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Pro gradu -tutkielmani käsittelee Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajan merkityksellistämistä 
laittoman siirtolaisuuden kontekstissa. Lähestyn rajaa tutkielmassa yksilötason kokemuksena, jonka 
merkitys on riippuvainen siitä, miten rajasta puhutaan, mitä sitä kohtaan tunnetaan ja miten raja 
representoidaan julkisissa performansseissa ja visuaalisissa teksteissä. Sen sijaan, että tutkisin rajaa 
luonnollisena asioiden tilana, tai stabiilina valtioiden välisenä linjana, tarkastelen rajaa sosiaalisesti 
rakentuneena ja merkitykseltään muuttuvana. Tämän kaltaiseen tutkimukseen antaa avaimet 
tutkielmassa käyttämäni postmoderni geopolitiikka, joka mahdollistaa rajan ymmärtämisen ennen 
kaikkea poliittisena rakennelmana ja inhimillistä toimintaa merkityksellistävänä ilmiönä. 
 
Tutkimusaineistoni koostuu Border Film Project -valokuvateoksen yhdeksästä valokuvasta. 
Teoksen kuvat on otettu Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla tai rajan läheisyydessä vuoden 
2005 aikana. Tuolloin Border Film Project -teoksen tekijät jakoivat kertakäyttökameroita Meksikon 
puolelta rajan yli laittomasti yrittäville siirtolaisille sekä Yhdysvaltojen puolella rajaa 
vapaaehtoisvoimin vartioiville Minutemen Project -ryhmän jäsenille. Analysoin minuuttimiesten ja 
siirtolaisten valokuvia kuvallisina representaatioina Charles S. Peircen ja Roland Barthesin 
semioottisten välineiden avulla. Tuon tutkielmassani esiin miten siirtolaiset ja minuuttimiehet 
merkityksellistävät rajaa omista näkökulmistaan ja millaista rajaa koskevaa visuaalista järjestystä he 
rakentavat. 
 
Analyysini perusteella raja näyttäytyy minuuttimiesten valokuvissa amerikkalaisuuden 
puolustuslinjana, jota tulee suojella ulkopuolisten rikkomuksia vastaan. Minuuttimiehet 
idetifioituvat voimakkaasti valtiorajaan. Siirtolaisten valokuvat puolestaan tuovat esiin rajan 
olemassaolon epäoikeudenmukaisuuden, mutta toisaalta myös rajan laittoman ylittämisen 
helppouden. Raja onkin siirtolaisille varsin arkinen kokemus ja toivo paremmasta, huolimatta sen 
ylittämiseen liittyvistä vaaroista. 
 
Eroavuuksistaan huolimatta minuuttimiesten ja siirtolaisten valokuvat rakentavat yhdessä 
visuaalista järjestystä, joka poikkeaa merkittävästi Yhdysvaltojen valtion luomasta järjestyksestä. 
Valtion näkökulmasta raja pyritään näyttämään vahvana ja tehokkaana välineenä laittoman 
siirtolaisuuden ehkäisemisessä. Border Film Project -teoksen kuvat puolestaan osoittavan rajan 
keinotekoisuuden ja toimimattomuuden. Lisäksi kuvat merkityksellistävät rajaa yksilöiden 
keskinäisen kamppailun linjana, jossa valtiolla on vain marginaalinen rooli. Tällaisen postmodernin 
rajan rakentuminen tapahtuukin yhtä aikaa alhaalta ylös kuin ylhäältä alas, ja vaikuttaa siihen, miten 
ymmärrämme maailman, valtioiden ja ihmisryhmien jakautumista. 
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1. JOHDANTO 

 
Maailman valtioita yhdistää ja erottaa yli 300 maarajaa. Näitä rajoja voidaan lähestyä 

luokittelemalla niitä tai etsimällä niiden sijainnille ja funktiolle historiallista ja fyysistä luonnollista 

selitystä. Voimme siis lähestyä rajaa tutkimalla missä ja miksi raja on. Tällöin saisimme 

tutkimuksemme tulokseksi reilut 300 selitystä rajan olemuksesta sen fyysisessä ympäristössä ja sen 

historiallisesta kehityksestä kahden tai useamman valtion välimaastossa. Entä jos keskittyisimme 

tutkimaan, mitä raja edustaa ja kenelle? Rajan merkitys vaihtelisi tällöin rajalinjan eri puolilta 

katsottaessa. Näin ajateltuna voimme olettaa, että 300 rajan maailmassa on vähintään 600 

näkemystä ja tarinaa rajojen luonteesta ja merkityksestä. Tähän eivät vielä sisälly hallitsevasta 

näkemyksestä poikkeavat mielikuvat, kuten mahdollisten vähemmistöjen näkemykset rajoista. 

Vaikka raja on sama sen molemmilla puolilla, sen merkitykset voivat vaihdella merkittävästikin. 

Rajoja käsitellään historiassa ja muistoissa, ja niihin liittyy konkreettisia arkipäivän kokemuksia. 

Ennen kaikkea ne ovat kuitenkin valikoivien kertomusten ja representaatioiden rakennusmateriaalia. 

Tässä tutkimuksessa kysytäänkin missä ja miksi kysymysten sijaan: Millainen raja on ja miten sitä 

merkityksellistetään visuaalisesti? 

 

Kiinnostukseni rajoja kohtaan johtuu niiden moninaisuudesta. Esimerkiksi Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden kesken rajat ovat madaltuneet lähes huomaamattomiksi, kun taas puolestaan 

toisaalla, kuten Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä, rajoja pystytetään yhä korkeammaksi. Saksasta 

Itävaltaan kuljettaessa rajan ylitystä ei havaitse kuin tarkkaavainen matkaaja; Koreoiden välillä 

rajaa ei voi olla huomaamatta, jos sen ylipäätään pääsee ylittämään. Rajat eivät välttämättä ole 

yleisesti hyväksyttyjä tai edes kansainvälisoikeudellisia valtiorajoja: Israelin palestiinalaisalueiden 

rajoille rakentama ylitsepääsemätön muuri on herättänyt voimakasta arvostelua kansainvälisesti. 

Israelissa puolestaan eristävä muuri koetaan legitiiminä kansalaisten turvallisuuden kannalta. 

 

Sukeltaessani rajojen maailmaan kohtasin toistuvasti erään teeman. Se olisi voinut olla rajat ylittävä 

kauppa tai ylikansallinen päätöksenteko, mutta jostakin syystä ihmisten kansainvälinen liikkuminen 

nousi esiin jatkuvasti rajojen yhteydessä niin tieteellisessä keskustelussa kuin kansainvälisten 

organisaatioiden päätöksenteossa. Aivan kuin raja olisi olemassa vain yhtä tarkoitusta varten: 

pitämään ihmiset niissä lokeroissa, joihin heidät on syntymänsä mukaan jaettu. Vapaasta 

liikkuvuudesta, kuten globaaleista markkinoista ja informaation rajattomuudesta, puhutaan usein 

globalisoituvan maailman hyveinä. Ihmisten liikkuminen rajojen yli on sen sijaan nähty vapaan 
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liikkuvuuden kipupisteenä, etenkin jos sen piiriin on mahdollisuus osallistua myös köyhempien 

valtioiden kansalaisten. Rajojen ylittäminen rikkaiden valkoihoisten kesken kun nähdään 

useimmiten ongelmattomana.1 

 

Lähestyn tässä tutkielmassa rajaa hyvin kiistanalaisen ilmiön kautta, joka on osa ihmisten 

kansainvälisen liikkuvuuden eri muotojen laajaa kirjoa. Ilmiö, josta tässä tutkielmassa käytän 

käsitettä laiton siirtolaisuus2, nähdään länsimaissa kasvavana ongelmana. Se kulminoituu valtioiden 

rajoilla ja vaikuttaa siihen, miten raja merkityksellistetään niin valtion harjoittaman politiikan kuin 

yksilöiden arkipäivän tasolla. Argumentoin, että samalla kun rajat vaikuttavat laittoman 

siirtolaisuuden ilmenemismuotoihin, myös laiton siirtolaisuus muuttaa ja muokkaa käsitystämme 

rajojen luonteesta ja olemassaolosta.  

 

Tutkielmani tavoite ei kuitenkaan ole ottaa kantaa laittomaan siirtolaisuuteen. Analyysini keskittyy 

ainoastaan rajaan ja sen merkityksellistämiseen laittoman siirtolaisuuden kontekstissa. Käytän 

tutkielmassa käsitteitä ”laiton siirtolainen” ja ”laiton siirtolaisuus” ymmärtäen hyvin, että niiden 

käyttäminen tieteellisessä tutkimuksessa saattaa herättää mielikuvan siirtolaisuuden ilmiön 

käsittelemisestä negatiivisessa merkityksessä. Esimerkiksi Enrica Rigo käyttää lainausmerkkejä 

sanan ”laiton” ympärillä kyseenalaistaakseen käsitteen käyttämisen arvoneutraalina terminä (Rigo 

2009). Itse päädyin käyttämään kyseistä sanaparia, koska tutkielman kannalta on tärkeää erottaa 

muut siirtolaisuuden muodot, kuten esimerkiksi työperäinen maahanmuutto tai pakolaisuus, rajan 

luvattomasta ylittämisestä. Laiton siirtolaisuus antaa tällöin tutkielmalle tärkeän kontekstin, mutta 

tutkimuksen päähuomio on valtiorajassa ja siihen liitettävissä arvoissa, tunteissa ja mielikuvissa. 

 

 

                                                
1 Esimerkiksi Euroopan unioni on näyttänyt tietä edelläkävijänä salliessaan jäsenmaidensa kansalaisille vapaan 
liikkuvuuden unionin alueella, mutta kieltäessään yhtäläiset oikeudet kolmansien maiden kansalaisilta. 
 
2 Laiton siirtolaisuus (illegal immigration, irregular migration) on käsite, jonka alle mahtuu paljon erilaisia laittomaksi 
katsottuja siirtolaisuuden muotoja. Tässä tutkielmassa käsitteellä tarkoitetaan niin kutsuttua luvatonta maahantuloa 
(unauthorised immigration), johon liittyy olennaisesti saapuminen valtion territorion alueelle yleisesti käytössä olevia 
maahantulokäytäntöjä käyttämättä. Tällöin esimerkiksi väärennettyjen henkilöllisyyspapereiden tai viisumien avulla 
maahan tulleet henkilöt eivät kuulu kyseiseen ryhmään, koska vaikka he ovatkin rikkoneet maahantulosäännöksiä, on 
heidän saapumisensa hyväksytty maahantuloasiakirjoja käsitelleiden virkamiesten toimesta. Luvaton maahantulokin voi 
olla laillista. Näin on tapauksissa, jolloin rajan luvatta ylittänyt henkilö hakee turvapaikkaa kohdemaasta. Tässä 
tutkielmassa keskitytään vain tapauksiin, joissa kansainvälinen raja on luvattomasti ylitetty rajamuodollisuuksien 
ulkopuolella. (Carling 2007, 5.) 
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1.1. Tutkimuskysymykset ja -aineisto  
 
Tutkielmani käsittelee valtion rajaa, sen olemassa oloa ja ylittämistä laittoman siirtolaisuuden 

yhteydessä. Tällöin muut rajan ylittämiseen liittyvät toiminnot, kuten kansainvälinen kauppa tai 

turismi, eivät kuulu tutkittavaan aihealueeseen. Tutkimuskohteekseni olen valinnut Yhdysvaltojen 

ja Meksikon välisen rajan. Raja on 3 200 kilometriä pitkä ja ylettyy Atlantilta Tyynellemerelle.  

Rajalla tapahtuu 350 miljoonaa ylitystä vuosittain. Se onkin maailman ylitetyin raja, niin laillisesti 

kuin laittomasti. (Bard 2006, 104.) Vuonna 2009 Yhdysvalloissa arvioitiin olevan 12 miljoonaa 

dokumentoimatonta3 siirtolaista. Monet heistä ovat saapuneet Yhdysvaltoihin ylittämällä laittomasti 

maan eteläisen rajan. Valtaosa heistä tulee Yhdysvaltoihin löytääkseen työtä ja saavuttaakseen 

paremman elintason kuin mitä heidän kotimaallaan on mahdollisuus tarjota. (DeChaine 2009, 43.) 

Yhdysvalloissa rajan vartioinnista vastaa U.S. Department of Homeland Security. Käytännössä 

rajaa vartioivat Border Patrol Agents -rajavartijat. Yhdysvaltojen puolella laittomia rajanylityksiä 

tarkkailee rajavartioiden lisäksi myös joukko kansalaisryhmittymiä, jotka ovat hyvin harvinaisia 

maailman muilla rajoilla. Niin kutsutun Minutemen-ryhmän (jatkossa minuuttimiehet) jäsenet 

partioivat rajalla etsien laittomia siirtolaisia. He eivät ole valtion viranomaisia, vaan vapaaehtoisesti 

rajaa valvovia siviilejä, joiden rooli on hyvin kiistanalainen Yhdysvaltojen kansallisessa 

keskustelussa.  

 

Tutkin Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajaa siirtolaisten ja minuuttimiesten rajaan liittämien 

merkitysten kautta. Tutkielmassa analysoin miten näiden kahden osapuolten näkökulmista yksi ja 

sama raja voidaan merkityksellistää monin eri tavoin. Kysyn tutkielmassa: Millaisia 

merkityksenantoja Yhdysvaltojen ja Meksikon väliseen rajaan liittyy? Millaiseksi raja mielletään 

yksilötasolla minuuttimiesten ja laittomien siirtolaisten toimesta? Nämä kysymykset esitän 

aineistolle rajan ylittämisen kiistanalaisimmassa eli laittoman siirtolaisuuden kontekstissa. 

Kysymysten avulla pohdin laajemmin myös laittoman siirtolaisuuden ja rajojen välistä yhteyttä: 

Mikä vaikutus laittomalla siirtolaisuudella on rajan merkitykselle ja olemassaololle? Millaiseksi 

raja rakentuu laittoman siirtolaisuuden kontekstissa? 

 

Tutkielman aineistoksi olen valinnut yhdysvaltalaisen valokuvaprojektin nimeltä Border Film 

Project. Se toteutettiin vuonna 2005, jolloin kolme yhdysvaltalaista jakoi kertakäyttökameroita 

Meksikon puolella siirtolaisiksi lähteville sekä Yhdysvaltain puolella minuuttimiehinä toimiville 

vapaaehtoisille. Tarkoituksena oli dokumentoida rajaa niiden ihmisten silmin, joiden elämään 

                                                
3 ”Undocumented” on sana jota monesti käytetään viittaamaan Yhdysvalloissa laittomasti oleskeleviin siirtolaisiin. 
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kyseinen linja merkittävästi vaikuttaa. Projektin tuloksena syntyi valokuvateos Border Film Project 

Photos by Migrants & Minutemen on the U.S.-Mexico Border. (Adler ym. 2007.) Tutkielmassani 

tarkastelen teoksen minuuttimiesten ja siirtolaisten valokuvia, mitä ne kertovat rajasta ja millaisin 

keinoin. Rajoja ei ole juurikaan aiemmin tutkittu visuaalisen analyysin avulla. Siksi tässä 

tutkielmassa selvitän, miten visuaaliset järjestykset4 ja representaatiot toimivat ja välittävät 

merkityksiä. Lisäksi pyrin osoittamaan, että rajojen tutkiminen valokuvien avulla voi tuoda uutta 

näkökulmaa kansainvälisen politiikan tieteenalan rajakeskusteluun. 

 

Kuva-aineistoksi kelpaavia materiaaleja olisi ollut tarjolla runsaastikin. Tämä kertoo siitä, kuinka 

pinnalla laiton siirtolaisuus ja rajojen yhä tiukempi vartiointi ovat julkisessa keskustelussa. 

Esimerkiksi Helsingin Sanomien verkkoreportaasi (Niiranen&Rajamäki 2009), National 

Geographicin kuvareportaasi (Cook&Lenshel 2010) ja valokuvateos Frontières images de vies 

entre les lignes (Côte 2006) tarjoavat kaikki mielenkiintoisen ja monipuolisen valokuvareportaasin 

Yhdysvaltojen ja Meksikon väliseltä raja-alueelta. Valitsin tutkielman aineistoksi kuitenkin Border 

Film Projectin, sillä toisin kuin muissa valokuva-artikkeleissa ja -teoksissa, sen kuvien ottajat eivät 

ole ammattikuvaajia, vaan ihmisiä, joiden elämään raja merkittävästi vaikuttaa. Teoksen kuvissa 

näyttäytyvät sellaiset kohteet, joita nämä ihmiset itse ovat pitäneet kuvauksen arvoisina ja joita he 

ovat halunneet myös näyttää muille. Viittaan tutkielman analyysissa usein koko Border Film Project 

-teokseen, mutta olen valinnut tarkemman analyysin kohteeksi yhdeksän valokuvaa, joista viisi on 

minuuttimiesten ja neljä siirtolaisten ottamia.5 Nämä yhdeksän valokuvaa valikoituivat analyysini 

kohteiksi, koska ne kaikki representoivat rajalinjaa ja sen läheisyydessä eläviä ihmisiä. Kuvista 

kolme representoi itse rajalinjaa, loput viittaavat rajaan epäsuorasti kuvaamalla molempien 

osapuolten jäseniä rajan ylittämisen ja vartioinnin yhteydessä. 

 

Päädyin käyttämään analyysissani tutkimusaineistona Border Film Projectin valokuvia, koska 

niiden avulla pääsen lähelle rajan merkitystä näkökulmasta, joka ei kansainvälisen politiikan 

perinteisessä tutkimuksessa ole päässyt esille. Rajaa on tieteenalalla pidetty itsestään selvänä osana 

kansainvälistä järjestelmää. Se on koettu valtion ulkoreunana, jolla on merkitystä vain valtioiden 

keskinäisissä suhteissa erottajana tai yhdistäjänä. Koko tieteenala on perustunut tuottamaan 
                                                
4 Visuaaliset järjestykset ovat merkityksellisiä ja sosiaalisia kuvallisuuteen sisältyviä järjestyksiä. Järjestykset voivat 
olla hallitsevia tai haastavia, jolloin niiden käyttö on poliittista. (Seppänen 2001a, 34–36. ja 39.) Tässä tutkielmassa 
käsitän visuaaliset järjestykset diskurssien kaltaisina rakenteina, jolloin niihin liittyy valtaa määritellä todellisuuden 
muotoutumista. Visuaalisen järjestyksen käsitteestä ja toiminnasta lisää kappaleessa ”3.3. Visuaaliset järjestykset”. 
 
5 Yhteensä Border Film Project -teoksessa on 199 valokuvaa, jotka on otettu vuoden 2005 aikana pitkin Yhdysvaltain ja 
Meksikon välistä rajaa. Valokuvista 61 on minuuttimiesten ja 139 siirtolaisten ottamia, joten lukumäärällisesti 
siirtolaisten tarinat ovat teoksessa kattavammin edustettuina. 
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tieteellistä tietoa rajattujen suvereenien yksiköiden keskinäisistä suhteista. Mielestäni juuri rajojen 

ottaminen itsestäänselvyytenä antaa syyn niiden tutkimiselle ja kyseenalaistamiselle, sillä rajoihin 

liittyy paljon sellaista, mitä kansainvälisen politiikan perinteinen tutkimus on sivuuttanut 

epäolennaisena tai olemattomana. (Anderson ym. 2003, 7.) Vaikka valtioiden väliset rajat 

vaikuttavat kovin itsestään selviltä, ne eivät ole vain linjoja kartalla ja maastossa tai merkkejä 

poliittisen järjestelmän vaihtumisesta toiseen. Rajat ympäröivät kaikkia valtioita ja ihmisiä. Ne ovat 

keskeisiä niin poliittisen elämän ymmärtämisessä kuin maailmankuvamme muodostumisessa. 

(Anderson 1996, 1.) Tavoitteenani tässä tutkielmassa on purkaa rajan perinteistä käsitystä, jonka 

mukaan raja on vain neutraali ja staattinen linja valtioiden välillä. Tutkielmassa pyrin osoittamaan, 

että se, miten raja ymmärretään ja millaisia merkityksiä siihen liitetään, on sosiaalisesti rakentunutta 

ja siksi avoin muutokselle. Rajaa ei tule ymmärtää vain valtiollisena instituutiona, vaan rajat 

organisoivat ja merkityksellistävät ihmisten arkipäiväistä elämää. Siksi niihin liitetään inhimillisiä 

tunteita, odotuksia ja mielikuvia. 

 

Koska tavoitteenani on analysoida Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajaa tavalla, joka pyrkii 

vapautumaan tieteenalan perinteisistä ja sovinnaisista ajattelutavoista, olen valinnut teoreettis-

metodologiset lähtökohdat niin, että ne kykenevät tarjoamaan uusia näkökulmia rajan 

ymmärtämiseksi. Tutkielman teoreettista viitekehystä, tutkimusaineistoa ja -metodia yhdistää 

merkityksellisyys. Postmoderni geopolitiikka antaa avaimet rajan käsittämiseen merkityksellisenä 

linjana; semioottinen lähestymistapa kuva-aineiston analysoimiseen avaa puolestaan 

mahdollisuuden ymmärtää merkityksen tuottamista ja tulkitsemista visuaalisen aineiston 

perusteella. 

 

1.2. Visuaalisuus rajojen postmodernissa geopoliittisessa tutkimuksessa 
 

Geopolitiikka tieteenalana on tieteellisten ja teoreettisten perusteiden etsimistä, jotta maailman tilan 

jakautumista voitaisiin selittää ja ymmärtää. Se tutkii suhdetta, jonka nähdään olevan maantieteen ja 

politiikan välillä. Poliittisuus liittyy tutkimuksessa tällöin siihen mitä minäkin aikakautena on 

maantieteeksi ymmärretty.6 (Harle&Moisio 2003, 8–9.) Postmoderni geopolitiikka kehittyi 1900-

luvun lopulla tarpeesta käsitellä geopoliittisia ilmiöitä, jotka ovat seurauksia 

                                                
6 Käsitys maantieteen sisällöstä on saanut uusia muotoja geopoliittisen tutkimuksen yhteydessä sen kehittyessä ja 
etsiessä uusia muotoja. Tästä kehityksestä huolimatta geopolitiikassa maantieteeseen liittyvinä perustavina käsitteinä 
ovat koko ajan olleet raja, alue, ympäristö ja identiteetti. (Harle&Moisio 2003, 8–9.) 
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globalisaatiokehityksestä. Se voidaan käsittää diskurssina, joka koskee valtiosuvereniteetin 

muutosta ja heikentymistä sekä rajojen muuttuvaa roolia ja asteittaista madaltumista 

kansainvälisessä järjestelmässä. Useiden tutkijoiden mukaan postmoderniin aikakauteen siirtyminen 

muuttaa käsitystämme tilan jakautumisesta, joka on perinteisesti perustunut kansallisvaltiomalliin. 

(Tuathail 2002, 17–18.) 

  

Postmodernin geopoliittisen ajattelun mukaan rajat eivät ole olemassa vain valtioiden välisillä 

alueilla, vaan niiden vaikutukset näkyvät syvällä yhteiskunnissa. Rajaa ei voida tutkia vain linjana 

kartalla  tai  maastossa,  sillä  raja  on  ennen  kaikkea  poliittinen  rakennelma,  eikä  sitä  voi  nähdä  

luonnollisena asioiden tilana. Koska rajat ovat ihmisten toiminnan tulosta, eikä niitä täten tule ottaa 

itsestään selvyyksinä, niitä tulee käsitellä inhimillistä toimintaa merkityksellistävinä ilmiöinä.7 

(Paasi 2002, 154–159.) Rajat ovat tällöin osatekijöinä prosesseissa, joissa valtiot, territoriot sekä 

niihin liittyvät identiteetit ja merkitykset rakennetaan, neuvotellaan ja uudelleen tuotetaan. 

Tällaisissa poliittisissa ja kulttuurisissa prosesseissa käytetään rakennusaineena hyväksi muun 

muassa metaforia, maisemia ja kuvia. (Paasi 1996, 7 ja 28.) 

 

Tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu rajaa ja sitä kautta aluetta, valtiota ja ihmisryhmiä 

merkityksellistävästä visuaalisesta kuva-aineistosta. Monet tutkijat Gillian Rosen ohella ovat 

argumentoineet, että visuaalisuus on keskeinen tekijä merkitysten välittymisessä. Maailman 

esittäminen kuvin ei kuitenkaan ole viatonta totuuden välittymistä katsojalle. Kuvat, myöskään 

valokuvat, eivät ole vääristämättömiä tai värittämättömiä ikkunoita maailmaan. Kuvat tulkitsevat 

maailmaa ja esittävät sen monin eri tavoin. (Rose 2001, 6.) Monet maailmankuvaamme rakentavat 

tekijät ovat nimenomaan visuaalisia, ja joitakin asioita voi havaita ja esittää vain kuvallisin keinoin. 

Hyvä esimerkki tästä on maapallo ja sen pinnalla olevien valtioiden hahmottaminen. Emme 

koskaan kykene itse omin silmin näkemään maapalloa jaettuna selkeisiin valtiollisiin lokeroihin. 

Käsityksemme perustuu karttakuviin sekä muokattuihin satelliittikuviin sen sijaan että voisimme 

oman henkilökohtaisen kokemuksemme perusteella todeta asian todeksi. (Hietala 1993, 12.) 

 

                                                
7 Vaikka tutkielmassani analysoin rajaa siihen liitettävien merkitysten kautta, haluan tehdä eron humanistisen 
maantieteen ja käyttämäni postmodernin geopolitiikan välille. Humanistisessa maantieteessä tarkastellaan 
maantieteellisiä paikkoja ja ilmiöitä yksilön kokemusten kautta, jolloin huomiota kiinnitetään yksilön paikkoihin 
liittämiin merkityksiin, jotka syntyvät subjektiivisten kokemusten, arvojen, tunteiden ja muistojen kautta. Paikasta tai 
tilasta tulee osa yksilön kokemusmaailmaa kun yksilö elämänsä aikana kiinnittyy tiettyihin elinympäristönsä 
paikkoihin. Humanistisessa maantieteessä on tutkimusaineistona käytetty muun muassa taideaineistoja ja niitä on voitu 
tulkita esimerkiksi kansallisen identiteetin luomisen näkökulmasta. (Haarni ym. 1997, 16–19.) Humanistinen maantiede 
ei kuitenkaan anna eväitä tässä tutkielmassa olennaiseen kansainvälispoliittiseen näkökulmaan. 
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Tutkimusaineistoni ollessa valokuvia, tulee myös tutkielman metodologisten lähtökohtien olla 

sovellettavissa visuaaliseen aineistoon. Representaation käsitteen avulla voin analysoida, miten ja 

millaista todellisuutta esitetään ja tuotetaan visuaalisesti. Representaatioksi kutsutaan prosessia, 

joka tapahtuu yksilön mielessä fyysisen maailman asioiden tai ilmiöiden, mentaalisten käsitteiden ja 

merkkien kohdatessa ja muodostaessa subjektiivisen merkityksen.8 Representaation  voima  on  sen  

kyvyssä tehdä poissaoleva asia tai ilmiö läsnä olevaksi silmälle ja mielelle. Esimerkkinä voidaan 

käyttää uutiskuvia kaukana tapahtuvista katastrofeista. Tapahtumat eivät vaikuta katsojan 

välittömään elinpiiriin, mutta uutiskuva tekee katastrofin silti läsnä olevaksi. Representaatiot 

vaikuttavat siihen, millaisena todellisuus näyttäytyy. Emme itse useimmiten kykene paikan päällä 

todistamaan kaikkea näkemäämme, vaan koemme tapahtumat ja ilmiöt representaatioiden kautta. 

Representaatioiden kohdalla on tällöin tärkeää tarkastella, millaisena representoitu kohde 

näyttäytyy, miten se rakennetaan, kuka saa päättää sen esittämisestä ja voivatko representoidut 

kohteet itse vaikuttaa omaan näkyvyyteensä. Representaatioihin liittyy siis valtaa ja politiikkaa. 

(Seppänen 2005, 82.) Tässä tutkielmassa Border Film Project -teoksen valokuvat toimivat rajan 

representaatioina.  

 

Kuvien tulkinta perustuu aina subjektiiviseen kokemukseen. Kuvan merkitys syntyy kuvan katsojan 

omien kokemusten ja arvojen, mutta myös kollektiivisesti jaettujen kulttuuristen tekijöiden 

vaikutuksesta. (Kress&van Leeuwen 1990, 5.) Tulkitsemalla Border Film Project -teoksen 

valokuvia en voi pyrkiä tavoittelemaan totuutta Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan 

merkityksestä. Voin vain tuoda esiin niitä merkityksenannon prosesseja, joita valokuvat avaavat 

minulle. En edes usko yhden ainoan totuuden olemassaoloon, vaan käsitän merkityksen Stuart 

Hallin (1997a, 9.) tavoin ajasta ja paikasta riippuvana, muuntautumiskykyisenä ja 

henkilökohtaisena tai kollektiivisena kokemuksena. Tämän tutkielman tavoitteena ei olekaan löytää 

totuutta rajan merkityksestä, vaan toimia keskustelunavauksena ja tuottaa uusia rajaa koskevia 

tulkintoja ja tulkinnan tapoja, jotka voivat tuoda monipuolisuutta tieteenalan keskusteluun. 

 

Kuvallisia representaatioita voidaan tulkita monin eri metodein. Yleisimpien joukkoon kuuluvat 

muun muassa sisällönanalyysi, diskurssianalyysi, semiotiikka, psykoanalyysi ja yleisön 
                                                
8 Representaatio on merkityksen tuottamista niiden käsitteiden avulla, jotka ovat mielessämme. Merkitys on siis 
riippuvainen maailman fyysisistä ja abstrakteista asioista ja niitä edustavista mentaalisista representaatioista, jotka ovat 
yksilöllisiä ja oman kokemuksen ja kulttuurin muokkaamia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulkitsemme ja ymmärrämme 
maailmaa omin yksilöllisin tavoin henkilökohtaisen arvomaailmamme ja maailmankatsomuksemme kautta, mutta 
yhtälailla tulkintaamme vaikuttavat kulttuurisesti jaetut kollektiiviset tekijät. (Hall 1997b, 15–19.) Tutkielmassa käsitän 
representaation tietynlaista todellisuutta rakentavana tekijänä, en todellisuutta heijastavana. 
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vastaanottotutkimus.9 Jokaisella metodilla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa, joten useamman 

metodin käyttö saman aineiston tulkitsemisessa voi olla perusteltua. Enemmän kuin yhden metodin 

käyttö voi tuoda kuvan tulkitsemiseen myös uusia näkökulmia ja valottaa sen sisältämiä 

ristiriitaisiakin merkityksiä. (Rose 2001, 2.) Olen valinnut pro gradu -tutkielmani aineiston 

analyysin välineiksi Roland Barthesin ja Charles S. Peircen semioottisia työkaluja. Näiden 

välineiden yhdistelmä auttaa minua analysoimaan tutkimusaineistoani ja tuomaan esiin rajaan 

liittyviä merkityksiä. Analyysissä hyödynnän Barthesin merkityksellistämisen analyysimallia ja sen 

denotaation (kuvan ilmimerkityksen) ja konnotaation (piilomerkityksen) tasoja. Lisäksi käytän 

tausta-ajatuksena Peircen merkkiteorian ikonin, indeksin ja symbolin käsitteitä kuva-aineiston 

sisältämien merkkien analysoimiseen. 

 

Palaan tarkemmin Barthesin ja Peircen semioottisiin välineisiin tutkielman kolmannessa luvussa 

”Visuaalisuus ja merkityksellisyys kuvien tulkinnassa”. Luvussa perehdyn analyysini välineiden 

lisäksi myös kuvallisen representaation, tämän tutkielman tapauksessa valokuvan, rooliin 

todellisuuden kuvaajana ja muokkaajana sekä sen kykyyn välittää ja synnyttää merkityksiä. Luvussa 

perustelen myös miksi ja miten on mielekästä tutkia rajoja kuvien avulla kansainvälisen politiikan 

tieteenalalla. Tätä ennen luvussa 2 ”Raja modernissa ja postmodernissa tutkimuksessa” perehdyn 

aluksi rajan käsitteeseen ja kehitykseen tutkimuskohteena, minkä jälkeen selvitän mitä tarkoitan 

modernilla ja postmodernilla yhteiskuntatieteellä. Käsitteisiin perehtyminen on tärkeää, sillä 

kyseenalaistamani perinteinen, staattinen käsitys rajasta on kehittynyt yhtä aikaa modernin 

yhteiskuntatieteen ja modernin valtion kanssa. Moderni maailmankuva on vaikuttanut 

yhteiskuntatieteiden ontologisiin perusoletuksiin, jotka puolestaan hallitsevat käsityksiä tilasta, 

rajasta ja valtiosta. Nähdäkseni on tärkeää esitellä mistä käsitys staattisesta rajasta on kehittynyt 

ennen kuin esitän postmodernin kritiikkiä sitä kohtaan. Lopuksi selvitän, miten rajaa tässä 

tutkielmassa lähestytään postmodernin geopolitiikan kautta. Luku 4 sisältää tutkielman analyysin, 

jossa tutkin Border Film Project -teoksen valokuvien merkityksiä Yhdysvaltojen ja Meksikon 

väliseen rajaan liittyen hyödyntäen relevantilla tavalla luvuissa 2 ja 3 esittelemiäni 

teoreettismetodologisia valintoja. Luvussa 5 pohdin laajemmin laittoman siirtolaisuuden vaikutusta 

rajan merkityksellistämiseen ennen kuin esittelen johtopäätökseni luvussa 6. 

 

 

                                                
9 Lisää näistä analyysin tavoista ks. esim. Rose 2001 ja Seppänen 2005. 
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2. RAJA MODERNISSA JA POSTMODERNISSA TUTKIMUKSESSA 

 
 
Tässä tutkielmassa hylätään ajatus, jonka mukaan raja olisi olemassa vain konkreettisena ja 

fyysisenä linjana valtioiden välillä. En käsitä rajaa staattisena demarkaation10 linjana, vaan 

ymmärrän sen pikemminkin sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tällä en pyri 

kiistämään, etteivätkö territorioita11 reunustavat rajat olisi myös fyysisiä. Sen sijaan pyrin 

rakentamaan käsitystä siitä, että rajat ovat fyysisyytensä lisäksi myös abstrakteja kokonaisuuksia, 

jotka tuotetaan ja uudelleen tuotetaan monin eri keinoin niin tieteellisessä tutkimuksessa kuin 

arkipäivän elämässä. Rajojen merkitys ulottuu kulttuurin kollektiivisiin arvoihin sekä yksilöiden 

asenteisiin ja on mukana jäsentämässä mielikuvaa maailmasta tietynlaiseksi. Anssi Paasin mukaan 

kyse on spatiaalisesta sosialisaatiosta ja yhtäaikaisesta sosiaalisesta spatialisaatiosta (Paasi 1996, 

27). 

 

2.1. Rajan käsitteen määrittäminen 
 

Kun puhutaan rajasta, voidaan sillä käsittää useita eri asioita. Raja viittaa neljään toisiaan lähellä 

olevaan käsitteeseen: vyöhykerajaan, rajaseutuun, eksaktiin eli varsinaiseen rajaan ja 

rajavyöhykkeeseen. Vyöhykeraja viittaa ihmisasutuksen historiaan, jolloin heimojen ja kansojen 

asuinsijojen välillä oli epämääräisiä asuttamattomia alueita. Rajaseudulla tarkoitetaan usein 

asutuksen ulkovyöhykettä tai pioneerialuetta. Varsinaiset rajat ja rajavyöhykkeet viittaavat nykyajan 

tarkoin maastoon merkittyihin, mahdollisimman yksiselitteisiin valtion rajoihin, jolloin rajavyöhyke 

on varsinaista rajalinjaa myötäilevä maanpuolustus- tai rajavalvontasyistä perustettu kaistale. 

(Vuoristo 1997, 93–94.)  

 

Englanninkielisiä termejä frontier, boundary ja border käytetään usein toistensa synonyymeinä. 

Andersonin (1996, 9.) mukaan sana border viittaa tarkkaan rajalinjaan ja border zone 

rajavyöhykkeeseen, kun taas Prescott (1990, 13.) käyttää eksaktista rajalinjasta käsitettä boundary. 

Niin Andersonilla kuin Prescottilla käsite frontier merkitsee asuttamattoman ja asutetun alueen 

                                                
10 Demarkaation käsitteellä viitataan erottautumiseen sekä rajalinjan fyysiseen rakentamiseen tai merkitsemiseen 
(Prescott 1990, 13). 
 
11 Territorio ja territoriaalisuus ovat monimuotoisia käsitteitä. Niitä käytetään usein alueen, paikan tai tilan 
synonyymeinä. Tässä tutkielmassa käsitteillä viitataan kokonaisuuteen, joka syntyy kun tietty rajattu alue, aluetta 
hallitseva valtakoneisto ja aluetta asuttavat yksilöt tai sosiaaliset ryhmät yhdistetään yhdeksi toimivaksi yksiköksi, eli 
moderniksi valtioksi. (Paasi 2003, 109.) 
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välistä pioneerialuetta. Toisaalta Prescott (1990, 14.) käyttää myös termiä borderland viitatessaan 

laajempaan tilaan, jossa raja sijaitsee ja jossa auktoriteetti vaihtuu toiseen. Nykyisin kaikki 

maailman valtiorajat ovat periaatteessa varsinaisia rajoja, vaikka käytännössä kaikki rajat eivät 

olekaan samanlaisia, kiistattomia, eivätkä muuttumattomia (Vuoristo 1997, 93–94)12. Tässä 

tutkielmassa käytän jatkossa rajan käsitettä kuvaamaan eksaktia valtiorajaa, ellei toisin erikseen 

mainita.  

 

Rajan käsite on ollut jatkuvassa muutoksessa syntymästään lähtien. Geopolitiikassa se on ollut 

oleellinen osa teoretisointia 1900-luvun alusta, eli tieteenalan syntymästä asti. Geopolitiikan isän 

Friedrich Ratzelin ajattelun mukaan rajaa ei voitu ajatella yhtenä linjana, vaan raja oli 

epämääräisesti määritelty tila Grenzzone, joka saattoi kattaa laajoja alueita. Yhden rajan sijasta 

rajoja oli Ratzelille kaksi: sisemmän rajalinjan muodostivat valtion kansalaisten suurimman 

keskittymän ulkoreunat. Ulompana linjana toimivat puolestaan ne kansalaiset, jotka olivat 

asettautuneet kauimmaksi kansan ytimestä. Raja-alue oli näiden kahden linjan väliin jäävä tila. 

Rajat olivat Ratzelille toissijaisia siinä mielessä, että valtiorajojen tuli seurata niitä muotoja, joita 

kansan laajentuminen asetti, eikä päinvastoin. (Nyyssönen&Korhonen 2010, 126–127.) 

 

Rajan käsite on perinteisesti kuulunut valtiokeskeisen tutkimuksen piiriin. Rajaa koskeva tutkimus 

on tällöin liittynyt valtion turvallisuutta tai suvereniteettia koskeviin kysymyksiin. Poliittisten, eli 

valtioiden välisten rajojen13, käsitettiin erottavan toisistaan eri hallinnan ja suvereniteetin alaisia 

alueita. Raja on perinteisesti ymmärretty joko ylitettävänä tai puolustettavana demarkaatiolinjana. 

Se on toiminut merkkinä siitä, kenellä on oikeus hallita rajattua aluetta, ihmisten liikkumista 

kyseisen alueen rajojen yli ja rajat ylittävää kauppaa. Toisaalta raja on voinut myös edustaa 

yhdyspintaa kahden alueen väliselle yhteistyölle. (Berg&van Houtum 2003, 2.)  

 

Rajan käsite sellaisena kuin sen nyt ymmärrämme, ei ole ollut universaali ennen eurooppalaisten 

maiden kolonialismia. Länsimainen käsitys poikkeaa merkittävästi esimerkiksi muslimimaailman 

historiallisesta rajakäsityksestä. Sen mukaan muslimimaailman ulkoraja on vain väliaikainen ennen 

kuin yhteinen islamin usko yhdistää kaikki kansat. Sisäisille rajoille ei Koraanista löydy perusteita. 

                                                
12 Myös merirajoille on olemassa oma termistö, mutta se ei tämän tutkielman kannalta ole oleellista. Maa- ja 
merirajoilla on yhtäläisyyksiä, mutta merirajat ovat yleensä joustavampia. Merirajoja ei esimerkiksi, toisin kuin 
maarajoja, yleensä demarkoida, ellei kaksi tai useampi valtio jaa varsin kapeaa vesiväylää. (Prescott 1990, 24–25.) 
 
13 Tässä tutkielmassa käsittelen vain valtiorajaa erotuksena esimerkiksi etnisistä, kielellisistä, kulttuurisista tai muista 
mahdollisista rajaamisen muodoista, jotka eivät välttämättä ole yhteneviä valtiorajan kanssa. 
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Klassisessa kiinalaisessa traditiossa puolestaan ainoat olemassa olevat legitiimit rajat olivat niitä, 

jotka Kiina oli itse asettanut. Nykypäivän maailmanpolitiikassa länsimainen liberaali14 näkemys 

rajoista on kuitenkin vaikutusvaltaisin. Se on vallassa oleva käsitys niin kansainvälisissä 

instituutioissa kuin kansainvälisessä oikeudessakin. (Anderson 1996, 8.) 

 

Rajoilla on suuri merkitys liberaalissa kansainvälisessä järjestelmässä. Kansainvälisen oikeuden 

mukaan oikeuskelpoisella valtiolla tulee olla useiden muiden kriteerien ohella myös selkeästi 

määritetyt rajat. Rajoja voidaankin pitää yhtenä valtiojärjestelmän kulmakivistä. Ei-rajattua aluetta 

voidaan jopa pitää epänormaalina ja järjestelmää heikentävänä tilana. Silloin puhutaan usein 

sotilaallisesta tai poliittisesta tyhjiöstä.15 (Heininen 1996, 203–204.) Lisäksi valtion rajojen 

loukkaamista pidetään kansainvälisen oikeuden mukaan itse valtioon kohdistuvana 

vihamielisyytenä. Raja ja valtio ovat toinen toistaan tukevia ja erottamattomissa olevia käsitteitä. 

Valtiota  ei  ole  olemassa  ilman rajaa,  eikä  rajaa  ilman valtiota.  (Paasi  2005a,  21.)  Sen  lisäksi,  että  

rajoilla on merkittävä rooli kansainvälisen valtioiden järjestelmän hallinnan välineinä, ne 

osallistuvat myös moniin prosesseihin, jotka liittyvät valtioiden puolustukseen sekä rajan yli 

kulkevien hyödykkeiden kontrollointiin ja verotukseen sekä ihmisten liikkumisen sääntelemiseen. 

(Anderson 1996, 149.)  

 

Rajoja on pyritty teoretisoimaan, mutta yritykset ovat epäonnistuneet. Rajat ovat uniikkeja ja niitä 

koskevat yleistykset ovat täten osoittautuneet epärelevanteiksi. Rajoja on maailmassa hyvin erilaisia 

aina sulkeutuneista (Pohjois-Korea) hyvin avoimiin (Schengen-alue). (Prescott 1990, 8–12.) 

Kuitenkin nykypäivänä demarkaatiolinjoina nähdyt täsmälliset valtiorajat ovat koko ajan käymässä 

yhä epäuskottavammiksi kuvauksiksi poliittisesta elämästä ja tarjoavat epävakuuttavia vastauksia 

siihen mitä politiikan tulisi olla ja miten sitä tulisi harjoittaa. Valtioiden vaatimukset ja edut 

kohtaavat usein rajalinjoilla, mutta kasvavat transnationaaliset kaupan virrat, kommunikaatio, 

media, rikokset ja kulttuuri ovat merkkinä siitä, ettei globaalia tai postmodernia liikkuvuuden ajan 

politiikkaa voida ymmärtää vain valtion rajojen sisäpuolella. (Dalby 2002, 133–134.) 

                                                
14 Liberalismin mukaan universaalit ja tasa-arvoiset oikeudet kuuluvat periaatteessa kaikille ihmisille, mutta ne ovat 
liian abstrakteja ja yleistäviä, jotta niistä voitaisiin johtaa kaikkialla päteviä sääntöjä. Tähän tarkoitukseen 
maantieteellisesti rajattu valtio on tarpeellinen. Maailmanhallituksen puuttuessa valtio, joka on yhteisön yläpuolella ja 
säätelee sen toimintaa, on vastuussa liberaalien arvojen suojelemisesta. (Anderson 1996, 8.) 
 
15 Jos aluetta ei ole tarkoin rajattu tai sen hallinnoiminen ei ole selkeää, se nähdään kaaoksen omaisena tilana. 
Hallinnoimatonta tilaa pidetään tyhjiönä, jolla on tapana täyttyä tavalla tai toisella. Valtatyhjiön pelätään täyttyvän 
väkivaltaisesti, mikä puolestaan horjuttaa kansainvälisen järjestelmän vakautta. (Heininen 1996, 203–204.) 
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2.2. Raja tutkimuskohteena 
 

Rajojen tutkimus on perinteisesti keskittynyt poliittisen maantieteen alueelle, jolta rajoja koskevaa 

tutkimusta löytyykin runsaasti. Rajat on tällöin ymmärretty kansallisvaltioiden maantieteellisinä 

reunoina ja poliittisten prosessien seurauksina, joita maantieteilijät ovat pyrkineet kartoittamaan 

tieteellisin perustein. (Paasi 1996, 25.) Rajoja on poliittisessa maantieteessä pyritty luokittelemaan 

ja määrittelemään erilaisiin tyyppiluokituksiin. Luokituksen perusteina ovat toimineet muun muassa 

rajan ikä, funktio, historiallinen kehitys ja sen fyysinen ympäristö. Erityisesti ympäristöluokittelu 

on ollut suosittua. Tällöin on tarkasteltu rajan sijoittumista ja sopeutumista fyysiseen ympäristöön, 

eli sitä, onko raja ’luonnonraja’, kuten joki, meri, vuoristo tai muu luonteeltaan eristävä 

luonnonmaantieteellinen vyöhyke. Toinen suosittu luokitteluperuste on ollut rajan funktio, joka on 

voinut olla esimerkiksi puolustuksellisen vyöhykkeen luominen, taloudellinen eriytyminen tai 

kulttuurinen erottautuminen. (Vuoristo 1997, 95–98.) Poliittisen maantieteen analyysi on kuitenkin 

laajemmasta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta katsottuna varsin pinnallista ja osittain 

keinotekoista. Poliittinen maantiede analysoi rajoja tarkasti, mutta vain morfologisten ja empiiristen 

kriteerien perusteella. (Paasi 1996, 26.) 

 

Kasvava kiinnostus rajoja koskevaan yhteiskuntatieteellisen tutkimukseen ja rajatutkimuksen 

institutionalisoituminen ovat suhteellisen uusia ilmiöitä. Tutkimuskentän laajenemiseen viittaavat 

muun muassa uudet raja-aiheita käsittelevät kansainväliset tieteelliset julkaisut, konferenssit, 

seminaarit ja tutkimusohjelmat. Myös rajojen ja rajayhteisöjen monitieteellinen tutkimus on 

kasvattanut merkitystään. (Anderson ym. 2003, 1.) Rajoista tuli yhteiskunnallisessa tutkimuksessa 

tieteellisen debatin kohteita 1990-luvulla kylmän sodan päättymisen ja kahden supervallan 

ylläpitämän geopoliittisen maailmankuvan romahtamisen myötä. Kylmän sodan aikaisen itä-

länsivastakkainasettelun väistyminen pakotti valtiot pohtimaan territoriaalisuutta uudella tavalla. 

Rajatutkimuksen yleistymiseen liittyykin territoriaalisten ja etnisten identiteettien verinen 

esiinnousu niin Itä-Euroopassa kuin myös Aasiassa ja Afrikassa. Erityisen merkittävä rooli 

rajaproblematiikan tutkimuksen nousussa on ollut globalisaatiokehityksellä. Kiihtynyt pääomien, 

tavaroiden ja ideologioiden rajat ylittävä liikkuminen on saanut tutkijat pohtimaan näiden ilmiöiden 

vaikutusta rajoihin, hallintaan ja valtiolliseen suvereniteettiin. Merkittävimpänä ’rajaongelmana’ on 

nähty ihmisten kansainvälinen liikkuminen ja sen mukanaan tuomat uudet kysymykset 

kansalaisuudesta, maahanmuutosta ja rajan laittomasta ylittämisestä. (Anderson ym. 2003, 2.; Paasi 

2002, 154–156.) 
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Ennen 1990-luvulla tapahtunutta heräämistä rajakysymyksiin, raja ja rajan olemassaolon seuraukset 

ovat olleet yhteiskuntatieteissä tutkimuksellisesti laiminlyötyjä. Suurin osa 1900-luvun 

kansainvälispoliittisesta tutkimuksesta keskittyi valtioiden tutkimukseen. Valtion katsottiin 

sulkevan sisäänsä homogeenisen kansan, jolloin ne yhdessä muodostivat kansallisvaltion. 

Valtiokeskeinen maailmankatsomus juurtui syvälle yhteiskuntiin ja valtiota sekä yhteisöä pidettiin 

lähes synonyymeinä toisilleen. Valtion äärireunoina toimivat rajat, jotka määräsivät myös 

yhteisöllisyyden ja kansallisen identiteetin ääriviivat. Rajat nähtiin siis elintärkeinä, sillä ne 

määrittivät koko yhteisön. Tästä huolimatta itse rajojen olemassaolo otettiin itsestään selvyytenä tai 

niitä ei huomioitu tutkimuksessa lainkaan. Rajan vetämisen ja rajojen olemassaolon poliittisuutta ei 

koettu hedelmällisenä yhteiskuntatieteellisenä kysymyksenä. Yleisesti oletettiin, että rajat ovat 

vakiintuneita demarkaation linjoja, joten niiden tutkimukseen ei nähty tarvetta. Rajakonfliktitkin 

olivat vain poikkeuksia vakaan rajan sääntöön. Vähäinen tutkimus, joka rajoja koski, keskittyi 

valtioiden ja alueiden sekä niiden välisten erojen tarkkailuun, ei itse rajaan. (Anderson 2003, 2–4.; 

Strüver 2003, 166.)  

 

Rajojen tutkimuksellisella laiminlyönnillä on ollut merkittäviä, tutkielmani lähtökohdista katsoen 

haitallisia, vaikutuksia yhteiskuntatieteisiin kokonaisuudessaan, kansainvälisen politiikan 

tieteenalan ontologiaan ja siihen kuvaan maailmasta, jota tieteenalamme itsepintaisesti pitää yllä ja 

rakentaa yhä uudelleen. Monien postmodernien tutkijoiden mielestä globalisaatiokehitys muuttaa 

rajojen roolia niin merkittävästi, että rajoja tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta kuin mitä 

perinteisellä demarkaatioon perustuvalla geopolitiikalla on tarjottavanaan. Sen sijaan, että rajat 

nähtäisiin kiinteinä hallinnan ja suvereniteetin linjoina, postmodernin geopolitiikan tutkijat ovat 

heränneet tutkimaan rajoja ja niiden rakentumista merkitysprosessien kautta. Rajat ovat välineitä, 

joiden avulla ihmiset jäsentävät maailmankuvaansa. Vastavuoroisesti rajat rakentuvat luonteeltaan 

tietynlaisiksi sosiaalisten prosessien myötä. Rajat tulisikin nähdä sosiaalisesti rakentuneina.16 (Paasi 

2002, 156.) 

 

 

 

                                                
16 Postmoderniin geopolitiikkaan ja sen kautta ymmärrettyihin rajoihin palaan tarkemmin luvussa ”2.4. Muuttuvien 
rajojen maailma”. 
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2.3. Raja modernin valtion ulkolinjana 
 
Ennen perehtymistä postmodernin geopolitiikan näkemyksiin merkityksellisistä rajoista selvitän, 

miten rajan ymmärtäminen tieteessä vain fyysisenä ja stabiilina linjana on kehittynyt hitaasti 

Euroopan historiallisessa kontekstissa ja yhtä aikaa modernin valtion kanssa. Täsmennän myös, 

mitkä ovat ne kansainvälisen politiikan tieteenalan perustalla olevat periaatteet, joiden varaan 

valtion ja sitä kautta myös rajan perinteinen käsitys on rakentunut. Lisäksi selvitän perinteisen 

geopolitiikan alkutaivalta ja sen sidonnaisuutta tieteenalan perinteisiin käsitteisiin. 

 

2.3.1. Moderni geopoliittinen mielikuva 
 
Moderni17, modernisaation aikakauden tuotos, sai alkunsa läntisessä Euroopassa. Modernisaatiolla 

viitataan prosessiin, jossa humanismi, valistusajattelu18 ja rationaalisuus syrjäyttivät mystisyyden ja 

taikauskon inhimillisen toiminnan perustana. (Malpas 2005, 33.) Modernisaatio edistyi hiljalleen 

saavuttaen huippunsa 1800-luvulla. Kehitysprosessiin vaikuttivat monet erilaiset Eurooppaa 

ravisuttaneet ilmiöt ja tapahtumat. Reformaatio, renessanssi, teollinen vallankumous sekä Ranskan 

vallankumous jättivät kaikki oman leimansa modernisaatioprosessiin. Ei voida siis sanoa, että 

modernisaation tuotti jokin yksittäinen tekijä, vaan monien eri kehityssuuntien summa. Merkittävä 

vaikutus modernisaatioon oli erityisesti eurooppalaisen modernin valtion kehityksellä ja 

laajenemisella maailmanlaajuiseksi yhteisöllisyyden käsittämisen malliksi. (Hall ym. 1992, 2.)  

 

Ennen modernia valtiota lineaariset ja muista erottautumiseen perustuvat eksklusiiviset valtiorajat 

olivat harvinaisia. Kartoille valtioiden rajat siirtyivät vasta 1700-luvun alkupuolella. Tätä ennen 

                                                
17 Moderni ja postmoderni ovat käsitteitä, jotka ovat syntyneet yhteiskuntatieteiden kriittisessä teoretisoinnissa 1970-
luvulta alkaen. Tuija Pulkkinen määrittelee modernin ja postmodernin ajattelutavoiksi ja asenteiksi. Niillä ei viitata 
politiikan tutkimuksessa aikakausiin tai tyylilajeihin, kuten esimerkiksi taidehistoriassa. Politiikan tutkimuksessa 
postmodernin vaikutus näkyy 1980-luvulta alkaen, kun taas modernin katsotaan hiljalleen kehittyneen jo 
yhteiskuntatieteiden alusta noin 1400-1500 luvuilta lähtien. (Pulkkinen 1998, 47–48.) 
 
18 Valistusajattelun mukaisesti kaikki inhimillinen kurjuus johtui tietämättömyydestä. Tietämättömyys kiteytyi 
valistuksen ajattelijoiden mukaan uskonnossa ja taikauskossa, autoritaarisissa hallinnoissa, traditioissa ja myyteissä. 
Nämä kaikki liittyivät olennaisesti traditionaalisiin yhteisöihin, jotka olivat näin ollen esteinä vapaudelle, 
onnellisuudelle ja inhimilliselle edistykselle. Ajateltiin, että vain tieto, järkiajattelu ja tieteellisyys voisi vapauttaa 
ihmiset tietämättömyydestä ja parantaa ihmiskuntaa. (Hollinger 1994, 2) Valistusprojekti, ihmisten vapauttaminen 
tiedon avulla, rakentui usean perusoletuksen varaan. Ensinnäkin koko ihmiskuntaa yhdistivät rationaaliset ja moraaliset 
periaatteet, joista voitiin johtaa kaikkialla päteviä sääntöjä. Tämän vuoksi universaalisti päteviä oletuksia voitiin tehdä 
koko ihmiskunnasta. Lisäksi katsottiin, että yhteisö voi olla todella vapaa ja rationaalinen vain jos se perustuu tieteelle 
ja universaaleille arvoille. Totuus voi vapauttaa ihmiskunnan epäonnelta ja moraalittomuudelta. (Hollinger 1994, 6–7) 
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poliittinen yhteisöllisyys perustui avoimeen tilakäsitykseen, jossa hallintoalueiden ulkorajojen 

tarkka määritteleminen ei ollut tärkeää. Alueet olivat epämääräisesti rajattuja hallintoyksiköitä, 

jotka saattoivat sijaita etäälläkin toisistaan. Alueiden rajat olivat rajaseutuja, joilla poliittiset yksiköt 

olivat enemmän kontaktissa toistensa kanssa kuin erottautuivat toisistaan. Yhteisöt olivat 

moninaisia, kun selkeiden rajojen puuttuessa etniset ja kulttuuriset yhteisöt sekoittuivat toisiinsa. 

Kun Euroopassa hitaasti siirryttiin moderniin, eli territoriaaliseen poliittis-alueellisen järjestyksen 

aikaan, myös yhteisöjen rajaaminen muuttui. Avoimesta tilakäsityksestä tuli vähitellen suljettu, kun 

nationalismin, demokratian, territoriaalisuuden ja suvereniteetin ajatukset kietoutuivat toisiinsa. 

Rajaa ilmaisevat käytännöt, kuten passit, rajalinjat, viisumit ja rajavalvonta, syntyivät. 

(Nyyssönen&Korhonen 2010, 124.; Moisio 2002, 232.) 

 

Modernin valtiojärjestelmän alkupisteenä on pidetty vuoden 1648 Wesfalenin rauhaa, jonka jälkeen 

kehittyi standardinäkemys yhtenäisen territorion ja siihen liittyvän suvereniteetin ja kansan 

yhteydestä (Agnew 1998, 8–9). Syntynyt Westfalenin valtiojärjestelmä on ollut johtava näkemys 

maailman jäsentymisestä jo vuosisatoja. Kyseiselle valtiojärjestelmälle on tyypillistä maailman 

hahmottaminen valtiokeskeisesti kolmen pääperiaatteen kautta. Ensiksi, valtiolla on suvereeni valta 

territorioonsa nähden. Toiseksi, valtion sisä- ja ulkopuoli ovat erossa toisistaan ja niiden välillä on 

selkeä vastakkainasettelu. Kolmanneksi, valtion rajat määrittävät yhteisöllisyyden rajat, jolloin 

valtio on ikään kuin säiliö yhteisölle eli kansalle. Näillä kolmella pääperiaatteella on ollut 

merkittävä vaikutus modernissa tieteellisessä tutkimuksessa, ja ne ovat nostaneet valtiot 

tärkeimmiksi, jopa ainoiksi, kansainvälispoliittisiksi toimijoiksi maailmassa. (Tuathail 2002, 17.) 

 

Moderni valtioiden maailma on kartalle ja maastoon merkittyjen ja eri alueita erottavien 

territoriaalisten rajojen maailma. Rajat ovat olleet itsestään selvä ja teoretisoimaton osa valtioiden 

järjestelmää. (Hudson 2002, 89.) Modernissa onkin lähtökohtaisesti tärkeää, että maailma 

hahmotetaan selkeästi rajattujen territorioiden eli suvereenien valtioiden kautta. Tällöin suvereenin 

rajat toimivat myös vaikutusvallan rajoina, jotka periaatteessa estävät muiden valtioiden 

puuttumisen yksittäisen suvereenin rajojen sisäpuolelle. Valtiorajat toimivat merkkinä siitä missä 

sisäisen ja ulkoisen välinen ero sijaitsee. Näiden kahden tilan välinen raja toimi sisäisen harmonian 

ja yhteneväisyyden sekä ulkopuolisen kaaoksen välisenä erottautumisen linjana. Rajan olemassaolo 

on ollut kyseenalaistamatonta, sillä ulkopuolen ja sisäpuolen erottelu on modernin mukaisesti ollut 

luonnollista ja Westfalenin periaatteiden mukaista. (Bigo 2005, 54.) Rajat vaikuttavat modernin 

käsityksen mukaan myös yhteisöllisyyden muodostamisessa. Suljetun tilakäsityksen mukaisesti 

samaistuminen yhteisöön tapahtuu tietyn rajatun alueen kautta ja alueen sisäpuolelle rajatut ihmiset 
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ovat olleet ensisijaisessa asemassa ulkopuolisiin nähden. Rajattu yhteisö, eli kansa muodosti 

yhdessä valtion ja sen rajojen kanssa kansallisvaltion, joka oli modernin ylin järjestäytymisen 

muoto. Rajat ovatkin modernissa mielessä toimineet yhteisöjen sisäisinä yhdistäjinä ja erottaneet 

yhteisön jäsenet muusta rajojen ulkopuolisesta maailmasta. Tällainen ajattelu voi kuitenkin jättää 

huomiotta monia muita poliittisen organisoitumisen muotoja, jotka eivät tottele valtiorajoja. 

(Agnew 1998, 8–9.) 

 

Kansainvälisten suhteiden tutkijat ovat perinteisesti pitäneet Westfalenin pääperiaatteita riittävinä 

kuvauksina maailman spatiaalisista ja sosiaalisista suhteista. Tällainen ajattelu on Agnew’n sanoin 

rakentanut ajan kuluessa niin kutsutun modernin geopoliittisen mielikuvan19. Moderni 

geopoliittinen mielikuva, eli näkemys maailmasta valtiokeskeisenä sisä-ulkopuolen erontekojen ja 

valtiollisen yhteisöllisyyden paikkana, on maailmanlaajuisuudestaan huolimatta Eurooppa-

keskeinen. Ajattelu sai alkunsa Euroopasta ja laajentui kolonisaation myötä dominoimaan 

mielikuvaa maailman järjestäytymisestä. (Agnew 1998, 1–6.) Agnew’n mukaan moderni on 

kuitenkin langennut tässä ajattelussa territoriaaliseen ansaan20. Periaatteiden ongelmana Agnew 

näkee sen, että niitä pidetään itsestään selvinä totuuksina maailman järjestäytymisestä. Niitä ole 

kyseenalaistettu, mutta siitä huolimatta ne ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen ja 

kansainvälispoliittiseen ajatteluun modernin valtion synnystä lähtien. (Agnew 1998, 51.) 

 

Modernin maantieteellisen mielikuvan asema on voimakas yhteiskuntatieteissä. Globaalin tilan 

visualisointi ja tilan ymmärtäminen Westfalenin pääperiaatteiden kautta on tuotettu uudestaan ja 

uudestaan niin tutkimuksessa kuin valtiokäytännössä. Tällä on merkittäviä vaikutuksia myös 

käytännön tasolla. Esimerkiksi oletus, jonka mukaan kansainvälinen maailma rakentuu valtioista, 

eikä muista mahdollisista poliittisista yhteisöistä, vaikuttaa siihen, miten hahmotamme 

maailmanpolitiikkaa.21 Tämä määrittelee muun muassa sen, keiden osallistumista kansainväliseen 

toimintaan pidetään oikeutettuna ja missä määrin. (Agnew 1998, 11.) Valtiorajat ovat olennainen 

osa modernia maailmankuvaa, joka on nähtävissä myös kansainvälisen politiikan sekä valtio-opin 

tutkimuksessa. Sisä- ja ulkopuolen välinen erottelu on perinteisesti molemmissa vallitseva; valtio-

opissa analysoidaan valtion sisäisiä toimintoja, kun taas kansainvälisessä politiikassa keskitytään 

valtioiden välisiin suhteisiin laiminlyöden usein niiden sisäisiä tekijöitä. Rajat ovat elintärkeitä, sillä 
                                                
19 Modern geopolitical imagination 
 
20 territorial trap 
 
21 Esimerkiksi rajojen eri valtioihin erottamat kansat, kuten kurdit, eivät ole voineet muodostaa yhtenäistä kurdikansaa 
kattavaa valtiotaan. 
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molemmissa tieteissä juuri rajat ovat erottava tekijä valtioiden välillä. Tästä huolimatta rajoja ei ole 

modernissa tutkimuksessa pidetty tieteellisesti merkittävinä tutkimuskohteina, eikä niiden 

vaikutuksia ole arvioitu. (Anderson ym. 2003, 4–5.) 

 

2.3.2. Geopolitiikan moderni alkutaipale 
 
Geopolitiikka kehittyi poliittisesta maantieteestä. Vaikka geopolitiikan voidaan katsoa eriytyneen 

omaksi tieteenalakseen 1900-luvun alkupuolella, käytetään näitä kahta termiä virheellisesti 

toisinaan toistensa synonyymeinä. Poliittinen maantiede on keskittynyt empiiriseen tutkimukseen 

maantieteellisistä kokonaisuuksista, kun taas geopolitiikka, varsinkin alkutaipaleellaan, pyrki 

toimimaan poliittisen päätöksenteon perusteena selittäessään valtioiden kehitystä ja pyrkimyksiä 

kansainvälisessä ympäristössä. (Tuomi 1996, 31–32.) Perinteistä geopolitiikkaa hallitsee 

voimakkaasti moderni ajattelu, jota Agnew’n sanoin voidaan kutsua moderniksi geopoliittiseksi 

mielikuvaksi. Geopolitiikan teoriaa pidetään yhtenä suurteorioiden tyyppinä, jonka tavoitteena on 

ollut saavuttaa sekä systemaattinen että yleistävä esitys yhteiskunnasta ja sen luonteesta. 

Geopolitiikan tutkijat ovat pyrkineet luomaan maailmasta rationaalisia malleja, joiden avulla 

valtioiden kehitystä ja niiden käyttäytymistä voitaisiin ennustaa. Teorian kehitystä leimaavat 

eurooppalainen historia sekä yhteiskuntafilosofia, joissa maailma nähtiin luonnostaan rajattujen 

kansallisvaltioiden järjestelmänä Westfalenin periaatteiden kautta. (Tuomi 1996, 29–32.)  

 

Käsite geopolitiikka syntyi vuonna 1899 ruotsalaisen Rudolf Kjellénin kirjoituksissa, jotka 

perustuivat alun perin saksalaisen ihmismaantietelijä Friedrich Ratzelin ajatteluun (Moisio 2003, 

18). Ratzelille valtio oli organismi, jolla oli elävän olion kaltainen elonkaari syntymästä 

laajentumiseen ja lopulta kuolemaan. Ratzel pyrki määrittelemään rajoja koskevia lainalaisuuksia, 

joiden avulla valtioiden käyttäytymistä voitaisiin ennustaa. Rajat hän käsitti valtio-orgaanin ’ihona’, 

jotka suojasivat tärkeintä eli sisäpuolta. Valtioiden välinen poliittinen tasapaino riippui muun 

muassa niiden välisten rajojen ominaisuuksista. Raja ei ollut valtio-orgaanin laajentumista 

välttämättömänä pitävälle Ratzelille pysyvä linja. Päinvastoin, rajan ollessa vakiintunut voitiin 

todeta valtio-orgaanin poliittisen laajentumisen olevan hetkellisesti pysähdyksissä. (Prescott 1990, 

8–9.) 

 

Valtio-orgaaniteoria ei ollut pitkäikäinen ja koko geopolitiikan tieteenala suljettiin pois 

akateemisesta keskustelusta Ratzelin ajatusten vaikutettua Hitlerin Saksan laajentumispyrkimysten 

taustalla. Geopolitiikka nousi uudestaan esiin kylmän sodan aikana, jolloin maailman alueiden 
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maantieteellinen merkitys koettiin jälleen ajankohtaiseksi. Kylmän sodan aikana syntyi niin kutsuttu 

klassisen geopolitiikan traditio. Se ei käsittänyt valtiota orgaanisena toimijana, vaan keskittyi 

tarkastelemaan niitä tekijöitä, joilla oli merkitystä valtioiden välisessä voimapoliittisessa 

kilpailussa. Kun kilpailu maailmanvallasta oli ylimmillään, jaettiin tieteessäkin maailma 

strategisesti merkittäviin ja vähemmän merkittäviin alueisiin. (Moisio 2003, 20–22.) Perinteisessä 

eli klassisessa geopolitiikassa on hyvin nähtävissä, miten sen ajattelu perustuu Westfalenin 

valtiojärjestelmän perusoletuksille. Geopoliittisessa tutkimuksessa ja myös poliittisten päätösten 

taustalla on erotettavissa lähtökohtia, joiden mukaan maailman ja maailmanpolitiikan muodostavat 

vain valtiotoimijat. Nämä ainoat varteenotettavat maailmanpoliittiset toimijat kilpailevat keskenään 

vallasta. Valtiokeskeisyys vaikutti myös tutkimuskohteiden valintaan ja siihen miten kohteita 

lähestyttiin tieteellisesti. Valtioiden roolin korostamisesta huolimatta rajan merkitys perinteisen 

geopolitiikan teoriassa ei ole suuri. Raja oli merkittävä käytännössä, sillä sen katsottiin erottavan 

valtiot toisistaan, mutta se oli silti vain valtion ulommaisin osa, jonka teoretisoimiseen ei nähty 

tarvetta. (Paasi 2002, 163.) Rajat käsitettiin poliittisten päätöksentekoprosessien fyysisinä ja 

staattisina tuloksina, joita tuli kuvailla, ei analysoida (Newman 2006, 145). 

 

1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa geopolitiikan tutkimuksessa sotilaallisen ja taloudellisen 

vaikutusvallan korostamisen rinnalle nousi uusia tieteellisesti merkittävinä pidettyjä aiheita. Ala 

omaksui myös uusia teoreettisia ja metodologisia suuntauksia. (Harle&Moisio 2003, 8.) 

Rajatutkimus alkoi monipuolistua 1970-luvulla, jolloin morfologisten ja empiiristen rajatutkimusten 

ohelle kaivattiin myös tarkempaa selvitystä rajojen taloudellisista ja psykologisista ulottuvuuksista. 

1990-luvulla yhteiskuntatieteiden kulttuurinen käänne saavutti geopolitiikan ja rajojen tutkimuksen, 

jolloin huomiota alettiin kiinnittää rajojen merkityksiin. Sittemmin muun muassa postmodernin 

geopolitiikan tutkimuksen kohteisiin ovat kuuluneet esimerkiksi territorioihin kuulumisen ja 

kuulumattomuuden sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit, rajojen käyttäminen territoriaalisten 

yhteisöjen representaatioiden rakentamisessa ja rajojen sosiaalinen ja diskursiivinen tuottaminen. 

(Paasi 2002, 163–164.)  
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2.4. Muuttuvien rajojen maailma 
 

Ennen kuin selvitän, mitä postmoderni geopolitiikka on ja miten sen suhtautuminen rajaan eroaa 

modernista, on olennaista tutustua lyhyesti postmoderniin tieteen filosofiaan, joka perustuu 

modernin kritiikille. Tämä auttaa ymmärtämään niitä lähtökohtia, joista postmoderni geopolitiikka 

ammentaa perinteisen geopolitiikan kritiikkinsä. 

 

2.4.1. Moderni vs. postmoderni tieteen filosofia 
 
Postmoderni on diskursiivinen muodostelma, joka on kriittinen modernia ajattelua kohtaan. 

Postmodernismin tavoitteena on paljastaa, miten erilaiset tieteelliset lähestymistavat perustuvat 

moderneille ja länsimaalaisille ajatteluntavoille, jotka uudelleen rakentavat, rajoittavat ja 

luonnollistavat tieteellisen ymmärtämisen tapoja. Modernin luonnollistuneina totuuksina pitämät 

perusoletukset ovat postmodernin kritiikin mukaan sosiaalisesti rakennettuja ja täten ehdollisia. 

Tämä tekee modernin käyttämistä käsitteistä, metodeista ja teorioista ongelmallisia, sillä niiden 

vastaavuutta todellisuuden kanssa ei ole modernissa koskaan kyseenalaistettu. Tämä on helposti 

huomattavissa modernin geopolitiikan kohdalla, jossa monet perustavaa laatua olevat oletukset on 

otettu itsestään selvyyksinä. Esimerkiksi rajan käsittäminen neutraalina linjana ja vain valtion kautta 

märiteltynä on Westfalenin periaatteisiin perustuva modernille tyypillinen oletus maailman 

järjestäytymisestä. (Albert 2002, 59.) 

 

Olemassa ei ole yhtenäistä postmodernia teoriaa, vaan postmodernilla viitataan moninaiseen 

joukkoon lähestymistapoja, jotka ovat antimodernistisia (Best&Kellner 1991, 2). Postmoderni ei 

heikkene yhden täsmällisen teorian puutteesta, vaan pyrkii juuri välttelemään tällaisia rationaalisia 

määrittelyjä. Postmoderni uskoo maailman rakentumiseen kielenkäytön, vallan, historian ja 

sosiaalisten suhteiden myötä. Koska nämä tekijät muokkaavat tapaamme ymmärtää todellisuutta, 

muokkaavat ne myös sitä, mitä pidämme tietona ja totuutena. (Hollinger 1994, 170–177.) Sen 

sijaan, että postmoderni etsisi modernin tapaan tieteellistä tarkkuutta ja selkeyttä, se pyrkii 

hajottamaan olemassa olevia tiedon rakenteita ja kyseenalaistamaan ne. Esimerkiksi postmodernin 

geopolitiikan tarkoituksena on kyseenalaistaa geopoliittisia tietämisen tapoja ja rakenteita. (Malpas 

2005, 4.) 

  

Moderni ja postmoderni eroavat toisistaan jo lähtökohdiltaan. Moderni pyrkii etsimään perustaa, 

lopullista totuutta ja jatkuvasti kyseenalaistamaan olemassa olevan tiedon perustan, jotta päästäisiin 
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käsiksi todelliseen ja puhtaaseen totuuden ytimeen. Postmoderni kritisoi modernin itseään toistavaa 

luonnetta. Edistysuskon leimaama moderni on jatkuvasti pyrkinyt luomaan itseään uudelleen ja 

uudelleen, niin että lopulta löytyisi vakaa perusta tai ydin, joka olisi tieteen puhdas totuus ja 

päätepiste. Moderni projekti on kuitenkin toistuvasti kyseenalaistanut löytyneet totuuden perustat, 

joten ytimen etsintä on yhä prosessin tavoitteena. (Aalto 1998, 148.) Postmodernissa olennaista on 

tietoisuus lopullisen totuuden mahdottomuudesta ja puhtaan perustan olemattomuudesta. Pulkkinen 

luonnehtiikin postmodernia ”perustahakuisuuden vastaiseksi”. Yhden totuuden sijasta postmoderni 

keskittyy löytämään maailmasta ymmärrystä niistä kerroksista, jotka ovat modernin kuvitellun 

perustan ympärillä. Juuri ne kerrokset, joita moderni on pyrkinyt raivaamaan tieltään lähestyessään 

kohti totuutta, ovat postmodernin tutkimuksen lähtökohtana. (Pulkkinen 1998, 46.) Moderni pyrkii 

tieteessä kohti totuutta, autenttisuutta, valtaa ja vapautumista. Postmoderni politiikan teoria ei pyri 

etsimään totuutta tai tarjoamaan valmiita ratkaisuja. Sen tehtävänä on esittää uusia kysymyksiä 

uusilla tavoilla ja saada meidät kyseenalaistamaan mitä tiedämme ja miten tiedämme. (Pulkkinen 

1998, 240.) Todellisuus on postmodernisteille pluraalinen ja monilla eri tavoilla tulkittavissa oleva. 

Tästä seuraa, ettei yhtä oikeaa ja universaalia vastausta voida saavuttaa, sillä maailmaa voidaan 

lukea eri tavoin. (Aalto 1998, 151.) 

 

Tämän tutkielman tavoitteena postmodernin tieteenfilosofian mukaisesti ei ole löytää yhtä totuutta, 

joka olisi pätevä kuvaamaan universaalisti kaikkia valtiorajoja. En pidä sellaisen totuuden 

löytämistä saati olemassaoloa edes mahdollisena. Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajaa koskeva 

tulkintani täytyy tapahtua kunnioittaen erilaisia rajan merkityksellistämisen tapoja nykypäivän 

kontekstissa. Lisäksi tavoitteenani on kyseenalaistaa perinteistä näkemystä rajasta stabiilina linjana, 

jollaisena se näyttäytyy modernin geopoliittisen mielikuvan kautta. En pyri tässä tutkielmassa 

esittämään totuutta rajasta, vaan näkökulman rajan hahmottamiseen eri lailla kuin se on 

perinteisessä kansainvälisen politiikan tutkimuksessa tehty. Tämä eroaa modernista, sillä modernin 

uskomuksen mukaan teorian tarkoitus on peilata todellisuutta. Sen sijaan postmodernin mukaan 

teoria kykenee parhaimmillaankin vain tarjoamaan puutteellisia perspektiivejä kohteisiinsa. 

(Best&Kellner 1991, 4.) 

 

Modernin ja postmodernin käsitteiden käyttäminen tutkimuksessa voi olla vaikeaa, koska useimmat 

tutkijoista tarkoittavat eri asioita viitatessaan näihin käsitteisiin (Pulkkinen 1998, 55). Tämän vuoksi 

on tärkeää määritellä, miten nämä käsitteet on mielekästä ymmärtää. Käsitteiden ymmärtäminen ei 

kuitenkaan vielä riitä, vaan tutkielman kannalta on olennaista määritellä, miten postmoderni 

lähestymistapa hyödyttää tutkimusaiheen pohdintaa. Postmoderni geopolitiikka ammentaa 
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postmodernista lähestymistavasta, mutta se eroaa muusta postmodernista tutkimuksesta juuri 

geopoliittisen painotuksensa vuoksi. Miten postmoderni sulautuu rajojen tutkimukseen? Rajat 

nimenomaan kuuluvat perinteisesti modernin valtion ideologiaan, suljettuun territorioon ja 

valtiojärjestelmän dominoivuuden pönkittämiseen. Kun puhutaan postmodernista geopolitiikasta, 

puhummeko silloin uudesta tavasta ymmärtää maailmaa vai uusista vallankumouksellisista 

postmoderneista tiloista ja niiden tutkimuksesta? Voiko rajojen tutkiminen ylipäätään olla 

postmodernia? 

 

2.4.2. Postmoderni geopolitiikka 
 
Monet postmodernit geopolitiikan tutkijat kokevat Westfalenin valtiojärjestelmän tulleen tiensä 

päähän. Valtiorajoista on tullut yhä helpommin läpäistäviä kun tavarat, pääomat, ideat ja ihmiset 

liikkuvat kansainvälisesti yhä enemmän ja nopeammin. Tutkijoiden mukaan valtioiden valta on 

hiljalleen siirtymässä monikansallisille yhtiöille, markkinavoimille sekä kansainvälisille 

yhteenliittymille, kuten Yhdistyneille kansakunnille, Euroopan unionille tai Pohjois-Atlantin 

puolustusliitolle. Kaikkien näiden muutosten on koettu heikentävän valtioiden suvereniteettia. 

Valtion territoriaalisesta vallasta on näin ollen siirrytty postmodernin aikakauden deterritoriaaliseen 

valtaan, jossa vallan katsotaan jakautuneen useille eri kansainvälisille toimijoille, ei vain valtioille. 

(Newman 2003, 287.) Tällainen ’rajattoman maailman’ diskurssi on vaikuttanut monien tutkijoiden 

näkemyksiin siitä, mihin suuntaan valtiojärjestelmä on muuttumassa ja miten tämä muutos 

vaikuttaa rajoihin. Toiset näkevät rajojen katoavan kokonaan, ja äärimmillään postmodernin 

kehityksen on nähty johtavan kansallisvaltioiden sukupuuttoon niiden korvaantuessa erilaisilla 

pannationaalisilla tai paikallisilla territoriaalisuuden muodoilla. (Newman 2002, 6.) 

 

Toisten postmodernin geopolitiikan tutkijoiden mielestä postmodernismi ei koske rajojen ja 

valtioiden ajan päättymistä. Rajattoman maailman -diskurssi ei esimerkiksi Mathias Albertin 

mukaan ole edes kovin postmoderni, vaan nimenomaan moderni siinä mielessä, että se ammentaa 

kosmopoliittisesta ja universalistisesta poliittisesta filosofiasta. Postmodernimpaa olisi puhua 

maailmanlaajuisesta rakenteellisesta muutoksesta, joka vaikuttaa myös valtioihin ja niiden rajoihin. 

(Albert 2002, 62.) Maailman rakenteellinen muutos ei vääjäämättä johda territoriaalisuuden 

kuolemaan. Rajoista on monin paikoin tulossa yhä avoimempia tavaroiden, ajatusten ja ihmisten 

liikkumiselle. Toisaalta joissakin osissa maailmaa luodaan yhä suljetumpia territorioita ja uusia 

rajoja syntyy. (Newman 2003, 288.) Taloudelliset trendit ovat mataloittaneet rajoja mitä tulee 

kaupankäyntiin ja tietoliikenteeseen. Poliittiset trendit sen sijaan puhuvat rajattoman maailman 
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ajatusta vastaan. Rajoista ei ole globalisaation aikakaudellakaan tullut epäoleellisia tai menneen 

aikakauden reliikkejä. Monet valtiot vahvistavat tai ottavat uudelleen käyttöön rajan hallitsemisen 

käytäntöjä, erityisesti kun kyseessä on ihmisten liikkuminen rajojen yli. (Andreas 2000, 4–5.) 

 

Kuten postmoderni politiikan filosofia, postmoderni geopolitiikkakaan ei ole yhtenäinen teoria tai 

lähestymistapa, eikä sille ole löydettävissä yhtenäistä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 

Huolimatta siitä, käsitetäänkö maailman olevan menossa kohti rajattomuutta vai rakenteellista 

muutosta, postmoderneja geopolitiikan tutkijoita yhdistää modernin kritiikki. Gearóid Ó Tuathail 

määrittelee postmodernin geopolitiikan diskursiiviseksi muodostelmaksi, joka ei pidä Westfalenin 

valtiojärjestelmää riittävänä selityksenä nykypäivän postmodernin liikkuvuuden maailman 

rakentumisesta. Tuathailin mielestä moderni kuva maailmasta ei vastannut vallitsevaa tilaa edes 

modernin valtion aikakaudella, vaan perustui suurelle tieteen fiktiolle. Moderni oli pikemminkin 

eurokeskeinen valtadiskurssi, joka pyrki tulkitsemaan maailmanpolitiikkaa territorialisaation ja 

kansallisvaltion ideologian kautta. Moderni geopoliittinen mielikuva pakotettiin maailmaan, mutta 

nykypäivänä sen selitysvoimaisuus on heikentynyt merkittävästi. Tämä johtuu erilaisten 

transnationaalisten liikkeiden voimistumisesta. Näiden liikkeiden ansiosta valtioiden sisä- ja 

ulkopuolen erottaminen käy yhä vaikeammaksi, yhteisöllisyyttä syntyy yli rajojen ja toimijuuden 

käsitteeseen voidaan katsoa sisältyvän yhä enemmän ei-valtiollisia toimijoita. (Tuathail 2002, 17–

19.) 

 

Tuathail jäljittelee Michel Foucault’n ajatuksia vallan rakentumisesta ja käsittää modernin 

geopoliittisen maailmankuvan vallan muotona. Hegemoninen eli modernin ajattelun leimaama 

geopoliittinen diskurssi on ollut väline, jonka kautta maailmaa on representoitu niin, että vain tietyt 

toimijat, paikat, ihmisryhmät ja tapahtumat on huomioitu merkittävinä. Tieteenala onkin tämän 

seurauksena hyvin poliittinen näennäisestä objektiivisuudestaan huolimatta. (Tuathail 1996, 59.) 

Tutkimus ja poliittisuus ovat aina olleet toisiinsa kietoutuneita. Mielikuvat ja ideat maailmasta eivät 

ole  syntyneet  itsestään  tai  tyhjiössä,  vaan  ne  ovat  kytkeytyneet  sosiaalisiin  käytäntöihin,  piileviin  

valtasuhteisiin ja tieteellisen tiedon tuottamiseen, jotka siirtyvät sukupolvelta toisille kirjattuina tai 

kirjaamattomina tapoina ja järkiajattelun malleina. (Agnew 1998, 125.) Esimerkiksi Agnew’n 

territoriaalisen ansan mukaiset olettamukset maailman järjestäytymisestä ovat oleellisia välineitä 

maailman ymmärtämisessä perinteisellä valtiokeskeisellä tavalla. Ne ovat vakiintuneita käsityksiä 

yhteiskunnan rakenteista ja ideologisista suuntauksista. Näiden oletusten varassa toimitaan niin, että 

valtion territoriaalisuudesta ja rajojen hallinnasta tulee luonnollinen osa yhteiskunnan organisointia 

ja arkielämää. Territoriaalisen ansan vuoksi aiemmin on jäänyt huomiotta se, etteivät esimerkiksi 
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kansalliset identiteetit ole luonnollisia, vaan sosiaalisesti rakentuneita suhteessa rajoihin. 

Territoriaalisen ansan valta perustuu sen kerrostuneisuuteen erilaisten valtiokeskeisten 

instituutioiden ja käytäntöjen varaan. Esimerkiksi tieteellistä tietoa ja tilastoja kerätään ja tulkitaan 

usein valtiotasolla, jolloin valtion rooli korostuu. Monet akateemiset alat geopolitiikan 

ulkopuoleltakin tuottavat jatkuvasti tutkimusta, jonka kautta uusinnetaan käsitystä rajatuista 

territoriaalisista valtioista. (Paasi 2002, 160–163.) 

 

Postmodernin geopolitiikan tehtäväksi on muodostunut modernin geopoliittisen maailmankuvan 

kritisoiminen ja sen perusoletusten purkaminen. Purkaminen on tärkeää, sillä tapa, jolla 

ymmärrämme ilmiöitä, muokkaa käsitystämme todellisuudesta. Postmodernissa geopolitiikassa 

tarkastellaan modernin geopolitiikan perustotuuksia ja -oletuksia maailmasta ja kyseenalaistetaan 

niiden todistusvoimaisuus. Esimerkkinä voidaan tarkastella valtiota ja niiden rajoja. Valtiota ei voi 

omin silmin nähdä, vaikka katsoisimme maapalloa avaruudesta käsin. Näkisimme vain alueita, jotka 

voimme omassa mielessämme jakaa valtioiksi. Valtio täytyy siis kuvitella olemassa olevaksi.22 

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö valtiota olisi olemassa. Se on olemassa vain erilailla kuin moderni 

geopolitiikka on sen käsittänyt. Valtio ei ole itsestäänselvyys, vaan alueet ja niiden rajat on täytynyt 

kollektiivisesti kuvitella modernin geopoliittisen mielikuvan kautta. Valtio on olemassa 

käytännössä ja tulkinnoissa, jotka pitävät kollektiivista kokemusta valtiosta elossa. Tällaisiin 

kollektiivisesti rakentuneisiin käytäntöihin perustuu myös rajan olemassaolo. (Luoma-aho 2003, 

58.) 

 

2.5. Rajat postmodernissa 
 

Aiemmissa kappaleissa olen osoittanut, miten rajan käsitys syntyi yhdessä modernin eurooppalaisen 

valtion kehityksen kanssa. Eurooppalainen valtio ja samalla eurooppalaiset rajat levittäytyivät koko 

maailmaa hallitsevaksi järjestäytymisen malliksi. Valtioita erottavat rajat otettiin 

itsestäänselvyyksinä kansainvälisen politiikan tieteenalalla, eikä niiden teoretisointia, toisin kuin 

luokittelua, pidetty tarpeellisena. Syntynyt moderni maantieteellinen mielikuva näkee rajat 

stabiileina ja neutraaleina linjoina, joiden olemassa olo on riippuvainen valtion voimapoliittisesta 

kehityksestä. Tämä mielikuva hallitsee yhä maailman hahmottamista rajattujen valtioiden areenana. 

                                                
22 Benedict Anderson käsittää kansallisen identiteetin kuvitelluksi yhteisöksi (imagined community). Kansalliset 
kulttuurit rakentavat kansaa koskevia merkityksiä, jotka rakentuvat kollektiivisten muistojen ja kertomusten varaan ja 
joihin kansalaiset voivat samaistua. Tällöin kansakuntien väliset erot syntyvät siitä millaisina ne kuvitellaan olemassa 
oleviksi. (Hall 1992, 293.) 
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Postmodernisteille maailma näyttäytyy pluralistisena, eikä tarkoituksena ole tavoitella yhtä suurta 

totuutta. Maailman sosiaaliset ja kompleksiset suhteet tekevät yhden totuuden olemassaolosta 

mahdotonta. Maailma rakentuu oman toimintamme, kuten kielenkäyttömme seurauksena. Ei ole siis 

olemassa maailmaa, jota voisimme tarkkailla ulkopuolisina objektiivisina tutkijoina. 

 

Rajat ovat osa kansainvälistä geopoliittista maisemaa, kansallisvaltioiden järjestelmää ja niissä 

asuvien ja niiden välillä liikkuvien ihmisten elämää. Raja ei kuitenkaan ole universaali ilmiö 

territoriaalisessa merkityksessään, vaikka rajoja on konkreettisesti olemassa maailmanlaajuisesti. 

Postmoderni geopolitiikka näkee rajojen rakentuvan sosiaalisissa prosesseissa. Rajat ovatkin 

jatkuvan neuvottelemisen ja uudelleentulkinnan kohteita. Lähtökohtana koen tällaisen 

lähestymistavan mielekkäämpänä kuin sen, että raja käsitetään modernissa mielessä valtioiden 

välissä kulkevana luonnollisena asioiden tilana. (Berg 2000, 153–154.) 

 

Käsitys, jonka mukaan rajat olisivat olemassa luonnostaan, on postmodernissa geopolitiikassa 

hylätty. Rajat eivät ole tulleet olemaan itsestään, vaan ne käsitetään sosiaalisesti tuotettuina. Myös 

niin kutsuttujen ’luonnollisten rajojen’, esimerkiksi vuoristojen ja jokien muodostamien rajojen, 

määrittäminen perustuu inhimilliseen toimintaan, jolloin näiden rajojen luonnollisuus on syytä 

kyseenalaistaa. Rajat ovat seurausta toiminnasta, jonka tavoitteena on jakaa ja erottaa tiloja 

toisistaan. Rajaaminen, eli sisään laskeminen ja ulos sulkeminen, onkin hyvin poliittista. Rajoihin 

liittyy merkittävää vallankäyttöä, sillä näennäisestä luonnollisuudestaan huolimatta ne ovat 

ideologisia rakennelmia ja mukana kaikissa valtion sosialisaation muodoissa. (Paasi 2002, 158.) 

 

2.5.1. Rajan sosiaalinen rakentuminen 
 
Rajoja voidaan tarkastella analysoimalla instituutioiden ja valtion harjoittamaa politiikkaa. Tätä ei 

kuitenkaan tule pitää ainoana ja oikeana tapana lähestyä rajan tutkimusta. Geopolitiikkaa ei tulisi 

etsiä vain jo ennalta poliittiseksi määritellyltä alueelta, vaan koko yhteiskunta tulisi asettaa 

tutkimuksen kohteeksi. Poliittiseksi voidaan tällöin laskea myös yksityisten ihmisten toiminta. 

(Harle&Moisio 2003, 11–12.)23 Jotta rajoja ja raja-alueita voidaan todella ymmärtää, on 

tutkimuksessa otettava huomioon paikallinen kokemus rajasta. Tässä tutkielmassa analyysi 

keskittyy yksilötoimijoiden tuottamien rajan representaatioiden tulkitsemiseen. Yksilötoimijat 

rakentavat rajoja jatkuvasti osana yksilöllistä ja kollektiivista identiteettiään monin tavoin. Tämä 

                                                
23 Harlen ja Moision (2003) teos edustaa kriittisen geopolitiikan tutkimusta, ei postmodernia geopolitiikkaa. Kriittinen 
geopolitiikka ammentaa kuitenkin kritiikkinsä postmodernista modernin kritiikistä. 
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tapahtuu jokapäiväisessä elämässä osallistumalla erilaisiin sosiaalisiin käytäntöihin, joissa rajat 

voivat olla näkyvinä tai näkymättöminä. (Morehouse 2004, 32.) 

 

Rajojen rakentuminen tapahtuu yksilöllisten ja kollektiivisten merkitystenantoprosessien myötä. 

Tässä mielessä postmodernin geopolitiikan kautta nähdyt rajat ovat hyvin lähellä sosiaalista 

konstruktivismia. Rajat eivät kuitenkaan ole yksisuuntaisia prosesseja, joissa niille annetaan 

merkityksiä. Yhtälailla rajat vaikuttavat yksilöllisiin ja kollektiivisiin käsityksiin tilojen ja 

yhteisöjen rakentumisesta. Rajat voidaan siis käsittää kaksisuuntaisina prosesseina, joissa 

yksilöiden muodostamat sosiaaliset yhteisöt ja rajat muokkaavat toinen toisiaan. Tätä Anssi Paasi 

kutsuu yhtäaikaiseksi sosiaaliseksi spatialisaatioksi ja spatiaaliseksi sosialisaatioksi. (Paasi 2002, 

158–159.) Samoin ajattelee Brian Jarvis, jonka mukaan alueen, tilan tai territorion voidaan jopa 

katsoa muodostuvan sitä ympäröivien rajojen vaikutuksesta. Ilman tilan reunoja määräävää rajaa, ei 

ole myöskään aluetta, jonka voisi määritellä. Jarvis argumentoi, etteivät alueet ole vain 

sosiohistoriallisten prosessien taustalla. Sen sijaan, että rajat ja niiden muodostamat tilat toimisivat 

pelkästään sosiaalisen elämän areenana, ne ovat mukana rakentamassa ja uudelleen tuottamassa 

elämää tietynlaiseksi. Postmodernissa sosiaalisia suhteita, rajoja ja tiloja on tällöin mahdotonta 

eristää tai erottaa toisistaan täysin. (Jarvis 1998, 7.) 

 

Rajan sosiaalisesta rakentumisesta seuraa, ettei raja ole muuttumaton. Koska raja rakentuu tietyssä 

ajassa ja paikassa, se ei ole universaalien lakien mukainen ja stabiili. Rajojen sosiaaliseen 

rakentumiseen vaikuttavat poliittiset, kulttuuriset ja taloudelliset voimat, jotka ovat moninaisia ja 

mahdollisesti myös keskenään ristiriitaisia. Se, millaisena raja nähdään, riippuu näiden voimien 

yhdistelmistä. Tutustumalla globaaleihin prosesseihin, kansallisiin agendoihin ja paikallisiin 

kokemuksiin rajasta, voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, millaisena raja näyttäytyy kyseisessä tilassa 

ja ajassa. Johtopäätöksiä voidaan myös vetää koskien rajoja yleensä, kunhan ei unohdeta 

kunnioittaa jokaisen raja-alueen omaa erityisluontoisuutta. (Morehouse&Pavlakovich-Kochi 2004, 

15.) 

 

Erityisen tärkeää rajojen sosiaalisessa rakentumisessa on uudelleen rakentaminen. Tämä prosessi 

istuttaa rajat poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin yhteisörakenteisiin yhä uudestaan ja uudestaan 

ja saa aikaan rajoja koskevan jatkuvuuden ja pysyvyyden mielikuvan. Uudelleen rakentaminen 

tapahtuu yhtäaikaisesti monella eri alueella valtion ja yksilöiden toiminnassa. Tällöin rajojen 

voidaan nähdä olevan hyvin elastisia. Rajojen arvot, tarkoitus ja merkitykset muuttuvat yksilöiden 

ja ryhmien toiminnan tuloksena. Vaikutusta on tällöin myös, sillä kenellä on eniten vaikutusvaltaa 
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kyseisessä ajassa ja paikassa. Jokainen päätös tai toiminto, joka hyväksyy olemassa olevat rajan 

säännöt ja merkitykset, tuottaa uudelleen kyseisenlaisen rajan. Sitä vastoin jokainen olemassa 

olevasta rajasta poikkeava toiminto haastaa rajaa ja sen legitiimisyyttä sen kyseisessä 

tarkoituksessa, eli siinä muodossa, jossa raja kyseisellä hetkellä on olemassa. Näin kävi esimerkiksi 

Itä-Saksassa, jossa kansalaiset omalla toiminnallaan kyseenalaistivat suljetun rajan olemassa olon. 

Rajat lakkaavat olemasta silloin, kun säännöt, käytännöt, diskurssit ja toiminnot, jotka antavat 

rajoille merkityksen ja arvon, lakkaamat olemasta uudelleen tuotettuja tai kun ne tuotetaan 

uudelleen erilaisiksi. (Morehouse 2004, 31–32.) 

 

Koska rajojen olemassaolo on riippuvainen rajaa ylläpitävien sosiaalisten toimintojen jatkumisesta, 

rajaa tulee ylläpitää sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja toiminnassa. Postmodernin 

geopoliittisen ajattelun mukaan rajat eivät olekaan olemassa vain valtioiden välisillä alueilla, eli 

eksaktilla rajalla, vaan niiden läsnäolo näkyy syvällä yhteiskunnissa. Rajan olemassaolo on 

merkittävä esimerkiksi lainsäädännössä, kulttuurissa ja sosiaalisissa käytännöissä, mutta yhtä lailla 

sen voidaan nähdä olevan jatkuvasti esillä muun muassa elokuvissa, novelleissa, muistojuhlissa, 

seremonioissa ja julkisissa tapahtumissa. (Albert 2002, 63.) Rajat ovat prosesseja, jotka rakennetaan 

uudestaan ja uudestaan valtion ja territorion sekä niihin liittyvien merkitysten kautta. Siksi niihin 

liitetään traditioita, kollektiivisia muistoja ja tapoja, joiden avulla ihmiset pyrkivät tekemään 

maailmaa ymmärrettäväksi. (Paasi 2002, 156–159.) 

 

2.5.2. Rajan representaatio ja merkityksellisyys 
 
Ei ole olemassa näkyvää neutraalia maailmaa, josta voisimme saada objektiivista tietoa. Ei ole 

myöskään olemassa katsetta ilman tarkoituksenmukaisuutta. Tällainen ajattelu on johtanut tutkijoita 

kiinnittämään huomiota representaatioiden voimaan. Monet tutkijat ovat Tuathailin, Newmanin ja 

Paasin ohella heränneet tarkastelemaan rajoja, ei vain maantieteellisinä linjoina, vaan inhimillistä 

toimintaa merkityksellistävinä ilmiöinä. Rajojen postmodernissa geopoliittisessa tutkimuksessa 

tulisi tällöin tuoda esiin rajoihin liittyviä symbolisia ja metaforisia merkityksiä sekä niiden 

poliittisia ja kulttuurisia vaikutuksia. (Paasi 2002, 154–156.) 

 

Modernin geopoliittisen mielikuvan mukaisesti rajoihin liitettäviä merkityksiä ei ole tutkittu niiden 

oletetun olemattomuuden tai tieteellisen tarpeettomuuden vuoksi. Rajoihin liittyvät merkitykset ovat 

kuitenkin varsin moninaisia. Niihin liittyy yksilötasolla kokemuksia, mielikuvia ja tunteita, jotka 

voivat ilmentää esimerkiksi toivoa tai pelkoa. Kollektiivisesti rajoja voidaan pitää esimerkiksi 
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kansallisen identiteetin rakentajina, jolloin niihin liitetään uskomuksia ja myyttejä kansan ja valtion 

alueen luonnollisesta yhteydestä ja tämän suhteen erityislaatuisuudesta. Siitä huolimatta, että rajat 

ovat hallinnan välineitä ja aiheuttavat konkreettisia käytäntöjä ja seurauksia, ne ovat myös 

ideologisia rakennelmia. Rajoissa yhdistyvät valta, politiikka ja kulttuuri, joten ne ovat siksi usein 

monien eri toimijoiden intohimon kohteita. Rajojen merkitykset vaihtelevat ajan myötä 

historiallisesta ja sosiaalisesta kontekstista riippuen ja muotoutuvat jatkuvasti uudestaan niiden 

ihmisten toimesta, joiden elämään rajat vaikuttavat tavalla tai toisella. (Anderson 1996, 1–3.) 

Merkitysten moninaisuudesta seuraakin, että kaikkiin tiloihin liittyy tarinoita, jolloin tilat tulee 

ymmärtää paikkana, jossa käydään jatkuvaa taistelua erilaisten merkitysten ja arvojen kesken 

(Jarvis 1998, 7). 

 

Rajojen merkitykset eivät ole olemassa itsestään tai luonnostaan, vaan ne rakentuvat sosiaalisen 

kanssakäymisen ja henkilökohtaisten kokemusten perusteella. Rajoilla ei siis ole olemassa 

alkuperäistä, tai ’puhdasta’ merkitystä, vaan ne saavat merkityksensä, kun niitä käytetään, niistä 

puhutaan, niitä ajatellaan tai niitä kohtaan tunnetaan jotakin. Merkitykset voivat olla yksilöllisiä, 

mutta myös kollektiivisesti jaettuja. Ne välittyvät kielen, merkkien ja kuvien kokemisen 

seurauksena, jolloin äänillä, kirjoituksilla tai kuvilla voidaan representoida ajatuksia, ideoita ja jopa 

tunteita. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää, miten rajoista puhutaan, millaisia kuvia niistä tuotetaan 

ja millaisia tunteita ja arvoja niihin liitetään. (Strüver 2003, 169–170.) Tästä seuraa etteivät 

esimerkiksi kuvat, joita tässä tutkielmassa analysoidaan, ainoastaan peilaa rajaa, vaan myös 

tuottavat sitä. Rajojen materialisoituminen ja niiden aineeton tai abstrakti merkityksellisyys eivät 

ole toisiaan vastaan, vaan rakentavat toinen toisiaan. Rajojen materiaalisuus tuotetaan ja tulkitaan 

representaatioiden avulla, jolloin niistä tulee todellisuutta representaatioiden kautta. (Strüver 2003, 

173.) 

 

Representaatiolla tarkoitetaan merkitysten tuottamista maailman asioiden ja ilmiöiden sekä yksilön 

henkilökohtaisten kognitiivisten prosessien kohdatessa toisensa. Representaatio on tärkeä osa 

merkitystä, sillä merkitysten kiinnittyminen asioihin tapahtuu sen kautta miten asiat 

representoidaan. Representaatiot itse eivät ole totuuksia ilmiöistä ja asioista, vaan näkökulmia 

maailmaan. (Paasi 1996, 38.) Raja on helppo paikallistaa kartalta ja tietyissä paikoissa myös 

maastosta, mutta missä rajan representaatio sijaitsee? Mistä se alkaa ja mihin se loppuu? Rajan 

representaatioina voidaan pitää erilaisia rajan yhteydessä olevia konkreettisia merkkejä, kuten 

viittoja tai rajapaaluja. Merkit voivat myös olla jokia tai muita luonnonmerkkejä. Raja on kuitenkin 



28 
 

olemassa representaatioina myös erilaisissa teksteissä, joihin voidaan laskea myös kuvalliset tekstit. 

(Sidaway 2005, 195–196.) 

 

Rajan representaatiot ovat tärkeitä valtion toiminnan näkökulmasta. Politiikkojen, viranomaisten ja 

median tuottamat (mieli)kuvat rajasta muokkaavat voimakkaasti yleisön mielipiteitä. Kuvat 

toimimattomasta rajavalvonnasta voivat herättää levottomuutta, kun taas hallinnassa olevan rajan 

kuvat voivat rauhoittaa yleisöä. Tämän vuoksi esimerkiksi rajavartiointia ei tulisi ymmärtää vain 

rajapolitiikan toimenpanon välineenä, vaan symbolisena representaationa valtion auktoriteetista. 

Yleisölle suunnattu viesti rajavalvonnan tehokkuudesta ja toimivuudesta palvelee suurempaa 

poliittista tarkoitusperää. Se luo mielikuvaa valtion sitoutumisesta rajalinjan kontrollointiin. Rajan 

onnistunut hallinnointi onkin yllättäen riippuvainen onnistuneesta imagon hallinnasta, jonka ei 

välttämättä tarvitse olla yhteydessä rajavalvonnan todelliseen tehokkuuteen tai onnistumiseen. 

(Andreas 2000, 8–9.) 

 

Peter Andreas (2000) on tutkinut Yhdysvaltojen rajapolitiikkaa sen eteläisellä rajalla. Poliitikkojen, 

viranomaisten ja median välittämiä viestejä (puhuttua sekä kirjoitettua kieltä ja kuvia) hän pitää 

julkisina performansseina, joille raja toimii näyttämönä. Rajan valvonnasta vastuussa oleville 

valtiotoimijoille on tärkeää pitää yllä mairittelevaa julkisuuskuvaa oli vastaanottaja sitten kongressi, 

suuri yleisö tai ulkomaiset tarkkailijat. Jos valtio onnistuu luomaan laittomasta siirtolaisuudesta 

hallitun mielikuvan tai tekemään siitä vähemmän näkyvää, se on samalla onnistunut luomaan kuvaa 

toimivasta ja turvallisesta rajasta. Esimerkiksi laittomien rajanylitysreittien siirtyminen 

Yhdysvaltain suurempien kaupunkien kohdilta kauemmas syrjäisille erämaille on vaikuttanut rajan 

julkisuuskuvaan tällä tavoin. Raja vaikuttaa järjestäytyneeltä, koska sen varrella tapahtuvat 

laittomat ylitykset eivät ole välittömästi kansalaisten nähtävillä. Laittomien ylitysten hajaantuminen 

laajemmalle, eli vähemmän näkyvälle alueelle, on toiminut valtion näkökulmasta edullisesti, sillä se 

on luonut mielikuvaa valtion toimien tehokkuudesta laittoman siirtolaisuuden pysäyttämiseksi. 

 

Tutkielmassani mainitsen monesti Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajaa koskevan hallitsevan 

visuaalisen järjestyksen. Tällä viittaan Peter Andreasin tutkimustulokseen, jonka mukaan 

Yhdysvalloissa hallinto on onnistunut luomaan valtiorajaa koskevan hallitsevan näkyvyyden 

muodon, jossa suurimman huomion kohteena ovat laittomat siirtolaiset ja heidän maahanpääsynsä 

tehokas estäminen. Hallitseva käsitys rajasta on voimakkaasti perinteistä geopoliittista käsitystä 

myötäilevä. Rajavalvonnan tiukentaminen nähdään tällöin kansallisen suvereniteetin 

puolustamisena, ja raja käsitetään lähes pyhänä paikkana, joka on ulkopuolisen hyökkäyksen 
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kohteena. Hallitsevan käsityksen mukaan rajat toimivat ennen tehokkaina suojina ulkopuolisia 

vastaan, jolloin rajalinjan voimapoliittinen voimistaminen koetaan rajan ottamisena takaisin 

haltuun. Rajalla partioivien viranomaisten määrää on lisätty, rajalle on rakennettu suojaava aita ja 

tekninen valvonta rajan pinnassa on edistynyttä. Näistä toimista huolimatta laittomien rajaylitysten 

lukumäärä ei ole merkittävästi pienentynyt. Valtion näkökulmasta onnistuneen rajapolitiikan 

tekemisessä olennaisinta on kuitenkin tehokas mielikuvan muokkaaminen sekä symbolisten 

representaatioiden luominen, sillä valtion valta perustuu fyysisen vallan ja pakkovallan lisäksi yhtä 

lailla myös legitimaatioon. Rajan vahvistamisessa on siis kyse niin fyysisestä vahvistamisesta kuin 

myös rajaa koskevien hallitsevien visuaalisten järjestysten omistamisesta. (Andreas 2000, 142–

143.) 

 

Rajaa koskevalla hallitsevalla visuaalisella järjestyksellä tarkoitan tässä tutkielmassa Yhdysvaltojen 

hallinnon luomaa mielikuvaa laittoman siirtolaisuuden estävästä rajalinjasta. Olen tietoisesti 

rajannut tarkasteluni vain Yhdysvaltojen puolelle, koska rajan hallinnan muodot ja tehokkuus 

poikkeavat toisistaan merkittävästi rajan molemmin puolin. Meksikon puolella rajavalvonta on 

lähes olematonta kun taas Yhdysvaltojen puolella valtio on aktiivisesti pyrkinyt tiivistämään 

rajalinjaa laittomien ylitysten ehkäisemiseksi. Yhdysvalloissa viranomaiset esittävät rajan 

vartioinnin ja laittomien siirtolaisten kulun pysäyttämisen kansallisena turvallisuuskysymyksenä, 

jolloin voimakkaat keinot, kuten rajan aitaaminen ja valaiseminen valonheittimien avulla nauttivat 

laajaa poliittista hyväksyntää. Meksikon puolella puolestaan laiton siirtolaisuus nähdään 

sosiaalisena kysymyksenä, jota ei tule pyrkiä hallitsemaan voimakeinoin. (Andreas 200, 138.) 

 

Tässä tutkielmassa Border Film Project -teoksen valokuvat toimivat Yhdysvaltojen ja Meksikon 

välisen rajan representaatioina. Näitä kuvallisia representaatioita käsittelen teksteinä, jotka eivät ole 

neutraaleja tai peilikuvamaisia, vaan todellisuutta rakentavia. Ne poikkeavat kuitenkin merkittävästi 

hallitsevasta, eli valtion ylläpitämästä, visuaalisesta järjestyksestä. Kuvat eivät ole valtiotoimijoiden 

välittämiä, vaan antavat mahdollisuuden yksityisille ihmisille kertoa rajasta heidän todellisuutensa 

mukaisesti. Analysoin heidän ottamiensa valokuvien avulla haastavatko ne valtion välittämää kuvaa 

rajasta, sen toimivuudesta ja legitiimisyydestä, vai tuottavatko ne sen uudestaan jo olemassa 

olevassa muodossaan.  
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3. VISUAALISUUS JA MERKITYKSELLISYYS KUVIEN TULKINNASSA 

 

Länsimainen kulttuuri on vahvan visuaalista. Käsittelemme joka päivä suuria määriä visuaalista 

informaatiota ilman että edes huomaamme tekevämme niin. (Kauppinen 2005, 69) Kaikki 

näköaistilla havaittava ja kaikki kuvallinen on visuaalista. Sen sijaan kaikki visuaalinen ei ole 

kuvallista. Visuaalisen piiriin voidaan lukea myös unet, mieli- ja harhakuvat sekä monet kielelliset 

ilmaisut, jotka voivat olla hyvin visuaalisia. (Seppänen 2001a, 36–37.) Kulttuuriympäristömme 

voimakkaasti kasvanut visualisoituminen on nähty liittyvän postmoderniin aikakauteen (Kauppinen 

2005, 69; Rose 2001, 6–7). Visuaalisuus oli toki tärkeää jo modernissa, sillä tieto ja totuus 

yhdistettiin usein näkemiseen. Vaikka myös postmodernia pidetään visuaalisena kulttuurina, on sen 

suhde visuaaliseen erilainen kuin modernin. Modernin suhde näkemisen ja todellisen tietämisen 

välillä on postmodernissa kyseenalaistettu. Samalla tavoin kuin postmodernissa geopolitiikassa, 

myös postmodernissa visuaalisessa tutkimuksessa yhden tietyn totuuden olemassa olo 

kyseenalaistetaan; kuvaa ei pidetä puhtaana totuuden representaationa. (Rose 2001, 7–8.) 

 

Koska kuva välittää vastaanottajille merkityksiä, sanotaan, että niin tekstiä kuin kuvaa voi lukea.  

Yhä kasvavassa määrin tutkijat ovat ottaneet kuvien tulkinnan tärkeäksi osaksi tutkimusta 

sosiaalisen todellisuuden ja merkityksellistämisen välineinä. Tekstiä on perinteisesti pidetty 

arvokkaampana ja paremmin totuutta vastaavana kuvauksena maailmasta. Kuvaa on puolestaan 

pidetty liian moniselitteisenä, tulkinnanvaraisena ja jopa viihteellisenä. Kuvan toissijaisuus tekstiin 

nähden on kuitenkin muuttumassa, ja kuva on hitaasti nousemassa kielen ohelle merkittävänä 

tutkimuskohteena ja -aineiston lähteenä. Tästä syystä kuvia tulisi tutkia ja tulkita niiden 

ominaislaadun tunnustavilla menetelmillä sekä niiden omilla ehdoilla sen sijaan, että kuvia 

analysoitaisiin metodeilla, jotka on kehitetty ei-visuaalisten aineistojen tarkkailuun. (Koskela 2005, 

7–9.) Seuraavissa kappaleissa selvitän miten kuva toimii merkityksellistämisen välineenä ja 

millaisia semioottisia välineitä käytän Border Film Project -teoksen valokuvien analysoimiseen.  

 

3.1. Kuva kokemuksena 
 

Kuvan käsitettä ei ole hyvä ymmärtää liian suppeasti, vaan kuvat voivat olla niin mielikuvia, 

muistoja, symboleja, internetin kuvatulvaa, lehtien kuvitusta kuin elintarvikkeiden pakkausten 

kyljissä olevia mainoskuvia. Käsillä olevassa tutkielmassa tutkimusaineiston kuvat ovat tosin 

tavallisia valokuvia kuvateokseksi koottuna. Kuvat ovat erityisiä analysoitavia, sillä ne avautuvat 



31 
 

katsojalleen, mutta eivät koskaan täydellisesti. Vaikka niitä analysoitaessa tarvitaan sanallista kieltä, 

ei kuvaa voi muuttaa kokonaan kieleksi. Kuva onkin arvoituksellinen tulkittava. (Järvi 2005, 16.) 

 

Gillian Rosen mukaan visuaalisten kuvien merkityksiä voi tulkita kolmella tasolla. Ensimmäinen 

taso on tuotannon taso24, johon liittyvät kuvan tekemiseen vaikuttavat tekijät, kuten työvälineet tai 

genre. Toisella tasolla on itse kuva25, jolloin voidaan analysoida kuvan sommittelua tai asetelmaa. 

Tärkeimpänä tasona nähdään kuitenkin katsomisen taso26, joka viittaa prosessiin, jossa visuaalisen 

kuvan merkitykset tulkitaan, uudelleen neuvotellaan tai jopa hylätään sitä katsovien toimesta. Tämä 

tarkoittaa prosessia, joka käynnistyy ihmisen katsoessa kuvaa. Tällöin katsoja lisää kuvan 

välittämään viestiin oman tietonsa ja tapansa nähdä ja tulkita kuva. (Rose 2001, 16–25.) Tässä 

tutkielmassa kuvien toimintaa tarkastellaan juuri katsomisen tason kautta.  

 

Näkeminen on informaation lähde, mutta siihen liittyy myös toinen aspekti – kokeminen. Asiat, 

joista kuulemme muilta, eivät ole omakokemiamme. Sen sijaan näkijä on myös kokija. Kuten 

Roland Barthes kirjoittaa valokuvan ontologiaa pohtivassa teoksessaan:  

 

”Sopivimmalta […] kuvaamaan tiettyjen valokuvien minussa synnyttämää 
kiinnostusta tuntuikin sana seikkailu. Tämä valokuva tapahtuu minulle, vie, 
tuo toinen taas ei. […] jokin tietty valokuva tavoittaa minut; se herättää 
minut eloon, minä herätän sen eloon. Ja näin minun tuleekin siis kutsua sen 
synnyttämää kiinnostusta: eloon herättämiseksi, animaatioksi. Valokuva 
sinänsä ei ole millään tavoin ”elävä” (en usko elävännäköisiin kuviin), 
mutta se herättää minut eloon: tämä se synnyttää koko seikkailun.”  
(Barthes 1985, 25.; kursivointi alkuperäinen) 
 

Näkemisessä yhdistyvät äly ja elämys eli järki ja tunne. Jopa liikkumattomat kuvat voivat aiheuttaa 

ihmisissä voimakkaita tunnetiloja surusta riemuun. (Hietala 1993, 22–23.) Kuten Roland Barthes 

kirjoittaa kuolleen äitinsä kuvasta ”Kerrankin valokuva antoi minulle tunteen, yhtä varman kuin 

muisto […] hän oli saanut aikaan valokuvan, johon sisältyy enemmän kuin valokuvan tekninen 

olemus järkevästi edellyttäisi.” (Barthes 1985, 76). Valokuvat ovat tässä mielessä erityisiä 

esimerkiksi kirjoitettuun tekstiin verrattuna. Valokuvat kykenevät tuottamaan paljon merkityksiä, 

jotka eivät kirjallisesti ilmaistuna vie yhtä lähelle kyseisiä tuntemuksia. (Seppänen 2001b.) 

 

                                                
24 Production 
 
25 Image 
 
26 Audiencing 
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Pro gradu -tutkielman tutkimusaineistona käyttämäni Border Film Projectin valokuvat eivät kaikki 

koske itse Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajalinjaa. Osa kuvista on toki otettu itse rajalinjalla, 

mutta joukkoon mahtuu myös suuri osa kuvia pitkälti rajalinjan molemmilta puolin. Kuvat 

kuitenkin edustavat yhtä hetkeä siinä tarinassa, joka liittyy molempien osapuolten, siirtolaisten ja 

minuuttimiesten, kokemuksiin rajasta. Kuvat käynnistävät rajaan liittyvän tarinan kerronnan 

katsojan mielessä ja saavat aikaan myös tunne-elämyksiä. Kuvat toimivat siis kokemuksina rajasta. 

Tulkitsen kuvia omista lähtökohdistani, jolloin tulkinta on oma subjektiivinen kokemukseni, eli 

omien ennakko-oletusteni, arvojeni ja henkilöhistoriani värittämä. Veijo Hietalaa myötäillen 

analysoimani kuva edustaa yhtä hetkeä jonkun ihmisen elämässä, jonka ympärille rakennan tarinan 

alun ja lopun omien tietojeni ja tahtoni mukaan. (Hietala 1993, 84.) Kuvat voivat sisältää useita 

merkityksiä, mutta kuvien kontekstin tunteminen rajoittaa tulkinnan mahdollisuuksia. Yhtä ja 

ainoaa oikeaa merkitystä ei kuvilla kuitenkaan ole. (Hall 1997c, 228.) 

 

3.2. Valokuvan erityinen rooli todellisuuden kuvaajana 
 

Yhteiskuntatieteissä kuvia on käsitelty perinteisesti yksinkertaisina heijasteina kuvan, esimerkiksi 

valokuvan, ottamisen hetkellä olemassa olevasta todellisuudesta. Valokuva ei valehtele, sanotaan. 

Yhteiskuntatieteiden 1990-luvulta alkanut kulttuurinen käänne on kuitenkin vaikuttanut tutkijoiden 

tapaan ymmärtää kuvallisuutta ja sen merkitystä sosiaalisessa kontekstissa. Kuvilla, visuaalisilla 

representaatioilla, on nähty olevan vaikutuksia, joiden perusteella niitä ei enää voida pitää yhden 

tietyn totuuden osoittajina ja välittäjinä. (Rose 2001, 15.)  

 

Valokuvan syntyminen on teknisten reaktioiden tulosta. Negatiivin valottuminen tai digitaaliseen 

muotoon tallentuva kuva ei vain edusta kuvattavaa kohdetta, vaan sen voidaan jopa ajatella olevan 

osa kohdettaan. (Seppänen 2001a, 152.) Valokuvan kohde, eli referenssi, poikkeaa muiden 

kuvallisen esittämisen kohteista, sillä se ei ole sattumanvarainen esine tai asia, vaan ehdottomasti 

kuvan ottamisen hetkellä olemassa ollut kohde. Barthes (1985, 82) kirjoittaa ”[…] valokuvauksessa 

en voi koskaan kieltää, etteikö kohde olisi ollut paikalla.” (Kursivointi alkuperäinen) 

  

Valokuva poikkeaa muista kuvallisen esittämisen muodoista, kuten maalauksista ja piirroksista, 

koska se on perinteisesti nähty realistisena ja objektiivisena (Hietala 1993, 43). Valokuvan 

omaleimaisuus liittyy nimenomaan valokuvan näennäiseen objektiivisuuteen. Kameran ja 

valokuvan keksiminen mahdollisti ensimmäisen kerran sen, että alkuperäisen kohteen ja sen 
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representaation välillä ei ollut kuin toinen esine, kamera. Kuva näytti syntyvän ilman ihmisen, 

esimerkiksi taidemaalarin, väliintuloa ja näkemystä kohteesta. Ajateltiin, että vihdoin kuvan kohde 

voitiin nähdä sellaisena kuin se todellisuudessa on. Tällaisessa ajattelussa unohdettiin kuitenkin, 

että valokuvan syntyminen on riippuvainen inhimillisestä toiminnasta, joka puolestaan vaikuttaa 

kuvan objektiivisuuteen. (Seppänen 2001a, 153 ja 156.) Kaikista informaation muodoista valokuva 

vaikuttaa eniten vastaavan sen kohdetta. Se on yhdennäköinen kohteen kanssa, eikä sen 

tulkitsemiselle välttämättä tunneta tarvetta. Valokuva on tässä mielessä täydellinen, tyhjentävä ja 

ennen kaikkea objektiivinen. Valokuvan totuudenmukaisuus on kuitenkin myytti. (Barthes 1977, 

18–19.) 

 

Osa valokuvauksen historioitsijoista on argumentoinut, että valokuvan realistisuus ei ole ainoastaan 

valokuvaustekniikan ansiota. Valokuvia on käytetty todisteina siitä mitä oikeasti on olemassa tai 

mitä oikeasti on tapahtunut. Ne ovat keksimisestään lähtien toimineet toden ja pätevän tiedon 

määrittelijöinä. (Rose 2001, 138.) Valokuvan käyttö tällaisissa totuuden regiimeissä on vaikuttanut 

valokuvan totuusarvon kannalta kahdella tavalla, jotka ovat molemmat vahvistaneet valokuvan 

roolia totena esityksenä. Ensiksi valokuva liittyi yksilöä koskevan tiedon tuotantoon, esimerkiksi 

passissa yksilön henkilöllisyyden aitouden puolesta puhuu kasvovalokuva. Toiseksi valokuvaa on 

käytetty hyväksi institutionaalisesti yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja niihin liittyviin 

valtakamppailuihin. Valokuvia on käytetty apuna perustelemaan milloin mitäkin esitystä todeksi.27 

(Seppänen 2001a, 160.) Tämä valokuvan yhdistäminen todellisuuden esittämiseen on tehnyt 

valokuvasta hyvin todistusvoimaisen ja varteenotettavan merkityksellistäjän. Valokuvalla on 

erityistä kulttuurista painoarvoa, sillä se on edelleenkin keskeinen osa länsimaisen kulttuurin 

visuaalisia järjestyksiä. (Seppänen 2001a, 150.) 

 

Valokuvan yhteiskunnallinen merkitys totuuden osoittajana on kyseenalaistettu visuaalisten 

tutkijoiden piirissä. Janne Seppäsen (2001a) mukaan valokuvan kohdalla ei tulisikaan kysyä onko 

valokuva totta, vaan millainen on itse totuuden käsitys. Onko totuus jotakin mitä voimme lähestyä 

tieteellisesti ja objektiivisesti vai onko totuus suhteellista? Postmodernin geopolitiikan mukaisesti 

totuus ja todellisuus rakentuvat sosiaalisessa kanssakäymisessä kielenkäytön ja representaatioiden 

välityksellä. Valehtelevatko siis kuvat? Valokuva ei ole koskaan ollut viaton, luonnonkaltainen 
                                                
27 Käytännön kansainvälispoliittinen esimerkki kuvien käyttämisestä todistusaineistona on Yhdysvaltojen ulkoministeri 
Colin Powellin YK:n turvallisuusneuvostossa vuonna 2003 ennen Irakin sotaa pitämä esitys, joka pohjautui hyvin 
merkittävästi visuaaliseen informaatioon, kuten satelliittikuviin, Irakin väitetyistä joukkotuhoaseista. Yhdysvaltojen 
tiedustelun lisäksi myös Hans Blixin johtamat YK:n asetarkastajat keräsivät tekstimuodossa olevia raporttejaan, joiden 
mukaan joukkotuhoaseista ei löytynyt näyttöä. Tällainen muu informaatio kuitenkin hävisi visuaalisille ’todisteille’. 
(Rantapelkonen 2007, 231–235.) 
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esitys todellisuudesta. Valokuvat ovat inhimillisen toiminnan tuloksia ja niihin liittyy paljon 

kulttuurisia piirteitä, yhteiskunnallisia käytäntöjä ja kamppailuja. (Seppänen 2001a, 153. ja 160.) 

Kuten muillakin representaatioilla, myös valokuvilla on todellisuutta rakentava luonne, sillä ne ovat 

valikoivia ja kapeita näkemyksiä todellisuudesta, ja niiden tulkinta riippuu katsojasta. Siitä 

huolimatta, että kamera vangitsee todellisuuden linssin edessä, on se silti tietynlainen tulkinta 

maailmasta. (Hietala 1993, 43. ja 48.) Juuri valokuvan todellisuutta rakentava luonne on oleellinen 

kun tarkastelen Border Film Project -teoksen rajaan liittyviä merkityksiä. Se millaisina raja 

representoidaan ei ole yhdentekevää, vaan vaikuttaa käsityksiimme maailman jakautumisesta. 

 

3.3. Visuaaliset järjestykset 
 

Monet visuaaliset esitykset, esimerkiksi valokuvat, avautuvat katsojalle kuin luonnostaan ainakin 

osittain. Nähdessämme kuvan kissasta tiedämme heti katsovamme tuttua kotieläintä. Sen sijaan 

merkitysten muodostumisen mekanismit ja yhteydet erilaisiin visuaalisiin järjestyksiin jäävät usein 

huomaamatta. Mekanismien näkeminen ja ymmärtäminen vaatii visuaalista lukutaitoa. Visuaalisella 

lukutaidolla on kaksi ulottuvuutta. Toisen opimme luonnostaan. Voimme esimerkiksi tulkita 

tunteita hyvin tarkasti kasvokuvien perusteella. Toinen vaatii meiltä ymmärrystä siitä, miten kuva 

toimii kulttuurisena esityksenä, representaationa ja osana visuaalisia järjestyksiä. (Seppänen 2001a, 

14–16.) 

 

Näkeminen ja visuaalisuus eivät ole satunnaista toimintaa. Näkemisen kautta muodostuu 

merkityksellisiä mielikuvia ja rakenteita eli järjestyksiä. Näitä järjestyksiä on sekä fyysisessä 

ympäristössä että kuvallisessa esittämisessä eli representaatioissa. Järjestyksen syntyminen on aina 

inhimillistä toimintaa, sillä niihin vaikuttavat ihmisten tapa tuottaa uusia näkyviä objekteja sekä 

tulkita niitä joko tietoisesti tai alitajuisesti. Tulkinta puolestaan vaikuttaa merkityksenantoon ja sen 

myötä myös inhimilliseen toimintaan. Yksilö muokkaa ja rakentaa visuaalista ympäristöään ja 

käsittelee jatkuvasti kuvallisia esityksiä erilaisissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. (Seppänen 

2001a, 34–35.) 

 

Visuaalinen järjestys viittaa visuaalisen todellisuuden säännönmukaisuuksiin ja niihin kytkeytyviin 

merkityksiin. Visuaaliset järjestykset vaikuttavat ihmisten elämään, ja niitä sisältyy kaikkeen 

kuvalliseen aineistoon oli sitten kyse valokuvista, kotivideoista tai mainoksista. Kyse ei ole siis vain 

kulutuksen tai poliittisen vallankäytön kuvallisesta materiaalista. (Seppänen 2001a, 13–14.) 
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Visuaaliset järjestykset ovat merkityksellisiä järjestyksiä. Niihin liittyy odotuksia, normeja, tunteita, 

ja ne ovat osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Esimerkki visuaalisesta järjestyksestä on soveliaana 

pidetty pukeutuminen ja sen vaihtelu kulttuurista ja tilanteesta riippuen. (Seppänen 2001a, 37.) 

Visuaaliset järjestykset ovat myös sosiaalisia järjestyksiä. Ne nivoutuvat erilaisten instituutioiden 

toimintaan ja sisältävät vakiintuneita ja kulttuurisia merkityksiä. Tästä esimerkkinä ovat 

liikennemerkit, jotka eivät itse kuvina merkitse mitään. Ymmärrämme niiden merkityksen, koska ne 

ovat kollektiivisesti hyväksyttyjä, opittuja ja kulttuurisidonnaisia. Sosiaalisiin järjestyksiin liittyy 

valtaa, joten valta on erottamattomasti läsnä myös visuaalisten järjestysten toiminnassa. (Seppänen 

2001a, 36 ja 39.) Tässä mielessä visuaalisen järjestyksen käsite on mielestäni lähellä diskurssin 

käsitettä.  

 

Hyvä esimerkki kuvien kulttuurisidonnaisuudesta ja visuaalisten representaatioiden sisältämästä 

valta-asettelusta löytyy maantieteellisistä ja geopoliittisista kuvista, jotka ovat yleisesti tosiksi 

hyväksyttyjä esityksiä maailmasta. Tieteenalana geopolitiikka on hyvin riippuvainen visuaalisista 

representaatioista. Merkit ja tekstit, erityisesti kartat ja kartastot, ovat maantieteen visualisoinnin 

välineitä ja vaikuttavat täten myös geopoliittiseen ajatteluun. Kartat ovat aina olleet sosiaalisia ja 

poliittisia välineitä tilan jakamisen politiikassa. Kartoissa abstraktia ja näkymätöntä kansallisvaltion 

vallan rajaa visualisoidaan ja tehdään kartassa olemassa olevaksi selkeäksi jakolinjaksi. Kartat ovat 

tarjonneet mahdollisuuksia käyttäjilleen manipuloida mielikuvaa totuudesta, esittää tietty kuva 

totuutena ja vaikuttaa kyseisen totuuden tulkintaan. Visuaalisia representaatioita, kuten karttoja, on 

käytetty geopolitiikassa todellisuuden kuvina, siitä huolimatta, että ne ovat varsin 

kulttuurisidonnaisia. Nämä representaatiot eivät vain kuvaa maailmaa, vaan rakentavat sitä. (Paasi 

1996, 20.) Kartat ja muut graafiset esitykset kuvaavat todellisia ja olemassa olevia kohteita, mutta 

tapa, jolla ne esitetään, on abstrakti ja ennalta sovittu. Karttojen tulkitsemiseen tarvitaan siis yhteistä 

koodia ja pelisääntöjä. (Järvi 2005, 21.) 

 

Visuaaliset järjestykset voivat joko tukea hallitsevia visuaalisia järjestyksiä tai haastaa niitä. Yksi 

esimerkki hallitsevan visuaalisen järjestyksen haastamisesta oli Britanniassa käynnistynyt 

yhteisövalokuvausliike, jossa rapistuneen yhteisön jäsenet valokuvasivat omaa elinympäristöään. 

Yhteisön asukkaita rohkaistiin pohtimaan asuinpaikkansa visuaalisia järjestyksiä ja niihin liittyviä 

sosiaalisia ja poliittisia merkityksiä sekä itseään. Liikkeen tuloksena syntyi vaihtoehto julkisuuden 

kuvatuotannolle, jonka visuaaliseen järjestykseen yhteisön kuvat eivät sopineet. Yhteisön jäsenet 

siis loivat haastajan suuren julkisuuden rinnalle ja toivat samalla yksityisen ja paikallisen osaksi 

laajempaa keskustelua. Kuvallisten keinojen avulla voidaan haastaa hallitsevia visuaalisia 
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järjestyksiä ja luoda avointa konfliktia sekä kyseenalaistaa se, kenellä on oikeus luoda näitä 

järjestyksiä. (Seppänen 2001a, 80–81.) Samalla tavoin tarkastelen Border Film Projectin valokuvia 

osana visuaalisia järjestyksiä, jotka joko uudelleen rakentavat perinteistä käsitystä rajasta tai 

vaihtoehtoisesti haastavat sen ja rakentavat kokonaan uudenlaista merkitystä rajalle. Kuvat eivät ole 

valtion välittämiä visuaalisia järjestyksiä, vaan ne haastavat omalta osaltaan kuvaa, joka valtion 

näkökulmasta olisi merkkinä toimivasta ja turvallisesta rajasta.  

 

Border Film Projectin kuvien tulkitsemiseen tarvitaan visuaalista lukutaitoa. Visuaalisen lukutaidon 

voi määritellä kyvyksi ymmärtää visuaalisten järjestysten merkityksiä. Aiemman visuaalisen 

kokemuksemme perusteella muodostamme merkityksiä uusista vastaanotetuista visuaalisista 

viesteistä. Lukutaitoon liittyy olennaisesti myös visuaalisten järjestysten historiallisuuden, 

valtaprosessien ja niille vaihtoehtoisten järjestysten hahmottaminen. Tärkeää kuvien tulkitsemisessa 

on analysoida, miten kuvan esittämä esine tai asia määrittyy kuvassa kulttuurisesti ja pohtia 

millaisten visuaalisten järjestysten osaksi se asettuu. (Seppänen 2001a, 148–149.) 

 

3.4. Kuvien tulkitsemisesta 
 

Kuvien tulkinta on nimenomaan tulkitsemista, ei totuuden etsimistä kuvan syvyyksistä. Teoriassa 

kuva voisi synnyttää rajattomasti erilaisia tulkintoja, mutta tässä kuvaan astuu metakielen käsite. 

Metakielet rajoittavat ihmisten mielikuvissa syntyviä narratiiveja ja konnotaatioita, jotka 

pohjautuvat henkilön omakohtaisiin kokemuksiin sekä jaettuun kulttuuriin. Kuvan välittämää 

tarinaa täydennetään siis arjen logiikan ja omien kokemusten pohjalta. Kuva täydentyy 

todellisuuden osaksi mielessämme olevien mallien mukaisesti. Esimerkiksi Eiffel-tornin kuvan 

nähdessään katsoja todennäköisesti tietää heti kuvan sijoittuvan Pariisiin. Kuvan muiden 

mahdollisten vihjeiden avulla katsoja voi täydentää kertomuksen aikajatkumon esimerkiksi 

kuvittelemalla kuvaako kuva nykypäivää, menneisyyttä vai tulevaisuutta. Kertomus etenee sen 

mukaan, millainen on vastaanottajan kyky täydentää kertomuksen aukkokohtia. Tähän vaikuttavat 

kerronnan keinot ja niiden tuttuus, arjen kokemukset sekä kulttuurinen tietämys. (Hietala 1993, 87.) 

 

Vaikka kuvan tulkinta on aina subjektiivista, kulttuurilla on tapana vaikuttaa kyseisen kulttuurin 

jäseniin niin, että he tulkitsevat kuvia hyvin samanlaisin tavoin. Esimerkiksi kuvallisten mainosten 

tehokkuus perustuu tähän. (Koskela 2005, 12.) Kuvien tulkinnan tavat eivät siis vaihtele 

mielivaltaisesti samaan kulttuuriin kuuluvien välillä, vaan niissä voidaan nähdä merkittäviä 
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yhtäläisyyksiä. Myös konnotatiiviset, eli omat subjektiivisesti tulkitut merkitykset, ovat hyvin 

samanlaisia saman kulttuurin jäsenillä. (Kujala 2005, 88.) Toisaalta kuvallisuudessa on myös 

havaitsemiseen liittyviä lainalaisuuksia, jotka ylittävät kulttuurirajat. Tämän vuoksi kuvallinen 

aineisto on helpommin ymmärrettävissä eri kulttuurien välillä kuin esimerkiksi kirjoitettu teksti. 

(Seppänen 2005, 72–73.) Tulkinta tapahtuu siis henkilökohtaisen ja sosiaalisen kokemuksen 

yhteistyössä. Käsityksemme maailmasta ei ole tällöin kokonaan omamme, vaan perustuu osittain 

myös muiden luomiin mielikuviin, vaikka emme tätä useimmiten kykene tiedostamaan. 

Käsityksemme esimerkiksi tiloista ja paikoista rakentuu yhtä aikaa subjektiivisen ja kollektiivisen 

kautta, jolloin aistittu ja toisten tuottama ympäristö sulautuvat yhteen omakohtaiseksi kokemukseksi 

ja muodostavat mielikuvan tilasta. Tässä tilan ja paikkojen mielikuvien rakentumisessa 

visuaalisuudella ja kuvallisuudella on tärkeä rooli. (Tani 1997, 211–216.) 

 

Kuvan tutkimuksessa puhutaan usein kartesiolaisesta perspektiivistä. Se on ollut osa modernia 

tiedettä ja tieteen ontologiaa. Kartesiolaisen perspektiivin mukaan staattinen, paikalleen sidottu 

silmä tarkastelee ulkopuolista todellisuutta olematta itse osa tätä todellisuutta tai näkemättä omaa 

sijaintiaan näkemänsä tuottajana. Tieteessä tämä on merkinnyt tutkijan erottautumista 

tutkimuskohteestaan eli tutkimuskohteen havainnointia ilman osallistumista. (Seppänen 2001a, 48–

49.) Kun otetaan lähtökohdaksi, että näkemisen tavat ovat historiallisesti, maantieteellisesti, 

kulttuurisesti ja sosiaalisesti sidonnaisia, ei myöskään tutkijan katse ole kartesiolaisen perspektiivin 

kaltaisesti viaton tai luonnollinen (Rose 2001, 16). Vaikka yrittäisin erottautua tutkimuskohteestani, 

olisin kuitenkin jo pelkällä aihevalinnallani osallistunut kohteeseen ja sen merkityksellistämiseen. 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusaineisto, Border Film Projectin valokuvat, on omien subjektiivisten 

mielikuvieni ja kokemusteni kautta tulkittu. Toisaalta tulkintaani määrittelee osittain myös se 

kulttuurinen ilmapiiri, jossa olen kasvanut. Samoista kuvista löytänee eri kulttuurissa kasvanut 

toinen tulkitsija joukon muitakin merkityksellisiä elementtejä. Kuitenkin siitä huolimatta, että en 

itse asu Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajan läheisyydessä, voin silti tulkita Border Film 

Projectin tarjoamaa kuva-aineistoa. Pohjois-eurooppalainen tai suomalainen kulttuurimme eroaa 

yhdysvaltalaisesta, mutta globalisoituvassa maailmassa näkemillämme ja käyttämillämme 

kuvastoilla ei juuri ole merkittäviä eroavaisuuksia. Siksi minulla on tutkijana mahdollisuus 

analysoida kuvia ilman, että niiden kulttuurinen logiikka jäisi täysin huomioimatta. (Hietala 1993, 

87.)  

 

Koska kuvia ei voi muuttaa sanoiksi (Järvi 2005, 16.) ja koska minulla ei ole mahdollisuutta 

haastatella Border Film Project -teoksen kuvien ottajia, en voi koskaan varmuudella tietää, mitä he 
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ovat halunneet kuvillaan sanoa. Kuvien ottajat eivät sentään kokonaan jää vaiennetuiksi 

analyysistani huolimatta. Valokuvat rajalta rikkovat valtion ja median monopolia rajan ja laittoman 

siirtolaisuuden kuvaamisesta. Rajan molemmin puolin ihmisillä on ollut kameran avulla 

mahdollisuus tuottaa oma totuutensa muiden nähtäväksi. Siirtolaiset ja minuuttimiehet osallistuvat 

näin suoraan valtion sekä median ammattivalokuvaajien hegemonisten visuaalisten järjestysten 

horjuttamiseen ja uusien järjestyksien rakentamiseen. Teos antaa siis äänen valtion ja median sijasta 

raja-alueen ihmisille. Teoksen kuvia katsoessa onkin mielenkiintoista pohtia, miksi juuri 

tietynlainen kuva on otettu ja mitä kuvaaja on halunnut kuvallaan kertoa omasta tai edustamansa 

ryhmän elämästä.  

 

3.5. Semioottinen kuva-analyysi 
 

Semiotiikka käsitteenä perustuu muinaiskreikan sanaan meion, joka tarkoittaa ’merkkiä’. Merkki 

on vastine jollekin, se on olemassa jonkin puolesta. Esimerkiksi kartta korvaa alueen tai sana korvaa 

asian. Merkille on olennaista juuri korvaamisen funktio. (Huttunen&Veivo 1999, 23.) Merkki on 

semiotiikan perusyksikkö, ja se sisältää aina merkityksen. Semiotiikka onkin merkkitiedettä, jossa 

tutkimuksen kohteena on merkkien toiminta eli semiosis. Semiosiksella tarkoitetaan prosessia, joka 

käynnistyy ihmisen aistiessa jotakin materiaalisesta maailmasta. Pelkkä aistimus ei tosin vielä riitä, 

vaan semiosis tapahtuu, kun nämä havainnot yhdistyvät mentaalisiin toimintoihin, kuten 

tunnistamiseen tai havainnointiin. Semiosiksen kautta materiaalinen todellisuus muuttuu 

subjektiivisesti kokemukseksi. Samalla se muuttaa todellisuutta, tai omaa käsitystämme 

todellisuudesta, tämän mentaalisen kokemuksen perusteella. (Huttunen&Veivo 1999, 14–16.) 

 

Semiotiikan tutkimuskohteita voivat olla erilaiset teksteinä toimivat asiat, kuten taideteokset, 

poliittiset puheet ja maisemat. Nämä kaikki ovat objektiivisia kulttuurisia tosiasioita, joista voidaan 

kuitenkin analyysin avulla löytää tiettyjä ominaisuuksia, jotka osallistuvat merkityksien 

tuottamiseen. Semiotiikan tutkimuskohteita ovat nämä merkityksen tuottamiseen osallistuvat 

ominaisuudet, sillä ne määrittävät ymmärtämisen tapoja niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. 

Semiotiikka onkin tiede, joka tutkii hahmottamisen ja päättelyn sääntöjä, joiden avulla objektiiviset 

asiat muuttuvat subjektiivisiksi kokemuksiksi ja merkityksiksi. (Veivo 2009, 9–10.) 

 

Semiotiikan tehtävänä on pohtia, mitkä tekijät teksteissä ja merkeissä tuottavat erilaisia merkityksiä, 

eli miten merkit toimivat ja miten ne voivat välittää merkityksiä. Semiotiikan tehtävä ei sen sijaan 
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ole arvottaa näitä merkityksiä paremmuusjärjestykseen. Merkitysten arviointi kuuluu muiden 

tieteiden tehtäviin. Tutkimuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallinen toiminta 

tarjoaa aineistoa semioottisen tutkimuksen kohteeksi, semiotiikka analysoi aineistoa ja siihen 

liittyvää merkityksenantoprosessia, josta puolestaan esimerkiksi yhteiskuntatieteiden alalla voidaan 

tehdä tieteenalaa koskevia johtopäätöksiä. (Veivo 2009, 12.) 

 

Tutkielmassani ymmärrän merkin toiminnan Charles Sanders Peircen merkkiteorian mukaisesti. 

Peircen merkkiteoriaan sisältyy kolme elementtiä: merkki, objekti ja interpretantti28. Kaikki kolme 

osaa ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa, ja niitä ei voi ymmärtää, jos jokin osa puuttuu. Merkki 

viittaa kohteeseen ja on olemassa kohteensa (objektin) sijasta. Merkki siis representoi kohdettaan. 

Mikä tahansa asia, esine tai tapahtuma voi toimia merkkinä, jos se esittää objektiaan tai viittaa 

siihen. Lisäksi sen tulee aiheuttaa vastaanottajassaan interpretantti29, eli tulkinta, tunteen tai 

ajatuksen objektista. Tämä interpretantti on siis aineeton käsite, jossa yhdistyvät merkki ja merkin 

käyttäjän kokemus merkin kohteesta, esimerkiksi sanasta tai kuvasta. Näin ollen se ei ole stabiili ja 

kollektiivinen, vaan se vaihtelee merkin käyttäjän omien kokemusten tarjoamissa rajoissa. (Peirce 

2000, 98–101.) 

 

Merkin toimintaa, eli sen suhdetta kohteeseensa, voidaan Peircen mukaan tarkastella kolmella 

tavalla: ikonisuuden, indeksisyyden ja symbolisuuden30 kautta. Ikoninen merkki muistuttaa 

kohdettaan. Se voi esimerkiksi olla muotokuva, joka on kohteensa näköinen. Indeksinen merkki ei 

välttämättä muistuta kohdettaan, mutta sillä on suora tai luonnollinen yhteys kohteeseensa. Merkin 

ei tarvitse tällöin olla kohteensa näköinen, vaan luoda suora mielleyhtymä kohteeseensa. Usein 

kirjallisuudessa käytetty esimerkki on savu tulen indeksinä. Symbolinen merkki ei sen sijaan ole 

kohteensa näköinen eikä suorassa tai luonnollisessa yhteydessä siihen. Symbolin käyttö perustuu 

kollektiivisiin sopimuksiin ja tapaan tai sääntöön. Symboli on kulttuurisesti sovittu merkki, kuten 

esimerkiksi käärme paholaisen symbolina uskonnollisissa teksteissä tai numerot, jotka eivät kuvaa 

ikonisesti eivätkä indeksisesti kohdettaan. (Fiske 1990, 63–72.; Peirce 2000, 102–103.; Veivo 2002, 

130–135.) 

 

                                                
28 Representamen, object, interpretant 
 
29 Interpretantista käytetään suomenkielisessä kirjallisuudessa joskus myös käsitettä tulkitsin. 
 
30 Icon, index, symbol 
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Valokuvassa on semioottisia ominaisuuksia, sillä valokuva välittää merkityksiä. Valokuvan 

semioottiset ominaisuudet osallistuvat visuaalisen järjestyksen muotoutumiseen ja ovat kytköksissä 

myös siihen, miten kyseessä olevaa visuaalista järjestystä voidaan tulkita. (Seppänen 2001a, 175–

176.) Ajatellaan esimerkiksi naisten alusvaatteita mainostavaa ja julisteeksi painettua valokuvaa 

bussipysäkin kyljessä joulun alla. Kuvassa todennäköisesti keimailee puolialaston nainen, mutta en 

luultavasti edes huomaa kiinnittäväni huomiota mainokseen. Sen sijaan, jos samalla tavoin 

pukeutunut elävä ja kolmiulotteinen nainen kävelisi bussipysäkin ohi, pitäisin tuota vähäpukeista 

naista sopimattomana, todennäköisesti myös hulluna. Valokuva katumainoksena on niin oleellisesti 

tullut osaksi kaupunkien visuaalisia järjestyksiä, että emme osaa edes kyseenalaistaa niitä, vaikka 

niissä representoidaan asioita, jotka normaalisti katsotaan kuuluvan yksityisen piiriin.  

 

Vaikka semiotiikka sisältää useita eri perinteitä, useamman lähestymistavan käyttäminen kuvien 

analysoinnissa ei ole tavatonta. Etenkin taidehistoriassa on ollut tavallista, että kuva-analyysin 

tekemisessä metodeja hyödynnetään valikoiden ja muunnellen. Kuvasemiotiikka tarjoaa erilaisia 

välineitä kuvien lähestymiseen ja merkitysten avaamiseen. (Palin 1998, 125–127.) Peircen 

merkkiteorian tehtävänä on analysoida merkkien toimintaa eri tilanteissa. Tutkielmassani käytän 

analyysissani apuna ja tausta-ajatuksena Peircen ikonin, indeksin ja symbolin käsitteitä kuva-

aineiston merkkien toiminnan selvittämiseen. Hyödyllisimmät välineet itse merkkien synnyttämän 

merkityksen tutkimiseen antaa kuitenkin Roland Barthesin merkityksellistämisen kaksitasoinen 

analyysimali. Barthesin denotaation ja konnotaation käsitteet toimivat täten tutkimukseni 

analyyttisina välineinä. 

 

Barthesin mukaan visuaaliset viestit, kuten valokuvat, sisältävät analogisen31 sisältönsä lisäksi 

muutakin. Kuvaa tai muuta merkkiä katsottaessa käynnistyy analogisen sisällön tunnistamisen 

ohella myös ymmärtäminen, joka jättää tilaa kulttuuriselle ja subjektiiviselle tulkinnalle. 

Analoginen viesti toimii denotaation tasolla. Denotatiivinen viesti sisältää siis merkin tai kuvan 

ilmimerkityksen, eli yksinkertaisesti ne merkit, jotka nähtävissä ovat. Esimerkiksi nähdessämme 

miehen kuvan tunnistamme suurella todennäköisyydellä kuvassa olevan hahmon miespuoliseksi 

henkilöksi. (Barthes 1977, 17–18.) Valokuvan toisella merkityksellistämisen, eli konnotaation, 

tasolla merkit toimivat epäsuorasti. Valokuvan konnotaatiotaso ei välttämättä ole heti luettavissa 

kuvasta. Konnotaatio on vuorovaikutussuhde merkin ja merkin lukijan tai käyttäjän välillä ja siten 

riippuvainen kuvan lukijan kulttuuritaustasta ja maailman tietämyksestä. Konnotaatio ei ole 

                                                
31 Tässä yhteydessä tarkoitan analogisella sisällöllä kuvan yhtenevyyttä tai samankaltaisuutta kuvan esittämän 
todellisuuden kanssa. 
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riippumaton myöskään vastaanottajan arvoista ja ideologioista. (Barthes 1977, 19–31.) 

Konnotaatiolla tarkoitetaan kuvan mielikuvia ja tunteita herättävää tasoa, eli kuvan piilomerkitystä. 

Konnotaatiotason merkitys ei ole valmiiksi kuvassa olemassa, vaan merkitys syntyy kuvan ja 

katsojan vuorovaikutuksessa. Merkityksen muodostuminen tietynlaiseksi on riippuvainen merkin 

lisäksi siis paljolti merkin lukijasta. Valokuvassa konnotaatioihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

vaihtamalla kuvakulmaa, tarkennusta tai valaistusta. (Fiske 1992, 113–115.; Kujala 2005, 87–88.; 

Seppänen 2001a, 182.)  

 

Barthes loi valokuvan tutkimukseen kahden merkityksellistämisen tason, denotaation ja 

konnotaation, analyysin 1960-luvun alussa. Barthes muutti myöhemmin käsityksiään tasoista ja 

päätyi jopa kyseenalaistamaan analyysin eronteon keinotekoisena, sillä molemmat merkityksen 

tasot vaikuttavat kuvaa katsottaessa yhtäaikaisesti. Siitä huolimatta denotaation ja konnotaation 

tasot ovat eniten käytettyjä välineitä valokuvan tutkimuksessa. (Seppänen 2001a, 182.) Tässä 

tutkielmassa tukeudun denotaation ja konnotaation erotteluun, koska koen sen hyödylliseksi lukijan 

kannalta. Analysoitavien valokuvien denotatiiviset merkit ovat periaatteessa kenen tahansa 

luettavissa, mutta konnotatiiviset merkitykset voivat vaihdella. Erottelemalla (paikoin löyhästi) 

denotaation ja konnotaation toisistaan lukijan on helpompi seurata, mikä analyysissani on omaa 

tulkintaani ja mikä valokuvan (näennäistä) todellisuutta. 

 

Seuraavassa luvussa analysoin Border Film Project -teoksen valokuvien avulla rajan olemassaoloa 

ja merkitystä. Kuten koko teoksessa, myös valitsemissani kuvissa vain osassa on nähtävissä 

varsinainen rajalinja. Kuvilla on kuitenkin yhteinen teema, eli rajan laiton ylittäminen ja sen 

estämiseen pyrkiminen. Kuvissa olevat ihmiset, paikat ja tapahtumat liittyvät kaikki tavalla tai 

toisella rajan olemassaoloon ja toimintaan. Tästä syystä käytän analyysissani myös kuvia, jotka 

eivät denotaation tasolla representoi rajaa. Tapauksesta riippuen käsittelen kuvia joko yksi 

kerrallaan, useita kuvia yhdessä tai kuvia vastinpareina toisilleen. Olen nimennyt kuvat käytännön 

syistä, sillä nimet helpottavat kuvien käsittelyä ja johdattavat lukijaa kuvan käsittelemään 

aihepiiriin. Käsittelen kuvia ensin denotaation, eli ilmimerkityksen tasolla, minkä jälkeen analysoin 

kuvan tuottamia konnotaatioita sekä kuvan asettumista osaksi visuaalisia järjestyksiä. Otan 

analyysissani huomioon myös teoksen kuvatekstit, jos kuvaan on sellainen liitetty. Ne ovat 

analyysin kannalta tärkeitä, sillä kuvatekstillä on suuri merkitys kuvan merkityksen 

ymmärtämiseen. Teksti rajaa kuvan välittämien merkitysten joukkoa ja ankkuroi kuvan ja tekstin 

yhteen. Tällöin kuvan merkitys ei piile ainoastaan kuvassa, vaan kuvan ja tekstin liitoksessa, jolloin 

tämä liitos antaa kuvalle kontekstin. (Hall 1997c, 228.)  
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4. RAJAN  MERKITYS  BORDER  FILM  PROJECT  -TEOKSEN   
VALOKUVISSA 

 
Border Film Project -teoksen valokuvien avulla voin lähestyä rajaa yksilön merkityksenannon 

tasolla. Tulkitsen minuuttimiesten ja siirtolaisten valokuviin liittyviä merkityksiä, mutta samalla on 

myös mielenkiintoista tarkastella vastaavatko nämä merkitykset perinteisen geopoliittisen 

käsityksen mukaista rajaa neutraalina tilan jakajana. Mielenkiintoista on myös nähdä miten valtio, 

kansa ja raja, perinteisen geopolitiikan pyhä kolminaisuus, suhtautuvat toisiinsa kuvissa. 

 

4.1. Rajan fyysinen olemus 
 

Nykyisellä paikallaan kulkeva Yhdysvaltojen ja Meksikon raja syntyi maiden välillä vuonna 1846 

alkaneen sodan päätteeksi. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen osapuolet sopivat, että raja alkaa 

Meksikon lahdelta ja kulkee Rio Grande -jokea myötäillen länteen. Raja jatkuu joelta Sonoran 

autiomaan läpi Gila-joelle, jonka myötäisesti se kulkee Colorado-joelle asti. Colorado-joelta raja 

kulkee suorana linjana aina Tyynellemerelle. Ennen vuotta 1917 rajan sai ylittää rajoituksetta sen 

molemmilta puolilta. Tuolloin Yhdysvalloissa voimaan tullut ulkomaalaislaki (Immigration Act) 

velvoitti Meksikon puolelta tulijat maksamaan kahdeksan dollarin veron sekä todistamaan 

lukutaitoisuutensa. Osalle Meksikosta tuleville vero oli liian suuri maksettavaksi, ja lisäksi osa 

heistä oli lukutaidottomia. Näistä Yhdysvaltojen puolelle haluavista osa ryhtyi ylittämään rajalinjaa 

valvomattomilta alueilta välttyäkseen lain vaatimilta rajoituksilta. Tämä on nähty nykyisen 

laittoman siirtolaisuuden alkupisteenä. (Scharf 2006, 147.) 

 

Yhdysvaltojen puolella poliittinen paine laittoman siirtolaisuuden tyrehdyttämiseksi kasvoi koko 

1900-luvun ajan ilmiön yleistyessä. Rajan ylittämistä Meksikon puolelta vaikeutettiin kiristämällä 

maahantulosäädäntöä asteittain 1900-luvun ajan, mutta nämä toimet eivät estäneet meksikolaisten ja 

muiden väli- tai eteläamerikkalaisten tuloa Yhdysvaltoihin. Sen sijaan, että tulijoiden määrä olisi 

vähentynyt, laittomien rajaylitysten määrä lisääntyi. Muiden keinojen osoittauduttua tehottomiksi 

Yhdysvalloissa ryhdyttiin vuonna 1990 rakentamaan rajan pintaan raja-aitaa. Aidan oli tarkoitus 

pysäyttää laittomat rajaylitykset niissä paikoissa, joissa ylityksiä tapahtui eniten, eli suurimpien 

kaupunkien kohdalla. Raja-aidan vanhin osuus alkaa Tyyneltämereltä ja jatkuu sisämaahan 42 

mailin matkalta. Alue, jota raja reunustaa, on tiheästi asutettu rajan molemmin puolin ja toimi siksi 

aiemmin suosittuna ylityspaikkana. Tämä vanhin osa aidasta, jota Yhdysvalloissa kutsutaan nimellä 

primary fence, on vain noin kymmenen jalkaa korkea, ja se on tehty poimutetuista teräspaneeleista, 
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jotka on pystytetty kulkemaan yhtenäisenä seinämänä.32 Vastaavia aitoja rakennettiin myös muiden 

suosittujen ylityspaikkojen lähellä olevien kaupunkien rajoille. (Skerry 2006, 65.) 

 

Raja-aidat olivat aluksi niin matalia, että niiden ylittäminen laittomasti oli helppoa jopa asutettujen 

rajakaupunkien, Tijuanan ja Juárezin, kohdalla. Pimeyden turvin siirtolaiset ryntäsivät rajan yli ja 

niin kauan kuin ylittäjiä oli enemmän kuin Yhdysvaltain rajavartioita (Border Patrol Agents), osa 

onnistui pääsemään rajan yli. Vuonna 1993 raja-aitoja korotettiin suurimpien kaupunkien kohdalla. 

Ajatuksena oli, että korkea aita pysäyttäisi maahan pyrkijät kaupungeissa, kun taas maantieteelliset 

esteet, kuten Rio Grande -joki, Sonoran autiomaa ja vuoristot, tekisivät tehtävänsä muilla alueilla. 

(Economist 2008.) Kaupunkiaidat eivät osoittautuneet Yhdysvaltojen hallinnolle tarpeeksi 

tehokkaiksi, ja vuonna 1994 käynnistettiin operaatio Gatekeeper. Operaation nimissä rajalle 

rakennettiin muuri helpoimpina pidettyjen ylityspaikkojen, erityisesti kaikkien Meksikon puolella 

asutettujen alueiden, lähettyville. Lisäksi Yhdysvaltain puolella rajalla työskentelevän henkilöstön 

määrää kasvatettiin ja rajalle rakennettiin kehittynyt valvontajärjestelmä. (Bard 2006, 104.) Vuonna 

2006 raja-aitaa vahvistettiin jälleen kerran, kun presidentti George W. Bush allekirjoitti lain, joka 

salli 1 100 kilometrin pituisen aidan rakentamisen viidelle sektorille Meksikon ja Yhdysvaltain 

väliselle rajalle. Lopputuloksena on varsin sekalainen rajaseutu, jossa piikkilanka-aidat, korkeat 

muurit, valvontalaitteistot sekä erikorkuiset ja vahvuiset aidat vuorottelevat. (Foucher 2007, 113–

115.) 

 

Raja-aitojen rakentaminen rajalinjalle on muuttanut Yhdysvaltojen rajan maisemaa. Raja-aita ei 

kuitenkaan ole merkinnyt laittoman siirtolaisuuden vähentymistä, mutta valtion kannalta se on silti 

toiminut hyödyllisenä. Raja-aita on merkinnyt rajan julkisen mielikuvan uudelleen rakentamista. 

Tämä mielikuva korkeasta ja ylittämättömästä aidasta on tärkeää valtiolle, jotta se voisi näyttäytyä 

voimakkaana auktoriteettina, joka on kykenevä suojelemaan rajojensa koskemattomuutta. (Andreas 

2000, 111.) Yhdysvaltojen ja Meksikon välinen raja on ollut esillä monissa eri kuvajulkaisuissa 

myös Suomessa, esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja National Geographic aikakauslehdessä. 

                                                
32 Mielenkiintoista on, että vaikka primary fence -aita tarkoitettiin estämään laiton maahantulo tiheästi asutetuilla 
alueilla, on sen hyödyllisyys varsin kyseenalainen. Teräspanelit on asetettu niin, että sen aaltokuviointi kulkee 
vaakasuorassa muodostaen ikään kuin tikkaat, joita pitkin kiivetä aidan yli. Lisäksi aidalla ei ole betonijalustaa, jolloin 
sen ali on helppo kaivaa tunneleita. Yhdysvalloissa raja-aidan suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa otettiin huomioon 
monia eri poliittisia toimijoita valtion virastoista kansalaisjärjestöihin ja alkuperäiskansojen edustajiin. Siirtolaisten 
oikeuksia ajavat järjestöt, mutta myös  luonnonsuojelijat olivat huolissaan aidan rakentamisesta rajalle, joten aitaan 
jätettiin aukkoja, joista villieläimet voivat kulkea läpi. Myös rajavartiointia suorittava Border Patrol vastusti vaikeasti 
kiivettävän aidan rakentamista, sillä sellaisen rakentaminen aiheuttaisi siirtolaisille todennäköisesti vakavia kiipeämisen 
vuoksi syntyviä vammoja, joiden selvittäminen ja joissa avustaminen veisi kohtuuttomasti rajavartioiden resursseja. 
(Skerry 1996, 65.) 
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Monissa medioissa on tuotu kuvin ja sanoin esiin, miten maiden välinen rajalinja korkeine 

mureineen, valvontalaitteistoineen ja piikkilankoineen on osittain hyvinkin vaikea ylittää. Rajalla on 

kuitenkin näiden tarkoin vartioitujen vyöhykkeiden lisäksi myös laajoja alueita, jotka eivät ole 

lainkaan aidattuja ja joissa aita on hyvin matala. Nämä matalammat tai aidattomat osat rajasta 

toimivat laittomien siirtolaisten suosimina rajanylityspaikkoina. Valtion välittämää ja hallitsevaa 

visuaalista järjestystä vahvasta rajasta haastaa ensimmäinen analyysini valokuva, jonka olen 

nimennyt ”Rajan ylitykseksi”. 

 

 
       Kuva 1: Rajan ylitys.33 

 

Kuva 1: Rajan ylitys on siirtolaisen ottama. Denotaation tasolla kuvan yläpuolikkaan täyttää kirkas 

pilvetön taivas. Alapuolikas on kuivaa ja alavaa maata, jossa kasvillisuus on hyvin matalaa. 

Kuvassa ei näy rakennuksia, vain kauas jatkuvaa erämaata. Kaukana oikeanpuoleisessa horisontissa 

siintää rivi korkeita vuoria. Kuvan jakaa pystysuunnassa kahtia korkea, noin 3–4 metrinen, 

metallinen aita. Kuva on otettu aidan vasemmalta, oletettavasti etelän, puolelta. Kuvassa aita loppuu 

yhtäkkiä kuin seinään ja jatkuu huomattavasti matalampana metallisena kaiteena, joka muistuttaa 

läheisesti autokaistoja toisistaan erottavia kaiteita. Molemmin puolin aitaa ja kaidetta kulkee tie. Tie 

                                                
33 Border Film Project -teoksessa ei ole sivunumerointia ja kuvat ovat erikokoisia keskenään. Siksi tässä tutkielmassa ei 
ole mainittu kuvien sivunumeroja ja kuvien koot vaihtelevat.  
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ei ole päällystetty kummallakaan puolella, mutta vasemmalla tie on huomattavasti heikommassa 

kunnossa epätasaisine pintoineen ja irtokivineen. Oikealla, eli hyväkuntoisemman tien puolella, 

aidan myötäisesti kulkee sähkölinjaa muistuttava vaijeri, jota kannattelevien pylväiden päihin on 

kiinnitetty valkoisia laatikkomaisia esineitä. 

 

Kuvan ensisijaisena toimijana matalan kaiteen päällä istuu valkopaitainen nuori mies, joka 

ulkoisilta piirteiltään muistuttaa enemmän etelä- tai väliamerikkalaista kuin stereotyyppistä 

valkoihoista yhdysvaltalaista. Mies istuu kaiteen päällä niin, että hänen toinen jalkansa roikkuu 

kaiteen toisella puolella toisen jalan ollessa vielä kiinni maassa vastakkaisella puolella. Vaikuttaa 

siltä, että hän on parhaillaan ylittämässä matalaa kaidetta aivan korkeamman metallisen aidan 

vierestä. Kuvan vasemmalla puolella kaukana korkean aidan vierustalla seisoo auto, mutta muita 

ihmisiä ei kuvassa näy. Kuvan mies ei itse ole voinut ottaa valokuvaa, joten paikalla on täytynyt 

olla ainakin yksi henkilö hänen lisäkseen. Vaikuttaa siltä, että kaiteen ylittäjä ja kuvan ottaja ovat 

paikalla kahden. 

 

Tulkitsen kuvassa olevan aidan ja sitä seuraavan kaiteen Yhdysvaltain ja Meksikon väliseksi 

rajalinjaksi, vaikka paikkaa ei pelkän kuvan perusteella voi tietää varmaksi. Perustan tulkintani 

Border Film Project -kuvateoksen tietoihin, joiden mukaan kamera, jolla kyseessä oleva kuva on 

otettu, on annettu anonyymille henkilölle Meksikossa Agua Prietassa, aivan valtioiden rajan 

läheisyydessä. Kyseinen henkilö on ylittänyt rajan laittomasti ja saapunut Yhdysvaltain puolella 

Tucsoniin. Ilman teoksen antamia tietoja olisin joka tapauksessa päätynyt pitämään 

metalliaitaa/kaidetta rajalinjana aikaisempien rajaa koskevien tietojeni ja median välittämien kuvien 

perusteella. 

 

Kuvan konnotaation tasolla aita ja kaide ovat rajan ikoneita. Ne ovat tarkasti samannäköisiä kuin 

raja kuvan ottamisen hetkellä ja paikalla on ollut ja on mahdollisesti edelleen. Ikonisuus on 

valokuvassa todistusvoimainen tekijä, sillä harvat ovat nähneet omin silmin, millaiselta rajalinja 

näyttää rajanylityspaikkojen ulkopuolella. Valokuvan ikonisuus toimii tällöin todisteena rajan 

’todellisesta’ olemuksesta. Seppäsen mukaan kuvalla, eli visuaalisella representaatiolla, on kyky 

ikonisuutensa ansiosta tehdä välittömään visuaaliseen ympäristöön kuulumattomasta asiasta tai 

ilmiöstä läsnä oleva silmälle ja sitä kautta myös mielelle (Seppänen 2005, 82). Representaatioiden 

välittämät mielikuvat rajan olemuksesta ovatkin tärkeässä roolissa rajan merkitysten rakentumisessa 

etenkin omakohtaisten kokemusten ollessa puutteellisia tai niiden puuttuessa kokonaan. Raja tulee 
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tällöin todelliseksi representaatioiden välityksellä. (Strüver 2003, 173.) Millaista ’totuutta’ ”Rajan 

ylitys -kuva” rakentaa ja millaisen kuvan se antaa itse rajalinjasta?  

 

Kuvassa huomio kiinnittyy sen ainoaan inhimilliseen toimijaan. Mies valkoisessa t-paidassa on 

juuri ylittämäisillään valtioiden välistä rajaa matalan metalliaidan kohdalta. Valokuvassa kiinnitin 

huomiota miehen fyysiseen olemukseen, jota voidaan pitää tunneperäisen asennoitumisen 

indeksinä. Mies ylittää rajakaiteen helpon oloisesti kuin yhdellä harppauksella. Hänen 

olemuksestaan voidaan päätellä, ettei hän ole lainkaan pelokas. Hän on selkä suorassa asennossa, 

kiireettömän oloinen ja jopa hymyilee hieman. Kuvan mies ja hänen valokuvaajansa ovat 

ylittämässä rajaa laittomasti. Vaikuttaa kuitenkin siltä kuin nämä kaksi henkilöä olisivat jossakin 

arkisemmassa puuhassa kuin astumassa valtiosta toiseen ilman laillista lupaa. Rajan ylittäminen on 

miehelle vaivatonta, ja koko kuvan tunnelma on varsin vapautunut. Mies on kirjaimellisesti rajan 

päällä. Hänellä on ikään kuin niskaote rajasta, vaikka se on kahden valtion välinen, 

ylittämättömäksi tarkoitettu linja. 

 

Kaiteen toisella puolella miestä odottavat sähkölinjatolpat ja niiden päässä väijyvät laatikot, jotka 

voin hyvin kuvitella esimerkiksi valvontakameroiksi, valonheittimiksi, liikkeentunnistimiksi tai 

muiksi rajan valvontaan tarkoitetuksi tekniseksi laitteistoksi. Ne toimivat kuvassa valvonnan 

indekseinä. Valvonta ei kuitenkaan näytä kaiteen ylittäjää huolestuttavan. Aivan kuin hän tietäisi, 

ettei rajavalvonnasta ja raja-aidasta huolimatta kukaan kykene tai vaivaudu pysäyttämään hänen 

rikollista34 tekoaan. Itse asiassa mies ei näytä lainkaan siltä, että olisi juuri suorittamassa 

laittomuutta. Vaikuttaa siltä, ettei mies ole ylittämässä rajaa ensimmäistä kertaa, vaan että rajan 

ylittäminen on laittomuudessaankin hänelle arkipäiväistynyttä. Hän tietää, mitä rajalla tapahtuu ja 

ennen kaikkea mitä ei tapahdu Yhdysvaltain viranomaisten toimesta. Hänen olemuksensa on niin 

vapautunut, että huolimatta aidasta ja valvonnasta hän tuntuu tietävän, ettei hänen teollaan ole 

seuraamuksia. Hän voi ylittää rajan ilman kenenkään näkemistä ja puuttumista. 

 

Tulkitsen kuvan miehen symboloivan laitonta siirtolaisuutta ilmiönä. Rajan kummallakaan puolella 

ei näyttäisi olevan kiinnostusta siihen, mitä itse rajalinjalla tapahtuu. Meksikon puolella raja-

alueelle näyttäisi kuvan perusteella olevan varsin vaivaton pääsy. Toisaalta myöskään 

Yhdysvaltojen puolella kukaan ei ole estämässä rajan ylitystä varta vasten rakennetusta aidasta ja 

valvontakoneistosta huolimatta. Kuvan mies on tietoinen asiasta ja niin ovat myös monet Meksikon 

                                                
34 Yhdysvalloissa rajan laiton ylittäminen sekä laiton maassa oleskelu luokitellaan rikoksiksi. 
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puolelta Yhdysvaltoihin laittomasti saapuvat. Kuva kokonaisuudessaan konnotoi laittoman 

siirtolaisuuden ilmiön yleisyyttä ja esteettömyyttä Meksikon ja Yhdysvaltojen välisellä rajalla. 

Mikä merkitys tällaisella on mielikuvaan rajalinjasta? 

 

Kansainvälisen politiikan modernin käsityksen mukaisesti Westfalenin valtiojärjestelmän yksi 

kolmesta kulmakivestä muodostuu valtion suvereenista vallasta territorioonsa nähden (Agnew 1998, 

51; Paasi 2002, 160; Tuathail 2002, 17). J.R.V. Prescottin mukaan valtion rajoilla on jopa vain yksi 

tehtävä: olla merkkinä suvereniteetin alueellisesta kantamasta. Rajan tehokkuus mitataan tällöin 

tarkastelemalla sitä, miten demarkoiduksi se on kyetty tekemään (Prescott 1987, 80). Moderniin 

territoriaaliseen valtioon liittyykin tiiviisti ajatus, jonka mukaan ainoastaan tarkasti rajattu alue voi 

olla hallittavissa (Moisio 2002, 233). Suvereeni valta tarkoittaa ulkopuolisista auktoriteeteista 

vapaata valtaa tietyllä rajatulla alueella. Suvereenilla on tällöin ollut oikeus hallita alueensa ihmisiä, 

mutta myös alueelleen tulevien ihmisten kulkua rajojen yli. Perinteisesti rajatulle alueelle 

saapuminen on ollut suvereenin hallitsijan suostumuksen varassa, vaikka alueelta poistuminen on 

ainakin periaatteessa useimmissa valtioissa ollut sallittua kaikille. Ihmisten liikkumisen säätely ja 

kyky hallita liikkuvuutta rajalla ovat yhä edelleen suurimmassa osassa valtioita suvereenin 

onnistumisen mittareita niin tieteellisessä teorioinnissa kuin käytännön politiikassakin. (Anderson 

1996, 18–19. ja 129–130.) 

 

Raja Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä on todellinen, vaikka se ei olekaan läpäisemätön. Sen voi 

ylittää, jos haluaa, ja näin tekeekin noin 3 000 väli- ja eteläamerikkalaista päivittäin. Raja siis yhtä 

aikaa on ja ei ole olemassa. Vaikka raja on vahva ja eksklusiivinen tietyin paikoin, se on heikko 

toisaalla. Raja ei ole selkeä jakolinja valtioiden välillä, sillä se ei edes ole olemassa tietyin paikoin. 

Tämä ei toki ole harvinaista maailman valtioiden välillä. Suomen ja Venäjänkin välinen hyvin 

tarkoin vartioitu Schengen-raja ei ole konkreettisesti aidattu tai valvottu koko rajalinjan mitalta. 

Kun raja käsitetään postmodernin geopolitiikan mukaisesti, sen ilmenemismuodot vaihtelevat ajasta 

ja paikasta riippuen. Raja tuotetaan sekä sosiaalisesti toimintojen että myöskin representaatioiden, 

kuten analyysini kuvien, kautta. (Strüver 2003, 173.) Rajan ylitys -kuvan perusteella rajaa, 

sellaisena kuin kansainvälisen politiikan valtateoriat ovat sen käsittäneet ja itsestään selvyytenä 

ottaneet, ei ole. Olennaista valtion näkökulmasta onkin, että raja voidaan rakentaa olemassa 

olevaksi julkisessa keskustelussa. Raja tulee näyttäytyä sellaisena, että ihmisten usko sen 

toimivuuteen ja rajapolitiikasta päättäviin poliittisiin toimijoihin voidaan pitää yllä. Tämä mielikuva 

on tärkeämpi kuin rajan todellinen toimintakyky. (Andreas 2000, 8–9.) 
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4.2. Rajan vartijat ja sen ylittäjät 
 

Yhdysvaltojen ja Meksikon välinen rajalinja on poliittisen kiistelyn, yhteiskunnallisen keskustelun 

ja median huomion kohde. Erityisesti rajalinjan ylittävä laiton siirtolaisuus on herättänyt 

keskustelua, sillä se yhdistetään Yhdysvalloissa usein ei-toivottuihin ilmiöihin, kuten sairauksiin, 

huumeisiin ja työttömyyteen. Syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen se on yhdistetty myös 

kansalliseen turvallisuuteen siitä huolimatta, että tiettävästi kukaan terrori-iskuun osallistuneista ei 

ollut tullut maahan laittomasti Meksikon puolelta. Mediahuomion myötä myös ihmisten kiinnostus 

laitonta siirtolaisuutta vastustavia siviiliryhmittymiä kohtaan on kasvanut. Nämä rajaa vartioivat 

vapaaehtoisten ryhmät eivät ole virallisia, eikä niiden toimintaan ole valtion valtuutusta. Ne eivät 

silti ole laittomia, vaan niitä voidaan kuvailla siviilien järjestyskomiteoiksi35. (Doty 2007, 114.) 

 

Rajavartiointia vapaaehtoisten voimin organisoiva Minutemen Project käynnistyi 1.10.2004 kun 

Vietnamin sodan veteraani Jim Gilchrist perusti ryhmän siviilihenkilöitä toimimaan laittoman 

siirtolaisuuden estämiseksi. Vapaaehtoiset partioivat rajan läheisyydessä paikallistaen laittomasti 

maahan tulleita ja ilmoittavat havaintonsa Yhdysvaltojen rajavartijoille, jotka saapuvat ottamaan 

havaitut henkilöt kiinni. Minuuttimies projektiin liittyneet ovat ryhmän omien verkkosivujen 

mukaan multietninen joukko hallintoonsa pettyneitä Yhdysvaltojen kansalaisia, jotka eivät pidä 

hallinnon toimia kansallisen turvallisuuden ja maahanmuuton laillisuuden ylläpitämiseksi riittävinä 

ja partioivat siksi itse rajan läheisyydessä. (Minutemenproject 2010.) Projekti ei ole ensimmäinen 

eikä ainut laittomien siirtolaisten tarkkailun ympärille keskittynyt siviilien ryhmittymä.36 

Ryhmittymät alkoivat kasvaa hiljalleen 1980- ja -90-luvuilla ja suurimpiin kuuluivat muun muassa 

arizonalainen American Border Patrol ja texaslainen Ranch Rescue. Minuuttimiesten projekti on 

kuitenkin ryhmittymistä suurin ja toimii usein koko kyseisen vapaaehtoistoiminnan symbolina. 

Ryhmittymästä on kasvanut kokonainen organisaatio, jonka alle kuuluu pienempiä ryhmittymiä, 

joista osa voidaan lukea oikeistollisiin ääriryhmiin kuuluviksi. (Doty 2007, 117–121.) 

 

                                                
35 vigilants 
 
36 Ensimmäisiä pienimuotoisia valvontaoperaatioita on järjestetty jo 1970-luvulla. Toiminnan alussa suurin osa 
operaatioista järjestettiin San Diegon alueella. Vuonna 1989 ensimmäinen mediankin huomion herättänyt Light Up the 
Border -tempaus keräsi 23 siviiliautollista ihmisiä valaisemaan rajaa autojen valoilla pelottaakseen niitä siirtolaisia, 
jotka pimeyden turvin pyrkivät Tijuanan puolelta San Diegoon. (Doty 2007, 117.) 
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Yhdysvalloissa valtion rajavalvonnasta maalla, merellä ja ilmassa vastaa Department of Homeland 

Security (DHS). Border Security -verkkosivuillaan DHS listaa laittoman maahantulon estämisen ja 

laittomaan maahantuloon liittyvien tapausten tutkimisen ensisijaiseksi tehtäväkseen. Muina 

tehtävinä ovat muun muassa huumeiden ja aseiden salakuljetuksen estäminen ja pysäyttäminen. 

DHS:n verkkosivuilla kerrotaan, että vuosittain yli miljoona laitonta siirtolaista otetaan kiinni ja 

karkotetaan. Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajan valvontaa tehdään erityisesti teknologian ja 

henkilöstön voimin, mutta myös fyysisen infrastruktuurin37, eli raja-aitojen ja muurien, avulla. 

Rajavalvonnan eri osa-alueita ja resursseja esitellään verkkosivuilla kattavasti, mutta 

vapaaehtoisista rajanvalvontajoukoista, eikä minuuttimiehistä, ei ole lainkaan mainintaa. 

(Department of Homeland Security 2010.) Seuraavat kaksi analysoimaani kuvaa tuovat kuitenkin 

esiin sen, mitä rajalla tapahtuu virallisen julkisuuden ulkopuolella.  

 

 

 
        Kuva 2: Yöllinen kohtaaminen. 

                                                
37 Physical infrastructure 
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       Kuva 3: Yöllinen kohtaaminen. 

 

Yölliseksi kohtaamiseksi nimeämäni kuvat 2 ja 3 muodostavat yhdessä aukeaman Border Film 

Project -teoksen sivuilla. Vasemman puoleisella sivulla on minuuttimiehen ottama valokuva (kuva 

2) ja oikean puoleisella siirtolaisen (kuva 3). Kuvien yleisilme on melko samankaltainen. 

Molemmat on otettu pimeän aikaan, ja ne ovat väriskaalaltaan hyvin tummia ja synkkiä. Molemmat 

kuvat ovat myös hieman epätarkkoja, joka tässä tapauksessa ei häiritse katsojaa, vaan jopa lisää 

kuvan autenttisuutta. Kuvista on nähtävissä niiden ottajan tottumattomuus kameran käsittelyyn. 

Nämä epätarkat otokset toimivat ikään kuin todisteina siitä, että kuvaaja on tapahtuman osapuoli, 

eikä esimerkiksi tapahtumiin osallistumaton ulkopuolinen ammattivalokuvaaja. Kuvien avulla on 

mahdollista päästä lähelle todellisia toimijoita ja pyrkiä katsomaan tapahtumia heidän 

näkökulmastaan. Tämä myös lisää kuvien todistusvoimaisuutta ja vaikuttavuutta. Barthesin mukaan 

valokuva menettää merkittävästi vaikuttavuuttaan, jos valokuvaaja on liiallisesti pyrkinyt 

asettumaan katsojan asemaan ja osoittamaan, mihin kuvassa tulee kiinnittää huomiota ja millä 

asenteella. Taitava, mutta merkityksiä alleviivaava, asettelu ei jätä katsojalle muuta mahdollisuutta, 

kuin olla kuvaajan kanssa samaa mieltä kuvan aiheesta. Kuva ei tällöin kerro katsojalle tarinaa, sillä 

katsoja ei ole vapaa hahmottamaan omaa tapaansa käsitellä kuvan aihetta. Kuva, joka on jo 

valmiiksi ajateltu ja arvosteltu, on ikään kuin valmiiksi sisäistettyä, eikä kykene liikuttamaan 

samoin kuten kuva, johon voimme itse uppoutua. (Barthes 1994, 98–99.) 
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Minuuttimiehen valokuvassa (kuva 2) horisontti on tummanpuhuva. Kuvan alaosassa näkyy vain 

mustaa maata ja kaukana horisontissa voi erottaa vuorten siluetit. Taivas on tumma ja pilvinen, 

jonka tulkitsen konnotoivan pelkoa, kauhua tai pahuutta. Taivaan ja maan väliin jää ohut kaistale 

heikkoa keltaisen oranssia valoa kaukana horisontissa. Valoa vasten voi erottaa kaukaisia 

sadekuuroja. Melkein keskellä kuvaa seisoo kuvan ensisijainen toimija, miespuolinen minuuttimies. 

Kuvassa 2 lähestyvät pilvet ja sadekuurot tekevät kuvan tunnelmasta odottavan; aivan kuin kuvaa 

katsova voisi aavistaa, että jotakin tulee tapahtumaan. Mies on sivuttain katsojaan niin, että hänen 

oikea kylkensä on suoraan kameran linssiä kohti. Miehen tavanomainen olemus sekä vaatetus eivät 

herätä huomiota. Hänen tumma paitansa jopa hukkuu kuvan muihin tummiin sävyihin. Mies on 

valkoihoinen, lyhythiuksinen ja parrakas. Miehen olemuksen sijasta huomiota herättääkin hänen 

toimintansa. Hänen kätensä ovat kasvojen tasolle kohotetut, ja hän pitelee kasvojensa edessä jotakin 

esinettä. Esinettä ei voi täysin erottaa kuvasta, mutta miehen asennon perusteella hän pitelee 

kiikareita silmiensä edessä. Hän tähyilee kiikareillaan suoraan eteensä, eli kuvan katsojan suunnasta 

oikealle, ja on hyvin keskittyneen oloinen.  

 

Koska kuvattu henkilö on minuuttimies, tulkitsen hänen olevan ryhmänsä kanssa partiossa ja 

tähyilevän laittomia siirtolaisia kiikareillaan. Aivan kuin hän olisi valmis milloin tahansa näkemään 

laittoman maahantulijan pimeyden täyttämässä erämaassa. Kiikarit eivät kuitenkaan ole miehen 

ainut varuste, vaan hänen lanteillaan roikkuu musta vyö. Vyö muistuttaa asevyötä, jossa on 

kiinnitettynä kaksi asekoteloa. Miehen varustuksen indeksisyys on merkittävää. Kiikareiden 

voidaan tulkita indeksoivan valvontaa ja tarkkailua, jolloin kiikareita käyttävä mies on valvojan 

roolissa. Miehen kantama ase puolestaan symboloi voimaa ja voimankäyttöä. Nämä merkit yhdessä 

tekevät miehestä auktoriteettisen hahmon, jolla on rajan pinnassa oikeus valvoa muiden ihmisten 

toimia ja käyttää valtaa heitä kohtaan.  

 

Kuva 3 näyttää katsojalle keiden varalta minuuttimiehet partioivat rajan läheisyydessä. Kuva on 

siirtolaisen ottama valokuva toisista siirtolaisista ylittämässä kiiveten maiden välistä rajaa. Kuvan 

aidan tunnistaa rajaksi sen ikonisuuden vuoksi. Lisäksi kuvassa näkyvä betoniobeliski, jossa lukee 

92 A, on rajan symboli. Valokuva on tunnelmaltaan verrattavissa edelliseen minuuttimiehen 

kuvaan, sillä molempien kuvien yleisilme on hyvin synkkä ja tummanpuhuva. Kuvassa kulkee 

diagonaalisesti vasemmalta alakulmasta oikeaan yläkulmaan raja-aita. Aita on metallinen ja on 

hyvin paljon samannäköinen kuin Rajan ylitys -kuvan (kuva 1) korkeampi aita. Valokuvan 

ensisijaisia toimijoita on kaksi. Heidät on kuvattu takaapäin, eikä heidän kasvojaan voi nähdä. 

Epätarkasta ja tummasta kuvasta voi kuitenkin erottaa fyysisiä piirteitä, joiden perusteella tulkitsen 
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toisen toimijan naiseksi ja toisen mieheksi. Molemmat ovat pukeutuneet löysiin ja peittäviin 

vaatteisiin. Pitkähiuksinen, naiseksi tulkitsemani, henkilö on juuri kiipeämässä raja-aitaa pitkin ylös 

ja kurottautuu kohti aidan yläreunaa. Mieheksi tulkitsemani henkilö pitelee naista ylhäällä ja auttaa 

häntä kiipeämään. 

 

Kuvan 3 asetelma on täysin päinvastainen kuvaan 2 verrattuna. Rajan yli kiipeävien siirtolaisten 

kuvassa ei ole havaittavissa valtaa indeksoivia tai symboloivia merkkejä. Sen sijaan heidän 

toimintansa, eli rajan yli kiipeäminen, konnotoi salaamista ja luvattomuutta. Tätä konnotaatiota 

korostaa kuvan hämäryys. Siirtolaiset ovat ylittämässä rajaa salaa toivoen, ettei heitä nähdä 

pimeässä. Heitä ei myöskään voi kuvan perusteella tunnistaa, joka lisää henkilöiden 

salamyhkäisyyttä. Asetelmien eroavaisuuksista huolimatta mielenkiintoista on kuvien yhdessä 

muodostama merkitys, joka osittain johtuu niiden sijoittelusta. Kuvan 2 mies kiikaroi kuvassa 

oikealle, eli suuntaan, jossa kuvan 3 siirtolaiset ovat kirjan aukeamalla. Kuvien samankaltaisuus ja 

niiden sijoittelu saa kuvat vaikuttamaan aivan kuin saman tarinan kahdelta eri puolelta. Kuvien 

voisi hyvin uskoa tulleen otetuksi samana iltana, samana hetkenä, mutta eri puolella rajaa. 

Siirtolaiset pyrkivät pääsemään rajan yli, jonka toisella puolella minuuttimies jo odottaa heitä. 

Border Film Project teoksen tekijöiden luoma kuvien sijoittelu vaikuttaa siis merkitsevästi kyseisten 

kuvien tulkintaan. Kirjan aukeama tarjoaa katsojalleen tuokion Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalta, 

”eräänä myrskyisenä iltana”. 

 

Perinteisen geopoliittisen ajattelun mukaan valtio pitää yllä turvallisuuttaan suojaamalla 

territoriotaan vieraan vallan valloitusyrityksiltä. Valtiolla on tässä mielessä ainoana toimijana 

legitiimi väkivallan käytön monopoli. (Laitinen 2003, 28.) Rajan vartiointi kuuluu siis valtiolle. 

Kuvissa 2 ja 3 rajalla kamppailua eivät kuitenkaan käy valtiotoimijat. Rajan yli Meksikon puolelta 

ei ole odotettavissa sotilaallista hyökkäystä, eikä rajan Yhdysvaltojen puolella ole armeijan 

joukkoja estämässä valtiollista hyökkäystä. Valtioiden sijasta rajalla kamppailua käyvät siviilit. 

Valtion rajavalvonnan ollessa kansalaisten mielestä puutteellista ovat valvonnan ottaneet käsiinsä 

siviilihenkilöt. Syntyy tilanne, jossa siviilit pyrkivät pysäyttämään rajan toiselta puolelta tulevien 

toisten siviilien pääsyn rajan yli. Rajalla käydään jatkuvasti sangen outoa kamppailua, jonka 

osapuolet eivät kumpikaan ole valtiotoimijoita. Kuvan kiikarein ja käsiasein varustettu mies on 

tavallinen yhdysvaltain kansalainen ilman valtion myöntämää virkavallan määritelmää. 

Yhdysvaltain puolella rajaa vartioivat vapaaehtoisten kansalaisten partiot armeijan, poliisin tai 

rajavartioiden lisäksi, paikoittain jopa sijasta. Tämä on mielikuva, joka toimii Yhdysvaltojen 

valtiolle edullisen, eli vahvan rajan ja valtion, visuaalisen järjestyksen vastaisesti ja haastaa sen 
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hallitsevuutta. Molemmat osapuolet ovat rajalla omista lähtökohdistaan, täysin eri syistä ja 

vapaaehtoisesti. Valokuvissa he ovat edustettuina omina itsenään, omien ryhmiensä valokuvaamina, 

eivätkä valtion edustajina. Yksilöiden edut ja tavoitteet kohtaavat rajalla hyvin postmodernin 

valtiottoman ja liikkuvuuden maailman hengessä, ilman että valtio on kykenevä puuttumaan tähän 

kamppailuun.  

 

Vilho Harlen kriittisten geopoliittisten lähtökohtien mukaisesti poliittiseksi ei voida luokitella 

ainoastaan valtiotoimijoiden toimintaa, vaan myös yksilöiden toiminta tulee nähdä poliittisena 

(Harle&Moisio 2003, 11–12). Yhdysvaltain ja Meksikon välisellä rajalla liikkuu päivittäin 

minuuttimiehiä ja laittomia siirtolaisia. Molemmat ryhmät ovat paikalla hyvin erilaisista syistä ja 

lähtökohdista. Silti heidän kohtaamisensa tapahtuu rajan olemassa olon vuoksi. Molemmat 

osapuolet ovat toimissaan tasa-arvoisia. Vaikka siirtolaiset ovat rajaa ylittäessään tekemässä laitonta 

tekoa, toisin kuin minuuttimiehet, ovat minuuttimiehet yhtä lailla siviilejä, eikä heillä ole 

siirtolaisiin nähden enemmän valtaa tai oikeutta käyttää voimaa. Silti raja jakaa nämä kaksi ryhmää 

tiettyihin rooleihin: minuuttimiehistä tulee valvojia ja siirtolaisista valvottuja.  

 

Kuvissa 2 ja 3 yksilötoimijat politisoivat rajaa omista näkökulmistaan. Raja on erottautumisen linja, 

joka jakaa ihmisiä eriarvoisiin asemiin riippuen siitä, kummalla puolella rajaa he ovat syntyneet. 

Rajalla tapahtuvissa kohtaamisissa siirtolaisten kuvista tulkittavissa olevat rajan merkitykset 

poikkeavatkin merkittävästi minuuttimiesten rajaan liittämistä merkityksistä. Raja ei olekaan vain 

valtioraja, vaan siihen liittyy valtiollisen ulottuvuuden lisäksi myös yksilöiden henkilökohtaisia 

tunne-elämyksiä. Seuraavissa luvuissa tarkastelen, millaisia tunteita ja merkityksiä rajaan liitetään 

minuuttimiesten ja siirtolaisten valokuvissa. 

 

4.3. Minuuttimiehet, rajan muovaama yhteisö 
 

Yhdysvaltojen ja Meksikon välinen raja erottaa toisistaan kaksi merkittävästi toisistaan eroavaa 

tilaa siinä mielessä, että valtioiden elintasojen välinen ero on yksi maailman suurimpia Suomen ja 

Venäjän välisen rajan ohella (Paasi 2005b, 127). Meksikon puolella laiton siirtolaisuus nähdään 

ensisijaisesti sosiaalisena ja taloudellisena kysymyksenä, sillä laittomasti Yhdysvaltoihin pyrkivät 

ylittävät rajan parantaakseen elintasoaan. Meksiko ei esimerkiksi pyri estämään kansalaistensa 

laitonta pyrkimistä Yhdysvaltoihin vetoamalla esimerkiksi perustuslakiinsa, johon on kirjattu 

yksilön oikeus poistua omasta maastaan. (Andreas 2000, 138.) Yhdysvaltojen puolella laiton 
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siirtolaisuus on lainkäyttökysymys, josta johtuen siirtolaisuuden hallinta on suurelta osin 

keskittynyt Yhdysvaltojen puolelle rajaa Meksikon puoleisen valvonnan ollessa hyvin vähäistä. 

(Andreas 2000, 5–6.)  

 

Raja sijaitsee molempien valtioiden näkökulmasta samassa yhtenäisessä linjassa, mutta poliittiset 

asenteet rajaa kohtaan vaihtelevat sen molemmin puolin. Samalla tavoin molempien valtioiden 

kansalaiset rakentavat oman mielikuvansa rajasta yksilöllisten ja kollektiivisten merkitystenantojen 

ja kokemusten perusteella. Yksittäiset toimijat rakentavat ja symbolisoivat jatkuvasti rajoja osana 

heidän henkilökohtaista ja kollektiivista identiteettiään. Tämä tapahtuu arjessa ja sosiaaliseen 

elämään osallistuessa. Rajat ovat jatkuvan neuvottelemisen ja uudelleentulkinnan kohteita kaikkien 

niiden ihmisten kesken, jotka asuvat niiden lähellä, mutta myös niiden jotka kokevat arjessaan 

rajojen merkityksen ilman omaa henkilökohtaista kontaktia niihin. (Berg 2000, 153–154.) Rajoihin 

liittyy paljon tunteita ja intohimoja. Millaisia tuntemuksia voidaan Yhdysvaltojen ja Meksikon 

väliseen rajaan liittää Border Film Project -teoksen valokuvien perusteella? Tässä luvussa analysoin 

kolmea minuuttimiehen ottamaa kuvaa, jotka liittyvät minuuttimiesten ryhmään ja heidän 

asennoitumiseensa rajaa kohtaan. Luvussa 4.4. käsittelen puolestaan siirtolaisten valokuvia samasta 

näkökulmasta. 

 

      
     Kuva 4: Lierihattuinen mies. 



55 
 

Kuva 4 Lierihattuinen mies on denotaation tasolla hyvin yksinkertainen. Se on otettu alhaalta ylös 

taivasta kohti. Kuvan vasemman puoleinen puolikas on kirkasta sinistä taivasta ja valkeita pilviä. 

Kuvan oikean puoleisen puolikkaan valtaavat vanhemman miehen kasvot. Mies on valkoihoinen ja 

hänen olemuksensa on hyvin siisti: esimerkiksi partaa tai parransänkeä ei ole lainkaan. Miehellä on 

päässään vaaleahko lierihattu ja silmillään aurinkolasit, joita amerikkalaisissa elokuvissa usein 

näkee poliisimiesten silmillä. Miehen aurinkolaseista heijastuu puoliksi taivasta ja pilviä, ja puoliksi 

hänen lierihattunsa varjo. Hänen silmiään ei näy juuri lainkaan kuvakulmasta ja aurinkolaseista 

johtuen. Kuvasta pystyy kuitenkin erottamaan, että hän ei katso kameraan, vaan suoraan eteenpäin. 

Suurin osa, mikä hänestä kuvassa näkyy, on leukaa ja kaulaa. Itse kasvojen alue jää hyvin pieneksi 

kuvassa. Kasvojen ilmeen voi kuitenkin luokitella neutraalin vakavaksi.  

 

Kuvan mies on luonnollisesti oman itsensä ikoni, mutta koska hän on minuuttimies, on hän myös 

kuvan kohteena ollessaan ikoni tyypilliselle minuuttimiehelle: hän on itsestään ja maastaan huolta 

kantava, valkoihoinen, keski-ikäinen mies. Miehen ulkoinen olemus lierihattuineen ja 

maantiepoliisin aurinkolaseineen tuottaa stereotyyppisen mielikuvan amerikkalaisesta cowboysta tai 

sheriffistä. Nämä kuvassa esiintyvät kaksi asustetta symboloivat voimakkaasti 

pohjoisamerikkalaista maskuliinisuutta, vahvaa miestyyppiä ja auktoriteettia. Myös kuvakulman 

luoma vaikutelma uhkuu valtaa: mies on kuvattu alhaalta ylöspäin, mikä viittaa 

ylemmyydentunteeseen. Kressin ja van Leeuwenin mukaan tällainen kuvakulma vaikuttaa kuvan 

katsojan ja kuvatun henkilön väliseen suhteeseen. Kuvan kohteella on ikään kuin valta kuvan 

katsojaan nähden. Katsottaessa kohdetta alhaalta päin kohde vaikuttaa ylivoimaiselta ja 

voittamattomalta katsojiinsa nähden. (Kress&van Leeuwen 1990, 40.) Kuvassa ”Lierihattuinen 

mies” kuvakulma vaikuttaa asennoitumisen indeksinä. Mies on haluton vuoropuheluun kuvan 

katsojan kanssa. Tähän viittaa ensinnäkin kuvassa näkyvät aurinkolasit. Seppäsen mukaan 

aurinkolasien taakse kätkeytyminen suojaa kuvan kohdetta toisten katseilta. Tällöin kuvattava ei 

antaudu katsottavaksi, vaan kieltäytyy vastavuoroisesta katseesta ja vuoropuhelusta. (Seppänen 

2001, 129.) Myös miehen kasvot on suunnattu pois kamerasta, mikä osaltaan jälleen viestii 

haluttomuudesta vuoropuheluun. Hän ei koe tarvetta käydä katsojan kanssa dialogia, sillä hän kokee 

olevansa oikealla asialla mielipiteidensä ja tekojensa perusteella. Se, mitä muut ajattelevat hänen 

toiminnastaan, on merkityksetöntä. Hän ei häpeile toimintaansa minuuttimiehenä, vaan on siitä 

ylpeä. Hän on todellinen patriootti, joka ei kyseenalaista tekemänsä vapaaehtoistyön moraalia tai 

tärkeyttä. Aivan kuin mies viestittäisi kuvassa, että hän on sekä laittomien siirtolaisten että valtion 

viranomaisten yläpuolella ja hänellä on oikeus valvoa rajaa ja sen koskemattomuutta 

maahantunkeutujilta. Hänen tehtävänsä rajalla on yksipuolinen tapahtuma, ja vain hänen ja hänen 
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kaltaistensa maanmiesten ajattelu- ja toimintatavat ovat hyväksyttäviä. Tässä tarinassa ei ole sijaa 

Latinalaisesta Amerikasta saapuville laittomille siirtolaisille ja niille vaikeuksille ja kärsimyksille, 

joita he kotimaassaan kohtaavat. Muiden kuin hänen itsensä näkemykset ja kokemukset ovat 

merkityksettömiä. 

 

Kuvassa rajaan liittyy omistamisen konnotaatio. Lierihattuinen mies on sinisen ja valkoisen taivaan 

alla kuin maanomistaja tiluksiaan tarkastamassa. Hänen tutkiva ja tarkkaileva katseensa on 

suunnattu kauas horisonttiin, aivan kuin raja, jota hän valvoo, olisi hänen henkilökohtaista 

omaisuuttaan. Paasin mukaan länsimaiselle tilan jakautumisen käsitteelle onkin hyvin ominaista, 

että se on muokkautunut omistamisen käsitteen kautta sellaiseksi kuin se on. Territorioita on 

omistamisen mukaan pidetty omaisuutena ja vaihtotavarana, jota voidaan ostaa ja myydä 

markkinoilla (Paasi 1996, 19.) Raja ei kuvassa 4 ole kahden valtion yhteinen rajalinja, vaan 

yksityisen henkilön etupiiri. Aivan kuin rajaan voisi soveltaa henkilökohtaisen omistusoikeuden 

ajatusta, eli oikeuteen omistaa tiettyä tilaa tai paikkaa ja puolustaa sitä ulkopuolisilta. Kuvan 

lierihattuinen mies pyrkii estämään luvattomien tunkeutujien pääsyn alueelle, jonka hän kokee 

vahvasti omakseen. Border Film Project -teoksen valokuvia tarkastellessa voi huomata, että 

tällainen omistaminen liittyy ainoastaan rajan Yhdysvaltojen puoleiseen alueeseen, sillä 

minuuttimiesten esiintyessä rajan omistajina ovat siirtolaiset lähinnä varkaan asemassa. 

 

Kuvassa 4 lierihattuinen minuuttimies näyttäytyy ylivoimaisena auktoriteettina, joka on muiden 

yläpuolella niin moraalisesti kuin laillisestikin. Tähän viittaa myös se, kuinka suuri osa kuvasta on 

leukaa. Fisken mukaan suuri leuka on rehdin ja jämäkän miehen ominaisuus, toisin kuin pieni 

leuka, johon liitetään usein luihun ihmisen piirteitä sekä selkärangattomuutta (Fiske 1992, 74). 

Lierihattuisen miehen, tai samalla kenen tahansa minuuttimiehen, suuri auktoriteetti vaikuttaa 

erikoiselta, kun ottaa huomioon, ettei Minutemen-projekti ole valtion hallinnoima, vaan siviilien 

vapaaehtoisen toiminnan tulos. Mistä tämä ylemmyyden ja oikeutuksen tunne juontaa? 
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        Kuva 5: Kuka on amerikkalainen? 

 

 

 

 
       Kuva 6: Kuka on amerikkalainen? 



58 
 

Border Film Project -teoksessa kaksi erityistä kuvaa on sijoitettu allekkain samalle sivulle. 

Analysoin kuvia yhdessä juuri niiden sijoittelun vuoksi, sillä yhdessä niiden muodostamat 

merkitykset tukevat toisiaan eri tavalla kuin jos ne olisivat toisistaan irrallisina teoksen sivuilla. 

Molemmat valokuvat ovat minuuttimiesten ottamia, joskin eri henkilöiden ottamina ja eri 

kameroilla. Sivun alemmassa kuvassa (kuva 6) ollaan jälleen sinisen taivaan ja paahtavan auringon 

alla tasaisessa ja kuivassa maastossa. Kauas horisonttiin näkyy vain matalia pensaita ja hiekkaa. 

Kuvassa edessä ja keskellä on suoraan kameraan päin katsova nainen. Hän on lähellä kameraa, joten 

kuva on lähes potrettimainen. Nainen on keski-ikäinen, ja hän hymyilee ja nauraa leveästi. Nainen 

on valkoihoinen ja hyvin huolitellun näköinen. Hänellä on päässään vaalea lierihattu, joka on 

sidottu nyörein kiinni leuan alta. Lierihatun lisäksi hän on pukeutunut sini-puna-valkoiseen t-

paitaan. Naisen takana kuvassa näkyy pölyävä hiekkatie, jonka varrelle on pysäköity tavallista 

henkilöautoa kookkaampia maastoajoneuvoja ja jopa yksi kuorma-auto. Nainen itse seisoo tien 

reunassa. Naisen takana, myöskin tien sivussa, on joukko ihmisiä, mutta he eivät ota katsekontaktia 

kameraan, vaan keskittyvät omiin asioihinsa ja toisiinsa. Osa heistä seisoo ringissä keskustelemassa 

keskenään, ja osa istuu. Valtaosa heistä on pukeutunut farkkuihin ja t-paitoihin. Kuvan ensisijaisen 

toimijan, eli lierihatullisen naisen, takana aivan valokuvan vasemmassa alakulmassa näkyy osa 

Yhdysvaltojen lippua. Toisen Yhdysvaltain lipun voi nähdä taka-alalla kuorma-auton katolle 

kiinnitettynä. 

 

Kuva 6 on Border Film Project -teoksessa samalla sivulla kuvan 5 kanssa. Kuva 5 on kuvan 6 

yläpuolella. Kuva on minuuttimiehen ottama, ja siinä on kuvattuna joukko ihmisiä. Heidät on 

kuvattu rakennuksen edessä niin, että tämä rakennus täyttää koko kuvan taustan. Kuvasta ei tämän 

vuoksi voi päätellä valokuvauspaikan sijaintia. Rakennuksessa on suuret ikkunat, mutta ne ovat 

korkealla. Ikkunoiden alareuna on seisovan ihmisen pään korkeudella. Yhdessä ikkunassa on suuri 

halkeama lasissa. Rakennuksen ulkopinta on maalaamatonta puuta ja kiveä. Rapistuneen 

olemuksensa perusteella rakennus voisi olla esimerkiksi varastohalli tai autotalli. Koska kyseessä on 

minuuttimiehen ottama valokuva, eikä ryhmäkuva ikä- ja sukupuolijakaumansa perusteella selkeästi 

ole esimerkiksi perhepotretti, oletan kuvattujen ihmisten olevan ryhmä minuuttimiehiä. Ryhmä 

koostuu seitsemästä miehestä ja yhdestä naisesta. Joukossa on eri-ikäisiä aikuisia aina keski-

ikäisistä heitä hieman nuorempiin ja vanhempiin. Kaikki heistä ovat valkoihoisia. Heidän 

pukeutumisensa on rentoa: farkut, sortsit tai maastokuvioidut housut t-paitojen ja monitaskullisten 

liivien ja farkkupaitojen kanssa. Kaikki kahdeksan katsovat suoraan kameraan ja ovat ilmeiltään 

joko neutraaleja tai hymyilevät hieman. Ainoastaan kuvan nainen suojautuu katsojan katseelta 

aurinkolasein. Kuusi kuvan henkilöistä seisoo rakennuksen edessä yhden polvistuessa hieman 
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seisojien eteen. Kuvan keskellä muiden edessä istuu taiteltavassa pihatuolissa valkohiuksinen 

vanhempi mies. 

 

Kressin ja van Leeuwenin mukaan läntisten kulttuurien visuaalisessa semiotiikassa kuvissa on 

pääasiassa nähtävissä kahdenlaisia tekoja: vaatimuksia/pyyntöjä ja tarjouksia38. Tämä tarkoittaa 

sitä, että on olemassa kuvia, jotka haluavat katsojaltaan jotakin ja kuvia, jotka näennäisesti tai päältä 

katsoen eivät. Visuaaliset vaatimukset tai pyynnöt esitetään niin, että kuvatun ihmis- tai 

eläinkohteen katse on suunnattu suoraan kohti kuvan katsojaa. Mitä kuva haluaa, riippuu tavasta 

jolla representoidut henkilöt tai eläimet katsovat kuvaajaan tai kuvan katsojaan. Suora katsekontakti 

kutsuu katsojaa muodostamaan kuvan kohteen kanssa pseudososiaalisen suhteen. Esimerkiksi 

hymyilevät kasvot kutsuvat katsojaa osallistumaan sosiaaliseen kanssakäymiseen, kun taas kylmä 

katse vaatii katsojaansa suhteutumaan kuvan kohteeseen ylempiarvoisena. (Kress&van Leeuwen 

1990, 27.) Kuvassa 6 on nähtävissä lukuisia ikoneja autoista ihmisiin. Merkittävin niistä on naurava 

nainen, joka luonnollisesti on oman itsensä ikoni. Hänen ilmeensä indeksoi iloa, mutta hänen 

katseellaan ja hymyllään on myös kuvan katsojalle suunnattu pyyntö osallistua kanssakäymiseen. 

Kuvan 6 nainen tekee itsestään helposti lähestyttävän ja miellyttävän oloisen. Minuuttimiesten 

ryhmäkuvassa (kuva 5) kuvatut henkilöt katsovat myös suoraan kameraan. Koska kuvattuja 

henkilöitä on monta ja koska heidät on kuvattu kauempaa kuin kuvan 6 nainen, kutsu sosiaaliseen 

kanssakäymiseen on olemassa, mutta se ei ole yhtä voimakas. Kaikki nämä katseet, lukuun 

ottamatta aurinkolasein suojautunutta naista kuvassa 5, ovat kutsuja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Katseiden avoimuudesta voidaan tulkita, etteivät minuuttimiehet pidä toimintaansa salailtavana tai 

moraalisesti arveluttavana. Pikemminkin päinvastoin he antautuvat katsojien katseille ja toivottavat 

heidät tervetulleiksi kurkistamaan heidän maailmaansa. Heidän ilmeensä ja asentonsa indeksisinä 

merkkeinä voidaan tulkita merkitsevän jopa ylpeyttä, jota he ryhmänsä toiminnasta kokevat. 

 

Mitä kuvien perusteella voidaan tulkita minuuttimiehistä ja heidän suhteestaan rajaan? Jokainen 

kuvassa oleva minuuttimies on yksilö omine arvoineen ja maailmankuvineen. Mihin näiden kahden 

kuvan valta representoida minuuttimiehiä ryhmänä sitten perustuu? Van Leeuwenin ja Jewittin 

mukaan valokuva korostaa ihmistyyppejä yksilöiden sijaan silloin, kun kuvassa on yhden ihmisen 

sijasta ryhmä ihmisiä. Näin on etenkin silloin, jos kuvattujen keskinäistä samankaltaisuutta 

korostetaan esimerkiksi samanlaisilla asennoilla, vaatetuksella tai toiminnalla. Ryhmän jäsenet ovat 

tällöin yleistettävissä tietynlaisiksi tyypeiksi. (van Leeuwen 2002, 96.) Kuvassa 5 minuuttimiesten 

                                                
38 Demands and offers 



60 
 

ryhmä on yhtenäinen sekä ulkoiselta olemukseltaan että asennoltaan. He ovat toki erilaisissa 

asennoissa, monet seisovat, yksi istuu ja niin edelleen, mutta heidän toimintansa on tismalleen 

sama. Kaikki ovat valokuvattavina ja poseeraavat. Heidän vaatetuksensa on hyvin samankaltainen, 

vaikka jokainen onkin pukeutunut omalla tavallaan. Samankaltaisuutensa vuoksi he edustavat 

kuvassa 5 minuuttimiehiä ihmisryhmänä tai tyyppinä. 

 

Border Film Project -teoksen kuvien 5 ja 6 aukeaman oikeanpuoleisella sivulla oleva teksti korostaa 

representaatiota ryhmän yhtenäisyydestä: ”We’re united by common cause. We don’t know each 

other – we don’t even have to like each other. But by God, we’ll get the job done. Luckily, we like 

each other.39” (Adler ym. 2007). Sitaatissa minuuuttimiesryhmän jäsenten yhtenäisyys kuvataan 

juontuvan ryhmän yhteisestä tavoitteesta (cause), ei niinkään ryhmän jäsenten henkilökohtaisista 

suhteista (We don’t even have to like each other.). Sitaatissa tuodaan esiin yksi merkittävä 

amerikkalaisuuden piirre eli syvä uskonnollisuus (But by God…). Merkittävää on myös sanavalinta, 

jota sitaatissa käytetään kuvaamaan minuuttimiesten toimintaa. Sana job – työ – ei konnotoi 

perinteisessä mielessä vapaaehtoisena toimimiseen, vaan johonkin mikä pitää tulla tehdyksi ja mikä 

on jonkun ylemmän tahon tehtäväksi määräämä. Tässä tapauksessa määräys ja oikeutus ”työn” 

tekemiseen on tullut itse Jumalalta. Sanan ”työ” käyttö kuvaamaan toimintaa, jossa tavoitellaan 

rajan yli tulevien siirtolaisten etsimistä ja kiinnisaamista, on hyvin neutraali ilmaisu 

minuuttimiesten toiminnasta. Se poistaa toiminnan luonteesta sellaiset vivahteet, jotka voisivat 

herättää pohdintaa tai vastustusta minuuttimiesten toiminnan inhimillisyydestä tai laillisuudesta. Se 

ei anna mahdollisuutta pohtia minuuttimiesten toimintaa moraaliselta kannalta. Työ-sanan käyttö 

yksinkertaistaa toiminnan yksipuoliseksi tapahtumaksi, jolloin toisen osapuolen toiminnan syitä ja 

tarpeita ei oteta minuuttimiesten omassa diskurssissa huomioon. Minuuttimiesten toiminnasta 

puhuminen tällä tavoin saa aikaan mielikuvan sen välttämättömyydestä, 

kyseenalaistamattomuudesta ja korkeamman auktoriteetin velvoituksesta. Tämä vie vastuun pois 

yksilöltä; aivan kuin ryhmän jäsenet eivät olisi kokoontuneet yhteen omasta halustaan, vaan 

velvollisuudesta suuremman yhteisen hyvän saavuttamiseksi. 

 

Minuuttimiesten ryhmä on kokoontunut yhteen estääkseen Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajan 

laittomia ylityksiä. Ryhmän yhdistävä tekijä on siis valtioraja ja sen toiminta. Rajan ihmisryhmiä 

yhdistävä merkitys ei ole kansainvälisen politiikan tutkimuksessa uusi ajatus. Rajoilla oli 

modernissa keskeinen asema poliittisuuden rakentumisessa. Rajat levisivät ympäri maailmaa, ja 

                                                
39 ”Meitä yhdistää yhteinen tarkoitus. Emme tunne toisiamme – meidän ei edes tarvitse pitää toisistamme, mutta 
Jumalan avulla saamme työn tehdyksi. Onneksi pidämme toisistamme.” Oma suomennos. 



61 
 

näiden vastavuoroisen rajoittamisen linjojen ansiosta poliittinen identiteetti voitiin rakentaa toisten 

kansalaisuuksien ulossulkemisen perustalle. (Rigo 2009, 139.) Yhdysvaltain ja Meksikon välinen 

raja on perinteisen Westfalenin valtiojärjestelmän käsityksen mukaisesti linja kahden erillisen 

toimijayksikön välillä. Toimijayksiköt, eli valtiot, sulkeutuvat tämän perinteisen näkemyksen 

mukaisesti rajojensa avulla ulkopuolisilta ja kätkevät molemmat sisäänsä uniikin kulttuurisesti 

yhtenevän yhteisön, eli kansan. Kansallisvaltioiden kautta maailma nähdään koostuvan rajatuista ja 

toisensa poissulkevista alueista, joilla kullakin on oma kansallinen identiteettinsä. (Rainio 2005, 

103.) Tällaisen perinteisen käsityksen mukaisesti kansan homogeenisyys on ollut luonnollinen 

asioiden tila. Jokainen ihminen on jonkin valtion kansalainen ja kansakunnan jäsen. Tällöin 

jokainen omaa myös kyseisen valtion kansallisen identiteetin. (Paasi 2002, 165.) 

 

Voidaanko tällaisia modernia territoriaalista näkemystä tukevia viitteitä tulkita minuuttimiesten 

valokuvista? Valokuvassa 6 on nähtävissä voimakas symboli, joka esiintyy myös monissa 

muissakin Border Film Project -teoksen valokuvissa. Tämä symboli on Yhdysvaltojen lippu. Lippu 

on symbolinen merkki, koska sillä ei ole luonnollista ikonista tai indeksisistä yhteyttä kohteensa 

kanssa. Valtiolippu merkkinä on täysin sopimuksenvarainen, vaikka se onkin hyvin tunnettu ympäri 

maailmaa. Lippu ei tule esiin vain tähtinä ja viivoina, vaan myös sini-valko-punaisessa värityksessä 

eri yhteyksissä, kuten esimerkiksi kuvan naisen t-paidassa. Kansalliset symbolit yhtä aikaa 

ilmaisevat ja ohjaavat kansallista identifikaatiota, joten ne ovat tärkeitä sosiaalisessa integraatiossa 

ja ryhmäidentiteetin muodostamisessa ja ylläpidossa. Kansallisista symboleista vanhimpia ovat 

juuri vaakunat, liput sekä kansallislaulut, -runot ja -eepokset. (Paasi 1996, 155.) Lipun tai sini-

valko-punaisen värityksen voidaan siis tulkita symboloivan Yhdysvaltojen osavaltioiden liiton 

lisäksi myös amerikkalaista kulttuuria tai elämäntapaa sekä tietynlaista amerikkalaista identiteettiä, 

jonka jakavat vain tietynlaiset ihmiset, jotka joko hyväksytään osaksi kyseistä kansallisuutta tai 

syntyvät siihen. Yhdysvaltojen lipun esillä pitäminen on olennainen osa amerikkalaista kulttuuria, 

mutta Border Film Projectin kuvissa lipulla vaikuttaisi olevan oma merkityksensä. Lippu ja sen 

edustama amerikkalaisuus ovat minuuttimiehiä yhdistäviä tekijöitä. Heidän kollektiivinen 

identiteettinsä on vahvasti yhteydessä kansallisuuteen ja yhteisesti jaettuihin arvoihin, kuten 

isänmaallisuuteen. He pyrkivät suojelemaan tietynlaista amerikkalaisuutta rajan takaa saapuvilta 

vierailta ihmisiltä ja vaikutteilta.  

 

Minuuttimies projektin omilla verkkosivuilla (Minutemenproject 2010) mainitaan, että ryhmä on 

multietninen joukko ihmisiä eri taustoista. Border Film Project -teoksen kuvia katsoessa 

minuuttimiehet näyttäytyvät sen sijaan varsin homogeenisena joukkona. Kuten näissä kahdessa 
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analysoitavassa valokuvassa (kuvat 5 ja 6), myöskään muissa teoksen valokuvissa ei 

minuuttimiesten joukossa näy ulkoiselta olemukseltaan poikkeavia ihmisiä. Kaikki kuvissa olevat 

ovat valkoihoisia ja suurin osa heistä keski-ikäisiä tai sitä vanhempia. Joukossa ei ole lainkaan 

sulatusuuniksikin kutsutun Amerikan Yhdysvaltojen monitaustaisia ihmisiä: tummaihoisia, 

aasialaisia, latinoja, etnisten väestönosien ja alkuperäiskansojen edustajia tai näiden sekoituksia.  

 

Kuvissa 5 ja 6 amerikkalaisuus on valkoihoisten ja keski-ikäisten tai sitä vanhempien omaisuutta. 

Kuvissa amerikkalaisen identiteetin piiriin kuuluu vain pieni homogeeninen joukko ihmisiä. 

Poissuljettujen joukkoon kuuluvat valkoihoisista poikkeavat ihonvärit sekä vieraat kansallisuudet ja 

etnisyydet. Kyseessä oleva tulkinta viittaa läheisesti modernin valtion käsitykseen yhdestä 

yhtenäisestä ja saman kulttuurin omaavasta kansasta, jonka elintilan ja kollektiivisen identiteetin 

määrittävät valtion rajat. Kuvien minuuttimiesten voidaan katsoa symboloivan amerikkalaista 

patriotismia. Patriotismissa kiteytyvät tällöin yhteen kuvassa näkyvä ihmisryhmä, jonka jäsenten 

kesken vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne, tässä tapauksessa valkoinen ja keski-ikäinen 

amerikkalaisuus, sekä territorio, jonka ulkorajan koskemattomuutta kyseinen ryhmä pyrkii 

vaalimaan.  

 

Eräs toinen kuvissa huomioni herättänyt tekijä on varsin perinteiset miehen ja naisen sekä eri-

ikäisten ihmisten roolit. Alemmassa valokuvassa (kuva 6) ensisijainen kohde on nainen. Sinänsä 

tämä on merkittävää, sillä vähemmistö minuuttimiesten kuvien kohteista on naisia. Mutta millaisena 

nainen on kuvattu? Toki hän on verhoutunut isänmaalliseen sini-valko-punaisen väriyhdistelmän 

koristamaan paitaan ja lierihattuun, mutta mitä muuta kuvasta voidaan lukea? Kuvan nainen on 

naisellinen: hän on ehostanut itseään, ja hän hymyilee leveästi. Toisin on teoksessa kuvattujen 

miesten laita; he ovat kuvissa hyvin vakavan tai ankaran oloisia, jopa huolestuneita. Kuvan nainen 

tuntuu kuitenkin hymyilevän suhteettoman leveästi, kun ottaa huomioon, kuinka vakavien asioiden 

äärellä hän toimii. Aivan kuin nainen ei olisi tietoinen niistä syistä ja tekijöistä, jotka ajavat 

siirtolaisia tulemaan laittomin keinoin rajan pohjoispuolelle. Vaihtoehtoinen tulkintatapa on, ettei 

hän välitä näistä seikoista. Joka tapauksessa nainen on kuvassa hassuttelijan roolissa. Hän on 

koriste, joka on tietämätön amerikkalaisuutta uhkaavasta vaarasta, jota minuuttimiehet pyrkivät 

ryhmänä estämään. Kuvan nainen symboloikin naiseutta. Naiseus on kaukana, siitä mitä rajalla 

konkreettisesti on tekeillä. Samanlaisia naiseuteen liittyviä konnotaatioita on havaittavissa myös 

kuvassa 5. Kuvan ainut nainen seisoo kuvan keskustasta hieman vasemmalla miehen edessä. 

Miehellä on käsi naisen olkapäällä. Käsi on indeksinen merkki ja viittaa omistamiseen ja suojeluun. 

Käsi merkitsee naisen miehelle kuuluvaksi. Samalla käsi suojelee naista naisen ollessa heikompi 
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osapuoli ja täten suojelun tarpeessa. Naisen suojelu voidaan nähdä symbolisesti kuvaavan koko 

Amerikan naisten suojelua. Minuuttimiesten voidaan kuvan perusteella tulkita suojelevan rajalla 

partioidessaan naisia ja perheitä, Yhdysvaltojen tulevaisuutta ja jatkuvuutta. Arvomaailma on 

molemmissa kuvissa hyvin maskuliininen ja patriarkaalinen. 

 

Kuvissa 5 ja 6 on nähtävissä kulttuurisia koodeja, jotka Jarvisin mukaan ovat amerikkalaisuuden 

voimakkaimpia valtarakenteita. Jarvisin mukaan tila representoidaan aina suhteessa kulttuurisiin 

koodeihin, jotka piilevät sosiaalisissa valtarakenteissa. Voimakkaimmat sosiaaliset valtarakenteet 

amerikkalaisessa yhteiskunnassa ovat kapitalismi, patriarkaalisuus ja valkoinen rotuhegemonia. 

Jarvis pitää näiden kolmen tekijän huomioon ottamista kriittisen tärkeänä, kun tutkitaan 

maantieteellisiä mielikuvia postmodernissa maailmassa. (Jarvis 1998, 7.) Kuvien 5 ja 6 

synnyttämässä merkitysten viidakossa kietoutuvat valkoinen ja vanhoillinen amerikkalaisuus yhteen 

isänmaallisuuden, perinteisten arvojen ja valtion rajan koskemattomuuden kanssa. Kuva on osa 

minuuttimiesten rakentamaa visuaalista järjestystä. Se on näkymä sellaisesta Amerikasta, jonka he 

haluavat katsojalle näyttää ja johon he kutsuvat katsojan samaistumaan. Kuinka todenmukaisena 

tällaista modernia käsitystä rajan, kansan ja valtion yhteydestä voidaan pitää postmodernina 

liikkuvuuden aikakautena? Kuinka uskottava on minuuttimiesten luoma visuaalinen järjestys? 

 

Paasin mukaan ryhmäidentiteettiä ei tulisi nähdä luonnollisesti syntyneenä, vaan tiettyä tarkoitusta 

varten luotuna. Samalla tavoin kuin raja ja valtio ovat sosiaalisesti rakennettuja, myös ryhmät tulisi 

nähdä niin. Sosiaalista identiteettiä ei voi pitää valmiiksi syntymässä annettuna, vaan se on prosessi, 

johon opitaan ja johon vaikuttavat monet tekijät ihmisen kehityksessä. Valtion tehtävänä on 

institutionaalisten ja symbolisten käytäntöjen avulla kertoa kertomusta kansan ja territorion 

yhtenäisyydestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta, jotta se voitaisiin kokea merkitykselliseksi ja 

oikeutetuksi. Rajojen rooli tässä kansallisen kulttuurin rakentamisessa on merkittävä. (Paasi 2002, 

165–166.) 

 

Minuuttimiesten kuvien 5 ja 6 perusteella amerikkalaisuus ja siihen liittyvät piirteet ovat vain tietyn 

ja rajatun ryhmän ominaisuuksia. Tämä ryhmä muodostuu yksinomaan valkoihoisista, joiden 

oikeutettu tehtävä ja etuoikeus on vaalia amerikkalaisuutta ulkopuolisilta vaikutteilta. 

Minuuttimiehet toimivat rajalla pitääkseen ulkopuoliset rajan, eli amerikkalaisuuden ja ei-

amerikkalaisuuden erontekolinjan, toisella puolen. Tämä on kuitenkin varsin suppea käsitys 

amerikkalaisuudesta ja kätkee sen, että rajat ja niiden muodostamat alueet ovat ihmisen luomia 

rakennelmia. Ne ja niiden varaan rakennetut identiteetit eivät ole luonteeltaan neutraaleja tai 
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luonnostaan olemassa olevia. Sen sijaan rajat ja identiteetit ovat jatkuvasti uudelleen tuotettuja. Raja 

ei ole niin yksioikoinen, että sen voitaisiin katsoa sisältävän vain yhden tietynlaisen identifikaation 

lähteen. Raja voi toimia identiteettien rajalinjoina, mutta identiteetit voivat toimia myös rajojen 

sisäpuolta pienemmissä ryhmissä sekä ylittää valtiorajat. (Rainio 2005, 103.)  

 

Raja saa minuuttimiesten kohdalla ryhmän ihmisiä kokoontumaan yhteen, mutta kyseessä ei 

kuitenkaan ole kansakunta, kuten moderni käsitys kansallisvaltiosta antaisi ymmärtää. Valokuvista 

välittyy jopa varsin ristiriitainen kuva verrattuna Pohjois-Amerikan nykytodellisuuteen. 

Yhdysvaltojen väestö koostuu lukuisista etnisistä ryhmistä, ihonväreistä ja kansalaisuuksista. Rajaa 

vartioi vapaaehtoisesti kuitenkin vain yksi osa väestöstä. Minuuttimiesten ja muiden rajavalvontaa 

harjoittavien ryhmittymien lisäksi Yhdysvalloissa on esimerkiksi paljon myös humanitaarisia 

järjestöjä, jotka toimivat pelastaakseen laittomien siirtolaisten henkiä vaarallisten reittien varsilla. 

Järjestöt, kuten Border Angels, Humane Borders ja Countrymen to the Rescue, ovat pystyttäneet 

erämaahan vesipisteitä sekä etsivät eksyneitä tai kadonneita siirtolaisia aavikoilta ja toimittavat 

loukkaantuneille tai hengenvaarassa oleville lääkinnällistä apua. Nämäkään ryhmät eivät toimi 

lainvastaisesti, kuten eivät minuuttimiehetkään.  Minuuttimiehet ovat yksittäinen ryhmä, joka ei 

edusta Yhdysvaltojen väestöä kattavasti. (Scharf 2006, 158.)  

 

4.4. Siirtolaisille raja on loppu ja uuden alku 
 
Vuonna 2006 Yhdysvalloissa arvioitiin oleskelevan noin 12 miljoonaa ulkomailla syntynyttä 

ihmistä. Heistä kolmannes on maassa laittomasti. Tästä laittomien joukosta 50 % on Meksikosta ja 

30 % muualta Keski- ja Etelä-Amerikasta. Suurin osa heistä on saapunut maahan Yhdysvaltojen ja 

Meksikon välisen rajan läpi. Osa heistä on ylittänyt raja-aidan kiipeämällä, osa pyrkinyt maahan 

Rio Grande -joen yli uimalla. Osa puolestaan on patikoinut aavikon läpi usean päivän kestävän 

matkan. (Skerry 2006, 64.) Suurin osa laittomista siirtolaisista saapuu Yhdysvaltoihin taloudellisista 

syistä. Rajan ylittäjiä on monenlaisia: on ensikertalaisia, mutta on myös heitä, jotka ylittävät rajan 

säännöllisesti työn vuoksi. Monet kausityöläiset ovat tulleet Yhdysvaltoihin töihin jo 

vuosikymmenten ajan laittomasti. Monilla jopa on perheenjäseniä Yhdysvalloissa, ja he voivat 

tuntea sen kotimaakseen siitä huolimatta, että ovat maassa laittomasti. (Scharf 2006, 149.)  

 

Operaatio Gatekeeperin myötä perinteiset ja helpoimmat rajanylityspaikat San Diegon ympäristössä 

suljettiin raja-aidalla. Sama tapahtui El Pason ympäristössä Texasissa operaatio Hold-the-Linen 

myötä. Rajan sulkeminen näillä alueilla ei ole kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut siirtolaisten 
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lukumäärään. Siirtolaiset hakeutuivat rajan yli uusia reittejä käyttäen pienempien kaupunkien luota. 

Kun Yhdysvallat puolestaan lisäsi näiden alueiden valvontaa, siirtyivät siirtolaiset ylittämään rajan 

alueilta, jossa rajavalvonta on vaikeaa ja täten myös vähäistä. Perinteisten ylityspaikkojen 

vartioinnin tehostamisen tarkoituksena oli estää laitonta siirtolaisuutta deterrenssin keinoin. 

Tavoitteena oli, että raja suljetaan aitojen avulla helpoimpien ylityspaikkojen kohdalla. 

Aitaamattomat alueet puolestaan sijaitsevat niin vaikeakulkuisessa maastossa, että siirtolaisten ei 

edes oletettu harkitsevan rajan ylittämistä näiden alueiden kautta. Tämä oletus on osoittautunut 

vääräksi. Laiton siirtolaisuus ei ole pysähtynyt vaan nimenomaan siirtynyt näille syrjäisille ja 

vaarallisille alueille. (Scharf 2006, 143–145.) Siirtolaiset ottavat suuria riskejä lähtiessään 

ylittämään rajaa sen vähiten vartioiduilta alueilta. He tulevat rajan yli vaikeakulkuisten Rio Grande 

-joen, autiomaan ja vuoristojen kautta. Matka on usein vaarallinen. Esimerkiksi Sonoran autiomaan 

kautta kulkeva ja siirtolaisten suosima reitti vaatii 3–4 päivän mittaisen patikoinnin helteisessä 

erämaassa. Vuosittain arviolta 300–400 henkilöä kuolee hukkumalla, onnettomuuksissa ja 

nääntymällä.40 (Romellón 2006, 114.) Olen valinnut siirtolaisten kuvista kaksi valokuvaa, joiden 

koen edustavan ääripäitä heidän rajakokemuksistaan. Samanlainen kaksijakoinen suhtautuminen 

rajaan on nähtävissä monissa teoksen siirtolaisten ottamissa valokuvissa. Toinen ääripää korostaa 

rajan tarjoamia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja toinen sitä, mitä ihmiset joutuvat tekemään 

voidakseen tavoitella näitä mahdollisuuksia. 

 

 

 
                   Kuva 7 : Raja on loppu. 

                                                
40 Vertailuksi Berliinin muurin 28-vuotisen historian aikana alle 300 henkilöä kuoli yrittäessään ylittää muuria. 
(Economist 2008) 
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Kuvassa Raja on loppu (kuva 7) on kuvattu konkreettinen rajalinja. Tällä kertaa raja konkretisoituu 

korkeana aitana, jonka pystysuunnassa olevien seipäiden välistä näkee aidan toiselle puolelle. 

Toisella puolella jonkin matkan päästä raja-aidasta näkyy vaalea rakennelma, joka voisi olla rajan 

vahvistukseksi tehty muuri. Kuva ei kuitenkaan ole kovin tarkka, joten varmuutta asiasta ei ole. 

Aidan sen sijaan voi tunnistaa rajaksi kuvan oikeassa laidassa näkyvän iäkkään rajamerkin ansiosta. 

Kuvassa ei ole lainkaan inhimillisiä toimijoita, vaan koko kuva keskittyy itse aitaan. Kuva on otettu 

suoraan aidan edessä, muutaman metrin päässä siitä. Kuvan alareunassa näkyy pieni kaistale maata 

ja yläreunassa kaistale sinistä taivasta, mutta aita valtaa horisontaalisesti valtaosan kuvasta. Huomio 

ei kuitenkaan kuvassa kiinnity itse aitaan, vaan siihen mitä aitaan on kiinnitetty.  

 

Aidassa on valkoisia ristejä. Ne ovat erikokoisia, hyvin yksinkertaisia ja ne on valmistettu puusta. 

Ristit on sijoiteltu aitaan sinne tänne ilman selvää logiikkaa joko ryppäiksi tai yksitellen. Kuvan 

vasemmassa reunassa näkyy osa valkoista kangasta, johon on kirjoitettu espanjaksi jotakin, joka 

näkyy vain osittain, eikä tekstistä näin ollen saa selvää. Hieman kuvan keskipisteestä oikealle nojaa 

raja-aitaa vasten selkeästi muita kookkaampi risti, joka on niin korkea, että sen kärki ylettää jopa 

hieman aidan lakea korkeammalle. Risti on kauttaaltaan pienenpien valkoisten ristien peitossa. 

Ristin yläpäähän on kiinnitetty kyltti, jossa lukee espanjaksi ”358 kuollutta”. Kuvan yläpuolella on 

kuvatekstinä lainaus: ”I found her body. There was a water drum within a thousand feet of her. Her 

momma and daddy will never know what happened to her.” (Adler ym. 2007).41 

 
Kuvatekstit kuvien yhteydessä ovat tärkeitä merkityksen tuottajia, sillä teksti auttaa ankkuroimaan42 

kuvaan jonkin tietyn merkityksen lukuisista mahdollisista merkityksistä. Kuvateksti siis rajoittaa 

tulkintaa ohjaten sitä tiettyyn suuntaan ja antaa kuvalle kontekstin. (Barthes 1977, 39–40.) Kuvan 7 

merkitys ankkuroituu kuolemaan kuvatekstin vuoksi. Kuva ja kuvateksti muodostavat 

merkityksensä yhteisessä liitoksessaan. Tekstissä viitataan naisen kuolemaan ”I found her body.”. 

Tekstissä lisäksi viitataan naisen olevan nuori ”Her momma and daddy […]” ja siihen, että naisen 

kuolemaa tai katoamista koskeva epävarmuus tulee aina vainoamaan hänen omaisiaan ”Her momma 

and daddy will never know what happened to her.” Teksti viittaa myös julmaan kuolintapaan, joka 

on mahdollisesti ruumiin nähneen mukaan ollut nääntyminen ”There was a water drum […]”, sekä 

siihen, miten naisella olisi ollut mahdollisuus välttää kuolema ”[…] within a thousand feet of her.”. 
                                                
41 ”Löysin hänen (naisen) ruumiinsa. Tuhannen jalan päästä hänestä oli vesirumpu. Hänen äitinsä ja isänsä eivät tule 
koskaan tietämään mitä hänelle tapahtui.” Oma suomennos. 
 
42 Anchorage 
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Kuvatekstin synnyttämä merkitys konnotoi nuoren henkilön turhaa ja epäinhimillistä tapaa kuolla, 

ja sitä miten hänen kuolemansa vaikuttaa hänen läheisiinsä. Kuollut nuori nainen oli todellinen 

ihminen läheisineen, ei vain tilastollinen merkintä muiden rajalla kuolleiden joukossa. Kuvateksti 

kiinnittää merkityksen itse kuvaan. Se tekee katsojalle läsnä olevaksi rajan traagisen ulottuvuuden, 

jossa lukuisat kuolemat muuttuvat numeroista inhimillisiksi kohtaloiksi. 

 

Kuvassa 7 ristit toimivat symbolisina merkkeinä menetetyille ihmishengille. Iso risti edustaa 

mahdollisesti koko vuoden kuolemia. Luku 358 voisi viitata tähän. Yksittäisiä ristejä ovat kenties 

tuoneet kuolleiden omaiset muistoksi menetetyistä läheisistään, tai kenties niitä on tuonut joku muu 

siirtolaisten kohtaloista välittävä taho. Ristien sijoittelu aidalle on merkittävää. Kaikkien 

menetettyjen henkien kuolinpaikka kun ei ole juuri kyseisellä aidan pätkällä, vaan rajan 

ylittämiseen vaadittavan matkan varrella jossakin kaukana, mahdollisesti Yhdysvaltojen puolella. 

Tämän lähemmäs kuolinpaikkaa ristejä ei kuitenkaan voi viedä, sillä raja estää sen. Kuolleiden 

henkilöiden muisto ja heidän kohtaloitaan symboloivat ristit kohtaavat rajalla ja muuttuvat rajan 

etelän puoleisen yhteisön yhteiseksi kertomukseksi rajan luonteesta. Tällainen muistomerkkien tai 

muistamisen paikkojen rakentaminen on merkittävää muistoa koskettavan ryhmän jäsenille ja 

heidän yhteenkuuluvuuden tunteelleen. Muistaminen onkin poliittista toimintaa, joka kohdistuu 

erityisen helposti traagisiin tapahtumiin. (Möller 2004, 105.)43 Kun tragedian jakaa joukko ihmisiä, 

on olennaista kysyä, millainen on muisto, jota pidetään yllä ja miten tämä muisto vaikuttaa 

käsitykseen Yhdysvaltojen ja Meksikon välisestä rajasta. 

 

On merkittävää, että kuvassa 7 aita on niin iso, että se valtaa lähes koko kuvan. Se luo mielikuvan 

ylitsepääsemättömyydestä ja samalla alistaa katsojaansa. Kuvassa ei ole lainkaan elollisia olentoja. 

On vain raja ja eloton maa. Rajalla ei näin ollen ole indeksistä eli luontevaa suhdetta mihinkään 

elolliseen. Se on vain suuri epäinhimillinen ja kylmä rakennelma vailla moraalia tai sielua. Raja ei 

siis tunne armoa. Kuolemaa symboloivat ristit aidassa puolestaan toimivat kieltomerkkien kaltaisina 

varoituksina: Ei tämän linjan yli! Ristit toimivat samalla tavoin kuin nykyaikaisten sotien jälkeisten 

raivaamattomien miinakenttien reunoille pystytetyt pääkallokuvioidut varoituskyltit. Merkityn 

linjan toisella puolen odottaa kuolema. Aita ja ristit muistuttavat yhteisöä sen menettämistä 

hengistä, mutta samalla varoittavat muita yrittämästä samaa. 

 

                                                
43 Yhteisöjen kollektiivinen muisti toimii rakennuspalikoiden tavoin yhteisön identiteetin rakentumisessa. 
Kollektiivinen muisti on epähistoriallista. Se pyrkii yksinkertaistamaan tapahtumia, ei huomioimaan niiden 
monimuotoisuutta. (Möller 2004, 104 - 105.) 
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Kuva ja kuvateksti toimivat yhdessä ja luovat koskettavan mielikuvan siirtolaisten kohtaloista ja 

rajan olemassaolon vaikutuksesta niihin. Sen intensiteettiä vähentää ainoastaan se, ettei inhimillistä 

hätää voi kuvassa nähdä. Kuvassa ei ole ihmistä, joka voisi katsellaan haastaa katsojan sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Kuva konnotoi kuitenkin epätoivoa, joka ajaa siirtolaiset riskeeraamaan henkensä 

vain päästäkseen rajan toiselle puolelle, jossa he uskovat mahdollisuuteen rakentaa itselleen 

parempaa elämää. Raja on epätasa-arvon linja, joka pakottaa ihmisiä ottamaan hengenvaarallisia 

riskejä. Ne, jotka onnistuvat pääsemään linjan yli, voivat menestyä ja luoda itselleen ja perheelleen 

paremman tulevaisuuden. Rajaan liittyy siis yhtä aikaa ajatus sekä uuden alusta että kuoleman 

tuomasta lopullisuudesta.  

 

Kuvassa 7 raja-aitaan kiinnitettyjen ristien voidaan tulkita symboloivan myös toisenlaista kuolemaa. 

Raja on loppu tai päätepiste elintason, vaurauden ja työvoiman tasaiselle jakautumiselle. Samassa 

kuvassa voidaankin nähdä sekä konkreettinen kuolema että kuvainnollinen kuolema. Rajan 

eteläpuolella oleva köyhyys aiheuttaa kurjuutta, ja joillekin ihmisille ainoa keino ulos köyhyydestä 

on ylittää raja laittomasti Yhdysvaltojen puolelle. Raja edustaa tällöin toivoa paremmasta 

huomisesta silläkin uhalla, että matka osoittautuu kohtalokkaaksi. Sen sijaan niille, jotka eivät voi 

lähteä rajan yli, toivo paremmasta kuolee jo rajalla. 

 

Border Film Project -teoksen siirtolaisten valokuvat eroavat minuuttimiesten valokuvista siinä, että 

kuvista voidaan nähdä mitä ihmisen täytyy tehdä voidakseen tavoitella parempaa elämää. 

Siirtolaisten kuvissa voi nähdä köyhyyttä, viittauksia kuolemaan sekä vaaroihin. Tällaista puolta ei 

minuuttimiesten kuvissa ole nähtävissä. Toki he ovat valokuvissa vakavia ja huolestuneen oloisia, 

eivät vain leveästi nauravia ja iloisia ihmisiä. Heidän kasvoiltaan tai heidän ottamastaan kuva-

aineistosta ei paljastu sellaista epätoivoa kuin siirtolaisten valokuvissa. Kuva 7 tukee 

humanitaaristen järjestöjen visuaalista järjestystä, jossa pyritään esittämään siirtolaisten kurjaa 

kohtaloa. Samankaltaista järjestystä tukevia representaatioita voi nähdä järjestöjen lisäksi myös 

median välittämässä kuva-aineistossa. Valtiolle kyseinen järjestys on varsin epäedullinen, sillä se 

tuo konkreettisesti esiin, miten rajalle rakennettu aita vaikuttaa ihmishenkiä vaarantaen. 
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Kuva 8: Raja on toivo paremmasta. 

 

Seuraava analysoitava kuva antaa varsin erilaisen mielikuvan siirtolaisten rajaan liittämistä tunteista 

ja merkityksistä. Kuvassa 8 näemme keitä minuuttimiehet pyrkivät estämään saapumasta 

Yhdysvaltoihin. Kuva on otettu 29-vuotiaalle Juan Carlosille Agua Prietassa annetulla kameralla. 

Kuvan keskellä on kaksi miestä. Toinen heistä istuu maassa, ja toinen makaa hänen vasemmalla 

puolellaan vihreiden puiden ja pensaiden suojassa. Kuva on otettu hämärässä. Joko he ovat niin 

tiheän metsän tai pensaikon keskellä, etteivät auringon säteet ulotu heihin, tai sitten kuva on otettu 

iltahämärän tai aamun alkaessa. Miehillä on mukanaan kantamuksia: paperipussi, muovikassi ja 

kaksi isoa kanisteria, joiden ympärille on kiedottu köysi. Molemmat kanisterit ovat puolillaan. 

Miehillä on käsissään eväitä, joita he ovat parhaillaan syömässä. Miehet ovat pukeutuneet 

lippalakkeihin ja väljiin farkkuhousuihin. Toisella heistä on ruudullinen paita, ja toinen puolestaan 

on pukeutunut college-paitaan. Jaloissaan heillä molemmilla on lenkkikengät. Miesten ulkoinen 

olemus on eteläamerikkalaisen tyypillinen heidän tummine kulmakarvoineen ja hiuksineen. Myös 

heidän kasvojensa piirteet ja ihonväri muistuttavat enemmän latinalaisamerikkalaista kuin 

esimerkiksi pohjoisamerikkalaista. Miehet ovat kivisellä ja soraisella maan pinnalla hyvin rennon 
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oloisina. Heidän asentonsa ovat kaikkea muuta kuin jännittyneet. Lisäksi miehet hymyilevät, 

suorastaan nauravat iloisesti suoraan kuvan ottajan suuntaan. 

 

Asennot, joissa miehet on kuvattu, ovat indeksisiä merkkejä. Nämä merkit kertovat miesten olevan 

rauhallisia ja rentoutuneita. Miesten katseet ovat suunnattuina suoraan katsojaan päin. Heidän 

katseensa kutsuvat katsojan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja osallistumaan heidän iloiseen 

hetkeensä. Tätä visuaalista pyyntöä korostaa vaakatason kuvakulma, josta miehet on kuvattu. 

Tällöin kuvattu kohde ja kuvan katsoja ovat molemmat tasa-arvoisessa suhteessa, eikä heidän 

välilleen kehity valtasuhdetta kumpaankaan suuntaan (Kress&van Leeuwen 1990, 40). Miehet ovat 

matkalla kohti Yhdysvaltoja. Toisaalta koska kuvasta ei selviä kuvan ottamisen paikkaa, voi olla, 

että miehet ovatkin jo ylittäneet rajan. Tulkitsen heidän kanistereidensa olevan juomista varten, 

jolloin ne indeksoivat pitkää matkaa. Koska kanisterit ovat puolillaan, miehet ovat jo tehneet 

matkaa jonkin verran. Miehet ovat rauhoittuneet matkallaan eväiden syöntiä varten aivan kuin he 

olisivat piknikillä missä tahansa. Miesten olemus ei viittaa siihen, että he olisivat tekemässä laitonta 

tai hengenvaarallista matkaa kansainvälisen rajan yli. Pikemminkin he vaikuttavat olevansa miesten 

seikkailuretkellä. 

 

Kuvan miesten iloiset kasvot vaikuttavat ensin hämmentäviltä. Tämä hämmennys johtuu siitä, 

etteivät mielessäni olevat ennakko-oletukset siirtolaisista ja kuvan 8 miesten nauravat ilmeet kohtaa. 

Median välittämissä uutiskuvissa, ja populaarikulttuurinkin puolella, esimerkiksi elokuvissa, 

laittomia siirtolaisia käsittelevä visuaalinen järjestys on niin kutsutun ’kurjuuskuvaston’44 

hallitsemaa. Kurjuuskuvaston mukaisesti laittomasti Yhdysvaltoihin saapuvien elämää kotimaassa 

kuvataan lähestulkoon aina toivottoman köyhyyden vallitsemaksi, jolloin rajan laiton ylittäminen on 

näiden ihmisparkojen viimeinen keino pelastaa itsensä ja perheensä köyhyydestä, jopa 

nälkäkuolemalta. Köyhyydestä pelastumisella on tosin hintansa, sillä matka rajan yli on pitkä, 

uuvuttava ja vaarallinen. Sen varrella kärsitään janoa, nälkää ja kylmyyttä. Lisäksi monet 

menettävät henkensä väkivallan, hukkumisen, nääntymisen tai tapaturman vuoksi matkan eri 

vaiheiden aikana.45 Kuvassa 8 ei kuitenkaan näyttäydy uupuneita ja onnettomia siirtolaisia. Miehet 

näyttävät vastoin odotuksiani onnellisilta. Silti miesten iloa on vaikeaa ottaa todesta aiemmin 

kohtaamani kurjuuskuvaston vuoksi. Kuvalliset representaatiot eivät välttämättä välitä tai synnytä 

                                                
44 Seppänen (2001a) käyttää käsitettä kurjuuskuvasto eri yhteydessä. 
 
45 Populaarikulttuurin puolella esimerkkinä kurjuuskuvastosta on elokuva ”Ei nimeä”, joka kuvaa nuoren naisen ja 
hänen läheistensä pitkää matkaa kohti Yhdysvaltojen rajaa. Päästäkseen rajalle naisen tulee selviytyä rikollisjengeistä, 
pitkästä matkasta junan katolla sekä uida rajajoen yli. Matkan varrella menehtyy useita hänen läheisiään. 
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merkityksiä yksinään, vaan niiden merkitykset kasaantuvat toisten tekstien, representaatioiden sekä 

eri medioiden ansiosta. Tätä kutsutaan intertekstuaalisuudeksi. Jokainen kuva sisältää omat 

merkityksensä, mutta merkitysten tulkintaan vaikuttaa se, miten muut kokemamme tekstit viittaavat 

toisiinsa ja representoivat jotakin tiettyä ilmiötä tai asiaa. Merkitykset voivat näin ollen kasaantua ja 

myös muuttua, kun niitä tulkitaan muiden kuvien ja tekstien kontekstissa. (Hall 1997c, 232.) 

Aiemmin näkemieni ja kurjuuskuvaston hallitsemien uutis- ja mediakuvien vaikutuksesta kuva 

vaikuttaa jopa absurdilta. Miesten ilon katsominen tuntuu ensi katsomalla jopa sopimattomalta, 

aivan kuin se tekisi joidenkin siirtolaisten traagisista kohtaloista merkityksettömämpiä. Siitä 

huolimatta, että siirtolaiset kuvataan mediassa usein uhreina ja että siirtolaisten traagisista 

kuolemista uutisoidaan näyttävästi, kuvan miehet sinnikkäästi hymyilevät katsojan suuntaan oman 

elämänsä sankareina. He ovat lähteneet ylittämään rajaa paremman elämän toivossa, mutta kuva 

voisi olla miltä tahansa leppoiselta eväsretkeltä. Kuva murtaa siis vallitsevia visuaalisia järjestyksiä 

ja antaa äänen valtion ja median edustajien sijasta itse siirtolaisille. Heillä on kuvan avulla 

mahdollisuus rakentaa omaa ja uutta visuaalista järjestystä, joka haastaa vallitsevaa 

kurjuuskuvastoa. 

 

Mitä kuvan perusteella voidaan sanoa itse rajalinjasta? Kuva antaa laittomasta siirtolaisuudesta 

paljon arkisemman kuvan kuin median välittämä kuvasto, jossa mässäillään köyhyydellä, 

kauheuksilla ja kuolemalla. Kuvan miehillä ei ole matkaansa varten mukana erikoisvarustusta, vaan 

he ovat lähteneet liikkeelle vähin kantamuksin. Tämä indeksoi rajan ylittämisen helppoutta, 

varusteiksi kun riittävät eväät ja tavallinen vaatetus. Samanlaisia rajaan liittyviä arkipäiväisyyden ja 

esteettömyyden konnotaatioita oli löydettävissä jo kuvasta 1. Rajan laiton ylittäminen on matka, 

jonka varrella on mahdollisuus myös rentoutua ja nauraa matkakumppaneiden kanssa. Matka on 

kenties pitkä, muttei mahdoton. Siihen pystyvät myös kuvan kaltaiset tavalliset ihmiset; rajan 

ylittäjän ei tarvitse olla yli-ihminen siitä selviytyäkseen. Tätä viestittävät myös monet muut 

siirtolaisten valokuvat Border Film Project -teoksessa. Rajaa on Yhdysvaltojen puolella vahvistettu 

aidoin ja sen vartiointia on lisätty, muuta liike rajan yli ei ole lakannut. Meksikolaisten ja muiden 

eteläisen rajan takaa tulevien kansallisuuksien laillinen ja laiton muuttoliike Yhdysvaltoihin onkin 

jo niin laajaa, että ilmiötä on alettu kutsumaan latinalais-amerikkalaiseksi diasporaksi46 (Saldívar 

1999, 217). 

 

                                                
46 Hispanic diaspora 
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Miksi rajan laiton ylittäminen näytetään vallitsevassa visuaalisessa järjestyksessä lähes yksinomaan 

kurjuuskuvaston kautta? Onko kyse amerikkalaisuuden puolustamisesta, vai koetaanko laiton 

siirtolaisuus epäinhimillisenä itse siirtolaisille? Siirtolaisten kuvaaminen vain ja ainoastaan uhreina 

ei vastaa laajaa siirtolaisuuden ilmiötä. Siirtolaiset jättävät maansa ja saapuvat uuteen 

tavoitellakseen useimmiten parempaa elintasoa. Laittomaan maahanmuuttoon liittyy lieveilmiöitä, 

kuten ihmiskauppaa ja salakuljetusta, mutta eivät kaikki rajan laittomasti ylittävät ole uhreja. Rajan 

ylittäminen kuvataan usein joukkotragediana, mutta kenen tragedia ilmiö oikeastaan on? 

 

Raja on laillisesti tarkoitettu ylitettäväksi ainoastaan rajanylityspaikkojen kohdalta. Silloin kun tämä 

kansainvälispoliittinen normi rikotaan, leimataan se poikkeukselliseksi, hengenvaaralliseksi ja ei-

toivotuksi. Rajan ylittämisen ja siirtolaisten kuvaaminen tietynlaisesta näkökulmasta on poliittinen 

teko. Jos laittomasta siirtolaisuudesta annetaan kuva, jonka mukaan siirtolaiset ovat tarinan uhreja, 

tekeekö se ilmiön vastustamisesta oikeutetumpaa tai jopa humaania? Uhreihin suhtaudutaan säälien 

ja heidän saapumisensa rajan yli nähdään poikkeuksena ja viimeisenä mahdollisena keinona, ei 

arkipäivän tosiasiana. Border Film Projectin kuva 8 ei tue tätä uhrinäkökulmaa, vaan korostaa 

yksilönvalintaa. Ei tule tietenkään unohtaa, että laittomasti rajaa ylittäessä kuolee ja vammautuu 

ihmisiä. Myös tällaisista tapauksista on esimerkkejä Border Film Project -teoksen valokuvissa. Siitä 

huolimatta raja edustaa monille siirtolaisina oleville ja siirtolaisiksi lähteville mahdollisuutta 

paremmasta tulevaisuudesta. Kuvan 8 miehille raja on juuri tätä – toivoa. Kyseessä onkin ennen 

kaikkea modernin valtion tragedia, jossa uhreja eivät olekaan siirtolaiset, vaan idea valtiosta ja sen 

ylläpitämiseksi vaalitusta koskemattomasta ja absoluuttisesta rajasta.  

 

4.5. Raja ei sijaitse vain rajalla 
 
Ihmisten kansainvälinen liikkuminen, oli kyseessä toivottu tai ei-toivottu liike, kulminoituu valtion 

rajoilla. Rajat ovat olleet merkittävimpiä suvereenien pystyttämiä esteitä ihmisten liikkumiselle. 

Rajat eivät silti ole koskaan voineet täysin pysäyttää ihmisten liikkumista. Liikkumisen 

absoluuttinen estäminen ei ole myöskään ollut rajojen tarkoituksena ennen 1900-lukua, jolloin 

nationalistinen ideologia sekä teknologinen kehitys yhdessä mahdollistivat rajojen aiempaa 

tehokkaamman valvonnan. Bigon mukaan perinteisten kansainvälisten suhteiden tutkijoiden ajatus 

Westfalenin rauhan jälkeen kehittyneistä eksklusiivisista valtioiden rajoista on fiktiota. Rajat eivät 

voi yhtä aikaa olla täysin hallittavissa ja tarpeeksi läpäistäviä ollakseen toimivia. (Bigo 2005, 55.) 

Liberaaleissa demokratioissa on luonnollistunut ajatus, jonka mukaan valtiot ja niiden poliittiset 

päättäjät voivat vaikuttaa ihmisten kansainväliseen liikkumiseen säätämällä lakeja. Miljoonien 
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ihmisten henkilökohtaisia päätöksiä ei kuitenkaan voida hallita pakottavin keinoin. Seuraava 

analysoitava kuva 9, Jäljet hiekassa, on tästä hyvä todiste. Siirtolaiset pääsevät Yhdysvaltojen 

puolelle laista, valtion rajasta, aidoista ja valvonnasta huolimatta. Ihmisten kansainvälinen 

liikkuminen on ihmiskunnan historiassa ollut aina ajankohtaista oli sitten kyse rauhanomaisista tai 

sotaisista muutoksista. Vasta poliittisessa nykyretoriikassa, niin Yhdysvalloissa kuin 

Euroopassakin, maahanmuutto on alettu esittää uutena, epäluonnollisena ja epätoivottuna. Näin 

tehdään siitäkin huolimatta, että siirtolaisuus ilmiönä on ollut olemassa koko ihmiskunnan ajan ja 

vaikuttanut lähes kaikkiin maailman yhteisöihin. (Anderson 1996, 149.) 

 

Valtioilla on kansainvälisen oikeuden perusteella oikeus rajoittaa tai kieltää yksilöitä tai 

ihmisryhmiä ylittämästä sen rajoja tietyin, esimerkiksi pakolaisia koskevin, rajoituksin. Valtion 

oikeus hallita rajojaan ja erotella kansalaisensa muista yksilöistä ja ihmisryhmistä ja kohdella heitä 

eri tavoin otetaankin valtioiden järjestelmässä itsestäänselvyytenä. Ihmisten liikkumisen hallinnan 

monopolisointi nähdään valtion oikeutena. Tällöin valtion oikeus suojella rajojensa 

koskemattomuutta ajaa yli yksilön oikeuden liikkua vapaasti. (Bigo 2005, 52.) Sen sijaan valtioiden 

kyky toteuttaa tätä oikeuttaan vaihtelee paljon. Korkeasti teollistuneilla mailla olisi periaatteessa 

teknologista kapasiteettia estää ihmisten saapuminen niiden alueelle, mutta ne eivät välttämättä voi 

käyttää sitä hyödykseen. Rajojen totaalinen sulkeminen on kallista ja erityisesti teknologisesti 

kehittyneiden valvontalaitteistojen asentaminen pitkien ja vaikeamaastoisten rajojen myötäisesti on 

vaikeaa. Nykyajan olosuhteissa valtion taloudelliset edut vaativat usein, että raja on ilman 

viivästyksiä helposti ja vaivattomasti ylitettävissä ylityspaikoilla. (Anderson 1996, 150.) Lisäksi 

monet valtiot, Yhdysvallat mukaan lukien, hyötyvät merkittävästi laittomista siirtolaisista. 

Erityisesti maataloussektorille työllistyy suuria määriä laittomia siirtolaisia satokausien aikana. 

Voidaan jopa sanoa, ettei sektori toimisi ilman laittomia siirtolaisia, sillä paikallista työvoimaa on 

usein vaikeaa saada ja laittomat työntekijät tekevät työn halvemmalla. Näin ollen valtioilla ei 

välttämättä ole poliittista tahtoa sulkea rajojaan kaikelta laittomalta liikehdinnältä. Tällöin 

esimerkiksi raja-aitojen rakentamisen tarkoituksena ei olekaan tyrehdyttää laitonta siirtolaisuutta 

kokonaan, vaan ainoastaan rajoittaa sitä. Lisäksi aidat toimivat osoituksina valtion vallasta ja 

tahdosta puuttua ’siirtolaisongelmaan’, joka monia valtion omia kansalaisia voi huolestuttaa. 

(Andreas 2000, 144.) 
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       Kuva 9: Jäljet hiekassa. 

 

Yhdeksäs kuva Jäljet hiekassa on minuuttimiehen tallentama hetki Yhdysvaltojen ja Meksikon 

rajalta. Kuva on otettu ylhäältä alaspäin ja melko korkealta, kenties sillan, tornin, helikopterin tai 

vastaavan reunalta, sillä kuvan alareunassa näkyy kaistale metallilta näyttävää materiaalia. 

Suurimman osan kuvasta täyttää hiekkaväylä, joka muistuttaa kuivuneen joen uomaa. Hiekkaväylä 

kulkee diagonaalisesti kuvan oikeasta alakulmasta vasempaan yläkulmaan. Ensi silmäykseltä kuva 

vaikuttaa hyvin yksitoikkoiselta, lähes vahinko-otokselta, mutta hiekan pinnasta hahmottuvat kuviot 

tekevät kuvasta hyvin merkityksellisen. Joka puolella leveää hiekkaväylää on painaumia. Maassa 

näkyy myös jokin sininen hahmo, joka voisi olla esimerkiksi maahan pudonnut reppu tai takki. 

Kuvan alla on kuvateksti, joka auttaa ankkuroimaan kuvan merkitystä. Kuvateksti on 

tuntemattoman henkilön lainaus: ”You see the footprints? That’s Grand Central Station all the way 

to Phoenix.” (Adler ym. 2007).47 Kuvateksti johdattaa katsojan ymmärtämään hiekan lukuisat jäljet 

laittomien siirtolaisten jättäminä jalanjälkinä. 

 

Jäljet hiekassa -kuvan merkittävimpinä ikoneina toimivat hiekassa olevat jalanjäljet sekä maassa 

lojuva reppu/takki. Muuten kuvassa ei juurikaan kivien ja kuihtuneen ruohon lisäksi ole ikoneita. 

Jalanjäljet ja reppu/takki ovat ikonisten merkkien lisäksi myös indeksisiä. Merkit viittaavat ihmisiin 

                                                
47 ”Näetkö nuo jalanjäljet? Tämä on kuin Grand Central Station Phoenixiin asti.” Oma suomennos. 
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tai siihen, että ihmisiä on kulkenut väylää pitkin jättäen jälkeensä hiekkapainaumien lisäksi myös 

tavaroitaan. Jalanjälkiä on paljon ja leveällä alueella, joka viittaa siihen, että väylää pitkin on 

kulkenut suuria määriä ihmisiä. Samaan viittaa myös kuvatekstissä mainittu Grand Central Station. 

Väylä on kuin keskusasema, jonka läpi ihmiset kulkevat massoittain joka päivä. Koska kyseessä on 

minuuttimiehen ottama kuva, tulkitsen jälkien olevan rajan laittomasti ylittäneiden siirtolaisten 

jättämiä. Tätä tukee myös jalanjälkien sijainti kuivassa erämaassa, jonne laittomien siirtolaisten 

virta kääntyi raja-aitojen tultua helpoimmin ylitettävien alueiden kohdalle. Väylä lienee siirtolaisten 

suosima reitti asumattoman ja vartioimattoman alueen halki. 

 

Kuva toimii kokonaisuudessaan metonymisenä representaationa. Metonymiaksi kutsutaan merkkiä, 

joka on vain osa kokonaisuudesta, mutta kykenee kuitenkin representoimaan koko kokonaisuutta.48 

Valokuva itsessään on aina metonyminen, sillä kuva ei koskaan pysty representoimaan kokonaista 

tilannetta tai maisemaa, vaan ainoastaan tietyn osan siitä tietyllä hetkellä. Valokuvan kuvaama osa 

tapahtumasta tai paikasta voi silti edustaa kokonaisuutta. Metonymian avulla voidaankin saavuttaa 

voimakkaita merkityksenantoja. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää millaisia kuvia esimerkiksi 

sota-alueelta näytetään median kautta suurelle yleisölle. (Seppänen 2005, 125–126.) Kuva 9 

representoi metonymisen ominaisuutensa ansiosta laitonta siirtolaisuutta ilmiönä. Tällöin hiekkaan 

painautunut loputon jalanjälkien määrä konnotoi koko ilmiön laajuutta ja hallitsemattomuutta, 

vaikka kuva varsinaisesti näyttääkin vain pienen palan maata keskellä aavikkoa. Jälkiä jättäneitä 

ihmisiä ei kuvassa voi nähdä, mutta valokuvan todistusvoimaisuuden ansiosta heidän voidaan 

todeta olleen paikalla. Valokuva rakentaa kuvaa hallitsemattomasta rajasta, jonka läpi ei tule vain 

yksittäisiä ihmisiä, vaan kokonaisia ryhmiä. Hiekassa kulkeneet ihmiset ovat askeleen edellä muita. 

He ovat ohittaneet niin rajan kuin sen vartijatkin. Myös kuvan ottanut minuuttimies on saapunut 

paikalle myöhässä – siirtolaisista on enää jäljellä vain jäljet hiekassa. Jäljet edustavat suuria 

ihmismääriä, joita emme kuitenkaan ole itse nähneet. He ovat näkymättömiä ja kasvottomia 

ihmisiä, joiden virta voidaan kuvan perusteella tulkita hallitsemattomaksi. Emme tiedä keitä kulkijat 

ovat olleet. Tiedämme vain että he ovat todistetusti olleet paikalla ja jatkaneet eteenpäin kohti 

Yhdysvaltojen eri osia. Tässä mielessä minuuttimiehen ottama kuva onnistuu (kenties 

tarkoituksellisesti) esittämään siirtolaisuuden tuntemattomana ja pelottavana, siis hallitsemisen ja 

rajoittamisen tarpeessa olevana ilmiönä. 

 

                                                
48 Usein kirjallisuudessa käytetty esimerkki mainosmaailmasta on Viking Line -yhtiön punaiset mainokset, joissa 
useimmiten erottuvat vain kirjaimet ”NG” ja ”LI”. Tästä puutteellisesta informaatiosta huolimatta ihmiset tunnistavat 
tutun fontin, värit ja kirjainyhdistelmät niin hyvin, että tietävät niiden representoivan kyseistä laivayhtiötä. 
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Kuvassa voidaan myös mielenkiintoisella tavalla päätellä hiekassa näkyvien jalanjälkien 

symboloivan rajan salaa ylittäneiden siirtolaisten olemassaoloa Yhdysvaltojen puolella. Jos 

siirtolainen jää kiinni viranomaisille missä tahansa Yhdysvaltojen alueella, hän tulee karkotetuksi 

takaisin kotimaahansa. Siirtolaisten tulee siis pitää laittoman siirtolaisen statuksensa piilossa, jos he 

haluavat jäädä Yhdysvaltoihin. Siirtolaiset ovat useimmiten saapuneet maahan luodakseen itselleen 

ja perheelleen parempaa elintasoa ja etsivät siksi työtä. Laillisesti työn saaminen ilman virallisia 

dokumentteja on kuitenkin mahdotonta, joten siirtolaiset joutuvat tekemään työtä pimeästi. Heitä ei 

virallisesti ole listattu työpaikallaan, koska laittomien siirtolaisten työllistäminen ei ole 

Yhdysvalloissa sallittua. Samalla tavoin kuin jalanjäljet kuvassa 9, ovat laittomat siirtolaiset 

uudessa maassa kasvottomia ja näkymättömiä. Mediassa kerrotaan heitä olevan, mutta ei tiedetä, 

missä tai keitä he ovat. Jäljet toimivat symbolisina merkkeinä, joiden voidaan tulkita viittaavan 

siihen, mitä ihmiselle tapahtuu hänen ylitettyään raja laittomasti. Hän ikään kuin lakkaa olemasta. 

Aivan kuin rajan tietyllä puolella oleminen olisi ratkaisevaa, kun pohditaan kuka ihminen on. 

Toisella puolella olet yksilö, jolla on tietty identiteetti ja tietyt oikeudet. Toisella, tai ’väärällä’ 

puolella rajaa, olet sen sijaan vain haamu – henki, jota ei pitäisi olla. 

 

Siirtolaiset ylittävät rajan piilossa ja salaa, mutta salaileminen ei lopu rajalinjan jälkeenkään. Tämä 

johtuu siitä, että vaikka itse rajalinja sijaitsee kahden valtion välissä, raja ulottuu kauas linjalta ja 

läpäisee kaikki yhteiskunnan kerrokset. Raja käsitetään perinteisesti kahden tilan välisenä 

materialisoituneena linjana. Raja yhdistetään sisäpuolen ja ulkopuolen erotteluun sekä linjan 

ylittämisen valvontaan. Hallinnan liittäminen rajan eksaktiin sijaintiin on niin luonnollistunut 

ajattelutapa, että sitä on vaikeaa analysoida. Siitä on tullut vahva poliittinen ja diskursiivinen 

myytti. Tällainen käsitys rajasta kuuluu olennaisesti perinteisen kansainvälisen politiikan teoriaan, 

joka puolestaan rajoittaa sen ymmärtämistä, että rajan merkitykset ja vaikutukset eivät ole vain 

konkreettisella rajalinjalla, vaan ulottuvat kauemmas ja syvemmälle yhteiskuntiin kuin aiemmin on 

ajateltu. (Bigo 2005, 49–52.) 

 

Rajan hallinnointi ja vaikutukset ulottuvat paljon rajalinjaa kauemmas erityisesti länsimaissa. Rajat 

näkyvät monissa eri yhteiskunnan käytännöissä, jotka ovat osa päivittäistä elämää. Tällöin ne eivät 

näyttäydy poliittisina. Esimerkiksi kansalaisiksi luettavien henkilöiden etuoikeutettu pääsy 

sosiaalisten etuuksien, koulutuksen tai työmarkkinoiden piiriin otetaan itsestäänselvyytenä. Muilla 

tie näiden oikeuksien pariin on pitkä ja monimutkainen. Rajalla tapahtuva kontrollointi ’sisään 

kuuluvien’ ja ’pois suljettavien’ ihmisten välillä ei siis pääty rajalla, vaan läpäisee koko 

yhteiskunnan. (Crowley 2005, 145.) Rajojen venyminen tapahtuu myös valtion ulkopuolelle. 
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Esimerkiksi Euroopan unionin alueelle tulevat kolmansien maiden asukkaat kohtaavat rajan jo 

kotimaassaan anoessaan viisumia suurlähetystössä tai konsulaatissa. Sama toistuu matkustettaessa 

unionin jäsenmaihin, sillä liikennöivät yhtiöt ovat velvoitettuja tarkistamaan kuljettamiensa 

ihmisten matkustusasiakirjojen oikeellisuuden. Raja ulottuu Euroopan unionin kohdalla 

rajavalvontaviranomaisten lisäksi myös valtion tai unionin ulkopuolelle suurlähetystöjen 

virkamiehiin ja yksityisiin liikeyrityksiin. Sama käytäntö on voimassa myös Yhdysvalloissa. (Rigo 

2009, 136–137.) 

 

Jäljet hiekassa -kuva (kuva 9) osoittaa sen mahdottomuuden, jota länsimaiset valtiot pyrkivät 

rajoillaan saavuttamaan. Raja ei jaa kahta erillistä tilaa kahtia, vaan tilat ja sen ihmiset ovat rajasta 

huolimatta yhteydessä molemmin puolin. Yritykset estää tätä aiemmin luonnollisena pidettyä ja 

nykyään epäluonnolliseksi nimettyä liikehdintää ovat tuomittuja epäonnistumaan sen paineen alla, 

minkä yksittäiset ihmiset rajaa kohtaan osoittavat. 

 

5. POHDINTAA LAITTOMAN SIIRTOLAISUUDEN JA RAJAN 
MERKITYKSEN VÄLISESTÄ YHTEYDESTÄ 

 

Köyhien tai kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien ihmisten liikkumisen estämisestä on tullut 

rikkaimpien maiden vakiintunut toimintatapa. Turvapaikan hakijoita ja parempaa elintasoa etsiviä 

ihmisiä pyritään erilaisin keinoin estämään saapumasta rajan yli, tai jopa rajalinjalle. Polarisaatio 

rikkaiden ja köyhien, valkoisten ja värillisten välillä kasvaa, kun valtiot katsovat elintärkeäksi estää 

sosiaalista hyvinvointijärjestelmää uhkaaviksi koettujen yksilöiden pääsyn maahan. Valtio, joka ei 

ole halukas ottamaan vastaan uusia köyhiä, ottaa käyttöönsä yhä voimakkaampia keinoja 

tiivistääkseen rajaansa. Oletuksena on, että mitä varhaisemmin laiton maahantulo voidaan estää, sitä 

tehokkaammin ihmisten liikkuvuutta voidaan hallita. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi on usein nähty 

rajan ylittämisen estäminen erilaisten esteiden ja rajavalvonnan keinoin. Ideaalina on, ettei 

siirtolainen kykene lainkaan ylittämään rajalinjaa, ja jos kykenee, hänet saadaan nopeasti 

paikallistettua. Rajan koskemattomuus on kansainvälisessä valtioiden järjestelmässä normi, josta 

pidetään yhä kiinni huolimatta jatkuvasti kasvavasta ihmisten liikkumisen aiheuttamasta paineesta. 

(de Haas 2007, 819 –820.) 

 

Rajoittavat maahantulokäytännöt ja lisääntynyt rajavalvonta eivät ole kuitenkaan Yhdysvalloissa, 

niin kuin muissakaan rajojaan tiivistäneissä länsimaissa, toimineet tarkoituksenmukaisella tavalla. 
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Sen sijaan, että ihmisten saapumista rajojen sisäpuolelle olisi saatu merkittävästi vähennettyä, 

ulkorajojen tiivistäminen on lisännyt laittomia ja vaarallisia maahantulon keinoja. Laiton 

siirtolaisuus on nopeasti katsottu rikkaiden maiden näkökulmasta ongelmaksi, jota tulee pyrkiä 

hallitsemaan niiden omilla rajoilla, sekä jos mahdollista, yhteistyössä siirtolaisten lähtömaiden 

kanssa. (de Haas 2007, 819–820.) On kuitenkin kyseenalaista, ovatko rajat koskaan olleet niin 

erottelevia kuin valtiojärjestelmän rikkaiden maiden toimintatavat antaisivat ymmärtää. 

Historiallisesti rajojen kokonaisvaltainen hallitseminen ja siihen pyrkiminen on hyvin uutta 

toimintaa (Moisio 2002, 232). Lisäksi näiden hallitsemisen keinojen kehittäminen ja toimeenpano 

on yksi syy, miksi rajan yli haluavien on jatkuvasti keksittävä yhä monimutkaisempia ja 

vaarallisimpia keinoja niiden kiertämiseksi. Voidaankin sanoa, että laillisten maahantulon keinojen 

rajoittaminen ja rajojen ylittämisen vaikeuttaminen lisää ja muokkaa laitonta siirtolaisuutta uusiin 

muotoihin. 

 

Peter Andreasin (2000) mukaan Yhdysvalloissa hallinto ja viranomaiset pyrkivät näyttäytymään 

rajapolitiikassaan tehokkaina ja onnistuneina rauhoittaakseen yleistä mielipidettä ja miellyttääkseen 

kansalaisiaan. Tehokkuus ja onnistuminen mitataan tässä tapauksessa sillä, kuinka eristäväksi ja 

pois sulkevaksi laittomilta siirtolaisilta maan eteläinen raja saadaan rakennettua. Suljetun rajan 

ihanne seuraa Westfalenin valtiojärjestelmän mallia, jossa valtiot erottautuvat toisistaan rajojensa 

avulla, ovat suvereeneja rajatulla alueellaan ja sulkevat sisäänsä kulttuurisesti yhtenevän kansan. 

Tämä merkitsee ulkoisen ja sisäisen erottautumista toisistaan. Rajan takaisen tilan nähdään olevan 

sisäpuolta uhkaava, jolloin ulkoisen eristäminen rajan taakse on välttämätöntä. Yhdysvallat on 

Andreasin mukaan onnistunut osittain rajan hallintaa koskevassa mielikuvatyössään. Se on saanut 

raja-aitojen avulla siirrettyä laittomat ylitykset syrjäseuduille, joissa ne ovat poissa suurimpien 

asutuskeskittymien lähistöiltä. Samalla kuva rajasta kaaosmaisessa tilassa on onnistuneesti valtion 

hallitsevassa visuaalisessa järjestyksessä korvattu rauhoittavilla hallittavuutta ja järjestystä 

konnotoivilla mielikuvilla. Laittomien ylitysten näkyvyys on onnistuneesti vähentynyt; laittomien 

ylitysten määrä sen sijaan ei ole. Raja-aidat toimivat laittoman siirtolaisuuden näkyvyyden 

vähentämisen ohella myös symboleina ja todisteina suurelle yleisölle. Aidan tarkoitus on myös 

mielikuvien tasolla vakuuttaa kansalaisia, että valtio toimii laittoman siirtolaisuuden 

pysäyttämiseksi. Rajasta käytävä mielikuvataistelu onkin ratkaisevaa poliittisen mielipiteen 

muotoutumisessa. 

 

Tässä tutkielmassa Border Film Project -teoksen valokuvat ovat toimineet rajan rakentumisen ja 

merkitysten välittymisen välineinä. Tarkastelen nyt laajemmin, miten siirtolaisten ja 
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minuuttimiesten visuaaliset järjestykset tukevat tai haastavat rajan hallitsevaa visuaalista järjestystä. 

Argumentoin, että rajojen ylittämisen vaikeuttaminen ei vain muokkaa laittoman siirtolaisuuden 

muotoja, vaan että myös laiton siirtolaisuus muuttaa rajoja ja niiden merkityksiä. Perustan 

argumenttini postmoderniin geopoliittiseen käsitykseen rajasta sekä erityisesti Morehousen 

ajatteluun, jonka mukaan rajan merkitys on riippuvainen siitä, miten yksilöt ja ryhmät toimivat joko 

tuottaen rajaa uudelleen tai haastamalla rajan vallitsevia merkityksiä ja sääntöjä. Morehousen 

mukaan sellaiset päätökset ja toiminnot, jotka eivät kyseenalaista rajaa, tuottavat sen uudelleen sen 

hetkisessä merkityksessään. Sen sijaan rajaa voi myös haastaa toimimalla yleisiä käytäntöjä 

vastaan, jolloin kyseenalaistetaan raja siinä muodossaan, jossa se on kyseisellä hetkellä olemassa. 

(Morehouse 2004, 31–32.) Laiton siirtolaisuus poikkeaa valtiorajan normista ja siten haastaa rajan 

vallitsevia käytäntöjä ja merkityksiä. Ilmiötä pidetään Yhdysvaltojen puolella rikollisena, 

epätavallisena ja valtiota uhkaavana ilmiönä. Laiton siirtolaisuus on kuitenkin yksilöllisen 

päätöksenteon seuraus, joka yhtä aikaa rakentaa ja kyseenalaistaa rajan merkitystä sen nykyisessä 

muodossaan. 

 

Tutkielmaa aloittaessani oletuksenani oli, että minuuttimiesten näkökulmasta raja näyttäytyy 

perinteisenä Westfalenin valtiojärjestelmän mukaisena erottautumisen linjana, kun taas siirtolaisten 

kuvat representoivat rajaa pikemminkin postmodernin liikkuvuuden maailman hengessä. 

Tarkoituksenani oli vertailla molempien osapuolten kuvien toisistaan eroavia merkityksiä, ja asettaa 

näin kuvat vastakkain toisiinsa nähden. Kuvia analysoidessani huomasin kuitenkin molempien 

osapuolten kuvaamien visuaalisten järjestysten kertovan samaa tarinaa, joka merkittävästi poikkeaa 

westfalenilaisesta rajatusta kansallisvaltiokäsityksestä. Päädyin ratkaisuun, jossa kuvailen 

osapuolten kuvien välisiä eroavaisuuksia, sillä niitä toki on, mutta pohdintani ei perustu vain 

eronteoille, vaan osapuolten yhdessä paljastaman visuaalisen järjestyksen esiin nostamiseen. Tämä 

yhteinen visuaalinen järjestys haastaa Yhdysvaltojen valtion hallitsevaa järjestystä 

merkityksellistämällä rajaa näkökulmasta, jossa valtion rooli on hyvin marginaalinen, ellei jopa 

olematon. Sen sijaan, että osapuolet olisivat valokuvillaan tyytyneet kuvailemaan rajalinjaa, ovat he 

aktiivisesti rakentamassa mielikuvaa rajasta yksilöiden, ei valtion, linjana. 

 

Siirtolaisten ja minuuttimiesten valokuvissa huomiota herättävää on rajan keinotekoisuus. Tällä 

tarkoitan, ettei raja välttämättä seuraa ihmisryhmien, poliittisten tai sosiaalisten suhteiden 

verkostoja, vaan muuttaa niitä samalla vaikuttaen siihen, miten koemme kulttuuriset, etniset ja 

poliittiset identiteetit. Raja ei näyttäydy kuvissa luonnollisena jakautumisen linjana, vaan se on 

täytynyt pakottaa maisemaan aidoin, piikkilangoin ja valvontalaitteistoin. Raja on ennen 1900-
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luvun loppua toiminut luonnollisena vaihdon ja kanssakäymisen paikkana, kunnes raja-aidat on 

rakennettu kahden maan väliin. Analyysin kuvat todistavat ihmisten liikkumisen olevan silti yhä 

tosiasia, jota Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla ei ole onnistuttu yrityksistä huolimatta 

hallitsemaan. Raja on aidan muotoon rakennettu, osittain vahva ja osittain kokonaan olematon 

erottelun väline tilassa, joka ei ennen 1900-lukua ole ollut fyysisen erottelun kohteena.  

 

Analysoimissani siirtolaisten valokuvissa nousee esiin rajan keinotekoisuuden lisäksi rajan 

ylittämisen helppous. Kuvat Rajan ylitys (kuva 1) ja Yöllinen kohtaaminen (kuva 3) tapahtuvat 

molemmat varsinaisella rajalinjalla, jonka yli siirtolaiset ovat parhaillaan harppaamassa tai 

kiipeämässä. Kuvat haastavat valtion visuaalista järjestystä tuomalla esiin sen rajalinjaa koskevia 

heikkoja kohtia. Kuvassa raja ei estä ihmisten liikkumista. Rajan voi ylittää hetkessä ja 

vaivattomasti. Yhdysvaltojen valtio on voimaton kuvien siirtolaisten edessä, niin kuin se on 

voimaton kaikkien niiden edessä, jotka saavuttavat määränpäänsä ja onnistuvat ylittämään rajan. 

Kuvan raja on heikko ja jopa olematon. Jos raja käsitetään perinteiseen tapaan oleellisena osana 

valtion suvereniteettia ja voimakkuutta, voidaan kuvan perusteella tällöin käsittää Yhdysvaltojen 

valtio heikkona tai kyvyttömänä. Kuvissa raja on fyysisyydessäänkin olemassa lähinnä mielikuvan 

tasolla, sillä käytännön vaikutusta sillä ei näytä olevan. Näkemämme raja-aita ei ole tällöin 

ainoastaan rajan ikoni, vaan myös heikon rajan sekä valtion voimattomuuden symboli. 

Minuuttimiehen ottamasta kuvasta Jäljet hiekassa (kuva 9) on luettavissa samankaltaista rajan 

heikkouden konnotaatiota. Kuvat yhdessä muodostavat merkityksen, jonka mukaan raja ei ole 

ylitsepääsemätön linja valtioiden välillä, vaan päivittäin Meksikon puolelta tulevat ihmiset 

haastavat rajan olemassa oloa rikkomalla niitä säännöksiä, jotka pitävät rajan legitimaatiota yllä. 

Valtion visuaalinen järjestys vahvasta ja erottelevasta rajasta on tällöin alisteinen tuhansien 

yksityisten ihmisten tahdolle ja toiminnalle.  

 

Siirtolaisten ottamista valokuvista on nähtävissä myös täysin päinvastainen konnotaatio. Kuva Raja 

on loppu (kuva 7) on osoitus rajan erottelevuudesta ja voimasta. Kuvassa aidan ristit ovat 

osoituksena siitä, miten rajan ylittäminen on vaatinut siirtolaisilta enemmän kuin he ovat voineet 

antaa. Siirtolaisten kuvista näyttäytyykin varsin kaksijakoinen asetelma; toisaalta kuvat huokuvat 

toivottomuutta, epäoikeudenmukaisuutta ja uhkaa – toisaalta puolestaan mahdollisuutta paremmasta 

ja uuden elämän alkua, kuten kuvassa Raja on toivo paremmasta (kuva 8). Kuitenkin siitä 

huolimatta, että kuvassa Raja on loppu (kuva 7) raja-aita näyttäytyy voimakkaana ja 

ylitsepääsemättömänä kuolemanlinjana, kuva itsessään haastaa rajan legitiimisyyttä. Valokuva 

toimii todistuksena rajalla kuolleiden siirtolaisten kohtaloista ja rakentaa kuvaa 
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epäoikeudenmukaisesta, jopa julmasta rajasta ja rajapolitiikasta. Kuva kyseenalaistaa oikeutuksen, 

jolla Yhdysvallat perustelee raja-aidan olemassaoloa, ja haastaa tällä keinoin rajan hallitsevaa 

visuaalista järjestystä sekä osoittaa samalla rajan pahuuden siirtolaisten näkökulmasta katsottuna. 

 

Analysoimissani minuuttimiesten kuvissa korostuivat maskuliinisuus, periamerikkalaiset arvot ja 

rajan pyhyys. Kuvissa Yöllinen kohtaaminen (kuva 2) ja Lierihattuinen mies (kuva 4) kuvien 

ensisijaiset toimijat, miespuoliset minuuttimiehet, välittävät kuvista valvonnan ja auktoriteetin 

konnotaatioita. Miehet ovat kuvissa voimakkaita henkilöitä, joilla on oikeus valvoa rajaa laittomilta 

siirtolaisilta. Kuvissa on nähtävissä myös ylpeyttä ja arvostusta omaa ryhmää ja sen toimintaa 

kohtaan. Minuuttimiehenä toimiminen näyttäytyykin kuvissa hyvin arvolatautuneelta. Siirtolaisten 

kuvat eroavat tässä mielessä minuuttimiesten kuvista. Minuuttimiehille rajan vartiointi on 

aatteellinen kysymys. Paradoksaalista onkin, että raja, jonka perinteisessä mielessä tulisi edesauttaa 

sisälleen sulkemansa yhteisön turvallisuutta, konnotoi minuuttimiesten kuvissa turvattomuutta. 

Tuntemattomien siirtolaisten pääsyn estäminen Yhdysvaltojen puolelle on minuuttimiesten tehtävän 

kannalta tärkein tavoite. Jatkuvasti he joutuvat kuitenkin toteamaan, kuten kuvassa Jäljet hiekassa 

(kuva 9), että rajan yli saapuu tuntemattomia, kasvottomia siirtolaisia, jotka häviävät Yhdysvaltojen 

puolella jäljettömiin. 

 

Raja näyttäytyy minuuttimiesten kuvissa voimakkaasti Yhdysvaltojen rajana ja erityisesti 

valkoihoisten amerikkalaisten rajana sen sijaan, että se toimisi kahden valtion välisenä tasa-

arvoisena linjana. Minuuttimiehille raja on puolustettava linja. Se on ”heidän rajansa”, 

amerikkalaisen identiteetin turvaamisen linja, joka on tuntemattomien ihmisten hyökkäyksen 

kohteena. Raja onkin minuuttimiehille henkilökohtaisen ja kollektiivisen identiteetin 

rakennusmateriaalia. Minuuttimiesten kuvissa raja vaikuttaakin ensin näyttäytyvän varsin 

perinteisessä westfalenilaisessa mielessä stabiilina erottautumisen linjana. Kuvista välittyy 

kuitenkin voimakkaasti myös Yhdysvaltojen valtion välittämää hallitsevaa visuaalista järjestystä 

haastava järjestys. Minuuttimiehet ovat kuvissa kokoontuneet vartioidakseen valtioiden rajan 

erottelevuutta. Perinteisesti ymmärrettynä rajavalvonta kuuluu voimakkaasti valtion tehtäviin 

yhdessä esimerkiksi sotilaallisen maanpuolustuksen kanssa. Border Film Projectin -teoksen kuvissa 

ei kuitenkaan ole nähtävissä juurikaan valtion sotilaallisuuden tunnusmerkkejä. Muutkin valtiolliset 

järjestyksen ylläpitämiseen indeksoivat merkit, kuten esimerkiksi poliisiin tai rajavartiointiin 

viittaavia merkkejä on teoksen kuvissa hyvin vähän, siitä huolimatta, että Departement of 

Homeland Security listaa laittoman siirtolaisuuden ehkäisemisen tärkeimmäksi tehtäväkseen. 

Border Film Project -teoksen valokuvissa minuuttimiehet ovat kuitenkin ottaneet rajan valvonnan 
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omiin käsiinsä pois valtiolta. Valtion raja, jossa siviilit vartioivat rajaa toisten siviilien ylittäessä 

sitä, representoi valtion sekä sen rajan heikkona ja haastaa Yhdysvaltojen hallinnon visuaalista 

järjestystä sekä rajan legitiimisyyttä siinä muodossa kuin se on olemassa tällä hetkellä. 

 

Yhdysvallat on ajautunut rajapolitiikassaan tilanteeseen, jossa se ei kykene miellyttämään vahvaa ja 

läpäisemätöntä rajaa vaativia kansalaisiaan. Yritykset pystyttää raja-aitoja eivät ole toimineet 

siirtolaisuutta vähentävällä tavalla. Aidat ovat sen sijaan lisänneet siirtolaisten kokemaa kärsimystä, 

tarvetta turvautua ihmissalakuljettajien ammattimaiseen apuun ja kuolemantapauksia. Tämä on 

järkyttänyt humanitaarisia järjestöjä, jotka ovat ryhtyneet vaatimaan Yhdysvaltojen rajapolitiikan 

uudistamista vähemmän rajoittavaan suuntaan. (Scharf 2006, 158.) Rajan rakentumisen kannalta 

voidaan toisaalta sanoa, että laiton siirtolaisuus osoittaa rajan olevan heikko ja jopa olematon. 

Toisaalta siirtolaisten siirtyminen vaikeakulkuisiin maastoihin ylityspaikan löytämiseksi on osoitus 

rajan konkreettisesta olemassaolosta ja toiminnasta. Raja siis yhtä aikaa rakentuu ja murenee 

laittoman siirtolaisuuden kontekstissa. Se kumpaan näkökulmaan päädytään, riippuu siitä, kenen 

visuaalinen järjestys hallitsee. 

 

Border Film Project -teoksen valokuvien siirtolaiset ja minuuttimiehet rakentavat kahta erilaista 

visuaalista järjestystä rajalinjasta. Kuvista nousevat merkitykset ovat paikoin jopa ristiriidassa 

keskenään, mikä tukee postmodernin geopolitiikan näkemystä rajasta muuttuvana ja ihmisten 

henkilökohtaisten ja kollektiivisten kokemusten perusteella määräytyvänä linjana. Molempien 

osapuolten välittämät visuaaliset järjestykset ovat jääneet julkisessa keskustelussa näkymättömiin 

valtion hallitsevan visuaalisen järjestyksen varjoon. Raja on epätoivon ja toivon, turvallisuuden ja 

turvattomuuden paikka. Sen varrella kuollaan ja eletään, ja sen merkitys kattaa lähes koko 

inhimillisen tunteiden kirjon. Raja on kaikkea tätä. Kuitenkin siitä huolimatta, että minuuttimiesten 

ja siirtolaisten pyrkimykset rajalla ovat täysin päinvastaisia toisiinsa nähden, molempien osapuolien 

kuvat haastavat valtion hallitsemaa mielikuvaa valtiorajasta ja sen toiminnasta. Kahden eri toimijan 

välittämät visuaaliset järjestykset kertovat samaa tarinaa: raja ei ole olemassa niin kuin perinteinen 

käsitys staattisesta rajasta ja tätä käsitystä ylläpitävästä valtion visuaalisesta järjestyksestä antaa 

ymmärtää.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkielmassani olen analysoinut Yhdysvaltojen ja Meksikon väliseen rajaan liitettäviä 

merkityksenantoja laittoman siirtolaisuuden kontekstissa ja Border Film Project -teoksen tarjoaman 

visuaalisen aineiston perusteella. Postmodernin geopolitiikan mukaisesti kyseenalaistin analyysini 

perusteella rajan käsittämisen luonnollisena, muuttumattomana ja merkityksenannosta vapaana 

linjana. Rajat tulisikin nähdä kaksisuuntaisina prosesseina, jossa rajojen ja niiden jakamien tilojen ja 

yhteisöjen merkitykset rakentuvat sosiaalisesti vuorovaikutuksessa. Tällaista rajan rakentumista 

tapahtuu jatkuvasti kun rajoja käytetään, niistä puhutaan tai kun niihin liitetään tunteita. 

Rakentuminen voi tapahtua niin valtiotasolla, esimerkiksi päätöksenteossa, kuin yksilötasolla 

arkipäiväisessä kokemuksessa rajasta. 

 

Valtiollisen näkökulman sijasta keskityin rajan kokemiseen yksilötasolla, sillä juuri paikallinen 

kokemus rajasta jää usein näkymättömiin valtiollisen ja median välittämän kuva-aineiston hallitessa 

rajan näkyvyyttä ja täten myös rajaa koskevaa visuaalista järjestystä. Hallitseva valtiollinen 

visuaalinen järjestys peittää varjoonsa sen, että raja on poliittinen rakennelma, joka täytyy luoda 

uudelleen ja pitää hengissä, jotta se pysyisi vakaana. Rajan poliittisuus näyttäytyy Yhdysvaltojen ja 

Meksikon välisellä rajalla muun muassa ihmisryhmiä koskevassa rajaamisen ja ulossulkemisen 

logiikassa. Tämä ulossulkeminen näyttäytyy luonnollisena ja legitiiminä, kun tarkastelemme sitä 

westfalenilaisen valtiojärjestelmän periaatteiden kautta. Valtiolla on tällöin legitiimi oikeus suojella 

rajojensa sisäpuolelle sulkemaansa territoriota ja kansaksi nimittämäänsä yhteisöä. Mutta mikä on 

yksilön rooli valtioiden rajalla? 

 

Kysyin tässä tutkielmassani aineistolta: Millaisia merkityksenantoja Yhdysvaltojen ja Meksikon 

väliseen rajaan liitetään laittoman siirtolaisuuden kontekstissa minuuttimiesten ja siirtolaisten 

toimesta ja millaista visuaalista järjestystä analyysin kuvat rakentavat? Siirtolaisten kuvaamat aiheet 

konnotoivat toivoa paremmasta tulevaisuudesta, mutta toivat myös ilmi inhimillistä hätää ja 

äärimmäisiä keinoja, joihin siirtolaisten tulee turvautua voidakseen tavoitella tulevaisuutta rajan 

toisella puolen. Minuuttimiesten kuvista on tulkittavissa voimakasta samaistumista rajaan ja 

maahan. Heidän visuaalisessa järjestyksessään identiteetti ja tila kuuluvat vahvasti yhteen. Heille 

rajan voidaan nähdä edustavan amerikkalaisuuden viimeistä puolustuslinjaa tuntemattomia 

ulkopuolisia vaikutteita vastaan.  
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Minuuttimiesten ja laittomien siirtolaisten kuvat eroavat toisistaan, mutta kertovat myös yhteistä 

tarinaa. Kuvien analysoinnin aloittamisesta lähtien minua on kiehtonut se absurdius, jonka kuvat 

ovat omilla visuaalisilla järjestyksillään tuoneet esiin. Valtioiden järjestelmässä rajoja pidetään yhä 

absoluuttisina ja pyhinä. Esimerkiksi niiden sijainnin muuttaminen nähdään monien valtioiden 

kohdalla mahdottomana.49 Yleisimmin nähdään, että rajojen madaltamista tai niiden ylittämisen 

vaikeuttamista ohjaillaan ylhäältä alaspäin valtiotoimijoiden tahdosta riippuen. Silti yksilötoimijat, 

esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla, ovat rakentaneet rajalinjalle oman 

todellisuutensa, joka on riippumaton tai ainakin haastaa valtiojärjestelmän rajoja. Border Film 

Project -teoksen valokuvissa laittomat siirtolaiset ja minuuttimiehet haastavat rajan uskottavuutta ja 

legitimiteettiä. Siirtolaiset tekevät näin ylittäessään rajalinjan ja rikkoessaan 

kansainvälisoikeudellisia normeja. Minuuttimiehet puolestaan haastavat sitä ottamalla rajan 

valvonnan omiin käsiinsä, pois valtiolta. Valokuvissa Yhdysvaltojen valtio näyttäytyykin hyvin 

passiivisena, jopa poissaolevana toimijana. Ainoa merkki valtion toiminnasta laittoman 

siirtolaisuuden estämiseksi ovat stabiilit, paikallaan pysyvät, puolustuskyvyttömät raja-aidat. Raja ei 

näyttäydykään Border Film Project -teoksen kuvissa valtion rajana, vaan ihmisryhmien keskinäisen 

kamppailun linjana, jolla on vain marginaalinen valtiollinen ulottuvuus. 

 

Siviilien keskeinen kamppailu valtiorajalla tuntuu absurdilta juuri siksi että se haastaa tapaa, jolla 

raja on perinteisesti totuttu kansainvälisen politiikan tieteenalalla näkemään. Molempien osapuolten 

valokuvat haastavat valtion rajaa koskevaa perinteistä visuaalista järjestystä, jossa raja näyttäytyy 

hallittavana ja koskemattomana linjana. Rajojen sosiaalisen rakentumisen kannalta visuaalisten 

järjestysten haastaminen tarkoittaa, etteivät Border Film Project -teoksen valokuvat rakenna valtion 

hallitsevaa visuaalista järjestystä ja rajan legitimaatiota uudelleen, vaan haastavat sitä toimimalla 

sen vastaisina representaatioina. Valokuvien kertoma yhteinen visuaalinen järjestys on tarina 

postmodernista rajasta Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä. Mikä tämä postmoderni raja on?  

 

Postmodernin rajan voisi kenties luokitella tilaksi, jossa valtiolliset toimijat ja yksilötoimijat 

toiveineen ja pelkoineen kohtaavat, ja jotka venyttäytyvät rajalinjoilta syvälle yhteiskuntaan. 

Rajojen itsestäänselvyyksinä pitäminen on vaarallista, sillä se yksinkertaistaa maailmankuvaamme, 

joka perinteisessä geopoliittisessa mielessä näyttäytyy suvereenien valtioiden territoriaalisina 

kenttinä. Vaihtoehtona sille, että rajat nähdään valtiojärjestelmän vakioina, rajan olemassaolo tulee 

käsittää riippuvaisena sitä ylläpitävien sosiaalisten käytäntöjen jatkumisesta. Raja ei kuulukaan vain 

                                                
49 Esimerkiksi Japanin vaatimukset Venäjän valloittaman Kuriilien saariryhmän palauttamiseksi ja maiden rajan 
muuttamiseksi nousevat poliittisessa keskustelussa säännöllisesti esiin. 
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valtioiden maailmaan Westfalenin mallin mukaisesti, vaan se on myös yksilötoimijoiden elämää 

organisoiva ja merkityksellistävä rakennelma. Postmoderni raja on raja muutoksen tilassa. 

 

Yhdysvalloissa syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen rajojen sulkeminen on noussut yhä 

voimakkaammin esiin poliittisessa agendassa. Rajapolitiikka on keskittynyt tukemaan keinoja, joilla 

ei-toivottujen yksilöiden pääsy maahan voitaisiin estää yhä tehokkaammin. Rajan sulkeminen 

kuitenkin ohjautuu yhtä lailla alhaalta ylös, kuin ylhäältä alas. Tästä esimerkkinä ovat 

minuuttimiesten toimet rajalla. Tämän vuoksi pidän kyseenalaisina väitteitä rajojen häviämisestä 

maailman kartalta globalisaatioprosessin seurauksena. Vaikka rajoista on monin paikoin tullut yhä 

avoimempia ja informaatio virtaa rajojen yli reaaliaikaisena, ovat useat rajat, niin mentaaliset kuin 

fyysisetkin, kasvattamassa merkitystään erottelun välineinä. Nämä erottautumisen linjat eivät ole 

vain valtiollisia, vaan ne ovat rakentuneet abstrakteiksi sosiaalisen maailman rajoiksi. 

 

Raja tehtiin tässä tutkielmassa olevaksi kuvallisuuden kautta. Se, mitä kuvissa näytetään ja mitä ei 

näytetä, on poliittista. Minuuttimiesten ja siirtolaisten luomat visuaaliset järjestykset kilpailevat 

keskenään. Samalla ne molemmat ovat kuitenkin uusia avauksia rajan näkemiseen muutoksessa 

olevassa tilassa, jossa sisä- ja ulkopuolen välinen erottelu nähdään periaatteen tasolla oleellisena. 

Tämän periaatteen rikkovat kuitenkin käytännössä yksilötoimijat päivittäin. Postmoderni raja 

voitaisiin kenties Didier Bigon tavoin käsittää Möbiuksen nauhana50, jossa käsitys ulko- ja 

sisäpuolesta vaihtelee aina katsojan näkökulmasta (Bigo 2005, 53). 

 

Rajojen käsittäminen Westfalenin valtiojärjestelmän tuotteina on ollut perustava tapa ymmärtää 

rajoja kansainvälisen politiikan tieteenalalla. Rajojen ymmärtäminen tällä tavoin on tuntunut myös 

itsestäni niin yksinkertaiselta ja itsestään selvältä ajattelumallilta, että tutkielman analyysia 

tehdessäni minun oli vaikeaa koettaa vapautua ajattelemaan rajaa ilman sen ymmärtämistä valtion 

lähtökohdista. Pyrkimyksistäni huolimatta analyysini ei ole riippumaton niistä ehdoista, joita 

Westfalenin järjestelmä tieteenalalle on sanellut, ja joita omaksuen olen itsekin kansainvälisen 

politiikan opintojani suorittanut. Tutkielmani tuleekin nähdä avauksena rajojen uudenlaiselle 

tutkimiselle, jota olisi mielenkiintoista jatkaa pohtimalla esimerkiksi rajaan liitettäviä merkityksiä 

myös muissa konteksteissa, kuten Euroopan unionin rajalla. 

 

                                                
50 Möbiuksen nauha ei noudata käsitystä jonkin asian sisä- ja ulkopuolen erillisyydestä. Möbiuksen nauha on rajatila tai 
rajaton raja. Se on oman muotonsa ylittävä käsite. (Salminen 2009, 52.) 
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Kuvien käyttö tutkimusaineistona on haastavaa. Herää kysymys, voiko tulkintani vastata 

todellisuutta. Tekemäni tulkinta ei ole yksiselitteinen totuus rajasta, sillä kuvan merkitykselle tai 

sanomalle ei ole yhtä ja oikeaa vastausta. En usko, että todellisuutta voidaan tallentaa tai purkittaa 

sellaisenaan, vaan todellisuuden kuvaaminen on aina tulkintaa. Yhden oikean totuuden 

olemattomuus johtaa tilanteeseen, jossa oikeiden ja väärien väittämien välinen debatti on 

merkityksetön. Merkityksiä ja tulkintoja voi samanaikaisesti olla useita päällekkäisiä, ja ne ovat 

kaikki yhtä mahdollisia ja uskottavia. (Hall 1997a, 9.; Rose 2001, 2.) Tulkintani tarkoitus ei ole 

ollut paljastaa todellista ydintä rajan merkityksestä, vaan tuoda esiin niitä kerroksia rajan 

kokemisesta, jotka eivät julkisessa keskustelussa normaalisti tule esiin. Olen tässä tutkielmassa 

tarkastellut kuvia rajan todellisuutta rakentavina kuvallisina representaatioina sen sijaan, että 

analysoisin niiden vastaavuutta jonkin objektiivisen todellisuuden kanssa. Koen rajakeskustelun 

monipuolistamisen ja vaihtoehtoisten näkemysten esiin tuomisen tärkeämmäksi. 

 

Palataan lopuksi vielä siihen, miksi rajoja koskevia merkityksiä tulisi ylipäätään tutkia. Rajojen 

ymmärtäminen tietynlaisina vaikuttaa käsitykseemme maailmasta. Ei ole yhdentekevää, pidämmekö 

rajoja itsestäänselvyyksinä sekä pohdimmeko niiden olemassaolon oikeutusta ja niiden historiallista 

tai ideologista rakentumista. Vaihtoehtoisilla näkemisen tavoilla voi olla radikaalejakin seurauksia. 

Vallitseva rajoja koskeva visuaalinen järjestys määrittää myös sen hetkisen ’totuuden’ rajasta. 

Tämän totuuden voimme joko hyväksyä tai hylätä oman merkityksenantomme prosesseissa. Olen 

osoittanut, miten raja tuotetaan Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä niin fyysisesti kuin mielikuvien 

tasolla. Rajojen olemassaoloa jossakin tietyissä universaaleissa tai vakiintuneissa muodoissaan ei 

voida pitää itsestäänselvyytenä. Raja ei ole vain valtiollinen tai teoreettinen käsite ilman 

konkreettisia tai mentaalisia seurauksia. Rajalla on merkitys, joka vaikuttaa ihmisten 

henkilökohtaisen elämän tasolla asti. Tämä henkilökohtainen kokemus siirtyy kollektiivisessa 

merkityksenannossa ihmisiltä, ihmisryhmiltä ja sukupolvilta toisille. Tarkastelemalla rajoja tällä 

tavoin, voimme analysoida niitä merkityksiä, joiden kautta mielikuva itse rajasta rakentuu. Tällöin 

ne henkilöt, joiden elämään raja vaikuttaa, saavat puheenvuoron. 
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