopputeksteihin, vaan se 

jatkuu yleisön sisäisenä prosessina heidän jo poistuttuaan elokuvateatterista tai noustua 

kotisohvalta. Onnistunut elokuva jää katsojan päähän kysymykseksi, jota hän yrittää ratkoa. 

Parhaassa tapauksessa lopetuksessa on jotain subtekstista, mitä pohtiessaan katsoja löytää enemmän 

kuin vastauksen elokuvan sisäisiin kysymyksiin – hän löytää itsensä. Jos olisin Louise, olisinko silti 

synnyttänyt lapsen? Jos olisin Rose, mikä minun taivaskuvani olisi? Jos olisin Frodo, mikä asia olisi 

minulle niin traumatisoiva, etten koittaisi sopeutua sen koettuani takaisin yhteisöön, vaan 

mieluummin tekisin itsemurhan? Kaiken kaikkiaan: vaikka kohtaisin elämässä millaisia suruja ja 

vaikeuksia, niin voisinko silti yrittää löytää keinon olla onnellinen? 

  

Christopher Voglerin mukaan hyvä tarina antaa, ei pelkästään päähenkilölle, vaan myös katsojalle 

Eliksiirin, jonka avulla hänestä tulee tietoisempi ja kokonaisempi; matkan päätteeksi hän tuntee 

olevansa osa suurempaa kokonaisuutta, ja hän on itsekin Sankari126. Psykologian kentällä 

tunnistetaan ajatus siitä, että taiteen avulla ”ihmiset voivat olla yhteydessä primitiivisten tunteittensa 

ja intohimojensa kanssa”. Parhaimmillaan tämän yhteyden tunteminen jopa ehkäisee 

itsetuhoisuutta.127 Taide ja psyyke ovat näin erottamattomasti yhtä: katsoja ja päähenkilö ovat 

käyneet saman matkan läpi, ja toivottavasti se on vaikuttanut katsojaan. Se, millaista psyyken 

representaatiota elokuvat välittävät, on mielestäni ratkaisevaa elokuvan onnistuneisuuden kannalta, 

ja trauma on yksi työkalu kirjoittajan repertuaarissa. 

 

Opinnäytteessä käytetyissä käsikirjoitusoppaissa painotetaan sitä, että päähenkilön on muututtava, 

sillä se on sekä hänen että katsojan palkinto. Haluaisin kokeilla kirjoittaa elokuvan jossa päähenkilö 

käyttäytyy väärin, ei muutu tai opi mitään, mutta tulee silti lopetuksessa palkituksi runsain mitoin. 

On jo olemassa tarinoita, joissa päähenkilö ei kykene muuttumaan tai muuttuu negatiiviseen 

 
126 Vogler 2007, 227. 
127 Saraneva 2002, 88. 
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suuntaan, jolloin hän on Sankarin vääristynyt versio. Minua kiinnostaisi ennen kaikkea kokeilla, 

miten yleisö suhtautuisi ylettömän väärin käyttäytyvään hahmoon joka saa lopetuksessa kaiken mitä 

haluaa ja tarvitsee, ja vielä vähän enemmän. Menisikö se katsojille läpi? Ärsyttäisikö minua 

kirjoittaa sellaista tarinaa? Täsmennän, etten sinänsä vastusta muutoksen ajatusta. Elokuva on 

pakostakin eteenpäin kulkevaa liikettä, muuttumista, mutta mielestäni ”muutos” on harhaanjohtava 

termi kuvaamaan nimenomaan päähenkilön kaarta. Olemme sanojen ja määritteiden vankeja. Kuten 

pohdin Titanicia käsittelevässä esseessä, olisi osuvampaa puhua päähenkilön statuksen 

kehittymisestä. Kolmen elokuvan analyysin perusteella on mahdollista vetää sellainen johtopäätös, 

että mitä selkeämpi käyttäytymiskoodisto hahmolla on alusta saakka ja mitä paremmin hän sitä 

elokuvan ratkaisevissa valintatilanteissa noudattaa, niin sitä todennäköisemmin lopetus on 

onnistunut. Onnistuneisuudella tarkoitan sitä, että elokuva noudattaa sisäistä logiikkaansa, ja 

päähenkilö käyttäytyy uskollisesti omalle psykologialleen – siten se välittää totuudellista kuvaa 

ihmisyydestä ja antaa minulle katsojana tunteen, että olen päässyt seuraamaan todella läheltä toisen 

ihmisen, ei pelkästään hahmon kohtaloa. Minulle lopetuksessa on tärkeintä, että se antaa viimeisen 

ja viimeistelevän ymmärryksen hetken siitä, millainen ihminen päähenkilö on.  

 

Elokuvan alusta lopetukseen muuttumattomana säilyvä päähenkilön perusluonne tarkoittaa, että jos 

hän joutuisi 20 vuoden kuluttua vastaavaan konfliktiin kuin tarinassa, katsojalla on käsitys siitä, 

millaisia valintoja hän silloin tekisi. Se luo elokuvaan ja päähenkilön kaareen tyydyttävän päätöksen 

tunnun. Päähenkilön ei tarvitse kuolla katsojan silmien edessä, jotta sykli on kokonainen; kunhan 

katsojana saan alusta alkaen hyvin istutettuja vihjeitä siihen, kuinka päähenkilö pärjää tarpeensa 

kanssa päiviensä loppuun saakka. Päähenkilön alun ja lopetuksen kuuluu olla oikeassa suhteessa 

toisiinsa. Henkilökohtainen erinomaisen, katharsiksen laukaisevan lopetuksen määritelmäni on, että 

lopetus tekee katsojalle selväksi, ettei päähenkilö ole tullut eikä tulekaan todella sujuiksi tarpeensa 

kanssa. Eihän kukaan ihminen ikinä onnistu kukistamaan lopullisesti viettipohjaansa. Tarpeemme 

ovat tarpeita siksi, että ne ovat maljoja, jotka eivät täyty. Pohjassa on reikä, joka vuotaa. 

  

Kuten päähenkilö kuitenkin toivoo elämälleen muutosta, katsoja toivoo saavansa taiteelta 

vastauksia. Liian ”täydelliset” tarinat saavat oman elämän tuntumaan vaisulta, ja säröttömän 

onnelliset lopetukset herättävät vastustusta, koska ne vahingoittavat katsojan omakuvaa128: miksi 

emme ole samanlaisia kuin tarinoiden hahmot? Miksi emme muutu ja saa samanlaisia palkintoja? 

Louise on katsojalle lohduttava esimerkki, koska vaikka hän onkin tulevaisuuteen näkevä post-

 
128 Manon 2016, 25. 
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ihminen, hänkään ei pysty välttymään elämän kolhuilta. Arrivalin lopetuksessa hän aloittaa 

romanssin Ianin kanssa, mutta katsoja sekä Louise tietävät, että heidän perhe-elämänsä ei ole 

loppuelämän kestävää. Kukaan ei onnistu säilyttämään onnellisuuden stabiilia tilaa koko ajan. 

Frodo ja Sam ovat psyyken kaksi puolta: he kulkivat suurin piirtein saman matkan Tuomiovuorelle 

ja sieltä Kontuun, mutta vain toinen heistä selvisi oikeasti takaisin kiinni elämään. Sam edustaa 

vastuunkantokykyä ja elämänhalua, ja Frodo on ihmisyyden ”huono” puoli, toive itseytymisestä, 

joka pitää hylätä voidakseen elää tässä päivässä. Jos elää ikuisesti kultaista päätepistettä tavoitellen, 

elämä lipuu sormien ohitse. Rose on kolmikosta rohkaisevin esimerkki: hänen kaarensa todistaa, 

että ihminen voi vielä yli 100-vuotiaana saada synninpäästön, ja käsitellä traumansa onnistuneesti. 

Tosin hänkin kuolee samana iltana synninpäästönsä jälkeen, ja Titanicin lopetus paljastaa hänen 

aina kaivanneen Jackia, joten palkinto jää ohuehkoksi. 

 

”Trauma muuttaa persoonallisuutta ja identiteettiä pysyvästi. Maailma ei trauman jälkeen koskaan 

enää ole sama kuin se oli ennen traumaa”; psykoanalyytikko Gustav Schulmanin mukaan traumasta 

ei parannuta, vaan siitä selviydytään. Riittää, että ihminen pystyy jatkamaan elämää traumaattisen 

kokemuksen kanssa.129 Trauman onnistunut käsittely edellyttää suremista, eikä suruprosessi pääse 

alkamaan ilman muistelua. Trauma on jonkin menettämistä – Louise menettää perheensä ja osan 

ihmisyydestään, Rose ensirakkautensa ja vanhan identiteettinsä, Frodo kotinsa sekä ihanneminänsä 

– ja sureminen voi tuntua loputtomalta urakalta, minkä vuoksi sitä on vaikea aloittaa. Mutta 

”sureminen on ainoa keino, jolla potilas löytää sitä sisäistä elämäänsä, jota mikään ei ole voinut 

tuhota.”130 Se vapauttaa menetyksen taakasta, ja ehkäisee katkeroitumista ja kovettumista131.  

 

Trauma on oivallinen henkilörakennuksen työkalu, ja lopetus joka on yleensä tunnelmaa välittävä 

katsaus päähenkilön sielunmaisemaan, määrittelee, kuinka päähenkilö ratkoo suhteensa siihen ja 

siten itse elämään. Kun tarkastellaan hahmoja psykologisen realismin näkökulmasta, niin Louise ja 

Frodo eivät sure, ja siksi heidän tarinansa päättyvät eriytymiseen. Yritykset liittyä matkan jälkeen 

takaisin yhteisöön ovat korkeintaan kädenlämpöisiä. Puhumattomuus vihjaa, että heillä tulee 

olemaan yksinäinen loppuelämä – mitä ikinä se tarkoittaakaan, sillä Louise on post-ihminen ja 

Frodo matkalla haltijoiden kuolemanmaahan. Rose muistelee Jackia elämänsä viimeisenä tekona, ja 

suruprosessi myöntääkin hänelle luvan nousta nostalgiseen fantasiataivaaseen. 

 

 
129 Schulman 2002, 176. 
130 Saraneva 2002, 78-79. 
131 Majava & Suomalainen & Varpio 2002, 269. 
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Onnen tai onnettomuuden sävy ei tietenkään määrittele lopetuksen kokonaisvaltaista 

onnistuneisuutta. Banaalit käsitteet luovat kuitenkin spektrin, jolla jokainen ihminen 

tasapainottelee: jos asiat ovat hyvin, ne eivät voi olla huonosti. On erillinen kysymys, onko sinänsä 

hyödyllistä tavoitella onnea itsessään – mutta traumatisoituneelle tila, jossa trauma ei estä onnen 

tavoittelua, on tavoiteltavan arvoista. Sielun rauha on illuusio, mutta sen jahdissa on kauneutta. Ja 

mikä edes olisi elokuvan kultainen päätepiste, eli täysin onnellinen lopetus? Ehkä sellainen, jossa 

kaikki päähenkilöä vastustaneet voimat kääntyvät hänen ja elokuvan pääarvon puolelle. Uumoilen 

tällaisia lopetuksia löytyvän ehkä perhe-elokuvista, ja silloinkin on hankala kuvitella, että jokainen 

sivujuoni päättyisi positiivisesti.  

 

Olen mieltynyt katkeransuloisiin lopetuksiin, joissa ”päähenkilö kenties menettää jotakin tärkeää, 

mutta samalla saavuttaa jotain yhtä tärkeää”132. Vaikka opinnäytteessä käsitellyt elokuvat päättyvät 

katkeransuloisiin tunnelmiin, ne tyydyttävät ainakin minut katsojana läpikotaisin – tai ehkä ne 

onnistuvat siinä juuri siitä syystä, että niiden lopetukset tavoittavat täydellisen harmonisen 

polttopisteen, joka ei ole selkeästi onnea eikä onnettomuutta. Tyydytys ei ole sama asia kuin 

täysivaltainen onni. Jonkin puuttuminen jättää kaipaukseen perustuvalle halulle tilaa toimia. 

Perinteinen, onnellinen ”Hollywood-lopetus” olisi ehkä merkinnyt, että Louise ja Ian vierailisivat 

Hannahin hautakivellä ja Louise pitelee sylissään uutta vauvaa; vanha Rose palaisi kotiin vanhan 

Jackin luo, paljastaisi kertoneensa vihdoin heidän tarinansa maailmalle ja he suutelisivat vanhoilla 

kurttuisilla huulillaan; ja harmaantunut, hassu Frodo-setä kertoisi Samin lapsenlapsille tarinaa siitä, 

kuinka he selvisivät Tuomiovuorelta takaisin. Mutta kolmikosta kukaan ei tule sujuiksi itsensä 

kanssa, ja he joutuvat luopumaan tärkeistä asioista saadakseen muita tärkeitä asioita tilalle. Jos 

nämä kolme päähenkilöä laittaisi samaan huoneeseen, luulen että heillä riittäisi keskusteltavaa siitä, 

mitkä asiat ovat uhrausten arvoisia.  

 

McKee sivuaa katkeransuloisuuden yhteydessä ironian käsitettä. Ironisen lopetuksen kirjoittaminen 

vaatii hänen mukaansa viisautta ja taitoa; sellaisessa pääarvon täytyy toteutua negatiivisesti että 

positiivisesti. Jälleen: jotain menetetään, mutta jotain saadaan. Kuinka kirjoittaa tasapainoinen 

lopetus, joka ei kuitenkaan jää mitäänsanomattomaksi133, onkin kaikkien tulevien teoksieni suuri 

haaste – jota yksikään käsikirjoitusopas tai muiden elokuvien syväanalyysi ei osaa ratkoa. 

Kirjoittajan on ryhdyttävä omaksi sankarikseen. 

 

 
132 Vacklin & Rosenvall 2015, 148. 
133 McKee 1997, 128. 
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Olisi kiinnostavaa jatkaa lopetusten analysointia erityisesti televisiosarjojen parissa. Olen monesti 

käynyt katsomassa parituntisen elokuvan ja tylsistynyt näkemääni, mutta harvoin olen jatkanut 

sellaisen televisiosarjan katsomista, jota en pidä jollain tapaa palkitsevana kokemuksena. Sarjaa 

seuratessaan katsoja investoi parhaimmillaan tai pahimmillaan roppakaupalla tunteja ja tunteita 

fiktiivisiin hahmoihin. Millainen rooli lopetuksella on sarjojen tarinankerronnassa? The Leftoversin 

viimeinen kohtaus tuhosi unirytmini viikoksi, sillä käytin yöni googlaillen, miten muut katsojat 

olivat sarjan lopetuksen tulkinneet. Sopranosin äkkijyrkkä lopetus yhä edelleen aiheuttaa riitoja 

perheillallisilla; isäni mielestä Tony Soprano selviää mistä vain, kun minä olen sitä mieltä että 

kaikki narratiiviset keinot viittaavat Tonyn kuolevan, ja minua suututtaa, etten osaa päättää oliko 

sarjan lopetus tekijöiltään rohkea vai pelkurimainen veto. Tai tarkasteluun voisi ottaa Game of 

Thronesin: koska sarjojen kesto on yleensä huomattavasti pidempi kuin elokuvan, voisiko sarjan 

viimeistä kautta tai aivan viimeistä jaksoa pitää kokonaisuudessaan sen lopetuksena? Laajentamalla 

Game of Thronesin lopetuksen sen viimeiseksi kaudeksi, voisi pohtia miten sarjassa tehdyt 

tarinalliset ratkaisut hitaasti mutta varmasti käännyttivät sarjan uskolliset fanit sen luojia vastaan – 

miksi? Miksi lopetus on niin tärkeä, että se voi kruunata tai pilata pitkäkestoisenkin 

katselukokemuksen? 
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