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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro gradu -tutkielmassani tavoitteena on selvittää, mitä on valokuvan narratiivisuus, kerronnallisuus
ja miten se rakentuu valokuvissa? Kaikkien tuntema klisee kuuluu, että valokuva kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa. Sanonnan perusteella voisi siis sanoa, että valokuvan kerronnallinen voima on
verbaalikieleen verrattuna moninkertainen. Kuvajournalismin oppikirjat, opettajat ja usein myös
ammattivalokuvaajat määrittelevät valokuvien paremmuutta niiden kyvyllä kertoa tarina.
Aloittelevana visuaalisena journalistina minua kiinnostaa, miten merkitykset rakentuvat
valokuviini. Lisäksi valokuvan narratiivisuutta on pohdittu hyvin vähän niin kotimaisesti kuin
kansainvälisestikin. Tutkielmassa painottuu oman kuvajournalistisen työprosessin tutkimus.
Opinnäytetyöni teoreettisessa viitekehyksessä yhdistyvät niin tekstikeskeiset, semioottiset
näkemykset sekä uutistutkimuksen kulttuurinen näkökulma (mm. Alvarado 1979/1980; Halliwell
1980; Ridell 1994; Seppänen 2001). Kuvareportaasia koskevat näkemykset perustuvat Merja Salon
sekä Hannu Vanhasen tutkimuksiin (Salo 2000; Vanhanen 2002, 2004).
Tutkielmassani tarkastelen valokuvan kerronnallisuuden rakentumista itse tuottamani Suomalainen
kylä -kuvareportaasin avulla. Tammikuussa 2009 matkustin pieneen Hämäläiseen Kalkkisten kylään
kuvaamaan reportaasiani. Projektissa yhdistyivät intuitioon perustuva kuvaustapa haltuunoton
metodi sekä suunnitelmallinen kuvajournalistinen työprosessi.
Käyttämääni
tutkimusmenetelmää
kutsutaan
autoetnografiaksi.
Autoetnografia
on
havainnointutkimuksen muoto, jossa painottuu tutkijan omasta kokemusmaailmasta saatava tieto.
Tässä tutkielmassa äänessä on tutkija-tekijä, joka tarkastelee jälkikäteen kuvareportaasin kuvallista
esitystä ja sen työprosessia. Tutkielmassani esiin tuodut näkemykset sekä analyysi perustuvat niin
sanottuun tutkijatulkintaan. Aineiston analysointitapa on subjektiivinen ja perustuu tietämykseeni
kuvajournalistisista teorioista ja käytännöistä.
Vaikka en tutkielmallani pysty vastaamaan kysymykseen, mitä valokuvan kerronnallisuus on,
kuvareportaasin kuvallisen esityksen analyysistä esille nousee valokuvien ja tekstin suhde.
Kuvareportaasin valokuvat eivät esitä tietystä tapahtumasta pysäytettyä hetkeä, jonka avulla lukija
voisi rakentaa valokuvasta esiin nousevan tarinan. Tässä tapauksessa tärkeämpää on, että lukija
pystyy tunnistamaan minkälainen kokonaisuus valokuvien ja tekstin yhteydestä syntyy, vaikka
kuvareportaasin perinteinen tarinallisuuden kronologinen rakenne ei toteudu. Lisäksi
kuvareportaasin valokuvat ja tekstit toimivat montaaseina, joista rakentuu mielikuvia. Myös
kuvajournalistinen työprosessi ja omat mieltymykseni valokuvaajana vaikuttivat olennaisesti
kuvareportaasin muotoon ja kerrontaan.
Asiasanat: narratiivisuus, kuvajournalismi, valokuva, kuvareportaasi, autoetnografia
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1 JOHDANTO
Tunnettu klisee kuuluu, että ”valokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Valokuvien
paremmuutta usein myös määritellään niiden kyvystä kertoa tarina. Mutta mitä sitten on valokuvan
kerronnallisuus, narratiivisuus?
Tutkielmani pyrkimyksenä on pohtia ja selvittää valokuvan narratiivisuutta. Lähestyn aihetta
subjektiivisesta näkökulmasta tuottamani kuvajournalistisen työn kautta. Tammikuussa 2009
matkustin talviseen Hämeeseen ja Kalkkisten kylään tekemään kuvareportaasia Tampereen
yliopiston Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Kuvareportaasi –kurssille. Kuvausmatkani
kesti yhteensä kuusi päivää, minkä jälkeen palasin takaisin Helsinkiin viimeistelemään
kuvareportaasini.
Kiinnostukseni narratiivisuuden teemaan lähti myös halusta pohtia omaa työtäni aloittelevana
valokuvaajana ja visuaalisena journalistina. Tavoitteenani oli oppia ymmärtämään valokuvan
visuaalista voimaa ja mitä itse ajattelen valokuvieni kertovan lukijalle. Aiheen valintaan vaikutti
myös aiemmat yliopisto-opintoni Englannissa, joissa tutustuin elokuvan narratiivisuuteen.
Suunnitellessani tutkielman teemaa huomasin yllätyksekseni, että valokuvan narratiivisuutta oli
tutkittu yllättävän vähän niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

1.1 Tutkielman rakenne
Tutkielmani tekstiosuudessa luvussa viisi, käsittelen Suomalainen kylä –kuvareportaasin kuvallista
ja tekstuaalista esitystä sekä kuvareportaasin tuotantoprosessia ja sen vaikutuksia kerronnan
rakentumiseen. Ennen sitä käyn kuitenkin läpi näkemyksiä valokuvan kerronnallisuudesta, pyrin
selvittämään minkälainen kuvajournalistinen lajityyppi kuvareportaasi on ja esittelen tutkielmani
tutkimusmenetelmän autoetnografian.
Tutkielmani valokuvan kerronnallisuuden teoreettiset näkemykset perustuvat pääosin Janne
Seppäsen väitöskirjaan Valokuvaa ei ole (2001) löytyvään artikkeliin Millainen kieli, sellainen
kertomus. Kuvareportaasin lajityypin tarkastelu pohjautuu valokuvatutkija Hannu Vanhasen
kahteen teokseen kuvareportaasista: Kuvareportaasin (r)evoluutio (2002) sekä 10+1 –
puheenvuoroa kuvareportaasista (2004) sekä Merja Salon kirjaan Imageware– kuvajournalismi
mediafuusiossa (2000). Opinnäytteeni tutkimusmenetelmän autoetnografian valintaan vaikutti
olennaisesti Maarit Mäkelän taiteellinen väitöskirja Saveen piirtyviä muistoja (2003).
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Seppäsen artikkeli on toiminut pitkälti tutkielmani toisen luvun perustuksena. Luvussa esittelemäni
valokuvan narratiivisuuden näkemyksissä yhdistyvät sekä tekstikeskeiset semioottiset
uutistutkimukselliset
verbaalitekstin

konstruktiiviset

semioottisia

tutkinnat.

funktiota,

kuten

Alaluvussa
ikonisuutta,

2.1

vertailen

indeksisyyttä,

että

valokuvan

ja

konnotaatiota ja

denotaatiota. Seppäsen mukaan voidaan sanoa, että ikonisuus ja ideksisyys ovat valokuvan
ominaisuuksia, joita harvoin esiintyy verbaalitekstissä (Seppänen 2001, 57). Kuitenkin valokuvalta
puuttuu monia verbaalitekstin ominaisuudet, kuten esimerkiksi aikamuodot.
Alaluvussa 2.2 tutustun keskusteluun valokuvan narratiivisuudesta. 1980-luvun alkupuolella
valokuvatutkijat

Manuel

Alvarado

ja

Kevin

Halliwell

kävivät

keskustelua

valokuvan

narrattiivisuudesta Screen education –lehdessä. Alvaradon mielestä yksittäinen valokuva voi olla
kerronnallinen ja narratiivisen analyysin pitäisi keskittyä kahteen asiaan: valokuvan implikoimien
järjestykseen ja valokuvan tuotannon, kierron ja kulutuksen instituutioiden tarkastateluun. Halliwell
taas ei tätä näkemystä niellyt. Hänen mukaansa yksittäinen kuva ei yllä narratiivisen tarkastelun
tasolle, koska siinä ei esiinny kerronnalle välttämätöntä tapahtumien ajallista peräkkäisyyttä.
Halliwell perustaa valokuvan narratiivisuuden tutkimuksen sarjallisuuteen ja kuvallisen aineiston
semioottisten elemienttien tarkasteluun. Näiden tutkijoiden valokuvan narratiivisuuden pohdinta ei
kuitenkaan ole johtanut uusien teorioiden kehitykseen. Alaluvuissa 2.3 perehdyn uutistutkimuksen
parissa

käytyyn

keskusteluun

narratiivisuudesta

ja

esittelen

kirjallisuustieteistä

tutun

narrantologisen käsiteparin sisäistekijä / sisäislukija. Uutistutkimuksellisessa narratologiassa
korostuu Veikko Pietilän ja varsinkin Seija Ridellin konstruktivistinen ja kulttuuritutkimuksellinen
näkökulma. Luvun viimeisessä alaluvussa 2.4 esittelen kuinka Seppänen hyödyntänyt
kulttuurintutkimuksellista narratologia lehtikuvan tarkastelussa.

Luvussa kolme kirjoitan kuvareportaasista ja sen kuvajournalistisista geneerisistä ominaisuuksista.
Luvun aluksi kirjoitan, mitä genrellä, lajityypillä yleensä tarkoitetaan. Seuraavaksi kirjoitan
kuvajournalismin

lajityypeistä

Merja

Salon

(2000)

ja

Charles

Sanders

Peircen

semiotiikkakäsityksiin perustuen. Alaluvussa 3.2 määrittelen mikä kuvareportaasi on. Viimeisessä
alaluvussa 3.3 tutustun tarkemmin kuvareportaasiin ja tarkastelen kuvareportaasin historiallista
kehittymistä muun muassa tyylin, rakenteen ja kuvareportaasin eri lajityyppien kautta.
Neljännessä

luvussa

esittelen

tutkielmani

tutkimusmenelmän

autoetnografian.

Tutkimusmenetelmänä autoetnografia on suhteellisen nuori ja se on tunnustettu omaksi
tutkimussuuntaukseksi 2000-luvun vaihteessa. Suomessa tutkimusmenetelmää on käytetty
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pääsääntöisesti taiteellisessa tutkimuksessa. Alaluvussa 4.1 esittelen autoetnografian määritelmän ja
minkälaisia piirteitä tutkimusmenetelmä sisältää. Seuraavaksi alaluvussa 4.2, paneudun lyhyesti
siihen miten autoetnografiaa on hyödynnetty tieteellisessä tutkimuksessa niin kotimaisesti kuin
kansainvälisestikin. Alaluvussa 4.3 kirjoitan tutkimusmenetelmän tärkeimmästä ominaisuudesta
itsereflektiosta; siihen liittyvästä kirjoittamisesta ja raportoinnista. Luvun lopuksi, alaluvussa
esittelen miten autoetnografiaa on hyödynnetty tässä tutkielmassa.
Luku viisi on analyysiluku, jossa tarkastelen tuottamaani kuvareportaasia ja sen tuotantoprosessia.
Alaluvussa 5.1 tarkastelen Suomalainen kylä -kuvareportaasin kuvallista ja tekstuaalista esitystä ja
sitä kuinka se vertautuu luvussa kolme esittelemiini näkemyksiin kuvareportaasista. Samalla
analysoin, miten valokuvan ja kuvareportaasin kerronta rakentuu kuvareportaasin esityksessä.
Alaluvuissa 5.2 - 5.4 esittelen kuvareportaasini tuotantoprosessia. Kuvareportaasiprojektin
tuotannon analyysi jakautuu kolmeen osaan: projektin lähtökohtiin, kuvausmatkaan ja valinta- ja
viimeistelyvaiheeseen.
Tutkielmani viimeisessä luvussa esittelen kuvareportaasiprojektin analyysin keskeisimmät
johtopäätökset. Lisäksi pohdin opinnäytteeni merkitystä itselleni, menetelmällisiä ja teoreettisia
valintoja sekä tuottamaani kuvareportaasia kuvajournalistisessa kontekstissa.

1.2 Tutkimuskysymykset
Opinnäytetyöni

tutkimuksellisen

osuuden

viitekehys

oli

tiedotusopin

-ja

kuvajournalismintutkimuksessa. Tutkielmani keskeisintä antia on tekemäni kuvareportaasi ja sen
kautta avautuvat pohdinnat valokuvan kerronnallisuudesta.
Tutkiemaani ohjaavat tutkimuskysymykset olivat:
-

Mitä on valokuvan kerronnallisuus?

-

Miten valokuvan kerronta rakentuu Suomalainen kylä -kuvareportaasissa?

-

Miten kuvareportaasin tuotantoprosessi vaikuttaa valokuvan kerronnallisuuteen?

Kuten jo edellä olen maininnut ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten
valokuvan kerronta rakentuu kuvallisen esityksen kautta. Toinen tutkimuskysymys kohdentui
tiettyyn kuvajournalistiseen lajityyppiin kuvareportaasin sekä tässä tapauksessa vielä yksittäiseen
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omaan

kuvareportaasiini.

Viimeinen

tutkimuskysymyksen

tarkoituksena

oli

aukaista

kuvareportaasin tuotantoprosessia ja sen mahdollisia vaikutuksia kuvareportaasin esitykseen ja
kerrontaan.
Tutkielmani tarkoituksena ei ole ollut tyhjentävästi vastata, kuinka valokuvakerronta rakentuu
journalistisessa kulttuurissa, vaan tutkimuksella on enemmänkin ymmärtävä kuin selittävä
tiedonintressi. Tutkielmani keskiössä on kuvareportaasin tuotantoprosessi ja tämän prosessin aikana
syntynyt kuvareportaasi. Vaikka en tehnyt kuvareportaasia tietylle journalistiselle julkaisukanavalle,
esimerkiksi sanomalehdelle, mielestäni kuvallista työtäni voidaan pitää tuotettuna journalistisen
kulttuurin sisällä, koska olen seurannut työprosessissa mahdollisimman pitkälle alalla käytettyjä
tapoja. Olen kuitenkin huomioinut sen, että kuvareportaasia työstäessäni minulla on ollut tiettyjä
vapauksia, joita oikeasti sanoma –ja aikakauslehtissä kuvareportaaseja tekevillä valokuvaajilla ja
toimittajilla ei olisi.

1.3. Kiitokset
Tutkielmani tekoon ovat olennaisesti vaikuttaneet Tampereen yliopiston Visuaalisen journalismin
maisteriohjelman (VJM4) opiskelijat sekä työni ohjaaja professori Janne Seppänen. Heitä haluan
kiittää hyvistä neuvoista ja ideoista, joita sain tutkielman teon aikana. Patricia Seppälän säätiön
myöntämä graduapuraha mahdollisti rauhan tutkielman kirjoitustyölle. Lisäksi erityismaininnan
ansaitsee avopuolisoni Tarja-Kaarina, joka on jaksanut tukea ja rohkaista minua koko prosessin
aikana.
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2 NÄKEMYKSIÄ VALOKUVAN KERRONNALLISUUDESTA
Tässä luvussa esittelen erilaisia valokuvatutkimuksen ja viestinnäntutkimuksen näkemyksiä
narratiivisuudesta. Kappaleessa esitettyjen eri näkemysten pohjana toimii Janne Seppäsen artikkeli
Millainen kieli, sellainen kertomus (2001). Tämä johtuu pitkälti siitä, että yllättävää kyllä,
valokuvan narratiivisuutta on pohdittu hyvin vähän niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin.
Luvun aluksi käyn läpi Seppäsen ajatuksia valokuvan ja verbaalikielen eroista ja miten nämä erot
muodostuvat semioottisten funktioiden tarkastelussa. Seppänen lähtee valokuvan narratiivisuuden
pohdinnoissaan liikkeelle yllä esitetystä toteamuksesta ja siitä yksinkertaisesta ajatuksesta, että
valokuvan kerronnallinen kyky on jollain tavoin riippuvainen sen semioottisista ominaisuuksista.
Seuraavaksi tarkastelen kahden valokuvatutkijan Manuel Alvaradon ja Kevin Halliwellin käymää
keskustelua valokuvan narratiivisuudesta Screen Education -lehdessä 1980-luvun vaihteessa.
Alaluvussa 2.3 tutustun uutistutkimuksen parissa käytyyn keskusteluun narratiivisuudesta sekä
perehdyn

narratologian

keskeiseen

käsitepariin

sisäistekijä

/

sisäislukija.

Esittelemäni

uutistutkimuksellisessa narratologiassa korostuu Veikko Pietilän ja varsinkin Seija Ridellin
kulttuuritutkimuksellinen näkökulma. Luvun lopuksi esittelen, miten Seppänen on käyttänyt
Ridelliltä lainaamaansa narratologian mallia lehtivalokuvan analyysiin.

2.1 Valokuvan ja verbaalikielen semioottiset funktiot
Seppäsen mukaan semioottisesti tarkasteltuna valokuvaa voidaan pitää perusesimerkkinä
indeksisestä merkistä, jossa merkki ja kohde ovat kausaalisesti kytkeytyneet toisiinsa. Tästä syntyy
ensimmäinen ero verbaalikielen ja valokuvan välille. Esimerkiksi puhutulla tai kirjoitetulla
ilmaisulla ”kitara” ei ole yhteyttä todelliseen esineeseen toisin kuin valokuvalla. Siinä missä
valokuva on indeksinen, verbaalikielen merkit esittävät itselleen ulkoisia kohteita. (Seppänen 2001,
93.)
Valokuvan indeksisyys johtaa helposti ajatuksiin, että valokuva on todiste esittämiensä asioiden
olemassa olosta. Kuitenkin, kuinka monta kuvaa tarvitsemme ufoista, jotta niiden olemassaolo
uskottaisiin? Seppänen mielestä valokuvan todistusvoima onkin kulttuurisesti määrittynyttä. Siksi
tänä päivänä ei enää kysytä onko valokuva todiste jostain, vaan millä tavoin valokuvalle on alkanut
ilmaantua ominaisuuksia, jotka ovat sälyttäneet sille todistamisen taakan? (Seppänen 2001, 93.)
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Valokuvan sanotaan jopa muistuttavan sen kuvauksen kohdetta. Tätä ominaisuutta kutsutaan
ikonisuudeksi. Seppäsen mielestä myös tämä ominaisuus puuttuu verbaalikieleltä. Semiootikot eivät
kuitenkaan ole yksimielisiä valokuvan ikonisuudesta. Esimerkiksi Umberto Eco ja Stuart Hall ovat
kritisoineet tätä näkemystä. Esimerkiksi Hall esittää, että visuaalinen esitys kääntää kolmiulotteisen
maailman aina kaksiulotteiseksi. Kyseessä on siis fenomenologinen ongelma. Seppäsen mielestä on
kuitenkin luontevaa ajatella, että valokuva koirasta muistuttaa jossain suhteessa enemmän fyysistä
koiraa, kuin ääneen lausuttu koira tai kirjoitettu sana koira. (Seppänen 2001, 94.)
Valokuvaa ja verbaalikieltä voidaan vertailla tunnetun denotaatio / konnotaatio -erottelun avulla.
Valokuvan denotaatio viittaa sen ilmeisiin merkityksiin. Kuva kitarasta tunnistetaan kitaraksi, mutta
kitara ei välttämättä ole kuitenkaan vain kitara. Esimerkiksi valkoinen Fender Stratocaster tuo
mieleen ladatun merkityksen Jimi Hendrixin palavasta kitarasta. Tätä kutsutaan valokuvan
konnotaatioksi. Konnotaatio on siis vuorovaikutusta, joka syntyy kun merkki kohtaa käyttäjiensä
tuntemukset ja kulttuuriset arvot. (Seppänen 2001, 95.)
Valokuvan kielen ja verbaaliekielen eroja voidaan hahmotella myös metonyymisyys / metaforisuus
-akselilla. Ilmaisu on metaforinen silloin, kun siinä tapahtuu siirtymiä merkityksellisten tasojen
välillä: ”Jani Sievinen raivasi tiensä jatkoon.” Tien raivaaminen liittyy vaikeakulkuisessa maastossa
liikkumiseen. Tosiasiassa kaikkien tuntema Sievinen ui voittoon ja pääsi kisassa jatkoon.
Metonyymisyydessä ei metaforan tavoin tapahdu siirtymiä merkitysten tasolta toiselle. Esimerkiksi
Viking Linen mainoksessa, jossa näkyvät ainoastaan kirjaimet ”NG LI”. Tekstifragmentti saa
merkityksensä osana metonyymistä ketjua, jossa merkitykset syntyvät koko ajan samalla tasolla.
Valokuvaa pidetään myös metonyymisenä merkkinä, koska se esittää aina osan laajemmasta
kokonaisuudesta. Valokuva on indeksinen hyvin materiaalisessa mielessä ja siksi edustaa
kohdettaan vahvemmin kuin realistinen teksti. (Seppänen 2001, 95.)
Millainen sitten olisi metaforinen valokuva? Seppäsen mukaan yksittäinen valokuva ei voi
verbaalikielen tavoin yhdistellä vapaasti erilaisia ilmaisuja. Jotta valokuva voisi olla metaforinen,
itse kuvauksen pitäisi sisältää metaforisia aineksia. Esimerkkinä voidaan mainita presidentti
Koivisto kulkemassa jo sairaan presidentti Kekkosen takana. Monet onnistuneet valokuvat ovat
hyviä juuri metafoorisuutensa vuoksi. (Seppänen 2001, 96.)
John Fiske kuitenkin epäilee ”realistisen” valokuvan kykyä metaforisiin esityksiin. Tämä johtuu
juuri valokuvan ”realistisesta” luonteesta. Seppäsen mukaan tämä väite on ongelmallinen. Valokuva
ei ole niin joustava ja paradigmaattisille vaihdoksille altis kuin verbaalikielen ilmaisut. Tämä ei
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kuitenkaan tarkoita sitä, että valokuva ei voisi olla metaforinen. Lisäksi Fiske asettaa vastakkain
realismin (metonyminen) ja mielikuvituksen ja surrealismin (metaforinen). Seppästä tämä ei
vakuuta. Esimerkiksi Martin Parrin tai Markus Jokelan valokuvien realismi on hyvin alleviivattua ja
uhkaa siirtyä surrealismin puolelle. Valokuvassa siis toimivat sekä metonyymiset että metaforiset
semioottiset tasot. (Seppänen 2001, 96-97.)
Valokuvan ja verbaalikielen viimeiseksi semioottiseksi tarkastelukulmaksi Seppänen valitsee jo
antiikista periytyvän ja ehkä kuuluisimman semiootikon Ferdinand de Saussuren erottelun
kielijärjestelmän (langue) ja puheen (parole) välillä. Saussure ei ikinä määritellyt, mitä hän tarkaan
ottaen languella tarkoittaa, mutta voidaan sanoa, että languen yksi keskeinen piirre on merkkien
arbitraarisuus. Valokuvilta tällainen ominaisuus puuttuu ikonisuuden ja indeksisyyden takia. Tästä
syystä voidaan sanoa, että valokuvalla ei ole kielijärjestelmän tasoa languen mielessä. Kuitenkin
valokuva

voi

toteuttaa

joitain

kulttuurisesti

määrittyneitä

visuaalisen

havaitsemisen

säännönmukaisuuksia. (Seppänen 2001, 97.)
Valokuvan ja verbaalikielen semioottisten funktiot menevät monissa kohdin päällekäin. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että valokuva olisi samankaltainen verbaalikielen kanssa. Samojen funktioiden
toteuttaminen ei merkitse sitä, että ne toimivat samoin molemmissa. Vaikka valokuva pystyy
tuottamaan merkityksiä monesti yhtä hyvin kuin verbaalikielikin, sen kerronnallisesta valikoimasta
puuttuvat monet verbaalikielelle ominaiset toiminnat. Valokuvalla ei ole aika- tai persoonamuotoja,
sijamuotoja, lauseenvastikkeita tai täyteilmaisuja. Seppäsen mukaan hämmentävää on myös
valokuvan vajavainen kyky merkityksellistää ajallisia tiloja, vaikka tätä pidetään yhtenä valokuvan
omimpana ominaisuutena.

Valokuvan suhde

aikaan on aina

imperfektissä.

Verrattuna

verbaalikieleen valokuva on siten ilmaisultaan paljon köyhempi ajan kuvauksessa. (Seppänen 2001,
98-99.)

2.2 Narratiivisuuden ongelma valokuvatutkimuksessa
Roland Barthesin mukaan pysähtynyttä kuvaa voidaan pitää kerronnallisena niin kuin mitä tahansa
kulttuurituotetta.

Barthesin mukaan kertomusmuoto on kansainvälinen, ylihistoriallinen ja

ylikulttuurinen. Se on vain olemassa. Kertomusmuoto ilmenee myös staattiseen kuvaan perustuvien
representaatioden genreissä, kuten vaikkapa valokuvassa tai maalauksessa. (Barthes, 1988, 79-87.)
Esseessään Barthes yrittää hahmotella teoriaa kertomusmuodon tutkimiseen, mutta ei koskaan
testannut malliaan vaikkapa valokuvaan.
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Seppänen kirjoittaa, että Barthesin mukaan kertomusanalyysin pitää olla deduktiivista. Se kulkee
yleisistä teoreettisista hahmotelmista kohti kertomusten käytäntöjä ja niiden moninaisuutta.
”Kertomusanalyysi on aluksi sidottu deduktiiviseen menettelytapaan, kuvauksen hypoteettisen
mallin kehittelyyn. Tästä analyysi voi vähitellen siirtyä alaspäin kohti erilaisia kertomusten lajeja,
jotka samalla kertaa vahvistavat kyseistä mallia ja erkaantuvat siitä. Narratologia joutuu siis testiin
ja kohtaa omat rajansa joka kerta kun se alkaa käsitellä jotain erityistä kertomusta.” (Seppänen
2001, 100.)
Seppänen huomauttaa, että Barthesin lähtökohta on mahdollista tulkita siten, että kertomusmuoto on
niin yleinen, että se sulkee piiriinsä kaiken inhimillisen tulkinnan. Narratiivi on tällöin
”kohtalomme”, asioiden kognitiiviseen hahmottamiseen liittyvä yleinen ymmärtämisen muoto.
Teorian laveuden mukaan voitaisiin siis sanoa, että valokuva on narratiivinen, mutta niin on myös
mikä tahansa muu kulttuurituote tai arkiset kulutustuotteet, joihin voidaan rakentaa erilaisia
kertomuksia. Barthesin narratiivisuuden pohdinta ei ota huomioon tutkimuksen kohteena olevien
objektien erityisominaisuuksia ja sitä on hyvin vaikea kohdistaa esimerkiksi valokuvaan. (Seppänen
2001, 100.)
Barthesin jälkeen valokuvan narratiivisuuden ongelmaa käsittelivät Manuel Alvarado ja Kevin
Halliwell 1980-luvun vaihteessa Screen Education -lehdessä. Tutkijoiden näkemykset erosivat
kovasti toisistaan ja Halliwellin mukaan Alvarado käsitteli narratiivisuuden käsitettä aivan väärin.
Alvaradon mielestä yksittäinen valokuva voi olla kerronnallinen. Hän lähtee liikkeelle ajatuksesta,
että valokuva on ajan ja tapahtumien virrasta jäädytetty hetki. Juuri valokuvan suhde aikaan ja ajan
representaatioon on keskeistä. Ajatuksen taustalla löytyy myös Henri Cartier-Bressonin ratkaisevan
hetken filosofia. Cartier-Bressonin mukaan valokuvaajan on osattava valita juuri oikea ajankohta
saadakseen aikaiseksi täysipainoinen ja asetelmallisesti tyydyttävä valokuva. Ajan käsitteen avulla
voidaan hahmottaa myös valokuvan ja maalauksen välistä eroa. John Bergerin mukaan maalauksen
ja valokuvan ero syntyy kuvaan investoidusta ajasta. Taiteilija saattaa luoda maalaustaan vuosia,
valokuvaaja taas kaappaa sekunnin murto-osan hetken. (Seppänen 2001, 101.)
Alvaradon mukaan tällaiset kommentit kieltävät valokuvien narratiiviset mahdollisuudet. Berger ja
Cartier-Bresson antavat ymmärtää, että valokuvat ovat esimerkiksi maalauksia, kirjoitettuja tekstejä
tai elokuvia vähemmän rakennettuja. Valokuvat vain ”jäädyttävät” liikkeen ja pysäyttävät
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tapahtumien kulun ja näin ollen estävät analysoimasta toimintaa, lopputulosta tai ratkaisuja.
(Alvarado 1979/1980, 6.)
Alvaradon mielestä valokuvasta voi lukea useita kertomuksia, mutta valokuvan narratiivisen
analyysin pitäisi keskittyä kahteen asiaan: valokuvan implikoimien tapahtumien järjestykseen sekä
valokuvan tuotannon, kierron ja kulutuksen instituutioiden tarkasteluun. (Alvarado 1979/1980, 8.)
Valokuvaa säätelevät aina teknologiset, taloudelliset, juridiset ja diskursiiviset suhteet ja käytännöt.
Seppänen kirjoittaa, että Alvaradon valokuvan implikoimien tapahtumien järjestys viittaa siihen,
että valokuvan narratiivisuuden tutkimiseksi on pystyttävä hahmottamaan tapahtumien virta, josta
yksittäinen valokuva on irrotettu. Valokuva on osa tapahtumaketjua, josta sen valokuvahetki on
irrotettu. Tämä on Alvaradon narratiivisen tarkastelun ”ennen kuvausta”-näkökulma. (Seppänen
2001, 101.)
Seppäsen mukaan Alvaradon pyrkimys on myös poliittinen ja eettinen. Hänen mukaan narratiivinen
analyysi antaa mahdollisuuden tehdä poliittisia kysymyksiä, jotka koskevat tilannetta ennen ja
jälkeen kuvauksen. Alvarado käyttää esimerkkinä valokuvaa nälkään nääntyvästä sodan uhrista:
”Siihen liittyy monia historiallisia kysymyksiä: mitä voidaan tehdä tämän inhimillisen kärsimyksen
välttämiseksi? Mitkä ovat sodan seuraukset? Entä sen lopputulos? Mitkä ovat sodan päättymisen
poliittiset seuraukset?” (Seppänen 2001, 101-102.)
Alvaradon teorian toinen kohta viittaa siihen minkälaisen tuotantokoneiston läpi valokuvat menevät
ennen päätymistään lehtien sivuille. Millä tavalla valokuvat on rajattu, jälkikäsitelty ja millainen
valokuvien valintaprosessi on ollut? Tämä auttaa tajuamaan esimerkiksi, mitä merkityksiä kuvan
rajaaminen sulkee pois ja samalla nostaa esiin. Narratiivinen tarkastelu kyseenalaistaa, Alvaradon
mukaan,

valokuvat

läpinäkyvinä

kuvituksina

ja

auttaa

ymmärtämään

ne

sosiaalisiksi

konstruktioiksi. (Seppänen 2001, 102.)
Kuitenkin lehtien sivuille painetuista yksittäisistä valokuvista on hyvin vaikea päätellä mitään
varmaa tapahtumista ennen tai jälkeen ilman, että asiasta kerrotaan jutun tekstissä tai kuvatekstissä.
Seppänen huomauttaakin, että ”yksittäisen valokuvan kohdalla tuntuu hankalalta ajatella, että
tapahtumien järjestystä voi kaivaa siitä esiin nojautumalla pelkkään valokuvan itsensä antamaan
informaatioon” (Seppänen 2001, 102).
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Seppänen kommentoi myös Alvaradon näkemyksen toista kohtaa: ”Mikäli valokuvan narratiiviseen
analyysiin lasketaan mukaan sen tuotannon tutkimus, voidaan kirjallisen teoksen vastaavaan
tarkasteluun sisällyttää kustantamisen taloudellisen tuotantotavan tutkiminen. Näiden asioiden
selvittely ei vaadi edes keskittymistä valokuvien esittämiin asioihin, siis valokuvaan kertovana
merkityssysteeminä. Keskittymällä tutkimaan pelkästään valokuvan tuotantoa, teoria sulkee
ulkopuolelleen valokuvan esittämät asiat ja voidaanko teoriaa silloin kutsua valokuvan
narratologiaksi?” (Seppänen, 2001, 102.)
Screen Education -lehdessä käydyn keskustelun toinen osapuoli, Kevin Halliwell, kritisoi
Alvaradon teoriaa juuri sen erottelukyvyn takia. Halliwell kirjoittaa:
Semioottisella tasolla narratiivit voidaan rakentaa vain merkitsijöiden (narratiiviset ilmaisut,
yksinkertaiset yksiköt) jonona, riippumatta siitä, kantavatko nämä yksiköt itsessään, kuten
valokuvat, monimutkaisia merkityksiä. Narratiivinen diskurssi on kuvaus ja tarjoaa odotuksen
ja lopputuloksen suljetun jatkumon kautta päämäärään. Niinpä, peräkkäisyys, sekvenssi, on
keskeistä sen auki keriytymiselle ja sulkeutumisen systeemille. Yksittäiseen valokuvaan
sisältyvä kuvaus on aivan toisenlainen. Ajallinen peräkkäisyys ei merkityksellisty siinä. Näin
ollen se ei määrittele samoja tilallis-ajallisia akseleita (jos mitään), jotka narratiivissa tulevat
narratiiviseksi tilaksi, narratiiviseksi ajaksi. (Halliwell 1980, 79.) (suom. Janne Seppänen
2001, 102-103)

Seppänen kirjoittaa, että Alvaradosta poiketen Halliwell erottaa valokuville kaksi merkityksellistä
prosessia, narratiivisen ja ei-narratiivisen. Narratiivisella prosessilla Halliwell viittaa valokuvan
semioottisiin ominaisuuksiin ja ei-narratiivisella valokuvan tuotantoon ja kulutukseen (Seppänen
2001, 103). Halliwell haluaa pitää valokuvan tuotantotapaa koskevat ongelmat narratiivisuuden
tutkimuksen ulkopuolella ja keskittyä vain kertovaan esitykseen.
Halliwellille narratiivisuuden edellytykset rakentuvat kolmesta asiasta – tapahtumien virrasta,
kronologisuudesta ja päämäärästä. Hänen mielestään yksittäinen valokuva ei yllä narratiivisuuden
tarkkailun alueelle, koska siinä ei ole tapahtumien ajallista peräkkäisyyttä. Pysähtyneessä
valokuvassa tapahtumat eivät seuraa toisiaan, kuten vaikkapa kaunokirjallisessa romaanissa tai
elokuvassa. Valokuvia voidaan kyllä analysoida kertomuksena, mikäli ne muodostavat esityksen,
joka täyttää edellä mainitut kriteerit. (Seppänen 2001, 103.)
Hannu Vanhanen kritisoi Alvaradon narratiivisuuden käsittelyä väitöskirjassaan Kuvareportaasin
(r)Evoluutio (1999). Hän kirjoittaa, että valokuvan tuotantoa tutkimalla voidaan tarkastella kuvien
10

valikoitumisprosessia sanoma- ja aikakauslehtien sivuille. Kuvareportaasin kohdalla ongelmana on
kuitenkin se, että tarkastelussa on yksittäinen valokuva. Se ei paljasta valokuvan suhdetta toisiin
valokuviin, kuvateksteihin tai kuvasekvensseihin, kuvasarjoihin. Yksittäinen valokuva voi sisältää
tarinan, mutta vasta valokuvien rinnastaminen toisiinsa ja kuvasarjat rakentavat sekvenssejä.
(Vanhanen 2001, 63.)
Alvaradon ja Halliwellin käymää keskustelua valokuvan narratiivisuudesta voidaan pitää pelkkänä
tieteellisenä kiistana. Seppäsen mukaan molemmat tutkijat ymmärtävät valokuvan suunnilleen
samalla tavalla, mutta ovat erimieltä siitä, miten narratiivisuuden käsitettä pitäisi käyttää. Alvarado
käsittää narratiivisuuden paljon väljemmin kuin Halliwell. Hän ei halua perustaa kerronnan
tutkimusta pelkästään valokuvan semioottisiin ominaisuuksiin vaan haluaa sisällyttää siihen myös
yhteiskunnallisen tuotantoprosessin. Alvarado ei halua tehdä semiotiikasta ainoata kriteeriä
narratiivisuudelle. (Seppänen 2001, 103-104.)
Seppänen lisää vielä lopuksi, että Halliwellin ja Alvaradon keskustelu ei anna konkreettisia
välineitä valokuvan narratiivisuuden tutkimuksen kehittämiselle. Alvarado tai Halliwell eivät
käsittele keskustelussaan edes narratologia peruskäsitteitä, kuten esimerkiksi sisäistekijää tai
sisäislukijaa, eivätkä analysoi niiden kautta todellisia esimerkkejä. (Seppänen 2001, 103-104.)

2.3 Sisäistekijä / sisäislukija -käsitteet kirjallisuustieteessä ja uutistutkimuksessa
Narratiivisessa uutistutkimuksessa valokuvan asema uutisen merkityksiä rakentavana elementtinä
tunnustetaan, mutta sen analyysi on jäänyt vähäiseksi. Usein valokuvan tehtävä uutisessa tulkitaan
alisteiseksi kirjoitetulle tekstille. Valokuva tehtävä on vahvistaa vaikutelmaa objektiivisesta
esityksestä. (Seppänen 2001, 104.)
Sami Noponen on hahmotellut artikkelissaan Kuvien taustat (1994) teoreettista mallia
uutisvalokuvan tarkastelemiseksi osana genrejärjestelmää. Noponen analysoi Etelä-Suomen
Sanomissa

(26.4.1994)

julkaistun

uutisen

valokuvaa

uutistutkimuksessa

käytetyn

kertomusanalyysin eli narratologian termein. Hän jakaa valokuvan sisällön ”story-tason”
elementeiksi ja ”discourse-tason” varsinaiseksi esitykseksi. Ensin mainitulla tasolla Noponen
tarkoittaa kuvassa esiintyviä objekteja, kuten henkilöt, ja viimeksi mainittulla tasolla valokuvaajan
hallitsemia kerrontakeinoja, kuten kuvaushetken valintaa, kuvan rajausta, kuvakulman ja optiikan
valintaa. (Noponen 1994, 21-23.)
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Tämän tasoinen erittely on kuitenkin hankalaa kuten Noponen itsekin toteaa: ”Valokuvan kohdalla
esityksen kohteen ja discoursen esityksen välinen ero on vain analyyttinen. Uutisvalokuva ”on”
todellinen kohteensa ja luo todellisuusilluusion eli valokuvan discourse sulautuu suoraan storyn
elementteihin.” (Noponen 1994, 23.)
Kirjallisuustieteissä narratologian tutkimuksen ehkä keskeisin käsitepari on sisäistekijä /
sisäislukija. Kirjallisuustieteilijät viittaavat sisäistekijällä tekstistä hahmottuvaan tekijään.
Sisäistekijä ei ole tekstin todellinen kirjoittaja, vaan ainoastaan kuvitteellinen rakennelma, joka
hahmottuu tekstin antamien vihjeiden perusteella. Sisäislukijalla taas viitataan joukkoon
ominaisuuksia: tekstin edellyttämä kielitaitoon, kulttuuritaustaan ja kirjalliseen kompetenssiin,
joiden voidaan katsoa olevan välttämättömiä lukemisen onnistumiselle. (Seppänen 2001, 106.)
Suomessa uutisten narratologiaa ovat muun muassa tutkineet Veikko Pietilä ja Seija Ridell.
Molempien tutkijoiden voidaan sanoa edustavan kostruktivistista näkökulmaa. Seppäsen mukaan
kumpikin tutkija on omaksunut näkökannan, että uutista voidaan tutkia narratologisin välinein,
vaikka uutinen ei täyttäisi perinteisen kertovan tekstin vähimmäisvaatimusta, kronologiaa.
Molemmat tutkijat siis ymmärtävät näin narratologian käsitteet yhteiskuntateoreettisina, geneerisinä
käsitteinä. (Seppänen 2001, 105.)
Veikko Pietilän mukaan uutisten faktuaalisissa esityksissä voidaan erottaa sisäistekijän taso.
Sisäistekijä on ymmärrettävä tekstin tuottamista koskevaksi kaavaksi, jonka sisään rakentuneet
arvot ja normit säätelevät sitä, miten uutinen pitää ja miten se voidaan diskursiivisesti esittää (Ridell
1994, 120). Ridellin mukaan Risto Kunelius taas määrittelee sisäistekijän journalistiseksi
professionaalisuudeksi

ja

tällaisena

vähintäänkin

kahden

ominaisuuden,

diskurssi-

ja

normiominaisuuden yhdistelmäksi. Edellinen koskee uutisen tapaa käyttää kieltä (kerronnallinen
häivytys) ja jälkimmäinen sen sisältämiä arvoja ja normeja (Ridell 1994, 120-121).
Siinä missä kirjallisuustieteellinen narratologia keskittyy ainoastaan tekstin ominaisuuksiin,
uutistutkimuksellinen narratologia on kiinnostunut myös sen ulkopuolisista asioista. Esimerkiksi
Ridell on hahmottanut sisäistekijä / sisäislukija käsiteparille laajempaa kulttuurista erottelukykyä.
Ridell kirjoittaa, että ”uutisten puhuttelevuuden kannalta kertoja ja näkökulman ’teknisten’
kategorioiden ohella keskeinen – tietyssä mielessä jopa keskeisin – narrantologinen käsite on
sisäistekijä samoin kuin sen käsitteellinen vastapari sisäistekijä” (Ridell 1994, 120).
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Ridellin mukaan sisäistekijä ja sisäislukija ilmentävät geneerisiä konventioita, jotka välittävät
uutistekstejä niiden tuottamisen ja lukemisen käytäntöihin ja ovat näin olemassa jo ennen
kulloistenkin uutisten kirjoittamista ja lukemista (Ridell 1994, 120-122). Ridell kirjoittaa, että
”Sisäistekijä voidaan määritellä aktuaalisen tekijän ja tekstin väliin sijoittuviksi kirjoittamisen
geneerisiksi konventioiksi, sisäislukija taas aktuaalisen lukijan ja tekstin väliin sijoittuviksi
lukemisen geneerisiksi konventioiksi ja odotuksiksi. Täten käsitepari kuvaa niitä tapoja, joilla
kussakin erityisessä tekstikäytännössä on opittu ja totuttu tuottamaan merkityksiä.” (Ridell 1994,
28.)

2.4 Sisäistekijä lehtivalokuvassa
Seppänen on artikkelissaan Millainen kieli, sellainen kertomus (2001) soveltanut Ridellin
sisäistekijä / sisäislukija -mallia lehtivalokuvaan ja korvannut uutiseen viittaavat ilmaisut
lehtivalokuviin liittyvillä ilmaisuilla kuviossa 1.

lehtivalokuvan
tuottamisen
käytännöt

sisäistekijä

lehtivalokuva

sisäislukija

lehtivalokuvan
lukemisen
käytännöt

lehtivalokuvan genre

Kuvio 1. Lehtivalokuvan sisäistekijä / sisäislukija malli (Seppänen 2001, 107).
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Tästä kuvajournalismin sisäistekijä/sisäislukija –dynamiikka tarkentuu edelleen. Taulukossa 1
Seppänen on jaotellut sisäistekijä/sisäislukija käsiteparin lehtikuvan tuottamisen ja katsomisen
kannalta.
Taulukko 1. Kuvajournalisimin sisäistekijän / sisäsitekijän dynamiikka (Seppänen 2001, 107).
lehtivalokuvan

lehtivalokuvan katsomisen kannalta

tuottamisen kannalta
sisäistekijä

1.

kuvajournalismin

käytäntöihin,

2.

yleisimpiin

kuvajournalismia

sääntöihin ja konventiohin suhteutuva

koskeviin konventiohin ja odotuksiin

mielikuva ko. välineen positiosta ja

suhteutuva

intentiosta.

luonteesta ja linjasta.

sisäislukija 3.

kuvajournalismin

konventiohin

sääntöihin

suhteutuva

ja

oletus

4.

yleisimpiin

välineen

kuvajournalismia

koskeviin konventioihin ja odotuksiin

välineen yleisöstä ja sen odotuksista, suhteutuva
uskomuksista ja arvoista.

mielikuva ko.

oletus

ko.

välineen

yleisäkäsityksestä.

Seppäsen mukaan Ridellin määritelmän mukainen sisäistekijä muodostuu lehtivalokuvissa
todellisen tekijän ja julkaistujen valokuvien väliin jännittyvistä geneerisistä konventioista eli
merkityksen muotoutumiseen vaikuttavista käytännöistä. Tässä tapauksessa voisi ajatella niiden
olevan eräänlaisia kulttuurillisia sopimuksia, jotka määrittelevät valokuvan syntymisen ketjua
ottohetkestä lähtien tai tarkasti ottaen jo ennen sitä. Tähän ketjuun osallistuvat valokuvaaja,
kuvatoimitus, taittaja, ad ja niin edelleen. (Seppänen 2001, 107.)
Tämän näkemyksen mukaan esimerkiksi valokuvan tekijä ei ole valokuvaaja vaan toimituksellinen
yhteisö. Seppänen lisää vielä, että Ridell on rakentanut kaavionsa myös sen oletuksen varaan, että
genren säännöt voivat muuttua siirryttäessä välineestä toiseen. Eri sanomalehtien, kuten vaikkapa
Aamulehden tai Helsingin Sanomien tapa käyttää kuvaa saattavat erota toisistaan. (Seppänen 2001,
107-108.)
Artikkelinsa lopussa Seppänen analysoi, miten sisäistekijä määrittyy lehtivalokuvan tuottamisen
kannalta Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä julkaistussa Matkalla baarien maahan kuvareportaasissa (17.5.1991). Seppänen kirjoittaa, että pelkällä kuvareportaasin kuvituksen
tarkastelulla lehtivalokuvan sisäistekijää on hyvin vaikeaa hahmottaa tukeutumalla pelkkään
kuvalliseen ja tekstuaaliseen esitykseen (Seppänen 2001, 122).
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”Sisäistekijän analyysi vaatii aivan konkreettista paneutumista kuvareportaasin tuotantoon ja sen
parissa vaikuttaviin kulttuurisiin jäsennyksiin. Millä tavoin ja mistä joukosta kuvat ovat
valikoituneet? Mitkä normit ja valtadiskurssit ovat tätä prosessia tuottaneet? Miten kuvitusta on
motivoitu? Millaisten reunaehtojen vallitessa kuvitus on syntynyt? Miten juttua on rakennettu
esimerkiksi toimituskokouksissa? On siis keskityttävä, Manuel Alvaradon sanoin, valokuvan
tuotannon, kierron ja kulutuksen instituutioiden tarkasteluun.” (Seppänen 2001, 122.)
Seppänen lisää vielä, että ”Matkalle baarien maahan!” –reportaasin kuvituksen tarkastelu nostaa
kuitenkin esiin lehtitekstin analyysin kannalta olennaisia

kysymyksiä, esimerkiksi miten

lehtitekstin narratologian olisi huomioitava kuvituksen aiheuttamat efektit tai miten kuvituksen
analyysissä on huomioitava tekstin efektit? Analyysin kohteena oleva kuvareportaasi ruokkii
vastakkaisia lukija-asemia riippuen siitä lukeeko jutun otsikkoa, kuvitusta vai tekstiä. (Seppänen
2001, 122.)
Seppäsen mukaan valokuvan narratologisen analyysivälineistön kehittäminen on perusteltua, koska
sen jälkeen kuva-analyysin käsitteitä voidaan verrata verbaalitekstin narratologian kanssa. Näin
jutun sisäistekijää voidaan hahmottaa yhdessä ja samassa journalistisessa prosessissa sekä
kuvituksen ja tekstin osalta. Tällainen lähestymistapa auttaa poistamaan pohdiskelun tekstin ja
valokuvan vastakkaisuudesta. (Seppänen 2001, 122-123.)
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3 KUVAREPORTAASI JOURNALISTISENA LAJITYYPPINÄ
Kuvareportaasia on pitkään pidetty homogeenisena journalistisena lajityyppinä. Kuitenkin
journalismin parissa työskentelevät mieltävät kuvareportaasin eri tavalla. Kuvareportaasi kulkee
journalistisessa arkikielessä monilla eri nimillä, kuten reppari, reportaasi, kuvatarina tai kuvaessee.
Kuvareportaasi on käsitteenä laaja ja epämääräinen ja sen alle mahtuu monenlaisia kuvallisia
tuotoksia. Nykypäivänä monet iltapäivälehdet ja aikakauslehdet luokittelevat erinäköisiä juttuja
kuvareportaasinimikkeen alle lehtien myyntitarkoituksessa.
Tässä luvussa käyn läpi kuvareportaasia journalistisena genrenä, lajityyppinä. Ensimmäisessä
alaluvussa hahmotan genren määritelmää elokuva- ja viestintätutkimuksen näkökulmasta.
Alaluvussa 3.2 käyn tarkastelen kuvajournalismin eri lajityyppejä ja miten kuvareportaasi vertautuu
lajityyppinä esimerkiksi uutisvalokuvaan. Luvun lopuksi esittelen kuvareportaasin määritelmän ja
tarkastelen

kuvareportaasin

evoluutiota

historiallisesta

näkökulmasta

sekä

käsittelen

kuvareportaasin erilaisia ominaisuuksia, kuten tyyliä ja rakennetta.

3.1 Kosketuksia lajityyppiin, genreen
Feuerin mukaan vanhin lajityyppien jaottelu on peräisin antiikin teatterista, erottaen toisistaan
komedian, tragedian ja melodraaman. Lajityypin eli genren teoksilla on yhteinen ideaalinen
taustarakenne, joka tavallaan varmistaa teoksen tuottavan katsojassa tietyn vaikutuksen. (Feuer
1987, 113–115.)
Elokuvatutkimuksessa genreillä on tarkoitettu yleensä tiettyjä Hollywood-elokuvan muotoja kuten
komediaa, musikaalia, rikoselokuvaa, kauhuelokuvaa ja lännenelokuvaa. Elokuvan eri genret ovat
historiallisesti muodostettuja tiettyjen aineistojen perusteella. (Cook 1994, 58–112)
Bordwell ja Thompson määrittelevät yksinkertaisesti, että elokuvan genreä yhdistää teema tai aihe.
Toisaalta esimerkiksi musikaalissa osa genreä on myös esitystapa: laulaminen, tanssiminen tai
molemmat. Genre sinällään on suhteellisen ylimalkainen termi, sillä fiktio elokuvien genret
sekoittuvat toisiinsa, alagenreiksi. Esimerkiksi Aliens -elokuvat ovat kauhuelokuvia, mutta ne
voidaan määritellä myös tiede -elokuviksi. Toisaalta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
genreillä olisi eroja. (Bordwell & Thompson 1997, 51.)
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Bordwellin ja Thompsonin mukaan genret perustuvat elokuvan tekijöiden ja yleisön väliseen
”äänettömään sopimukseen”. Elokuvien yleinen identiteetti, genre, määrittyy niiden jakamien
genrekonventioiden perusteella, jotka esiintyvät elokuvasta toiseen. Lännenelokuvissa esiintyy
koston teema ja musikaaleissa tanssi- ja laulukohtauksia. Elokuvien genreille yhteistä voi olla myös
tietty valaistustyyli (kauhuelokuvat), nopeat leikkaukset (toimintaelokuvat) tai ikonografia, joka
toistuu elokuvasta toiseen. (Bordwell & Thompson 1997, 52–53.)
Nealen mielestä elokuvien historiallisten aineistojen perusteella muodostetuista genrejaotteluista
olisi parempi siirtyä tuoreempaan lähestymistapaan. Nykyisen genrejaottelun sijaan toimivampi
malli olisi jakaa elokuvat narratiiviseen elokuvaan, kokeilevaan/avant garde elokuvaan ja
dokumenttielokuvaan. (Neale 1995, 467.) Neale kritisoi myös elokuvatutkijoiden tapaa nähdä
genren ikonografia osana elokuvan visuaalisia konventioita tai osaobjekteina (lavastus ja puvustus),
jotka irrotetaan varsinaisesta kertomuksesta (Neale 1980, 11). Sami Noposen mukaan esimerkiksi
uutisvalokuvan kohdalla elokuvasta tutun ikonografian tarkastelu voi osoittautua erittäin hankalaksi,
mikäli etsitään muuttomattomia genrejä, jotka kattaisivat koko uutistuotannon. (Noponen 1994, 27)
Viestinnäntutkimuksessa lajityypillä tai genrellä tarkoitetaan väljiä journalistisia kategorioita,
joiden teksteille ovat tyypillisiä tietyt yhteiset piirteet ja muodot, jotka erottavat ne muista
lajityypeistä. Uutinen, kolumni, uutiskuva, henkilökuva, kuvareportaasi tai kuvituskuva ovat
semioottiselta perustaltaan selvästi toisistaan poikkeavia kuvajournalistisia lajityyppejä (Salo 2000,
12–13).
Ridellin mukaan viestinnäntutkimuksen genreajattelun perusta tuleekin juuri elokuvatutkimuksesta
ja sitä on sovellettu myös televisio -ja uutistutkimuksessa. Sanomalehtijournalismin tutkimuksessa
käsitteen hyödyntäminen on sen sijaan ollut satunnaista. Erityistä journalistista genreteoriaa ei ole
syntynyt, vaikkakin journalismi vakiintuneisiin sääntöihin ja konventioihin perustuvana,
kaavoittuneiden tekstien tuotannon ja vastaanoton järjestelmänä onkin ilmeinen tutkimuskohde.
Ridellin mukaan lajityypin tiedotusopillisessa ymmärtämisessä korostuu sen ei-tekstuaalinen
suhdeluonne. Lajityyppiin saatetaan viitata myös ”kulttuurisena muotona” tai ”kulttuurisena
käytäntönä”. (Ridell 1994, 137–138 ja 142.)
Salon mukaan Heikki Kuutti kuitenkin määrittelee journalistisen genren juttu- tai ohjelmatyypiksi,
jolle ovat tyypillisiä tietyt journalistiset muotokielen ratkaisut. Juttutyyppejä ovat pääkirjoitus,
kolumni,

arvostelu, pakina, uutinen, taustajuttu sekä reportaasi. Radion ja television

ohjelmatyyppejä ovat dokumenttiohjelmat, säätiedotukset, kulttuuriohjelmat, ym. (Salo 2000, 14.)
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Kuutin määritelmän perusteella lehtivalokuvien lajityypit voitaisiin jaotella esimerkiksi tyyliin
uutiskuva, henkilökuva, kuvituskuva ja kuvareportaasi.
Veikko Pietilän mukaan uutistutkimuksessa valokuva voidaan ymmärtää yleisellä tasolla realismia
painottavana konventionaalisuutena. Uutisvalokuvassa on tiettyjä käytännössä vakiintuneita tapoja:
päähenkilöt ovat yleensä kasvot kameraan päin ja kuvakulmilla korostetaan aiheita. Näitä
esitystapoja voidaan pitää osana kuvajournalistisia käytäntöjä ja ne ovat journalistisessa kulttuurissa
valokuvaajien sisäistämiä. (Pietilä 1993, 48.)
Televisiotutkimuksessa lajityypin käsitettä hyödyntänyt John Fiske toteaa television viihteellisiä
sarjoja tarkoittaen, että genret muodostavat: ”Sen teollisten, ideologisten ja institutionaalisten
konventioiden verkoston, joka on yhteinen tuottajalle ja lukijalle ja johon niin tuottajan ohjelma
kuin yleisöjen luennatkin perustuvat.” Fisken mukaan geneeristen konventioiden avulla voidaan
ymmärtää tuottajan, tekstin ja yleisön välistä suhdetta. (Fiske 1987, 110–111.)
Hannu Vanhanen lainaa väitöskirjassaan Kuvareportaasin (r)evoluutio (2002) Keith A. Smithiä
(1984) pohtiessaan kuvareportaasin genreä. Smithin mukaan valokuva ja teksti ovat ideaalisesti
itsenäisiä tekijöitä ja ne ovat myös itsenäisiä tuotteita. Ne elävät omaa elämäänsä, ja ne voidaan
yhdistää jolloin niiden synteesi on kielen montaasi. Tällainen kahden kielen yhdistäminen luo
vahvan dialektisen jännitteen kuvien ja tekstin välille. Teksti ja kuva eivät voi koskaan olla yhtä,
mutta ne voivat olla suhteessa toisiinsa. (Vanhanen 2002, 79.)
Venäläinen elokuvaohjaaja ja teoreetikko Sergei Eisenstein kehitti kahden eri kielen törmäämisestä
elokuvan montaasiteorian. Montaasiteoriaa voidaan soveltaa moneen eri taidelajiin. Eisenstein näki
montaasin metodin esimerkiksi japanilaisissa hieroglyfeissä. Eisensteinin mukaan esimerkiksi
kahden kuvan yhdistäminen – esimerkiksi veden ja silmän kuva – merkitsee itkemistä. (Vanhanen
2002, 79.)
Journalismissa kuvaa ja tekstiä yhdistetään päivittäin. Lehden taittaja luo layouteillaan montaaseja,
joissa kaksi kieltä yhdistyy. Silti niiden välille ei välttämättä synny yhteyttä, jännitettä. Dialektinen
suhde jää saavuttamatta. Tällöin kuvan ja tekstin erilaisuuden ongelmaa ei ole kyetty ratkaisemaan
hedelmällisesti, vaan kuva ja teksti ovat vieraantuneet toisistaan. (Vanhanen 2002, 79–80)
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3.2 Kuvajournalismin lajityypit
Merja Salo sitoo kirjassaan Imageware – kuvajournalismi mediafuusiossa (2000) kuvajournalismin
lajityypit Charles Sanders Peircen merkkifilosofiaan ja sen kolmeen kategoriaan firstness,
secondness ja thirdness (Salo 2000, 12).
Peircen firstness on välitön tunnevaltainen havainto, joka vaatii kaiken huomion, kuten äkillinen
kipu tai hiljaisuuden rikkova kova ääni. Firstnessin ominaisuuksia ovat välitön, suora, tosi,
pysäyttävä ja ennenäkemätön. Journalismissa uutinen kuuluu firstnessin määritelmän alle. Se on
jotain uutta ja ennennäkemätöntä. Ennennäkemättömän ja hätkähdyttävän tiedon toimittaminen
lukijoille on journalistisen prosessin ytimessä. Uutisen arvo on sen odottamattomuudessa ja uutinen
on siksi usein tapahtuma: onnettomuus, tulipalo tai rikos. Kaikki uutiset eivät kuitenkaan täytä
odottamattomuuden kriteeriä, vaan monet uutistapahtumat ovat ennalta tiedossa ja järjestettyjä,
kuten vaalit. (Salo 2000, 12-14.)
”Firstnessin verbaaliset muodot ovat tyypillisesti niukkoja, huudahdusmaisia: lööpit, otsikot tai
ekonomisesti muotoillut uutissähkeet. Uutisen journalistinen paikka on lehdissä etusivu, ja
televisiossa tärkeäksi katsottu uutinen katkaisee normaalit, ennalta sovitut ohjelma-aikataulut.
Dramaturgi voisi luonnehtia uutista “Kohtaloksi”, joka äkisti katkaisee normaalin tarinankulun ja
muuttaa sen ehkä kokonaan toiseksi.” (Salo 2000, 14)
Salon mukaan kuvajournalismissa uutisen firstness toteutuu parhaiten uutisvalokuvassa.
Uutistuotannossa valokuvalla on ollut ja on yhä todistajan rooli. Se avaa katsojalle ikkunan
uutispaikalle (Salo 2000, 12–14). Salon ajattelun perusteella uutiskuvan laadulliset kriteerit eivät
ole suuria. Uutiskuvalle tärkeintä on vain todistaa jonkin tapahtuman tapahtuneen. Uutiskuvan
esteettiset ominaisuudet tai valokuvaajan tulkinta tapahtumasta on toissijaista, vaikkakin uutiskuva
on aina valokuvaajan tulkinta tapahtumasta.
Secondness on välittyneempi ja etäännytetympi kokemus todellisuudesta ja siihen liittyy tulkinta.
Secondness on reaktio johonkin, se ei ole enää kaiken huomion valtaava tunnekokemus. Se on
vuorovaikutusta, toimintaa ja reaktioita: kuulija yrittää suojata käsillään korvansa, kun hän kuulee
hiljaisuuden rikkovan äänen. (Salo 2000, 14-15).
Salon mukaan ilmiönä journalismi on juuri secondnessia: journalismi reagoi maailman tapahtumiin
ja välittää kokemuksia. Peirce hahmottaa secondnessia suhteessa firstnessiin. Samalla tavalla
19

journalismissa voidaan ajatella firstnessin kaltaisten uutistapahtumien ydin, joka ei ole median
tuottamaa. Esimerkkinä Salo käyttää tästä matkustajalautta Estonia uppoamista Itämerellä. (Salo
2000, 14–15.)
Salon mukaan journalismissa secondnessina voidaan pitää akuuttia uutisointia laajemmat
todellisuuden tulkinnat ja havainnot, reaktiot tapahtumiin, toiminnalliset kuvaukset ja kertomukset.
Niihin voi liittyä selvä kertojan näkökulma ja niiden arvo on reaaliaikaisuuden sijasta reagoiva
tulkinta.

”Kuvajournalismissa kuvakertomukset

(kuvareportaasit

tai valokuvaesseet) ovat

tyypillisesti välittyneitä, tulkittuja ja etäännytettyjä, usein kertojan näkemyksen ja ”käsialan”
leimaamia kokonaisuuksia. Verbaalinen vastike niille on kuvaileva kirjoittaminen, joka on
ekonomista uutistyyliä laveampaa ja subjektiivisempaa. Paitsi kannanottoja (Peircen reaktioita) ja
näkemyksiä, kertomuksilta voidaan odottaa myös esteettisiä ominaisuuksia, poeettisuutta sekä
kuvan ja sanan hallittua vuorovaikutusta.” (Salo 2000, 15.)
Myös Kenneth Kobré pitää kuvareportaasikuvaa uutiskuvaa ajattomampana. Kobren mukaan tämän
päivän tapahtumista kertova uutiskuva on huomenna jo vanhentunut, kun hyvälle reportaasikuvalle
riittää kysyntää vielä pitkänkin ajan kuluttua valokuvan ottamisesta (Kobré 1980, 100–101). Tästä
Kobrén ajattelusta siivilöityy kuitenkin ehkä enemmän hänen uransa kuvareportaasin tekijänä, kuin
kritiikitön uutiskuvien ja reportaasikuvien keskinäinen arviointi.
Peircen kolmas kategoria thirdness edustaa kaikkein etäisintä kokemussuhdetta todellisuuteen. Salo
lainaa semiotiikan tutkijaa Eero Tarastia, jonka mukaan thirdness on loogista päättelyä ja
intellektuaalista toimintaa, tuntemisen ja toiminnan yleisiä sääntöjä. Thirdness on analyyttistä ja
järjestää maailmassa olevaa kaaosta ja on etääntynyt pisimmälle todellisuuden pinnasta ja
ilmentymistä. Thirdness on ajallisesti kokonaan irti reaaliaikaisuuden ja ajankohtaisuuden arvoista
ja sen ominaisuuksia ovat näkyvän takainen, selittävä, ei havainnoiva. (Salo 2000, 15.)
Salon mukaan journalismissa thirdnessiä ovat ”analyyttisyyteen ja ilmiöiden pinnanalaisiin
suhteisiin keskittyvät viestinnän muodot, ilmiöiden taustoja ja syitä selittävä kirjoittaminen, tutkiva
journalismi” (Salo 2000, 16). Jos Peircen kategoria firstness on tyypillisesti kuvan vahvaa aluetta,
looginen selittäminen onnistuu parhaiten kielen avulla.
Analyyttiset tekstit saavat kuvajournalismissa usein seurakseen kuvitus- tai symbolikuvia, jotka
pyrkivät kuvaamaan käsiteltäviä aiheita ja lisäämään sen visuaalista ilmettä. Kuvituskuvat ovat
löyhästi aikaan sidottuja, eivätkä ole välttämättä valokuvia. Kuvituskuvat ovat usein graafikon
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tekemiä piirroksia tai grafiikoita. Valokuvaa käytetään uutisissa ja kuvakertomuksissa, joissa sen
todistusvoima ja havaintoihin perustuvalla kerronnallisuudella on vakiintunut merkitys. Salo toteaa
että: ”Journalismissa kuvituskuvia käytetään vaikeiden aiheiden (talous, suuret poliittiset
kysymykset kuten Euroopan yhdistyminen) tai sosiaalisesti arkaluontoisten aiheiden (sairaudet,
alkoholismi, prostituutio) yhteydessä.” (Salo 2000, 16.) Kuvituskuva yleensä perustuu ideaan, toisin
kuin esimerkiksi uutiskuva ja kuvakertomukset perustuvat havaintoon.

3.3 Kuvareportaasi
Kuvareportaasia pidetään yleisesti sanoma- ja aikakauslehtien arvostetuimpana juttutyyppinä.
Kuvareportaasien tekijöitä on jopa nostettu historian aikana journalistiseen sankariasemaan.
Kuitenkin kuvareportaasia ajatellaan yleisesti toimittajan, taittajan ja valokuvaajan yhteistyöllä
valmistamaksi

jutuksi.

Kuvareportaasi on

yksittäistä uutiskuvaa

laajempi

journalistinen

kokonaisuus, yksi valokuva ei vielä tee reportaasia.
Kuvareportaasilta odotetaan myös uutiskuvaa enemmän tulkinnallisuutta ja kokemuksellisuutta.
Uutiskuvan rooli on vahvistaa uutisen tuottamaa objektiivista tietoa jostain äskettäin tapahtuneesta
kiinnostavasta asiasta. Kuvareportaasissa taas näkyy selvemmin tekijöidensä subjektiivinen
näkemys.
Toimittaja Anu Nousiaisen mukaan reportaasi on journalismin sisällä syntynyt yksi journalistisen
ilmaisun tyyppi tai laji, kuten esimerkiksi haastattelu tai kolumni. Kuitenkin reportaasiin liitetyt
ominaisuudet vaihtelevat paikan ja ajan mukaan, eikä sitä voida pitää puhtaana lajityyppinä, jonka
voi tarkoin määritellä. Nousiaisen mukaan reportaasi on sukua dokumentille: molempien on
tarkoitus kuvata todellisuutta. Kuvareportaasi on valokuvien ja tekstin yhdistelmä, jolla on
enemmän yhteyttä televisiodokumentin kuin lehtiuutisen kanssa. Kuvareportaaseista suurin osa
julkaistaan sanoma- ja aikakauslehdissä, mutta myös kirjoina. (Nousiainen 1998, 117–118.)
Nousiaisen mukaan reportaasissa on kyse tiedosta ja elämyksistä. Sana reportaasi tulee
latinankielisestä sanasta reportare, joka tarkoittaa sanoman tuomista, sen takaisin kantamista, sitä,
että tuo jotain tullessaan. Sitä journalismi on myös nykyään. Reportaasi ei välttämättä edellytä
uutista tai tapahtumaa, mutta reportaasi ei voi myöskään olla pelkästään elämyksellinen, koska se
tekee siitä liian kevyen ja viihteellisen. (Nousiainen 1998, 117–118.)
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Valokuvatutkija Hannu Vanhanen toisaalta hyväksyy myös puhtaasti elämyksellisen feature-jutun
kuvareportaasimääritelmän alle. Vanhasen mukaan feature-reportaasi ei tarvitse tuekseen faktoja,
vaan sen aihe ja oikeutus ovat esitystavassa. Feature-reportaasi vetoaa lukijansa tunteisiin ja
estetiikantajuun. (Vanhanen 2004, 76.)
Merja Salo on lainannut Heikki Kuutin ja Jukka-Pekka Puron kuvareportaasimääritelmää, jonka
mukaan kuvareportaasi on journalistinen lajityyppi, ”joka on uutista vähemmän ajankohtainen ja
monia lähteitä käyttävä todellisuudenkuvaus perustuen usein toimittajan itsensä tekemiin
havaintoihin ja haastatteluihin” (Salo 2000, 81).
Salon mukaan vielä parempi määritelmä reportaasille on Suomen Sanomalehtien liiton koulujen
reportaasikilpailua varten kehittämä: ”Reportaasi on todellisuuden kuvaus, joka perustuu
havaintoihin tapahtumapaikalla. Siinä yhdistyvät asiatietojen luotettavuus ja kirjoittajan luovuus.
Vankkojen faktojen lisäksi se pohjaa kirjoittajan persoonallisiin havaintoihin, tunteisiin, tunnelmiin,
näkemyksiin. Olennaista on läsnäolon tuntu.” (Salo 2000, 81.)
Kuvareportaasi on siis jotain syvempää, täydempää, intensiivisempää ja monipuolisempaa kuin
yksittäinen journalistinen valokuva. Kuvareportaasit ovat visuaalisia journalistisia kokonaisuuksia,
joilta odotetaan tulkinnallisuutta ja kokemuksellisuutta. Kuvareportaasissa kerrotaan siis faktojen
lisäksi elämyksellisesti, miltä jokin paikka näyttää, tuoksuu ja tuntuu ja joka myös vie lukijan
samaan atmosfääriin. (Salo 2000, 81.)
Nousiaisen mukaan nykyään kuvareportaasien teksteissä näkyy elokuvan ja television vaikutus.
Elokuvan ja videon leikkauksiin perustuva kerronta on muuttanut reportaasikirjoittamista.
Suomalaisessa kuvareportaasien klassikkolehdessä Viikkosanomissa 1950- ja 1960-luvuilla
ilmestyneet reportaasit etenivät kronologisesti ja verkkaisesti, jopa uuvuttavankin hitaasti. Nykyään
kirjoitetaan elokuvamaisia kohtauksia ja leikkaukset toiseen ovat nopeita. (Nousiainen 1998, 125.)
Siinä missä reportaasikirjoittaminen on lähestynyt elokuvakerrontaa, on reportaasivalokuvaus
pyrkinyt siitä poispäin. Reportaasikuvauksen vanha ihanne oli kuvatarina, joka eteni narratiivisesti
ja kertoi hyvinkin elokuvamaisen tarinan. Valokuvien täytyi muodostaa tarina, jossa on alkukeskikohta-loppu. Nousiaisen mukaan nykyajan ihmiset osaavat varmasti lukea jo hieman
vaikeampiakin kuvakokonaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että tapamme suhtautua kuviin ja katsoa
kuvia on muuttunut 1950-luvun jälkeen. (Nousiainen 1998, 119.)

22

Vaikkakin tapamme suhtautua kuviin on muuttunut muun muassa television ja internetin aikana,
silti

kuvareportaasin

perinteinen,

elokuvamainen

esitystapa

on

säilynyt

vallitsevana

kerrontamuotona. Kuvareportaasin klassisen rakenteen lisäksi historiallisesti tarkasteltuna
kuvareportaaseissa esiintyy monia eri rakenteita ja tyylejä. Näistä enemmän seuraavissa alaluvuissa.

3.3.1 Kuvareportaasin tyylit

Kuvareportaasi on laaja käsite ja sen alle kasaantuu monia eri valokuvia monista eri aiheista.
Voidaan jopa sanoa, että jokainen kuvareportaasi on uniikki.

Hannu Vanhanen on tutkinut

kuvareportaasia ja sen historiallista evoluutiota väitöskirjassaan Kuvareportaasin (r)evoluutio
(2002) muun muassa tyylin ja rakenteiden kautta.
Vanhasen mukaan tyylin käsite ei ole suinkaan ongelmaton. Esimerkiksi taidehistoriassa se on
hajonnut moneksi eri alakäsitteeksi ja sen vuoksi vaikeasti määriteltäväksi. Tyylin käsite on
kuitenkin käyttökelpoinen, koska sen avulla voidaan tarkastella kuvareportaasin ilmaisun ja sisällön
tasoja sekä tekijäkeskeisesti että yleisesti tyylisuuntauksen näkökulmasta. Tyylin avulla voidaan
joku tietty yksittäinen teos kytkeä osaksi laajempaa kokonaisuutta. (Vanhanen 2002, 90.)
Vanhasen mukaan tyylin voi ymmärtää eräänlaisena metamerkkinä, johon ovat sulautuneet
kielioppi, tyyli ja ideologia. Tätä voidaan käyttää hyväksi tutkittaessa reportaasikuvauksen tyylejä
ja kuvareportaasin rakennetta, jotka ovat rinnakkaisia ilmiöitä. Vanhanen käyttää tyylin käsitettä
erottaakseen

kuvareportaasin

eri

historialliset

tyylikaudet

toisistaan

ja

hahmottaessaan

kuvajournalistien reportaasikuvauksessa käyttämää ilmaisua. Tyylien kategoriat osittain limittyvät
toisiinsa, mutta toimivat reportaasikuvauksen historiaa jäsentävänä. (Vanhanen 2002, 90–94.)
Vanhanen löytää reportaasikuvauksen historiasta neljä eri päätyylisuuntaa (Vanhanen 2002, 100):
1. klassinen tyyli (1920–1950-luvut)
2. kriittis-realistinen tyyli (1950–1980)
3. moderni värikuvadokumerntarismi (1980–1990)
4. postmoderni valokuvaus (1990-)
Klassisella tyylillä Vanhanen tarkoittaa dokumentaarisen valokuvan erityistä kuvaustyyliä: klassista
asetelmallisuutta ja estetismiä, joka liittyy ratkaisevan hetken hallintaan. Kuvausmetodi ja
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lähestymistapa on dokumentaarinen valokuvaus eikä maalaustaidetta imitoiva ”piktorialistinen
tyyli”, joka sijoittuu 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen. (Vanhanen 2002, 101.)
Klassisen tyylin keskeinen käsite on ratkaiseva hetki, jonka määritelmän kehitti ranskalainen
valokuvaaja Henri Cartier-Bresson. Ratkaiseva hetkellä valokuvan kaikki elementit ovat kohdallaan
ja ne muodostavat täydellisen valokuvan. Valokuvaaja ei järjestele kuvaustilanteita, vaan on
ulkopuolinen tarkkailija. Sama aitouden ideaali on myöhemmin liitetty vaateeseen, että valokuvia ei
saa käsitellä digitaalisesti. (Vanhanen 2002, 86.)
1930-luvun

Amerikassa

toteutettiin

yksi

dokumenttivalokuvauksen

laajimpia

ja

kunnianhimoisimpia projekteja. FSA-projekti (the Farm Security Administration) dokumentoi
lamakauden Amerikkaa ja sen kuivuudesta kärsivää maaseutua. FSA-projektissa esimerkiksi
valokuvaaja Russell Lee käytti analyyttistä step-by-steb-kuvaustyyliä. Tämä käytännössä tarkoitti
sitä valokuvaaja kuvasi kohteensa kuin palapelin, osa osalta. Kuvattavan ihmisen kasvot eivät
kertoneet tarpeeksi, myös hänen kätensä piti kuvata. (Vanhanen 2002, 101.)
Kuitenkin suurin osa dokumentaarisesta valokuvauksesta kolmekymmenluvulla ja siitä eteenpäin on
ollut maneerista. Jonathan Greenin mukaan dokumentarismin visuaalinen tyyli ja journalistinen
sisältö pyrkivät saamaan aikaan massaviehätykseen, spontaaniin reaktioon ja helppoon
luettavuuteen. Green kritisoi esimerkiksi FSA-projektia siitä, että se muutti kansan köyhyyden ja
Amerikan kurjuuden mediatapahtumaksi. Greenin mielestä kuvajournalistit riistivät köyhiä. Heidän
valokuviaan ei käytetty auttamiseen vaan aikakauslehtien myynnin edistämiseen ja poliittisten
tavoitteiden ajamiseen. (1984, 41–42.)
Saksalaisen 1920–30-lukujen kuvajournalismin kaksi tyylisuuntaa: vallitseva estetisoiva tyyli ja
työläiskuvaajien

dokumentaarisuus

ovat

heijastuneet

amerikkalaiseen

kuvajournalismiin.

Euroopasta Hitleriä Amerikkaan paenneet kuvajournalistit yhdistivät eurooppalaisen ilmaisun
amerikkalaiseen ilmaisuun. Uusiksi kuvattaviksi aiheiksi valikoitui dramaattisten tapahtumien ja
julkisuuden henkilöiden ja eksoottisten aiheiden lisäksi harvinaisempia ja harvemmin nähtyjä
aiheita. (Vanhanen 2002, 102.)
Klassisen tyylin kulta-aika sijoittuu vuosikymmeniin, jolloin kuvalehdet vielä olivat maailman
hahmottajina tärkeämpiä kuin televisio. Amerikkalaiset 1940- ja 50-lukujen Life- ja Look -lehdet
olivat 1960-luvun suomalaisten Viikkosanomien ja Apu-lehden esikuvia. Vuonna 1936 Life -lehti
lanseerasi heti ensimmäisessä numerossaan uuden termin: kuvaessee. Kuvaesseitä varten
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valokuvaajille annettiin mahdollisuus syventyä aiheeseen ja he saattoivat kuvata samaa aihetta
kuukausia. Klassisen tyylin kiistämättömänä keulakuvana voidaan pitää valokuvaaja W. Eugene
Smithiä. Hänen kolme kuvaesseetään Maalaislääkäri vuodelta 1948, Espanjalainen kylä vuodelta
1950 ja A Man of Mercy vuodelta 1954, joka kertoo tohtori Albert Schweitzerin humanitaarisesta
työstä Afrikassa, ovat klassisen tyylin klassikkoteoksia. (Vanhanen 2002, 102.)
Kuvaesseetä pidettiin pitkään samana kuin kuvareportaasia. Tämä kuvareportaasityyli on säilynyt
yli 60 vuotta hallitsevana suuntauksena niin sanomalehdissä kuin myös monissa ns.
yleisaikakauslehdissä.

Klassiseen

tyyliin

on

vaikuttanut

saksalainen

ja

amerikkalainen

dokumentaarisuus, venäläis-saksalainen taittotyyli sekä amerikkalaisen valokuvauksen estetiikka.
(Vanhanen 2002, 102.)
Kriittis-realistinen tyyli on vahva dokumentaristinen tyyli, joka on pyrkinyt pois estetisoivasta
lähestymisestä. Kriittis-realistisen tyylin perinteet nojasivat maalauksellisuuteen, piktorialismiin.
Tyylin kuvaava ominaisuus on tunnustuksellinen ja subjektiivinen tyyli. Walker Evansin
valokuvakirja American Photographs vuodelta 1938 on yksi kriittis-realistisen tradition kulmakiviä.
Valokuvaajat työskentelivät vuosia kuvaamassa laajoja kuvasarjoja, joista he rakensivat
kuvakirjoja. Valokuvakirja pyrkii lehdessä julkaistua kuvaesseetä laajempaan, koherentimpaan ja
persoonallisempaan kokonaisuuteen. (Vanhanen, 2002, 103.)
Kriittis-realistisella tyylillä haettiin etäisyyttä dokumenttiestetiikkaan ja esimerkiksi Robert Frankin
The Americans -kirja tarjosi oman aikansa amerikkalaista yhteiskuntaa horjuttavan näkemyksen.
Hänen kuvaustyylinsä on rosoinen ja hänen metodiaan tukevat myös kuva-aiheet. Hän kierteli
kahden vuoden ajan autolla ympäri pohjois-Amerikkaa ja kuvasi amerikkalaisen yhteiskunnan
varjopuolia. Kirja voidaan nähdä lähteenä modernille suoralle ja subjektiiviselle valokuvaukselle.
Siinä missä W. Eugene Smith jopa estetisoi kuvattavia kohteitaan, niin Robert Frank pyrki
pikemminkin etäännyttämään katsojan valokuvista. (Vanhanen 2002, 104.)
Vieraantuneen amerikkalaisen ihmisen kuvaamiseen 1960- ja 1970-luvuilla keskittynyt Garry
Winogrand vei reportaasivalokuvausta yhä kauemmaksi dokumenttiestetiikasta. Winograndin suorat
ja kaunistelemattomat kuvat New Yorkin kaduilta rikkoivat klassiset valokuvaihanteet. Kuvatessaan
Winogrand käytti voimakasta laajakulmaa ja antoi horisonttien kallistua. Hänen päämääränsä oli
enemmänkin taide kuin journalismi. (Vanhanen 2002, 104–105.)
”Jos arvioidaan valokuvakirjojen ja kuvareportaasin rakenteellista kehitystä, voidaan 1900-luvun
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loppupuolella ja 2000-luvun alussa nähdä albumimaisen tyylin renessanssi. Galleriamainen rakenne
on asettunut ehyen kuvakerronnan vastavoimaksi. Näissä teoksissa yksittäinen kuva on
merkittävämpi kuin kokonaisuus”. Valokuvakirjat ovat kokoelmia, portfolioita kansien sisällä.
(Vanhanen, 2002, 105.)
Moderni värikudokumentaristinen tyyli kytketään ns. uuteen journalismiin, joka korosti
tekijälähtöisyyttä. Siinä missä perinteinen journalismi on korostanut ulkopuolisuutta ja
objektiivisuutta, otti uusi journalismi kantaa asioihin ja nosti journalistin keskeiseksi kokijaksi sekä
tekijäksi. Nuoret valokuvaajat rikkoivat taidekuvan ja kuvajournalismin rajoja. Tärkeää on
valokuvaajan oma näkemys, joka tuli ennen pyrkimystä totuuteen tai objektiivisuuteen. Vanhasen
mukaan valokuvaajat, kuten Alex Webb ja Susan Meiselas edustavat tyyliltään modernia
värikuvadokumentarismia. He kuvasivat laajoja sarjoja pitkäkestoisilla reportaasimatkoilla.
Journalistisessa kontekstissa valokuvissa korostuu journalistinen kuvakerronta, mutta kuvat
saattavat menettää osan esteettisestä ilmaisuvoimastaan. Dokumentaarista todistusvoimaansa
valokuvat eivät kuitenkaan menetä. (Vanhanen 2002 107–108.)
Vanhanen

katsoo

niin

sanotun

brittiläisen

uuden

dokumentarismin

osaksi

modernia

värikuvadokumentarismia. 1970- ja 1980-luvuilla nuoret brittiläiset valokuvaajat pyrkivät irti
amerikkalaiset esikuvan mukaisesta vallitsevan valon ja mustavalkoisesta harmaasävymaailmasta
värivalokuvaukseen. Brittiläiset uuden polven dokumentaristit käyttivät lähes poikkeuksetta
täytesalamaa, jolla he saivat aikaan teatraalisen valaistuksen. Vanhasen mukaan brittiläisten ja
amerikkalaisten värikuvajournalistien yhteydet ovat ilmeisiä, huolimatta siitä, että britit pyrkivät
värinkäytössäänkin irti luonnollisuudesta. Vanhasen mukaan uuden brittiläisen modernin
värikuvadokumentarismin henkilöitymä on valokuvaaja Martin Parr. Suomessa Parriin verrattava
valokuvaaja voisi olla Markus Jokela. Parrin tavoin Jokela on kiinnostunut arjesta ja sen
absurdiudesta. (Vanhanen 2002, 109-111.)
Vanhasen neljäs kuvareportaasin tyylisuunta on postmoderni tyyli. Vanhasen mukaan postmoderni
tyyli ei ole vain klassisen -ja modernintyylin antiteesi, vaan niiden synteesi. Postmoderni
valokuvaus pyrkii sulkemaan sisäänsä ja uudelleen arvioimaan aikaisemmat valokuvauksen
tyylilajit pokkarikameralla otetuista amatöörimäisistä kuvista aina äärimmäisen lavastettuun
mainoskuvaukseen asti.

Samalla postmoderni valokuvaus pyrkii väistämään täsmällisiä

määritelmiä. (Vanhanen 2002, 111–112.)
Monet

valokuvia käsitteellisesti käyttäneet

ja kansainvälisesti menestyneet
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suomalaiset

valokuvaajat ovat naisia. Useat Ulla Jokisalon, Heli Rekulan tai Elina Brotheruksen valokuvat ovat
omakohtaisia ja käsittelevät sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta. Heidän aiheensa poikkeavat
perinteisestä

valkoisen

sankari(mies)

valokuvaajan

aihemaailmoista.

Sankarikuvaajien

aihemaailmoja ovat enemmänkin olleet aseelliset konfliktit ja yhteiskunnalliset epäkohdat ja nämä
ovat väistyneet identiteetti- ja monikulttuurisuusteemojen tieltä. (Vanhanen 2002, 112.)

3.3.2 Kuvareportaasin rakenteet

Rakenteen käsitteellä Vanhanen tarkoittaa sitä, miten kuvareportaasin kuvat seuraavat toisiaan ja
miten kuvareportaasi rakentuu. Vanhanen on väitöskirjassaan kehittänyt ns. storyboardanalyysimetodin, jolla hän erottaa tyylien tavoin neljä erilaista kuvareportaasin rakennetyyppiä.
Nämä rakennetyypit ovat (Vanhanen 2002, 117-120):
1. Klassinen rakenne
2. Moderni rakenne
3. Galleriarakenne
4. Multimediarakenne
Vanhasen mukaan kuvareportaasin klassinen rakenne kehittyi Life- ja Look -kuvalehdissä
Yhdysvalloissa ja monissa eurooppalaisissa kuvalehdissä. Lifen kuvaesseiden kerrontastrategia
muistuttaa Hollywood -elokuvien suunnitelmallista ja draamallista kerrontatapaa. Se on tarinan
kaltainen ja siinä on selkeä alku, keskikohta ja loppu. Kuvaesseessä pyrittiin myös elokuvamaiseen
liikkeeseen. (Vanhanen 2002, 86 ja 117–120.)
Life-lehden valokuvaajille annettiin ennen reportaasimatkaa ohjeet siitä, millaisia kuvia heidän pitää
ottaa, jotta lehden taittajalla on riittävästi vaihtoehtoja koostaa kuvaessee. Kobré luettelee
kahdeksan kuvatyyppiä, joita Life -lehden kuvaajien käskettiin ottaa kohteistaan (Kobré 1980, 252–
253):
1. Kokonaisnäkymä, laajakulma tai ilmakuva, joka esittelee tapahtumapaikan
2. Keskikoko, kuva joka keskittyy yhteen tapahtumaan tai ryhmään
3. Lähikuva, joka keskittyy yksityiskohtaa, kuten henkilön käsiin
4. Muotokuva, joka dramaattinen kasvokuva tai henkilö luontaisessa ympäristössään
5. Interaktio, henkilöitä keskustelemassa tai työskentelemässä yhdessä
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6. Pääkuva, ratkaiseva hetki, joka vetää yhteen kaikki tarinan keskeiset elementit
7. Sarja, joka ilmaisee toiminnan alun, keskikohdan ja lopun
8. Lopetus, esseen päättävä kuva
Look-lehden Arthur Rothstein kuvailee kuvatarinaa (picture story) puolestaan seuraavasti:
”kuvatarinaa tehdessään valokuvaajan täytyy huolehtia monista asioista. Hän tekee paljon töitä
saadakseen mahdollisimman hyvän aloituskuvan, jossa yhdistyvät mahdollisimman monet tarinan
perusjuonen elementit. Valokuvan tulee olla dramaattinen, kertova ja hyvin sommiteltu. Hän yrittää
löytää alun ja lopun kuvatarinalleen, jotta valokuvat alkavat jostain tietystä kuvasta ja tarina kulkee
kevyesti valokuvasta toiseen loogiseen päätöspisteeseen asti.” (Rothstein 1965, 104.)
Vanhasen mukaan kuvareportaasin moderni rakenne on klassisen rakenteen ja galleriarakenteen
välimuoto. Moderni kuvareportaasi on kertomuksellinen, mutta siinä ei ole selkeää draaman kaarta.
Moderni tarina voi jakautua temaattisesti useisiin alateemoihin. Modernissa rakenteessa kuvaryhmät
eivät rakennu perinteisellä tavalla samuuden, ajan ja kausaalisuuden kautta, vaan niitä rakennetaan
abstrakteista ja jotain ilmiötä valottavista teemoista. Modernissa rakenteessa lukija halutaan
pysäyttää katsomaan jokaista kuvaa erikseen. Yksittäisten kuvien roolia tehostetaan usein taiton
avulla. Vanhanen mainitsee esimerkkeinä modernin kuvareportaasin rakenteesta Ilkka Malmbergin
ja Markus Jokelan kuvareportaasit Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä. (Vanhanen 2002, 120–
128.)
Markus Jokela ja hänen monivuotinen Helsingin Sanomien aisaparinsa Ilkka Malmberg käyttävät
kuvareportaasien teossa itse keksimäänsä “haltuunoton metodia”. Malmbergin ja Jokelan mukaan
kuvareportaasin valmista mallia ei ole olemassa. Haltuunoton metodissa etsitään pääkuvaa, jonka
ympärille tarina alkaa rakentua. Työparin metodi perustuu väljän intuitiiviseen haltuunottoon eikä
etukäteen sovittujen konstruktioiden kuvittamiseen. Haltuunoton metodissa lähtökohtana on käsitys
päämäärästä, mutta ei niistä kaavamaisista keinoista, joilla siihen päästään. (Vanhanen 2002, 127.)
Kuvareportaasin galleriarakenne eroaa Vanhasen mukaan selkeästi klassisesta ja modernista
rakenteesta. Galleriarakenne muistuttaa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun sanoma- ja
aikakauslehdissä julkaistuja kuvakokoelmia. Galleriarakenteessa ei esitetä lineaarisesti etenevää
kuvatarinaa. Kuvat voivat liittyä toisiinsa sattumanvaraisesti. Kuvasalkuissa kuvat ovat itsenäisiä ja
jotkut kuvat jopa irrallisia kokonaisuudesta. (Vanhanen 2002, 128.)
Vanhanen esittää esimerkkinä vaateyhtiö Benettonin julkaiseman Colors-lehden, joka kokoaa
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teemanumeroitaan eri kuvaajien ja kuvatoimistojen kuvista. Lisäksi hän mainitsee myös Wolfgang
Tillmanssin postmodernin kuvakirjan Soldiers, jossa yhdistellään tekijän ja muiden valokuvaajien
kuvia sekä sanoma- ja aikakauslehdistä irrotettuja juttuja. (Vanhanen 2002, 128.)
Vanhasen

esittelee

väitöskirjassaan

lyhyesti

kuvareportaasin

neljäntenä

rakenteena

multimediarakenteen. Vanhanen lainaa Merja Saloa, jonka mukaan esimerkiksi verkkoreportaasit
ovat rakenteeltaan galleriamaisia. Salo kysyy myös muistuttavatko uuden median kuvareportaasit
rakenteeltaan enemmän arkistoa tai peliä, kun kuvareportaasi on saanut painetussa viestinnässä
näytelmän ja elokuvan kaltaisuutta. (Vanhanen 2002, 131.)
Vanhanen esittelee galleriarakenteen yhteydessä Bolterin ja Grusinin kehittelemän remeditaation
käsitteen. Sillä tarkoitetaan uuden ja median jatkuvaa vuorovaikutusta, interaktiota. Esimerkiksi
televisio lainaa elokuvan kerrontatapoja ja internet sanomalehden kerrontatapoja. Mediat kehittävät
ilmaisukeinojaan kopioimalla ja kehittämällä vanhoja ilmaisukeinoja. Vanhanen pohtii voiko
Bolterin ja Grusinin ajatuksia soveltaa kuvareportaasiin ja sen tutkimukseen. Jos Bolter ja Grusinin
ajatukset

pitävät

paikkaansa

verkkoreportaasikerronta

voisi

perustua

klassiselle

kuvareportaasikerronnalle eli vanha ja uusi media sulautuisivat toisiinsa. Vanhanen mielestä tämä
väite pitää osittain paikkansa. Viestintäteknologian ja multimedian ilmaisukielen innovatiivista
vaikutusta uuteen verkkokerrontaan ei voi väheksyä. (Vanhanen 2002, 132.)

3.3.3 Kuvareportaasipaletti

Vanhanen jatkaa kuvareportaasin tutkimusta kirjassaan 10+1 puheenvuoroa kuvareportaasista
(2004). Kirjassa hän tutkii kuvareportaasia omana journalistisena lajityyppinään. Kirjaa varten
Vanhanen on haastatellut kymmentä valokuvaajaa, jotka työskentelevät vakituisina tai freelancevalokuvaajina suomalaisille ja ulkomaisille sanoma- ja aikakauslehdille. Kirjassa tuodaan esiin
yleisesti niin hiljaisen ja näkymättömän valokuvaajan roolia kuvareportaasien tekemisessä.
Vanhanen mielestä kuvareportaasin tutkimuksen pitäisi siirtyä muototeknisten seikkojen
tutkimuksesta

kohti

kokonaisvaltaisempaan

ja

problematisoidumpaan

lähestymistapaan.

Lajityyppiajattelun avulla kuvareportaasi voidaan paloitella alagenreiksi, joita tarkastelemalla
voidaan tutkia kuvareportaasin kerrontaa sekä sanan ja kuvan suhdetta. (Vanhanen 2004, 77.)
Vanhasen mukaan maailma on muuttunut eikä aiheita voi enää niin selkeästi esittää kuvasarjoissa
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kuin ennen. On etsittävä tuoreita lähestymistapoja ja uudenlaisia kerronnan keinoja. Hän lainaa Rod
Slemmonssia (2004): ”Ensinnäkin kuvilla on sovittuja, koodattuja merkityksiä ja konteksteja, jotka
vaikuttavat siihen, mitä näemme viereisissä kuvissa. Toiseksi, kuvat synnyttävät mielikuvia, jotka
saattavat olla ristiriidassa sen kanssa, mitä me näemme. Kolmanneksi, kuvilla on merkityksiä ja
konteksteja, jotka saattavat muuttaa viereisten kuvien ennalta sovittuja merkityksiä. Neljänneksi,
valokuvat voivat herättää katsojan mielessä sanoja. Kuva/sana/sana/kuva-suhteen koordinointi ei
ole helppoa, mutta mitä vaikeampaa se on, sitä enemmän ilmenee mahdollisuuksia määrittää ja
selventää maailmaa laajemmin”. (Vanhanen 2004, 78.)
Hannu Vanhasen mukaan esimerkiksi valokuvauksen tai journalismin eri lajityypit muodostavat
harvoin selvärajaisia kategorioita. Näin voidaan ajatella myös kuvareportaasista. Kuvareportaasin ja
feature-jutun käsitteet ovat vakiintuneet journalistien kielenkäyttössä, mutta mitä ne tarkoittavat,
siitä ei ole kuitenkaan yksimielisyyttä. Freelance-valokuvaaja Kimmo Räisänen tiivistää
määritelmää koskevan ongelman: ”En tiedä, mikä on reportaasi. Se tarkoittaa monille ihan eri
asioita. Mä puhun kuvakertomuksesta, joka on suomen kieltä ja siinä kerrotaan asioita kuvin.”
(Vanhanen 2004, 73.)
Vanhasen mukaan ongelmia on aiheuttanut myös se, että kuvareportaasi ymmärretään
homogeeniseksi lajityypiksi, jolloin kaikki erilaiset kuvareportaasit sisällytetään yhden määritelmän
alle. ”Tämä vastaa tilannetta, jossa kaikki journalistiset juttutyypit määritellään äärimmäisen lavean
”lehtijuttu”-sanan alle. Käsitteen kattavuus on huima, mutta niin on sen epämääräisyyskin.”
(Vanhanen 2004, 73.)
Vanhasen tapa ratkaista kuvareportaasin lajityypin ongelma on jakaa se osiin ja vastata
kysymykseen, miksi jokin kuvareportaasi tehdään, mikä on sen julkaisumotiivi? Vanhasen mukaan
vastaus löytyy joko kuvareportaasin sisällöstä tai sen julkaisutavasta. ”Reportaasin julkaisemisen
peruste on joko sen dokumentaarisessa tai ilmaisullisessa arvossa. Muita journalistisesti yhtä
selkeitä perusteita ei ole. Dokumentaarinen kuvareportaasi julkaistaan samasta syystä kuin uutinen
tai taustajuttu, ilmaisullinen kuvareportaasi samasta syystä kuin valokuva- tai runokirja.
Kummallakin on yleisönsä modernin sanomalehden lukijoiden joukossa.” (Vanhanen 2004, 73.)
Vanhasen

määrittelemät

kuvareportaasit

jakautuvat

kuviossa

2

kahteen

pääluokkaan:

dokumentaarisiin ja ilmaisullisiin eli substanssi- ja esitystapalähtöisiin reportaaseihin. Hän jakaa
pääluokat vielä neljään alaluokkaan: dokumentaariset kuvareportaasit uutis- ja matkareportaaseihin
ja ilmaisuperusteiset kuvareportaasit ilmiö- ja feature-reportaaseihin. (Vanhanen 2004, 73-74.)
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Kuvio 2. Kuvareportaasipaletti (Vanhanen 2004, 74)
Vanhasen mukaan näistä kuvareportaasityypeistä uutisreportaasi on selvärajaisin. Sen julkaisu- ja
tekoperuste on sidoksissa aiheeseen, joka on ajankohtainen, ajallisesti lähellä ja jossa on kovaa
journalistista

substanssia.

Uutisreportaasille

tunnusomaista

on

faktuaalisuus.

”Puhdas

uutisreportaasi on luonteeltaan dokumentaarinen ja informatiivinen. Se paljastaa tuoreita ja uusia
asioita tai selittää tunnettujen asioiden tähän asti tuntemattomia taustoja. Uutisreportaasi vastaa
tiedonhankinta-

ja käsittelytavaltaan perinteisen uutisjournalismin

ihanteita.

Tiivistettynä

uutisreportaasi on luonteeltaan faktoja ilmentävä. Uutisreportaasin tekijä on pääasiallisesti
ulkopuolinen tarkkailija, joka ei osallistu eikä vaikuta kuvaamaansa tilanteeseen.” (Vanhanen 2004,
74.)
Vanhasen kirjaa varten haastattelemista valokuvaajista uutisreportaaseja tekevät Markus Jokela ja
Ilkka Uimonen. Jokelan mukaan: ”Hyvässä kuvassa pitää olla tarina. Katsoja näkee, että jotain on
tapahtunut ennen kuvaa. Hyvä kuva jää elämään katsojan päähän” (Vanhanen 2004, 18). Uimonen,
joka on tehnyt kuvareportaaseja eri kriisialueilla pitää uutisreportaasin kuvausmetodissa
olennaisena läsnäoloa. Uimonen kertoo: ”On iso ero siinä, että sä tiedät, mihin sä menet ja mitä sä
kuvaat, ja siinä, että sä olet jossain ja jotain tapahtuu, ja sitten sä seuraat näitä tapahtumia”
(Vanhanen 2004, 74).
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Kuvaustilanteen lisäksi uutisreportaasin uutisellisuuteen vaikuttaa myös julkaisun mukanaan tuomat
ehdot. Sanomalehdessä uutinen ja pienimuotoinen kuvareportaasi saattaa ilmestyä jo seuraavan
päivän lehdessä. Viikkolehdissä- ja liitteissä monet jutut tehdään pidemmällä aikavälillä ja näin
ollen kuvareportaaseilta ja niiden tekijöiltä odotetaan lyhyitä uutisia syvällisempää ja taustoihin
paneutuvampaa käsittelytapaa. (Vanhanen, 2004, 75.)
Uutisreportaasin lähisukulainen on matkareportaasi. Se on sanoma- ja aikakauslehtien yleisimmin
käytetty lajityyppi. Matkareportaasiin tiivistyy reportaasikäsitteen historia: matkareportaasi tuo
(report) lukijalle selostuksen tuntemattomasta, kuten valokuvaaja Markus Jokela tiivistää: ”Tässä
on reportaasin perusajatus, jos reportaasilla tarkoittaa jotain hakemista, noutamista, tuomista
näkyville. Sinällään pieni asia, yksityiskohta ja asia, joka kuitenkin sitten kertoo siitä meiningistä
mikä siellä sillä hetkellä oli.” (Vanhanen 2004, 75.)
Matkareportaasin julkaisu- ja tekoperuste on aina jossakin ulkomaailman aiheessa, joka on kaukana
lukijan kokemusmaailmasta. Matkareportaasi vie lukijansa oman kokemusmaailman ulkopuolisiin
paikkoihin ja kertoo kohdepaikkojen elämästä ja elämäntavasta, eivät uutisellisista tapahtumista.
Matkareportaasissa odotamme tiettyä tarinaa ja elämystä uudesta paikasta. Matkareportaasin
kiinnostavuus onkin juuri siinä, että esitetyt asiat ovat lukijalle uusia kaukaisuutensa vuoksi, kun
taas uutisreportaasissa lukijaa viehättää asiat uutuutensa takia. (Vanhanen 2004, 75.)
Vanhasen mukaan ilmiöreportaasi on tosiasioita koskettava kuvareportaasi, jossa etusijalla on
kuitenkin tekijöiden oma kokemus ja aiheen subjektiivinen käsittelytapa. ”Ilmiöreportaasilla on
usein jokin löyhä journalistinen kytkentä johonkin ajankohtaiseen tapahtumaan. Ilmiöreportaasi
sekoittaa toisiinsa journalistista dokumentarismia ja taiteellista ilmaisua. Ilmiöreportaasi vetoaa
lukijaan usein sillä, että kertojien kokemus on lähellä lukijan omaa arkikokemusta.” (Vanhanen
2004, 75.)
Vanhasen esittelee ilmiöreportaasina Image-lehdessä julkaistun toimittaja Jussi Jokelaisen ja
valokuvaaja Hanna Weseliuksen ”Helsingin taivaan alla” -kuvareportaasin. Sen aihe liittyy
yhteiskunnalliseen ongelmaan – asunnottomuuteen. Reportaasissa toimittaja Jokelainen kuvaa
asunnottomuutta omien kokemustensa kautta, hän elää viikon asunnottomana.
Kuvareportaasin kuvitus rakentuu Weseliuksen valokuvaamista paikoista, missä toimittaja on
viettänyt asunnotonta aikaansa. Weseliuksen valokuvat eroavat suuresti sosiaalireportaasin
perinteisestä kuvaustyylistä. Weseliuksen mukaan kyseisessä kuvareportaasissa valokuvat ovat sarja
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tunnelmia, jotka vievät lukijan aiheeseen. Valokuvat tuhkakupeista, huonokuntoisista asunnoista ja
ulkona lojuvista patjoista eivät houkuta dokumentaristisuudellaan vaan estetiikallaan. Lukijan on
pakko lukea teksti, joka liittyy valokuviin. Weseliuksen mukaan tällainen kuvareportaasi vaatii
lukijalta medialukutaitoa ennen kuin jutun voi käsittää. Weselius kertoo reportaasin synnystä:
”päätettiin tehdä tyylijuttu ja kaupata se tyylisivuille. Alkuperäisenä ideana ja valokuvateknisenä
esikuvana oli Glorian sisustuslehtityyli. Se näyttäisi taitollisesti täsmälleen samalta kuin se olisi
luksuslukaalia esittelevä artikkeli.” (Vanhanen 2004, 49, 54 ja 76.)
Feature-reportaasi on Vanhasen määrittelemistä neljästä reportaasityypistä kaikkein kauimpana
perinteisestä journalistisesta, dokumentaarisesta ilmaisutyylistä. Vanhanen käyttää kirjassaan
feature-reportaasin

nimikettä

erottaakseen

tämän

käsitteen

feature-käsitteen

lukuisista

määritelmistä. Feature-reportaasi poikkeaa kovista uutisista ja jutuista, ja ne voivat olla viihteellisiä
ja ajattomia. Feature-reportaasi voidaan ymmärtää myös jonkinlaiseksi kuvapaketiksi. Vanhanen
kirjoittaa, että feature-reportaasi ”etääntyy kokonaan dokumentaarisuuden vaatimuksesta ja
keskittyy tekijöiden henkilökohtaiseen tulkintaan ja kokemukseen.” (Vanhanen 2004, 76.)
Vanhasen mukaan Feature-reportaasin julkaisu- ja tekoperuste on sen aihe ja sen esitystapa. Evy
Nikcströmin kuvaama Huvudstadsbaldetissa julkaistu reportaasi yhdistää runollista tekstiä ja
kuvitusta varten rakennettuja valokuvia. Niin valokuvat kuin tekstikin ovat subjektiivisia. Tämän
reportaasityypin ilmaisutapa muistuttaa valokuvataiteen ja kaunokirjallisuuden sekoitusta. Se vetoaa
lukijan tunteisiin ja estetiikantajuun. Feature-reportaasin aihe ja oikeutus ovat reportaasin
esitystavassa. (Vanhanen 2004, 39 ja 76.)
Edellä mainittujen neljän reportaasityypin lisäksi Vanhanen mainitsee hybridi-reportaasin, joka
yhdistelee kuvareportaasin peruslajityyppien ominaisuuksia. Hybridireportaasina Vanhanen esittää
Jukka

Malen

kuvareportaasin

Puolasta.

Malen

reportaasissa

on

piirteitä

kaikista

kuvareportaasityypeistä. Valokuvista osa on dokumentaarisia tilannekuvia ja osa asetelmallisia
henkilökuvia. Vanhasen mukaan Malen kuvareportaasia ei voida sijoittaa mihinkään neljään edellä
esiteltyyn luokkaan, koska reportaasin valokuvien kahdenkymmenen vuoden aikajänne rikkoo
lajityyppien luokkarajat

ja asettuu määritelmien ulkopuolelle. Se laajenee journalistis-

informatiiviselta tasolta allegoriselle ja symboliselle tasolle. (Vanhanen 2004, 76–77.)
10+1 puheenvuoroa kuvareportaasista -kirjan päättää Hannu Vanhasen oma kuvareportaasi Irakin
Kurdistanista (Vanhanen 2004, 80-88). Vanhasen oman kuvareportaasin luokittelisin myös
hybridireportaasiksi. Kuvareportaasissa Vanhanen yhdistelee luokittelemiensa kategorioiden eri
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ominaisuuksia. Kuvareportaasin tekstit on kirjoittanut kirjailija Petri Tamminen, joka ei ole itse
ollut

Vanhasen

mukana

kuvauspaikoilla

Kurdistanissa.

Vanhasen

valokuvissa

näkyy

dokumentaarisuuden perinteet, mutta Petri Tammisen teksti kulkee kuin päiväkirjassa, jotka ovat
kuin lyhyitä henkilökohtaisia havaintoja omasta elämästä eivätkä suoraan liity valokuviin.
Historian kautta tarkasteltuna kuvareportaasi on muuttanut muotoaan eikä sitä voi pitää
homogeenisena kuvajournalistisena lajityyppinä. Nykypäivän sanoma- tai aikakauslehdissä
julkaistavat kuvareportaasit eroavat toisistaan rakenteiltaan, tyyliltään ja kerronnaltaan niin kuin
tietyt elokuvagenretkin. Mielestäni kuitenkin dokumentaarisuuden ja tarinallisuuden ihanteet ovat
pysyneet kuvareportaasin tärkeimpinä ominaisuuksina. Jos haluaisi tiivistää kuvareportaaisin yhteen
lauseeseen, niin voisi sanoa, että

kuvareportaasi on journalistinen teos, jossa yhdistellään

kirjoitettua tekstiä ja valokuvia ja, että siinä näkyy tekijöidensä kädenjälki ja kokemuksellisuus.
Kuten tämän kappaleen tekstistä huomaa kuvareportaasin tarkka määrittely on vaikeaa. Tätä samaa
voidaan sanoa myös tutkielmassani käyttämästä tutkimusotteesta autoetnografiasta. Siitä enemmän
seuraavassa luvussa.
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4 AUTOETNOGRAFINEN TUTKIMUSSUUNTAUS
Pro

gradu

–tutkielmassani

käyttämää

tutkimusmenetelmää

kutsutaan

autoetnografiaksi.

Tutkimusmenetelmänä autoetnografia on suhteellisen nuori ja se on saavuttanut tieteellisen
tutkimusotteen määritelmän 2000-luvun vaihteessa. Autoetnografiaa voidaan pitää eräänlaisena
etnografian alalajina, havainnointitutkimuksen muotona, jonka avulla tutkittavaa ilmiötä
tarkastellaan tutkijan omakohtaisesta positiosta käsin (Ellis & Bochner 2000, 739). Autoetnografia
on pääpiirteiltään siis hyvin samankaltainen etnografian kanssa, mutta menetelmän erityispiirteenä
on, että tietoa tuotetaan tutkijan omasta kokemusmaailmasta.
Tässä kappaleessa esittelen pro gradu -tutkielmani tutkimusmenetelmän. Aluksi esittelen
autoetnografian pääpiirteitä ja sitä, miten autoetnografia määritellään. Seuraavaksi käyn läpi, miten
autoetnografiaa

on

hyödynnetty

tieteellisesssä

tutkimuksessa

niin

Suomessa

kuin

kansainvälisestikin. Alaluvussa 4.2 paneudun autoetnografian erityispiirteisiin keskittymällä
autoetnografiseen raportointiin ja kirjoittamiseen. Lopuksi paneudun siihen, miten olen hyödyntänyt
autoetnografiaa tässä tutkimuksessa.

4.1 Autoetnografisen tutkimusotteen piirteitä
Carolyn Ellisin ja Arthur P. Bochnerin mukaan autoetnografisen tutkimusmetodin tarkka määrittely
on vaikeaa, koska niin kuin monet muut tutkimusmenetelmät myös autoetnografia on ajan kuluessa
kehittynyt ja saanut erilaisia piirteitä (Ellis & Bochner 2000, 739).
Autoetnografisia tutkimushankkeita on kutsuttu muun muassa henkilökohtaisiksi narratiiveiksi,
etnografioiksi, refleksiiviksi etnografioiksi ja eettisiksi autobiografioiksi. Ellis ja Bochner laskevat
myös kerronnallisen tutkimuksen sekä erilaiset kokeelliset biografiset metodit ja analyysit
autoetnografiseksi tutkimukseksi. Yhteistä näille hankkeille on ollut se, että tietoa kerätään ja
tehdään näkyväksi tiettyjen strategioiden avulla. Nämä tutkimukselliset konventiot on viime
vuosien aikana mielletty omaksi tutkimussuuntauksekseen: autoetnografiaksi. (Ellis & Bochner
2000 739-745.)
Ellis ja Bochner luonnehtivat autoetnografiaa menetelmäksi, jossa kriittisen persoonallisen
narratiivin avulla tutkimuksessa voidaan nostaa esiin erilaisia tietoisuuden tasoja. Tutkijan
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henkilökohtainen kokemus sijoittuu kulttuuriseen ja sosiaaliseen kontekstiin. (Ellis & Bochner
2000, 740.)
Myös Holt määrittelee autoetnografian kirjoittamisen ja tutkimuksen muodoksi, jossa yhdistyy
henkilökohtainen kulttuuri, jonka (tutkijan) itse kohtaa sosiaalisessa kontekstissa (Holt 2003, 2).
Toisin sanoen autoetnografian avulla yleistä lähestytään yksityisen kautta. Tutkimusvälineenä on
tutkijan koko historiallinen, tunteva ja kokeva minä, minkä kautta tutkittavaa ongelmaa
tarkastellaan.
Pyrkimys

dialogien

luomiseen

liittyy

tutkimusaiheen

lisäksi

olennaisesti

myös

tutkimusmenetelmään. Aarne Mäkelä ja Andrea Fontana mainitsevat, että esimerkiksi Carolyn Ellis
kirjoittaa kenttätutkimuksessa menneisyydestään retrospektiivisesti, ikään kuin haastatellen itseään
ja rakentaa siten narratiivisen rekonstruktion elämänsä tapahtumista (Mäkelä, A. 2007, 79 ja
Fontana 2003, 60). Kyseessä on siis tutkijan itserefleksiivisyys, jossa hän pyrkii yhdistämään
haastattelijan ja haastateltavan roolit.
Autoetnografiassa tutkittavan ongelman aihepiiri liittyy kokemuksellisesti tutkijan omaan elämään,
minkä kautta tietoa tuotetaan. Ellisiä ja Bochneria mukaillen suomalainen keramiikkataiteilija
Maarit

Mäkelä

näkee

autoetnografisen

tutkimusotteen

lähtökohdaksi

tekijän

omaan

henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan liittyvän tiedon (Mäkelä, M. 2003, 24). Syrjälä ja
Numminen huomauttavat, että autoetnografiassa on sekä yhtäläisyyksiä että eroja autobiografian eli
omaelämänkerran kanssa. Ero näiden välillä on kuitenkin se, että omaelämänkerta on näyte
menneistä tapahtumista, joita kertoja muistelee tämän päivän näkökulmasta, kun taas
autoetnografiassa muistelun sijaan tehdään systemaattista havainnointia tutkimuskohteesta. (Syrjälä
& Numminen 1988, 66, 71-72.)
Iiris Ruohon mukaan Paula Saukko taas korostaa, että itse koettuihin tapahtumiin ja kokemuksiin
vaikuttavat

omakohtaisuuden

lisäksi

yhteiskunnan

sosiaaliset

ja

poliittiset

rakenteet.

Elämäkerrallinen tutkimus kohdistuu yleensä toisiin, ei tutkijaan itseensä. Saukon mukaan myös
pelkkien kokemusten kirjaaminen ilman tieteellistä reflektiota ei riitä tutkimusmetodiksi ja tämän
riittävää näkyväksi tekemistä. Ongelmaksi autoetnografisen tutkimusmetodin käytössä voi
muodostua juuri omien kokemuksien objektiivinen reflektointi oli kyseessä sitten television katselu,
lehtien luku tai työprosessin kuvaaminen. (Ruoho 2004.)
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Pattonin mielestä autoetnografia käsittelee tutkijan oman ryhmän kulttuuria, omaa yhteisöä tai omaa
organisaatiota sekä omia kulttuurikokemuksia. Autoetnografiassa tutkija ei tutki enää vain toisia
vaan tutkimusilmiöt voivat liittyä omaan ryhmään ja organisaatioon sekä omiin kokemuksiin.
(Patton 2002, 84-86.)

4.2 Autoetnografia tieteellisessä tutkimuksessa
Aarne Mäkelän mukaan autoetnografinen tutkimusmenetelmä näyttäisi liittyvän postmoderniin
aikaan ja menetelmää on alettu viime vuosien aikana soveltamaan niin kotimaisissa kuin
ulkomaisissakin tutkimuksissa. Autoetnografisen tutkimusmenetelmän levinneisyys liittyy siihen,
että otteella pyritään tuottamaan parempi dialoginen suhde tutkijan haastateltavien kokemusten
välille. (Mäkelä, A. 2007, 79.) Kuitenkin tämän tyyppistä tutkimusta on tehty jo jonkin aikaa
kauemmin. Esimerkiksi amerikkalaisen autoetnografisen tutkimuksen uranuurtajat Arthur Bochner
ja Carolyn Ellis ovat julkaisseet tämän alueen kirjoituksia jo 1990-luvun alusta alkaen (esim.
Bochner & Ellis 2002).
Keramiikkataiteilija

Maarit

Mäkelän

mukaan

2000-luvulle

siirryttäessä

tutkijan

omalla

kokemuksella on nähty olevan yhä merkittävämpi rooli osana tutkimusta (Mäkelä, M. 2003, 24).
Ellis ja Bochner huomauttavat, että tämä liittyy ajatukseen tutkijan persoonan ja paikantuneisuuden
ratkaisevasta vaikutuksesta tutkimuksen teossa, ja siitä juontuvaan pyrkimykseen esitellä näitä
vaikutuksia ja käyttää tietoisesti omia kokemuksia osana tutkimusta. Nämä pyrkimykset ovat
puolestaan johtaneet erilaisiin itserefleksiivisiin tutkimushankkeisiin; tutkija on käyttänyt omia
kokemuksiaan ja tuntemuksiaan osana myös omaa tutkimustansa. (Ellis & Bochner 2000.)
Suomessa autoetnografia on vakiinnuttanut asemansa varsinkin taiteentutkimuksen parissa, kun
taidekorkeakouluissa on tullut mahdolliseksi tehdä taiteellisia väitöskirjoja. Esimerkiksi juuri
Maarit Mäkelä on käyttänyt autoetnografiaa väitöskirjassaan Saveen piirtyviä muistoja (2003),
missä hän pohtii sekä kuvallisin ja sanallisin keinoin, miten naiseutta on mahdollista tarkastella
keraamisten töiden avulla.
Juha Suonpää väitöskirjan Petokuvan raadollisuus (2002) lähestymistapa muistuttaa myös
autoetnografiaa. Väitöskirjassaan Suonpää pyrkii purkamaan luontokuvan merkityksiä pedoista
otettujen kuvien kautta. Tutkimuksen tärkeän osan muodostavat Suonpään omat valokuvat, jotka
hän asettaa dialogiin erilaisten yhteiskunnallisten tutkimustekstien ja toisten luontokuvien kanssa.
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Autoetnografista lähestymistapaa on käytetty myös muuhunkin kuin taiteen tutkimiseen.
Esimerkiksi

kasvatustieteissä

autoetnografiaa

on

hyödyntänyt

Eeva

Anttila

(2003)

tanssipedagogiikkaan liittyvässä väitöskirjassaan A Dream Journey to the Unknown: Searching for
Dialogue in Dance Education. Myös Aarne Mäkelän (2007) väitöskirjasta Mitä rehtorit todella
tekevät löytyy tiettyjä raportoinnin piirteitä, jotka viittaavat autoetnografiaan, vaikkakin kyseessä on
etnografinen tapaustutkimus.
Yhteiskuntatieteissä ja esimerkiksi tiedotusopissa tutkimusmenetelmä ei ole vielä kovin hyvin
tunnettu, mutta monista tiedotusopin journalistissa pro-gradu töissä löytyy autoetnografian piirteitä,
vaikkakaan niitä ei voi suoraan voida kutsua autoetnografisiksi tutkielmiksi. Esimerkiksi Mikko
Knuuttila on journalistisessa pro gradu -tutkielmassaan Huono esimerkki (2003) tutkinut pystyykö
hän kuvareportaasin keinoin kuvaamaan parempaa talouskuvajournalismia. Osana tutkielmaa
Knuuttila on toteuttanut työparinsa kanssa kuvareportaasin ja pitänyt tämän projektin aikana
työpäiväkirjaa, johon hän on kirjannut havaintojaan ja kokemuksiaan. Jälkikäteen Knuuttila
tarkastelee itsereflektion avulla kuvareportaasimatkaansa etelä-Amerikkaan ja kuinka hän onnistui
tavoitteessaan tuottaa vaihtoehtoisia valokuvia talousjournalismista. Henkilökohtaiset ja tarinalliset
päiväkirjamuistinpanot liittyvätkin olennaisesti autoetnografiseen raportointiin, josta lisää
seuraavassa alaluvussa.

4.3 Autoetnografinen raportointi ja kirjoittaminen
Maarit Mäkelä on nimennyt väitöskirjansa tutkimusmenetelmän retrospektiiviseksi katseeksi. Osana
tutkimuksen aineistoa on toiminut työpäiväkirja, minkä kautta hän on voinut luoda silmäyksiä
takaisin työprosessiin ja menneisyyteen. Mäkelä tutkii jälkikäteen omia keraamisia töitään
naiseuden näkökulmasta ja tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä hän on käyttänyt
naistutkimusta. Mäkelän tutkimuksessa puhuu tutkija-tekijä, joka on toiminut niin haastattelijana
kuin haastateltavakin. (kts. Mäkelä, M. 2003.)
Pattonin mukaan Ellis ja Bochner nostavat esiin yhden keskeisen näkökulman, joka erottaa
autoetnografian etnografiasta. Heidän mukaan ero ilmenee tutkimuksen raportoinnissa, kuinka
itsetietoisesti tutkija raportoi perustietolähteinä olevat omat kokemuksensa ja sisäiset reflektionsa.
(Patton 2002, 86.) Myös Saastamoinen kytkee autoetnografisen tutkimuksen raportointitapaan sekä
siihen, kuinka tutkija pystyy reflektoimaan tekstejään (Saastamoinen 2003, 13-14). Niin Ellisin,
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Bochnerin kuin Saastamoisenkin huomiot raportoinnista liittyyvät olennaisesti totuuden käsitteen
ongelmallisuuteen sekä tutkija – tutkittava asemaan. Kun tutkija (haastattelija) ja tutkittava
(haastateltava) ovat sama henkilö tutkimustiedon objektiivisuusta sekä validiteettia voidaan
arvostella.
Rastas huomauttaa, että autoetnografinen ote ei ehkä ole paras menetelmä silloin, kun halutaan
todistaa jokin asia oikeaksi, mutta tutkimusotteen avulla voidaan saada syvällistä ja todistettavaa
tietoa. Kuitenkin autoetnografia soveltuu paremmin tutkimukseen, jonka avulla luodaan tilaa
keskustelulle, reflektiolle ja kritiikille. (Rastas 2005, 52.)
Yleensä autoetnografisissa tutkimuksissa tutkija kirjoittaa ensimmäisessä persoonassa. Tämä liittyy
hyvin olennaisesti tutkimusmetodin raportointitapaan, koska autoetnorgafiset tutkimukset sisältävät
tutkijan oman historian ja kokemusten näkökulman. Ellis ja Bochner sekä Holt toteavat, että
autoetnografisissa tutkimuksissa tekstit tulevat esille lyhyissä kertomuksissa, valokuvantarkoissa ja
henkilökohtaisissa esseissä, päiväkirjoissa ja kirjoituskatkelmissa (Ellis & Bochner, 2000 738; Holt
2003, 2).

4.4 Autoetnografia tässä tutkielmassa
Tutkielmani lähtökohtana on tekijän omaan henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan liittyvä tieto.
Tavoitteenani ei ole ollut esittää uutta teoriaa liittyen valokuvan kerronnallisuuteen, vaan jatkaa
aiemmin julkaistujen teoreettisten tekstien pohjalta ongelman pohdintaa. Tämän journalistiseen
tutkimuskontekstiin sijoittuvan opinnäytetyön keskeisin anti on prosessin aikana syntynyt
kuvareportaasi ja sen tuotantoprosessi sekä niiden kautta syntyvät pohdinnat valokuvan
kerronnallisuudesta.
Maarit Mäkelän väitöskirjan Saveen piirtyviä muistoja (2003) tavoin opinnäytetyössäni puhuu
tutkija – tekijä, joka tarkastelee työtään ja sen työprosessia jälkikäteen. Tutkielmani perustana on
tehty kuvajournalistinen työ ja siihen vaikuttaneet eri tekijät työprosessin aikana. Osana tätä
tutkielmaa tein kuvareportaasin Tampereen yliopiston Visuaalisen journalismin maisteriohjelman
Kuvareportaasi -kurssille talvella 2009, jonka kautta olen tarkastellut valokuvan kerronnallisuuden
ongelmaa.
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Kuvareportaasin lisäksi tutkielmani aineisto koostuu päiväkirjamuistiinpanoista. Muistiinpanojen
avulla olen voinut tarkastella projektia ja työprosessia jälkikäteen. Työpäiväkirjaani pidin niinä
päivinä, milloin keksin jotain kirjoitettavaa liittyen kuvareportaasiini. Kirjasin talteen muun muassa
teknisiä tietoja ottamistani valokuvista, yleisiä tuntemuksia ja havaintoja työn etenemisestä,
ystävien ja ihmisten antamia kommentteja sekä ideoita, joita mahdollisesti tulisin käyttämään
kuvareportaasia koostaessani.
Tutkielman käsikirjoituksen edessä autoetnografiasta on muodostunut tutkimusote, missä
kuvareportaasi

ja

sen

tuotantoprosessi

asettuu

dialogiin

erilaisten

narratologisten,

kuvajournalististen ja tiedotusoppillisten tekstien kanssa. Pro-gradu työssäni kulttuurinen ja
sosiaalinen konteksti on journalistinen tuotantoympäristö, mutta laajemmassa mittakaavassa
länsimainen kulttuuri, oma henkilöhistoriani ja kaikki, mitä se pitää sisällään. Vaikka
kuvareportaasini ei ole tuotettu journalistisessa työympäristössä, kuten oikeassa sanoma- tai
aikakauslehdessä vaan Tampereen yliopiston kurssilla, mielestäni työprosessia voidaan kuitenkin
tarkastella samalla tavalla. Kuvareportaasi -kurssilla opettajina toimi kotimaisia ammattilaisia,
joiden ohjeet ja näkemykset olen huomioinut kuvareportaasi -projektini aikana. Olen siis seurannut
tiettyjä vakiintuneita journalistisia tapoja, joita kuvareportaasien tuotannossa esiintyy. Ymmärrän,
että kuvareportaasi-projektini aikana minulla on ollut tiettyjä vapauksia, joita ammattillisessa
journalistisessa työssä ei välttämättä olisi ollut.
Miten sitten määrittelisin itseni osaksi journalistista kulttuuria? Miten oma tietämykseni ja
kokemukseni tulevat osaksi tätä tutkielmaa? Olen tiedotusopin ja kuvajournalismin opiskelija, jonka
kokemukset lehtikuvaajan tai toimittajan työstä ovat vähäiset. Olen työskennellyt freelancevalokuvaajana yrityksille, kuvatoimistolle ja parille sanomalehdelle. Lisäksi olen toiminut
kuvatoimistossa kuvatoimittajana sekä työskennellyt radiotoimittajana ja osallistunut kotimaisten
dokumenttielokuvien tekoon. Tässä tutkielmassa äänessä on subjekti, joka tämän historian ja näiden
kokemusten

kautta

vertautuu

journalistiseen

kulttuuriin

sekä

toisiin

valokuvaajiin

ja

kuvareportaasien tekijöihin.
Tutkielmaani varten tekemäni kuvareportaasi osittain rajasi tutkimusteemaa ja ohjasi kohti erilaisia
teoreettisia tekstejä. Alusta pitäen halusin tehdä jonkinlaisen valokuvallisen työn osana
opinnäytettäni. Lähtölaukaus tutkielmalle oli kuitenkin aikaisemmat opinnot elokuvatutkimuksen
parissa ja kandidaatintyön aihe. Lisäksi ennen kuin aloitin oman kuvareportaasi -projektini
suunnittelun, olin jo hahmotellut tutkielmani teemaa ja käynyt läpi valokuvan narratiivisuuteen ja
kuvareportaasin liittyviä teoreettisia tekstejä pro-gradu seminaarissa.
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5 SUOMALAINEN KYLÄ -KUVAREPORTAASI
Tutkielmaani varten tein Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Kuvareportaasi -kurssilla
Suomalainen kylä -nimisen kuvareportaasin, jonka avulla tutkisin ja pohtisin valokuvan
kerronnallisuutta. Kuvareportaasin aihe oli pyörinyt päässäni jo hyvin pitkän aikaa.
Tammikuussa 2007 eräänä harmaana iltapäivänä istuin työpaikallani tylsässä avokonttorissa
Helsingin Pasilassa. Olin parasta aikaa suunnittelemassa irtisanoutumistani ja kolmen kuukauden
matkaani Kaliforniaan, Yhdysvaltoihin. Tarkoitukseni oli lähteä matkustamaan maaliskuun alussa
ja palata ennen kesää takaisin Suomeen, sen pidemmälle tulevaisuuttani suunnittelematta.
Kuluttaessani tehokasta työaikaani surffaamalla internetissä ajauduin Tampereen yliopiston wwwsivuille ja löysin Visuaalisen journalismin maisteriohjelman. Tutkittuani jonkin aikaa kurssin
opetusohjelmaa päätin lähettää hakemuksen. Pikaisesti ennen kurssin hakuajan päättymistä kasasin
kotikoneeltani löytämistäni valokuvista portfoliota, jonka lähettäisin hakemuksen mukana
Tampereelle. Halusin portfolioon myös dokumentaarisempia valokuvia, joita minulla ei ollut.
Äitini oli muuttanut pari vuotta aiemmin Helsingistä pieneen kylään nimeltä Kalkkinen. Äitini oli
asunut yli kolmekymmentä vuotta Helsingissä ja minusta hänen muuttonsa pieneen kylään vaikutti
hieman oudolta. Kalkkinen sijaitsee n. 150 kilometriä pohjoiseen Helsingistä, Päijänteen kupeessa.
Kylä on minulle jo lapsuudesta tuttu, koska myös yksi enoistani asuu siellä. Lapsuuteni aikana
emme kuitenkaan kylässä usein vierailleet. Ajattelin, että äidistäni olisi varmaan mukavaa, että
ennen matkaani käyn vierailulla ja samalla voisin valokuvata kylän elämää ja liittää kuvat
portfoliooni. Hakemuksen ja kuvat lähetettyäni en kovin tosissani odottanut kuulevani Tampereelta
mitään, koska mahdollisen haastattelun aikaan en olisi paikalla Suomessa.
Kaksi vuotta myöhemmin palasin kuitenkin Kalkkisiin. Tammikuussa 2009 pakkasin taas kamerani
ja lähdin kohti Kalkkista tekemään tutkielmani kuvareportaasia. Vietin paikan päällä yhteensä kuusi
päivää, minkä aikana kiertelin ympäriinsä kameran kanssa ja tarkkailin, mitä ympäristössä tapahtuu.
Viikon kuvausreissun jälkeen palasin takaisin kotiin Helsinkiin koostamaan kuvareportaasia.
Tämä luku on anaalysiluku, jossa tarkastelen Suomalainen kylä -kuvareportaasin kerronnan
rakentumista. Analyysiosio jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä analysoin kuvareportaasin
kuvallista ja tekstuaalista esitystä. Luvun toisessa osassa tarkastelen miten kuvareportaasin tuotanto
on vaikuttanut reportaasin muotoutumiseen ja sitä kautta myös kerrontaan.
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5.1 Suomalainen kylä - kuvareportaasin kuvallinen ja tekstuaalinen esitys
Suomalainen kylä -kuvareportaasi koostuu kolmesta aukeamasta, yhteensä kuudesta A4 kokoisesta
sivusta. (kts. Liite 1) Sivut on taitettu vaakasuuntaan. Kuvareportaasin ulkoasua dominoi yhdeksän
valokuvaa, jotka on taitettu valkoiselle taustalle. Ensimmäinen aukeama sisältää koko aukeamalle
taitetun valokuvan ja sen päälle sijoitetun lyhyen ingressin. Seuraavat kaksi aukeamaa ovat taitettu
siten, että toiselle sivulle on sijoitettu koko sivun kuva ja viereiselle sivulle kolme pienempää kuvaa
kuvateksteineen.

Kuvareportaasin

sulkee

koko

sivun

näkymä

vähälumisesta

pellosta.

Kuvareportaasi sisältää hyvin vähän tekstiä. Lyhyen ingressin lisäksi kuvareportaasi sisältää vain
muutaman rivin kuvatekstejä.
Salo kirjoittaa, että nykyaikaisessa aikakauslehdistössä kuvareportaasi on selvästi lyhentynyt ja
löytänyt uusia, suppeampia kerronnanmuotoja. Nykylehdissä tuskin koskaan julkaistaan kymmenen
aukeaman mittaisia kuvareportaaseja. (Salo 2000, 110-111.) Suomalainen kylä -kuvareportaasi on
hyvin pitkälti Salon kuvaileman nykyisen suppean kerrontamuodon edustaja. Kolmen aukeaman
mittainen kuvareportaasi muistuttaa rakenteeltaan kuvareportaasi 1800 -ja 1900-luvun alussa
sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistuja kuvakokoelmia tai nykypäivänä sanoma- ja aikauslehtien
verkkosivuilla yleistyneitä kuvakoosteita, joiden avulla kerrotaan tarina jostain päivää polttavasta
aiheesta tai paikasta. Kuvareportaasissa yhdistyvät modernin- ja galleriarakenteiden ominaisuudet
(kts. Vanhanen 2002, 120-128). Suomalainen kylä -kuvareportaasi on kertomuksellinen, mutta siinä
ei ole selkeää draaman kaarta.
Salon mukaan ”elokuvamaisen ja selkeästi painotetun kuvakertomuksen sijaan nykyjournalismi
suosii temaattisia yksittäisten kuvien kokoelmia. Taitossa keskitytään tarinankulun sijasta kuvaaukeamiin, ja yksittäiset kuvat tuovat erilaisia näkökulmia ja puolia aiheeseen. Kuvat ja sanat voivat
liittyä toisiinsa monilla tavoilla, eikä tekstiä mielletä pelkästään kuvien liimaksi. Kokonaisuutta
sitoo entistä löyhempi narratiivinen rakenne, joka ei ole samalla tavoin kuvan ja tekstin saumatonta
ja populaaria yhteistä täsmäviestintää kuin Life-mallissa. Yksittäiseen kuvaan kohdistuu samalla
entistä suuremmat vaatimukset, koska mitään kuvia ei enää käytetä pelkkänä visuaalisena tilkkeenä
tai kuljettajana tarinarakenteessa.” (Salo 2000, 112.)
Suomalainen kylä -kuvareportaasi ei ole kuvallisen ja tekstuaalisen esityksen perusteella
tarkasteltuna ”elokuvamaisesti ja selkeästi painotettu kuvakertomus”. Kolmen aukeaman reportaasi
ei seuraa tyypillistä draaman alku-keskikohta-loppu rakennetta, eikä esitä kronologisesti tai
lineaarisesti etenevää kuvatarinaa. Kuvareportaasista puuttuu kokonaan ”elokuvamainen liike” ja
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suunnitelmallinen kerrontapa, johon esimerkiksi Life-lehdessä pyrittiin. Suomalainen kylä kuvareportaasin valokuva / kuvatekstiparit ovat itsenäisiä elementtejä, joita on korostettu taitossa
aukeamille jätetyllä valkoisella tilalla. Kuvareportaasin kerronta rakentuu ensisijaisesti kuvien
sävymaailman, kuvakulman, teeman ja kuvatekstien suhteesta toisiinsa.
Salon mukaan suomalaisissa yleisaikakauslehdissä pääkuva on usein alussa aukeaman kokoisena,
kuin lupauksena seuraavilla sivuilla odottavasta kuvakertomuksesta. Salo lisää, että aina lupaus ei
täyty, vaan seuraavilla sivuilla jäsennetyn tarinan sijaan on sekalaista kuvasilppua. (Salo 2000,
111.) Suomalainen kylä -reportaasi toteuttaa pitkälti Salon kuvailemaa kuvitusstrategiaa.
Kuvareportaasin aloittaa koko jutun pääkuva, yleiskuva, jossa esitellään näkymä joelle ja
Kalkkisten kylän kyltti. Valokuva on taitettu aikakauslehdille tyypiiliseen tapaan koko aukeamalle.
Pääkuvan ja ingressin perusteella kuvareportaasista voisi odottaa perinteistä lineaarista tarinaa.
Kuitenkin seuraaville aukeamille kootut kuvakokoelmat liittyvät temaattisesti pääkuvaan, mutta
lukijan odottama tarinallinen ja perinteinen kuvakertomus puuttuu.
Mikä sitten olisi Suomalainen kylä -kuvareportaasin julkaisuperuste? Ensi silmäyksellä
Suomalainen kylä -kuvareportaasin voisi sanoa olevan sanoma- ja aikakauslehtien sivuilta
yleisimmin löytyvä matkareportaasi, jos tarkastelussa sovelletaan Vanhasen määrittelemiä
kuvareportaasin lajityyppejä (uutisreportaasi, matkareportaasi, ilmiöreportaasi ja feature-reportaasi).
Vanhasen mukaan matkareportaasin julkaisu- ja tekoperuste on aina jossakin ulkomaailman
aiheessa, joka on kaukana lukijan kokemusmaailmasta (Vanhanen 2004, 75). Lukija odottaa
lehdestä löytyvästä matkareportaasissa tiettyä tarinaa, elämystä uudesta paikasta.
Kuvareportaasin ingressi ja kuvatekstit kertovat pienen Hämäläisen kylän nykypäivästä, mutta
myös historiasta. Lyhyissä tekstipätkissä korostuvat huomiot kylän maisemasta löytyvistä merkeistä
sekä kirjoittajan tuntemukset kylässä vallitsevasta hijaisesta ja rauhallisesta tunnelmasta. Tekstin
tyyli ei kuitenkaan täysin noudata ”runollista ja kuvailevaa” kerrontaa vaan tekstiä rikkoo myös
uutisellinen aineisto. Tekstistä tulee esille Kemppikoneet Oy:n YT -neuvottelut ja maailman
laajuisesti leviävä taloudellinen taantuma. Tämän lisäksi kuvateksteissä kerrotaan kylän arkisista
asioista.

Kuvareportaasin

tekstit

ovat

monimielisiä;

ne

eivät

noudata

perinteistä

reportaasikirjoittamista, eivätkä muodosta kronologista tarinaa. Tämän voi sanoa pitkälti johtuvan
siitä, että tekstin määrä on hyvin vähäinen. Kuvareportaasin kuvatekstit ja ingressi ovat itsenäisiä
elementtejä ja niiden suhde valokuviin on hyvin vahva.
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Suomalainen kylä -kuvareportaasin kuvitus noudattaa pääosin dokumentaarisen valokuvauksen
genreä.

Seppänen

kirjoittaa,

että

dokumentaarisen

valokuvauksen

luonteeseen

kuuluu

suoraviivaisuus, manipuloimattomuus, kuvattavien kohteiden todellisen olemuksen kunnioittaminen
ja tätä kautta autentisoiva vaikutelma sekä (Seppänen 2001, 109). Osa dokumentarismia on myös
se, että valokuvaaja on puolueeton tarkkailija eikä tuo itseään esiin kuvituksessa.
Kuvareportaasin

kuvitus

antaa

vaikutelman

paikalla

olosta

ja

aidoista

havainnoista.

Lavastamattomat valokuvat näyttävät lukijalle, miltä Kalkkisten kylä näyttää tiettyyn aikaan
vuodesta. Kuitenkin kuvituksesta puuttuvat kokonaisuudessaan ihmiset, eikä valokuvissa esitetä
tapahtumia tai tilanteita, joiden kautta dokumentaarinen kerronta rakentuisi. Kuvituksessa korostuu
maisemien ja yksityiskohtien kautta rauhallisuuden ja hiljaisuuden teema, jota vahvistaa myös
valokuvien kuvaustapa. Luonnonvalolla ja isolla aukolla tehdyt valokuvat muistuttavat
sisustuslehtien pehmeätä ja tunnelmallista tyyliä. Lukijan kannalta valokuvan dokumentaarisuus
myös rikkoutuu valokuvassa Mani-baarin ovesta, josta valokuvaaja näkyy heijastuksena.
Valokuvaaja ei ole pelkästään kamera takana oleva havainnoija vaan tuo myös itseään esiin itse
kuvallisessa esityksessä.
Vaikkakin aiheensa puolesta Suomalainen kylä -kuvareportaasin voi lukea matkareportaasiksi,
edellinen valokuvien ja tekstin tarkastelu osittain vastustaa tätä lajityypittelyä. Kuvareportaasi
lainaa kerronnassaan myös ilmiö- ja feature-reportaasien ominaisuuksia. Vanhanen on haastatellut
valokuvaaja Evy Nickströmiä, jonka mukaan feature-jutussa tärkeämpää on oma persoona kuin
taustojen penkominen, tiedon hankkiminen ja kerääminen (Vanhanen 2004, 76). Feature-reportaasi
vetoaa ensisijaisesti lukijan tunteeseen ja estetiikan tajuun.
Vanhasen mukaan ilmiöreportaasi on tosiasioita koskettava kuvareportaasi, jossa etusijalla on
kuitenkin tekijöiden oma kokemus ja aiheen subjektiivinen käsittelytapa. ”Ilmiöreportaasilla on
usein jokin löyhä journalistinen kytkentä johonkin ajankohtaiseen tapahtumaan. Ilmiöreportaasi
sekoittaa toisiinsa journalistista dokumentarismia ja taiteellista ilmaisua.” (Vanhanen 2004, 75.)
Suomalainen kylä -reportaasin kuvitus ja teksti pääosin seuraavat feature-jutun strategiaa.
Valokuvat houkuttelevat lukijaa estetiikallaan ja tuottavat lukijalle mielikuvia. Kuvatekstien rooli
on vahvistaa näitä mielikuvia. Uutisellinen aineisto päivänpolttavasta maailmanlaajuisesta
taloudellisesta taantumasta on tuotu esille yhdessä kuva ja kuvateksti parissa. Tämän perusteleella
katson kuvareportaasin olevan hybridi, jonka esitystapa on sekoitus journalistista dokumentarismia
ja taiteellista ilmaisua.
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5.2 Kuvareportaasin tuotantoprosessin lähtökohdat
Tykkään kyllä noista staattisista kuvista, mitä olen ottanut ja ne kertoo musta hyvin tästä
paikasta tähän aikaan vuodesta (Työpäiväkirja 13.1.2009).
Kuvareportaasin

työprosessin

voidaan

sanoa

eroavan

hyvinkin

paljon

journalistisista

päivärutiineista. Niissä hektinen työrytmi ja lehden painoaikataulu ohjaavat enemmän itse työtä
kuin sattumusten ja erilaisten tilanteiden värittämällä kuvareportaasimatkalla. Sanoma- tai
aikakauslehdissä julkaistavat kuvareportaasit eivät ole syntyneet sattumalta vaan ne syntyvät
tiettyjen reunaehtojen sisällä ja niihin liittyy aina tuotantoprosessi. Jo julkaisukanava (sanomalehti
vai aikakauslehti) ja toimitusten journalistiset periaatteet vaikuttavat siihen, millaisia valokuvia ja
kuvareportaaseja julkaistaan. Myös henkilökohtaiset mieltymykset ja valinnat vaikuttavat siihen,
miten kuvareportaasia rakennetaan. Lisäksi logistisilla tai muilla työn tekoon vaikuttavilla asioilla
voi myös olla vaikutusta kuvareportaasin kerronnan rakentumiseen.
Helsingin Sanomien valokuvaaja Markus Jokelan ja hänen monivuotinen toimittaja aisaparinsa
Ilkka Malmbergin mukaan kuvareportaasin valmista mallia ei ole olemassa (Vanhanen 2002, 127).
Tähän voisi jopa vielä lisätä, että jokainen kuvareportaasi on uniikki teos. Jokela ja Malmberg
käyttävät

kuvareportaasimatkoillaan itse keksimäänsä tuotantometodia,

jota he kutsuvat

”haltuunoton metodiksi”. Haltuunoton metodissa etsitään pääkuvaa, jonka ympärille tarina alkaa
rakentua. Metodi perustuu väljän intuitiiviseen haltuunottoon eikä etukäteen sovittujen
konstruktioiden kuvittamiseen. Haltuunoton metodissa lähtökohtana on käsitys päämäärästä, mutta
ei niistä kaavamaisista keinoista, joilla siihen päästään. (Vanhanen 2002, 127.)
Kari Koljonen on tutkinut Satakunnan Kansan kuvajournalistista tuotantoa osana Tampereen
yliopiston Journalismin yksikön tutkimusta Valtakadun verkoissa (2004). Koljosen mukaan
Satakunnan Kansan kuvajournalismin tuotanto jakautuu kolmeen pääjaksoon: suunnittelujaksoon,
kenttäjaksoon ja valinta- ja viimeistelyjaksoon (Koljonen. et al. 2004, 54). Tutkimus painottuu
päivittäisen uutiskuvan tuotantoon ei niinkään kuvareportaasin tuotantoon.
Satakunnan Kansan tuotantomallissa suunnittelujaksoon sisältyvät yhteydenotot lähteisiin ja
kuvaajien työnjako. Kenttäjaksoon lasketaan kuuluvaksi matkat kuvauspaikalle ja pois sekä kuvien
ottamista valmistaneet toimet ja itse kuvaus. Viimeiseen jaksoon valinta- ja viimeistelyjaksoon
kuuluvat kuvien käsittely ja valinta ja taitto. (Koljonen et al. 2004, 54.)
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Alkuperäinen ideani oli tehdä kuvareportaasi Kalkkisten kylän päivittäisestä elämästä ja siitä miten
maailmanlaajuiden taloudellinen taantuma näkyy kylässä. Voisiko yhden kylän tapahtumien kautta
lähestyä

taloudellista

teemaa?

Lähtökohtanani

oli

tuottaa

perinteinen

dokumentaarista

reportaasikuvausta noudattava teos, jonka pääpaino olisi valokuvissa. Voisi sanoa, että
kuvareportaasiprojektia motivoi alusta lähtien enemmän visuaalisuus kuin tekstin kautta tapahtuva
kerronta. Koska en ole työskennellyt kirjoittavana toimittajana, halusin tekstin määrän jäävän
pieneksi.
Omaa kuvareportaasiprojektiani voisi kutsua yllä esiteltyjen kahden tuotantotavan yhdistelmäksi.
Koska kuvareportaasin tapahtumapaikka oli minulle jo entuudestaan tuttu, mielessäni pyöri
alustavasti muutamia kuvauspaikkoja. Suunnittelun pohjalta mahdollisiksi kuvauspaikoiksi
valikoitui kolme paikkaa: Kemppikoneet Oy:n tehdas, kylän ainoa ravintola Mani-baari sekä
Mansikkapiha

-marjaviinitila.

Lähdin

kuvausmatkalle

kuitenkin

ilman

tarkempaa

kuvaussuunnitelmaa. Tarkoituksenani oli jalan kiertää jalan kylän ympäristöä, luottaa onneeni ja
tarkastella jälkikäteen mitä digitaalisen järjestelmäkamerani kennolle oli tarttunut. Tutut paikat
antoivat tavallaan myös pohjan mille pudota, jos ”haltuunoton metodini” ei onnistuisi. Saisin
ainakin jotain varmoja kuvia, niin ainakin kuvittelin.
Kuvareportaasin kuvausvaihe kesti yhteensä kuusi päivää. Saavuin Kalkkisten kylään lauantaina 10.
tammikuuta 2009. Seuraavana päivänä aloitin työt. Matkalla minulla oli mukana yksi digitaalinen
järjestelmäkamera, kaksi objektiivia, kaksi pientä salamaa ja kannettava tietokone. Päivät kylässä
kuluivat pääosin valokuvatessa, mutta sen lisäksi suunnittelin kuvareportaasien tekstejä ja taittoa
sekä tein alustavia kuvavalintoja.
Palattuani kotiin Helsinkiin aloitin kuvareportaasin koostamisen. Valinta- ja viimeistelyprosessin
aikana käsittelin kuvat lopulliseen kokoonsa sekä korjasin värejä ja valotuksia. Kuitenkin
suurimman ajan viimeisessä jaksossa vei kuvareportaasin taittaminen, koska jouduin opiskelemaan
InDesign –taitto-ohjelman käyttöä melkein perusteista asti. Myös tekstien kirjoittaminen vei aikaa,
koska minulla ei ole aikaisempaa kokemusta journalistisesta kirjoittamisesta.

5.3 Kuvausmatka Kalkkisten kylässä
Kuvareportaasin kuvituksen perusta valmistui oikeastaan ensimmäisinä kuvauspäivänä ja se vaikutti
peruuttamattomasti myös kuvareportaasin lopulliseen muotoon ja kerrontatapaan.
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Ensimmäinen kuvauspäivä oli sunnuntai, mikä oli erittäin hiljainen päivä kylällä. Kirjoitan
työpäiväkirjassa, että sää oli hyvin harmaa ja tasaista valoa riitti iltapäivän alkutunneille. Kuvasin
pelkästään maisemia ja hain kuvapakettia varten dokumentaarista yleiskuvaa. Ensimmäisestä
päivästä innostuneena kuvasin paljon. Maisemien lisäksi mielenkiintoni kiinnittyi moniin
yksityiskohtiin ja väreihin, joista kävellessäni innostuin.
Kuvasin äitini takapihan peltoa sekä kävelin kylän keskustaan, missä kuvasin tyhjää
luistelukaukaloa, autiota jalkapallokenttää sekä koulunpihaa. Kuvasin myös teitä, mutkia,
taloja, sellaista yleiskuvaa, millä voi mahdollisesti olla käyttöä jossain vaiheessa. Lifelehden kuvaohjeiden mukaan myös yleiskuva pitää löytyä kuvapaketista (Työpäiväkirja
sunnuntai 11.1.2009).
Ainakin tänään Jokela & Malmberg ”Haltuunoton metodi” tuntui kivalta. Kävelin
ympäriinsä ja yritin saada jotain fiilistä paikasta ja kuvata maastoa. Toisaalta näillä
kulmilla olen käyskennellyt ennenkin joten tiesin, että ainakin jääkiekkokaukalo ja silta
paikasta löytyvät (Työpäiväkirja 11.1.2009).
Kylällä ainoat äänet olivat tuulen tuiverrus ja jossain kaukana ajokoirat ulvoivat ikäväänsä.
Vesi tippui ränneistä ja sulava lumi muodosti talojen kattojen reunuksille lyhyitä
jääpuikkoja. Kävin myös Kalkkisten sillan luona venesatamassa kuvaamassa talvisia
soutuveneitä ja itse siltaa. Rannasta löysin myös Kalkkinen-kyltin, mitä voisi käyttää. Kuva
tuntuu aika kliseiseltä, mutta toisaalta samassa kuvassa esiintyy Kalkkisten silta, joka
tavallaan on yksi paikan nähtävyyksistä (Työpäiväkirja 11.1.2009).
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(Ensimmäiseltä kuvauspäivältä kuvareportaasiin valitut valokuvat)
Siinä missä valokuvaus vei paljon aikaa päivän valoisina tunteina, illan hämärtyessä oli hyvä
suunnittella kuvareportaasin tekstejä ja taittoa. Päivän kuvaussaldon vaikutus oli kuitenkin ilmeinen
illan ajatuksiin.
Formaattina olen ajatellut aikakauslehti formaattia, koska silloin kuvat pääsisivät
paremmin esille, isompi koko (Työpäiväkirja 11.1.2009).
Tekstin osalta olen ajatellut kirjoittavani pidennetyn ingressin ja laajat kuvatekstit kuviin.
Tekstin tyylinä ajattelin aluksi perusreportaasitekstiä, jotka mukailisivat kuvien sisältöä,
perusdokumentaarinen

tyyli.

Toisaalta

runomuotoinen,

kuvaileva

ja

maalaileva

kirjoittaminen voisi sopia tämän päivän kuviin, jotka ovat pysähtyneitä otoksia
jääkiekkokaukalosta, jalkapallokentästä ja maisemista (Työpäiväkirja 11.1.2009).
Lisäksi ennen kuvausmatkalle lähtöä olin tutustunut W. Eugene Smithin legendaariseen
Espanjalainen kylä -kuvareportaasiin ja se vaikutti kuvareportaasini otsikon ideointiin.
Espanjalainen kylä -reportaasi on usein todettu Life-lehden visuaalisesti näyttävimmäksi
valokuvaesseeksi. Ajatuksenani oli tehdä jonkinlainen intertekstuaalinen viittaus kaikkien aikojen
kuvajournalistiseen merkkipaaluuun, johon monia valokuvaesseitä verrataan.
Mahdollinen otsikkoidea Suomalainen kylä - viittaus legendaariseen kuvareportaasiin
Spanish Village (Työpäiväkirja 11.1.2009).
Toisen kuvauspäivän aamuna soittelin alunperin kuvauspaikoiksi suunnittelemiin yrityksiin. Oli
kuitenkin virhe olla ottamatta yhteyttä mahdollisiin kuvauspaikkoihin ennen kuin matkasin
Kalkkisten kylään. Tämä oli ehkäpä huomattavin tekijä, mikä vaikutti kuvareportaasiin.
Alkuperäisen idean mukaan kuvitus tulisi noudattamaan dokumentaarista tyyliä ja ajattelin, että
valokuvat Kemppikoneet Oy:n tehtaan työntekijöistä ja marjaviinitilan talvisesta aherruksesta
tulisivat muodostamaan kuvituksen perustan. Mansikkapihan marjaviinitilalta vetosivat kiireeseen
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ja vastaus oli EI. Kemppikoneet Oy:stä en saanut kuvausluvista vastaavaa henkilöä päivän aikana
useista soitoista huolimatta kiinni.
Soittelin aamulla kuvauslupia Mansikkapihan marjaviinitilalle ja Kempin tehtaalle.
Mansikkapiha ei halunnut kiireiden takia suostua kuvaukseen. Lisäksi he halusivat, että
tulisin kuvaamaan kesällä, koska se sopisi paremmin heidän markkinointitarkoituksiin.
Kempiltä eivät ole vielä vastanneet, mutta jos en saa lupaa menen keskiviikkona kuitenkin ja
kyselen sitten myöhemmin (Työpäiväkirja 12.1.2009).
Marjaviinitilan isännän Jannen kanssa käymästä keskustelusta sain kuitenkin lisää ideoita
kuvareportaasin tekstiin. Puhuimme Janne kanssa puhelimessa kylän talvisesta elämästä ja hän
sanoi, että kylän tunnelma on tosi hiljainen, uinuva.
Kylän tunnelma on tosi hiljainen, samaa sanoi myös Mansikkapihan isäntä Janne. Hänen
puheestaan sain myös ajatuksen uudesta otsikosta ja reportaasin muodosta. Uinuva kylä. Se
tunnelma kuvaa hyvin kylää. Ihmisiä ei näy missään ja ilma on tosi harmaa. Olen ajatellut
lisää tekstiä ja sen muotoa. Tekstin ajattelen nyt enemmän runotyyppisenä ja kuvat olisivat
noita pysähtyneitä suoraan edestä kuvattuja paikkoja ja yksityiskohtia. Ollaan menossa
kohti feature-reportaasia, mitä se ikinä onkaan (Työpäiväkirja 12.1.2009).
Ennenkuin tammikuun varhainen hämärä alkoi laskea kylässä suuntasin uudestaan Kalkkisten
sillalle. Tällä kertaa seisoskelin sillan päällä yrittäen kuvata ohi ajavia autoja ja kävelijöitä.
Liikenne oli vähäistä ja kuvaustekniikassa ongelmia. Jatkoin sillalta autolla Kalkkisten
hautausmaalle. Ensimmäisen päivän optimismi oli katoamassa ja ajatukseni kuvareportaasin
ilmeestä alkoivat muuttua.
Toisaalta vähän arveluttaa tämä oma puuhastelu. Pitäiskö mun rohkeammin hengailla vaan
tossa Lampisen kaupan ympäristössä ja kysellä ihmisiltä haluuko ne kuvaan ja voiko niitä
haastatella. Toisaalta onko se tarpeellista, jos mun aiheen toteutus on menossa pois
dokumentarismista (Työpäiväkirja 12.1.2009).
Sellaset oikeasti hienot kuvat multa puuttuu. Pitäis varmaan opiskella enemmän
maisemakuvausta tässä samalla. Kuvasin tänään samaan tyylin kuin eilenkin, mutta testasin
miten pieni aukko vaikuttaa kuviin. Ainakin syväterävyys kasvaa, mut en ole varma tärähtikö
kuvat kun jouduin kuvaamaan pitkällä valotuksella. Käytin kuitenkin jalustaa, mutta mulla
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ei ole lankalaukaisinta, mikä helpottais asiaa. Huomasin myös, että mun digikameran kenno
on tosi likainen, ja kaikki roskat näkyvät pienellä aukolla kuvissa (Työpäiväkirja 12.1.2009).

(Toiselta kuvauspäivältä kuvareportaasiin valitut valokuvat)
Kolmantena reissupäivänä en kuvannut ollenkaan. Kirjoitan työpäiväkirjassa, että ulkona ilma
muuttui lämpimän loskaiseksi ja ulkona alkoi näyttämään entistä ankeammalta. Kolmas päivä kului
kuvia käsitellessä ja tein valokuvien alustavaa valikointia. Soittelin myös Kemppikoneisiin
kuvausluvasta, turhaan.
Perjantaina olisi tarkoitus lähteä takaisin Helsinkiin ja en ole ollenkaan varma saanko
tarpeeksi kuvia, joista kasata repparin. Tykkään kyllä noista staattisista kuvista, mitä olen
ottanut ja ne omasta mielestäni kuvaa hyvin tätä paikkaa tähän aikaan vuodesta
(Työpäiväkirja 13.1.2009).
En ole ihan varma kiinnostaako ketään tämän tyyppinen reppari. Painotus on kuitenkin
kovin esteettinen ja maalaileva, eikä kovin ajankohtainen tai dokumentaristinen, sanan
puhtaassa merkityksessä. Ainakaan Markku Niskanen ei tätä varmaan ottaisi Hesariin
(Työpäiväkirja 13.1.2009).
Suunnittelin valokuvia käsitellessäni uusia kuvauskohteita. Kohteiksi valikoitui yksi autiotalo ja
Kemppikoneet tehtaan alue. Tässä vaiheessa alkoi näyttää jo hyvin ilmeiseltä, että kuvituksen
painotus on siirtynyt maisemiin ja yksityiskohtiin. Myös omat mieltymykseni valokuvaamisessa
alkoivat painaa enemmän kuin dokumentarismin vaatimukset.
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Äidin lähellä on yksi autio hirsimökki, jossa kuulemma paikallinen kummitus asuu. Ajattelin,
et sitä vois käydä myös kuvaamassa. Kuvassa vois käyttää salamaa valaisemaan itse tilan,
ja hitaalla ajalla voisin lavastaa itseni kummittelemaan talon sisälle (Työpäiväkirja
13.1.2009).
Onkohan tää mun oma mieltymys ei-tavalliseen kerrontaan voittamassa tämän repparin
kamppailun (Työpäiväkirja 13.1.2009).
Neljännen kuvauspäivän aamuna lähdin kiertelemään Kemppikoneet Oy:n tehtaan ympäristössä.
Sain tehtaan päälliköltä luvan kuvata ulkoalueilla, mutta tehtaalle en saanut mennä. Kuvasin vedestä
tyhjennettävää lampea sekä tehtaan tenniskenttää, jonka sammalesta päällystynyt pinta näytti
mielenkiintoiselta. Koko yrityksen kuvausluvista päättävä markkinointipäällikkö ei edelleenkään
vastannut soittoihini eikä välillä pitänyt puhelinta päällään. Asiaan varmaan vaikutti se, että
seuraavana päivänä Kempin tehtaalla oli tarkoitus ilmoittaa YT-neuvottelujen tulos.
Kuvasin tänään Kempin tehtaan ympäristöä. Sain tehtaan päälliköltä kuvausluvan, mutta
Kempin markkinointipäällikkö ei vastaa soittopyyntöihin eikä pidä puhelintaan auki.
Huomenna Kempin tehtaalla ilmoitetaan YT-neuvottelujen tulos. Irtisanottavien määrä on
kuulemma kasvanut 15:sta 50:een (Työpäiväkirja 14.1.2009).
Kempin tehtaan vieressä oleva lampi tyhjennettiin tänään vedestä. Kävin kuvaamassa sen
ympäristöä. Lampi oli saastunut ja siinä olevat kalat täynnä matoja. Tämän tiedän siitä, että
veljeni nosti lammesta toissa kesänä lohen, jonka sisukset olivat täynnä matoja
(Työpäiväkirja 14.1.2009).
Tehtaan ympäristön lisäksi kävin kuvaamassa autiotaloa, minkä kuvaamista olin suunnitellut päivää
aiemmin. Lisäksi kuvasin juuri lumesta sulaneita hiekkateitä. Olin kuullut serkultani huhun, että
Kimi Räikkösen mummo on aikoinaan asunut Kalkkisissa ja myös nuoriherra Räikkönen on näitä
teitä aikoinaan hurjastellut.
Kuvasin tänään myös hiekkateitä ja yhtä autiota taloa, jossa kuulemma kummittelee. Käytin
talon kuvauksessa myös salamavaloa, jotta sain taloa valaistua sisältä. Käytin myös sivulta
suoraa salamaa, jotta kuvista tulisi dramaattisia (Työpäiväkirja 14.1.2009).
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Hiekkatiekuvat tuntuvat kiinnostavilta siksi, että aikoinaan junnuna Kimi Räikkönen on
treenannut huhupuheiden mukaan Kalkkisten teillä. Tiet kuvaavat hyvin paikkaa ja tuo Kimi
knoppitieto on tavallaan kiinnostava. Ainakin siitä tulee mieleen mielikuva, vastapari Kimin
auton pärinä vs. Kylän hiljainen maisema. (Työpäiväkirja 14.1.2009)
Palattuani Helsinkiin en kuitenkaan valinnut kumpiakaan kuvia mukaan edes taiton suunnittelussa.
Hiekkatiekuvissa ongelma oli lumen vähyys. Valokuvat eivät sävymaailmaltaan sopineet muuhun
kuvamateriaaliin, joita hallitsee vaaleat sävyt. Autiotalon kuvissa käytetty salamavalo mielestäni
taas rikkoisi kuvareportaasin rauhallisen kokonaisuuden ja tästä syystä jäivät taiton ulkopuolelle.
Tässä vaiheessa oli selvää, että kuvitus tulisi perustumaan ”ei-dokumentaarisille” valokuville.
Tällä hetkellä olen varma, että en aio käyttää kuvituksessa ollenkaan ns.
dokumentaarisia kuvia, joissa ihmiset tekevät jotain. Kuvitus tulee koostumaan eri
yksityiskohdista, maisemakuvista, ym. mitä olen tähän mennessä kuvannut. Aion
huomenna mennä ajelemaan autolla ja kuvata vielä kerran kylän keskustaa
(Työpäiväkirja 14.1.2009).
Neljäntenä kuvauspäivänä löysin vahingossa Päijät-Häme lehdestä jutun Kalkkisten kylän Manibaarista. Olin ensimmäisenä kuvauspäivänä kuvannut baarin oven ilmoituksen, mutta en tiennyt
tulisinko käyttämään kyseistä valokuvaa. Päijät-Hämeen juttu tavallaan varmisti, että kuva
valikotuisi mukaan ja motivoi feature-kerronnan suuntaan, koska sain siitä idean kuvatekstille.
Päijät-Häme Lehdessa oli tänään juttu Manibaarin avaamisesta. Jutussa oli käytetty
kuvituksena tosi huonoa kuvaa uusista omistajista baaritiskin takana, sellanen tosi pönötys
kuva. Mun kuva baarin ovesta, jossa ilmoitetaan baarin aukeamisesta sopii paremmin mun
juttuun. Toisaalta kuvaan voi myös hyvän kuvatekstin tukemaa kuvan ajatusta: kylän ainoa
baarikin on kiinni ja karaoke ei tällä hetkellä kylällä raikaa, ennen perjantai oli karaoke
päivä. Toisaalta tämän hetkisessä taloustilanteessa baarin ostaminen ja yrityksen
aloittaminen on hienoa (Työpäiväkirja 14.1.2009).
Kirjoitan työpäiväkirjassa myös, että pyysin Kuvareportaasi -kurssin lehtorilta Tapani Huovilalta
valmiita taittopohjia InDesigniin, jotta voisin aloittaa kuvareportaasin koostamisen heti kun pääsen
kotiin. Taittokokemuksen puuttuessa valmiiden pohjien avulla pääsisin paremmin hommaan kiinni.
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Viimeisenä kuvauspäivänä kiersin vielä uudestaan Kalkkisten kylän ympäristöä ja yritin etsiä lisää
maisema -ja yksityiskohtavaihtoehtoja jo otetuille valokuville. Uupuneena vastoinkäymisistä en
jaksanut enää panostaa hirveästi kuvaamiseen. Tässä vaiheessa ajattelin, että ensimmäisten parin
päivän kuvasaldo oli tarpeeksi kattava kuvareportaasin kasaamiseksi. Lisäksi Kempiltä
markkinointipäällikkö ei ottanut yhteyttä, joten dokumentaariset kuvat tehtaan työntekijöistä jäivät
ottamatta.
Tänään samoin kun viikon muinakin päivinä oli harmaata ja tuulista. Tasaisen harmaa keli
on toisaalta ollut hyvä, koska tasainen valo on ollut koko ajan. Kuvista ehkä tulee vähän
tylsiä, mutta kuvaavaa tälle kylälle kuitenkin (Työpäiväkirja 15.1.2009).
Kiertelin tänään uudestaan keskustassa ja Kempin tehtaan lähialueilla. Inspiraatio alkaa
kuvien osalta olemaan aika lopussa. Alkuillasta n. klo. 16, on niin helvetin pimeetä, kävin
ottamassa muutaman kuvan pitkällä valotusajalla. En ole vielä käsitellyt kuvia, mutta ehkä
kuvista ei kuitenkaan ole tarinan kannalta mitään käyttöä (Työpäiväkirja 15.1.2009).
Kempin markkinointipäällikkö ei missään vaiheessa vastannut mun puheluihin eikä soittanut
takaisin kuvausluvasta. Tästä johtuen en päässyt tehtaalle kuvaamaan, tästä johtuen kuvista
ehkä tuli myös sellaisia kuin tuli. Toisaalta hyvä, toisaalta huono juttu, olisi ollut kiva saada
myös ihmisiä kuviin. Kuvista tulee kuitenkin ankea fiilis, mikä ei alunperin ollut tarkoitus.
Ehkä tekstissä voisi painottua sellainen kesän odotus, mutta oisko se sitten ajatuksena tullut
siitä 10+1 yhdestä kirjan repparista. Kuvissa on myös sellainen tunnelmapainotus,
vaikkakaan alunperin ideana ei ollut tehdä täydellä aukolla pehmeitä, Weseliuksen
naistenlehti kuvia (Työpäiväkirja 15.1.2009).
Viimeisenä kuvauspäivänä sain Tapani Huovilalta taittopohjat. Muut Kuvareportaasi -kurssin
opiskelijat olivat tehneet reportaasit broadsheet kokoon, mitä itse en halunnut tehdä. Huovilan
lähettämät pohjat olivat juuri broadsheet kokoa, joten joutuisin tekemään taiton alusta lähtien.
Nähtyäni myös aiemmin muiden kurssilaisten reportaasit, huomasin, että yksi virhe on käyttää
taitossa liikaa kuvia.
Mietin tänään taas taittopuolta. Kysyin Tapani Huovilalta pohjia, mutta lähetti broadsheet –
koon pohjat, joita en tule käyttämään. Koko ajan mielessä mulla on ollut taittamisessa idea,
missä kuvat ovat suht isoja ja valkosta tilaa ympärillä aika paljon. Mut sen varmaan sitten
näkee kun alkaa suunnittelemaan taittoa tarkemmin. Jos jutun pituus on viisi sivua, käytän
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sivuilla kuvia aika säästeliäästi, n. 2 per sivu, yks iso ja yks pienempi. Kuvareppari -kurssin
muista töistä oppineena, kaikkia kuvia ei kannata tunkea sivuille (Työpäiväkirja 15.1.2009).
Viimeisenä päivänä pohdin vielä tekstin tyyliä. Kirjoitan päiväkirjassa, että vaihtoehtoina ovat
faktuaalinen journalistinen teksti ja kuvaileva runollinen ote. Maalaileva sopisi ehkä paremmin
kuviin, mutta faktatiedoilla saataisi kontrastia tekstin ja valokuvan välille.

5.4 Valinta ja viimeistelyprosessi
Kuvausmatkan jälkeen palasin takaisin Helsinkiin ja aloitin kuvareportaasin koostamisen.
Ensimmäiseksi kävin läpi valokuvia, joita kertyi matkalta noin 350 kappaletta. Olin kuvausmatkalla
jo tehnyt alustavaa kuvien valintaa ja alustavasti käsitellyt kuvia sekä tarkistanut, että valokuvat
ovat tarkennukseltaan hyviä. Kirjoitan työpäiväkirjassa, että kuvausmatkalla kannettavan ruudulla
valokuvien käsittely oli vaikeaa ja jouduin aluksi kotona tekemään muutoksia moniin kuviin. Vielä
viimeisenä viimeistelypäivänä jouduin käsittelemään ja hienosäätämään valokuvien värejä, että
kuvat erottavat valkoisesta pohjasta paremmin. Kirjoitan päiväkirjassani, että käsittelin joidenkin
kuvien reunoja, taivaita ja lunta, koska ne olivat ”palaneet puhki” eivätkä erottuneet paperista.
Lopulta päädyin 22 valokuvan pakettiin, joista yhdeksän päätyi reportaasiin. Kuvareportaasin
valokuvien valikointi perustui loppujen lopuksi yhteen teemaan – hiljaisuuteen. Halusin, että
valokuvissa painottuisi talven valkoisuus ja harmaus verrattuna erilaisiin väreihin, joita kylältä
löysin; punamulta maali sekä erilaiset siniset ja keltaiset seinissä.
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(Kuvareportaasin valmis kuvapaketti).
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Kuvareportaasin taittoprosessi alkoi Adoben InDesign -ohjelman opiskelulla. Tähän kuluikin paljon
aikaa taittoprosessin alussa. Olin löytänyt aikoinaan yliopiston tietokoneluokasta Teemu
Heleniuksen Taittavan toimittajan Indesign CS -opetusmateriaalin (2006) ja lähdin ihan perusteista
liikkeelle. Taitto-ohjelmaa opiskellessani tutkin paljon erilaisten sanoma -ja aikakauslehtien taittoja
ja yritin saada niistä inspiraatiota.
Tänään tuli kotiin S-ryhmän lehti, josta katselin parin jutun taittoja. Yhdessä
saunarepparissa on käytetty tosi isoja kuvia, jotka menevät kahdelle sivulle. Laitan varmaan
mun repprarin alkuun ison kuvan aukeaman kokoisena ja sen päälle sitten otsikon ja
ingressin. Pääkuvana varmaan toi silta ja kyltti kuva. Yleiskuvalla sisään, joka taitaa olla
pitkälti Mani-baari ja tehdaskuvan kanssa ainoat ”dokumentaariset kuvat”. Tämä ehkä
siksi, että saan niihin kuviin kuvatekstit, joissa voidaan kertoa, mitä kylällä tapahtuu
(Työpäiväkirja 1.3.2009).
Taittoprosessi muistutti pitkälti palapelin tekoa. Valmiiseen lopputulokseen päästiin enemmän
erheen ja oppimisen kautta, kuin ammattimaisen järjestelmällistä prosessia noudattaen. Pyörittelin
kuvia ympäri aukeamia ja hain mahdollisia muotoja, mihin taitto asettuisi.
Ekasta taittoversiosta tein pdf:n, ihan testatakseni miltä toi nyt tulee näyttämään. Ihan
varmastikaan ei ole viimeinen taitto versio, mutta se ensimmäinen. Tosi simppelin näköinen
taitto, mut mun mielestä se on rauhallinen niin kuin ajateltu repparikin. Olen haeskellut nyt
vain taiton muotoja, enkä niin miettinyt, mikä kuva menee mihinkin (Työpäiväkirja
4.3.2009).
Alunperin suunnittelin kuvareportaasini viisi sivuiseksi. Ensimmäisestä taittoversiosta lähtien
taitoin kuitenkin valokuvan Kalkkisten sillasta ja kyltistä kahdelle sivulle avaamaan reportaasin.
Tästä syystä kolmen aukeaman taitto tuntui paremmalta. Teksti oli tässä vaiheessa internetistä
löytyvän loremlipsum generaattorin tuottamaa tekstipötköä, eikä varsinaista tekstiä. Kuitenkin
huomattavaa on se, että alunperin näin tekstin osuuden taitonpohjalla huomattavasti suuremmaksi
kuin mitä siitä loppujen lopuksi tuli.
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(Ensimmäinen taittoversio 4.3.2009)
Kuvareportaasin taiton punainen lanka löytyi ottamistani valokuvista. Yksi Kuvareportaasi -kurssin
lehtoreista Tapani Huovila totesi, että kuvareportaasin taitto kannattaa tehdä tietyn teeman mukaan,
esimerkiksi taitto voi keskittyä tiettyyn väriin. (Huovila, T. Suullinen tiedonanto 2008) Oma
päämääräni oli seurata kuvien tuottamaa rauhallista tunnelmaa. Halusin korostaa harmaiden,
vaaleiden ja punamultamaalin sävyjä jättämällä kuvien ja tekstien ympärille valkoista tilaa.
Valkoinen tausta myös kehystäisi valokuvat ja korostaisi värejä. Taittomalleja kokeillessani
aikakauslehdistä saamani vaikutteet näkyvät kuvien koossa, valinnoissa ja sijoittelussa.
Taitto sai tänään taas uutta vauhtia. Näin eilen Olivia -lehdessä hienon idean oman
repparin taittoon. Aukean toiselle sivulle oli jätetty yläreunaan paljon tyhjää valkoista tilaa.
Toisen sivun halkaisi kultaisessa leikkauksessa panoraamakuva. Tätä tulen varmaan
käyttämään omassa repparissani. Tämä ainakin auttaa taittamaan aukeamat 2 ja 3. Toiselle
sivulle iso kuva ja toiselle 3-4 kuvaa eri kokoisina, mutta en halua liikaa kuvia, vaan aika
paljon valkoista tilaa rauhoittamaan taittoa, auttamaan repparin tuottamaa rauhallista
fiilistä (Työpäiväkirja 12.3.2009).
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(Seitsemäs taittoversio 12.3.2009)
Viimeinen ja valmis kuvareportaasin taitto on numeroltaan yksitoista. Kymmenes versio oli jo
hyvin lähellä lopullista, mutta pähkäilin vielä kahden kuvan välillä.
Mun mielestä taitto on nyt valmis. Kuvista nyt en ihan satavarma vielä ole, koska tekstit ovat
vielä tekemättä loppuun. Rauniokuvan ja graffittikuvan tulevaisuus ei ole vielä varma,
ennekuin tiedän saanko niihin jonkun sopivan tekstin. Koko sivun kuville ei tule tekstiä
koska ne mun mielestä vaan tukee sitä fiilistä. Mut toi taiton muoto on mielestä nyt hyvä.
Tarpeeksi valkoista tilaa ylhäällä ja alhaalla sekä marginaaleissa (Työpäiväkirja
13.3.2009).
Arvon kahden kuvan välillä, mutta en vielä tiedä, mitä kuvatekstissä lukisi, niin en osaa
vielä valita kuvaa. Toisaalta kummitustalo kuvassa olen käyttänyt salamaa, joten siltä osin
se eroaa kaikista muista kuvista, ja on ehkä pakko jättää pois. Toisaalta sopisiko se
muutenkaan harmaus / fiilis ideaan (Työpäiväkirja 17.3.2009).
Viimeisen kuvan kohtalon ratkaisi lopulta kuvateksti. Tyttöystäväni katseli kuvaa graffitista
Kalkkisten satamassa ja hänelle tuli valokuvasta mieleen nuorison jättämät jäljet kylän maisemaan.
Tämä loppujen lopuksi veti yhteen myös koko kuvareportaasin tarinan. Kuvareportaasin lopullinen
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muoto ja tarina valmistuivat, kun sain vihdoin kirjoitettua tekstit lopulliseen muotoonsa ja valitsin
viimeisen valokuvan kuvareportaasin taittoon.
Viikonloppu meni kuvatekstien ja ingressin loppuun viimeistelyssä. Tekstit tuli vasta nyt
loppuvaiheessa valmiiksi. Suurimman osan kuvateksteistä ja ingressistä olin kirjoittanut jo
muutama viikko sitten. Tänään kuitenkin koko repparin ajatus oikeastaan kirkastui loppuun
asti. Idea harmaudesta ja keväästä muokkautui TK:n sanoman kuvatekstin avulla. Olin
suunnitellut joko graffitti-kuvaa ja tai kuvaa kummitustalosta. Kuvaksi valikoitui tuo
graffitti-kuva, koska TK puhui kylän nuorisosta ja kuinka kuvassa näkyy nuorison jättämät
jäljet ympäristöön. Kylän maisemasta näkyy kaikessa harmaudessaan myös elämä. Vanhat
rauniot muistuttavat 1900-luvun alun elämästä, puhelinkoppi taas elämästä ennen
kännyköitä, Mani-baari ja Kemppi- kuvat taas kertovat kuvatekstin kautta suoraan tästä
päivästä (Työpäiväkirja 23.3.2009).
Kuvareportaasin kokonaisuuden valmistamisessa korostui ajatukseni visuaalisuudessa. Kuitenkin
tarinan kerronnan kannalta tekstien suunnitellulla oli suuri rooli. Kuvareportaasi -kurssilla lehtorit
puhuivat paljon tarinallisuudesta ja varsinkin paljon ensimmäisen valokuvan / pääkuvan ja otsikon
välisestä suhteesta. Ensimmäisessä taittoversiossa otsikkona on ”Ja Hiljainen on kylätie”, jonka
suhde on ilmeinen pääkuvassa näkyvää siltaan. Lopulta palasin kuitenkin takaisin kuvausmatkalla
keksimääni otsikkoon, joka mielestäni sopii paremmin kuvareportaasin kokonaisuuteen. Tekstin
suunnittelua jatkoin kuvausmatkalla keksimien ideoiden pohjalta.
Suomalainen kylä -otsikko jotenkin tuntuu tänään hyvältä idealta. Tekstin osalta ajattelin,
että se kertoo kylän elämästä yleisesti, mitä siellä tapahtuu. Yt:t Kempin tehtaalla, yleisesti
kylän hiljaisuudesta, kesän odotuksesta, kylän väkimäärästä talven ja kesän eroista. Kuvat
ja tekstit komppaavat toisiaan, koska kuvat eivät ole kerronnallisia dokumentaarisessa
mielessä, kuvaavat tunnelmaa. Reppari on vähän kuin matkareportaasi, uutisreportaasi
uuteen paikkaan, mutta esitystapa lähempänä ilmiöreportaasia, taidetta, featurea?
(Työpäiväkirja 27.1.2009)
Taittaessani valokuvia aukeamille kirjoitin samalla myös ingressiä ja kuvatekstejä. Tämä siksi, että
saisin tehtyä jonkinlaisen alustavan hahmotelman tekstin ja valokuvien suhteesta. Tekstejä varten
lueskelin lisää kylän historiasta ja tapahtumista Kalkkisten verkkosivuilta sekä Päijät-Hämelehdestä leikkaamastani Mani-baari jutusta.
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Kirjoitin jonkun verran repparitekstiä. Toi ingressi on varmaan tärkein, koska sillä on
tarkoitus luoda se fiilis tohon koko juttuun. Ajaa niin sanotusti tunnelmaan sisään. Ajattelin
tehdä kuitenkin tota tekstiä nyt jonkun verran ennen kuin aloitan taittamaan, että saan
jonkun hajun siitä paljonko sitä tekstiä tulee (Työpäiväkirja 25.2.2009).
Viimeistelyprosessin aikana tekstin kirjoittaminen tuotti minulle eniten päänvaivaa. Näin kuitenkin
tekstin roolin kuvareportaasin tarinan kannalta erittäin tärkeäksi. Se on ehkäpä Suomalainen kylä kuvareportaasin keskeisin elementti.
Yritin taas tehdä tekstin osuutta tänään. Tosi vaikeelta tuntuu toi tekstin tekeminen. Mua
kiinnostaa enemmän noi kuvat ja taitto, mut loppujen lopuksi tuntuu et teksti sit kuitenkin
vetää yhteen tän koko jutun. Noi kuvat itsessään ei hirveästi kerro, joten tekstissä pitää
tuoda esiin se tarina (Työpäiväkirja 9.3.2009).
Samalla kun kirjoitin ja suunnittelin tekstejä, huoli koko kuvareportaasin mielekkyydestä hiipi
takaraivooni. Taustalla painoi myös tämän pro gradu -tutkielman suorittaminen sekä pohdin ehkäpä
jopa liikaa kuvareportaasiani kuvajournalisten teorioiden kautta.
Koko reportaasi on menee visuaalisuus edellä ja teen tekstin vasta viimeiseksi. Kuvat ja
taitto ovat vieneet viimeiset kaksi viikkoa. Tekstin osuus kulkee pieninä palikoina, kuvien ja
taiton ehdoilla, sitten kun olen tyytyväinen taittoon, editoin nuo tekstit valmiiksi. Ehkä
pohdin näitä juttuja vaan liian pitkälle, ajatellen tuota gradun analyysi osaa. Nyt mulla
pyörii kaikenmaailman teoriat päässä samalla kuin yritän taittaa kuvia sivuille, niin että
niistä syntyy tarina, koska kaikki koulunkirjat niin sanovat (Työpäiväkirja 12.3.2009).
Onkohan tässä repparissa mitään järkeä? Aluksi suunnittelemani tekstimäärä on nyt
huvennut pelkiksi kuvateksteiksi. Toisaalta se olikin se viime syksyn alkuperäinen ajatus,
mutta jos kuvat ovat näin ei-tarinallisia, enemmänkin kuvituskuvia kylän fiilikseen, niin
pitäiskö tota tekstiä olla enemmän? Tältä osin reppari on vain feature eikä reportaasi siinä
sen yhteiskunnallisessa mielessä. Mut en mä kyllä mitään kantaa ole ottamassa tällä jutulla
(Työpäiväkirja 16.3.2009).
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6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA
Asetin tutkielmani päämääräksi pohtia ja mahdollisesti myös selvittää, mitä on valokuvan
kerronnallisuus? Tämä oli rohkea päämäärä, jonka selvittämisessä myös minua viisaammat tutkijat
ovat epäonnistuneet. Vaikka en opinnäytteessäni pystynytkään täysin selvittämään mitä valokuvan
kerronnallisuus on, muutama huomionarvoinen seikka nousee esiin Suomalainen kylä kuvareportaasin kuvallisen ja tekstuaalisen esityksen sekä tuotannon analyysistä.
Suomalainen kylä -kuvareportaasin kuvituksen ja tekstuaalisen esityksen tarkastelusta nousee esiin
valokuvien ja tekstien suhde. Journalismissa valokuvia ja tekstiä yhdistetään päivittäin. Valokuvan
ja tekstin välille ei kuitenkaan aina välttämättä synny yhteyttä tai jännitettä. Ideaalisesti kuvat ja
teksti ovat itsenäisiä tekijöitä ja toimivat erilaisina kielijärjestelminä. Esimerkiksi Smith kirjoittaa
kuvareportaasin genrestä, että valokuva ja teksti elävät omaa elämäänsä, mutta ne voidaan yhdistää
jolloin niiden synteesi on kielen montaasi. Tällainen kahden kielen yhdistäminen luo vahvan
dialektisen jännitteen kuvien ja tekstin välille. Teksti ja kuva eivät voi koskaan olla yhtä, mutta ne
voivat olla suhteessa toisiinsa. (Vanhanen 2002, 79.) Kielellisesti teksti ja valokuva eroavat
toisistaan siinä, että valokuvaa ei välttämättä tarvitse ymmärtää ja silti se voi olla vaikuttava. Kun
valokuva ei käytä samaa kieltä kuin teksti, sillä on erivapauksia. Se menee suoraan katsojan luihin
ja ytimiin.
Suomalainen kylä -kuvareportaasissa tekstin ja valokuvien suhde on hyvin vahva. Tämä johtuu
pääosin siitä, että melkein jokaiseen valokuvaan on liitetty kuvateksti. Vaikka kuvareportaasin
valokuvat ovat dokumentaarisia, todenmukaisia havaintoja kylän ympäristöstä, niiden kerronta
rakentuu vasta niiden suhteesta kuvateksteihin. Kuvareportaasin kuvitus ja teksti tukevat toisiaan,
vaikka niissä sekoittuvat erilaiset valokuvan geneeriset ominaisuudet dokumentaarisuudesta
taiteelliseen ilmaisuun. Valokuvien ja tekstien suhteessa ei ole ristiriitoja.
Suomalainen kylä -kuvareportaasin kuvallinen esitys ei tyrkytä lukijalle informaatiota, vaan
nostattaa lukijassa ensisijaisesti tunteita ja avaa ovia tunnelmiin. Reportaasin valokuvat herättävät
lukijassa ensin tunteen ja kuvatekstit toimivat eräänlaisena liimana, jotka ankkuroivat merkityksiä ja
jotka muodostavat valokuvien kerronnan. On todennäköistä, että lukija ei ohita tämän tyyppistä
kuvareportaasia vain katsomalla valokuvat vaan lukee myös niihin liittyvät kuvatekstit.
Koska valokuvat eivät toteuta Cartier-Bressonin ratkaisevan hetken filosofiaa, valokuvien kerronta
ei rakennu Alvaradon ja valokuvaaja Jokelan dokumentaaristen näkemysten mukaisesti.
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Kuvareportaasin valokuvat eivät esitä tietystä tapahtumasta pysäytettyä hetkeä, josta lukija voisi
nähdä, mitä ennen valokuvan ottoa on tapahtunut. Tässä tapauksessa tärkeämpää on, että lukija
pystyy tunnistamaan minkälainen kokonaisuus valokuvien ja tekstin yhteydestä syntyy, vaikka
kuvareportaasin perinteinen tarinallisuuden kronologinen rakenne ei toteudu. Kuvareportaasiini voi
helposti eläytyä suomalaisena lukijana, koska se ilmentää kotimaista maalaismaisemaa, joka on
meille kaikille tuttua niin kulttuurihistoriasta kuin nykypäivästäkin. Toisaalta kuvareportaasin
talviset maisemat ja vaihtoehtoinen kuvitusstrategia yhdessä tekstin kanssa tarjoavat lukijalle
erilaisen ja ehkä vähemmän kliseisen tavan kertoa suomalaisten kylien elämästä.
Suomalainen kylä -kuvareportaasin valokuvien ja tekstien suhde tuottaa mielikuvia. Mielestäni Rod
Slemmons kiteyttää asian hyvin: ”ensinnäkin kuvilla on sovittuja, koodattuja merkityksiä ja
konteksteja, jotka vaikuttavat siihen, mitä näemme viereisissä kuvissa. Toiseksi kuvat synnyttävät
mielikuvia, jotka saattavat olla ristiriidassa sen kanssa, mitä me näemme. Kolmanneksi, kuvilla on
konteksteja ja merkityksiä, jotka saattavat muuttaa viereisten kuvien sovittuja merkityksiä.
Neljänneksi valokuvat voivat herättää katsojan mielessä sanoja. Kuva/sana/sana/kuva-suhteen
koordinointi ei ole helppoa, mutta mitä vaikeampaa se on, sitä enemmän ilmenee mahdollisuuksia
määrittää ja selventää maailmaa laajemmin.” (Vanhanen 2004, 78.)
Esimerkiksi kuvareportaasista löytyvä valokuva Kalkkisten vanhan Osuusmeijerin raunioista ei
sinänsä kerro mitään, mutta sen suhde kuvatekstiin avaa lukijalle kokonaisuudella ajatellun
merkityksen. Valokuvan ja kuvatekstin suhde palauttaa lukijan Kalkkisten kylän elämään 1900luvun alkupuolelle ja luo mielikuvan tästä ajasta. Sama toistuu valokuvissa venesatamasta ja Manibaarin ulko-oven ikkunasta. Kuvien ja kuvatekstien suhteesta syntyvät mielikuvat satamassa
pysähtyvistä vierasveneilijöistä ja Mani-baarin karaokeilloissa laulavista ihmisistä.
Kuvareportaasin tuotannon voi nähdä olennaisesti vaikuttaneen myös kuvallisen esityksen
kerrontaan. Alunperin lähtökohtanani oli tuottaa perinteinen dokumentaarista tyyliä noudattava
teos, mutta projektin edetessä huomasin etääntyväni dokumentarismin perinteistä. Siinä missä
dokumentaristinen toimittaja ja valokuvaaja työpari olisi varmastikin lähtenyt kertomaan
taloudellisesta taantumasta ja kylän elämästä tapahtumien tai henkilötarinoiden kautta, valitsin itse
erilaisen tavan lähestyä päivän polttavaa koko yhteiskuntaa koskevaa asiaa. Tärkeimmät syyt tähän
oli ongelmat kuvauslupien kanssa sekä omat mieltymykseni valokuvaajana.
Koska en tehnyt kuvareportaasiani tietylle sanoma -tai aikakauslehdelle, minulla oli vapaat kädet
tehdä mitä halusin. Kuvareportaasin kultakaudella 1940 -ja 1950-luvuilla reportaasien tekeminen oli
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sidottu ennalta määrättyihin kerrontamuotoihin ja hyvää kuvareportaasia lähdettiin luomaan
ohjeistusten pohjalta (Vanhanen 2004, 77). Tämä kehitys kulminoitui Life- ja Look-lehtien
valokuvaajille annetuissa kuvausohjeissa. Minua eivät rajoittaneet kuvausohjeet, aikataulut,
tyylikirjat tai tietyn julkaisun formaatti. Kuvareportaasi -kurssin puitteissa sain lähteä toteuttamaan
omannäköistä kuvareportaasia, mikä nykyään on harvinaista sanoma- ja aikakauslehdissä. Tämän
voi nähdä vaikuttaneen kuvareportaasiin niin positiivisesti kuin negatiivisestikin eikä projektini
tulosta voi suoraan verrata ammattimaiseen työskentelyyn.
Kuitenkin tuotannon analyysi tuo esiin mielenkiintoisia asioita tuotannon vaikutuksesta
kuvareportaasin muotoon. Yleisesti kuvareportaasi ajatellaan toimittajan, valokuvaajan ja graafikon
yhteiseksi teokseksi. Toimittaja kirjoittaa tekstin, valokuvaaja ottaa kuvat ja taittaja tai graafikko
kokoaa paketin yhteen. Suomalainen kylä -kuvareportaasini taas syntyi täysin omien ponnistelujeni
ansiosta.
Koljonen kirjoittaa Valtakadun verkoissa tutkimuksessa, että esimerkiksi Satakunnan Kansan
journalistisessa työprosessissa jutut ovat valtaosin tekstilähtöisiä. Heidän suunnittelussaan
uutispäälliköt ja toimittajat ovat aloitteentekijöitä ja vieläpä määräävässä asemassa juttujen
kuvittamista koskevissa päätöksissä. (Koljonen et al. 2004, 55.) Suomalainen kylä -kuvareportaasin
tuotantoa tarkastelemalla huomaa, että kuvareportaasia motivoi enemmän visuaalisuus kuin teksti.
Projektin edetessä tekstin määrä väheni vähenemistään, mutta kuvareportaasin kerronnan kannalta
sillä loppujen lopuksi on tärkeä rooli. Visuaalisen painotuksen voi sanoa johtuneen suoraan siitä,
että ensinnäkin koen itseni enemmän valokuvaajaksi kuin toimittajaksi. Toiseksi, minulla ei ole
oikeastaan ollenkaan kokemusta journalistisen tekstin kirjoittamisesta ja tämän voi huomata myös
kuvareportaasin teksteistä.
Työpäiväkirjan merkinnöistä voi havaita, että visuaalisena journalistina kiinnitin huomiota
journalistisella alalla vallitseviin käytänteisiin erityisen tarkasti (erilaiset visuaaliset ratkaisut
lehdissä ja tekstintuottamisen tapa). Näin ollen kiinnityin myös journalistisen kulttuurin
konventioihin ja ehkä samalla myös länsimaisen journalistisen tarinankerronan sekä esittämisen
tapoihin. Tämä tarkoittaa, että journalistisena toimijana osallistun sekä vallitsevan kulttuurin
ylläpitämiseen, mutta samalla myös sen uudistamiseen esittämällä oman tulkintani ja panokseni
tietyssä journalistisessa prosessissa.
Onko tuotannon analyysillä sitten merkitystä valokuvan narratologian pohdinnassa? Alvaradon
mukaanhan valokuvan narratologian pitäisi keskittyä valokuvan implikoimien tapahtumien lisäksi
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valokuvan tuotannon, kierron ja kulutuksen instituutioiden tarkasteluun. Mielestäni valokuvan
kerronnallisuutta ei voida perustaa asioihin, jotka eivät ota huomioon itse kuvallista esitystä.
Lukijalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tutustua valokuvan ottohetkeä edeltävään tilanteeseen
taikka valokuvan journalistiseen tuotantoon.
Tutkielmani yksi lähtökohta oli käyttää Tiedotusopin alalla uutta tutkimusmenetelmää
autoetnografiaa. Menetelmä soveltuu mielestäni hyvin valokuvan ja myös valokuvaajan työn
tutkimukseen. Tämänkaltainen tutkimus edesauttaa tekijänsä asiantuntijuuden kehittymistä
erityisesti reflektointitaitojen muodossa. Parhaimmillaan autoetnografinen tutkimus voikin
myötävaikuttaa tieteenalan käytäntöihin juuri tämän saavutetun reflektiivisen osaamisen kautta.
Oman kokemuksen kautta tuotetun tiedon validiteettia voidaan perustellusti arvostella. Kuitenkin
huomaamisen arvoinen asia on, että tutkielmani päämäärä ei välttämättä ollut tuottaa uutta tietoa
vaan tuoda uusia näkemyksiä ja pohdintoja jo aiemmin tutkittuun ongelmaan. Tutkielmassani esiin
tuodut näkemykset ja Suomalainen kylä -kuvareportaasin analyysi perustuu niin sanottuun
tutkijatulkintaan. Tässä tapauksessa tekijä ja tutkija ovat vielä sama henkilö. Kuvareportaasin
analysointitapa on subjektiivinen ja perustuu teoreettisten ja kuvajournalistisen käytäntöjen
tietämykseeni. Tulkinnat ovat rakentuneet jälkikäteen ja perustuvat omiin havaintoihini ja niistä
kerääntynyt tieto on ollut kumulatiivista, sillä tarkasteluni on kiinnittynyt kuvareportaasin ja
valokuvan kerronnan kannalta keskeisiin asioihin yhä uudestaan. Tiedostan, että muiden lukijoiden
tulkinnat käsittelyssä olevasta aineistosta voivat olla huomattavan erilaisia.
Ennen kuvausmatkaani Kalkkisiin en olisi ikinä arvannut kuinka vaativa ja työläs, mutta antoisa
prosessi pro gradu -tutkielma on. En ole ainoastaan tutustunut valokuvan kerronnallisuuteen vaan
myös itseeni aloittelevana valokuvaajana ja visuaalisena journalistina. Tutkimusmenetelmän vuoksi
olen tavallaan joutunut astumaan ulos kuorestani ja katsomaan välillä hieman liiankin kriittisin
lasein omia tekemisiäni. Yhtenä pienenä miinuksena tutkimuksessani näen juuri itsereflektoinnin
vajaavuuden. Itsereflektion tärkeä rooli ja sen vaativuus arvelutti minua jo graduseminaarissa.
Paremman itserefleksiivisen otteen varmistamiseksi yhtenä mahdollisuutena olisi kenties voinut olla
järjestelmällisen kyselylomakkeen täyttäminen projektini työpäivinä (kts. esim. Pedgley 2007).
Toisaalta tällaisessa tapauksessa vaarana voi olla, että työskentelyn aikana ei kiinnitä huomiota
tarkoin

laadittujen

kysymysten

ulkopuolisiin

asioihin.

Kyselylomakkeen

käyttö

tulisi

todennäköisesti paremmin kyseeseen jo journalistista ammattikontekstia paremmin tuntevalle, joka
osaa aiemman tietonsa pohjalta laatia osuvia ja tutkimusalueen kattavia kysymyksiä.
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Tässä tutkielmassa olen voinut kohdata, mitä asioita kuvareportaasin tuotannossa voi mahdollisesti
ilmetä tai mitä tekijöitä pitää ottaa huomioon. Kysymys on siis siitä, että intuitiivisella
havainnoinnilla on tässä tutkielmassa saavutettu oman oppimisen kannalta tarkoituksen mukaisia
pohdintoja ja päätelmiä niin kerronnan rakentumisesta kuvallisessa esityksessä kuin journalismissa
vallitsevissa kulttuurisista käsityksistä.
Kuvareportaasimatkan aikana jäsensin valokuvaamistani pääosin suhteessa kuvareportaasin
teoriatietoon. Pohdin ehkä liikaakin sitä, miten teorioiden mukaan kuvareportaasi tehdään, kun olisi
vain pitänyt tehdä ja luottaa omaan intuitioon. Mutta toisaalta minulla ei ole käytännön kokemusta
kuvareportaasien teosta, niin ainoaksi reflektoinnin kohteeksi valikoitui kuvajournalistiset teoriat.
Tietenkin myös ajattelin kuvausmatkallani pro gradu -tutkielmaani ja kuinka saisin aikaan
tutkielman onnistumisen kannalta hyvän aineiston. Tämä vaikutti myös osaltaan työskentelyyni.
Täytyy kuitenkin myöntää, että loppujen lopuksi kuvareportaasista tuli tekijänsä näköinen. Olen
aina pitänyt hieman erilaisesta tavasta lähestyä aiheita, kuin oppikirjoissa opetetaan. Yhdyn Hannu
Vanhasen näkemykseen, että maailmasta ei voida enää kertoa kattavasti kuvasarjoilla vaan
kerronnan on löydettävä uusia keinoja, joissa irtaudutaan kuvasekvensseistä (Vanhanen 2004, 77).
Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä, että kuvareportaasiprojekti olisi toteutettu yhteistyössä jonkin
sanoma- tai aikakausilehden kanssa. Tällä tavoin olisin saanut enemmän palautetta työstäni ja
päässyt tutkimaan todellista journalistista tuotantoa. Tulevaisuuden tutkimuksen kannalta tällainen
yhteistyöprojekti yhdistettynä autoetnografiseen otteeseen voisi tuottaa ehkä konkreettisempia
tuloksia varsinkin kulttuurintutkimuksesta ponnistavalle narratologian tutkimukselle.
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